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Od Redakcji

Dokładnie 400 lat temu mądry król polski, Zygmunt 
August, rozumiejąc konieczność wyjścia Polaków w 
świat powołuje pierwszą Komisję Morską dla zorga
nizowania polskiej floty morskiej.

341 lat temu w zwycięskiej bitwie pod Oliwą Polską 
Flota odnosi wspaniałe zwycięstwo nad starszą i bar
dziej doświadczoną flotą szwedzką.

Od tego jednak czasu pomimo kilkakrotnych wy
siłków ludzi rozumiejących znaczenie posiadania mo
rza, wymiany handlowej i kulturalnej idea morska ule-
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ga zanikowi. Równocześnie powoli ale stale zanika 
też potęga i znaczenie Rzeczypospolitej.

Energia narodowa, nie mając zdrowego ujścia i bra
ku zdrowej ekspansji i zdrowego współzawodnictwa, 
wyładowuje się w domowych sporach, zajazdach, i 
jeszcze gorszych narodowych kłótniach, które nie 
tylko rujnowały strukturę potężnego niegdyś państwa, 
ale wychodowały kłótliwość, nieufność i niezgodę, 
która jak piętno grzechu pierworodnego stała się 
narodową przywarą i przekleństwem następnych po
koleń aż do dnia dzisiejszego.

Zamknięci w zaściankach zacietrzewieni, kłótliwi 
pozbawieni kulturalnych kontaktów światowych tra
ciliśmy w współzawodnictwie, traciliśmy w rozwoju 
gospodarczym i intelektualnym. I nic dziwnego, że 
tragiczny koniec w formie rozbiorów musiał nastąpić. 
1 tym tragiczniejszy, że właściwie nastąpił bez jakichś 
większych orężnych klęsk,

* * * '*■ • ... .

Po odzyskaniu niepodległości, jednak nauczeni smu
tnym doświadczeniem, pragnienie posiadania morza 
było tak powszechne, , że pomimo prawie żadnych 
zasobów materialnych, postanowiono, prawie że z ni
czego sitworzyć polską flotę, polski port, i polską 
Marynarkę Wojenną dla obrony chociaż tak małego 
dostępu do morza.

Garstka ludzi nie tylko dobrej woli ale ludzi 
mądrych i przewidujących rozpoczęła pionierską pracę 
nad morzem. Pomimo braku pieniędzy, doświadczenia 
i materiału w ciągu stosunkowo krótkiego czasu pow
stał nowoczesny port europejski Gdynia, powstała 
Marynarka Handlowa, powstała Marynarka Wojenna.

W społeczeństwie polskim zrozumienie wartości 
morza ogarniało coraz ito szersze warstwy społeczne, 

Pomimo bezcennej wartości dostępu do morza nie 
chcieliśmy go jednak kosztem terytorialnego uszczerb
ku innego sąsiada. Chcieliśmy go mieć na własnej 
ojczystej ziemi do czego nas powoływało nasze his
toryczne, moralne i międzynarodowe prawo

Posiadanie dostępu do morza, to nie tylko chęć 
posiadania jeszcze kawałka ziemi ojczystej ale możli
wość rozwoju gospodarczego, możliwość wolnego 
kontaktu z całym światem, wyjście z wiekowej stag
nacji — ożywczy oddech każdego narodu.

Wyjrzeliśmy na świat i poznawszy go, szybko zda
liśmy sobie sprawę, że możemy sobie w nim znaleźć 
odpowiednie i godne miejsce.

Gdynia stała się dumą Polaków, Marynarka Han
dlowa zdobywała sobie coraz większe znaczenie a 
Marynarka Wojenna stała się ukochanym benjamin- 
kiem narodu.

Powszechne uznanie jakie pionierzy tej idei, a nasi 
dowódcy zdobyli sobie w pokojowej organizacji Ma
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rynarki było głęboko zasłużone i głęboko utkwiło 
i tkwi w sercach naszego pokolenia.

Nas trochę młodszych, którzy wstąpiliśmy w nas
tępne szeregi kontynuatorów idei morskiej, społeczeń
stwo polskie otoczyło specjalną opieką. Wierzyło, że 
staniemy się godnymi obrońcami morza polskiego 
i wybrzeża polskiego. Ufało nam, że w okresie próby 
staniemy się godni tego zaufania.

* * *

Próba ta przyszła niestety zbyt szybko, grubo przed 
okresem pełnego zorganizowania i pełnego ustabili
zowania się na wybrzeżu. Próba zastała nas nie przy
gotowanych do spotkania wroga liczebnie przewyższa
jącego nas kilkakrotnie a orężnie wielokrotnie. Bitwę 
o polskie wybrzeże przegrać musieliśmy i przegra
liśmy — ale zaufania społeczeństwa, ufam nie za
wiedliśmy.

O stosunku sił mówić nie będę. Zrobili to i jeszcze 
robią fachowi historycy wojskowi w kraju i na 
obczyźnie, tak polscy jak i obcy.

Dla mnie istotną oceną każdej bitwy jest liczba 
strat a straty te w przeciągu niewielu dni w naj
większej bitwie na polskim wybrzeżu na Oksywiu 
były następujące 3500 rannych i 2000 zabitych. Pod 
względem strat była to bezprzecznie najbardziej krw: 
wa bitwa polska w ciągu ostatniej wojny.

I ci w granatowych mundurach i ci z batalionów 
morskich i rezerwiści i cywilni. I starzy i młodzi 
i mężczyźni i kobiety — związani ukochaniem idei 
morskej walczyli zaciekle nie chcąc oddać polskiego 
wybrzeża.

O tych rannych i poległych w tej bitwie winniśmy 
nie zapomnieć i dziś w 50-cio letnim porachunku 
należną cześć oddać.

Tak samo nie zapomnijmy, że chyba pierwszą ofiar? 
wojny stał się dowódca lotnictwa morskiego kmd' 
Szystowski.

Tak samo nie zapomnijmy, że wierny swej przysiędze 
że do swej śmierci wybrzeża nie odda dowódca obrony 
lądowej pułkownik Dąbek ginie gdy skończyła się amu
nicja i gdy zginęli obrońcy.

Nie zapomnijmy też zachowania się garstki obroń-
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ców w przedostatnim dniu bitwy o polskie wybrzeże 
gdy dowódca obrony lądowej raportuje dowódcy floty, 
że ilość rannych przekracza kilkakrotnie ilość obroń
ców ale, że ta resztka chociaż zupełnie okrążona i stop
niowo wybijana jest gotowa walczyć dalej. Raport ten 
meldowany w obecności tej garstki i uświadomienie 
sobie beznadziejnego położenia nie obniżył ducha 
walki. Tych kilkunastu oficerów i żołnierzy bez słowa 
protestu postanowiło walczyć nadal. Nie walczyć 
o zwycięstwo, gdyż to było niemożliwe, ale aby udo
wodnić. że w walce o polskie morze będą walczyć 
do śmierci i ... do śmierci walczyli.

Wierzyli, że bohaterskie bitwy na Oksywiu, Wes
terplatte i Helu wejdą nie tylko do historii najdziel
niejszych czynów oręża polskiego ale. że krew po
ległych spotęguje umiłowanie wybrzeża przez następne 
młode pokolenia polaków

Reszta polskich marynarzy, których los wyznaczył 
do walki poza ojczyzną, obowiązek swój żołnierski 
wypełniła więcej niż chlubnie. Pod polską czy obcą 
banderą walczyli bohatersko zyskując nie tylko uzna
nia aliantów ale co ważniejsze swoim przykładem 
krzepili serca pozostałych w kraju i zagrzewali do 
dalszej nieustępliwej walki.

Groby tych, których śmierć marynarska zabrała 
z naszych okrętów i którymi usiała prawie wszystkie 
morza i oceany, świadczy o ich ofierze.

O tych dzisiaj pamiętamy i wierzymy, że o nich 
pamiętać też będą młode pokolenia.

* * *

Słuszną i godną rzeczą wydawało się nam żyjącym, 
że 50 lat istnienia Polskiej Marynarki Wojennej uczci- 
my przypomnieniem tych co za polskie morze i polskie 
wybrzeże złożyli swe życie.

Dla nas marynarzy był to przede wszystkim hołd 
dla poległych kolegów i jedyną formą o jakiej myśle- 
liśmy, było odprawienie Mszy Św. i złożenie trady
cyjnego wieńca.

Nie wielu już nas pozostało i dlatego organizując 
tę uroczystość liczyliśmy tylko na garstkę kolegów 
z Londynu i ich rodziny. Żadnych zaproszeń nie wy
syłaliśmy i ograniczyliśmy się tylko do zwykłych za
wiadomień w polskiej prasie i listów do kolegów.

Jakież było nasze zdziwienie, wzruszenie i wdzię
czność, gdy nawy wielkiej katedry Westminsterskiej 
wypełniły się prawie zupełnie przez polskich i angiel
skich przyjaciół. Jego Ekscelencja ks. Biskup Rubin 
w otoczeniu polskiego kleru, celebrował Mszę Św.

Przedstawiciele Royal Navy składając wieniec dali 
dowód swego uznania dla polskiej Marynarki Wojen
nej.



NASZE SYGNAŁY 5

Przedstawiciele organizacji kombatanckich przez 
składanie swych wieńców dali przykład swej brater
skiej przyjaźni.

Wyjątkową wdzięczność naszą zyskali przedstawi
ciele politycznych organizacji, którzy pomimo 'swych 
różnic w formie służenia Polsce swoją obecnością 
podkreślili swe zjednoczenie w hołdzie dla obrońców 
polskiego morza.

Spontaniczna obecność polskiego społeczeństwa by
łych żołnierzy, młodzieży, kobiet, świadczyła nie tylko 
o chęci oddania hołdu poległym marynarzom. Dużo 
więcej polaków tak żołnierzy jak i cywilnych oddało 

swe życie w ostatniej wojnie. Obecność tej niespo
dziewanie dużej ilości, chcemy wierzyć była nie 
tylko hołdem dla naszych poległych kolegów, ale 
publicznym wyrażeniem pragnienia posiadania morza 
i posiadania dostępu do morza. Pragnienie to zrozu
miane w Polsce niepodległej zostało spotęgowane 
przez przelaną krew.

Jeżeli tak jest to . .. mtrsimy się cieszyć, że poświę
cenie ludzi, którzy oddali swą pracę idei morza 
i śmierć poległych w jego obronie nie była daremna.

B.M.

DRODZY KOLEDZY,

Jak co roku w myśl narodowej tradycji łamiąc 
się opłatkiem przesyłamy Wam, najserdeczniejsze ży
czenia.

Serdeczne nasze myśli płyną do wszystkich Was 
rozsianych po całym świecie.

Do tych w Anglii, i całej Europy. Do tych roz
sianych w Ameryce, Argentynie, Australii, Kanadzie 
do tych drogich nam rozsianych po wszystkich zna
nych i mało znanych miejscach i do tych jeszcze 
droższych nam Kolegów z Kraju.

Do tych w gronie rodzinnym i do samotnych, ale 
przede wszystkim do tych, którzy obecnie nie czują 
się dobrze fizycznie. Tym życzymy jak najszybszego 
powrotu do zdrowia i jak najwięcej radości.

W naszej marynarskiej rodzinie, każdy z nas 
przeszedł swoje długie życie i wielu z naszych kole
gów pozostawiliśmy po drodze. Każdy z nas miał 
ciężkie przeżycia ale dzięki Bogu większość z nas 
stworzyła sobie na obczyźnie nie tylko znośne, ale 
pożyteczne życie.

Z naszego punktu narodowego wydaje się nam, 
że jedyną pozytywną rzeczą jaką dla sprawy polskiej 
możemy jeszcze zrobić jest godne reprezentowanie 
dobrego imienia Polaka wśród obcych.

Redakcja Naszych Sygnałów łamiąc się dziś opłat
kiem dodaje do tradycyjnych życzeń świątecznych 
serdeczną wiarę, że w tej roli nie zawiedziemy zaufa
nia jakim nas społeczeństwo polskie zawsze darzyło.
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ZGON KSIĘŻNEJ KENTU

Z grona przyjaciół Polskiej Marynarki Wojennej 
ubyła we wrześniu 1968 r. Księżna Maryna Duchess 
of Kent.

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej iłą.c'ząc się 
w głębokim smutku z całym społeczeństwem angiel
skim wysłało listy kondolencyjne do rodziny i prasy.

List Prezesa SMW , opublikowany w Daily 
Telegraph 12 września 1968 r. i list od Księcia Kentu 
umieszczamy poniżej.

W uroczystym nabożeństwie żałobnym, które 
odbyło się w Westminster Abbey w obecności Jej 
Królewskiej Mości Królowej Elżbiety wzięli udział 
z ramienia SMW Prezes W. Nadratowski 1 p. Halina 
Chwallbóg.
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Sir — The sad news that Princess Marina, Duchess 
of Kent, had passed away brought sorrow to all who 
read this news and especially to us Poles.

The intereśt taken by Princess Marina in the Polish/ 
nation started before the last war. She and her 
husband, the Duke of Kent, visited Poland as honoured 
guests of Count Potocki of Łańcut, and all Poles 
were impressed by her charm and sincerity.

Princess Marina, as a sportswoman, was 
particularly fascinated in seeing Count Potocki’s stud 
of racehorses.

When war broke out and Polish Forces were being 
organised in this country Princess Marina showed 
great intereśt, especially concerning the Pólish Navy. 
On sevęral occasions she visited Polish ships accom- 
panied by Adml. Sir Martin Dunbar-Nasmith.

On behalf of the Polish Navy serving under British 
command during the war. we wish to express our 
sorrow and deep sympathy to her family.

Yburs faithfully,

W. K. NADRATOWSKI
Capt.; Hon.-Chairman, Polish Naval Assn.

London, S.W.5.

Kensington Pałace, W.8. 
llth September, 1968.

* ♦ »

Dear Captain Nadratowski,

The Duke of Kent has asked me to thank you 
for your very kind letter of sympathy, which His 
Royal Highness deeply appreciated at this sad time.

The Duke knows how deep and sincere was The 
Princess’s affection for your country and your people, 
and was aware of her continuing intereśt in the 
Polish Naval Association and their Polish organisa- 
tions here in Great Birtain.

His Royal Highness was therefore all the morę 
touched that you should have written to him as you 
did, and was so very grateful to you for the kindness 
of your letter.

Yours sincerely,
Treasurer.

Captain W.K. Nadratowski, 
The Honorary Chairman, 
Polish Naval Association, 
14, Collingham Gardens, 
S.W,5.
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B. JABŁOŃSKI

NASZE SYGNAŁY
Zawsze tak się zdarza, że gdy otrzymam nowy 

zeszyt „Naszych Sygnałów” i zacznę czytać — nie 
mogę się od niego oderwać nim nie przeczytam go 
od deski do deski.

Zadałem więc sobie pytanie — dlaczego tak się 
dzieje? Zresztą przypuszczałem, że nie jestem wyjąt
kiem i prawdopodobnie dzieje się to samo również 
z innymi.

Przejrzałem uważnie wszystkie działy i tytuły w 
kilku zeszytach żeby dojść do jakiegoś wniosku 
i stwierdziłem, że wszystkie one posiadają dla mnie 
dużą atrakcję, wszystkie bez wyjątku, nawet te naj
bardziej prozaiczne i przyziemne.

Wymienię je po kolei: 1. Dział wspomnień — właś
ciwie nie wymaga komentarzy. Autor jest przeważnie 
przyjacielem, albo dobrze znanym kolegą, albo kolegą 
znanym ze słyszenia. Wspomina on zdarzenia w któ
rych się brało udział albo o których się słyszało. O ile 
się o nich nie słyszało —■ tym przyjemniej było z nimi 
się zapoznać, a znając otoczenie i osoby biorące 
udział w zdarzeniu — tym łatwiej było sobie odtwo
rzyć cała atmosferę w której dane zdarzenie miało 
miejsce. Słowem jak najbardziej fascynująca lektura.

Dział drugi „Z Kolegami po Świecie”, choć zupeł
nie odmienny w swym charakterze, jest równie dla 
mnie pociągający. Sa to listy tak jakby od bliskich 
członków rodziny z których się dowiadujemy jak się 
im powodzi i co się z nimi dzieje. Listy, które nad
chodzą czasem po bardzo długim milczeniu i są tym 
radośniejsze dla nas, czytających — gdy się z nich 
dowiadujemy, że ten czy ów świetnie sobie daje radę 
i że dobrze mu się powodzi i wreszcie że wciąż 
o nas pamięta.

Poza tymi dwoma głównymi działami jest czasem 
jeszcze dział „Recenzji książek”, który jest zawsze 
wart przeczytania oraz jest dział zatytułowany „Kro
nika Stowarzyszenia” — który zawiera czasem smut
ne wiadomości jak np. zgony, lub czasem radosne 
jak np. śluby, urodziny lub uzyskanie dyplomów, 

Zeszyt zamyka się przeważnie takimi rozdziałami 
jak „Komisja Opieki i fundusz im. kpt. mar. J. Gins
berta”, w którym dla mnie osobiście nie tyle jest 
ważne wysokość darów — co nazwiska przesyłających 
dary, ponieważ w ten sposób wiem, że są i wciąż 
istnieją oraz krótkimi wzmiankami o działalności 
Stowarzyszenia o nowych członkach i o tych kolegach 
którzy odwiedzili SMW.

Zupełnie oczywistym jest, że Nasze Sygnały są 
pismem ograniczającym się do naszej morskiej rodzi
ny, . są, włąśęiwię pismem naszego małego podwórka, 

a jednak dla nas i może właśnie dlatego posiadają 
one ogromną wartość. Jak słusznie zauważył kmdr. 
Pławski w jednym ze swoich listów: „Ogromna prze
strzeń, która nas dzieli, nie jest w stanie rozwiać 
czy też rozwodzić, tego co nas łączy. Mamy wspólne 
myśli o przeszłości, wspólne przeżycia wojenne, dzień 
w dzień tęsknimy za naszym Krajem i wreszcie mamy 
„Nasze Sygnały”.

Tak długo jak będą nas łączyła uczucia koleżeń
stwa, tak długo jak będą istniały „Nasze Sygnały” 
nikt z nas nie powinien zaznawać uczucia samot
ności.

Trudno określić lepiej jaką wartość dla nas posia
dają „Nasze Sygnały”.

Niedawno na skutek zleceń Walnego Zebrania zo
stało powołanych do życia kilka komisji, które miały 
na celu zbadanie czy aby działalność SMW nie po
winna być zmodyfikowana. Mianowicie, chodziło o to 
czy cele i zadania Stowarzyszenia są nadal aktualne 
czy też ewentualnie wymagają dostosowania do nowych 
warunków w których żyjemy. Między innymi jedna 
z komisji czy też podkomisji przeanalizowała „Nasze 
Sygnały”. Pytanie na które miała podkomisja odpo
wiedzieć było: Czy utrzymać dotychczasowy chara
kter „Naszych Sygnałów” czy też nadać im charak-ter 
bardziej naukowy i poważny. Podkomisja jednogłoś
nie zawyrokowała — że charakter pisma ma pozostać 
bez zmian, ponieważ taki Ijaki jest — najbardziej 
nam odpowiada, powinien jednak być w miarę moż
ności uzupełniony wiadomościami, a) O marynarkach 
— naszej i obcych wraz z lotnictwem morskim 
(taktyka, postęp techniczny, strategia) słowem to co 
kiedyś zawierała rubryka bodajże zatytułowana „Pe
ryskopem dokoła horyzontu”, a która z biegiem czasu 
obumarła i zniknęła z łamów „Naszych Sygnałów” 
oraz b) Relacjami o których za chwilę pomówimy 
trochę obszerniej.

Wracając jeszcze do znaczenia jakie posiadają dla 
nas „Nasze Sygnały”, chciałbym nadmienić, że bio- 
rąc rok rocznie udział w Walnych Zebraniach, zawsze 
słyszę to samo zdanie: Powiększyć ilość wydawanych 
rocznie zeszytów i rok rocznie, pomimo herkuleso
wych wysiłków redaktorów Sygnałów — nigdy zle
cenie nie udaje się wykonać z tej prostej przyczyny, 
że redaktorzy nie posiadają dostatecznej ilości ma
teriału aby ilość tę zwiększyć. Koło tego, żeby nie 
tego rodzaju Koledzy jak Pławski, Wasilewski ś.p. 
Kosianowski, Krakus (który zamilkł) Markowski, 
Krzyżanowski i jeszcze kilku innych, w których obu
dziły się drzemiące talenty pisarskie, a co jeszcze 
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ważniejsze „chęci” — nie byłoby nawet tej skromnej 
ilości która zostaje rocznie wydawana, bo nie byłoby 
działu „wspomnień” a w dużej mierze również działu 
„Z Kolegami po Świecie”, a bez tych działów nie ma 
i Sygnałów.

Oczywiście ten wieczny brak materiałów możemy 
przypisać jedynie sobie, pewnemu niedbalstwu i po
wiedzmy szczerze lenistwu.

Proszę Panów gdyby każdy z nas napisał rocznie, 
powtarzam — rocznie do Sygnałów tylko jeden jedy
ny list oraz jedno małe wspomnienie — ilość zeszytów 
możnaby prawdopodobnie podwoić a redaktorom 
Sygnałów przestałyby przedwcześnie siwieć włosy na 
głowie. Przyznaję, sam nie jestem bez winy i jedyną 
okolicznością łagodzącą którą mogę przytoczyć, jako 
pewnego rodzaju usprawiedliwienie — to całkowity 
brak jakichkolwiek zdolności pisarskich. Z chwilą jed
nak kiedy materiału brak, a z drugiej strony żeby 
inni nie mogli wysunąć to samo usprawiedliwienie — 
obiecują solennie — będę pisał — niech się dzieje 
wola Nieba. Jednocześnie apeluję do absolutnie wszy
stkich kolegów i tych zdolnych, ale leniwych i tych 
niezdolnych i nieśmiałych aby też zaczęli pisać. Jesz
cze raz powiadam: jeden list, jedno wspomnienie rocz
nie — czy to naprawdę za dużo?

Pomysł drukowania relacji w Sygnałach, relacji o 
których wkrótce będzie mowa, również został spowo
dowany brakiem materiału. Nim jednak dojdziemy do 
relacji, chciałbym powiedzieć słów parę o postanowie
niu SMW napisania Historii Polskiej Marynarki Wo
jennej od jej powstania w 1918 r. do jej rozwiązania 
w W.B. w roku 1947.

Pozwolę sobie tutaj zastosować metodę admirała 
Świrskiego, który kiedyś powiedział mi że często aby 
znaleźć właściwe rozwiązanie, pożytecznym jest za
cząć od 2-ch skrajnych nawet wyolbrzymionych wy
padków, a potem stopniowo je zwężać. Moimi 
skrajnymi wypadkami będą a) ukazanie się prawzoru 
ludzkiego na ziemi i b) prawda historyczna w Polsce 
pod panowaniem komunizmu.

O ile chodzi o czas ukazania się prawzoru „homo 
sapiens” na świecie — uczeni obliczają ten okres czasu 
na m.w. 1.000.000 lat temu. Nauka która usiłuje choć 
trochę wypełnić tę pustkę historyczną jest zupełnie 
młoda, liczy sobie coś około 50 lat. Stała się ona moż
liwa dzięki najnowszym zdobyczom nauki, między in
nymi wykorzystaniu promieniotwórczości do pomia
rów dużych okresów czasu. Określają więc oni wiek 
różnych czaszek, piszczeli, przedmiotów i starają się 
rozproszyć ciemność otaczającą milion lat istnienia 
ludzkości. Trzeba jej przyznać zrobiła ona dużo ale 
ciemności nie rozproszyła i nie rozproszy. Będzie ona 
może tylko trochę mniej ciemna. A przecież przez ten 
milion lat tworzyły się i ginęły narody, zmieniały 
klimaty, zmieniały zarysy i powierzchnie kontynen
tów, były okresy lodowcowe, tworzyły się rasy i mia
ły miejsce migracje ludów. Co my o tym wiemy 
prócz głównych zarysów. Nie wiemy nic — pustka. 
Tej pustki nic już zupełnie nie wypełni, ani świado

mość że taka czy inna czcigodna czaszka ma ponad 
600.000 lat, ani to że pradziadzie Adam w naszym 
pojęciu był brzydki i nie bardzo podobny do obec
nego człowieka, ani że wśród tych przedhistorycz
nych ludzi były wielkie talenty między innymi ma
larskie czego dowodem są malowidła w grotach z 
których najbardziej są znane groty we Francji i Hisz
panii, malowidła których wiek jest obliczony na m.w, 
20.000 lat przed N.C.

Okres który znamy lepiej, i o którym każdy z nas 
uczył się ongiś w szkole to dopiero Historia Starożyt
na t.j. państwo Sumaryjskie, Medowie, Babilon, Asy
ria, Egipt, Persja, Palestyna, Grecja, Rzym itd. i wre
szcie Średniowiecze i Historia Nowoczesna, jakieś 
głupich 7-8 tysięcy lat najwyżej, a wszystko dlatego, 
ze poza ruinami archeologowie jeszcze korzystają i 
korzystali z pisma którym wówczas zaczęła się posłu
giwać ludzkość, obojętne czy było to pismo pikto- 
graficzne, ideograficzne czy alfabetyczne. Ale nawet 
mając do czynienia z tym okresem historycy mają 
sporo kłopotów z dojściem do prawdy bo przecież 
historia wówczas albo była pisana przez nadwornych 
historyków czyli była historią pochlebną, albo przez 
historyków należących do wrogów — wówczas była 
historia często pomniejszająca, ujemna, albo wresz
cie przez historyków należących do późniejszych po
koleń i była wówczas historia często nie ścisła opar
ta na ustnych, siłą rzeczy zdeformowanych opowia
daniach. Stąd odbrązowianie czy też zabrązowianie 
niektórych postaci i faktów historycznych.

Reasumując tę moją paplaninę o milionowym okre
sie tworzenia ludzkości trzeba dojść do wniosku, że 
tam gdzie nie ma jakichś trwałych śladów po ludziach 
uzupełnionych słowem pisanym — tam nie ma histo
rii lub jest ona bardzo niekompletna.

A teraz iskrajjność druga — prawda historyczna 
pod zaborem komunistycznym — tu na brak maku
latury nie można narzekać. Ludzie są zasypywani nie 
tylko propagandą słowną, ale i zakłamanym słowem 
pisanym, zniekształcającym prawdę zależnie od pot
rzeb partii lub rozkazów z góry, ze wschodu. Na ten 
temat nie potrzebuję się rozwodzić wszyscy wiemy 
równie dobrze jak ito wygląda w praktyce, a Czecho
słowacja jest tego najświeższym przykładem. Już kilka 
lat temu bardzo trafnie ujął to zagadnienie gene
rał Kopański w swoim przemówieniu noworocznym, 
którego wyjątek ukazał się w gazecie i który poz
walam sobie podać dosłownie:

„W wypowiedziach historycznych (w Kraju), tak 
ważnych dla ducha i samowiedzy narodu, różne for
macje polskie, które walczyły o niepodległość w laitach 
1914-1918, przedstawia się w sposób oszczerczy. 
Wojnę i zwycięstwa lat 1919-1920 pokrywa się mil
czeniem. Lata 1921-1939 przedstawiane są w sposób 
karykaturalny. Drukuje się czasem fragmenty działań 
Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie, ale wypacza się 
ich ideową treść oraz polityczne warunki i cele. Naj
bardziej bezwzględnie traktuje się pod tym wzgędem 
Armię Krajową i jej bohaterską epopeję.
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Wystarczy chyba tych kilka przykładów, by stwier
dzić jak fałszywy jest pogląd o rzekomej libera- 
lizycji stosunków w Polsce.

W świetle tego, co wspomniałem o tajemniczej his
toriografii, powinno być zrozumiałe dlaczego przywią
zujemy wielką wagę do kontynuowania na obczyźnie 
takich wydawnictw, jak „Polskie Siły Zbrojne w Dru
giej Wojnie Światowej” których ukazało się już sześć 
dużych tomów, oraz kwartalnika „Bellona”, który 
ukazuje się bez przerwy od 1918 roku i obok spraw 
wojennych zajmuje się także związanymi z nimi daw
niejszymi i aktualnymi problemami międzynarodo
wymi. Wydawnictwa te zyskały sobie dobre imię na 
Zachodzie, wśród swoich i obcych, a nade wszystko 
są one chciwie czytane w Polsce”.

Pomiędzy tymi dwoma skrajnościami tj. pustką 
i zakłamaniem znajduje się prawdziwa i uczciwie na
pisana historia, historia która jest jakby fundamen
tem o który opiera się życie i rozwój narodu. To co 
my chcemy zrobić na naszym małym odcinku, to 
opracować Historię Powstania i Rozwoju Polskiej 
Marynarki Wojennej od jej początku w roku 1918 
aż do rozwiązania w 1947 roku w W. Brytanii, histo
rię pierwszej prawdziwej narodowej Marynarki Wo
jennej, której Polska się dorobiła dopiero u schyłku 
swojej 1000-letniej historii (pomijam tu raczej epi
zodyczne dzieje marynarki za czasów Sierpinków i 
Dikmanów oraz ich kaprów).

Czy naprawdę nie warto jest przekazać przyszłym 
pokoleniom Polaków jak powstała marynarka, jak 
z początku Polska po odzyskaniu niepodległości po
siadała itylko niewielki piasczysty odcinek wybrzeża 
oraz garstkę marynarzy Polaków z marynarek 
obcych i jak dzięki ich wysiłkom powstał port, pow
stała marynarka, (wojenna i handlowa) i jak te skrom
ne ziarenka zasiane ich ręką przekształciły Pols|kę 
po raz pierwszy w kraj morski.

Polska obecna zajmuje bodajże 2-gie miejsce pod 
względem budowy statków rybackich i 8-me pod 
względem budowy tonażu handlowego. O Marynarce 
Wojennej trudno coś powiedzieć ponieważ mieści się 
ona w granicach ściśle narzuconych przez Związek 
Sowiecki.

Co tu mówić, nawet my wszyscy którzy braliśmy 
czynny udział w życiu naszej Mar. Woj. i jej roz
woju — ileż już zapomnieliśmy i względnie jak mało 
pamiętamy. Gdy nas nie stanie — mało kto lub nawet 
może nikt nie będzie wiedział jak się ta sprawa 
przedstawiała i dlatego twierdzę, że napisanie przez 
nas historii jako pokolenia już odchodzącego będzie 

' ostatnim darem który jesteśmy w stanie jeszcze da
rować Polsce.

Ale napisanie historii szczególnie w naszych wa
runkach nie jest zadaniem łatwym. Posiadamy .tu 
dokumentację z czasu wojny, ale dokumentacja z 
okresu przedwojennego (ta która ocalała) znajduje 
się w Polsce i jest dla nas niedostępna. Źródłowych 
prac jest tu niewiele i dlatego zwróciliśmy się i zwra
camy do wszystkich Kolegów by zechcieli nam na

desłać swoje relacje. Jak te relacje sobie wyobraża
my powiem za chwilę. Z początku pragnę podać 
najczęściej spotykane zastrzeżenia Kolegów z który
mi mieliśmy już do czynienia. Zastrzeżenia które są 
zresztą całkowicie słuszne. Są to: 1. Trzeba było brać 
się do relacji grubo wcześniej, wtedy gdy znacznie 
więcej miało się wszystko w pamięci. 2. Brak czasu 
na pisanie relacji szczególnie przez tych którzy pra-1 
cując zarobkowo nie posiadają już zbyt dużo czasu 
i energii na jej pisanie. 3. Trzeba było zbierać rela
cje wtedy gdy nas jeszcze było znacznie więcej.

Na pierwsze zastrzeżenie można tylko powiedzieć, 
że wcześniej żadne relacje nikomu nie były w głowie. 
Wszyscy zanadto byli zajęci walką o byt, walką o- 
zajęcie jakiegoś miejsca na świecie, które by zapew
niło kawałek chleba z masłem — walki wymagającej 
dostosowania do zupełnie nowych i odmiennych wa
runków. Poza tym nie istniały również wówczas 
środki na wydanie historii.

Na drugi, że napisanie relacji lub nagranie na taś
mę magnetofonu kto co woli na pierwszy rzut oka 
wygląda dość przerażająco, ale o ile weźmie się pod 
uwagę że robotę tą można rozłożyć na długie raty 
oraz to że (niestety) sporo czasem, nawet bardzo 
sporo już się zapomniało >— tego praktycznie tak 
dużo nie jest.

Na trzecie chyba tylko to, że lepiej później niż 
nigdy oraz że z chwilą gdy to robią i to z bardzo 
dobrym skutkiem większe i mniejsze jednostki woj
ska oraz lotnictwo, nie ma powodu wątpić abyś- 
my to samo zrobić potrafili.

Uznając jednak wagę tych zastrzeżeń tym bardziej 
jesteśmy wdzięczni wszystkim starszym kolegom, któ
rzy pomimo to już wyrazili zgodę na współpracę, a 
mianowicie panu admirałowi Unrugowi, pp. Koma- 
dorom Zajączkowskiemu, Durskiemu, Pławskiemu, 
Hulewiczowi, Wnorowskiemu, Januszewskiemu, Kow
nackiemu i Bukrabie.

Ze wszystkich starszych kolegów do których zwró
ciliśmy się dotychczas odmówiło tylko 2-ch, jeden 
ze względów osobistych a drugi który obiecał po 
8-mio miesięcznej zwłoce , zmienił zdanie wymawia
jąc się brakiem czasu.

Kolegów londyńskich nie wymieniam, bo będąc 
bardziej osiągalni już są w większości załatwieni, a 
kilku jeszcze pozostałych, mamy nadzieję, będzie za
łatwionych w krótkim czasie.

Teraz kilka słów o relacjach tak jak je sobie wyo
brażamy, i jak powinny wyglądać. Nasza służba w 
Mar. Woj. składa się jakby z etapów. Etapy 
te są wymienione w przebiegu, który każdy 
z nas dostał wówczas kiedy nasza Marynarka 
Wojenna była rozwiązana. Każdy etap stanowi okres 
czasu w którym dany kolega zajmował pewne stano
wisko związane z pewnym miejscem postoju. Weźmy 
np. kolegę który był oficerem i zaczął od Szkoły 
Podchorążych Mar. Woj. jako podchorąży był 3 lata 
w Szkole (jedno m.p.) i odbył 4 pływania szkolne na 
4 różnych okrętach (4 m.p.). Potem załóżmy jako 
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ppor. mar. był w Świeciu na kursie dla ppor. mar. 
a potem jako d-ca plutonu (m.p. to samo, ale dwa 
różne stanowiska), dalej powiedzmy, wrócił do Gdy
ni i został zaokrętowany (nowe stanowisko i nowe 
m.p.),później znowu trafił na kurs specjalistów, znów 
był zaokrętowany, ale już na inny okręt jako specja
lista a po pewnym czasie został przydzielony powiedz
my do KMW w charakterze referenta. Za każdym 
razem w tych okresach jest inne stanowisko, inne 
otoczenie, inne czynności itd. itd. I tak aż do roz
wiązania Mar. Wojennej w W.B. w roku 1947.

Kiszący relację, choc to jest niby jego relacja — 
powinien o sobie mówić jak najmniej, prawie wcale, 
natomiast podawać jak najobszerniej to co widział 
i to co się działo naokoło, słowem fakty bez komen
tarzy a więc: dowódca, koledzy, podwładni, załoga, 
wyszkolenie, uposażenie, ćwiczenia, organizacja (dy
wizjon urzędu) port, zaopatrzenie, budownictwo i 
wreszcie wszystko to co się pamięta nie tylko na swo
jej jednostce, ale i sąsiednich (okręty tego samego 
dyonu, sąsiedniego dyonu, sąsiedniej baterii, sąsied
nich referatów lub wydziałów). Dopiero po treściwym 
opisaniu faktów danego etapu służby jak najmilej są 
widziane komentarze osobiste piszącego relacje odnoś
nie tego etapu.

Uzyskawszy zgodę kolegów najstarszych służbą 
przychodzi teraz kolej na następne generacje. Pozwolę 
sobie wymienić kolegów: Dzienisiewicza, Namieś- 
niowskiego, Franckiego, Doroszkowskiego, Wacęgę, 
Grochowskiego, Żebrowskiego, Wojewódzkiego, Ty
mińskiego, Biskupskiego, Wrońskiego, Pitułkę, Kar- 
nickiego, Reknera, Mizgalskiego, Kadulskiego, (ze 
specjalną prośbą o uwzględnienie Gibraltaru), Sągajłłę, 
Górskiego, Koziołkowskiego, Łoskoczyńskiego, Trze
bińskiego, Jasłowskiego. Sukiennika. Tchórznickiego, 
Wieczorkiewicza, Aldermana-Wojtkowiaka, Markow
skiego, Danielewicza, Limonienko, oraz wszystkich 
tych których nazwiska uszły mej pamięci, czy to ofi
cerów czy podoficerów, słowem wszystkich tych któ
rych służba w Mar. Wojennej zaczęła się pomię
dzy 1923-1933 rokiem lub wcześniej.

Mamy nadzieję, że wszyscy wspomnieni powyżej 
koledzy wyrażą swoją zgodę oraz zechcą nadesłać 

swe relacje nie później niż 1.5.1969 r. kiedy to po
winna już rozpocząć swą pracę Komisja Historyczna.

Wszystkich Kolegów którzy wstąpili do Marynarki 
Wojennej po 1933 r. nie mniej gorąco prosimy o 
współpracę i nadesłanie relacji nie później niż 
1.1.1970 r. Różnice terminów, ponieważ relacje będą 
studiowane kolejno z początku starszych służbą ko
legów, a później młodszych.

A teraz wracając do „Naszych Sygnałów” jak 
połączyć piękne z nadobnym, i wykorzystać relacje. 
Otóż cierpimy na rozpaczliwy brak materiałów i 
dlatego Sygnały ukazują się tak rzadko. Pomyśleliś
my więc sobie, że z chwilą gdy zaczną napływać 
relacje — będzie można z nich robić odpowiednie 
wyciągi i drukować w „Naszych Sygnałach” uzupeł
niając w ten sposób braki, a jednocześnie podając do 
wiadomości ogółu moc zapomnianych faktów, które 
na pewno będą bardzo ciekawe. Krótko mówiąc 
jednym strzałem chcemy zabić 2 zające.

Na zakończenie mogę jedynie wyrazić nadzieję, że 
Koledzy w zrozumieniu bardzo szlachetnego celu do 
którego dążymy — nie odmówią swej współpracy 
i zechcą nas zaopatrzyć w swe relacje tak jak o to 
ich bardzo gorąco prosimy i jak tego się po nich 
spodziewamy.

Wszystkim z góry b. serdecznie dziękujemy i mó
wimy serdeczne „Bóg zapłać”.

P.S. Jeszcze jedno. Niewielu z nas, ale są jednak 
tacy, którzy jakimś cudem, najczęściej ci co wyszli 
z Polski na okrętach, wciąż posiadają rozmaite pa
miątki i dokumenty o wartości historycznej. Pamiąt
ki te, w większości wypadków posiadają wartość tyl
ko dla nas ale rzadko już dla dzieci. Dlatego sugeruję, 
aby te do których się nie jest zbyt przywiązanym — 
zostały odesłane już teraz do SMW — do Komisji 
Historycznej, która po wykorzystaniu przekaże je do 
Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Co się tyczy 
przedmiotów, zdjęć lub dokumentów do których 
jest się zbyt przywiązanym aby z nimi się rozstać moż
na zawsze zrobić kopię i także przekazać je do Ko
misji Historycznej S.M.W. a oryginały polecić prze
kazać do Instytutu Rodzinie wtedy gdy nas już nie 
będzie.

B. Jabłoński

-4-
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KRONIKA STOWARZYSZENIA

50-lecie MARYNARKI WOJENNEJ

Dnia 28 listopada br. przypadło 50-lecie utworze
nia Mar. Woj. w Polsce niepodległej. Zarząd Główny 
S.M.W. wyszedł z założenia, że ze względu na liczne 
rocznice, obchody i akademie, które przypadają w tym 
okresie, należy uczcić naszą rocznicę w sposób skrom
ny i nieszablonowy.

Z okazji tej odbyło się uroczyste nabożeństwo 
żałobne w dniu 28 listopada w Westminster Cathedral. 
Mszę św. celebrował specjalnie zaproszony z Rzymu 
ks. biskup Rubin w asyście miejscowego duchowień
stwa. Obecni byli przedstawiciele naszych władz emi
gracyjnych, liczne delegacje organizacji kombatanc
kich, przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, 
szeroka publiczność i duże grono marynarskie wraz 
z rodzinami. Obecnych ponad 1000 osób.

Cała uroczystość miała charakter niezwykle 
wzniosły, a jednocześnie wyczuwało się atmosferę i na
strój jakiegoś serdecznego zbliżenia i ciepła.

By z okazji 50-lecia Mar. Woj. dać społeczeństwu 
oraz naszym członkom coś coby miało znamiona trwal
szej pamiątki i pozostawiło po niej jakiś ślad, Zarząd 
Główny SMW postanowił wydać książkę, która w du
żym skrócie ilustruje dzieje naszej Marynarki i książ
ka ta o pojemności 160 stron ułożona przez zespół 
kolegów kmdr. B. Wrońskiego, inż. W. Krzyżanow
skiego i mgr. A. Piechowiaka, wyszła już z drukarni 
i wkrótce zostanie rozesłana wszystkim członkom z 
towarzyszącym listem.

Z KARTY ŻAŁOBNEJ

Dnia 25 listopada br. zmarł po dłuższej chorobie 
w Charlottetown, Canada kmdr. ppor. Tadeusz Go- 
razdowski przeżywszy lat 61.

Kmdr. Gorazdowski należał do grona tych do
wódców naszych bojowych jednostek morskich, którzy 
imię Marynarki Wojennej zapisali tr-wale w dziejach 
naszej historii na morzu. Dzielny oficer, doskonały 
marynarz, miły towarzysz i kolega był przez nas 
wszystkich bardzo łubiany i Jego przedwczesne odej
ście wywołało dużo serdecznego żalu i bólu wśród 
nas wszystkich, którzy żeśmy go znali.

Ćzęść Jego pamięć!!

CZŁONKOSTWO DOŻYWOTNIE
Następujący członkowie wpłacili składkę na człon

kostwo dożywotnie:
K. Siemaszko — £ 10.10.0 (U.S.A.)
J. Krajewski — £ 10.10.0 (Australia)
M. Białowski — £ 10.10.0 (U.S.A.)

NOWI CZŁONKOWIE
Od wydania ostatniego numeru Naszych Sygna

łów następujący Koledzy zapisali się na członków 
S.M.W.

Jan Krajewski
Ignacy Zematy Nowacki
Maria Nagurska

ODWIEDZILI SMW
Od ukazania się ostatniego numeru „Naszych Sy

gnałów” odwiedzili nas następujący Koledzy:
J. Krajewski — Australia
pani J. Białowska — U.S.A.
K. Siemaszko — U.S.A.
P. Jankowski — po dłuższym pływaniu
A. Połomski — U.K.

O.R.P. ORKAN w B.B.C.

B.B.C. ma nie tylko długą pamięć, ale największą 
płytotekę, czyli archiwum nagranych materiałów na 
świecie. Dzięki temu, polska sekcja radia brytyjskiego 
nię tylko pamiętała o tym, że 25 lat temu zatonął 
ORP ORKAN, ale posiadając nagrania ś.p. por. mar. 
Eryka Sopoćko mogła ilustrować rocznicową audycję 
głosem człowieka, który zginął ćwierć wielu temu.

Nagrania te dotyczyły także innych okrętów Rze
czypospolitej, a więc był tam opis zatopienia 
Rio de Janeiro przez ORP Orzeł, pogoń za Bismar- 
kiem widziana oczyma polskiego podchorążego na 
stażu na pokładzie angielskiego krążownika, pierwsza 
Wigilia poza Ojczyzną na K.T. w Harwich. Czasy 
dawne, żyjące jeszcze w naszej pamięci i utrwalone 
na płycie (dowód jak to było dawno, że nie używano 
taśmy magnetofonowej). Wiemy jak młode pokolenie 
w Kraju interesuje się historią Marynarki Wojennej 
z okresu ostatniej wojny. Audycja nadana na Kraj 
przez BBC przyczyniła się do utrzymania pamięci o 
naszych poległych kolegach.

Józef Biliński



NASZE SYGNAŁY 13

KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ IM. GINSBERTA

Następujące dary wpłynęły od wydania ostatniego F. Kaczmarek 1. 0.0
numeru Naszych „Sygnałów”: 
Koło SMW Chicago £24.19.7

B. Karczewski
J. Klamt

1. 0.0
1. 0.0

K. Gidziński 2.8.6 Z. Pudlicki 10.0
W. Kwiatkowski 1.10.0 Z. Jagusiewicz 2. 0.0
C. Przybyliński 10. 0.0 dr. J. Hofman 5. 0.0
T. Farbisz 10. 0.0 K. Domański 1. 0.0
C. Yorke-Dobersztyn 1. 0.0 Mrs. M. Mentryka 2. 0.0
Z. Tatarka 1. 0.0 J. Wojtyra 1. 0.0
J. Anczykowski 3. 0.0 A. Sitko 2. 0.0
A. Jaraczewski 3. 3.0 K. Namieśniowski 5. 0.0
J. Tchórznicki 5. 0.0 E. Nowak 2. 0.0
J. Busiakiewicz 2. 0.0 A. Browarski 3. 3.0
B. U a błoński 2. 0.0 L. Ziembicki 1. 1.0
J. Danyluk 5. 0.0 A. Hulewicz 10.0
J. Stein 2. 0.0 K. Grocholski-Howard 1. 0.0
F. Balicki 5. 0.0 A. Cwalina 2. 0.0
Z. Janowski 1. 0.0 Z. Mossakowski 3.18.3
R. Katarzyński 1. 1.0 K. Hess 10. 5.3
K. Łowczynowski 1. 0.0 S. Pohorecki 4. 2.1
A. Cieszkowska 2. 0.0 Liga Morska Oddział Kwaśniewskiego 6. 3.1
J. Biliński 1. 0.0 I. Zembaty-Nowacki 1.18.4
A. Wacięga 2. 0.0 A. Kwaśnica 1. 0.0
K. Idzikowski 10.0 St. Makoś 1.10.0
A. Trzyna 1. 0.0 R. Dulla 5. 0.0
F. Pitułko 2. 0.0 C. Wnorowski 2. 0.0
S. Dzienisiewicz 2. 0.0 H. Chwalibóg 10.0
M. Wasilewski 2.10.0 E. Miodoński 4. 0.0
W. Zieliński 2. 0.0 F. Atlasiński 2. 0.0
Koło SMW Glasgow 10. 0.0 J. Lubelfeld 4. 0.0
B. Lassa 2. 0.0 R. Tymiński 10. 0.0
B. Biskupski 2. 0.0 J. Kneba 2. 0.0
P. Jankowski 5. 0.0 Dr. B. Indyk 1. 0.0
A. Reyman 1. 0.0 J. Wojciechowski 1. 0.0
Z. Pleśniak 1. 0.0 J. Hedinger 3.17.3
T. Mindak 10.0 Z. Kiciński 50. 0.0
J. Wańkowski 2. 0.0 Z. Wisznicka-Kleczyńska —- zamiast
J. Kiłaczycka 2. 0.0 życzeń świątecznych 5. 0.0
T. Budzyński 2. 2.0 P. Podkowicz 1. 0.0
E. Pławski 2. 8.3 J. Starzycki 2. 0.0
R. Jedyński 1. 1.0 W. Nadratowski 2. 2.0
W. Lasek
H. Kamiński
dr. L. Bodar-Rousseau

1. 0.0
2. 0.0

14.0 Komisja Opieki serdecznie dziękuje ofiarodawcom.
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M. SERAFIN

I jeszcze jedna, trzydziesta rocznica

W dniu 29.6.1938 r. jako podchorąży starszego rocz
nika pełniłem wachtę oficerską na ORP „Grom”. 
Beznadziejna nuda, a tam w dali, zlana złotym, sło
necznym blaskiem „Święta Morza” Gdynia wabiąca. 
Jedyną nadzieją rozrywki była publiczność zwiedzają
ca okręty, ale i tej nie było widać. Nagle jest — 
jeden postawny pan i dwie piękne panie. Korzystając 
z nadarzającej się okazji oprowadzałem towarzystwo 
po okręcie, przedłużając czas oglądania. Czasem czu
łem się trochę nieswojo gdy „pan” zadawał za dużo 
pytań z dziedziny elektryczności, ale w sytuacjach 
podbramkowych broniłem się „tajemnicą służbową”.

W wyniku prezentacji na zakończenie zwiedzania 
okazało się, że tym panem był nasz Kolega, inż. 
Zygmunt Kiciński, który pracował w elektrowni 
gdyńskiej.

Przed samą wojną, na ORP „Wicher” zawezwał 
mnie któregoś dnia zdo kpt. mar. R. Nowakowski. 
„Panie poruczniku, przysyłają tu jakiegoś cywila, aby 
robie oglądał instalacje elektryczne okrętu. Ponieważ 
czasy niepewne, sam pan rozumie, trzeba na niego 
uważać. Był to znowu inż. Kiciński.

Dziwnie nas związały losy z inż. Kicińskim. Przed 
upadkiem Gdyni ewakuowano go wraz z personelem 
elektrowni na Hel, gdzie ja znowu po rozbiciu 
..Wichra” służyłem w KOP — batalion Sarny. 2.10.39 
powędrowaliśmy (początkowo nie razem) na pięć i pół 
lat, z czego większość spędziliśmy wspólnie.

Kiedy wybuchła prima-aprilisowa wolność (zostaliś
my uwolnieni 1.4.45 przez armię Pattona) najpierw ja 
(z Broniewiczem) przez Wilhelmshafen i „Conrada”, 
następnie inż. Kiciński transportami dla Mar. Woj. 
znaleźliśmy się w Okehampton.

Dnia 1.4.1946 razem zostaliśmy awansowani na 
por. mar.

Skoro na przełomie 46 i 47 roku projektowaliśmy 

z żoną powrót do Kraju za namową inż. Kicińskiego 
zrezygnowałem, emigrując zgodnie z jego radami w 
ślad za nim „pod błękitne niebo” Argentyny.

Jeszcze przed wyjazdem, w godzinach wolnych od 
zajęć, skończyłem w parę tygodni zorganizowany i 
prowadzony przez niego w ramach PKPR 6 mie
sięczny kurs dla elektromonterów.

Również całkiem przypadkowo, podczas jednej z 
nielicznych mych wizyt w Londynie, trafiliśmy z żoną 
na ślub kol. Kicińskiego.

Przez 19 lat pobytu w Argentynie niezawodna po
moc inż. Kicińskiego nie opuszcza mnie, a jego 
szczery serdeczny, przyjacielski stosunek odczuwam 
na każdym kroku, zarówno w życiu służbowym jak 
i prywatnym. Jasne — 30 lat na wozie i pod wozem 
razem to tak, jakbyśrny przysłowiowo zjedli razem 
beczkę soli.

Obecnie w znanej dobrze wszystkim marynarzom 
firmie inż. Kicieńskiego „ADELPHIA” pełnię wysoką 
funkcję inspektora robót — zapewne jest to wynikiem, 
jak kiedyś Inżynier podkreślił, że ma on zaufanie 
do ludzi, których zna 25 lat, a takich ma niewielu.

W trzydziestą rocznicę naszej znajomości odwiedzi
łem mego Szefa, ale zostałem przyjęty nie jako pod
władny, ale jako stary żołnierz, towarzysz, przyjaciel 
i przy kawie (stosunek nas starszych panów do 
alkoholu staje się coraz bardziej negatywnym) mimo 
nawału pracy, posnuliśmy nić wspomnień z pięknej, 
minionej, trzydziestoletniej marynarskiej przeszłości.

Jestem ogromnie ciężki do pisania, a więc skreślenie 
tych paru słów niech tymbardziej służy jako dowód, 
że za okazywaną serdeczną przyjaźń — serdecznością 
i przyjaźnią staram się odpłacić, jak to zawsze w Na
szej Rodzinie Marynarskiej jest w zwyczaju.

M. Serafin
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B. MARKOWSKI

OBIAD OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ

Obiad oficerów Polskiej Marynarki Wojennej od
był się w tym roku dnia 2-go listopada. Obiad ten 
należy już do starych i bardzo popularnych imprez 
na emigracji i nawet ma już swoją ustaloną nazwę 
„obiadu czerwonego goździka”. W tym roku jak 
tradycja nakazywała odbył się w Ognisku Polskim 
w sali bankietowej na l-szym piętrze.

Już na parterze każdy z przybywających został 
powitany przez zawsze obecnego, zawsze uśmiechnię
tego i zawsze niestrudzonego kol. W. Krzyżanowskie
go, który witając gości zręcznie podprowadzał ich 
na 2-gie piętro i oddawał w ręce kol. S. Olszewskiego, 
też bardzo uśmiechniętego i też bardzo serdecznego, 
który już wytrenowany w wieloletniej praktyce zręcz
nie przypinał piękny czerwony goździk.

W tym roku nastąpiło o zgrozo złamanie tradycji. 
Komitet organizacyjny zdecydował się zaprosić panie, 
ale nie żadne zwykłe panie, ale oficerów PMSK. Nie 
wiemy dokładnie dlaczego w tym roku właśnie ten 
szczęśliwy pomysł przyszedł do głowy organizatorom 
obiadu. Może z powodu 50-lecia Marynarki Wojen
nej, może dla umilenia wieczoru, a może po prostu 
że młódź marynarska dochodzi do dojrzałości i znaj
duje, że „z kobietami trudno, ale bez kobiet nie 
można”.

W każdym razie nie można było nie wykryć 
entuzjazmu kolegi Olszewskiego, który swoją wyraźną 
radość z tego faktu okazywał przez dekorowanie pań 
nie <rzez jeden ale przez 2 najbardziej wybrane 
goździki.

Po dekoracji wchodzimy do ładnie urządzonego 
baru, gdzie jesteśmy „odpowiednio” witani przez 
wytwornego jak zawsze kmdr. Jabłońskiego pełnią
cego obowiązki gospodarza wieczoru, chyba już przez 
ostatnie ćwierćwiecze.

W barze przy kielichach brać marynarska wita się 
radośnie i co chwila dolatują głosy „o nic się nie 
zmieniłeś, postarzałeś zgrubiałeś i osiwiałeś ale poza 
tym nic a nic”. To tylko radosny optymizm widziany 
poprzez podwójne whisky. Chociaż prawdę mówiąc 
wieczorowe ubiory, czerwony goździk, taka sama cera 
siwiuteńkie włosy większości marynarskiej przedstawia
ją się bardzo korzystnie.

Admirał Morgenstern prawie bez trudu rozpoznaje 
wśród poważnych panów swoich dawnych pupili 
SPMW i serdecznie ich wita. Koledzy z Londynu 
z radością witają Bolka Biskupskiego, który zawsze 
stara się nie opuścić daty obiadu i spotkania z kole
gami. Komandorowie -— Reyman, Trzyna, Żukowski, 
Ziembicki opowiadają z ożywieniem o świeżych wy
darzeniach sprzed pół wieku-, a średnie pokolenie w 
osobach Antka Wacięgi, Borysa Karnickiego, Bogdana 
Wrońskiego, lawiruje między starszyzną a młodzieżą, 
(która mówiąc między nami już dawno przekroczyła 

granicę wieku na promocje admiralskie), która bije 
bez trudności starszych w zapasach barowych i w 
spojrzeniu w przyszłość. Miło było wśród niej zoba
czyć uśmiechniętą twarz kpt. Lesrsza, a właściwie ko
chanego Tadeusza, który jak zwykle przybył na 
obiad z dalekiego Manchester. Z jeszcze dalszej odle
głości bo aż z Irlandii przybył kol. Śliwiński. Kostek 
Zubkowski pomimo nowych kłopotów z objęciem no
wej pracy i Jaś Busiakiewicz pomimo starych kłopotów 
ze starą pracą przybyli razem z Ealingu. O Prezesie 
W. Nadratowskim nawet nie wspomnę, gdyż nie wy
obrażam sobie by mogło go na obiedzie nie być, a 
jeśli wspomnę to by podkreślić, że z każdym rokiem 
wygląda młodziej. Kol. Jagusiewicz nigdy nas nie za
wodzi i jak zwykle przyjechał z dalekiego Dorset. Ko
ledzy Plezia, Dulla, Liber stanowią stałą załogę naszych 
spotkań i jak zawsze promieniują uśmiechem i optymi
zmem.

Miło było zobaczyć kol. Pawłowicza jako jednego 
z pływających, który jednak znalazł okazję by ugoś
cić kolegów na lądzie. Kol. Ponikiewski bezprzecznie 
najbardziej wysmukły i najbardziej młody wodzi rej 
wśród starszych i młodszych. Kol. Rousseau jednak 
starszy od kol. Ponikiewskiego czuje się dobrze wśród 
młodych kolegów i... pacjentów. Kol. Moczulski jak 
zawsze bardzo skupiony wyraźnie „relaksuje” po 
drugim kieliszku. Kol. Mindak i kol. Biel zawsze 
wyglądają godnie i młodo i relaksują już po pierwszym 
kieliszku. Kol. Giertych niezawodny uczestnik wszyst
kich marynarskich imprez czuje się wyraźnie jak w 
domu.

Ledwie zdołałem nie dopić trzeciej whisky i zale
dwie zdążyliśmy omówić medyczne ciekawostki z 
Bronkiem Danielewiczem i Włodkie m Limonienko, 
zaledwie rozpoczęliśmy przygotowywać dalszą akcję 
dla gen. de Gaule’a zaledwie znaleźliśmy sposób 
zakończania wojny w Wietnamie, zaledwie zaczęliśmy 
ubolewać nad krótkowzrocznością Anglików,i za
ledwie rozpoczęliśmy prowadzić rzeczową politykę 
polską w skali światowej, gdy 4-ty z komitetu orga
nizatorów kol. T. Budzyński oznajmił czas do obiadu. 
W ładnie udekorowanej sali estetyczne nakrycie stołu 
zastawa, kielichy, sprawiały bardzo nęcące wrażenie. 
Koledze Budzyńskiemu niewątpliwie należy się do
brych kilku „stu lat” za ten jego wspaniały wyczyn 
ale jeszcze więcej za obecność jego uroczej żony pani 
Marysi Budzyńskiej, która jako oficer PMSK była 
jedną z zaproszonych pań. Trzy inne panie to — 
o. Halina Chwalibóg — była komendantka obozu 
PMSK, p. Julia Mackus ILgi oficer PMSK i długo
letnia i niezmordowana działaczka w Komitecie Opie
ki i p. Halina Wójcik, której chyba nie potrzebuję 
przedstawiać,



16 NASZE SYGNAŁY

Nie będę silił się na opisanie sukien. Wiem, że to 
nie bvły mini, nie były też długie, ale to wiem, że 
było im wszystkim bardzo ładnie i wyglądały prze
ślicznie. Nic dziwnego, że młodzież marynarska starała 
się usadowić iak najbliżej nich. Władcze oko organi
zatorów rozmieściło je strategicznie jednak w różnych 
mieiscach stołu.

Siadamy do stołu. Przed każdym miejscem każdy 
znaiduje artystycznie wykonane „Menu” na pierwszej 
stronie „Marynarka Wojenna 1918-1968, Obiad Ofi
cerów Marynarki Wojennej”, nazwisko. Na ostatniej 
stronie szczegóły Menu a cała pusta strona w środku 
jest przeznaczona dla napisania lisitu do nieobecnych 
przyjaciół (co jest skwapliwie wykonywane).

Po zaspokojeniu pierwszego apetytu kmdr. Jabłoń- 
-ki zagaja witając przede wszystkim obecne panie. 
Huraganowe oklaski potwierdzają szczęśliwy pomysł 
organizatorów.

Admirał Morgenstern iak zwykle mówi o począt
kach wskrzeszonej Marynarki Wojennej. Admirał za
wsze jest słuchany z wielkim zainteresowaniem gdyż 
mówi o ciekawych wydarzeniach przeplatanych oso
bistymi wydarzeniami z dużym poczuciem humoru. 
Poza tym i to chyba najważniejsze jest przedstawicie
lem jeszcze żyjącej małej grupy pionierów organizato
rów Polskiej Marynarki Wojennej. Jest iednym z nie
wielu, który przeżył w niej całe swe aktywne życie 
uczestnicząc w jej budowie i w jej chwilach klęski 
i chwały.

Pani Halina Chwalibóg dziękuje za zaproszenie pań 
i wyraźnie widać, że to zaproszenie sprawiło naszym 
paniom wielką radość.

Kmdr Pitułko w swym krótkim przemówieniu pod

nosi owocną pracę PMSK i wyraża serdeczne zado
wolenie z obecności jej przedstawicielek. Kol. Krzy
żanowski wnosi toast na zdrowie pań, a Bogdan 
Wroński w swym iak zwykle jędrnym i wesołym 
przemówieniu rozwiązuje nie tylko zagadki history
czne, ale zagadki zaproszenia nań na dzisiejszy obiad 
a mianowicie wyjaśnia, że na podstawie jego własnych 
przypuszczeń, popartych przez opinię lekarską, panie 
zostały zaproszone dopiero teraz ponieważ czas uczy
nił nas nie tylko mądrzejszymi ale co boleśniejsze 
obecny nasz wiek spowodował, że przestaliśmy być 
dla nich niebezpieczni. Oklaski, wybuchy śmiechu 
i oczywiście wybuchy protestu towarzyszyły jego 
przemówieniu. Tadek Lesisz wyraża szczere ubolewa
nie, że nie wszyscy koledzy mogli być obecni i dodaje 
że ci którzy mogli przybyć a nie przybyli są iuż 
dostatecznie ukarani przez stracenie przyjemności 
obiadu.

Ko1. Markowski w serdecznych słowach dziękuje 
organizatorom kol. kol. Jabłońskiemu, Budzyńskiemu, 
Olszewskiemu i Krzyżanowskiemu za ten naprawdę 
przemiły wieczór i wierzy, że nas czeka jeszcze wiele 
podobnych. Kmdr Jabłoński kończy podziękowaniem 
gościom za przybycie i swojej sekcji za współpracę.

Rozchodzimy się z żalem ale spodziewamy się 
snoitkać za rok.
P.S.

Czerwony goździk każdy z nas troskliwie przynosi 
do domu ofiarowując go przeważnie żonie jako do
wód, że spędził wieczór w zacnym towarzystwie i jako 
usprawiedliwienie lekkiego podniecenia.

B. Markowski

OD REDAKTORA NASZYCH SYGNAŁÓW

Podczas obiadu Oficerów Marynarki Wojennej.
„Zauważyłem, że zacząłeś redagować Ń.S. Cieszę 

się, gdyż może wreszcie przybioną one odpowiedni 
poziom.” (B.D.)

„Muszę przyznać Panie Komandorze, że Nasze 
Sygnały są coraz gorsze, a ostatni numer był zupeł
nie do luftu” (T.B.)

„Bardzo się cieszę z obecnych Naszych Sygnałów. 
Sprawiają mi one ogromną radość. Ostatni numer 
był doskonały”. (J.B.)

„Układ artykułów w Naszych Sygnałach był 
bardzo nieodpowiedni. Nie wolno umieszczać listu 
Admirała poza artykułami innych kolegów”. (B.W.)
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Andrzej Guzowski Sajgon, październik 1968

Droga Samopomocy:

Coś mi się zdaje, że już w tytule jest anachronizm, 
że to nie Samopomoc dzisiaj, lecz Stowarzyszenie 
Marynarki Wojennej. Co tylko wskazuje, iż do pisa
nia listów tak się nadaję jak Franciszkanin na Bos
mana Okrętowego.

Lata mijają. Niektórych kolegów miałem okazję 
spotkać i uściskać w ostatnich kilku latach w czasie 
mych dorywczych wizyt w Londynie. Inni pewno 
dawno o mnie zapomnieli, a tym którzy mnie pamięta
ją i czasem myślą „a co się z tym Guzowskim dzieje” 
odpowiem podobnie jak ten mój znajomy w przed
wojennej Warszawie, który dał następujące ogłosze
nie w Wieczorze Warszawskim pod „Osobiste”: 
„Wszystkim tym paniom, które wczoraj wieczorem 
na ulicy Chmielnej między Nowym Światem a Mar
szałkowską pytały mnię „Dokąd idziesz, chłopczyku” 
odpowiadam tą drogą, iż szedłem na Dworzec Główny 
spotkać wuja z Inowrocławia”.

Podobnie więc — kolegom, którzy mnie pamiętają 
oznajmiam tą drogą, że żyję, powodzi mi się jako-tako, 
dużo podróżuję, mam liczną rodzinę, jestem dziadkiem 
i młodo wyglądam. Ten ostatni fakt jest niezaprze
czalny, gdyż pochodzi z najbardziej miarodajnego 
źródła — ode mnie samego.

A teraz — szczegóły: Po szeregu lat pracy w Głosie 
Ameryki jako komentator polityczny i autor progra
mów naukowo-technicznych w polskich audycjach, 
przeniosłem się do służby zagranicznej Agencji Infor
macyjnej Stanów Zjednoczonych (USIA) do której 
należy również i Głos Ameryki. Było to w początkach 
roku 1962-go. Pierwszy mój przydział zagranicą — 
Kongo — gdzie byłem przez dwa i pół roku doradcą 
programowym i technicznym kongijskiego radia pań
stwowego i korespondentem Głosu Ameryki. Jako 
doradca odradziłem im zorganizowanie programu „Eat 
the Press’, gdyż chodziło mi, jako korespondentowi, 
o własną skórę. W drugiej połowie 1964-go roku, po 
urlopie na Malcie, w Paryżu, Londynie i w Ameryce, 
powróciłem do Afryki z początkiem roku 65-go jako 
dyrektor programów radiowych Głosu Ameryki w 
języku francuskim nadawanych na całą Afrykę z Mon- 
rowii w Liberii. Było nam tam dobrze i wygodnie. 

Córka Krysia (ochrzczona w odwróconym dzwonie 
okrętowym na O.R.P. „Sokół”) wyszła właśnie za mąż, 
wkrótce po tym najpierw syn Jurek, a rok później 
Jędrek poszli na uniwersytet w Albuquerque, New 
Mexico, następny z kolei Piotr do szkoły w Anglii 
w Hants mieszczącej się we dworze w którym urodziła 
się Florence- Nightingale, w domu został się tylko 
dziesięć lat młodszy od Piotra Janek. Szybka kalku
lacja wykaże, że dochowaliśmy się pięciorga dzieci. 
Na przełomie roku 1967/68 padła bomba. Ze wzglę
dów oszczędnościowych Głos Ameryki zdecydował się 
zlikwidować rozgłośnię w Monrowii i pan, Guzowski 
otrzymał „zaproszenie” do Sajgonu. Z pracodawcą 
sterującym kursem oszczędnościowym lepiej się nie 
spierać. Załadowałem więc rodzinę na samolot do 
Waszyngtonu, pochodziłem przez parę miesięcy na 
różne kursy służbowe, osadziłem żonę w wynajętym 
pod Waszyngtonem mieszkaniu i po krótkich wizytach 
w Tokio i w Hong-Kongu wylądowałem w Sajgonie 
w połowie lipca. Jestem tu t.zw. „naczelnym doradcą 
programowych sieci radiowej Południowego Wietna
mu”.

W początkach października trafiła mi się wyjątkowa 
gratka. US Navy zaprosiła sześciu akredytowanych 
korespondentów prasowych na pięć dni pływania na 
jednostkach Siódmej Floty na wodach wietnamskich, 
w tym trzy dni zaokrętowania na jedynym dziś w 
świecie pancerniku w kampanii — USS New Jersey. 
Oczywiście, choć technicznie nie jestem tu korespon
dentem, ale załatwiłem sobie co należy i słowa te 
piszę w kabinie ongiś przeznaczonej dla Oficera Fla
gowego Dowódcy Eskadry Pancerników.

Przyjemność, moi drodzy koledzy, wyjątkowa. Po
czułem się o 25 lat młodszy, choćby tylko na kilka dni.

9-tego października rano wylecieliśmy z Sajgonu 
samolotem Lotnictwa Morskiego i po dwóch godzi
nach lotu lądowaliśmy na pokładzie lotniskowca USS 
America (77 tysięcy ton). Kolos, pokład 330 metrów 
długi, 450 oficerów, ponad 4 tysiące ludzi załogi. 
Personel całej naszej Mar. Woj. z końca wojny nie 
wystarczyłby na obsadzenie tego jednego okrętu. Na 
lotniskowcu spędziliśmy 24 godziny, obserwując starty 
do operacji bojowych odrzutowców — lekkich bom
bowców, które mają jednak większą siłę uderzeniową 
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niż najcięższe bombowce z „naszej wojny”. Spanie 
w nocy było do kitu, bo lotniskowiec prowadził rów
nież i nocne operacje, wyły więc bez przerwy 
silniki odrzutowe a parowa katapulta startowa turko
tała jak dwadzieścia łańcuchów kotwicznych naraz. 
Nazajutrz przelecieliśmy śmigłowcem z lotniskowca 
na pancernik, oddalony o przeszło godzinę lotu. Lą 
dowaliśmy na specjalnie przystosowanym pokładzie 
rufowym. Dzisiejszy wieczór — 12 go października — 
jest naszym ostatnim na USS New Jersey. Jutro 
śmigłowiec przetransportuje nas na inny lotniskowiec 
— USS Bennington (przebudowany weteran 2-ej Woj
ny Światowej) i stamtąd samolot zabierze nas pod 
wieczór do Sajgonu. List ten zabieram ze sobą i kilka 
słów o wizycie na Bennington dorzucę już po po
wrocie w Sajgonie.

Tym, którzy nie mają pod ręką Jane’s Fighting 
Ships — dla przypomnienia kilka faktów o USS New 
Jersey.

Spuszczony na wodę: 7 grudnia 1942 (w rocznicę 
Pearl Harbor). Wszedł do kampanii: 23 maja 1943. 
Odstawiony do 3-ej rezerwy (zakonserwowany) 
30 czerwca 1948. Przywrócony do kampanii: 21 lis
topada 1950 (na wojnę Koreańską). Odstawiony do 
3-ej rezerwy: 21 sierpnia 1957. Przywrócony do 
kampanii: 6 kwietnia 1968 (na konflikt wietnamski). 
Wyporność: 56 tysięcy ton. Długość 887 stóp, sze
rokość 107 stóp. Zanurzenie dziób 33 stopy, Rufa 
38 stóp. Maksymalny pancerz 18 cali. Szybkość po 
nad 30 węzłów, cztery śruby, moc maszyn 212 ty
sięcy HP. Uzbrojenie (obecne) 9 dział w 3-ch wie
żach 406 mm (16 cali) i 20 dział w 10-ciu wieżach 
132 mm (5 cali) Plot-morskie. Załoga (obecna) 
480 oficerów, 1556 szeregowych. (Załoga w 2-ej 
wojnie światowej 120 oficerów, ponad 3000 szere 
gowych).

W Drugiej Wojnie okręt działał na Pacyfiku w 
jrejonie Wysp Marszałkowskich, Zachodniej Gwinei, 
Wysp Mariańskich, wziął udział w bitwie na Morzu 
Filipińskim, koło Wysp Karolińskich, w bitwie w za
toce Leyte, pod Luzonem, pod Iwo Jima i pod Oki- 
nawą. Był kolejno okrętem flagowym 3-ej i 5-ej Floty 
podnosząc flagi admirała Williama „Buli” Halsey’a 
i admirała Raymonda Spruance. W roku 1947 okręt 
został przydzielony do Floty Atlantyckiej w kwietniu 
tego samego roku, gdy w towarzystwie pancernika 
USS Wisconsin i lotniskowca USS Roosevelt składał 
wizytę w Portsmouth, niżej, podpisany, dowodzący 
wówczas załogami z OOP był jednym z zaproszonych 
gości na oficjalnym przyjęciu (nuda, bez alkoholu).

Wróćmy do obecnych czasów. W czasie mego krót
kiego , (aż nazbyt krótkiego, jak dla takiego senty
mentalnego starego osła jak ja) zaokrętowania na 
New Jersey okręt przeprowadził 10 mombardowań 
specjalnie wybranych celów na nieprzyjacielskim wy
brzeżu, z czego 9 artylerią główną i jedną artylerią 
pomocniczą. Strzelaliśmy bardzo głośno. Ale i bardzo 

celnie. Wszystkie bombardowania prowadzone są 
z obserwacją lotnika i z reguły trzecia salwa siedzi 
w celu. W czasie mego zaokrętowania zniszczyliśmy, 
między innymi: jeden z mostów na głównej szosie, 
którą płyną dostawy komunistyczne do Południowego 
Wietnamu, konwój szesnastu ciężarówek na tej samej 
szosie, składy amunicji w wyżłobionych w stoku góry 
grotach. Ostatni cel, niemal niemożliwy dla lotnictwa 
ze względu na położenie i silną obronę P Lot trafi
liśmy drugą salwą, a po czwartej pół góry wyleciało 
w powietrze. Zlikwidowaliśmy też kilka baterii brze
gowych i P-Lot, które dokuczają niszczycielom strze
lającym z mniejszej odległości, no i oczywiście lot
nictwu. Przeciętny celownik dla artylerii głównej — 
35 tysięcy metrów.

Z taktycznego punktu widzenia USS New Jersey 
nie jest już właściwie pancernikiem. Cała lekka (40 
i 20 mm) artyleria przeciwlotnicza w ilości około stu 
luf, została zdjęta. Pozwoliło to na zmniejszenie zało
gi o prawie 50%. Dziś USS New Jersey jest po prostu 
pływającą baterią, czymś czym były monitory sprzed 
50-cilu laty. Oczywiście przewyższa on wielokrotnie 
monitory zarówno siłą ognia jak i szybkością. Na 
ostatnich próbach po wejściu do kampanii nakręcił 
32 węzły. Inaczej mówiąc — USS New Jersey jest 
dziś okrętem jednego zadania. Jest to jednak w dal
szym ciągu piękny okręt, o zgrabnej a równocześnie 
tchnącej potęgą sylwetce, cieszącej oczy każdego ma 
rynarza. Zmierzch pancernika uczynił morza uboższe 
o tyle piękna. Sto lat temu starzy marynarze pisali 
to samo o zmierzchu żaglowego okrętu liniowego!

Ku mojej radości w czasie mego zaokrętowania 
USS New Jersey przeprowadził kilka manewrów jak
by zaczerpniętych z „Wiedzy Okrętowej” komandora 
Zajączkowskiego. Jak pobieranie ropy ze zbiornikowca 
na szybkości 12 węzłów. A następnie pobieranie na 
tej samej szybkości amunicji z okrętu zaopatrzenio
wego. Podprowadzenie 56-ciu tysięcy ton na 30 me
trów do ropowca czy okrętu zaopatrzeniowego na 
12-tu węzłach wymaga niezłej wprawy. Rzutki, były 
oczywiście strzelone z armatki. Po podaniu cum za
instalowany został specjalny takielunek blokowy mię
dzy zastrzałem na okręcie zaopatrzeniowym a wielką 
klamrą na wieży numer 2 i 3 i tym takielunkiem 
transportowana była amunicja (jak wiadomo pocisk 
16 cali waży ponad tonę) oraz worki z ładunkiem 
miotającym załadowane w specjalnych kontejnerach. 
Właściwie nic nadzwyczajnego, ale przypomniały się 
dobre stare lata, gdy na to patrzyłem.

Jeszcze jedna uwaga. Pamiętamy wszyscy jak w 
czasie wojny natykaliśmy się zawsze na amerykańskich 
Polaków na spotykanych okrętach US Navy. Śmie 
szyli nas często swoim polsko-amerykańskim „narze
czem” ale naogół tą zamorską polszczyzną mówili 
płynnie. Dziś na listach załóg okrętów amerykańskich 
jest z pewnością równa liczba Woźniaków, Karwow
skich i Falkiewiczów jak i 25 lat temu, a na listach 
oficerskich jest ich znacznie więcej. Ale po polsku 
to pokolenie już nie mówi. Rozmawiałem z wieloma, 
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szukałem specjalnie ludzi dla zrobienia wywiadu ra
diowego. Nic z tego. W najlepszym razie pamiętają 
„Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Mario” i to z wymową 
taką, że istotnie trzeba przyjąć na wiarę, że to po 
polsku. Różnice narodowościowe, choć nie różnice 
rasowe, już się w Ameryce zatarły.

Lata płyną. Dowódca USS New Jersey, Captain 
US Navy, był promowany podporucznikiem po skoń
czeniu Annapolis w czerwcu 1944-ego, w dwa tygod
nie po D Day. Większość oficerów okrętu urodziła 
się już po wojnie, chłopcy w wieku moich dwóch 
najstarszych synów, którzy nawiasem mówiąc rok 
temu wstąpili do Marynarki Wojennej USA. Ale 
obserwowałem ich na pomoście, w dalocelowniku, w 
centrali artyleryjskiej, w wieżach działowych. Dobrzy 
marynarze, świetnie wyszkoleni, chłopaki z fantazją.

Mój kilkogodzinny pobyt na lotniskowcu USS Ben- 
nington w drodze powrotnej do Sajgonu był bardzo 
interesujący jako dla starego podwodnika. USS Ben- 
nington jest lotniskowcem obrony przeciw-podwod- 
nej (ASW-Anti Submarine Warfare). Oglądając te róż
ne naljnowsze złośliwe sposoby wykrywania i nisz
czenia okrętów podwodnych pomyślałem sobie tylko, 
że Bogu dzięki, iż ani Niemcy ani Włosi nie mieli 
nic podobnego 25 lat temu, bo gdyby mieli to bym 
pewno nie był dziś w stanie pisać tego listu. Oczywiście,

♦ 
♦

B. JABŁOŃSKI

nowoczesny okręt podwodny, zwłaszcza o napędzie 
nuklearnym, nieporównanie przewyższa nasze Sokoły 
i Dziki i w gruncie rzeczy ma większe szanse uniknąć 
wykrycia przez współczesne metody niż myśmy mieli 
przed niemieckimi hydrofonami lub przed prymityw 
nym włoskim Asdykiem. Podwodna szybkość rzędu 
30 węzłów o niemal nieograniczonym zasięgu i pro
mień cyrkulacji 25q mniejszy od cyrkulacji niszczyciela 
na tej samej szybkości, są to atrybuty, które stawiają 
O.P. nuklearny wobec O.R.P. Dzik na poziomie 
O.R.P. Błyskawica wobec H.M.S. Victory.

W połowie listopada lecę na urlop do rodziny do 
Waszyngtonu poprzez Europę. Chciałbym wstąpić do 
Stowarzyszenia, ale zatrzymuję się w Londynie tylko 
przez pół soboty i niedzielę, obawiam się więc, że 
„sklepik będzie zamknięty”. Postaram się złożyć wi
zytę „inną rażą”.

Na zakończenie — typowa zaczepka sajgońska 
„Cór Koryntu”: „Guarnatee, no V.C„ no V.D.”.

Z „sajgońskim pozdrowieniem z Wietnamu”

Andrzej Guzowski 
American Embassy JUS PAO/PLO 

APO San Francisco 96243
USA

Londyn, listopad 1968

Drodzy Koledzy,

Pisząc ten list do Naszych Sygnałów musze wytłu
maczyć dlaczego? Listów pisać nie umiem i nie lubię, 
ale pomyślałem sobie, że z chwilą gdy listy kolegów 
znajdujących się poza Anglią tak mnie cieszą i inte
resują to może się zdarzyć, że i mój będzie dla nich 
przedstawiał taką samą wartość. Poza tym inni, tacy 
sami jak ja, to znaczy nieudolni w piśmie lub leniwi 
już nie będą mieli wymówek. Z chwilą gdy ten naj
gorszy zdobył się na list — to mogą zdobyć się i oni. 
Jest to z mojej strony w pewnym sensie wyzwanie 
do tych wszystkich, którzy nigdy nie pisują. Mam 
nadzieję, że wyzwanie teostanie przyjęte i listy się 
posypią jak z rogu obfitości. Tyle o pobudkach, 
a teraz do rzeczy.

Tak jak na pewno większość z nas start miałem 
chropowaty. Ten start, z perspektywy czasu, przypo
mina mi numer pewnego clown’a, który widziałem 
w Toruniu w kinie, będąc aspirantem w Oficerskiej 
Szkole Mar. Woj. (tak się to wtedy nazywało). 
Trzeba Panom wiedzieć, że wówczas kino było jeszcze 
nieme a w czasie wyświetlania przygrywała orkiestra, 
która dobierała jak mogła najlepiej muzykę do treści 
(momenty tragiczne, galopujące konie, szemrzący stru 
myk itd. — wszystko było do wyboru i do koloru). 

Pomiędzy seansami był antrakt i często w czasie tego 
antraktu występy artystyczne. Oczywiście te występy 
w kinach toruńskich były dosyć mierne, przeważnie 
wyaranżowani brzuchaci atleci w wyblakłych tryko
tach, co gorzej bywały i atlatki i clown’i. Otóż jak 
dzisiaj pamiętam numer jednego takiego clown’a — 
polegał na tym, że chciał zawiesić na ścianie mary
narkę. Tam gdzie chciał marynarkę zawiesić nie było 
gwoździa i marynarka stale zlatywała na ziemię. 
Postanowił więc wbić gwóźdź. Gdy gwóźdź wbijał 
trafiał młotkiem wszędzie tylko nie tam gdzie trzeba 
a więc najczęściej w palce, ale również w ścianę obok 
lub głowę. Gdy się tak namęczył dobrych kilka minut 
i wreszcie gwóźdź wbił, to zawiesił marynarkę na 
gwoździu, który dawno był w ścianie tuż obok. Iden
tycznie było ze mną. Były projekty wyjechania do 
Pol. Afryki lub Stanów. W PKPR-ze przeszedłem 
kurs tapicerski i zrobiłem 10 tapczanów, foteli i kanap. 
Przeszedłem również kurs rolniczy i przez kilka lat 
próbowałem szczęścia — jako farmer — z opłakanym 
skutkiem. Okazało się, że być farmerem (nie udana 
spółka) a tak zwanym „paniczem” z moich chłopię
cych lat. to były zupełnie różne rzeczy. Potem, po 
powrocie do Londynu, z początku byłem robotnikiem 
w fabryce rowerów a potem skończyłem Szkołę Han
dlu Zagranicznego, gdzie o dziwo, byli jeszczę starsi 
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ode mnie wiekiem, a wszystko po to, żeby znaleźć 
ostatecznie pracę, zupełnie gdzie indziej nie mającą 
z wymienionymi nic wspólnego. Jako praca to jest 
taka, jest wystarczająca na kawałek chleba z masłem 
(przeważnie duńskim) inaczej mówiąc na skromne 
utrzymanie i wyjazd raz do roku na kontynent w 
poszukiwaniu słońca, wyjazd podczas którego zapo
mina się na parę tygodni o szarzyźnie codziennego 
życia i żyje się na poziomie przedwojennym.

Samo życie w Londynie przypomina mi potrawę, 
która nazywa się „szaszłyk”. Przepraszam Kolegów 
za te wieczne porównania, ale jakoś z nimi jest mi 
łatwiej. Otóż ten „szaszłyk” to nadziane na kijku 
plasterek mięsa, potem idzie pomidorek, cebulka 
i znów mięso. Od czasu do czasu jest plasterek sło 
ninki (przepraszam o ile mój szaszłyk nie zupełnie 
odpowiada prawdzie). Otóż w moim wypadku plate- 
rek mięska — to praca, pomidorek, cebulka — to 
powrót do domu, a słoninka to koniec tygodnia, 
sobota i niedziela. W sobotę załatwia się wszystkie 
zaległości, w niedzielę wysypia i nabiera sił na cały 
następny tydzień. W dzień powszedni gdy się wraca 
do domu m.w. o 18.30 zje się obiad — już jest m.w. 
19.30 i w itym ogromnym Londynie za późno by 
ruszyć na podbój świata. Gdzie się nie ruszyć to 
jazda trwa 3 kwadranse albo godzinę. No i bądźmy 
szczerzy — nie ma na to już energii. Pozostaje więc 
niezawodny przyjaciel — książka. Czytamy z żoną 
nieprawdopodobne ilości książek. Ponieważ moja 
Myszka też pracuje i to zaczyna djiablo wcześnie bo 
już o 8-ej rano — a poza pracą ma jeszcze dom 
na głowie — więc jest oczywiście zmęczona — jak ja, 
lub więcej. Skutek — siedzimy w fotelach i czytamy, 
później w łóżkach .też czytamy i w tym spokoju 
naładowujemy się jak baterie na dzień następny, aby 
pchać dalej. Czytamy, przyznaję bez ładu i składu. 
O ile chodzi o mnie interesuje mnie tyle rzeczy — 
że skaczę jak konik polny z przedmiotu na przed
miot, z tematu na temat i rezultat jest taki, że się 
liźnie wszystkiego po trochu, a w gruncie rzeczy nic 
się nie umie dokładnie. Wiem, że to jest głupi sposób, 
ale nie mogę się przemóc i nie mam czasu na szpe
ranie po katalogach i dobieranie książek zgodnie 
z epoką i ściśle wytyczonym tematem. Pocieszam się, 
że przyjemność czytanie od tego się nie zmniejsza. 
Dzięki temu, że .jest jeszcze dosyć energii na pracę, 
ale nie ma jej na życie — horyzoncik nasz oczy
wiście się zacieśnia. Chciałoby się pójść do przyja
ciół albo przyjąć przyjaciół (których jest coraz mniej) 
ale już na to nas nie stać, nie stać na tak często 
jakby to się chciało. Kończy się więc na tym, że 
bywamy lub przyjmujemy tylko kilka razy do roku. 
Do tego trzeba dodać parę dobrych koncertów, parę 
razy teatr — no i już po krzyku.

Bardzo szare życie, coś w nim brakuje, nie ma

*
- ♦ 

tej dźwigni, która istniała w Polsce, tak jakby brako
wało celu. Życie bez dogmatu, bez wyrazu i bez 
ideału. Żyje się już trochę z przyzwyczajenia. Chcę 
zaznaczyć mili Koledzy, że się nie skarżę. Jest takich 
jak ja pewno więcej. Stwierdzam jedynie stan fak
tyczny. Przypuszczam, że ci z nas, którzy mają dzieci 
i to dzieci w tym pięknym znaczeniu t.j. takie któ
rych więź z rodzicami nigdy się nie urywa i jest 
zawsze żywa i gorąca — są znacznie szczęśliwsi. Ja 
dzieci nie mam więc trochę się wyżywam w SMW. 
W SMW jest prawdopodobnie taka sama sytuacja jak 
i w innych Stowarzyszeniach t.j. mało kto się zgadza 
na wybór do Zarządu. Z tego powodu do Zarządu 
trafia zawsze ta sama garstka tych którzy chcą i mogą 
poświęcić swój czas dla dobra Stowarzyszenia. Choć 
stękam, należę do tej małej grupy i z tego powodu 
często figuruję w zarządzie w którym do moich obo
wiązków przeważnie należy utrzymywanie więzów 
koleżeńskich. No i przyznaiię, obowiązek ten przy
sporzył mi nie jeden siwy włos w przerzedzonej czu
prynie. Bo o ile mam wielki szacunek do naszej 
Mar. Woj. pod wszystkimi innymi względami o tyk 
muszę stwierdzić, że brakuje nam „esprit de corps” 
Tak było i przed wojną. Ci co byli na okrętach 
czy też w dowództwach, po ukończonej pracy roz
łazili się do domów, w życiu prywatnym tworzyli 
kółka i kółeczka dobierając sobie odpowiednich ko
legów lub cywilnych. Ale wtedy trzymała nas wszys
tkich w kupie i jednoczyła Mar. Woj. Tu gdy tej 
Mar. Woj. nie stało tylko część z nas odczuwa po
trzebę tych więzów koleżeńskich, druga część nie 
odczuwa ich, zupełnie figuruje w naszych spisach 
(o ile figuruje) ale jest niewidoczna. Skutek jest taki 
że gdy nadchodzi dzień zebrania koleżeńskiego lut 
Święto Mar. Woj. dzień na który niektórzy czekają 
niecierpliwie cały rok — to tych innych nie ma 
pomimo zachęt, ukłonów, próśb, przypomnień i na
pomnień. Sale zamiast pękać od natłoku często świecą 
pustkami, a na Święto Mar. Woj. o ile policzyć ma
rynarzy — to stanowią oni małą cząstkę zebranych 
— resztą to zaproszeni goście i rodziny.

Nigdy nie mogłem sobie wytłumaczyć tego zja
wiska. Wydawałoby się powinno być odwrotnie gdt 
SMW jest naszym jedynym łącznikiem, a jednak tak 
nie jest Nie mogę również zrozumieć iak można 
wykreślić ze swojego życia pobyt w Mar. Woj., któn 
nas wychowała, wykształciła, i zrobiła z nas ludzi 
zrobiła takimi jakimi jesteśmy, zrobiła ludźmi 
zdali swój egzamin życiowy. I to mnie martwi 
znaję — tego orzecha rozgryść nie potrafię.

którzy 
i przy

O ile ktoś z Was, Koledzy mili, zechce mi tc 
zjawisko wytłumaczyć — będę mu naprawdę wdzię 
czny.

B. Jabłoński
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M.J. SERAFIN 6. 10. 1968

Drogie i „Nasze Sygnały”!

Tak rzadko, o wstydzie, biorę pióro do ręki, aby 
do Was skierować parę słów. Ma to na ogół miejsce 
przy rozmaitych ważnych okazjach, zwłaszcza rocz
nic naszej nominacji 38.

Rzadko pisuję, ale za każdym razem staram się 
podkreślić, jak wielki podziw, szacunek i wdzięczność 
żywię i ja i Marynarze, z którymi mam kontakt w 
Argentynie — dla tych Kolegów, którzy mimo co
dziennej, często twardej pracy, poświęcają swój odpo
czynek i wolny czas, aby Stowarzyszenie nasze istnia
ło, aby „Nasze Sygnały” dawały nam znać że idea, 
której służyliśmy związała nas wszystkich, starszych 
i młodych, w jedną serdeczną koleżeńską brać.

Rzadko pisuję — tym razem zwracam się przede 
wszystkim do Najserdeczniejszych Druhów i Naj
bliższych Przyjaciów — rocznika 38. Dziwne to tro
chę, że podobna inicjatywa nigdy nie wyszła od któ
regokolwiek innego z kolegów, ale być może, że 
jako najstarszy wiekiem z naszej nominacji najszyb
ciej starzeję się, staję się sentymentalnym, coraz częś
ciej wracam myślami do przeszłości i dlatego Was 
wszystkich coraz bardziej mi brak.

Drogi Wodzu naszego rocznika. Komandorze J. 
Tchórznicki! W trzydziestą rocznicę nominacji meldu
ję Ci Twój rocznik do apelu:

*

Anaszkiewicz, Anczykowski, Bartosik, Bielinowicz, 
Bilewicz, Chojnowski, Chybiński, Gosk, Jakubowski, 
Jaraczewski, Karpiński, Kowalec, Kłopotowski, Mań
kowski, Mamak, Mielczarek, Pęski, Plezia, Ponikiew- 
ski, Pryfke, Serafin, Siemaszko, Sławek, Stokwisz, 
Strenger, Syczyłło, Szabunia, Szajna, Tumaniszwili. 
Wciślicki, Wróblewski, Wullert, Żebrowski, Żytowie- 
cki.

Oddajmy hołd Tym, którzy zginęli i pomarli.
W bardzo nienormalnych czasach żyjemy, gdyby 

były one inne, już zapewne wielu z nas byłoby admi
rałami, ale niech ten jeden już służy za dowód, że 
szkoła z której wyszliśmy, była dobra i spełniła swo
je zadanie.

Drogi Wodzu, Kochani Przyjaciele! W trzydziestą 
rocznicę tego dnia, kiedy wyruszyliśmy z „Bałtyku” 
i kiedy czuliśmy u ramion wyrastające skrzydła do 
wysokich lotów przyjmijcie Wszyscy, gdziebyście nie 
byli, najserdeczniejsze, braterskie ucałowania z 
„dubeltówki”

od Waszego Michała

Przy tej okazji dla Całego Zarządu SMW, Komi
tetu Redakcyjnego „N.S.” dla 6 Zarządów Kół i 
dla całej Rodzinki Marynarskiej ślę moc serdeczności 
i wyrazów stałej pamięci.

♦

JÓZEF BILIŃSKI

Maj, 1940.Na pokładzie O.R.P. Gdynia grupa wy- 
galonowanej starszyzny otoczyła dwóch smarkatych 
przybyszów z Polski, wypytując ich o kraj pod oku
pacją hitlerowską. Między innymi padło pytanie, 
a co jest teraz w gmachu Kier. Mar. Wojennej?” 
W tym momencie zbliżył się młody kapitan z rękami 
w kieszeniach i czapką zsuniętą na tył głowy i nie 
czekając na informacje zastrachanych dostojnym 
audytorium przybyszów, powiedział: „Pewnie Niem
cy założyli tam dom publiczny, żeby zachować ciąg
łość”.

Po zebranych powiało mrozem, dalszych pytań nie 
było i wokół przybyszów zrobiła się pustka. Tylko 
wysoki kapitan poklepał ich przyjacielsko po plecach. 
Był to Tadeusz Gorazdowski.

Później, służąc pod jego dowództwem, m. in. na 
Krakowiaku i Piorunie, przekonałem się, że była to 
wypowiedź typowa. Miał on coś w sobie z watażki, 
który gdyby żył parę wieków wcześniej hasałby po 
Dzikich Polach, zasłynął jako zagończyk, ale miałby 
niejedną „sprawę gardłową”. Ten Kmicic w mundurze 
marynarskim nie kochał urzędującego na lądzie 
„naęząistwa” i ono jego nię kochało. Musiało jednak 

uznawać jego niezrównaną „żyłkę” marynarską, bo 
w przeciwnym razie nie byłby tylokrotnym dowódcą, 
począwszy od słynnego incydentu na Błyskawicy. 
Niemniej, nigdy nie omieszkano dać do zrozumienia, 
że jak królowa Wiktoria, dwór na Cavendish, nie 
był „amused”. Wyrazem tego był fakt, że „Góra” 
miał więcej i wyższych odznaczeń zagranicznych, niż 

polskich. Katoni, a u nas tych nigdy nie zabraknie, 
nie omieszkali przypomnieć o nałogu, z którym 
się zresztą nie krył — a który potrafił całkowicie 
opanować na wiele miesięcy w okresie wyzwolenia 
okupowanej Europy, okresie gdy Piorun pod jego 
dowództwem okrył się sławą.

„Góra” miał niezrównany magnetyzm , naturalny 
czar i był dżentelmenem. „Stary” (miał wówczas trzy
dzieści parę lat) nie był wzorem rycerza bez skazy, 
ale może właśnie dlatego byliśmy mu tak oddani. 
Nie szukał ani taniej popularności wśród podwład
nych, ani nie odgradzał się chińskim murem. Był 
jednym z niewielu dowódców, którzy jedli zawsze w 
mesie, a nie u siebie. W odróżnieniu od wielu, nigdy 
nie używał grubiańskich słów. Najgorszym epitetem 
w Jego ustach był „baran”. Może dlatego, że gardził 
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owczym pędem i bezmyślnością. Nigdy nie podnosił 
głosu, chyba śpiewając raczej fałszywie swą ulubioną 
piosenkę „jedzie ułan na chabecie ...”

Odchodzą w ostatni rejs nasi dowódcy. Romanow
ski w Gdyni, Gorazdowski w Kanadzie i jakoś trudno

♦
E. PŁAWSKI

URLOP W

’°o dwóch tygodniach obcowania z wybrańcami 
teso świata i opływaniu w kapitalistyczne luksusy — 
powróciliśmy z rozkoszą do ciszy i komfortu włas
nego domku i demokratycznego wiktu.

Od lat młodzieńczych marzyłem o tym, by choć 
raz w życiu odbyć podróż na prawdziwym pasażers
kim statku, — choć raz w życiu chciałem być nie 
żadnym dowódcą, lecz pa-sa-że-rem!

I lepiej późno — niż wcale, ale marzenie moje 
spełniło się!

Podczas wystawy w Vancouver, syn nasz Jerzy 
wyciągnął szczęśliwy los, który upoważnił go do 
dwóch biletów na 2-tygodniową wycieczkę statkiem 
linii okrętowej „Princess Cruise” do Acapulco i z po
wrotem.

Dobry syn ofiarował bilety dobrym rodzicom.
17-go maja, po niespełna 3-godzinnym locie, wylą

dowaliśmy w Los Angeles. Kolega Wojciech Wnorow- 
ski i p. Henryk Żebrowski spotkali nas na lotnisku 
i zabrali do domu państwa Ż„ gdzie wkrótce dołączył 
również kol. W. Jasionowski. Po przegryzce zroszonej 
Burgundem kolega lotnik obwiózł nas po ulicach i 
parkach miasta, a o oznaczonej godzinie dostarczył 
wraz z bagażem na M.V. „ITALTA”.

„Italia” — majestatyczna i ponętna stała przy molo. 
Kilkoma drogami samochody prywatne i taksówki 
zwoziły pasażerów i odprowadzających ich przyjaciół, 
a tragarze i dźwigi ładowały na statek setki waliz, 
skrzyń oraz koszy z prowiantami i rożnymi zapasa
mi. Każda podróż „Italii” trwa zaledwie dwa tygod
nie, ale na wybrzeżu i w salonach statku ludzie żeg
nali się jakby na lata rozłąki.

O godz. 9-ej zrzucono cumy, a na pomoście za
dźwięczał maszynowy telegraf.

Krótko po odkotwiczeniu pasażerowie zostali za
proszeni do sali jadalnej na przekąskę. Na olbrzy
mich stołach stały setki srebrzystych półmisków, prze
różnego formatu i kalibru, wypełnione najbardziej 
wyszukanymi potrawami. Kilkudziesięciu kucharzy, 
kuchcików i kelnerów — uzbrojonych w sztućce 
czekało w uroczystej postawie by obsłużyć napływa
jącą gromadę pasażerów.

Na widok tej gustownie urządzonej wystawy kuli
narnej i tego bogactwa barw i pomysłów staliśmy w 
oszołomieniu, jakby nie będąc pewni czy przyszliśmy 
na ucztę, czy też do galerii sztuk pięknych. Pod 
wpływem nęcących zapachów wszelkie wątpliwości 

się z tym pogodzić, że przychodzi kolej na młodsze 
roczniki, Bo przecież u nas starszeństwo zawsze obo
wiązywało. Choć niektórzy się przeciw temu bunto
wali.

Józef Biliński

♦

1968

MEKSYKU

■szybko prysły. Znaleźliśmy się oko w oko z niebez
pieczeństwem popełnienia 6-go grzechu głównego — 
obżarstwa — i to pod dźwięki meksykańskiej orkies
try.

Ledwie świt byliśmy już na nogach i poszliśmy 
oglądać nasz pływający pałac. Italia ma 12.000 ton, 
szybkość 21 węzłów, zbudowana w końcu 1967 r., 
a obsadzona przez włoską załogę. Statek lśnił i pach
niał świeżością i czystością. Na górnym pokładzie pod 
parasolami stały stoliki oraz około 300 kolorowych 
leżaków. Basen pływacki i pokład dookoła były wyło
żone mozaiką. Za oszkloną grodzią znajdował się 
nigdy nie próżnujący bar. O pokład niżej trafiliśmy 
do olbrzymiego salonu z którego przez bar lub też 
poprzez kortyarz, mieszczący sklep galanteryjny i bi
bliotekę — przechodziło się do mniejszego salonu 
na dziobie. W każdym salonie była posadzka do 
tańca, wygodne fotele, a przez oszkloną burtę można 
było napawać się widokiem morza. Na rufowej części 
statku —• po obu stronach — ciągnęły się oszklone 
balkony z leżakami, stołami do ping-pong’a, urzą
dzeniem do strzelania do talerzyków itp. Jeszcze ni
żej była sala jadalna, mogąca pomieścić około 300 
osób ze stołem kapitańskim pośrodku.

Kabiny mieściły około 500 pasażerów i znajdowały 
się na 4-ech niższych pokładach. Była też na statku 
sala kinowa, oraz kabaret w którym królowała czar
nooka Chiquita.

Obsługą sprawna. Organizacja dobra, a jeśli mowa 
o wyżywieniu to było 5 posiłków dziennych, dwa 
nocne oraz bufety na każdym pokładzie, funkcjonu
jące przez 24 godziny.

Menu głównych posiłków było obfite i urozmaico
ne: langusty, kuropatwy, łososie, żaby i czego tylko 
dusza zapragnie, nie mówiąc już o dziesiątkach naj
bardziej urozmaiconych zakąskach.

Pierwszy nasz postój był w La Paz na południo
wym cyplu półwyspu Kalifornijskiego. Na tle golizny 
otaczających gór mieścina ta przypomina oazę. Na 
kilku wąskich uliczkach w starożytnych domach tło
czą się sklepiki, biura i kawiarnie. Po obu stronach 
jezdni stoją samochody zostawiając niewiele miejsca 
dla ruchu kołowego, pieszego i oślego. Na chod
nikach co prawda niema samochodów, ale ludzie i 
osiołki popychają się nawzajem i jakoś tam wszystko 
rusza się w swoistych kierunkach.

Nasz taksówkarz z wielkim trudem i odwagą lawi
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rował wśród tego natłoku, ale trąbił i wpychał się w 
ciżbę. Ludzie odskakiwali w ostatnim momencie na 
boki, niekiedy odpychając się ręką od chłodnicy lub 
błotnika, natomiast zadumanego nad swoim oślim 
losem kłapoucha trzeba było czasami najechać i lekko 
trącić zderzakiem. Za podobną zniewagę osiołek cza
sem odpłacał się głośnym kopnięciem taksówki.

Dookoła starego miasta są rozrzucone osiedla bie
doty. Z maleńkich, glinianych chatek, łatanych desz- 
szutkami, blachą, skórą i kartonem, a pokrytych pal
mowymi liśćmi — na dźwięk trąbki samochodowej 
wybiegały kobiety, masy dzieci i psów. Trudno było 
sobie wyobrazić w jaki sposób taki tłumek mógł się 
zmieścić w kubaturze tych domków. Najciekawsze 
było to, że wybiegało bractwo na skwer słoneczny 
nie po to, by o coś prosić, lecz jedynie dla zaspoko
jenia ciekawości, by przywitać nas skinieniem ręki 
i uśmiechem za którym bielały zdrowe zęby. Rozglą
daliśmy się wokoło szukając ogrodów, lub chociażby 
dzikich kwiatów, ale prócz kokosowych palm i wys
chniętych na cienko kaktusów — nic tam nie rosło. 
Jak obiaśnił nas szofer — deszczowa pora zaczyna 
się w czerwcu i w ciągu czterech miesięcy następuje 
całkowite przeobrażenie krajobrazu. Suche piaski sta
ją się życiodajne dla kukurydzy, włoszczyzny i kwia
tów, a soczysta trawa przywraca siły żałośnie wyglą
dającym zwierzętom domowym.

Na tych ubogich krańcach miasta zobaczyliśmy 
również dowody przebudzenia się Meksykańczyków. 
Zaczęli od szkół. Analfabetyzm maleje z dnia na 
dzień. Powstają szpitale, urzędy opieki społecznej, 
gmachy rządowe, banki, nowoczesne domy czynszo
we, budują się szosy. Meksykańczycy są dumni ze 
swych osiągnięć i ze swojej rewolucji, która w ich 
pojęciu nadal trwa. Przede wszystkim są dumni z te
go, że są Meksykańczykami.

W dniu następnym zakotwiczyliśmy w Puerto Val- 
larta. Tu już wszystko wyglądało inaczej. Nad wyjąt
kowo piękną plażą rozciągało się stare miasto, po 
obu stronach którego rosły nowoczesne hotele, wille, 
domy czynszowe i restauracje. W okolicy tego miasta 
był nakręcany film „The night of Iguana”, a Elżbiet- 
ce Taylor tak się Puerto Vallarta spodobało, że za
fundowała sobie luksusową siedzibę.

W drugim dniu pobytu zrobiliśmy wycieczkę do 
indiańskiej wioski Yelapa — 25 mil na południe 
od P. Vallarta. Płynęliśmy na stateczku zbudowanym 
w końcu tamtego stulecia, z tym, że maszyna parowa 
została zastąpiona motorem spalinowym. Posuwając 
się blisko wzdłuż wybrzeża widzieliśmy dziesiątki 
kwadratowych mil wzgórz pokrytych kokosowemi 
palmami. Na niższych poziomach rosły banany. Sze
reg małych i większych zatoczek chroniły pojedyń- 
cze domy, lub niewielkie osiedla, a przy złocistych 
plażach stały zakotwiczone motorówki. Przez całą 
drogę mogliśmy obserwować duże ilości pelikanów, 
które mają tam swoje miejsca wylęgania. Pełno ich 
było na wodzie, na skałach i drzewach. Widzieliśmy 
tam również wiele innego ptactwa, ale największą 
uwagę przykuwała zawsze woda. Morze, a raczej 

ocean kryje w tych okolicach niesamowite bogactwo 
stworzeń. W niektórych miejscach powierzchnia wo
dy dosłownie gotowała się od ruchu i baraszkowania 
się jakichś ryb o rozmiarach dużego i b. grubego śle
dzia. To tu, to tam skakały delfiny i wielkie mar- 
lin’y. Znacząc swój ślad w promieniach słonecznych 
szybowały nad grzbietami fal latające rybki. Widzie
liśmy dużo żółwi, jakieś nurkujące z dużej wysokości 
ptaki, ale sensacją było stadko wielorybów, które prze
defilowało w kilkuset stopach od naszego stateczku. 
Aparaty fotograficzne były w stałym użyciu.

Wioska Yelapa przy której zakotwiczyliśmy, robi 
schludne wrażenie. Plażę pokrywa piasek, którego 
ziarenka są wielkości hreczki, to też gdy jest zalewa
na falą — woda nie odpływa, lecz dosłownie momen
talnie wsiąka w piasek. Ponieważ „Italia” wypo
sażyła nas w obfity prowiant — siedząc więc w cie
niu szopy o dachu z palmowych liści — spożyliśmy 
ze smakiem drugie śniadanie. Porcje były obfite, toteż 
obdzieliliśmy resztkami okoliczne dzieci, a pozosta
łościami z resztek nakarmiliśmy wałęsające się pomię
dzy nami prosiaki, mewy, kury i kilka cudem jeszcze 
trzymających się na nogach psich szkieletów. Naza
jutrz wpłynęliśmy do Acapulco.

Podobnie jak Puerto Vallarta — Acapulco ma swoje 
stare miasto, wokoło którego wzdłuż wybrzeża i 
wzwyż na zboczach gór rosną nowoczesne gmachy 
hoteli, a skały są oklejone atrakcyjnie wyglądają
cymi willami. Amerykanie potrafią budować sięga
jące chmur wieżowce, ale te ich drapacze chmur są 
to jakby zamarłe w pozycji na baczność*).  Architek
tura meksykańska jest żywa, tryska kolorami i weso
łością, komfortem i przytulnością, jest pociągająca 
i kokieteryjna. Za kilkanaście lat Acapulco wraz z 
okolicą staną się Riwierą Pacyfiku.

Przystań do której dobijały motorówki z „Italii” 
znajduje się tuż przy starym mieście, które niczym 
się nie różni od innych starych miast meksykańskich. 
Na placyku stoi ubogo wyglądający stary kościół 
z kopułami o stylu bizantyjskim. Dookoła, we wszy
stkich kierunkach biegną uliczki ze sklepikami i ba
zarami. Wzdłuż i tak już wąskiego chodnika ciągną 
się szeregi straganów i kiosków z wyrobami ze srebra. 
Wyroby w poszczególnych stoiskach nie różnią się 
wielce między sobą. Pasażerowie pouczeni, że trzeba 
się targować, chodzili od budki do budki i w rezul
tacie ulegali kupcowi, który potrafi w nich wmówić, 
że ofiaruje im towar po cenie „daleko niższej od 
kosztów własnych”. Moja małżonka miała mi 
za złe, że się targowałem i zapłaciłem biednemu Mek- 
sykańczykowi „tylko” 2 doi. 50 za pleciony koszyk. 
Po powrocie na statek okazało się, że przepłaciłem 
prawie że w dwójnasób.

Na ogół biorąc sklepy są czyste i zadbane i prze
ważnie 'posiadają aklimatyzację. Zauważyłem też, że 
sprzedawczynie były schludnie ubrane, ładnie ucze- 

ne, miłe i apetyczne.

*) bezduszne betonowe bloki.
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Za to na ulicach było znacznie gorzej. Wszędzie 
tłok nie do opisania. Autobusy są brane na „abor
daż” ; oczywiście „panowie pierwsi”. Większość pa
sażerów jest objuczona koszami i workami z pro
wiantem, materiałem budowlanym i wszelkiego ro
dzaju zwierzętami domowemi.
Szofer naciska na pedał i z kopyta wyrywa „cała 
naprzód”. Ze zręcznością magika wymija inne po
jazdy i chyrze manewruje, żeby się nie dać wyprze
dzić przez innych. Oczywiście często musi używać 
namuiców, jeszcze częściej -trąbkę, ale nigdy nie za
myka własnej twarzy. Bez przerwy kręci głową na 
lewo i na prawo, grozi pięściami i krzyczy na tych 
co go wymijają i na tych co mają zamiar wyminąć, 
a najwięcej jest wzburzony na przechodniów, którzy 
jego zdaniem powinni siedzieć w domu. Gdy tak pod 
wpływem stale obracanej kierownicy i bez przerwy 
pompowanych hamulców autobus przebija się przez 
natłok samochodów i ludzi, wewnątrz pojazdu dzieją 
się koszmarne sceny. Pasażerowie „no stojąco” rzucani 
bez pardonu wzdłuż, wszerz i na ukos — nie są w 
stanie kontrolować swoich ruchów, ani też odruchów, 
są tłuczeni w okrutny sposób, a najwięcej dostaje się 
tym, k-tórzy w walce wręcz zdobyli sobie miejsce 
siedzące. Nieobliczalne ruchy pasażerów „na stojąco” 
odbijają się nie tylko na ich nagniotkach — tu ktoś 
dostał w twarz deską, tam jakaś pani rzucona wstecz 
usiłuje złapać się o coś co trafi pod ręką, a może 
to być czyjś kapelusz lub krawat, szczęka lub nawet 
nos. Tu znowu jakiś pan znalazł się twarzą w twarz 
z trzymanym na ręku pieskiem, a w innym wypadku 
jegomość wpadł nosem na różowiutki odwrotny medal 
prosiaka.

W podobnych warunkach jazdy nie dziw, że każdy 
pasażer oberwie swojego guza, a niejeden postrada 
kilka guzików na spodniach. Świeża komplikacja po- 
wstaje, gdy autobus zatrzymuje się na przystankach, 
a grupa wysiadających spotyka się w jedynych 
drzwiach autobusu z grupą wsiadających. Wszyscy 
są w jednakowym pośpiechu i oczywiście nikt niko
mu nie ustąpi z drogi. Kto silniejszy i więcej waży — 
miażdży i przebija się pierwszy. Panie, jak zawsze, 
w ogonku.

W nieco bardziej cywilizowanej formie przeżyliś
my meksykańską jazdę autobusem w dniu następnym 
po przybyciu Italii do Acapulco. Za dodatkową 
opłatą, w grupie składającej się z około 40 pasaże
rów zajęliśmy miejsca w wygodnym i chłodzonym 
autobusie i wyruszyliśmy do miasta Taxco (w angiel
skiej wersji Tasko) — około 180 mil na północ. To 
miasto srebra „Silver Town”, jak nazywają je Ame
rykanie — posiada bogaite złoża srebra i złota i znane 
(jęst z wyrobów zdobniczych, które można znaleźć 
we wszystkich sklepach jubilerskich w Meksyku.

Jazda była rzeczywiście wariacka. Mało kto oglądał 
otaczające nas piękno natury, gdyż bardziej byliśmy 
wszyscy przejęci „brawurową” jazdą naszego szofera. 
Pędził tak prawą jak i lewą stroną szosy. Wymijał 
inne samochody na ślepych zakrętach. Miał na liczni
ku 110 kim., nigdy nie zwalniał i kpił sobie ze 

wszystkich regulaminów drogowych. Cudem nie trącił 
żadnego zwierzęcia, które dziesiątkami wałęsały się 
po drogach w poszukiwaniu szczypty trawy w przy
drożnym rowie. Jak się to stało, że w obydwie strony 
przejechaliśmy cało i bez żadnych incydentów — nikt 
z nas pojąć tego nie mógł, toteż po powrocie do 
Acapulco winszowaliśmy jedni drugim słowami: „We 
madę it!”

Tasco miasto o 15.000 ludności jest bardzo malow
nicze, a że znajduje się na wysokości 6.000 stóp nie 
jest zbyt męczące pod względem gorąca. Zwiedziliśmy 
oczywiście duży sklep jubilerski i oczywiście musiałem 
zafundować małżonce bransoletkę wzorowaną na mo
tywach starożytnych Majów, oraz broszkę o wzorach 
pozostałych po Inkasach. Obiad zjedliśmy w pięknie 
położoneji na wzgórzu i bardzo znanej restauracji 
Hotelu de la Borda.

Tu popełniłem nieostrożność, gdy skusiłem się na 
potrawę „enczolada”. Po spożyciu niewielkiej ilości 
tego nasyconego ogniem jadła poczułem się jakbym 
połknął zwój kolczastego drutu. Po tym zdarzeniu 
w Tasco przez kilka tygodni kurowałem się rumian
kiem.

Mówiąc o Tasco (Taxco) należy wspomnieć dwie 
osobliwości tego miasta: 1-sza — to 250-letnia ka
tedra, zafundowana Stwórcy i obywatelom przez pew
nego filantropa i dobrego katolika w osobie właści
ciela kopalni złota i srebra w tym mieście —Don 
Jose de la Borda. Świątynia pod wezwaniem Santa 
Prisca posiada kilkanaście ołtarzy, (główny sięga do 
2 pięter wysokości), które są ozdobione rzeźbiony
mi przez włoskich i hiszpańskich mistrzów freskami 
i figurami, a następnie grubo pokryte 18 karatowym 
złotem. Wspaniałe!

Drugą osobliwością miasta jest zarządzenie władz 
miejskich zabraniające dokonywania najmniejszych 
przeróbek nie tylko domów, placów i ulic, lecz mu
rów, parkanów, ławek lub bruków. Toteż miasto za
chowało swój wygląd od czasów gdy powstało ; nie
które uliczki są tak wąskie, że taksówkarz przy mi
janiu musiał dosłownie wkręcić się do poprzedniej 
uliczki, a napotykani ludzie ustępowali z drogi cho
wając się w drzwiach domów. Trzeba dodać, że ulice 
wszystkie są na pochyłościach i niektóre zjazdy są 
nawet karkołomne. Tylko „burro” — osiołki, ite 
,,Mexican Cadillacs” czują się w tych uliczkach tak 
samo wygodnie, jak ich praosłowie przed wiekami.

Zwiedziliśmy również niesłychanie ciekawe muze- 
um-pałac. Jest to właściwie dawna siedziba arysto
kratyczna — obecnie prywatna własność znakomitego 
meksykańskiego malarza Fidel Figueroa. Przekształcił 
on dawną La Casa de las Lagrimas (Dom Łez) na 
muzeum sztuki oraz galerię obrazów. Wnętrze o pięk
nym hiszpańskim stylu zapełnione ciężkimi rzeźbiony
mi meblami; meksykańska ceramika, wyroby srebrne, 
ściany o cudnej barwnej mozaice, drzwi i okna oraz 
przepierzenia z barwnych płyt szklanych —- wszystko 
składa się na niesłychanie bogate wnętrze dla galerii 
malowideł starych i nowoczesnych. Środek domu zaj
muje patio z maleńkim basenem i fontanną. Całość 
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niękna i fascynująca. Z żalem opuściliśmy ten przy
bytek sztuki, nie mogąc najmniejszym obrazkiem (za 
50 doi.) wzbogacić naszego vancouverskiego domku.

W Acapulco objechaliśmy wszystko co nadawało 
się do obejrzenia. Najwięcej zaimponował nam praw
dziwie amerykański rozmach z jakim Meksykańczycy 
wzięli się do rozbudowy tego miasta. Olbrzymie hotele 
wyrastają z piasków przepięknej plaży, która otacza 
złotym pierścieniem całą zatokę. Wzdłuż tych hoteli 
biegnie droga, a po jej przeciwnej stronie powstają 
gmachy banków, towarzystw asekuracyjnych, linii 
lotniczych itp. Prace budowlane odbywają się wszędzie, 
na wszystkich poziomach zboczy, az po same szczyty 
skał. Tam gdzie są trudności w doprowadzeniu dróg, 
funkcjonują elektryczne wyciągi, które również służą 
dla zwożenia gości na prywatne plaże. Objechaliśmy 
szereg dzielnic miasta i osiedli podmiejskich. Ogląda
liśmy Acapulco z wysokości wzgórz okolicznych. Nie 
chciało się wierzyć, że jesteśmy w „dzikim” Meksyku 
znanym nam dotychczas z filmów amerykańskich. 
Zrobiliśmy też wycieczkę do zatoczki, która w daw
nych czasach była kryjówką piratów, a jak objaśnił 
nas Don Carlos: „Oh yes, very famous pirates like 
Cortez, Juan Rodriguez and Sir Francis Drakę”.

Nie omieszkaliśmy też wpaść na Coca Colę do 
wiszącej nad skałą kawiarni, należącej do Hotelu 
Americano — dookoła której rozciągał się wypielęgno
wany na rajsko ogród roślin podzwrotnikowych. W 
samym środku — w cieniu olbrzymich palm był basen 
pływacki, a na niewielkim placyku stał czerwony do- 
mek w którym John i Jackie Kennedy spędzili swój 
miodowy miesiąc.

Ostatni postój Italii był w Mazatlan. Miasteczko 
posiada duże nadbrzeże i urządzenia portowe i jest 
bodajże największym portem meksykańskim na Pacy
fiku. Głównym przemysłem Mazatlanu jest wywóz 
bawełny i połów oraz konserwacja (puszkowanie) 
krewetek. Tam gdzie się kończy północna część miasta 
rozpoczyna się mało jeszcze zabudowana plaża, wspa
niała, szeroka, ciągnąca się milami i która pod wzglę
dem wysokości fali przypływowej (surf) ustępuje je
dynie Hawajom. Za kilkanaście lat powstanie tu kon
kurencja dla Acapulco. Szosa i hotele już wyrastają 
wzdłuż całej linii wodnej .Na lotnisku, dostosowanym 
do obsługi pasażerskich odrzutowców panuje stały 
ruch.

Okolice pokryte palmowymi lasami są wyjątkowo 
malownicze. Nie ma tam rozgrzanych w słońcu skał. 
Do Mazatlan przylegają tereny znane z obfitości 
wszelkiego rodzaju olbrzymów morskich, jak marlin’y, 
sail fish i sięgające 25 stóp średnicy potworne raje.

Powrót do Los Angeles był raczej nudnawy. Pogoda 
zepsuła się, słońce schowało się w chmurach, a mó
wiąc otwarcie mieliśmy już dość oglądania tych sa
mych twarzy. Ostatniego wieczoru był kapitański 
cocktail, a po kolacji kabaret z występami Chiąuity 
i ensemblu meksykańskiego.

Gdy dobiliśmy do Los Angeles trzeba było przejść 
nrzez komorę celną. Przy wyjściu czekał na nas kol. 
w Wnorowski. Tylko ten, kto zna to olbrzymie 

i skomplikowane miasto może ocenić poświęcenie się 
takich dwu przyjaciół, jakimi są koledzy Jasionowski 
i Wnorowski. Podróż z Los Angeles do statku i z po
wrotem to nie jest wycieczka z Gdyni do Pucka, 
a przecież byliśmy też dwukrotnie obwożeni przez 
kol. Jasionowskiego po wszystkich osobliwościach te
go miasta-olbrzyma.

Doprawdy, trudno o większe dowody okazanego 
nam koleżeństwa, a jeszcze trudniej jest znalezienie 
wyrazów dla odpowiedniego stwierdzenia naszej wdzię
czności. Gdy zajechaliśmy pod dom pp. H. Żebrow
skich czekali na nas gospodarze z p. Adą na czele 
oraz Jej brat p. inż. Panasewicz. (Oboje są dziećmi 
ś.p. Komandora W. Panas^wic^a). Dzień zakończy
liśmy w kółku domowym. Nazajutrz, niezmordowany, 
a pełen życia i młodzieńczego zapału kol. Jasionowski 
zabrał nas na wycieczkę. Objechaliśmy Los Angeles 
wzdłuż i wszerz i w poorzek — od Santa Monica do 
San Fernando Valley. Powróciliśmy do domu na czas, 
bv wziąć udział w przyjęciu urządzonym przez pp. 
Żebrowskich z okazii naszego pobytu. Wśród zapro
szonych byli: p. Maita — córka pp. Żebrowskich 
oraz Jej mąż i córeczka, kdr. Czesław Wnorowski 
(o. Maria była po operacji i niestety przyjść nie mo
gła), młodzi pp. Wnorowscy. a zgrzeszyłbym używając 
innego określenia, oraz toujours charmant kdr. Michał 
Żebrowski.

Po smacznej obfitej kolacji była czarna kawa. I tak 
jak zawsze się zdarza, siedząc w ciasnym kółku, 
szybko odcumowaliśmy się od rzeczywistości i na ma
gicznym dywanie przenieśliśmy się do zbocza Oksyw
skiej góry. Lecąc nad portem wojennym złożyliśmy 
hołd cieniom naszych sławnych okrętów. Zajrzeliśmy 
do koszar, kasyna i Dowództwa floty. Wszędzie zna
leźliśmy pustkę i obcość. Tylko tam na wzgórzu, 
wpatrzony w dzieło swego Pana siedział duch Komina. 
Wiedzieliśmy, że nie opuści swego nosterunku i że 
wiecznie będzie pilnował, by krzywda nie stała się 
pamięci tych, którzy byli tam pierwsi . . .

Byliśmy też w Warszawie, w Pińsku i Modlinie, 
w którym narodziła się nasza Marynarka, a w drodze 
powrotnej zawadziliśmy o Devonport, Greenock i 
Scapa. W Londynie zajrzeliśmy do okien Samopomocy 
i przesłaliśmy wyrazy podziwu i wdzięczności naszemu 
niestrudzonemu Prezesowi oraz Jego Sztabowi. Oso
biście zdążyłem przesłać koleżeńskiego całusa p. Hali
nie.

W paru godzinach czasu, wsparci przez baterię win 
ciężkich i lekkich i pod osłoną dymową „Corona Extra” 
zdołaliśmy dotrzeć wszędzie gdzie budowaliśmy tak 
drogą nam przeszłość i którędy wiodły ślady naszej 
młodości.

W dniu następnym powróciliśmy do Vancouver. 
Warstwa kurzu pokrywała podłogi i meble, a w ogro
dzie różne zielska zawładnęły klombami i trawnikami. 
Po wypakowaniu waliz poczułem głód, nie na żadne 
tam frykasy z kategorii „appetitoso. delicioso i aro- 
matico”, któremi przez 2 tygodnie karmiono nas na 
Italii, lecz na zwykłą jajecznicę ze szczypiorkiem 
i smażonymi kartofelkami.
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Wspominamy jednak wycieczkę do Meksyku po 
dziś dzień! Przekonaliśmy się, że nie wszędzie ludzie 
żyją tak zasobnie, jak w Północnej Ameryce i Ka
nadzie. Większość Meksykańczyków żyje biednie — 
nie widzi się tam takiej ilości spasionych brzuchaczy, 
jakich się spotyka w Kanadzie. Przy naszym dobro
bycie mamy tu całą armię nierobów, brudnych i cuch
nących hipisów. W Meksyku dzieci są czysto ubrane, 
a specjalnie młodzież szkolna. Panienki z warkoczami, 
chłopcy ostrzyżeni, a wszystko razem wzięte jest 
grzeczne i mile uśmiechnięte. W Meksyku jeszcze 
istnieje młodzież, która przechodzi normalnie przez 
wszystkie fazy lat dziecinnych. Nie widzieliśmy tam 
15-to letnich chłopców i dziewcząt o ponurych i bez
myślnych oczach, oraz szarych, postarzałych i prze
męczonych twarzach. W Meksyku nawet dzieci-sie- 

roty zdołały się zorganizować i bez niczyjej pomocy 
stworzyły sobie warsztaty pracy i własną szkołę.

Przez dwa tygodnie nie słyszeliśmy tych „popular
nych” orkiestr tutejszych i tego co się obecnie 
nazywa muzyką i śpiewem. Czternaście dni odpoczyn
ku od tych cholernych tonów instrumentów, które 
tak bezlitośnie skrzypią, zgrzytają, świszczą, chrypią, 
bębnią i piłują i które potrafią zrąbać na sieczkę 
najmocniejsze ludzkie nerwy. Byliśmy też wolni od 
tych wyjców o głosach przypominających rżenie sta
rego konia cierpiącego na czkawkę •— to wszystko 
może być dobre dla baboon’ów, czy innych pawianów, 
lecz nie dla systemu nerwowego normalnego człowie
ka.

Powróciliśmy z Meksyku świetnie wypoczęci i mo
cno rozleniwieni. E. Pławski
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Mieczysław Seamiles

RUINY ATLANTYDY
(OPERACJA ŻYWA CHĘĆ)

Ekspedycja aliancka na Wyspy Azorskie wyszła 
z Wielkiej Brytanii 30 września 1943 pod dowódz
twem komodora R.V. Holta w trzech małych kon
wojach i przybyła na redę wyspy Terceiry ósmego 
października.

H.M.S. „FENCER” eskortowany przez polskie 
i brytyjskie okręty wyszedł ponownie na morze 
11 października wysyłając 9 samolotów typu Sward- 
fish do lotniska na wyspie.

W ciągu następnego tygodnia mimo prymityw
nych urządzeń i ekwipunku w Lajes, małego lotniska 
portugalskiego, samoloty brytyjskie wykonały nie
zliczone patrole o świcie i zmroku przeciw okrętom 
podwodnym nieprzyjaciela. 18 października przybyły 
na Terceirę pierwsze Latające Fortece B 52 i rozpo
częły następnego dnia dalekosiężne loty rozpoznaw
cze. Od tej chwili, po przeszło czterech latach wojny 
niezawodna osłona powietrzna mogła być ofiarowa
na wszystkim konwojom na północ od równoleżnika 
30 Północ.

Wyniki tej inowacji nie dały na siebie czekać, 
a cała atmosfera Bitwy o Atlantyk uległa drastycznej 
zmianie, przechodząc z defenzywy na ofenzywę. W 
alianckich strąconych w konwojach z ręki nieprzy
jaciela, 25 niemieckich okrętów podwodnych poszło 
na dno: 5 z kontrataków eskorterów, 6 zatopionych 
przez samoloty z lotniskowców 1 14 przez samoloty 
operujące z baz lądowych w Gibraltarze i na Azo
rach.

Admiralicja niemiecka zareagowała natychmiast 
na tą hekatombę i Doenitz zarządził zaprzestanie 
taktyki używania U-boatów w „stadach wilków” 
polecając rozproszyć się swej flocie podwodnej na 
bezpieczniejszych wodach Atlantyku . . .

O ile powyższy opis jelst ^prawdą historyczną, 
treść obecnego artykułu nie pretenduje być 
wspomnieniem wojennym, gdyż po ćwierć wieczu pa
mięć autora i uczesltnika ekspedycji „Żywa Chęć” 
przeszła już dawno do . .. drugiej rezerwy. Opowia
danie które się obecnie rozpoczyna należy ściśle do 
dziedziny fikcji i jakiekolwiek podobieństwo do fak
tów czy osób jest przypadkowe. Podczas II-giej woj
ny światowej Polska Marynarka Wojenna nie miała 
żadnego okrętu noszącego nazwę O.R.P. „TAJFUN” 
czy O.R.P. „SZTORM”. Jest jednak niezaprzeczalną 
prawdą, że w tym samym okresie miała miejsce ope
racja „Alacrity” w której brały udział polskie kontr- 
torpedowce, dziś zwane niszczyciele, O.R.P. „BURZA” 

i O.R.P. „GARLAND”, ale i tu jedyną uzasadnioną 
analogię można szukać w opisach tego zagubionego 
na krańcu Europy malowniczego i cenionego przez 
wielu żeglarzy zaczarowanego archipelagu, o któ
rym być może wspomniał starożytny Platon, opisu
jący z nostalgią idealne obyczaje na Utraconej 
Atlantydzie.

Autor ma więc nadzieję, że ewentualny czytel
nik, a szczególnie gdy należy on do tej szlachetnej 
rasy ludzi, którzy ciągnięci atawistyczną tęsknotą na
szego pochodzenia z głębi oceanu, wychodzili na 
rejsy odległe na „sto mil od brzegu i sto mil przed 
brzegiem”, przymknie jedno oko na niedociągnięcia 
stylistyczne, czy fachowo-morskie, usadowi się wy
godnie w zarezerwowanym dla weteranów M.W. 
fotelu i zapaliwszy ulubioną fajkę, odbędzie z nim 
razem prawdziwy w sercu i historii, a niezgodny w 
szczegółach epizod.

* * *

W mesie oficerskiej na rufie O.R.P. „SZTORM” 
była pustka, i tylko w jednym fotelu widniała bar
czysta figura pierwszego oficera mechanika pochylo
nego nad arkuszami znaczków pocztowych wypeł
niających różne klasery i koperty.

Oficer torpedowy, świeżo przybyły z Glasgow, 
chylił kurtynę obserwując przez chwilę filatelistę 
pełen podziwu, że woli on znaczki od pokus na lądzie.

„Hello chief!” Kto jest na okręcie?
„Dowódca, z.d.o. no i oficer wachtowy na ron

dzie na pomieszczeniu załogi”, mruczał mechanik nie 
podnosząc głowy i wciąż obserwując przez powięk
szające szkiełko jakiś cenny obiekt.

„Niech pan ulokuje rozsądnie pieniądze (ofice
rowie z różnych roczników nie byli ze sobą na „ty”) 
za jeden arkusik tych znaczków, będzie można po 
wojnie kupić w Warszawie kamienicę”.

Torpedysta uśmiechnął się z powątpiewaniem, ale 
przystał na zakup paru tych unikatów, wymawiając 
się jednak od całego arkusza.

„Okręt wciąż w drugim pogotowiu?”
„Nie, już w pierwszym”, odpowiedział z wahaniem 

mechanik rzucając wzrokiem w stronę drzwi. „Prze
pustki i urlopy kończą się dziś o północy, Wrensa 
z Komendy Morskiej przyniosła rano tajny sygnał 
adresowany do dowódcy”.

Nowoprzybyły oficer wiedział, że koperta z Ko
mendy Western Approches musiała zawierać dane 
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o wyjściu na morze, które niewątpliwie były zaka
muflowane obecnym na okręcie oficerom.

Na to pytanie otwarła się maleńka szczelina w 
okienku łączącym mesę z pantry, gdzie mesowi zmy
wali naczynia po późnej kolacji. Mechanik ściszył 
głos prawie do szeptu wiedząc, że wiadomości o ru
chach okrętu nie powinny wędrować po całej załodze.

„Dowódca polecił gotowość maszyn na jutrzej
szą noc, rano z.d.o. ma zebrać odprawę oficerską; 
wygląda na coś innego niż normalny konwój”.

„Brzmi pan tajemniczo”
Pierwszy oficer mechanik pozornie pogrążył się 

znowu w znaczkach obserwując z irytacją zamyka
jące się powoli okienko do pantry, po czym wybuch
ną! w stronę kuchenki:

„Starszy marynarz Rondelski, niech was ręka 
Boska . .. coś powtórzyć co tu słyszycie”.

Z pantry nie odezwał się żaden głos, ale osten
tacyjny szczęk łyżek i widelców był niemym alibi, 
że „niewinnie oskarżony” mesowy pracuje ciężko 
przy zmywalce,

O dziesiątej wieczorem przybyli na okręt pierw
szy oficer artylerii z Liverpoolu, nawigacyjny z 
Darlington, komisarz z Londynu, wszyscy znaleźli 
się w tym samym trzęsącym się pociągu z Glasgow 
Gourock”.

Pokład dziobowy też dudniał od kroków wraca
jących z urlopu podoficerów i marynarzy. Od czasu 
do czasu słychać było długi, płaczliwy gwizd, który 
przypominał, że Sztorm miał przycumowaną do pra
wej burty brytyjską fregatę, której wachta pokładowa 
honorowała gwizdkiem bosmańskim przejście przez 
ich pokład każdego oficera. Przy trapie stały solid
nie wypchane białe worki marynarskie, dowodząc 
swoją czystością, że były niedawno pobrane z mors
kich magazynów na pierwsze zaokrętowanie nowych 
członków załogi przysłanych z Komendy Morskiej 
Północ.

Nad nowicjuszami dominował z arkuszem pa
pieru bosman ewidencyjny, a za nim widać było 
błyszczące iw świetle elektrycznym trzy galony za
kończone złotym kółkiem na rękawie munduru z.d.o., 
kitóry chociaż był niezbyt wysokiej talii, otrzymał w 
kompensacji przemyślnej natury potężny głos, zdol
ny rozregulować tachymetry w centrali artyleryjskiej 
o jeden pokład niżej.

„Sztorm” wrócił niedawno z afrykańskiej kam
panii, monotonnej pracy konwojowej po obu stro
nach równika. Zdrowie załogi było tam wystawione na 
jeszcze cięższą próbę, niż na wysokiej fali i zimnym 
wietrze pod Islandią czy Nową Funlandią. Były licz
ne wypadki malarii, depresji nerwowej i nawet samo
bójstw. Dłuższy niż zazwyczaj postój w Gourock 
był zbawienny dla wyczerpanych kombatantów za
ciekłej bitwy o Atlantyk, ale teraz wraz z ożywia
niem się okrętu i ten ękres dobiegał końca.

Dla marynarza, bez specjalności, Bolesława Kos- 
sobudzkiego będzie to pierwszy rejs na polskim ok
ręcie.. Przybył on z internowania w Rosji po długiej 

tułaczce przez Bliski Wschód, Londyn, Stację Zborną 
w Plymouth.

Inaczej czuł się bosmanmat Władysław Czarne
cki, wracający na Sztorma po trzech latach pływania 
na okrętach podwodnych. Opuścił on swój stary 
okręt podczas remontu w Chatham, idąc ochotniczo 
na „Wilka” a później na „Jastrzębia” szykującego 
torpedy na Scharnhorsta, a ironia losu kazała mu się 
bezsensownie krwawić pod kulami z norweskiego es- 
kortera, który pomylił polski okręt z U-Boatem. Do 
mesy oficerskiej zawitali dwaj nowi przybysze: Oficer 
Łącznikowy angielski zastępujący chorującego „od 
polskiej kuchni” na żołądek porucznika George’a 
Greeńa i podchorąży Bereza.

Szczególnie sałata przyrządzana przez Rondel- 
skiego, pod czujnym okiem mata specjalności kuchar
skiej „Cordon Bleu” Szmalca, nakłoniła uprzednio 
kochającego przygody George’a do napisania listu 
do Admiralicji, w którym błagał możnych lordów o 
przeokrętowanie na H.M.S. „VERNON” w Port- 
smouth, okrętu co od stuleci nie hasał po morzach, 
będąc lądową szkołą specjalistów broni podwodnej.

Nowy oficer łącznikowy, porucznik rezerwy bry
tyjskiej marynarki, w czasach pokojowych nauczyciel 
w seminarium katolickim w południowej Anglii, któ
rego dziwne przeznaczenie zesłało teraz na nieznany 
aliancki okręt nie wiedział nawet o jego pięknej karcie 
bojowej w grupach konwojowych B6 B3. Gdy Bil 
Soper Leut. R.N.V.R. meldował się na polskim okrę
cie salutując sprężyście, jakby chciał w szybkim ru
chu ukryć cienkie zygzakowate złote paski na ręka
wie, poprawiając drugą ręką krzywo nałożoną maskę 
gazową widział z grymasu na twarzy z.d.o., że nie 
robi na nim dobrego wrażenia.

Nazajutrz rano odbyła się przewidziana odprawa 
oficerska.

Dowódca zaczął od najmłodszego przybysza, 
„Czy pełnił już pan samodzielną wachtę na innych 
okrętach niż ścigaczach?” (Bereza opuszczony w 
awansach, był przed przyjściem na Sztorma zastępcą 
dowódcy na polskim ścigacSu w Dowrze),

„Nie, panie Komandorze, to jest nie na polskich 
okrętach, ale Anglicy przyznali mi po stażu „watch 
keeping certificate”.

„A prawda, pan był zdaje się na Rodney’u” 
„Nie, na H.M.S. „LONDON”.
Na te pierwsze zrozumiałe dla Łącznikowego 

słowa, na piegowatej twarzy Billa pojawiło się zainte
resowanie. Bo tej chwili oficer angielski zachowywał 
klasyczną grzecznościową maskę w niemiłej sytuacji 
gdzie musiał nosić pogodny uśmiech mimo ciągłego 
afrontu jaki musiał odczuwać pogrążony w niezrozu
miałym oceanie fonetycznym, z którego jakby z ta
jemniczych głębin odzywały się od czasu do czasu 
miłe dla ucha, wymawiane w znanym mu języku: 
nazwy miejsc i okrętów.

„A Pan, panie poruczniku, dowódca zwrócił się 
do Łącznikowego po angielsku, może pan pełnić wa
chtę na pomoście?”

Bill Soper chrząknął i zmieszał się —- Err ... to 
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nie należy do moich ... tu przerwał widząc, że brnie 
w złym kierunku”. Ja jeszcze nie mówię po polsku” 
— zakończył z naciskiem na „jeszcze”, jakby w samo
obronie, że w ciągu jednego dnia nie mógł opanować 
tak niewiarygodnie chrząszcząco brzmiejącego języka. 
Dowódca skinął przyjaźnie głową: Of course, of 
ceurse, ale pański poprzednik George nauczył się w 
parę tygodni polskich komend na ster i trzymał po
zycję na komodora jak przystało na oficera pełnią
cego samodzielną wachtę na eskorterze z Western 
Approaches. Aby uspokoić Sopera dowódca dorzu
cił: „Naturalnie trzymanie wachty przez oficerów 
łącznikowych jest zupełnie nadobowiązkowe, pan od
powiada za tajne kody i zmianę sygnałów rozpoz
nawczych.

Na to nowy oficer odpowiedział żywo: „No 
problem, sir!”.

Jako były nauczyciel, specjalista od popraw w 
kajetach i korekt, powinien w tej dziedzinie prześcig
nąć nawet „wzorowego łącznikowego” George’a.

Dowódca przebiegł wzrokiem po twarzach zna
nych mu oficerów. Artylerzysta schudł po urlopie 
w Liverpoolu i stracił znowu trochę włosów z i tak 
już wysokiego czoła. Mechanik poruszał kursorem 
kieszonkowego liniału logarytmicznego, jakby gotów 
podać użytek ropy, choć zbiorniki były jeszcze puste. 
Z.D.O. po krótkim pobycie w Szkocji promieniował 
znów energią, której nawet afrykańskie słońce z nad 
wód nigerskich czy Sierra Leone nie mogło z niego 
wypalić na popiół. Torpedysta obarczony adiutan- 
turą, z którą wiązała się korespondencja okrętu, miał 
przed sobą na stole dziennik podawczy tajnych syg
nałów, w którym notował numery ewidencyjne de
pesz, rzucając od czasu do czasu usprawiedliwiające 
się spojrzenie w stronę dowódcy, że jest zmuszony 
załatwić to w czasie odprawy.

Komisarz, którego bujny włos jeszcze bardziej po
siwiał na urlopie, na pewno już się dowiedział (Dieu 
sait comment), że nowa kampania Sztorma zaprowadzi 
go na tereny poza blokiem szterlingowym, i gubił 
się pewno w domysłach, nie mogąc otwarcie postawić 
pytania jakie ma pobrać z banku dewizy: Dolary? 
Franki? Liry? Pesety? Eskudy? Niemieckie Marki, 
czy Rosyjskie Ruble.

Widząc zmieszanie Łącznikowego do którego od
wróciły się podczas ostatniej indagnacji twarze ze
branych oficerów, dowódca zmienił ton na brzmiący 

„Proszę Panów!” Otrzymaliśmy rozkaz przyłącze
nia się do grupy EG-8, która będzie operowała 
z lotniskowcem. Dziś wieczorem okręt przejdzie na 
redę, jutro rano po pobraniu ropy, uzupełnimy amu
nicję ; woda słodka i prowizje są już od wczoraj. 
Chociaż szczegóły co do celu i zasięgu otrzymamy 
dopiero na morzu, jest już na pewno wiadome, że 
będzie to w pewnym stopniu polska operacja, gdyż 
do naszej maleńkiej grupy został przydzielony O.R.P. 
„TAJFUN”, w dodatku do naszego starego znajo
mego H.M.S. „INCONSTANT”.

Dowódca zostawił chwilę ciszy na ewentualne py
tania. Żadne nie przyszły. Jedynie podchorąży Bereza 

wyjął z kieszeni srebrną papierośnicę kupioną kra
kowskim targiem od holenderskiego oficera marynar
ki w Dowrze, ale widząc oburzony wzrok z. d. o., 
schował ją pośpiesznie spowrotem. Nie uszło to uwagi 
komandora, który bez wahania wyjął pudełko Play- 
ersów z wymalowanym w kole ratunkowym Jackie 
Tarem na białym kartonie i zaprosił: „proszę, jeżeli 
panowie chcą palić . ..”

W mesie zapanowało natychmiast odprężenie. Arty
lerzysta wyciągnął z rękawa, jakby ją miał od dawna 
w pogotowiu, długą, o okrągłym cybuchu fajkę na 
której dnie były jeszcze niezużyte resztki niedopalo- 
nych w pociągu liwerpulskim czarnych liści i zakrył 
się natychmiast chmurą dymu. Łącznikowy poczuwszy 
znajomy zapach wyjął z bocznej kieszeni profesorską 
„London pipę” z zagiętym ustnikiem jakby wprost 
z muzeum na 221 B, Baker Street i oglądnąwszy się 
szybko dookoła, zaczął ją metodycznie nabijać żół
tym tytoniem.

„Wszyscy wrócili na okręt?” To pytanie było oczy
wiście skierowane do z. d. o., który odpowiedział 
szybko: „Tak jest panie komandorze”.

W tym momencie śpiąca na skórzanej kanapie 
kotka okrętowa Zosia, obudzona głosem zastępcy 
podobnym do grzmotu z za Kilimandżaro wstała na 
chwilę, wyprężyła z gracją starannie wylizany grzbiet 
i mrugnąwszy szelmowsko okiem do zastępcy i lekarza 
zwinęła się ponownie w senny kłębek.

Pytanie dowódcy było raczej retoryczne, gdyż od 
przybycia do Wielkiej Brytanii „Sztorm” nie miał 
ani jednego wypadku dezercji. Nawet za „złych 
czasów” Calais i Dunkierki, patroli na zasianymi 

■ magnetycznemi minami wodach między Harwich 
i Zeebrugge, niefortunnych zderzeń na Morzu Irlan
dzkim, podczas krótkich postoi w portach wszyscy 
zawsze stawiali się na czas na wyjście na morze. 
A teraz gdy okręt urósł w sławę, stał się jakby 
instytucją przynależność do której miała w sobie coś, 
co wyróżniało zaszczytnie marynarzy Sztorma od 
innych, dezercja równała by się z bezsensowną zdradą, 
czy tchórzowstwem, aktem niewytłumaczalnym nawet 
dla tych, co zaczęli powoli wierzyć w Nadziemską 
Opiekę, nad tym okrętem w to, że przeżyją tą 
wojnę i po przejściu na emeryturę, będą opowiadali 
swoim wnukom o starych morskich czasach . .. 
Dowódca zadał parę pytań oficerom specjalistom 
działów, po czym zwilżył gardło wodą ze szklanki, 
którą postawił przy nim poruszający się szybciej niż 
zazwyczaj po mesie Rondelski.

Odprawa dobiegała końca. Marynarka Polska przy
jęła od Brytyjczyków tradycję zamkniętego baru do 
południa, nie było więc mowy o „drinkach”.

Zastępca spoglądał coraz częściej na zegarek, zaję
cia pokładowe były w toku, na stole w jego kabinie 
leżały niewypełnione role alarmowe i wachtowe dla 
nowoprzybyłych członków załogi, gdzie miał spraw
dzić właściwe przydzielenia numeru okrętowego przez 
oosmana ewidencyjnego, określić funkcje, rozstawić 
na dwie wachty bojową i krążowniczą w dzień 
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i w nocy, przydzielić stanowiska w alarmie przeciw
lotniczym czy przeciw okrętom podwodnym.

Dowódca wstał mówiąc: „Dziękuję panom” i skie
rował się do wyjścia. Oficerowie również podnieśli 
się z krzeseł bez specjalnej przesady marsjalnej, ale 
ze szczególnym szacunkiem dla wypróbowanego ich 
„wodza”, od którego nigdy nie usłyszeli gniewnego 
słowa.

Od tej chwili, jakby po uświęconym rytuale, nowa 
operacja w której miał wziąć udział O.R.P. „SZTORM” 
zaczęła krzepnąć w konkretny kształt.

Ale na czym miała polegać nowa akcja? Współ
praca z lotniskowcem mogła mieć wiele znaczeń, 
ochrona jakiegoś ważnego konwoju do Stanów Zjed
noczonych lub Afryki, stworzenie luźnej grupy poś
cigowej przeciw niemieckim O.P., operującej „free 
lance”, wreszcie desant we Włoszech, w Norwegii, 
Francji czy nawet w Niemczech . . .

* * *

Sztorm odszedł od mola o własnych siłach nie 
wzywając holownika, Brytyjska Korweta zluzowała 
cumy i przeciągając je na polery na molo zajęła 
ochoczo jego miejsce, młodziutki podporucznik R.N. 
poganiał sekcję służbową energicznym głosem, nie 
przypominającej ospałej flegmy adeptów Dartmouth 
College na początku wojny, być może oceniając 
augurę posiadania własnego trapu na stałym lądzie.

Po nocy na redzie niszczyciel podniósł kotwicę 
prawie natychmiast gdy odbiła od niego barka z amu
nicją, kierując się do ropowca. Wkrótce ciężki zapach 
nierafinowanego paliwa przesiąknął okręt, jakby jesz
cze jeden przypominek, że skończyły się dni odpo
czynku na lądzie i że jest na progu nowej kampanii. 
Sztorm odbił od tankowca wśród utartych od lat 
komend i manewrów. Obsady marynarzy z alarmu 
odkotwiczenia stały na dziobie, śródokręciu i rufie 
gotowi zrzucać cumy na komendy podawane przez 
telefon z pomostu przez kanały komunikacyjne arty
lerii i broni podwodnej. Najprostsze odejście było na 
ruchu wstecznym wykorzystując prąd rzeki Clyde. 
Pierwsza komenda nakazywała zrzucenie cum rufo
wych i gdy oficer broni podwodnej meldował przez 
telefon na pomost „rufa czysta” komenda na telegraf 
maszynowy polecała na nastawienie go na „lewa mała 
wstecz”. Wolna rufa odchodziła szybko, okręt wciąż 
był trzymany przez cumy dziobowe i linę stalową 
na śródokręciu zwaną po angielsku „spring”. W tym 
czasie artylerzysta doglądał luzowania cum dziobo
wych i komendy „lewa stop” „obie maszyny wolno 
naprzód” ster „lewo dziesięć”, wyrównywały okręt 
w pozycji równoległej do ropowca, ale tym razem 
w wystarczającej od niego odległości. Po czym na 
„rzucić cumy dziobowe”. Sztorm był utrzymywany 
tylko przez „spring” na śródokręciu, który szybko 
luzowany pozwalał okrętowi szybki ruch naprzód, bez 
ryzyka otarcia się rufą. W tym momencie padały 
komendy „obie pół naprzód”, „rzucić spring”, „ster 

prawo piętnaście” i niszczyciel szedł swobodnie wdół 
rzeki, dowódca dziękując machaniem ręki do odda
lającego się ropowca za pomoc przy zrzucaniu cum. 
Po krótkiej drodze na „całej naprzód” telegraf ma
szynowy został zastąpiony przez przekaźnik obrotów, 
w końcu ogłoszenie przez głośniki wstąpienia wachty 
krążowniczej oznaczało jednocześnie odbój alarmu 
odkotwiczenia Wszystko to odbywało się szybko 
i sprawnie, każdy członek załogi znający na pamięć 
kolejność całego manewru, za wyjątkiem paru nowo 
przybyłych do marynarki ochotników jak Kossobudz- 
ki, który w nowych skórzanych rękawicach pomagał 
na śródokręciu wciągać na pokład umorusaną nieco 
w ropie stalówkę, nie rozumiejąc potrzeby pośpiechu 
z jakim ruszali się doświadczeni w tych sprawach 
jego koledzy.

Okręt szedł na południe w kierunku wyspy Arran, 
mając po swej lewej burcie widok na malowniczo 
położone miasteczko szkockie Largs. Wytrałowany od 
min kanał, dobrze oznaczony po obu stronach bojka
mi, rozszerzał się w miarę drogi i wkrótce były tylko 
widoczne pojedyncze, czerwono malowane duże boje 
wiodące go do zwrotu na południowy zachód za 
trawersem Ayr. Po czym, za Ailsa Craig, znaną 
wszystkim marynarzom odwiedzającym te wody jako 
„głowa cukru”, którą musiał widzieć przez okna 
swego zamczyska Master of Ballantrae, nastąpił zwrot 
na zachód w stronę Cap of Kyntyre, po czym na 
progu Atlantyku opuszczono kopułę azdyka i rozpo
częto normalny podsłuch przeciw okrętom podwod
nym, które były od czasu do czasu meldowane na 
tych „domowych” wodach między Szkocją, a Irlandią.

Bosmanmat Czarnecki nie mógł się nadziwić zmia
nom jakie zaszły na okręcie od czasu jego ostatniej 
kampanii na Sztormie na Morzu Północnym. Stojąc 
wraz z wachtą broni podwodnej na rufie obserwował 
zachowanie się tego jakby innego zupełnie niszczyciela. 
Prosty niby strzała, wzburzony ślad torowy okrętu 
idącego 18 węzłów, wskazywał, że sternik trzyma 
kurs jak należy ; obfitość bomb głębinowych nowego 
typu załadowanych w gotowości na miotaczach i wy
rzutniach nawet w miejscach gdzie dawniej stały 
działa i królowała artyleria, podkreślały metamorfozę 
z nieszczęśliwego byłego kontrtorpedowca, na wytraw
nego eskortera.

Na pomoście bojowym panowała cisza, przerywana 
tylko regularnym „pingiem” azdyku wzmocnionym 
przez specjalny głośnik. Oficer wachtowy obserwował 
przez lornetkę widoczną w zachodnim słońcu wyspę 
Rathlin. Nawigator kręcąc namiernikiem na żyrokom- 
pasie korzystał z dobrej widoczności aby określić 
pozycję z przylądka Fair i cypla irlandzkiego koło 
Ballycastle. Od obserwacji przyszedł meldunek: „pra
wo trzydzieści błyskające światło”, po czym „ktoś nas 
,zywa przed dziobem”. W tej chwili polski szef 

sygnalista zaczął klekotać projektorem z prawej burty, 
oznaczając długim „T”, że rozumie każde słowo z sy
gnału nadawanego morsem na Sztorma, czytając na 
głos treść notowaną w bloku sygnałowym przez sto
jącego przy nim marynarza:
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„ZAJĄĆ POZYCJĘ ZA RUFĄ/ODLEGŁOŚĆ 
4 KABLE/SZYBKOŚĆ 16 WĘZŁOW/CZAS

NADANIA 1925 ).”

Oficer wachtowy podniósł klapę tuby głosowej pro
wadzącej do morskiej kabiny dowódcy i zbliżył do 
niej usta meldując: „Panie komandorze! Inconstant 
wzywa nas światłem, mamy polecenie zająć pozycję 
za jego rufą”. „Dobrze” przyszedł stłumiony głos 
z kabiny. Dowódca przyszedł bez pośpiechu na po
most i objął prowadzenie okrętu. Sztorm zwiększył 
szybkość, przechylił się lekko na zwrocie idąc na kurs 
zbliżenia, rufa osiadła mu nieco głębiej, bandera na 
.gaflu trzepotała prędko na wietrze, rozciągnięta na 
starego kompana konwojów na Westward-ho! Incon
stant nie był sam. Na prawym trawersie brytyjskiego 
niszczyciela pojawiła się dwukominowa sylwetka 
O.R.P. „TAJFUN” o postrzępionej biało-czerwonej 
banderze na dowód, że wrócił niedawno z szybkich 
!k<> fwojów nie gnuśniejąc w żadnym porcie.

Ta koncentracja weteranów atlantyckich grup es
kortowych oznaczała niewątpliwie jakąś akcję prze
ciwko okrętom podwodnym, ale połączenie jej z lot
niskowcem nie było jasne. Kurs grupy prowadził na 
ujście rzeki Foyle w Północnej Irlandii.

Polsko-angielski dywizjon zakotwiczył przed zmro
kiem na redzie Moville z widokiem na Londonderry. 
H.M.S. „FENCER” był na miejscu i po wezwaniu 
leadera wymienił parę sygnałów świetlnych z Incon- 
stantem, używając dyskretnego Aldisa, o niebieskiej 
lampie.

Na Sztormie wstąpiła wachta kotwiczna. Wczesny 
ranek pokazał załodze niszczyciela znajome, wciąż 
pokryte zielenią brzegi, które jesień nie zaczęła jeszcze 
malować na bursztynowe i szkarłatne kolory. Na 
polskim okręcie zaledwie skończono pośpieszne śnia
danie, rozległy się dzwonki alarmu odkotwiczenia. 
Na pokładzie manewrowym Fencera pokazały się, 
jakby z nikąd, 5 samolotów rozpoznawczych, znikła 
mu z dziobu czarna kula, podczas gdy okręt kierował 
się majestatycznie w stronę wyjściowego kanału. Tuż 
po dojściu na pobliski morski poligon, niszczyciele 
stworzyły szyk ochronny na lotniskowca. „Inconstant” 
posługiwał się teraz sygnalizacją flagową, po uprzed
nim ustaleniu numerów zygzaku krótkofalówką. Z 
rosnącym światłem dziennym sygnaliści Sztorma mo
gli teraz rozpoznać na pokładzie operacyjnym Fencera 
Swardfishe czekające na zwrot pod wiatr, te same 
kruche samoloty co jeszcze nie tak dawno wsławiły 
się po wszystkie czasy gdy z Victorious’a i Ark 
Royala tropiły, atakowały i uszkodziły śmiertelnie 
Bismarka.

Mimo że samoloty te mogły nosić małe bomby 
przeciwpancerne, czy głębinowe przeciw U-boatom, 
ich główna renoma była jako niskiego pułapu tor
pedowce i ich obecność interesowała specjalnie załogę 
pokładową Sztorma, szukającą w tym pierwszym 
ćwiczeniu klucza do tajemnicy nadchodzącej operacji 
przewidzianej przez admiralicję dla grupy EG-8.

„To będzie nowa próba odebrania Szwabom Nar- 

wika” powiedział z przekonaniem mat-sygnalista.
„Albo rajd na Dieppe, aby się odbić za tych 

Kanadyjczyków”, proponował radzik, który przyszedł 
na chwilę na pomost z szyfrowanym sygnałem dla 
dowódcy i zwlekał z powrotem wdychając pełnymi 
płucami bogate w tlen powietrze.

W sterówce St. marynarz Biały widział tą sprawę 
o wiele poważniej.

„Dla mnie jest otwarcie drugiego frontu, z dy
wersją grupy EG-8 pod Wilhelmhafen”. Nasze okręty, 
ciągnął Biały, są i tak już tylko dobre na złom, ta 
ex-amerykańska stodoła Fencer jest za powolny na 
Morze Śródziemne i Cunningham wygonił go z Gib
raltaru. Najpierw zrobią tam nalot z 1000 latających 
fortec, potem zrzucą spadachroniarzy dla uciszenia 
baterii. Wtedy nasz dywizjon podejdzie z transpor
towcem, „Frankenstein” czy cos, Swardfishe z tor
pedami zaatakują co zostało jeszcze na powierzchni 
z Kreegsmarine, a my będziemy osłaniali Fencera od 
U-Boatów.

„A jak się Hitler dowie, że mu już odebrali 
Wilhelmhafen poprosi o pokój zanim Alianci zdążą 
wylądować we Francji” — odezwał się zjadliwie 
podsłuchowiec azdyka, czekający na skrzydle pomo
stu nawigacyjnego na zmianę wachty.

„A co będzie robiła w tym czasie Luftwaffe?” — 
zapytał bosman nawigacyjny, słuchający z pobłaża
niem gawędy znanego z bogatej imaginacji Białego. 
Ale sternik-Kassandra nie dał się łatwo stropić. „Z tą 
rozprawi się 5000 Spitfire’ów i Hellcatów z Fighter 
Command”.

Te rozmowy prowadzone raczej do zabicia czasu 
na wachcie odtwarzały nastrój i myśli załogi. Na 
wszystkich pomieszczeniach była wciąż na ten temat 
rozmowa i rosło ogólne przekonanie, że chodzi jednak 
istotnie o jakąś operację desantową na co wskazywała 
obecność dużego transportowca wypełnionego żołnie
rzami w hełmach, zaczernionych twarzach i pełnym 
ekwipunku bojowym.

Ćwiczenia, czy też manewry maleńkiej „floty inwa
zyjnej” trwały do trzeciej popołudniu, po czym grupa 
EG-8 wróciła na kotwicowisko na rzece Foyle.

Przez następne parę tygodni odbywały się podobne 
wyjścia na pobliskie Londonderry wody, z przestrze- 
uwaniem artylerii głównej, zwrotów unikowych, kon
trakcji na imaginacyjne U-Boaty prześladujące „Sto
dołę” - Fencera, ćwiczebne alarmy przeciwlotnicze. 
Było jasnem, że czekano na coś dodatkowego, ostu- 
kiwane przez młjoty kuźni strategicznej admiralicji, 
jakieś brakujące ogniwo do zamknięcia łańcucha wy
darzeń, o których będzie potem mówiła historia.

W istocie odbywały się ostateczne targi między rzą
dami brytyjskimi i portugalskimi, pertraktacje naj
wyższej wagi, bo prowadzone pod osobistym nadzo
rem samego Winstona Churchilla i dr. Salazara o 
udzielenie Wielkiej Brytanii baz lotniczych na Azo
rach.

Churchill nie tylko musiał gwarantować pełne 
wsparcie militarne Portugalii w razie akcji odweto
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wej niemieckiej, ale również, paradoksalne, zapew
nić Lizbonę, że bazy te będą oddane do wyłącznego 
użytku angielskiego, bez wprowadzenia tam dowódz
twa sił Amerykańskich.

Portugalczycy obawiali się, że nie sztandar czer
wony ze swastyką, ale w czerwono-białe paski i z 
49 gwiazdami może po wojnie na stałe zawisnąć nad 
arcnipelagiem Azorskim.

30 września 1943, gdy eskortery przygotowywały 
się do porannych ćwiczeń, zauważono, że „Frankonia” 
idzie w dół rzeki. „Fencer” wymienił sygnały świetlne 
z Inconstantem. Wkrótce później na flanglinkach lot
niskowca pokazały się rzuty flagowe sygnałowe obfit
sze niż zazwyczaj, zaś na jego pokładzie operacyjnym 
nie widać było żadnych ćwiczebnych samolotów.

O godzinie 7 30 „Sztorm” otrzymał sygnał:

ZAJĄĆ POZYCJĘ NA LEWYM SKRZYDLE 
KONWOJU ODLEGŁOŚĆ 3000 YARDÓW SZYB 
KOŚĆ 14 WĘŁOW (CZAS NADANIA 0728).

Było to rozpoczęcie operacji. Wszystkie ruchy przy
pominały niedawne ćwiczenia, jedyną innowacją by
ła obecność transportowca. Będąc jeszcze blisko włas
nych brzegów grupa EG-8 nie zygzakowała, idąc śred
nim kursem 310.

Po wstąpieniu wachty krążowniczej dowódca za
wiadomił załogę przez głośniki umieszczone na po
mieszczeniach o istotnym celu wyprawy: desancie na 
portugalskich Azorach. Była to dla wszystkich nie
spodzianka. Po tylu latach wojny neutralność nielicz
nych szczęśliwych państw którym do tej pory udało 
się pozostać poza nawiasem światowego konfliktu, 
wydawała się nienaruszalnym aksjomatem.

Ponieważ decyzje polityczne nie były oczywiście 
komunikowane siłom zbrojnym na niższych szczeb
lach niż admiralskich, większość członków grupy 
EG-8 nie wiedziała, czy będzie to akcja pokojowa, 
czy z walką przeciw siłom neutralnym, chociaż 
„szósty zmysł” i znajomość dyplomacji brytyjskiej i 
jej stosunek do „najstarszego alianta”, nie pozwalał 
nikomu wątpić, że sprawa była z góry ułożona.

Pierwsze dni października 1943 zastały grupę desan- 
jwą daleko na zachód od Irlandii. Pogoda dopisy

wała. Po zwrocie na południe martwa fala z rufy 
utrudniała nieco sterowanie i trzymanie pozycji ale 
mimo tego szybki konwój szedł sprawnie średnią 
szybkością 16 węzłów korzystając z dobrej pogody, 
a gdyby nie powolny Fencer, mogliby iść dwadzieś
cia.

Czas schodził na różnych ćwiczeniach szykowych 
i sygnalizacyjnych. Mimo że z kalendarza wyrywano 
coraz późniejsze gesienpe kartki, ocieplało się pra
wie z każdą zmianą wachty. Szanse skutecznego 
ataku U-boatów na konwój były niewielkie, nie tyl
ko ze względu na szybkość i częste zmiany kursu, 
a|e głównie dzięki patrolom powietrznym, które 
odkryłyby natychmiast jakikolwiek okręt podwodny 
nieprzyjaciela idący na powierzchni.

Z drugiej strony wszystkie marynarki świata nie 
posiadały wystarczającej ilości okrętów podwodnych, 
aby ob adzić w zanurzeniu nawet maleńki skrawek 
Atlantyku, z gotowymi do akcji aparatami torpedo
wymi z pozytywnym rozwiązaniem kąta strzału na 
celowniku.

Po tygodniu grupa znalazła się w pozycji 38° 50° N 
i 27° 20° W, na równoleżniku Lizbony. „Inconstant” 
wysłał szereg sygnałów do eskorterów zacieśniając 
osłonę Frąnkonii i Fencera, zmniejszono szybkość, 
aby przybyć na miejsce o zmierzchu, niespostrzeżenie.

Wody obfitowały w ławice ryb, które było słychać 
na azdyku. Tajfun miał nawet wątpliwy kontakt pod
wodny i ogłosił krótkofalówką, że go atakuje bom
bami głębinowemi. Na Sztormie przyjęto tą 
wiadomość o obecności nieprzyjaciela sceptycznie.

Podsłuchowiec azdyka meldował szereg kontaktów, 
bez hydrofonu, ale te echa przychodziły od „nieprzy
jaciela” długości półtora kilometra i trudno było mieć 
wątpliwości co do jego natury.

Rankiem 8 października argonauci mieli na widoku 
Terceirę. Na Sztormie wstąpiła wachta bojowa. W 
istocie nie było wiadomo, jak zareaguje obrona wyspy 
na wdarcie się w jej wody terytorialne. Nie wiadomo 
z jakich źródeł wiedziano, że Portugalia trzyma w 
rejonie Azorów całą dywizję wojska, przygotowanego 
specjalnie do odparcia jakiejkolwiek próby narusze
nia cennej neutralności. Będąc w posiadaniu zamor
skich kolonii, miała tam z pewnością siły morskie o 
nieznanej kompozycji. Chociaż prawdopodobieństwo 
oporu, nawet wbrew rozkazom Lizbony przez lokal
ny garnizon, czy marynarki wojennej była wątpliwa, 
Sztorm przygotował swe uzbrojenie, jakby było do 
czynienia z niedoszłym „do or die” atakiem na Wil- 
helmshaven. Oba działa 130 m/m obróciły się na kąt 
kursowy prawo 90, repetytory celowników zgrane na 
zero. Obsady dział w hełmach, węże do gaszenia po
żarów pod ciśnieniem, radar podający odległość do 
brzegu co 30 sekund ...

Z pomostu bojowego widać było szare, niewyraź
ne w mglistym poranku zarysy jakiegoś wulkanu, a 
u jego stóp uśpione miasto, bez świateł czy funkcjo
nujących morskich latarni. Wyspa była więc zaciem
niona, spodziewali się czegoś bez wątpienia. W każ
dej chwili, w miarę zbliżania się lotniskowca i eskor
terów, z jakiego pagórka mogły wytrysnąć ognie 
nadbrzeżnych baterii, które mając dużo czasu mogły 
obliczyć z precyzją celownik.

Moment niepewności i napięcia nie trwał jednak 
zbyt długo. Wyspa zajęła wkrótce cały horyzont grupy 
EG-8, a w rosnącym świetle dziennym pokazała się 
wspaniała zatoka Angry do Heroismo.

Od lądu nie przyszedł żaden gniewny błysk, stolica 
Terceiry czekała przybycia swych zamorskich gości, 
nie śpiąc zapewnie od dawna.

Frankonia skierowała się na redę. Grupa aliancka 
rozpoczęła teraz dawno przećwiczony na rzece Foyle 
manewr osłonny, nie od strony lądu, ale od oceanu, 
skąd mogła przyjść pierwsza dobrze wycelowana tor
peda od U-boata czekającego może od tygodnia na 
ten moment.
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Inconstant podniósł rzut flagowy oznaczający zaję
cie pozycji patrolu zwanego kryptonimowo i po 
szkocku „Rosyth”.

Sztorm i Tajfun zwiększyły szybkość idąc rezolut
nie na swoje pozycje. Oficer nawigacyjny naniósł na 
mapę czworobok kursowy, który miał zastąpić bumy 
ochronne przez ruchome, wiecznie czujne okręty- 
owczarki.

Dzięki otwartej na ocean redzie, możliwości strza
łu torpedowego poprzez obronny prostokąt patrolo
wy nie były wykluczone, chociaż wymagało by to 
pecjalnego typu dalekosiężnej torpedy używanej przez 

marynarkę japońską, ale nie znanej w większości sił 
morskich europejskich. Nie mniej jednak, sprzymie
rzone z Japonią Niemcy mogły się zaopatrzyć w 
taką innowację i czujność podsłuchu hydrofonowego 
Sztorma i innych okrętów z patrolu „Rosyth” była 
pierwszej wagi dla bezpieczeństwa obecnej operacji.

Pierwsze dwie doby upłynęły więc w napięciu, 
szczególnie dla tych co mieli jeszcze w pamięci los 
statków w konwojach, co zostały za bardzo w tyle 
choćby na małe półgodziny ... A co dopiero ryzyko
wał zakotwiczony duży transportowiec na widoku 
dziennym z pełnego oceanu!

W trzecim dniu operacji „Żywa Chęć”, inaczej mó
wiąc „Alacrity” przewidujący obronne patrole „Ro
syth” i „Lowestoft”, przybyły na wody terceirskie 
nowe statki ze sprzętem do konstrukcji bazy mor
skiej i lotniska eskortowane przez Havelocka, Vo- 
lunteera i Warwicka, w towarzystwie fregat Butter- 
cup, Lavender i Godetia.

Te okręty w dodatku do Viscounta, Whitehalla i 
Wrestera, które przyłączyły się do grupy EG-8 tuż 
przed ósmym października, zamieniły te spokojne wo
dy w rodzaj zaimprowizowanego Harwich czy Scapa 
Flow. W dodatku Fencer wysłał na wyspę 9 Sward- 
fishów, które mogły teraz podjąć patrole przeciw 
U-boatom od rana do zmroku. W ciągu kilku dni 
Azory stały się bazą powietrzno-morską do której 
n'e mógł się już przybliżyć bez dużego ryzyka, albo 
wcale, chyba że byłby to taki as-podwodnik jak 
Oberleutnant-zur-See Prien, ale ten już dawno spoczął 
na dnie oceanu.

Po zaprzestaniu krótko planowanego Rosyth, gru
pa polsko-angielska przeszła na dalekozasiężny i per
manentny patrol „Lowestoft”.

Azdyki wciąż słyszały drażniące ucho piski ryb, 
podobne do kwikania młodych wieprzaków, gdy 
jakiś urwis wiejski pociągnie je znagła za kręcony 
ogonek. Od ławic ryb przychodziły również wątpli
we echa azdykowe, co można było ocenić na pomoś
cie nawigacyjnym, gdzie utkwiona w jednym kierun
ku igła repetytora macała podejrzliwie nadmiar, pod
czas gdy kopuła wysyłała szereg „pingów”, aby znów 
przejść do normalnego, 5 stopniowego podsłuchu, o 
przyśpieszonym tempie, jakby urażony operator tą 
parodią uzurpowania pozorów nieprzyjaciela, chciał 
nadrobić stracony czas.

W końcu „Lowestoft” stał się monotonny. Wachty 

nie były męczące i załoga po skończeniu zajęć pokła
dowych, zamiast tradycyjnego spania szukała róż
nych rozrywek. Karciarze wynajdowali nowe gry, 
inni pisali sążniste listy do Angielek i Szkotek, wer
tując cierpliwie pożyczane z rąk do rąk słowniki. W 
mesie podoficerskiej hazardowano się dominem i 
grą w szachy, które chociaż nie na pieniądze dawały 
zwycięzcom satysfakcję miary Juliusza Cezara pod 
Alezią czy Napoleona pod Austerlitz.

Oficerowie spędzali chętnie czas wolny na pok’a- 
dzie obserwując przez lornetki odległe wyspy i ko
rzystali z ciepłych promieni słonecznych, które w od- 
różn;eniu od afrykańskiej spiekoty dodawały apetytu 
i wzmacniały energię. Wczesne ranki były jednak 
zazwyczaj pochmurne, co pozwalało na studia locji 
i wertowanie atlasów na wygodnych klubowych fo
telach w mesie.

Łącznikowy przychodził wcześniej od innych aby 
zdobyć najelegantszy fotel okryty miękką skórą, na 
którym Zosia nie wypróbowała jeszcze swoich pazur
ków, przynosząc łamigłówki kodów rozpoznawczych 
i mimo pozornej koncentracji nad znakami i cyframi, 
witał pierwszy przybywający na śniadanie członków 
mesy zawsze chętnie służąc swoją kultywowaną w 
wyższej uczelni angielszczyzną tym co chcieli prak
tykować na pełnym morzu język Szekspira.

Po polsku nauczył się tylko parę słów i to w do
datku nieparlamentarnych, a do trzymania wachty 
na pomoście nie śpieszył się zupełnie. Oficer broni 
nodwodnej, który zszedł z rannej wachty, od czwar
tej do ósmej, do mesy na kawę zastał tam „Billa” 
pociągającego swoją szerlokholmesówską fajkę i 
bazgrzącego w bloku sygnałowym abrakadabrę syg
nałów rozpoznawczych ważnych od południa.

„Hallo Torps!”
„Hallo Bill!”
Zapach żółtego tytoniu z podejrzanie wyświechta

nego woreczka przypominaj swąd pakuł nasiąkniętych 
naftą, ale torpedowy nie chcąc przyłączyć się do 
ogólnego prześladowania kodowego intelektualisty 
(wszyscy dokuczali Billowi na temat odoru jego faj- 
fcł) dorzucił „Jak tu mile pachnie” myśląc jednocześ
nie: „skiśniesz w piekle niecny hipokryto”. Bill ski
nął głową na komplement przyjmując go za dobrą 
monetę. Może liczył że jest między nimi affinite, gdyż 
oficer broni podwodnej miał na barkach podobną 
jak on pańszczyznę: paperasse okrętową. Dowódca 
odgadując w torpedyście ukrytego literata powierzył 
mu adiutanturę, która miała raczej luźny związek z 
kultem dla sztuk pięknych czy beletrystyki. Aby ra
tować swoją duszę od atrofizmu sprowokowanego 
formalistyczną morską korespondencją, vo!ens nolens 
adiutant, czytał Senekę, Platona czy Pascala.

Tegoż ranka po zejściu z pomostu bojowego wy
ciągnął z kabiny wybór dzieł Platona tłumaczony na 
angielski przez Sir a R.W. Livingstona z Corpus 
Christi College, w Oxfordzie. Uprzedniego wieczora, 
do wachcie znalazł w tomie zatytułowanym „Critias” 
zabazgraną czyimiś notatkami stronę w którą starze
jący się filozof wspomina o utraconym lądzie zwa- 
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nvm Atlantydą, na którym żyli w utopijnej harmonii 
„idealni republikanie”.

Legenda o pochłoniętym przez Atlantyk kontynen
cie czy wyspie oddawna zapalała imaginację badaczy 
pre-historii prawdziwych, czy amatorskich, choć 
nikomu nie było do dziś dnia danem wiedzieć na 
pewno, czy ta przekazana nam ze starożytności 
tradycja nie była jeszcze jednym produktem płod
nej imaginacji greckiej co zaludniła kosmos znakami 
zodiaka. bogami, półbogami, muzami i nieśmiertel
nymi herosami.

Było jednak faktem, że starożytni historycy 
wspominali z uporem, że Grecy odoarli swego czasu 
inwazję „potężnego ludu Atlantów”, przybyłego do 
F.urony z „zamorskiej wyspy na zachód od Gibral
taru”.

Delektując się aromatem gorącej kawy i mając 
przed sobą nowoczesną pytię, która zza oparów 
dvmu notowała tajemnicze znaki na papierze, nowo 
przybyły oficer uznał, że moment był doskonały 
wybadania znajomości geofizycznych zagadnień przez 
przebranego za marynarza profesora gimnazjum 
i sprawdzenia co na ten temat wykładają szkoły 
angielskie.

„Oczywiście” — odpowiedział nie bez zdziwienia, 
„strzelaj”.

„A propos Atlantydy” — czy obecna nauka mo
głaby stwierdzić, że Azory, Wyspy Kanaryjskie czy 
Madera; miały jakikolwiek związek z hipotetyczną 
7-mą częścią świata?

Rude brwi Billa ściągnęły się na chwilę w skupieniu, 
poczym upewniwszy się, że nie chodzi tu o jakieś 
złośliwe ciągniecie za język, uśmiechnął się i odpo
wiedział pytaniem:

„Gan T ask you a serious question, Bill?” 
„Dont you know that there is a war on?” 
„What war?” odpalił z równą powagą torpedysta. 
„Weil, T never ...” Bill odsunął z ulga książki do

wodowe i rozsiadł się wygodniej w fotelu nabijając 
faikę świeżym tytoniem.

Poczuł Kię znowu w swej pozornie straconej na 
zawsze roli pedagoga z powołania, mając niespo
dziewanie przed sobą gotowego do słuchania jego 
■yvkładu ucznia.

Rozważmy to zagadnienie od początku zagaił Bill 
zaciagaiąc się dymem. „Czy w ogóle była ATLAN
TYDA?

Kwestia iest do dziś dnia hipotetyczna a teza 
głównie oparta na atawizmie migracyjnym niektó
rych zwierząt, które iak pewien gatunek iszczurów 
•"zucają się do morza i płyną w stronę nieistniejącego 
lądu.

Również obecność lądowych ntaków na Azorach 
nie iest łatwo wytłumaczalna. W Grecji, która wo
jowała z Atlantydami nie przechowały się żadne 
po nich zabytki kości, zbroi czy jeżyka.

Nie wiemy dokładnie czy było to 5 czy nawet 
20 milionów lat temu, gdy wyłonił się z głębi oceanu 
kompleks azorski. Ruch tektoniczny był na wielką 
skalę, jeżeli sobie uprzytomnimy amplitudę w jakiej 

magma doszła od dna do wysokości 3000 metrów 
na Pico. Dużo na to wskazuje, że formacja obecna 
nie jest jeszcze skończona. Niewielkie te wyspy, 
prawdziwe córki ognia i wody mają charakter swo
isty i nie przypominają w niczym swoich rówieśnic 
Wysp Kanaryjskich i Madery. Od najwcześniejszych 
czasów morskich ekspedycji odkrywczych Azory bu
dziły specjalne zainteresowanie odważnych żeglarzy 
wychodzących tak daleko na Atlantyk. Rozsypane 
po osi długiej 600 kilometrów, zakryte często mgłą, 
zdawały się znikać czasowo z powierzchni morza, 
aby znów pokazać się gdzie indziej w coraz to 
innej szacie. Wciąż czynne wulkany i geytzery, 
nachnące siarka i morze dawały im aspekt apoka
liptyczny. Trzeba bvło takich nieustraszonych ma
rynarzy iak Portugalczycy, aby odważyli się posta
wić nogę na ten ląd, co już z daleka przypominał 
o;ekielne otchłanie.

Gdv wreszcie przybyli na wvspe pierwsi osiedleń
cy, była tam już zieleń, owady i ptaki. Najpierw 
zgromadziły się na plażach niesione prądem gałęzie 
■'"“w z rzek europejskich a może nawet i afrykań
skich. a pod ich kora larwy owadów; te ostatnie 
zwabiły wędrowne ptaki, które znalazwszy obfitą 
żywność 'zostały na zawsze. Wiatr zaniósł nasiona 
z gałęzi w głąb lądu. Pracowici Holendrzy próbowali 
karczować te samorodne lasy, napotykając się o gi
gantycznych wymiarów paprocie, które mogły by 
karmić stada Brontozaurów.

Wilgoć w pobliżu geyzerów pozwoliła na formację 
humusu, którego woń poznali ci osiedleńcy żeglarze 
iuż w Indiach czy na Ceylonie. co skłoniło ich do 
zasadzenia krzaków herbaty, kitóra rozwijała się 
świetnie na wyspach. Jednakże do zyskowej unrawy 
roli trzeba było spalić pierwotny las. Dopiero wtedy 
zaczęła prosperować pszenica, słodkie ziemniaki, 
można było zaszczepić winnice. Nie tak jeszcze 
dawno wino z Pico było znanym na cały świat 
trunkiem, przypominającym najwyborniejsze słodkie 
greckie wina, ale przewyższające ie bukietem i de
likatnym smakiem. Dzisiaj mieszkańcy żyją jednak 
głównie z hodowli zwierząt domowych, krowy i wie
przaka oraz połowu „dzikiego” wieloryba. Dla dzieci 
phleb świętego Antoniego zastępuje słodycze. Lubu
jący się w kwiatach Holendrzy posadzili tam azalie, 
rodem z Chin, a drzewa kameliowe dziwią swymi 
rozmiarami cudzoziemców. Wszędzie rosną dziko 
hnrtensie i róże. W istocie niczego tu nie' brak. 
iakbv dobrze usposobiona bogini Flores rzuciła tu 
rozrzutnie nasiona z grubego worka przyrody.

Torpedysta słuchał iak urzeczony. Gdvbv wszystkie 
lekcje geografii w szkołach angielskich były tak bar
wnie przedstawione, krytyki co do wykształcenia mło
dych Brytyjczyków należałoby przypisać raczej leni
stwu uczni niż nieudolności pedagogów. Utwierdzi
wszy swą wiarę w solidność erudycji Billa mógł wresz
cie sie dowiedzieć czy są na Azorach jakiekolwiek 
wykopaliska czy ślady starych cywilizacji, tak jak 
Pomponia na zboczach Wezuwjusza.

Na słowo „wykopaliska” łącznikowy żachnął się 
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jak prawdziwy profesor, gdy po długo opracowanym 
mniej niż jeden metr, jest jeszcze czynna lawa. Jeżeli 
były nawet jakieś resztki cywilizacji, stopiły się one 
w temperaturach ponad 1000 stopni. Prawdą jest, że 
ziemia obecnie dawno wystygła, ale nigdzie nie zna
leziono śladu ludzkiego życia, podczas uprawy roli 
czy budowy budynków na żadnej z dziewięciu wysp.

Jeżeli była więc cywilizacja Atlantydy, to trzeba by 
jej było szukać na samym dnie morskim, a jak wiesz 
sam z locji tu średnia głębokość przekracza 2000 me
trów.

„No ruins!” — powiedział z rezygnacją torpedysta. 
„No ruins”, powtórzył jak echo łącznikowy, za wy
jątkiem tych średniowiecznych od wojen hiszpańskich 
i trzęsienia ziemi.

„Obiecująca perspektywa” zgodził się słuchacz.
W połowie października zdarzyła się niespodziewana 

okazja postawienia nogi na suchym lądzie Terceiry.
Po przeszło dwu tygodniowym pobycie na morzu 

brak świeżych prowizji zaczął być dokuczliwy dla 
całej załogi. Od czasu, gdy na lotnisko w Lajes przy
były latające fortece B52, atak U-boatów na kotwi- 
cowisko w zatoce Angry był coraz mniej prawdopo
dobny.

Tnconastant sfolgował nieco kołowrotka Lowestofta, 
pozwalając każdemu po kolei eskorterowi zakotwi
czyć na redzie na parę godzin i zaopatrzyć się w 
jarzyny i świeże owoce.

Kiedy przyszła kolejka na Sztorma cała załoga żyła 
w antycypacji bananów i ananasów. Po indagnacji 
orzez z. d. o. kto z oficerów mówi po portugalsku, 
jedynie pierwszy mechanik, któremu na kolanach sia
dały za czasów jego pływania w marynarce handlowej 
różne Carmen i Dolores szepczące do ucha „Yo te 
uiero” a on odpowiadał „mucho, mucho, mucho”, 
mógł pretendować do znajomości bratniego języka 
hiszpańskiego. Torpedysta-oportunista oświadczył, że 
Portugalczycy mają w sercu nienawiść do języka 
hiszpańskiego od czasów ekscesów markiza Santa 
Cruz i że włada biegle językiem francuskim, którym 
ci wyspiarze porozumiewają doskonale od czasów 
wylądowania tam garnizonu wysoko tam cenionego 
komendanta Chastes. Nikt nie wyłączając zastępcy nie 
wiedział kto to był ”Commandant Chastes”, ale fortel 
się udał i wkrótce po stanięciu na kotwicy szóstka 
Sztorma z ubranymi na granatowo wioślarzami sekcji 
służbowej z komisarzem, mesowym i torpedystą „in 
charge”, ruszyła w stronę nieznanego lądu.

Tragedią Angry jest głębia jej zatoki uniemożliwia
jąca zbudowanie jakiegokolwiek mola. Jedyne, szum
nie nazwane „zabudowania portowe”, przedstawiają 
falochron i betonowe schodki po których z łodzi czy 
kutrów mogą się dostać na ląd nowi przybysze.

Łódź okrętowa wioząca oficerów miała na drzewcu 
piękną, nowiuteńką banderę z ogromnym białym 
orłem na amarantowym tle — symbol marynarki wo
jennej, co od początku historii świata zawitała tu po 
raz pierwszy.

Sternik salutując podał „uwaga”, bosakowy trzymał 
dziób’ równolegle do schodków, po czym oficer broni 

podwodnej i komisarz wstąpili na stały ląd świadomi, 
że ten moment historyczny jest bardzo prozaicznie 
związany z szaro-codzienną potrzebą alimentacyjną 
niedostatków ziemniakowych czy pomidorowych, nie 
wiedząc, że po to samo przyszedł tutaj swego czasu 
Kolumb.

Od mola do centrum miasta, „Praca” zwanego po 
prostu Placem, było parę kroków. Budynki rządowe 
i kościół o imponujących wymiarach zamknęły widok 
wnętrza wyspy. Komisarz poszedł do budynku po 
walutę, wracając wkrótce z workiem nie jak mówiła 
piosenka „nowojorskich dolarów”, ale portugalskich 
eskudów, które wręczył St. marynarzowi Żywieckiemu, 
który był za swej młodości w Argentynie i przejazdem 
przez Rio de Janeiro podchwycił parę słów portu
galskich. Żywiecki w towarzystwie mesowych i ochot
nika za służbowej burty udali się ochoczo na targ. 
Torpedysta polec;ł im stawić się z powrotem na 
molo za dwie godziny i nie widząc nigdzie komisarza 
ani jego worka brzęczącego resztą eskudów zdecydo
wał się na okrężny spacer dookoła „Praęy”. Mijając 
kościół odczytał duży napis na tablicy przy bramie 
wejściowej: Igreja da Mrsericordia. Kościół Świętego 
Miłosierdzia. Budynki rządowe miały w sobie również 
styl budowy eklezjastycznej, powód wkrótce wyjaśnio
ny przez niespodziewanego interlokutora. W istocie 
ruchy polskiego oficera były ostentacyjnie obserwo
wane przez jakiegoś cywila w okularach, który nie 
snuszczał z oka lodzi przy której została część wio
ślarzy, kurząca Players’y i pilnująca szóstki, jakby 
w niej były ukryte skarby ze szkatuły Johna Silvera.

Kiedy polski oficer znalazł się na wysokości łodzi 
okularnik zagrodził mu drogę i wskazując na barkę 
zapytał urzędowo: Naó tern nada a declarar?” uzu
pełniając szybko niezłym francuskim i ohydnym an
gielskim: ,.Vous n’avez rien a declarer?”, „Anyzing 
to deklare?”

Nie, nasza łódź przybyła tu po prowizje, zaopo
nował torpedysta po francusku, ciesząc się, że będzie 
mógł potwierdzić dla pożytku z. d. o. teorię o koman
dorze Chastes ... Po czym dla podtrzymania konwer
sacji dorzucił: ..Dlaczego biura celne są w budynku 
parafialnym?” Widzę, że pan zna się na stylach — 
odpowiedział celnik francuskim , zdejmując okulary 
i polerując je haftowaną chusteczką, być może aby 
pokryć zmieszanie, że użył tytułu „pan” do oficera 
sił zbrojnych, którego stopnia nie mógł dociec złotego 
galonu z kółkiem na rękawie.

„Wszystkie budynki rządowe znajdują się w starym 
kolegium Jezuickim, których „wyprosił” z wyspy 
Pombal. za spiskowanie z Hiszpanami i próbowanie 
metod inkwizycji na wolnym ludzie azorskim”.

Torpedysta przypomniał sobie momenty historycz
ne, gdy mała Portugalia wyzwoliła się z „niewoli 
babilońskiej” przygotowaną jej przez zaborczą Hisz
panię i późniejsze zwycięstwo liberałów nad absolu- 
tystami z dużą pomocą Francji i Anglii po krwawych 
walkach na lądzie i na redzie wyspy co zasłużyło 
nazwę jej stolicy: Angra do Heroismo.

W niewielkim mieście, tak jak w Krakowie, rzucała 
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się w oczy ilość wież kościelnych. „Tu wam nie 
brakuje kościołów”, powiedział po chwili oficer 
przebiegłszy oczyma panoramę miasta.

Celnik skrzywił się nieco na tą uwagę, był on 
wyraźnie raczej za „ludem” niż za„klerykami”. „To 
pan trafnie powiedział”, Angra to stolica religijna 
archipelagu, rezyduje tu Biskup ... na szczęście nie 
wszyscy nosimy sutanny.

„A co tu warto zwiedzić?”
Okularnik zastanowił się. Najciekawsze jest muzeum 

morskie, ale teraz jest zamknięte. Tam gdzie właśnie 
stoi pańska łódź, nrzyczeniały się od wieków szalupy 
żaglowców wielu sławnych odkrywców nowych lądów. 
Nie wszyscy wiedzą, że właśnie z redy Terceiry 
Krzysztof Kolumb widział ostatni skrawek Europy, 
zanim pokazały się przed dziobem „Santy Marii” 
palmy San Salwadoru, Martjns Hornem poszedł stąd 
na nółnoc i odkrył Nowa Finlandie, Fernades za jego 
przykładem Labrador, a Barcelos Grenlapdię. Wszyscy 
zostawili jakieś pamiątki w tym muzeum, ale na 
wyspie jest teraz sjesta, chyba że chce pan zobaczyć 
grób brata Vasco da Gamy na cmentarzu francisz
kańskim. Biuro celne jest teraz też zamknięte i jeżeli 
to nana interesuje możemy pójść razem.

Torpędysta przystał odrazu w nadziei, że będzie 
mógł po drodze dowiedzieć się coś więcej o wyspie 
i wybadać na miejscu sprawę „Ruin Atlantydy”, a ten 
ludowy okularnik powinien więcej o tym wiedzieć 
niż scholastyk, łącznikowy Bill.

Przechodząc przez miasto oficer widział zasłonięte 
okiennice i zamknięte sklepy, sjesta była obserwowana 
z ferworem religijnym.

„Mają szczęście, że z.d.o. nie jest w ich zarządzie 
miejskim, wprowadził by im natychmiast popołudnio
we zajęcia pokładowe, począwszy od malowania tych 
wypłowiałych od słońca okiennic”, myślał uśmiechaiac 
się z własnego dowcipu torpędysta. Celnik to zauważył, 
ale nie pytał o powód humoru z portugalską dyskrecja.

Cmentarz znajdował się na pagórku dominującym 
zatokę; niektóre groby zapomniane od wieków byłv 
zarosłe kwiatami polnymi i prawie niewidoczne pod 
gęszczem dzikich hortensji. Paweł da Gama miał 
iednak miejsce honorowe, oznaczone imponującym 
czarnym krzyżem starannie obramowane kolorowymi 
kamykami i ozdobione okrągłym klombem czerwonych 
róż.

Wnętrze wyspy było teraz widoczne wypełnione w 
dużej części gęstym lasem i wygasłym kraterem na 
horyzoncie.

„To krater Św. Barbary” powiedział celnik widząc, 
że jego „turysta” obserwuje wygasły wulkan, a ten 
las co pan widzi ma ponad tysiąc lat, ale tam oczy
wiście nikt nie chodzi na spacery.

„Dzikie zwierzęta i jadowite węże?” odgadywał 
przybysz. Celnik uśmiechnął się po raz pierwszy. — 
„Pan ma bogatą imaginację”. Węży nie ma wcale na 
całej wyspie, a zwierzęta tylko ze stajni, chlewa czy 
obory, wszystkie przywiezione z Holandii za czasów 
„descobrimiento”, Nie; las jest niezdrowy, wilgotny 

pełen komarów, na pastwiskach wyżynnych i na pola
nach hasają dzikie byki, ale kto by s;ę bał rogacizny!

Wychodząc z cmentarza przechodzili koło dziwne
go budynku o okrągłym szklanym dachu i z podium 
jakiejś starożytnej sceny, do której prowadziły szero
kie kamienne schody, jakby do piramidy Azteków.

Konstrukcja całości z wygasłej lawy rozwiała na
dzieje torpedysty na natrafienie śladów Atlantydy nie 
mniej jednak zatrzymał się aby odgadnąć użytkow- 
ność tego opuszczonego sanktuarium.

„To Teatr Świętego Ducha powiedział uśmiechając 
się ponownie „urzędowy” przewodnik.

„Teatr Świętego . . .” powtórzył głosem oficer po
dejrzewając, że tym razem ten Portugalczyk opowiada 
mu baiki o żelaznym wilku.

„Tak to dziwna nazwa” zgodził się wyspiarz. Tutaj 
raz do roku odbywa się uroczystość na cześć Świętego 
Ducha w której bierze udział ludność z całej wyspy” 
— ale to pana chyba nie interesuje . .. Przeciwnie, 
to jest ciekawe, ale dlaczego „teatr”, a nie kaplica. 
Celnik zastanowił się. „To prawda, że dla nas wydaie 
się normalne, że mamy ten „Teatro de Espirito Santo”

Lepiej będzie jak panu opowiem pokrótce 
co tu się dzieje,

W wigilię święta zbierają się przed teatrem ciągnięte 
przez woły drabiniaste wozy, pokryte brezentami, 
z kołami bez szprych i przypominające kowbojskie 
„ranch waggons” w których przybywają rodziny wieś
niaków z najbardziej odległych zakątków wyspy. Spod 
tego lasu co pan widział z cmentarza nasi chłopcy 
wyłapują co bardziej upasions na świeżych trawach 
byki, ubierają ie odświętnie w korony kwiatów, 
wieszają dzwonki na szyjach po czym sprowadzają 
na powrozach przed podium poprzedzani przez mu
zyków. Cały krzykliwy korowód przybywa dopiero 
wieczorem jakby za czasów antycznych hekatomb.

Co roku jeden z mieszkańców jest obrany „impe
ratorem”. Siedzi on na tym podium, a przed nim 
paradują te ofiarne byki, zginając po kolei kolano na 
pobliskie pole, poćwiartowane, a krwawiące jeszcze 
mięso jest rozdzielane w hojnych kawałkach najbied
niejszym mieszkańcom wyspy. Jednocześnie rozdawa
na jest bezpłatnie zupa Świętego Ducha i na talerzach 
z terrakoty świeży chleb, każda kromka udekorowana 
polnym kwiatkiem. Dzieciom dają pić ciepłe, tuż po 
dojeniu mleko. Nazajutrz odbywa się msza, po czym 
ksiądz wychodząc z procesją od ołtarza udekorowa
nego zielenią i kwiatami, skrapiając święconą wodą 
ukoronowane dziecko, w imieniu Espirito Santo. 
„Połączenie rytuałów chrześcijańskich i pogańskich 
jak u nas Noc Kupałowa i Św. Jana” pomyślał tor
pedysta, chociaż nasze wianki na wodzie niesione z 
prądem polskich rzek i migające światełka świeczek 
nie miały zupełnie charakteru barbarzyńskiego, po
przestając na mistycznym symbolizmie pacyficznych 
prasłowian.

Czas było wracać na Praęa. Młody oficer nie mógł 
się jakoś zdobyć na zapytanie o wykopaliskach Atlan
tydy. Być może, że wątpił w tej chwili, że go ten 
celnik zrozumie.
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„Muszę wracać do łodzi” dorzucając po portugal
sko „Muito obrigado” na podziękowanie swojemu 
azorskiemu cicerone, zwrotu z trudem nauczonego 
ze słownika kupionego parę lat temu w Ponta Delgada. 
Podobało to się bardzo wyspiarzowi, który z kurtu
azją powiedział parę komplementów o zdolnościach 
Polaków do języków.

Schodzili razem do centrum miasta.
„Więc wnętrze wyspy jest zupełnie niezamieszkałe?” 
„Praktycznie jest niemożliwie wyżyć ze względu na 

nieznośny klimat, chociaż wysokość nie przekracza 
300 metrów ponad poziom morza”.

Nasza Junta Geral zrobiła tam jednak stację ho
dowli bydła, ale w zimie mgły i wiatr uniemożliwiają 
jakiekolwiek uprawianie „la serra”. Swego czasu — 
pól wieku temu — działała tam podobna do sycy- 
nanskiej mafii organizacja zwana „Sprawiedliwość w 
Nocy”, siejąca postrach wśród bogatych właścicieli 
ziemi, którzy żyli samolubie ze swych dóbr, wyko
rzystując biednych sąsiadów ...

Dzisiaj dzięki Dr. Salazarowi mamy równość socjal
ną, a biednym pomaga Junta Geral .. . Torpedysta 
nie chciał się wplątać w żadne tendencyjne „brain 
washing” i udał, że go zainteresowały duże poziomki 
rosnące na żywopłotach i zerwawszy parę gałązek 
był zdumiony ich zapachem i słodyczą, większą nawet 
niż kosztowaną podczas przedwojennych przemarszów 
przez pomorskie lasy w centrum Kaszubskiej Szwaj
carii w okolicach Kościerzyny.

Przed rozstaniem się z sympatycznym okularnikiem 
morski turysta zadał mu ostatnie pytanie: „Skąd wy
wodzi się wasza nazwa wyspy Terceira?” „To nie
trudno odgadnąć, gdyż po portugalsku to znaczy 
„trzecia”, a więc trzecia z kolei wyspa odkryta przez 
mnichów-żeglarzy Infanta. Henryk Nawigator, gorący 
katolik, syn angielskiej Filippy Lancaster, chciał na
zwać następną wyspę archipelagu który znał z Atlasu 
Medicis, Wyspą Chrystusa, ale gdy w roku l449 od
krywcy natrafili na tą wyspę uznali, że nie zasługuje 
ona aż na taki honor i nazwali ją po prostu „trzecią” 
objętą w portugalskie posiadanie w siedem lat po 
odkryciu Santy Marii i Sao Miguela.

Komisarz siedział już na ławie, torpedysta salutował 
banderę wchodząc na łódź załadowaną gdzie się dało 
pachnącymi owocami, wśród których dominowały ba
nany, podobno smaczniejsze niż na Maderze.

Padła komenda „odbij!” Sternik manewrował, aby 
utworzyć lukę między wysokim murem „urządzeń 
portowych” i dziobem, po czym zarządził: „Wiosła 
chwyć!” Celnik machał przyjaźnie z dominującego 
nad szóstką placu. Torpedysta już w funkcji oficjalnej 
odsalutował regulaminowo. Sternik dawał dalsze ko
mendy, łódź była już w ruchu kierując się na Sztorma 
czekającego niecierpliwie na nich na redzie.

Po powrocie szóstki na okręt kantyna była oblegana 
amatorami świeżych owoców, a kucharz mógł przy
rządzić dla całej załogi kompotowy deser z jabłek 
i śliwek, aby dla wszystkich starczyło.

Torpedysta studiował wizytówkę, którą mu wręczył 
przed pożegnaniem uprzejmy celnik:

Joaquin Pereira da Silva, 
Alfandega, 

Angra do Heroismo, 
TERCEIRA (Acores)

Przyszlę mu pocztówkę ze Szkocji, pomyślał, żału
jąc jednocześnie, że nie indagował go mimo wszystko 
o Atlantydzie i co myślą o ich obecnej pokojowej 
inwazji neutralni wyspiarze, którzy swego czasu od
ganiali skutecznie zamorskich napastników szarżą 
zebranych z całej wyspy krów i byków.

Wizyta łodzi okrętowej w Angra zaostrzyła tylko 
apetyty załogi. Następnego dnia kucharz meldował 
się u zastępcy, że w spiżarni zaczyna mu brakować 
mięsa, mąki, ziemniaków i innych wiktuałów, a na 
corned beef, który jest aż nadmiarze nikt nie chce 
patrzeć.

Z.D.O. po porozumieniu się z dowódcą przedstawił 
sprawę na Inconstancie, a dowódca eskadry indagował 
światłem Fencera. Kantyniarz, St. marynarz Żywiecki, 
który był szarą eminencją, która popychała kucharza 
do zastępcy nie mógł nawet przypuścić, że poruszy 
wkrótce świetlną sygnalizację całej małej floty.

W ostatecznym wyniku tych sygnałów okazało się, 
że budowany w U.S.A. H.M.S. „Fencer” miał najlepiej 
ze wszystkich zaopatrzoną spiżarnię, wciąż bogatą w 
mrożone mięso, skondensowane mleko z dodaną wi
taminą „ C”, nie mówiąc już o porrigeach, corn 
flakesach, ketch-upach i puddingach.

Tegoż popołudnia zastępca przybył do mesy oficer
skiej szukając podwachtowego oficera, który popro
wadziłby szóstkę na Fencera. Zastał tam tylko łączni
kowego i torpedystę rozprawiających z zapałem o 
doktrynie Św. Trójcy i przyszłej misji na zwyrodniałej 
przerostem materializmu i techniki ziemi, metafizycz
nych promieni Ducha Świętego, które ożywią zatrute 
dialektycznym nowoczesnym sofizmatem tkanki móz
gu Homo Sapiens i doprowadzą ludzkość do ostatecz
nego i trwałego Trzeciego Aliansu ...

Zastępca słuchał przez chwilę tej polotnej dyskusji, 
która wyraźnie nie była mu po smaku tym bardziej, 
Żte „Bill” /siedział w fotelu mesowym bez koszuli, 
w obcisłych tropikowych szortach i w pantoflach 
gimnastycznych, bez skarpetek, pokazując kłębki ru
dych włosów na chudej, „pedagogicznej” piersi, w 
stroju wyraźnie nie pasującym do pomieszczenia 
oficerskiego. v

„Panie poruczniku!” (głos był jak pełny broadside 
z Rodney’a 406-tek) „wysyłam szóstkę po prowiant na 
Fencera, pan będzie odpowiedzialny za przebieg tran
sportu i kontakt z oficerem prowiantowym lotniskow
ca”. Torpedysta wziął długi spis artykułów żywnościo
wych nie wyłączając nawet soli, cukru i pieprzu, po 
czym udał się do własnej kabiny po czapkę oficerską, 
galową koszulę, biały kołnierzyk i prasowany na 
rozporkowych drutach, czarny krawat, aby zadowolić 
przez „optical delusion” pedantycznych aliantów na 
okręcie z bajki o „Stoliczku nakryj się”.

Wkrótce później, gdy Sztorm z maszynami na 
„stop” opuszczał szóstkę pod okiem oficera wachto
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wego, zastępca przysunął się do czekającego na po
kładzie torpedysty, który patrzał nieufnie na zrzucony 
przez bosmana okrętowego jakubek i ściszając głos 
wygarnął, co leżało mu na sercu: „Niech pan powie 
temu błaznowi łącznikowemu, że w mesie nie siedzi 
się obnażony jak ., . fakir!”, po czym głośniej aby 
i sternik mógł usłyszeć: Okręt tu pozostanie aż do 
waszego powrotu wykonując małą cyrkulację, prak
tycznie jesteśmy w Lowestowcie i Inconstant czeka 
na nas w patrolu. Pomost Fencera był widoczny 
z pokładu Sztorma, chociaż lotniskowiec był częściowo 
zakryty licznymi statkami na redzie i skrawkiem 
Mont Brazil zamykającym zatokę. „Tak jest panie 
kapitanie!”

Łódź odbiła bez trudu kierując się sprawnie na 
redę. Aby dojść do lotniskowca szóstka robiła paradę 
tuż przed samą Angrą, gdzie torpedysta rozpoznał 
łatwo Igreję da Misericordia i wyobrażał sobie, że 
w ukrytym w parku byłym kolegium jezuickim w 
Alfandega, znudzony Joaąuin czeka nadaremno na 
swych rzadkich klientów co na pewno mają „nada 
a declarar”.

Na Fencerze wszystko poszło sprawnie. Prowiant 
był godowy na pokładzie, ładowanie przy pomocy 
zastrzału i z szerokiego trapu nie przedstawiało żad
nych trudności chociaż zmrok zapadał szybciej niż 
przypuszczano, a czerwone drgające w refrakcji słońce 
kryło się pośpiesznie, oświetlając w nieprawdopodob
nych barwach fioletowych i różowych ostre zarysy 
„Grand Caldeira” w centrum wyspy.

Po odbiciu od lotniskowca, łódź skierowała się na 
kurs południowo-wschodni. Horyzont przed dziobem 
był już zupełnie ciemny, tylko Mont Brazil, w której 
cieniu chowała się Terceira, rysowała się wyraźnie 
za rufą.

Widoczność nie przekraczała jednej mili, ale nie 
było wątpliwości, że w niespełna pół godziny wiosło
wania kurs ten zaprowadzi szóstkę na czekającego 
ich „Sztorma”, gdzie będą gotowe do snu hamaki 
i gorąca kolacja dla zasłużonej dla ich starszych 
i młodszych kolegów obsady.

Torpedysta jako „oficer na łodzi” był odpowiedzial
ny na równi ze sternikiem za bezpieczeństwo tej 
niecodziennej operacji i dobrze zapamiętał sine qua 
non warunek nawigacyjny: kontrakurs na kompasie 
magnetycznym wiodącym na macierzystego niszczy
ciela. Przy stanie morza 2, mimo że szóstka była 
zanurzona prawie aż po dulki cennym dla załogi 
świeżym prowiantem, nie było ryzyka przechyłów 
pozwalających pobrania wody morskiej przez falszbur- 
tę, gdyż wioślarze byli bez wyjątku „de metier” 
specjalności pokładowej i umieli bez żadnych uwag 
kompensować falę umiejętnym ruchem piór, aby 
utrzymać ruch łodzi na równej stępce.

Tymczasem zapadła zupełna noc. Było tak ciemno, 
że nawet sylwetki dziobowych były niewidoczne dla 
sternika i tylko srebrne rozpryski fosforyzującej wody 
wskazywały miejsca, gdzie zanurzały się co parę se
kund pióra ochoczych wioseł, których rytm wydawał 

się w miarę drogi przybierać tempa, mimo, że łódź 
była bardzo ciężka, jakby w antycypacji zbliżającego 
się odpoczynku.

Chociaż r.s.o. nie przewidywał palenia na łodzi, 
sternik za pozwoleniem oficera zaćmił fajkę i zbli
żając co pewnien czas czerwony żar cybucha do szkła 
kompasu mógł obserwować dokładność podanego 
kursu zbliżenia na ESE.

Zapalane od czasu do czasu zapałki dawały prze
sadnie rażący blask, niepokojąc sapiących na przedniej 
ławie wzorowych, którzy by też chętnie pociągnęli 
łyk tytoniu, ale których myśli były raczej w nie
dyskrecji morskiej, gdyż tak zdała od brzegu byle 
jaki ciekawski U-Boat patrolujący na powierzchni 
mógłby się zainteresować taką błyskotliwą, a samotną 
łodzią. Martwa fala wznosiła i opuszczała łagodnie 
stateczną szóstkę, a gładka, czarna powierzchnia oce
anu przypominała bajkową pierś olbrzyma z wyobra
źni Johanna Swifta, na której, niby na wodzie, wio
słują odważni lilipucianie.

Upłynęło 20 minut, pół godziny, trzy kwadranse. 
Oficer torpedowy wziął na chwilę od sternika kom
pas do ręki i zapaliwszy zapałkę obserwował różę 
wiatrów przekręcając w lewo i w prawo wypełniony 
alkoholem etylowym kociołek. Tarcza z fosforyzują
cymi napisami obracała się łagodnie w płynie, wra
cając wciąż do tej samej pozycji, na dowód, że in
strument działał prawidłowo.

„To marynarz Gąbczyński wypił z niego wczoraj 
spirytus, panie poruczniku!” odezwał się niesłuż- 
bowo czyjś głos z prawej burty szóstki.

„Cisza na łodzi!” krzyknął natychmiast sternik, 
starając się napróżno rozpoznać głos winowajcy.

„Panie bosmanie, proszę zrobić cyrkulację w pra
wo” — powiedział spokojnie torpedowy.

„Wiosła!” podał natychmiast sternik, po czym 
„prawa naprzód”. Szóstka paczęła zataczać duże koło 
w prawo. Oficer odezwał się znowu. „Niech dziobowi 
złożą wiosła i obserwują każdy ze swojej burty”. 
Sternik wydał należytą komendę. Po dłuższej ciszy, 
żaden meldunek nie przyszedł z dziobu.

„Cyrkulacja w lewo” powiedział znów do sternika 
porucznik. Szóstka przechyliła się lekko przy zwro
cie i wzorowy z prawej burty czybił piórem wodę 
opierając się gwałtownie plecami o kolana wioślarza 
na średniej ławie.

„Pieronie!” odezwał się z ciemności inny tym ra
zem głos, który znowu spowodował gniewną inter
wencję sternika.

Oficer torpedowy uśmiechnął się do siebie, od
krywszy w tej chwili, że starszy marynarz Warmski, 
celowniczy działa No 2 był . . . Ślązakiem.

„Proszę przestać wiosłować”. „Wiosła!” komede- 
rował natychmiast sternik. „Sztormu” nie było.

Torpedysta musiał teraz powziąć parę szybkich 
decyzji. Jeżeli prąd ich zniósł z kursu i własny okręt 
był wciąż w pobliżu, poszukiwanie mogło by być 
owocne. Ale gdyby niszczyciel został odwołany na 
jakiś pilny patrol wiosłowanie tylko znuży niepot
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rzebnie załogę; w każdej chwili mógł się zerwać 
wiatr i obciążona prowiantem łódź mogła być wy
stawiona na duże ryzyko na otwartym oceanie, na
wet gdyby wyrzucenie ładunku za burtę przywróciło 
by jej normalną wyporność. Mając do wyboru ro
bienie własnego „Lowestofta” w nadziei natrafienia 
na Sztorma, czy też powrót w stronę Terceiry i 
bencera, zdecydował się na tą ostatnią alternatywę.

Było jasne, ze jeżeli nie znajdą od razu lotniskowca, 
to me chybią przynajmniej całej Terceiry o średnicy 
25 kilometrów! Jo nagłe odejście Sztorma mogło poża
rem oznaczać nawiązanie opóźnionego do tej pory 
kontaktu z U-boatami w bezpośredniej bliskości 
wyspy. Jaka była by ironia losu, gdy nagle ukazał 
się koło nich kiosk okrętu podwodnego nieprzyja
ciela, rekwirujący cenny na morzu świeży prowiant, 
posyłając w dodatku polską załogę, albo na wizytę 
no Neptuna, albo do niewoli w Niemczech, jakby tam 
brakowało uwięzionych Polaków! Rumb powrotny 
podawał kurs magnetyczny WNW, namiar prawdzi
wy 290 stopni, ooy tylko na szóstce mógł być taki 
luksusowy instrument jak oświetlony żyrokompas!

„Zostało mi sześć zapałek” powiedział sternik, zga
dując myśli oficera. „Dobrze”, proszę zapalić nie
toperz. Ale wyciągnięta ze schowanki pod ławą nie 
używana od czasów rejsów oksywskich lampa zapa
liła się dopiero po 4-ej zapałce, roznosząc niemiły 
swąd nafty po całej łodzi. Żółty blask oświecił teraz 
spocone twarze wioślarzy. Wszystkich prześladowała 
ta sama myśl o widoczności na całe mile tego zdrad
liwego światełka. Mimo tego panowała cisza, tylko 
jeden wioślarz westchnął półszeptem: „Rany Boskie”, 

Padły znowu komendy „prawa naprzód!” „lewa 
wstecz!”, a gdy dziób szóstki zbliżył się do nadanego 
kursu WNW, „wiosła” i „lewa hamuj”, poczem „Obie 
naprzód!’”

Łódź okrętowa O.R.P. „Sztorm” była na kursie 
powrotnym na archipelag. Torpedysta obliczał, że 
upłynie prawie godzina zanim znajdą się w pobliżu 
zakotwiczonego na redzie Angry lotniskowca; obsa
da wiosłowała teraz o wiele wolniej, zmęczenie i roz
czarowanie odjęło energię z jaką poruszały się do nie
dawna rozmachowe wiosła. Gdzieś tam przed nimi 
w czarnej otchłani oceanu jest przyjazny okręt 
aliancki i tętniąca życiem wyspa na którą Vasco da 
Gama wracający z Indii w roku 1491 wiózł swe
go chorego brata Pawła, aby go tam na zawsze 
pożegnać, grzebiąc go z honorami na franciszkańskim 
cmentarzu, przyczepionym do wulkanicznego stoku 
górskiego koloru czerwonej jak krew lawy . . .

Oficer przypomniał sobie specjalny kult pierwszych 
kolonistów portugalskich na Azorach do symbolicz
nego gołębia Św. Trójcy, upamiętniony w dziwnym, 
oszklonym teatrzyku na wyspie, gdzie króluje naj
ważniejszy święty archipelagu: O Senhor Espirjto 
Santo.

W polskich gimnazjach, przed lekcjami prymus 
klasy inwokował: Duchu Święty, który oświecasz 
serca i umysły nasze ... Nikt jednak w kraju za przy
kładem Pórtugalii nie budował Mu pomników wdzię

czności nawigatorów. Sprawa niewątpliwie do napra
wienia po wojnie.

„Prawa hamuj!”
Wioślarze z prawej burty włożyli pionowo do wody 

pióra trzymając je na wysokości delek i oparli się 
łokciami o walce dysząc nieco ostentacyjnie w stronę 
rozkazodawcy. Sternik odczekał aż dziób dojdzie na 
obrany kurs i wydał nową komendę do ruchu na
przód. Po pół godzipie dnogi przyszedł od strony 
lądu lekki wiatr. Wznosząca się łagodnie i wciąż gład
ka niby masa perłowa powierzchnia morza zaczęła 
się marszczyć.

„Tego brakowało” powiedział wpół do siebie, wpół 
do sternika oficer. Bosman nie komentował tego 
wpatrując się od pewnego czasu z natężeniem w tym 
samym kierunku, wreszcie wykrzyknął: „Panie po
ruczniku! prawo trzydzieści widać wyspę!”.

Torpedowy wytężył wzrok w podanym kierunku, 
ale nie mógł niczego rozróżnić na ciemnym, północ
nym horyzoncie.

„Pan bosman ma świetny wzrok...” mówiąc to oficer 
na próżno szukał na piersiach lornetki zostawionej 
na okręcie, która od przeszło czterech lat towarzy
szyła mu na wachtach, wreszcie i on zauważył zarys 
spadzistych stoków Mont Brazil.

,Tak to Terceira” — jesteśmy za bardzo na prawo, 
niech pan weźmie kurs W na N.

Oficer broni podwodnej odetchnął ż ulgą, nie zaj
dzie więc potrzeba wyrzucania do wody cennych 
worków z mrożonym mięsem, mąką, czy ziemnia
kami, które niedawno jeszcze zdecydował się poś
więcić rybom azorskim, aby ulżyć wioślarzom. Wia
domość o lądzie wydała się dodać załodze nowy 
zastrzyk energii. Mniej jakoś ich bolały pęcherze na 
dłoniach, może w nadziei, że mogliby ije nazajutrz 
pokazać z.d.o., jako dobry powód zwolnienia od za
jęć pokładowych, poświęcali się przecież dla całej 
załogi .. .

Przyśpieszony rytm wioseł skompensował trudność 
jaką zaczęła dawać rosnąca fala. Dla ułatwienia koor
dynacji ruchu sternik podawał od czasu do czasu 
głosową miarę:

„Ra-źem. O-bie. Rów no. Raz! Raz! Raz!
„Zgasić nietoperz!” zarządził oficer, mając obecnie 

dzięki widoczności wyspy orientację kierunku. Bos
man podniósł osłonę i dmuchnął na knot, światło 
znikło natychmiast. Łódź była znów w ciemnościach, 
za wyjątkiem czerwonego krążka znów zapalonej bos
mańskiej fajki.

Po chwili ten sam chrypiący głos, co żartował o 
Gąbczyńskim odezwał się znowu: „Panie sternik, 
Ben Hur dawno umarł!”

Była to trafna aluzja do obsadzanych przez Izrae- 
lickich niewolników starożytnych galer, zmuszanych 
do wiosłowania pod rytm bębna aż do upadku sił 
i smaganych bez litości rzymskim pręgierzem.

„A wy do raportu!” odpalił tym razem już na
prawdę zagniewany bosman, „za to gadanie na ło



40 NASZE SYGNAŁY

dzi pan kapitan da wam tydzień zakazu wyjścia na 
ląd!”

„Na jaki ląd?” — przyszła z dziobu niesłużbowa, 
ale o wiele cichsza odpowiedź, bo chociaż nieznany 
„niebłagonadiożnik” nie brał wyraźnie pogróżek zna
nego z dobroduszności bosmana na serio, perspek
tywa przymusowego pozostania na okręcie gdy zjawi 
się wreszcie jakaś okazja zwiedzenia tych tajemni
czych wysp, zmniejszyła mu chęć popisywania się przed 
kolegami, igrając z przepisów regulaminowych.

Do tego wyjścia na ląd Sztorm musiał czekać dal
sze dziesięć dni. Okręt wychodził teraz często z 
Lowestoftu na różne patrole w zasięg widoczności 
odległych od Terceiry wysp, z których każda miała 
bardzo odrębny wygląd i stąd łatwy do zapamięta
na.

Na kursach południowych dochodzili do dużego 
Sao Miguel i trzymającej się wyspiarskiego towarzy
stwa maleńkiej ilha Santa Maria.

Na przypominającym z kształtu holenderski drew
niany sandał Sao Miguel, Ponta Delgada, największe 
miasto i stolica adlministracyjna Azorów, gdzie za 
przedwojennych czasów zachodził na krótko O.R.P. 
„ISKRA”, była teraz starannie unikana przez kon
spiratorów Lowesfoftu.

Było wiadomo, że w latach '41 i '42 zachodziły tam 
U-Boaty po prowizje, a neutralna Portugalia nie mog
ła, czy nie śmiała im tego odmówić. Alianci zresztą 
cez korzystali sporadycznie z tego portu, odsyłając 
tam na parę godzin eskortery z przechodzących w 
pobliżu konwojów do Bathurst i Sierra Leone. Do
wiedziano się wtedy z ust zaniepokojonych miesz
kańców, że w dokach pracuje podejrzanie duża ilość 
niemieckich robotników.

Załogi grupy EG-8 admirała Holta nie miały więc 
okazji zobaczenia z bliska sławnych i wciąż czynnych 
kraterów, Furnas, ani spróbować dziwnej, o po
dobno wysokiej wartości kulinarnej potrawy zwanej 
„wulkanicznym kurczakiem”, którego recepta przy
rządzenia mogła by zapalić imaginację wielu sma
koszów. W pobliżu tychże „furnas” gorąca, bogata 
w siarkę lawa dochodzi prawie do powierzchni ziemi 
i wystarczy zakopać na pół godziny na 70 centymet
rów głębokości oczyszczonego i oskubanego kurcza
ka, aby wydobyć z tego planetowego grillu parującą 
i smakowitą pulardę, która przewyższa aromatem na
wet naszpikowany rozmarynem i pieczony na fran
cuskim rożnie „poulet a la broche”.

Na Sztormie zapomniano o eskapadzie szóstki. 
Dowódca był zadowolony, że torpedysta z własnej 
inicjatywy zaprowadził z powrotem łódź na Fencera, 
zorganizował tam nocną kwaterę dla załogi i wrócił 
następnego ranka z prowiantem na okręt nie stra
ciwszy ani szczypty soli czy pieprzu. Zastępca dziwił 
się, że musłeli używać nietoperza, jeżeli mogli się 
orientować z gwiazdy polarnej; zapomniał pewno, 
że tuż po zachodzie 'niebo tercerskie jest zakryte 

oparami i chociaż widać tu i ówdzie parę iskrzących 
się gwiazd, nie można rozpoznać żadnych konstela
cji. Okręt istotnie został odwołany na patrol, nie 
przeciw U-boatom, ale zauważonego na ekranie In- 
constanta echa radarowego na wschód od Sao Jirge. 
Zanim Sztorm doszedł na miejsce, Inconstant roz
poznał echo jako przyjazne, czy „neutralne”, gdyż 
był to portugalski rybak zabłąkany do zabronio
nej strefy.

Patrole Sztormu poza jednym przejściem między 
Sao Miguel i Santa Maria, odbywały się raczej w 
grupie centralnej archipelagu, albo w pobliżu biało- 
piaskowej plaży — tutejszego unikatu — Praia na 
Terceirze, gdzie technicy lotniska w Lajes otrzymy
wali z barkasów cenne materiały łatwiej dowiezione 
drogą morską, niż przez wąskie spirale szosy z Angry 
do Heroismo, albo wzdłuż niedostępnych zachodnich 
wybrzeży wyspy z widokiem na wygasły krater, 
noszący na pewno bez pozwolenia tej świętej nazwy 
Santa Barbara.

Najciekawszymi operacjami były jednak krótkie 
konwoje jednego, czy dwóch statków z redy Angry 
do Horty. Powrót na „domową redę” odbywaj się 
wtedy dowolną drogą, przez „śródziemnomorskie” 
wody archipelagu. Okręt szedł kursem wschodnim 
między długim jak krakowska kiełbasa wyprostowana 
„po myśliwsku” Sao Jorge, mając za rufą barwny 
i gęsto zabudowany Faial i po prawej burcie kontra
stowo inny, prawie pustynny, majestatyczny, wysoko
górski Pico, którego wulkan o tej samej nazwie do
minował jak Zeuz z Olimpu nad dziewięcioma wys-. 
parni.

Tak jak w mitologii greckiej starożytne córki-muzy 
oddawały mu hołd opiewając dziwną tutejszą Histo
rię, grając mu odurzającą Muzykę na portugalskich 
gitarach, nie zapominając ani o Komedii ani o Tra
gedii, którą zaznali aż w nadmiarze tutejsi miesz
kańcy za czasów walk z piratami arabskimi, angiel
skimi, francuskimi i Hiszpańską Armadą, ani o Tań
cach z których słynie Horta, ani o Elegii, czy Poezji 
Lirycznej unieśmiertelnionej na nagrobkach cmentarzy 
takich tytanów pióra jak Antero de Quental, ani 
Elokwencji praktykowanej: przez krzykliwych sprze
dawców owoców na targach miejskich przechwalają
cych ananasy i banany, ani wreszcie o Astronomii, 
która zaprowadziła karawelę Goncala Velha na wody 
pierwszej odkrytej i zwiedzonej wyspy którą ten 
mnich-marynarz już nie Grek, ale dobry katolik, 
pamiętając, że postawił stopę na suchym lądzie w 
dniu Wniebowstąpienia Matki Boskiej, ochrzcił spon
tanicznie jako Santa Maria, dnia 15 sierpnia 1432...

Wreszcie przyszedł upragniony dzień 22 paździer
nika, gdy Sztorm po konwoju małego tankowca do 
Horty wszedł za nim do portu i przycumował się 
do mola w la Doca z widokiem na Spaloną Górę 
(Monte Queimado) w imponująco długim kanale.

(Dokończenie nastąpi)
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