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MARYNARKA WOJ. W POLSCE DZISIEJSZEJ
Siły Zbrojne w Polsce składają się formalnie rzecz 

b orąc z p ęciu części:
Wojsk Lądowych
Wojsk Lotniczych
Marynarki Wojennej
Wojsk obrony przeciwlotniczej
Wojsk wewnętrznych składających się z wojsk 
ochrony Pogranicza i Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego.

Podział ten odbiega od klasycznego podziału na 3 
części t.zn. Wojsko, Marynarka i Lotnictwo.

W istocie rzeczy te 5 części Sił Zbrojnych nie są ja
kimiś częściami współrzędnymi, mającymi własne mi
nisterstwa, czy choćby podsekretariaty stanu. Są one 
jedynie, częściami wydzielonymi niejako ze względów 
technicznych, obdarzonymi bardzo skromną i ogra
niczoną autonomią.

Dowódca Marynarki Wojennej podlega bezpośred
nio Ministrowi Obrony Narodowej.

Dowództwo Marynarki Wojennej mieści się w Gdy
ni. W Warszawie w M.O.N. - ie przebywa tylko sekcja 
łączmkowa Dowództwa Mar. Woj.

Dowódca Mar. Woj. jest odpowiedzialny za cało
kształt spraw administracyjnych, technicznych, wy
szkoleniowych i operacyjnych związanych z Obroną 
Wybrzeża. Floty i Lotnictwem Morskim.

Flota Wojenna składa się zasadniczo z dwóch ro- 
d/aii jednostek. Pierwszy to okręty posiadane przez 
Polskę przed 1-ym września 1939 — drugi to jednostki 
otrzymane od Rosji.

Dawni nasi dobrzy przyjaciele to „Błyskawica", 
„burza", „Sęp", „Ryś", „Wilk", „Żbik", „Czajka", 
..Mewa", „Rybitwa", „żuraw" i „Iskra".

Jednostki otrzymane od Rosji: 9 minowców budo
wy 1944-45. Wyporność 130 ton szybkość 10 węzłów. 
Uzbrojenie 2 działka 20 mm. 4 c.k.m. załoga 32 ludzi.

Nazwy: „Albatros", „Czapla", „Jaskółka", „Kania", 
..Kondor", „Kormoran". ..Krogulec" i „Orlik".

4 minowce — budowy amerykańskiej, przekazane 
Rosji w ramach „lend leasu" a później przekazane 
Polsce. Wyporność 215 ton szybkość 13 węzłów. Uzbro
jenie 1 działo 3 calowe. 2 działka 20 mm.

Nazwy: „Delfin", „Foka", „Mors", „Zodiak".
12 patrolowców — o wyporności 40 ton. Szybkość 

28 węzłów. Uzbrojenie 1 działko 20 mm. 2 c.k.m. 
załoga 22 ludzi.

Nazwy: „Bezwzględny", „Błyskawiczny", Bystry" 
• „Dziarski", „Dzielny", „Karny" „Niedościgły", „Nie
uchwytny", „Odważny, „śmiały", „Sprawny", „Szyb
ki".

2 ścigacze torpedowe ex amerykańskie o wyporno
ści 40 ton, szybkość 38 węzłów. Uzbrojenie 2 torpe
dy. Załoga 14 ludzi.

Flota powyższa stanowi pod względem tonażu 60% 
polskiej floty przedwojennej.

Na lotnictwo morskie, którego siłę możnaby przy
równać do 1 pułku lotniczego (według obecnej orga
nizacji w skład pułku lotniczego wchodzi 30 samolo
tów) składają się eskadry rozpoznawcze i myśliw
skie .typu lądowego. Wodnosamolotów nie ma. Na
tomiast wielką wagę przywiązuje się do rozbudowy 
baz, oraz obrony wybrzeża. Stanowi to oczywiście 
tylko fragment olbrzymich prac rozciągających się 
od Zatoki Fińskiej poprzez wyspy w Zatoce Ryskiej i 
brzegi południowego Bałtyku aż do Lubeki włącznie.

Zagadnienie kadr będące w ustroju sowieckim za
gadnieniem bardzo ważnym, szczególnie na odcinku 
morskim będącym stykiem dwu światów cieszy się 
szczególną troską reżymu.

Czystki wymiotły już z Marynarki Wojennej wszy
stkich oficerów t.zw. przedwojennych. Na dowódczych 
i kierowniczych stanowiskach mamy Rosjan z kontr
admirałem Czyrokowem jako D-cą Marynarki Woa. 
na czele. Niższe stanowiska zajmują Polacy bądź daw
ni podoficerowie Mar. Woj. awansowani na oficerów, 
bądź oficerowie z armii żymirskiego, którzy przeszli 
przeszkolenie morskie, bądź wreszcie absolwenci ofi
cerskiej Szkoły Marynarki Wojennej.

Szkoła ta kształci kandydatów na oficerów kor
pusu morskiego 1 technicznego.

System szkolenia podoficerów i marynarzy jest 
bardzo zbliżony do przedwojennego.

Obecna polska flota wojenna aczkolwiek nie for
malnie to faktycznie stanowi cześć floty sowieckiej.



DAWNE BANDERY POLSKIE
Początki polskiej marynarki wojennej przypadają 

na czasy Zygmunta Starego a rok 1517 jak to wykazał 
zasłużony badacz dziejów polskiej floty Stanisław 
Bodniak — jest datą wystąpienia Polski na morzu. 
W roku tym operuje już pierwszy kaper królewski 
Adrian Flint w zatoce Fińskiej. Idea stworzenia tej 
pierwszej polskiej floty powstała w czasie wojny 
z Moskwą. Po zawartym rozejmie — flotę kaperską 
rozwiązano i dopiero po 38 latach Zygmunt August 
organizuje na nowo najpierw flotę kaperską, a póź
niej przystępuje do budowy floty regularnej królew
skiej. Wazowie a szczególnie Władysław IV biorą 
żywy udział w polityce bałtyckiej i rozbudowują flotę. 
Ale na nich też kończy się okres zainteresowań mor
skich Polski.

Jaką banderę podnosiły te okręty? Czy wyobrażała 
ona jak zwykliśmy uważać rękę z mieczem? Wiado
mość o banderze z mieczem pochodzi dopiero z koń
ca XVII w. Jeśli więc chodzi o bandery okrętów ka- 
perskich Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, to 
Stanisław Bodniak a za nim Kazimierz Lepszy wy
rażają pogląd, że jest rzeczą wysoce prawdopodobną, 
że bandera ta przedstawiała zwyczajem ówczesnym, 
herb królewski a więc Orła z Pogonią i cyfrą począt
kową imienia króla np. Z.A. (K. Lepszy ..Dzieje Flo
ty Polskiej", St. Bodniak — „Kiedy powstała dawna 
bandera polska").

Sztychy holenderskie oraz sztych rysownika gdań
skiego F. Jansena przedstawiającego bitwę pod Oli
wą (1627) podają tylko wyraźnie bandery szwedzkie, 
natomiast trudno na nich przyjrzeć się dokładnie 
banderom polskim. Tak samo niewyraźnie przedsta
wiały się bandery polskie na obrazie Bartłomieja 
Milwltza, przedstawiającym zwycięstwo oliwskle, a 
zawieszonym na ratuszu Gdańskim.

Z drugiej strony wiadomo jest że okręty polskie 
Władysława IV jak np. największy „Czarny Orzeł",, 
pływały pod banderą szwedzką Władysław IV 
nosił bowiem tytuł króla Szwecji. (K. Lepszy — Dzie
je Floty Polskiej). Skąd się więc wzięła tradycja ban
dery z mleczem?

W dziele holenderskim C. Aliarda „Niewe Hollandse 
Scheepsbouw" wydanym w Amsterdamie w 1695 znaj
duje się dokładny opis polskiej bandery wojennej 
(królewskiej). Brzmi on ..Polska bandera królewska 
jest barwy czerwonej, ma rękę wychodzącą z nie
bieskiego obłoku, trzymającą srebrną szablę o czarnej 
rękojeści i okryta do łokcia białym rękawem ze zło
tym mankietem."

Opis tej bandery jest powtórzony w ..Atlas Scho- 
lasticus et itlnerarius cura So Davidi Koelerl a Chr. 
Wrigelio Norimberg excussus 1718“ 1 podaje je rów
nież augsburskie wydanie rzeczonego atlasu jakie 
wyszło w 1790 r. W obu wydaniach atlasu Koelera 

niema jednak wspomnianego powyżej niebieskiego11 
obłoku, z jakiego ręka wychodzi, a jest ona umiesz
czona bezpośrednio. Pod tą banderą Koeler umiesz
cza napis ..Bandera Królewska polska".

Niezależnie od bandery królewskiej — podaje Ko
eler jeszcze drugi rodzaj bandery polskiej mianowi
cie : białego orła bez korony ze złotym dziobem szpo
nami na czerwonym polu. Pod tą banderą jest pod
pis „Polska bandera narodowa". >

Tomasz Święcicki w swej pracy „Historyczna,' wia
domość o Ziemi Pomorskiej, Mieście Gdańsku oraz 
żegludze i panowaniu Polaków na Morzu Bałtyckim" 
wydanej w Warszawie w 1811 r. podając obie wspo-| 
mniane powyżej bandery polskie mówi jeszcze ol 
trzecim rodzaju bandery nazywając ją „banderą ku-| 
plecką" — lecz nie zamieszcza jej opisu. Pisze na-| 
tomiast Święcicki że ową banderę kupiecką widzieli 
legioniści Dąbrowskiego w Tulonie i innych portach! 
nad Morzem śródziemnym. Wg pracy ks. Tadeusza i 
Kruszyńskiego — „Stary Gdańsk i historia jego sztu- f 
ki“ — ta trzecia bandera przedstawiała t^zw. Krzyż i 
św. Andrzeja barwy niebieskiej na białym polu z 
umieszczonym w górnym rogu pola przy drzewcu 
czerwonym kwadratem w którym znajdował się bia
ły orzeł ze złotymi: koroną, dziobem i szponami. Bok 
czerwonego kwadratu miał się do strony białego pola 
przy drzewcu jak 1:3.

Banderę polską z krzyżem św. Andrzeja widział 
jeszcze prof. Siemiradzki podczas swego pobytu w 
Brazylii w końcu ubiegłego stulecia. Była ona umie
szczona na portugalskiej mapie morskiej z XVII 
stulecia znajdującej się w muzeum miejskim w Ku 
rytybie.

W czasie ubiegłej wojny w jednej starej gospodzie! 
pod Waszyngtonem kmdr. Morgenstern widział rozł 
wieszone na ścianach obrazki przedstawiające banł 
dery państw z okresu wojny domowej Stanów Zje-! 
dnoczonych <1861-1865). Pod banderą Św. Andrzeja 
1 orłem w rogu był napis „Poland".

Bandera z krzyżem św. Andrzeja nie figuruje ani 
u Allard‘a ani u Koeler‘a a spotyka się ją tylko nar 
mapach morskich francuskich i portugalskich z 
XVIII wieku. Jak wiadomo Rzeczpospolita w tym stu
leciu nie utrzymywała już marynarki wojennej a na
tomiast za czasów Stanisława Augusta rozpoczął sli 
ożywiony handel towarzystwa założonego przez Prot) 
Potockiego z Morza Czarnego do portów śródziemne 
morskich. Statki Potockiego z uwagi na postanowie
nia traktatu w Kuczuk-Kajnardzi (21.7. 1774) któr; 
zeznawlał na swobodne przejście przez cieśniny Dar 
danelskie jedynie statkom pod banderą rosyjską i 
cesarstwa niemieckiego (Bosfor Dardanele były od 
czasów zdobycia Konstantynopola przez Turków w 
1453 zamknięte dla każdej bandery nletureckiej)|



Nasze sygnały

przechodziły cieśniny pod banderą rosyjską. Być 
może że chcąc zaznaczyć swą istotną przyna
leżność państwową banderę tę nieco zmodyfi
kowały. Należy podkreślić że biała bandera z krzy
żem Św. Andrzeja przyjęta była w XVIII stuleciu 
jedynie we flocie rosyjskiej gdzie ją wprowadził Piotr 
Wielki a zatwierdziła Katarzyna II.

Bandera zatem polska z krzyżem Św. Andrzeja 
oznacza niewątpliwie związek między Polską a Ro
sją w XVIII stuleciu.

Jeśli chodzi o banderę z orłem bez korony to naj
prawdopodobniej była to bandera handlowa dawnej 
Rzeczypospolitej. Brak korony wskazuje że okręt ten 
nie należy do króla, nie jest zatem okrętem wojen
nym.

(Należy wspomnieć jeszcze o banderze polskiej Mar. 
Woj. z 1864 r. Opis jej podaje 67 punkt umowy zawar
tej w dniu 1 lutego 1864 między agentem wojskowym 
Rządu Narodowego w Paryżu pułkownikiem Euge
niuszem Dębickim (Kotem) a organizatorem gene
ralnym Floty Polskiej Władysławem Zbyszewskim 
(Karpiem). Punkt ten opiewa.

„Flaga statków polskich będzie dwukolorowa, bia
ła i amarantowa z herbem państwa takim, jakiego 
Rząd Narodowy na pieczęciach swych używa. Znak 
ranrę białe .mieczem uzbrojone w amarantowym 
polu. Banderola biała i amarantowa". — Mowa jest 

tutaj o banderze nazwanej flagą, proporcu nazwa
nym znakiem i znaku nazwanym banderolą. Prze- 
dewszystkiem rzuca się w oczy określenie barwy czer 
wonej jako amarantu — co stanowi błąd z heraldy
cznego punktu widzenia, albowiem w godłach i po
lach istnieje tylko barwa czerwona.

Następnie jeśli idzie o banderę to jest mowa o u- 
mieszczeniu na niej herbu państwa, lecz nie jest 
wzmiankowane czy herb ten ma być umieszczony na 
całej banderze czy na jednym z jej pasów. Biorąc 
pod uwagę że godło Rządu Narodowego z 1863 r. sta
nowiła tarcza z Orłem, Pogonią i Św. Michałem Ar
chaniołem, przyczem Orzeł, Jeździec i Archanioł były 
barwy białej w czerwonych polach, to przypuszczać 
można, że z optycznego punktu widzenia było naj
dogodniej umieścić wspomnianą tarczę na górnym 
białym pasie, jak to ma miejsce na obecnej ban
derze.

Proporzec nazwany znakiem stanowi wznowienie 
dawnej bandery królewskiej. — Banderola — znak 
posiada tylko dwie barwy bez żadnych godeł.

Oznaki marynarki powstańczej nie były ani razu 
podniesione, ponieważ okręt „Kościuszko" (ex „Prin- 
cess") który wyszedł z Newcastle na Morze Czarne 
— podniósł dla niepoznaki banderę angielską i pod 
tą banderą został w Maladze rozbrojony. (Porównaj 

Nasze Sygnały Nr. 72). B.W.

10 LAT TEMU
O.R.P. „Błyskawica" — Służba patrolowo eskortowa 

na Morzu śródziemnym. Postoje w Gibraltarze, Ora
nie! Mers El Kebir i Bonę. Praca w zespole Force H 
bądź Force Q. 19 kwietnia w czasie przejścia z Alge- 
ru do Gibraltaru podniesiono 5 lotników brytyjskich 
z Wellington‘a, uszkodzonego nad Tunisem. Lotnicy 
przebywali w „dinghy" 36 godzin.

O.R.P. ..Burza" — Konwoje między Greenock a St. 
Johns (Nowa Funlandia). W końcu marca lekkie 
uszkodzenie kadłuba na fali. Remont na stoczni w 
Glasgow.

O.R.P. „Garland" Konwoje do Nowej Funlandii 
w tym samym zespole co O.R.P. „Burza".

O.R.P. „Krakowiak" — Nocne patrole w Kanale 
Angielskim przeciwko niemieckim E. — boatom, lub 
eskortowanie konwojów. W końcu marca (16-24) 
udział w konwoju z Moville do Gibraltaru i Algieru.

O.R.P. „Orkan" W czasie 1 do 9 marca udział 

w konwoju do Murmańska. W dniu 18 marca udział 
w eskorcie Króla Anglii (na H.M.S. “Milne") przy 
przejściu do Scapa Flow. Koniec marca przyjście 
do Plymouth i patrole w Kanale i na Atlantyku 
przeciwko statkom niemieckim przerywającym blo
kadę

O.R.P. „Piorun" — Operacje patrolowe w składzie 
“Home Fleet" między Irlandią a Faroe. W końcu 
marca przyjście do Plymouth.

O.R.P. „Ślązak" — Postój w doku w Liverpool.
O.R.P. „Sokół" — 23.3. do 7.4. przejście z Holy Loch 

do Gibraltaru w dzień w zanurzeniu w nocy na po
wierzchni. W drodze otrzymano sygnał polecający 
przychwycenie niemieckiego statku przerywającego 
blokadę. Sokół trzy dni patrolował, ale bez wyniku. 
7.4. Sokół wszedł do Gibraltaru.

Ścigacze. W marcu i kwietniu „S-l“, „S-2", 
„S-3“ biorą udział w nocnych patrolowaniach brzegu 
francuskiego.
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W PERYSKOPIE
Janes Figthing Ships 1952-1953.

55 wydanie „Janes Figthing Ships“ przynosi wiele 
informacji tyczących się marynarek wojennych 
wszystkich państw świata. Oto kilka wybranych in
formacji:

Związek Sowiecki posiada 370 okrętów podwodnych, 
a w budowie podobno 120 — Stany Zjednoczone A.P. 
posiadają tylko 200 op. — ale ilość okrętów mary
narki amerykańskiej przewyższa ilość okrętów wszy
stkich innych marynarek wziętych razem.

Flota Stanów Zjednoczonych A.P. liczy 103 lotni
skowce, 15 pancerników, 75 krążowników, 350 kontr - 
torpedowców, 270 eskorterów i fregat, 220 minowców. 
200 okrętów podwodnych i przeszło 3500 jednostek 
pomocniczych. W budowie obecnie znajduje się 390 
jednostek (40 okrętów i 350 barek desantowych) w 
tym lotniskowiec o wyporności 60.000 ton, okręt pod
wodny o napędzie atomowym i 2 krążowniki, które 
będą uzbrojone w wyrzutnie rakietowe. Poza tym 
powstała tam koncepcja zupełnie nowego typu okrę
tu mianowicie „Zawodowego okrętu flagowego" — 
okrętu przewidzianego na stałe miejsce zaokrętowa
nia dowódcy floty.

Brytyjski wysiłek w budownictwie okrętowym skie
rowany jest przede wszystkim na fregaty 1 minowce. 
wyposażone w najnowsze środki zwalczania op oraz 
wykrywania i trałowania min .

Z innych państw Commonwelth‘u — Kanada roz
budowuje poważnie swe siły morskie. W budowie 
znajduje się 14 eskorterów i 14 minowców.

Z innych programów rozbudowy marynarek wy
mienić należy:

Francja — 14 kontrtorpedowrców, 12 fregat, 4 op, 
25 minowców.

Włochy — 2 kontrtorpedowce, 2 fregaty, 12 minow
ców.

Holandia — 2 krążowniki, 12 kontrtorpedowców, 
4 op. 32 minowce

Janes podaje, że Niemcy posiadają też siły morskie; 
około 40 jednostek tworzy zawiązek marynarki 
Wschodnich Niemiec, a około 30 Niemiec Zachodnich.

Interesującym też wydaje się podkreślić rozbudo
wę Marynarki Państwa Izraela oraz Południowej 
Korei.

W skład Marynarki Izraelskiej wchodzi 6 fregat, 
2 okręty patrolowe, ścigacze, barki desantowe, oraz 
minowce.

Południowa Korea posiada 4 fregaty, 5 okrętów 
patrolowych, 22 minowce, poza tym ścigacze i barki 
desantowe.

W skład chińskich sił morskich wchodzą kontr
torpedowce, fregaty, minowce, okręty podwodne i 
desantowe. Ilościowo komuniści posiadają około 2 
krotnie więcej jednostek, aniżeli nacjonaliści.
“Nautilus"

Nautilus jest nazwą pierwszego okrętu podwodne
go o napędzie 'atomowym. Założenie stępki odbyło 

się w czerwcu 1952. Spuszczenie na wodę ma nastą
pić w 1954 r. Wyporność okrętu w zanurzeniu ma 
wynosić 2500 ton. Koszt maszyn 25.000.000 dolarów 
koszt całkowity 40.000.000 dolarów. Tyle danych po
daje “Janes". W amerykańskim magazynie Collier‘s 
2 grudnia ubiegłego roku ukazał się artykuł napisa
ny wspólnie przez Szefa Biura nowych konstrukcji 
Mar. St. ZJ. a adm, H.N. Wallin i redaktora J.C. De- 
rieux, — który to artykuł w sposób dość popularny 
podaje kilka szczegółów tego okrętu. A więc przede 
wszystkim sam napęd. Stos atomowy, czyli t.zw. re
aktor będzie spełniał rolę źródła ciepła t.zn. mówiąc 
obrazowo tylko paleniska kotła. Przewodzenie ciepła 
ze stosu atomowego do kotła nie będzie się ze wzglę
dów bezpieczeństwa (radio-aktywność) odbywało 
bezpośrednio, a za pośrednictwem wody, która z ko
lej! ogrzewa rurki kotłowe odparowujące wodę na 
parę. W następnym typie silnika dla drugiego o.p. 
medium pośredniczącym jest rtęć. Para wytwo
rzona w kotle napędza turbinę. Pozatym zasadni
czym, czy głównym źródłem napędu “Nautilus" bę
dzie wyposażony w silniki Diesla i baterie akumu
latorów. Jednym z najtrudniejszych problemów jaki 
trzeba było rozwiązać, to była kwestia zmontowania 
naokoło reaktora ochronnego „puklerza" zabezp e- 
czającego załogę 1 sprzęt przed radioaktywnością. 
Inny problem polegał na wytworzeniu specjalnej 
stali i mechanizmów o niekonwencjonalnym zasto
sowaniu np. pompa przeznaczona do radioaktywne
go płynu musi być szczególnie szczelna i t.p.

Zasięg podwodnego pływania “Nautilusa" praktycz-j 
nie rzecz biorąc będzie ograniczony tylko wytrzyma
łością załogi. Podobno jednak ochotników na przy
dział na “Nautilusa" jest bardzo dużo.

Jak z załączonych do w.w. artykułu — rysunków; 
sądzić można Nautilus wyposażony będzie między 
innymi w wyrzutn e do miotania pocisków rakieto
wych. W takie wyrzutnie wyposażone są 3 okrętyj 
podwodne floty amerykańskiej (Carbonero, Cusk, 
Tunny) — oraz prawdopodobnie niektóre op. floty 
sowieckiej.
“Hunter Killers"

Drugi ciekawy typ okrętu podwodnego stanowi 
obecnie okręt podwodny przeznaczony do zwalczania! 
okrętów podwodnych t.zw. w amerykańskiej mary
narce — “Submarine Hunter Killer‘s“. Marynarka! 
amerykańska posiada obecnie 3 takie okręty (K 1, 
K 2, K 3) o wyporności 765 ton.

Charakterystyczną cechę sylwetki tych okrętowi 
stanowi duża nadbudówka w kształcie zbiornika naj 
dziobie okrętu. W nadbudówce tej mieści się aparat! 
posłuchowy, stanowiący największy sekret tego o-l 
krętu.

Okręt podwodny na podstawie danych dostar-j 
czonych przez ten aparat będzie mógł wykonywać! 
atak na nieprzyjacielskie op. Jest on uzbrojony w| 
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torpedy t.zw. “homing" t.zn. szukające same celu 
bądź przy pomocy aparatów akustycznych bądź elek
tronicznych. W torpedy tego typu mają być uzbraja
ne nietylko okręty podwodne “Hunter Klllers", ale 
także okręty nawodne, a nawet samoloty. Torpedy 
te są uważane przez niektórych obserwatorów za 
najlepszy środek przeciwko groźbie sowieckich okrę
tów podwodnych.

Czy transport lotniczy zastąpi transport morski?

Minister obrony w gabinecie Trumana Robert A. 
Lovett w jednym artykule przytoczył następujący 
przykład.

Mamy dostarczyć miesięcznie 100.000 ton zaopa
trzenia wojennego z San Francisco do Australii, od
ległość ok. 6500 mil Ile potrzeba by na to zużyć 
transportowców morskich, transportowców lotni
czych. ropowców, załóg i paliwa. Otóż przy użyciu 
transportu morskiego trzeba by użyć 44 statki, 3200 
ludzi załogi i 165000 d. beczek paliwa. Przy użyciu 
transportu lotniczego trzebaby użyć 10022 samoloty, 
120765 personalu latającego, 8,999. 614 d. beczek ben
zyny i rzecz najciekawsza 85 ropowców dla dowie
zienia tej benzyny do Australii. W pierwszym wy
padku bowiem transportowce morskie są zdolne 
zabrać zapas paliwa na podróż w obie strony. Do 
powyższego przykładu możemy dodać, że z doświad
czenia wojny w Korei wynika:

1» całe zapotrzebowanie płynnego paliwa było 
dostarczone morzem.

2) personelu morzem przewieziono siedmiokrot
nie więcej, niż powietrzem.

3) zaopatrzenia morzem przewieziono 280 razy 
więcej, niż powietrzem.

Podwodna telewizja.
Zastosowanie telewizji w poszukiwaniach zatopio

nego okrętu podwodnego “Affray", zostało zrozu
miane przez niektórych — jakoby telewizja czy 
radar znalazły zastosowanie w walce z okrętami pod
wodnymi. Należy tu wyjaśnić, że aparat telewizyjny 
jaki był użyty w związku z akcją ratowniczą “Af- 
fray‘a“ nie przyczynił się do odnalezienia okrętu, a 
tylko do jego zidentyfikowania. Był to poprostu te
lewizyjny aparat fotograficzny, który został opusz
czony na dno obok wraku Affraya, którym dokona
no fotograficznego zdjęcia. Doświadczenie z apara
tami “Marconi" — wykazały, że można robić foto
grafie na głębokości 80 stóp bez potrzeby używania 
sztucznego oświetlenia. Na głębokościach większych 
potrzeba używać światła sztucznego, wolframowego.

Zastosowanie takich aparatów w pracy podwodnej 
okazało się lepszym aniżeli sodowe czy rtęciowe, 
z jednej strony ułatwi zadania nurków a nieraz za
stąpi ich prace, a z drugiej strony raporty 1 oceny 
uzupełni obiektywnym dokumentem jakim jest fo
tografia.

Jeśli chodzi o wykrywanie okrętów podwodnych 
to ponieważ krótkie fale elektromagnetyczne w wo
dzie się nie rozchodzą — to azdyku radarem zastą
pić nie można. —

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA
Walny Zjazd S.M.W.

W dniach 28 i 29 marca odbył s’ę zwykły dorocz
ny ósmy z kolei Walny Zjazd Stowarzyszenia. Prze
wodniczył mu jak i w poprzednich latach wybrany 
jednomyślnie kol. M. Hrynklewicz-Moczulskl. Na 
zjeźdzle obecnych było około 70 członków, reprezen
tujących 231 głosów. Przybyli delegaci kół Plymouth 
l Glasgow. Koło zaś New York wyznaczyło swoich 
przedstawicieli z pomiędzy członków z tutejszego 
terenu. W obradach poruszono istotne zagadnienia 
tyczące przeszłej i przyszłej działalności Zarządu 
Na Zjazd nadeszło szereg życzeń od organizacji spo
łecznych oraz członków S.M.W. Uczestnicy Zjazdu 
uchwalili wysłanie depesz do naszych władz, na któ
re otrzymano podziękowania od Pana Prezydenta 
R.P.. gen. Andersa oraz Admirała świrskiego,

Ze spraw poruszanych przez uczestników Walnego 
Zjazdu S.M.W. jednym z zasadniczych problemów 
była sprawa tych kolegów z Mar. Woj. którzy do
tychczas do Stowarzyszenia nie należą. Zarząd Głów

ny S.M.W. zdaje sobie sprawę jak bardzo istotnym 
jest, by S.M.W. skupiało u siebie wszystkich ko
legów z Mar. Woj. Dlatego Zarząd zwraca się z go
rącym apelem do wszystkich swych członków by mu 
w akcji tej pomogli. Bez współpracy bowiem i po
mocy poszczególnych członków Stowarzyszenia ak
cja ta nie da pozytywnych wyników. Prosimy wszy
stkich członków, by każdy w miarę możności posta
rał s'ę z najbliższego swego grona kolegów z Mar. 
Woj. znaleźć takiego który jeszcze do S.M.W. nie 
należy i pozyskać go dla naszego Stowarzyszenia. 
Akcja taka podjęta przez ogół członków i Zarząd Gł. 
S.M.W. niewątpliwie da lepsze rezultaty niż dotych
czasowe wszystkie usiłowania.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Zarząd Główny S.M.W. podaje do wiadomości 

wszystkich członków że na skutek uchwały ostatnie
go Walnego Zjazdu Stowarzyszenia składki człon
kowskie z dniem 1 kwietnia b.r. zostały podwyższone 
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z 1/6 na 2/6 miesięcznie. Koledzy którzy mają za
płacone składki z góry nie są zobowiązani przysyłać 
żadnych dopłat, pozostawia im się to natomiast do 
własnego uznania.

Koledzy zalegający ze składkami płacą zaległości 
do dnia 1-go kwietnia po 1/6 miesięcznie — od tej 
daty po 2/6.

Zarząd S.M.W. przypomina, że w wypadku niemoż
ności płacenia składek każdy z członków może pro
sić o prolongatę w płaceniu, względnie okresowe u- 
morzenie składek. Zarząd S.M.W. jednocześnie pona
wia swoje kilkakrotne prośby do tych kolegów którzy 
już przez czas dłuższy zalegają ze składkami, by ze- 
chcieli je wysłać ułatwiając w ten sposób wykonanie 
zadań nałożonych na Zarząd Gł. przez Walny Zjazd 
Stowarzyszenia. Czeki, money ordery i postał ordery 
należy wystawiać na „Polish Naval Association".

ODCZYT
Dnia 17 kwietnia b.r. na zaproszenie Zarządu Gł. 

S.M.W. inż. Z. Sławiński wygłosił w siedzibie S.M.W. 
referat p.t. „Idea morska Europy Środkowo-Wschod
niej".

Referent w szerokim omówieniu uzasadnił podział 
na kraje posiadające wyraźne tendencje morskie o- 
raz na te w których sprawy związane z morzem nie 
znalazły na przestrzeni ostatnich stuleci dostatecz
nego zrozumienia. W dalszym ciągu swego referatu 
inż. Sławiński omówił możliwości wykorzystania mórz 
przynależnych do krajów Europy środkowej oraz in
nych związanych z nimi systemów wodnych.

Odczyt zgromadził sporą ilość słuchaczy zaintere
sowanych ideą przyszłego związku krajów Europy 
środkowo-wschodniej.

KOMUNIKAT SEKRETARIATU
Nowi członkowie S.W.W.

Od dnia 1-go stycznia 1953 następujący kol. kol. 
zgłosili się i wciągnięci zostali na listę członków 
rzeczywistych Stowarzyszenia:

J. Adrian, W. Bryłka, P. Bukraba, S. Burnas, T. Cza
pliński, J. Fangerog, R. Fritz, A. Furtek, B. Jaszczuk, 
A. Kowalewski, S. Lach, J. Marmysz, A. Nowaczyk, 
A. Nowicki, B. Pawłowicz, M. Pulchny, A. Szkoda, 
J. Szurlej, S. Tomanek, O. Pruchno-Wróblewski, 
pani T. Łubieńska — członek wspierający.

OS OBISTE
W ostatnich tygodniach zdali egzamin i otrzymali 

dyplom „Mastra" wydany przez Board of Trade:
Kpt. mar. M. Michałkiewicz oraz kmdr. ppor. J. 

Mende. Obydwóm kolegom składamy serdeczne gra
tulacje.

PODZIĘKOWANIE
Komitet Wdawniczy „Naszych Sygnałów" czuje się 

w miłym obowiązku wyrazić Panu Komandorowi T. 
Morgensternowi serdeczne podziękowanie za łaska
we wykonanie szeregu winletek, które tak wybitnie 
urozmaicają i podnoszą wartość estetyczną „Naszych 
Sygnałów".

LISTY
W odpowiedzi na życzenia złożone z okazji awan

su na Admirała Floty otrzymaliśmy list adrń. 
McGrigora następującej treści:

From: Admirał of the Fleet Sir Rhoderick 
McGrigor

Admiralty
First Sea Lord
Chief of Naval Staff
13th May 1953

My Dear Nadratowski.
Thank you so much for the letter of congratula- 

tions on my promotion wh'ch you have sent me 
on behalf or the Polish Naval Association, and which 
I have recived on my return from a visit obroad.

I deeply appreciate your good wishes.
I am sincerely,

R. McGrigor

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Podajemy z żalem do wiadomości iż w pierwszych 

dniach lutego b.r. w czasie sztormu na Atlantyku 
utonął na statku rybackim członek S.M.W. Koło 
Glasgow kol. J. Cyrson.

Dnia 24.4.53 zmarł po dług'ej i ciężkiej chorobie 
w Merthyw Tydfil por. mar. Zbigniew Sokołowski. 
Ograniczamy się do podania kolegom jedynie tych 
suchych faktów z powodu braku jak;chkolwiek bliż- 
czych szczegółów. Cześć ich pamięci!

W dn;u 11 maja b.r. w Brighton po długiej i cięż
kiej chorobie zmarł ś.p. Kmdr. dypl. Marian Ma
jewski, osierocając żonę i dwoje dzieci. 15 maja 
odbył się pogrzeb w którym poza najbliższą rodziną 
wzięło udział grono przyjaciół, kolegów i znajomych 
Zmarłego.

Nad grobem przemówił admrał Korytowski że
gnając w serdecznych słowach zmarłego imieniem 
adm. świrskiego, niemogącego osobiście przybyć na 
pogrzeb, oraz wszystkich kolegów.

W swoim przemówieniu adm. Korytowski podkre
ślił tak dobrze nam wszystkim znaną pogodę ducha 
i optymizm, które towarzyszyły śp. kmdr. Majew
skiemu dosłownie aż do śmierci.

DARY GOTÓWKĄ NA S.M.W.
A. Charłoziński £1.0.0: A. Cwalina 6/9: M. Bielski 

£1.0.0; K. Szalewicz £1.15.0; J. Kowalski £1.0.0.

OGŁOSZENIE
Avizo. Z inicjatywy por. mar. St. Reszitnego będą 

zorganizowane kursy języka polskiego dla dzieci w 
wieku szkolnym nie zaawansowanych w języku pol- 
sk;m. Kurs odbywać się będzie raz w tygodniu w so
botę przed południem w siedzibie S.M.W. Informacji 
udziela kancelaria S.M.W.

KOMISJA S.M.W. I FUNDUSZ
IM. Ś.P. KPT. MAR. J. GINSBERTA
Komisja Opieki otworzyła swój prywatny rachunek 

w: Barclays Bank Ltd. Belgravia, London S.W.l. 
Nazwa konta: Polish Naval Association, Welfare 
Fund. Prosimy o wystawianie czeków, Money i Po
stał Order‘ów na ten rachunek, lub o wpłacanie da
rów bezpośrednio do banku.

Skarbnikiem Komisji został Kol. T. Hermaszewski, 
Z-cą Skarbnika Kol. A. Kubicki,

W dniach 30 i 31 marca członkowie Komisji Opie
ki, przy współudziale Sekcji Opieki Koła Pań (Panie: 
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Biskupska, Dzienisiewiczowa, Nowicka i Urbańczyk) 
oraz Kol. S. Traszko, przygotowali i spakowali 40 
paczek Wielkanocnych dla naszych inwalidów, cho
rych i rodzin po poległych.

Każda paczka zawierała: indywidualne życzenia, 
babkę, sernik, pierniczki, cukierki, kiełbasę, słoiczek 
chrzanu, kolorowe jajka (czym zajęły się panie), pa
pierosy 1 czekoladę dla tych, którzy nie palą. Każda 
też była ozdobiona gałązką barwinku.

Koszt paczek wyniósł: £42.7.1.
Wszystkim, którzy swymi darami przyczynili się do 

wysłania tych paczek — Komisja Opieki śpieszy prze
kazać wyrazy gorącej wdzięczności i serdecznych po
dziękowań, które na jej ręce nadesłali obdarowani. 
Były tam słowa, że ta pamięć kolegów przyczyniła 
się do wyrwania z depresji, dodała otuchy do życia, 
pomogła do znoszenia kuracji, a przedewszystkiem 
— że sprawiła tyle prawdziwej radości! Ktoś nawet 
napisał, że taki dowód życzliwości okazany tym, któ
rzy nikogo boskiego nie mają, powraca wiarę w do
broć ludzką.

Raz więc jeszcze dziękując Kolegom i Sympaty

kom S.M.W., pragniemy przypomnieć, że Komisja 
Opieki stara się wysyłać paczki żywnościowe i ubra
niowe jak najczęściej, że wysyła je stale — nietylko 
na święta — gdyż ciągle napotyka na bardzo wiele 
potrzeb, niestety fundusze jej są bardzo uszczuplone. 
Może więc Koledzy zechcą nam dopomóc, choćby 
najdrobniejszymi, ale częstszymi datkami? Dzięku
jemy!

DARY:
Od daty ostatniego numeru Naszych Sygnałów 

wpłynęły następujące dary gotówką i w naturze na 
Fundusz im. ś.p. kpt. mar. J. Ginsberta:

P. J. Dzlurkiewicz (Liga Morska — Chicago), pa
czka zawierająca: kawę, herbatę, szynkę, spam, ryż, 
mydło, skarpetki, krawaty, maszynkę do golenia, 
żyletki.

P. M. Rogalowa: 3 prześcieradła, Tygodniki ilustr.
Bezinrennie 12/-: Koło New York £42.10.8; A. Tyc 

10/-; H. C Idzikowski 12/-; St. Włodarczyk 5/-; Z. 
Proszek 4/-; A. Muszyński £1.0.0; S. Burnas 2/6; 
S. Wierzbowski 14/-; P. Cymrner £1.0.0.

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Dzisiejszą naszą wędrówkę rozpoczynamy listem z 

Anglii. Prawdopodobnie dla Kolegów „rozsianych po 
świecie" wiadomości zawarte w tym liście mogą mieć 
posmak egzotyzmu — tak jak dla zatwardziałych 
Icndyńczyków wieści z Tasmanii, choć jak stara ma
rynarska piosenka głosi „Świat jest wszędzie taki 
sam"... Ale oto list kol. A.M. TYCA (68 Birchington 
Ave„ South Shields, Co. Durham).

„Żałuję że osobiście nie mogę być obecnym na ze
braniu i ograniczam się do niemego śledzenia kło
potów Stowarzyszenia z napływającej od kolegów 
korespondencji. Wydaje ml się, że przy naszym roz
rzuceniu i izolacji domowej rozbudzenie wymiany 
korespondencji może mieć kapitalne znaczenie w u- 
trzymaniu życia i więzi Stowarzyszenia. Obecnie po
za Samopomocą należę do dwóch Stowarzyszeń an
gielskich — Stowarzyszenie Kreślarzy (Union) i Sto
warzyszenie Architektów Okrętowych. W pierwszym 
tym Stowarzyszeniu też rorzuconym terytorialnie 
zebrania mają ten sam wygląd co i w Samopomocy. 
Na koło 300 osób zbiera s'ę 30 na Walne Zebranie 
i nikt nie chce być wybranym pomimo, że nasza kie
szeń tak bardzo zależy od mocy związku zawodowe
go. Nie ma ochotników. Na zebraniu ci za stołem 
wymyślają tym co jeszcze mają trochę poczucia o- 
bowiązku i na zebranie przyszli, za obojętność człon
ków i na tern koniec. Całą robotę robią t.zw. District 
Organlzers. Tak jak z francuskim rządem — rządzą 
płatni i stali urzędnicy a reszta się bawi i łudzi rzą
dzeniem. Całe życie w organizacji wygląda tak, że 
co tydzień płaci się składkę. Raz na miesiąc dostaje 
się pismo za darmo i raz na rok przed Walnym Ze

braniem krąży zbiór wniosków jakie mają być dy
skutowane na Walnym Zjeździe. 80% członków tylko 
śledzi sytuację z otrzymanych pism. 10% pisze listy 
do pisma i projekty na Walny Zjazd do dyskusji 1 
dalsze 10% robi to samo plus to że zajmuje stano
wiska władz Stowarzyszenia. Każde biuro ma t.zw. 
corresponding member i ci ochotniczo popychają 
sprawy drogą korespondencyjną wyżej. Biorąc całość 
wszystko jakoś Idzie naprzód i jak chodzi o podwyż
ki to Stowarzyszenie spełnia zadanie. Przenosząc 
ten obraz na pole naszej organizacji tak jak to pro
tokół z obrad podaje to nie mamy się co wstydzić. 
Tak samo. Szeroko się nad tem rozpisałem j nie wy
daje mi się. że dużo jesteśmy w stanie poprawić sy
tuację. Powracam jednak do sugestii rozbudzenia 
dwustronnej korespondencji, bo tak jak teraz jest, 
to taki członek jak ja gdzieś w kącie czuje się tak 
jakby słuchał radia i był bez telefonu. Nic nie może 
powiedzieć aby wsadzić swoje trzy grosze 1 pozostaje 
mu tylko płacić składki. Jak się znudzi to przestaje. 
Piszę to jako moje spostrzeżenie zagubionego w te
renie członka.

Teraz jeżeli chodzi o sprawy prywatne to w począt
ku tego roku zmieniłem pracę. Pracuję w Hebburn 
u Hawtorna 1 Lesliego (budowali dla nas ślązaka). 
Mam lepsze warunki pracy, płacy 1 dojazdów. Od 
czasu kiedy stałem się inwalidą (mam 50% renty) 
i pracuję nadal jako kreślarz to znalazłem się znów 
w tej samej pozycji finansowej jak w P.K.P.R. Nie
stety nie mogę jeszcze odzyskać zdrowia i to mnie u- 
z'emnia. Nie pozwala to mi na dalsze doszkolenie 
się na wieczorówce, lecz pomimo to uzyskałem swój 
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cel do którego zmierzałem od stycznia 1947 r. Dzi
siaj otrzymałem wiadomość od „Institufon of Na- 
val Architects" że zostałem przyjęty na stowarzyszo
nego członka (Associate Member I.N.A.) To stawia 
mnie na równej platformie zawodowej z angielskim 
inżynierem (B.Sc.) Brakujący mi rok wieczorówki 
zastąpiłem kursem korespondencyjnym i podparłem 
się świadectwami ze Szkoły Podchorążych Marynar
ki i świadectwem polskim Mastra. Musiało to wszy
stko wyglądać wystarczająco przekonywująco, że 
moje podanie zostało przychylnie rozpatrzone. Teraz 
nadziewam się jak gęś praktyką. Nadrabiam miną 
jak mogę.

Trochę się nam nudzi na tym ustroniu bo do New
castle, gdzie mieszka trochę Polaków jest 9 mil. Nasi 
dwaj chłopcy 6-cio i 4-ro letni nie pozwalają nam 
często na swobodny manewr. Znaleźć baby-sitteró 
nie łatwo. Rekompensatą jest tylko lato, bo nad mo
rzem jest ciekawiej niż w mieście. Mamy ładne mie
szkanie 3 pokoje z kuchnią i łazienką i do tego „nle- 
umeblowane" więc tanio i pewnie i to też jest piękna 
strona medalu.

Muszę już kończyć, bo gdyby każdy z nas takimi 
listami „Nasze Sygnały" częstował to dopiero by
łoby zmartwienie. Pozdrowienia dla Kolegów."

Dziękujemy Koledze Tycowi za list i bardzo inte
resujące obserwacje oraz wiadomości. Wyrażamy na
dzieję, że list ten będzie dobrym początkiem i posy
pią się teraz obficie wiadomości o życiu naszych ko
legów w W. Brytanii,'która mimo tego że mieszkamy 
w niej już bardzo długo pod wielu względami pózo- 
staje nadal „wyspą nieznaną".

Odbijamy teraz od tej „nieznanej wyspy" aby do
bić do kontynentu ameryk. o którym krąży tyle 
sprzecznych opinii a od którego jak to jeden z na
szych korespondentów słusznie zauważa tak dużo — 
jeśli nawet nie „wszystko" w świecie zależy. Tym 
razem jednak opinie o amerykańskim klimacie są 
zgodne.

Przytaczamy wyjątki z listu kmdra C. WNOROW- 
SKIEGO, (adres: 1203 Bonnie Brae Los Angelos, 
iCalifornla).

„Cieszę się że Samopomoc „trzyma się" i działa, 
gdyż dla mnie jest ona nadal środowiskiem Polskiej 
Marynarki Wojennej, bo przecież najważniejszą skła
dową częścią Marynarki jest personel, a że chwilo
wo bez sprzętu (okrętów”) i mundurów, to jednak in
stytucja Marynarki nie jest jeszcze stracona. Gorzej 
by było odwrotnie.

Proszę złożyć Walnemu Zebraniu Samopomocy naj
serdeczniejsze życzenia pomyślnego przebiegu obrad 
i wyboru zarządu. A teraz trochę informacji o sobie: 
„Stoję na mocniejszych nogach" jak się tutaj mówi. 
Pracuję nadal jako kreślarz mam większe uposaże
nie i już wiem, że na rynku kreślarskim posiadam 
pewną wartość, taką że o ile zdrowie pozwoli zaw
sze znajdę pracę w tym zawodzie, żona również 
pracuje, więc materialnie stoimy dość dobrze. Mamy 
przyzwoite mieszkanko w lepszej dzielnicy z łazienką 
kaflowaną i wvgodną kuchnią. Mam dobrą telewi
zję i osobno kon’ertowy gramofon. Domek w którym 
mieszkamy, otoczony jest zielenią: palmy, jakieś 

krzaki z ponsowymi kwiatami i trawniki, zresztą cała 
ulica jest zadrzewiona i ptaków moc ćwierkających, 
więcej niż w Anglii. Można się rozkoszować otocze
niem na werandzie, na bujanym fotelu. A więc 
idylla niemal całkowita, a jednak... brak mi wielu 
„rzeczy" które miałem w Anglii, lub mógłbym mieć.

Brak ml tego spokojnego i uważnego stosunku 
człowieka do człowieka i uprzejmości na każdym 
kroku, jakie są w Anglii. Brak mi przede wszystkim 
kulturalnego otoczenia. Radio i telewizja tutejsze w 
porównaniu z B.B.C. są na bardzo podłym poziomie, 
aczkolwiek programy bogate i różnorodne.

Gazety codzienne — to ogłoszenia handlowe bar
dzo pomysłowe i sugestywne, pomiędzy którymi roz
siana jest treść w sosie sensacji. Magazyny-tygodniki 
pięknie ilustrowane również na n skim poz.omie i 
sensacyjne.

Polacy tak zwani inteligenci do których zaliczam 
się. są tutaj otoczeni morzem ludzkim z którym nie 
łączy ich żadna wspólna myśl. To nie znaczy że 
przeciętny amerykamn jest „tuman" i t.p. Są by
strzejsi niż Anglicy, ale ich zainteresowania są bez
pośrednie, codziennym życiem, które ich otacza a 
poza tym — sportem amerykańskim i trochę polity
ką wewnętrzną. Pracuję już przeszło rok w środowi
sku „white collars", ale jeszcze nigdy nie słyszałem 
jakiejkolwiek rozmowy na tematy uogólniające ja
kieś zjawisko lub fakt. Anglicy o ile są ignorantami 
w wielu zagadnieniach życiowych nie angielskich to 
jednak interesują się co się dzieje poza ich świat
kiem życia codziennego. Amerykanie nie! Wogóle 
tutaj nikt się nikim bliżej nie interesuje, ani cudzą 
dolą przejmuje. Ma się rozumieć, są tutaj środowiska 
fachowe, artystyczne, literackie 1 inne kulturalne ale 
trzeba być fachowcem aby z tymi ludźmi móc mieć 
kontakty. Amerykanie towarzysko obcują ze sobą w 
swojej sferze i na tym tle panuje większy antyde- 
mokratyzm niż w Europie. Robotnik może poklepać 
po ramieniu swego pryncypała, ale ten go do siebie 
na herbatkę nie zaprosi, chociaż nie dzieli ich prze
ważnie zbyt wielka różnica intelektualna. Za to róż
nice materialne tutaj bardzo bierze się pod uwagę. 
Zresztą ludzie tutaj są przemęczeni pracą i pogonią 
za dolarem, co ich zmusza do szukania prymitywne] 
rozrywki, lub bezmyślnej pozycji odpoczynku z wy
ciągniętymi nogami. Ale, Kolegów zapewne będzie 
więcej interesowało, jaki tutaj jest nastrój w sto
sunku do sytuacji politycznej. Otóż Amerykanie, 
przedewszystkiem, doceniają niebezpieczeństko ko
munizmu i walczą zawzięcie z wpływami komunizmu 
w Stanach, natonrast nie doceniają niebezpieczeń
stwa Imperium Sowieckiego a właściwie Rosyjskie
go w przeciwieństwie do Anglików, którzy są pobłaż
liwi dla komunizmu a boją s'ę tylko potęgi militar
nej Rosji. Jednak do wojny prewencyjnej jeszcze o- 
pinia amerykańska nie jest przygotowana. Dopiero 
zabrzmiał jeden głos znanego publicysty James‘a 
Burnham‘a ale rezonansu nie było i przypuszczam, 
że jeszcze trzeba roku, aby opinsę pozyskać do myśli 
o wojnie prewencyjnej.

W każdym razie Amerykanie zdają sobie sprawę 
coraz więcej, że nie da się tego antagonizmu zlikwi
dować i że wojna jest nieun!knloną w przyszłości, 
ale tę przyszłość odsuwają jaknajdalej w przyszłość 
i liczą, że do tego czasu uzbroją Europę, Japonię, i 
Formozę. Powtarzam tutaj ma się rozumieć, opinię 
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publiczną a nie to. co myśli góra rządząca i sztaby 
Sił Zbrojnych.

Kmdr. Kadulskl jest w Vancouver i wybiera się do 
Los Angeles w maju lub czerwcu, czeka tylko na wizę.

Kończę na tym przesyłając serdeczne pozdrowie
nia."

Serdecznie dziękujemy Koi. Wnorowskiemu za mi
ły list. Kol. Sekretarz powiadomił nas że przesłał 
Panu Komandorowi obszerny list o wszystkich i 
wszystkim.

A teraz druga amerykańska migawka otrzymana 
od kol. L. STRÓŻNIAKA 1-go Prezesa S.M.W. Koło 
Glasgow (adres: 69. Florida Str. Elizabeth, New 
York).

„Przede wszystkim dziękuję bardzo za życzenia 
świąteczne. Sygnały i proszę wybaczyć mi tak długie 
nrlczenie, lecz postaram się poprawić.

Zamiast w Chicago gdzie miałem faktycznego 
sponsora, wylądowałem w Elizabeth N. J. tuż przy 
Nowym Jorku, gdzie miałem obiecaną pracę i miesz
kanie lecz normalnym trybem życia nic z tego nie 
wyszło i po trzech tygodniach czekania na obiecanki 
sam znalazłem pracę 1 mieszkanie.

Nie będę opisywał dokładnie jak tutaj jest ponie
waż tyle już było listów w N. Sygnałach, że tylko bym 
się powtarzał — poza tym wszystkim już w W. Bry
tanii wiadomo że w Stanach stopa życiowa jest b. 
wysoka i kto ma zdrowie i pracuje do dobrze żyje 
1 nic poza tym!

Wszyscy nowo przybyli, po za lepszymi warunkami 
bytowania niż w W. Brytanii zawsze za czemś gonią, 
na coś czekają i za czemś tęsknią — a niestety tego 
dużego „coś" nawet za „bożka dolara" nie można 
kupić!

Ponieważ to duże „Coś“ pozostało za nami, tam w 
tej starej zgniłej Europie! A jednak tak bardzo miłej 
i kochanej Europie!

Tutaj jest jedno uczucie głęboko zakorzenione to 
jest „Bożek Dolar" 1 jeżeli są jeszcze 1 inne uczucia, 
to tylko po to aby zakryć wstyd że kiedyś! należało 
się do innego kraju lub było s'ę kimś Innym.

Pomimo że n;kt nam obcości nie wykazuje otwar
cie i przeważnie mieszkamy w morzu starej emigra
cji, to jednak czujemy się tutaj w dalszym ciągu ob
co i daj Boże że z biegiem czasu zdałamy s'ę przy
zwyczaić — to samo odczuwa moja żona, która prze
cież Polką nie jest.

Co do warunków pracy to są one o niebo lepsze niż 
w W. Brytanii, co również twierdzi moja żona, któ
ra pracuje „part-time“ jako inspektor.

Podejście Amerykanów w pracy też jest koleżeń
skie i raczej obojętne kim się jest, w szczególności 
tam gdzie nie ma dużo ziomków, bo cl nie wiem dla
czego ale nowo przybyłych traktują raczej jako in
truzów 1 boli ich że taki nowo przybyły z miejsca 
sobie dobrze radzi i dobrze urządza. Chory już je
stem na „Kryzys" który stara emigracja wspomina 
na każdym kroku — jak to oni biedni cierpieli — 
ćwierć wieku temu — lecz nie przypominam sobie 
aby w tym owym ciężkim czasie, ktoś z nich z głodu 
umarł, lub zdrowie stracił, jak wielu z naszych ko
legów w ubiegłej wojnie. Oni dziś natomiast mają 
własne domy, interesy, samochody i grube książki 
bankowe a ci nowo-przybyll „Szczęśliwcy" znów od 
nowa zaczynają — pomimo że ćwierć wieku temu 
równie wytrwale w ogonku stali po zupę magistrac

ką a nie po mleko z miodem 1 manną! Jak to oni 
są o tern przekonani.

Daj im Boże więcej, nam wystarczy tyle ile mamy 
1 nadzieja na powrót!

Ubezpieczenia jak bezrobocie i chorobowe tutaj ist
nieją i są one lepsze niż się ich spodziewałem przed 
przyjazdem tutaj. Bezrobotny czy chory otrzymuje 
30 dolarów tygodniowo co wystarcza na utrzymanie 
3-osobowej rodziny.

Poza tym istnieje dużo różnych prywatnych u- 
bezpieczalnl, które są w warsztatach pracy i pokry
wają częściowo pobyt w szpitalu czy dłuższe leczenie 
domowe. Za normalną wizytę lekarską 1 lekarstwa 
się płaci.

Ja osobiście żałuję, że nie znalazłem się tutaj, kil
ka lat temu, miałbym już ten domek i częściowe za- 
bezp eczenie żywota i dzisiaj wybierałbym się na u- 
roczystości koronacyjne z dużą przyjemnością a tak 
będę musiał poczekać na następnego króla, obojęt
nie w jakim kraju aby tylko to było w Europie.

Wspomnę jeszcze o cholernym klimacie który tutaj 
jest taki że utarło się powiedzenie że kto się upora 
przed śmiercią z New Jersy klimatem to się będzie 
nadawał do życia w każaym zakątku naszego globu. 
Już w stanie Nowy Jork jest lepiej 1 jeśli kto ma 
zamiar przyjechać do Stanów, to na Boga nie w tą 
bagnistą okolicę.

Teraz szkoda wielka że nie możecie wydawać Na
szych Sygnałów częściej i więcej, trochę więcej o so
bie t.zn. o Was w Wielkiej Brytanii.

Pamiętam jeszcze z Glasgow to zawsze po uka
zaniu się Sygnałów pełno było naszych kolegów w 
Klubie, którzy zawsze wyrażali swoje duże uznanie 
dla Sygnałów 1 ich potrzebę.

Nasze Sygnały w dużej mierze przyczyniały się do 
żywotności Koła, lecz często było słychać słowa, dla
czego tak mało z naszego terenu i wiem że kol. Strzel
czyk od czasu do czasu podawał sprawozdania z dzia
łalności Koła, których również domagał się Zarząd 
Główny a w Sygnałach znów nic.

Ostatnio pisał do mnie kol. Strzelczyk, że powinie
nem w ostatnich Sygnałach (przed Nowym Rokiem) 
coś więcej przeczytać o Kole Glasgow, lecz nietety 
z dużą przykrością niczego takiego nie mogłem się 
doszukać.

Nie piszę to dlatego, że sam jestem „Szkotem Glas- 
gow‘sk'm“, lecz wiem z doświadczenia jak dodatnio 
wpływa na Koło, kilka słów o nich samych, nie mó
wiąc już, że i nas tutaj za „granicą" to interesuje.

Kiedy pierwszy raz byłem na terenie Koła Nowy 
Jork, to dużo pytań ml stawiano co słychać w Lon
dynie, lecz również pytano s ę o Plymouth i Glas
gow.

W tutejszym Kole byłem kilka razy jak również 
na Walnym Zebraniu, które naprawdę odbyło się 
sprawnie i w nastroju bardzo koleżeńskim i budu
jącym.

Doroczny bal również udał się dobrze, i żałuję, że 
w tym roku jeszcze nie byłem w Nowym Jorku, lecz 
żona moja pracuje weczorami, a ja odwalam pracę 
niańki przy naszej córce — lecz mam nadzieję, że 
coś się zmieni w moim życiu 1 częściej tam będę 
mógł uczęszczać.

Kończę teraz 1 serdecznie pozdrawiam Kolegów 
i życzę pomyślnych i zgodnych wiatrów".

Dziękujemy serdecznie kol. Stróżniakowi za list 
i przyrzekamy, że będziemy „domagać slę“ nadal od 
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Sekretarzy Kół aby nadsyłali „informacje o 
życiu i działalności kół. Chodzi jednak przede 
wszystkiem jednak o... działalność. Dziękujemy za 
życzenia i przesyłami’ od nas najlepsze pozdrowienia.

* * *
Jak egzotyka to egzotyka. Z South Shields poprzez 

Atlantyk i-Stany Zjednoczone przenosimy się do 
Tasmanii.

Przytaczamy wyjątki z listu kol. inż. W. WIERZBO
WSKIEGO (adres: H.E.C. Tarraleah. Tasmania, 
Australia).

„W tasmańskim bush‘u pracuje się i mieszka zu
pełnie przyjemnie. Nie wiem co przyniesie zima, ale 
lato było piękne. Niestety jesień już się zaczęła.

..Buduję" nową wodną elektrownię a praca proje
ktowana nad ujarzmieniem tasmańskich wód jest 
rozplanowana na długie lata.

Jeśliby, który z kolegów zawitał na Tasmanię mile 
i po ..staropolsku" będzie przyjęty przez leśnego 
człowieka. Choć to 80 mil od Hobart, ale komuni
kacja autobusowa dość dobra.

Szkoda, że Nasze Sygnały tak rzadko wychodzą 
i długo na nie trzeba czekać bo to jedna łączność 
i wiadomości o Kolegach rozs!anych po świecie. Z 
wielkim zainteresowaniem czytuję listy kolegów. 
Jakże różne między Innymi są opinie o Australii...! 
Ja bym nie powiedział niech tu nikt nie przyjeżdża. 
Ale oczywiście jest to kwestia czego się kto spodzie
wa i na co liczy. Ja z moich £.20.1.3 tygodniowo 
i mieszkania, jestem zupełnie zadowolony — żyć 
można i odłożyć trochę też a Tasmania jest najdroż
szym Stanem, ponieważ wszystko sprowadzają z 
Melbourne lub Sydney samolotami, rzadziej statkami. 
Łączę koleżeńskie pozdrowienia."

Dziękujemy kol. Wierzbowskiemu za list i prosimy 
o jeszcze. Redaktor ma w projekcie „objazd terenu" 
i nie omieszka z zaproszenia „leśnego człowieka" 
skorzystać, a więc ,.au revoir".

Istotnie dzisiejsza teczka to egzotyzmy po Anglii 
odezwała się Francja. Oto list kol. F. RYDZEWSKIE- 
KO (28 bis Rue de Champigny, Suay en Brie S. et O.)

..Przysyłam wielkie podziękowanie Szanownej Re
dakcji i Administracji za egzemplarz „Naszych 
Sygnałów", który mnie sprawił prawdziwą ucztę du
chową. W sobotę w dniu wolnym od pracy przeczyta
łem go od deski do deski i jeszcze raz od deski do 
deski. A więc to jeszcze nie koniec, czujemy, myśli- 
my, marzymy, a więc żyjemy jeszcze!

Jestem zdumiony tak pięknymi talentami pisar
skimi jak kol. Krakusa i innych. Polska literatura 
morska wzbogaca się. Serdecznie życzę wszystkim 
kolegom pisarzom jak największych sukcesów w tej 
pięknej i pożytecznej dziedzinie dla przyszłych pol
skich pokoleń. Serdeczne pozdrowienia wszystkim 
Kolegom."

Dziękujemy za nawiązanie kontaktu prosimy Ko
legę o garść informacji o Francji i kontynencie eu
ropejskim wogóle. Co tam myśli „szary człowiek" 
i czy jego sposób patrzenia na sprawy różni się od 
tego o którym pisał kmdr. Wnorowski.

Na zakończenie naszej dzisiejszej wędrówki za
chowaliśmy list kol. Krzyżanowskiego z Londynu, 
którego ujęcie „na wesoło" obrad Walnego Zjazdu w 
znakomity sposób uzupełni załączone osobno urzę
dowe sprawozdanie.

Londyn, w maju 1953 roku.
Trzy obozy zajęły miejsca na sali obrad Walnego 

Zjazdu. Stary to podział i tradycją już uświęcony, 
który przy 20, Wetherby Gdns., został rozwiązany 
topograficznie w ten sposób:

Pod oknem, przez aklamację obrany, przewodni
czący prezydium Zjazdu por. Hrynkiewicz-Moczulski 
wraz ze swym sztabem a więc: p. Zofia Kleczyńska. 
która uprzejmie zgodziła się reprezentować koło no
wojorskie, koledzy prezesi kół lokalnych Plymouth 
i Glasgow i dwaj sekretarze zjazdu. Ten obóz przez 
dwa dni przedstawiał władzę najwyższą, władzę roz
jemcy na manewrach, której nikt formalnymi wnio
skami nie starał się podkopywać. Gdy decyzją pre
zydialnego Olimpu przerwano jakąś dyskusję, nikt 
z plenum nie postawił wniosku, by dyskusję prowa
dzić dalej. Dyskusję poprostu przerywano,... albo nie.

Naprzeciw okna, w głębokich szeregach, siedzie
liśmy my — plenum. Niektórzy jeszcze mieli się od
znaczyć pracą w komisjach, lub wystąpieniami na 
obradach. Odznaczyć zazwyczaj chlubnie. Ale więk
szości to spokojna masa „back benchers" słuchająca 
cierpliwie, głosująca jawnie lub tajnie, jak w danej 
chwili kazano, oślepiona nieco blaskiem \okna, z 
włosem rozwianym przez przeciągi 1 z okiem załza
wionym od dymu papierosowego.

A po naszej prawicy siedział obóz trzeci: prezy
dium ustępującego zarządu: mec. Nadratowski, 
kmdr. Busiaklewicz, inż. Hoyer. To był obóz oblężo
ny, lub może lepiej byłoby powiedzieć „siedzący na 
cenzurowanym". Nie dlatego, że przedyskutowano 
postępowanie ustępującego zarządu w drobnych 
szczegółach bo to i pożyteczne i ciekawe, a dla nich 
wypadło nawet pochlebnie, ale prawie wszystkie pun
kty dyskutowane były po kilka razy. Już, już przewod
niczącemu zjazdu udało się zamknąć dyskusję, gdy 
ktoś wystąpił z jeszcze jednym „a bo przecież... i za
czynało się od początku. Dowiedzieliśmy się jak jest 
u lotników jak jest u kombatantów i jak jest u nas. 
A nawet dowiedziehśmy się. że w angielskich organi
zacjach sprawozdanie kasowe jest ogłoszone i wy
wieszone przed zebraniem, każdy może się z nim za
poznać i już bez czytania można je poprostu przy
jąć na plenum. U nas takiej sprawności może je
szcze nie ma, bo każdy tylko... dostał do ręki spra
wozdanie kasowe do prywatnego użytku na ■ kilka 
tygodni przed zebraniem. Ale nie każdy z nim się 
dokładnie zapoznał. A że można było pokazał kmdr. 
Koziołkowski. przygotował interpelację i punkt po 
punkcie przedyskutował to sprawozdanie. Odpowie
dzi udz:elali inż. Hoyer i kol. Wiszowaty — nieste
ty udzielali tych wyjaśnień nietylko na rzeczowe 
pytania kmdr. Koziołkowskiego. INiektórje punkty, 
tymi samymi słowami tłumaczyli po kilka razy, do 
znudzen1 a. Logiczny wniosek kmdr. Koziołkowskiego 
że powinniśmy mleć bardziej przystępnie przygoto
wane sprawozdanie kasowe: t.zn. tyle mamy w kasie, 
tyle w banku, tyle w nieruchomościach i ruchomo
ściach, a z drugiej strony podsumowane pożyczki 
hipoteczne, długi i zobowiązania, zapewni nam na 
przyszłym zjeździe szybszą orientację w stanie ma
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jątkowym Stowarzyszenia. Koła lokalne wystąpiły 
wspaniale. Sprawozdania, telegramy i listy od na
szych Amerykanów odczytane przez przewodniczą- 
ceko zjazdu i przez kmdr. Tchórznickiego przyjęte 
były oklaskami oznaczającymi nietylko radość, że 
choć oddzieleni oceanem pozostają z nami w ści
słej łączności, ale przede wszystkim uznanie dosko
nałych wyników pracy organizacyjnej i gotowość 
niesienia pomocy tym kolegom, którzy jej najbar
dziej potrzebują. Koło nowojorski zdało egzamin 
na piątkę, a kolegę Gidzińskiego z Chicago podzi
wialiśmy jako niestrudzonego partyzanta wspólnej 
sprawy.

Plymouth‘ski prezes kol Romański porwał wszy
stkich swym opowladanem (bo tak chyba najlepiej 
określić barwny sposób przedstawienia prac koła w 
naszym „prawie, że ojczystym" porcie).

Glasgowski prezes kol. 'Domański w treściwym 
przemówieniu niemiejszymi mógł się pochwalić 
osiągnięciami. Glasgow ma może dalej idący pro
gram. ale Plymouth chyba lepiej wie. czego chce 
i wie za co. a oba koła robią wrażenie dobrze zorga
nizowanych i aktywnych placówek.

Z kół lokalnych na terenie zjazdu wymowny kol. 
Cygan z Glasgowa poruszył istotny punkt zmiany 
statutu, dotyczący procedury likwidacji Stowarzy
szenia, ale ponosi odpowiedzialność za rozkosznie 
stracone pół godziny na dyskusję: jak się tytułować. 
Popierając swe wywody przykładem stwierdził, że 
kmdr Wacięga jest starszym panem i trudno mu 
mówić kolego. Glasgowski Domejko (Domański) za
kończył dyskusję sugestią, niech się wszyscy tytu
łują, jak im się podoba, dobór odpowiedniego tytułu, 
czy coraz powszechniej przyjęte panie kolego pozo
stawiając przedmówcy. Kategoryczne rozstrzygnię
cie tej sprawy pozostawmy organizmom totalnym 
i nie zazdrośćmy im ani „towarzyszy" ani „obywa
teli". Siedzący koło mnie kol. Ponikiewski skorzystał 
z proponowanego „Mów mi wuju".

Wrażenia ze Zjazdu... Wśród wielu miłych wspom- 
nień jest jedna przykra impresja, którą być może 
perspektywa paru tygodni wyolbrzymia. Ustępują
cemu zarządowi nie podziękowaliśmy należycie. 
Walny zjazd jest organem nadrzędnym. Krytykuje, 
docieka i sprawdza podejrzliwie, kwestionuje pewne 
pociągnięcia, gani nawet. Ale nie tylko może, ale 1 
powinien chwalić gdy jest po temu okazja. Wszy
scy zdają sobie sprawę z tego, że członkowie ustę
pującego Zarządu postępowali według swych naj
lepszych chęci i przekonań i co ważniejsze trudno 
byłoby przez ostatni ciężki zmianą siedziby rok, pro
wadzić naszą Samopomoc lepiej. A nie było aklama
cji, nie było wniosków by walny zjazd wyraził po
dziękowanie i uznanie ustępującemu zarządowi za 
bezinteresowną, niewdzięczną i ciężką pracę w kie
rowaniu Samopomocą, przez rok ubiegły, w którym 
kurs został ustalony na lepsze jutro. Bo kurs już jest 
ustalony. W obecnej chwili Samopomoc jest organi
zacją z kręgosłupem, żadne większe niebezpieczeń
stwo nie powinno zagrażać jej istnieniu. Samopomcc 
jest organizacją, która nas rzeczywiście zrzesza a 
lokal Samopomocy jest rzeczywiście naszym klubem, 
gdzie przyjemnie jest przyjść, dawne czasy przypo
mnieć i o przyszłości podumać. Doniosłość znacze
nia klubu w pełni była doceniona na Walnym Zjeż- 
dzie i sprawę tę szeroko dyskutowano. Kmdr. Ło- 
mldze przedstawił życzenia chyba nas wszystkich 

by klub był bardziej ekskluzywnie-marynarski. Ale 
na to — jak wyjaśnił Zarząd nas nie stać. Byłych 
marynarzy w klubie jest siłą rzeczy zawsze mało 
i choć obydwoma rękami z rozrzewnieniem podpi
suję się pod zdaniem chor. Fangeroga. że klub jest 
po to by się w nim z kolegami wódki napić to jed
nak rozumiem, że towarzystwo rodaków — niemary- 
narzy umożliwia nam mieć ten klub i... nie jest nam 
z nimi znowu tak bardzo ciasno. A że klub jest in
stytucją ważną pokazało się nawet podczas zjazdu. 
U kmdr. Rusieckiego w barze szereg najważniej
szych spraw nieoficjalnie przedyskutowano. Tam się 
właśnie odbywały przedwyborcze pogaduszki w cza
sie niedzielnej obiadowej przerwy. Tam to właśnie, 
gdy postawiłem jednemu z kolegów wódkę, dowie
działem się, że ilekroć (a stało się to, zdaje się aż 
dwa razy) zabrałem głos, to mówiłem bardzo do rze
czy i nawet na temat. On mi też postawił wódkę — 
zrewanżowałem się chwaląc jego wystąpienia. (Cie
kaw jestem co on naprawdę o mnie myślał). Wódki 
właściwie nie piliśmy, bo ktoś przypomniał, że wódki 
w dniu wyborów według polskich przepisów pić się 
nie powinno, ale kmdr. Rusiecki “Whysky" pozwolił, 
“vodka“ stała nietknięta.

Podobno każdy walny zjazd ma swojego 1‘enfant 
terrible. W tym roku to zaszczytne miano należy 
chyba kpt. Lesiszowi. Co chwilę zabierał głos, po
trząsał pliką papierów, stwierdzał, że tam jest wszy
stko napisane i domagał się zmian statutu. Zmiany, 
które podał na Zjeżdzie dotyczą nomenklatury. Za
rząd powinien nazywać s'ę Radą Nadzorczą i skła
dać się tylko z kilku osób — odpowiednik obecnego 
Prezydium Zarządu, a do pracy w komisjach powinni 
być dokooptowani chętni z szerokich mas Samopo
mocy i ci członkowie komisji w skład Zarządu (vel 
Rady Nadzorczej) nie wchodzą. Wydaje mi się, że 
całe nieporozumienie polega na próbach tłumaczenia 
angielskiego “councll" a moim zdaniem po polsku 
jest najlepiej powiedzieć Zarząd. Bo zarząd jest 
organem pracującym i kierującym losami Stowarzy
szenia w myśl wytycznych walnego zjazdu. A czyją 
pracę ma nadzorować Rada Nadzorcza, kto ma po
dejmować decyzje. Ale ze zdaniem kpt. Lesisza ple
num słusznie się zgodziło. Zmiana statutu jest ko
nieczna jako wykorzystanie paroletnich doświad
czeń, jako przejaw ewolucji i ulepszeń. Statutu nie 
zmieniliśmy. Do tego potrzebne jest ąuorum wyż
szego rzędu, i na wniosek kpt. Lesisza, przyjęto, że 
najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie re
ferendum (jedno już było - bezskuteczne). Rutyno
wa praca walnego zjazdu — przedyskutowanie dzia
łalności ustępującego zarządu i uchwalenie na wnio
sek Komisji Rewizyjnej absolutorium, przygotowa
nie programu w Komisjach i uchwalenie planu na 
rok następny, wybranie nowego zarządu — wszystko 
to zrobiliśmy z tą dawką zgody, która wystarcza 
by konstruktywne rzeczy uchwalić, ale nie jest wy
starczająco duża by zjazd uczynić cukierkowo — 
nudny. Na zakończenie wysłaliśmy przepisowe tele
gramy, sfotografowano nas z tyłu (w kierunku na 
stół prezydium*  i z przodu (od stołu prezydium), 
wypiliśmy kawę z doskonałymi ciastkami i prawie 
gremialnie zasiedliśmy do... brldge‘a, ale... nie mogę 
jeszcze skończyć tych wrażeń ze Zjazdu nawet tak 
miłymi wspomnieniami pozjazdowej sielanki. Rzecz

(Dokończenie na str. 16)
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Z A S A
Niespodziewanie otrzymaliśmy rozkaz opu

szczeń'a konwoju i pełną szybkością wracania do 
bazy. Snuliśmy różne przypuszczenia dlaczego i po 
co. Wkońcu większością głosów uznano za najbar
dziej prawdopodobną przyczynę inspekcję, czy 
wizytę jakiegoś dygnitarza. Zastępca nawet zarzą
dzi! mycie korytarzy. Tak na wszelki wypadek.

Przy przejściu bonów otrzymaliśmy sygnał, 
wzywający dowodcę do „operation". Motorówka i 
auto zarezerwowane. ..Coś się święci'" obwieścił nam 
z uroczystą miną oficer sygnałowy. Dowódca wrócił 
z „operation" też z miną uroczystą i zarządził od
prawę oficerów w mesie.

„Proszę panów" zaczął „dzisiaj w nocy Idziemy 
pod brzeg francuski.. Mam tu rozkaz operacyjny, 
który zaraz Dodam do wiadomości". Tu chrząknął i 
uroczyście ciągnął dalej. „Sytuacja jak następuje. 
Według posiadanych Informacji duży, prawdopo
dobnie uzbrojony transportowiec nocy dzlslpjszej 
będzie przechodził kanałem między Cap de la Ha- 
gue a Aldernay. Eskortę stanowią dwa kontrtorpe- 
dowce klasy „Elbing".

Siły nasze trzy kontrtorpedowce i trzy ściga- 
cze torpedowe. Zadaniem kontrtorpedowców zwią
zać eskortę, ścigaczy storpedować transportowiec. 
Proste. Prowadzi B.14. potem my i B.25. Gotowość 
maszyn na 18.00. Pójdziemy w wachcie bojowej. 
Zastępca, niech pan poinformuje załogę. Tylko 
bez ostatniego namaszczenia. Sygnały ustalające 
łączność i t.d. zaraz nadejdą. Wracając rano będzie
my mieli eskortę lotniczą. "Any ąuestion?" Ponie
waż tylko chrząkaliśmy inteligentnie dowódca za
kończył: „Jak panowie widzą operacja jest prosta, 
zasadzka pierwszorzędna. Wszystko powinno roz
winąć się według planu".

O 18.00 gwizdano odkotwiczenle i zaraz potem 
przygotowanie do boju. Wyszliśmy z portu. śc:ga- 
cze czekały na zewnątrz. Utworzyliśmy szyk torowy. 
,,B.14“, my. „B.25". ścigacze na ogonie. Szybkość 15 
węzłów. Kurs na Francję. Nastrój podniosły, jak 
przed bitwą.

Na pomoście zjawił się doktór z hełmem na 
ramieniu i wszczął dyskusję z dowódcą na jakiś 
antropologiczny temat. Zajęty utrzymaniem okrętu 
w szyku nie bardzo mogłem śledzić wątek rozmo
wy, zresztą Czekanowski, Pithecanthropus, rasizm 
wydawały mi się mocno nie na czasie i zacząłem 
nawet mocno posądzać dowódcę o pozę. Za dwie 
godziny będziemy strzelać, a on interesuje s'ę dłu
gością czaszek. Ale on już zawsze taki.

O godzinie 21.45 weszliśmy na linię dozoru. 
Cała obsada artylerii wstąpiła na stanowiska. 
Praktycznie — byl śmy w alarmie bojowym.

Noc była pogodna. Księżyc coprawda za chmu-

D Z K A
rami, ale trochę przebijał, po przeciwnej stronie 
było gwiezdno. Morze spokojne prawie gładź.

W odległości 6-8 mil niewidoczny brzeg. I 
gdzieś tam zbliżający się ku nam nieprzyjacielski 
konwój. Przeszliśmy cały odcinek dozoru i zawróci
liśmy na kontrakurs. Spokój. Nic nie widać, nic nie 
słychać. Zawróciliśmy drugi raz. Nic. Kiedy ten 
konwój przyjedzie. Jak to wyczekiwanie męczy. 
Przypominam sobie anegdotkę o dręczącej nie
pewności i uśmiecham się. A może to i racja — 
rozmawiać o antropologii, czy botanice i patrzę w 
stronę dowódcy Ale on teraz coś ustala z zastępcą 
na temat łączności pomostu z „płotem". Doktór 
pewnie zmarzł i poszedł przyrządzać kakao.

Po pokładzie włóczą się wolne wachty. Na ła
wie przy kominie wachta kominowa w komplecie. 
Nikomu się nie chce spać. Czekamy.

..Strzały na ladz e!" Słyszę w pewnym momen
cie wrzask sygnalisty. Kieruję wzrok na ląd. ale 
już nie widać. Czekamy. Niebieskie i złote rozpryski 
ukazują się prawie że nad nami. Pociski owietla- 
jące. Teraz już widzę wybłyski na lądzie. Spadają
cych gwiazd koło nas coraz więcej i więcej. Jedna 
spada kilka metrów od burty. Szczęście, że to nie 
pancerny pocisk Ale nie czekamy długo. Pierwsza 
salwa. Ctery olbrzymie słupy wody. W kierunku 
dobre, ale jakieś czterysta metrów krótkie. Zespół 
zwiększa szybkość, zygzakujemy. „Upadki za rufą 
ścigaczy, dobre w donośności" — już tego nie wi
dzę, bo pochłonięty jestem utrzymaniem okrętu w 
szyku, ale słyszę głos obserwatora celu, który tym 
razem ocenia nie własne, a cudze strzały, „dobre w 
kierunku, czterysta długie dwieście krótkie". Na 
szczęście robimy ostry zygzak. Mamy już maksy
malną ilość obrotów

W pewnej chwili słyszę gwizd. Potem tuż przed 
dziobem błysk ognia, jak stal o stal i olbrzymi 
wytrysk ,nie wiem wody, czy dymu. „B.14" dostał" 
melduje trochę drżącym głosem, obserwator celu. 
Ale i woda opada i dalej widać sylwetkę „B.14". Po
cisk upadł między nim, a nami. „Ależ strzelają" 
myślę nie óez pewnego podziwu. Jest naprawdę go
rąco tym goręcej, że od pełnego morza oddziela 
nas zagroda m nowa, musimy więc niejako defilo
wać przed stanow'skiem baterii wzdłuż pola mino
wego. A tamci walą już ogniem ciągłym. „Jeden 
upadek, drugi, jeden za rufą, dwa bardzo bliskie" 
słyszę meldunki obserwatora. Okrętem podrzuciło. 
„Kilka upadków złych w kierunku". Robi się spo
kojniej. Skręcamy na północ. Minęliśmy już pole 
minowe. Na lądzie widać jeszcze wybłyski strzałów, 
ałe upadków już nie widać. Odetchnęliśmy, zmniej
szamy szybkość, poprawiamy szyk, który się trochę 
rozformował. Jeden ze ścigaczy melduje uszkodze
nie prawego sinika. Bliski upadek pocisku. Prosi 
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o pozwolenie odejścia do bazy. Przekazujemy sy
gnał do dowódcy zespołu. Po chwili sygnał od niego. 
„Uszkodzony ścigacz do portu. Obchodzę pole mi
nowe od północy i wracam na linię dozoru. Co o 
tym myślicie?" Przekazujemy sygnał po linii do ty
łu. Później przekazujemy odpowiedzi. Nasza „Zgo
da" „B.25" politycznie". „Nie myślę byśmy tam je
szcze coś wskórali", ścigaczy krótko „Nie". Mimo- 
woli wyobrażam sobie usta dowódcy ścigaczy otwie
rające się w szerokim „Nie".

Wróciliśmy. Ale nieuszliśmy więcej nad m:lę, 
jak przywitały nas znowu działa. I mniej więcej 
było to samo co przedtem. Może nawet ogień był 

dokładniejszy. Skręcaliśmy się w zygzakach, jak 
węże. Na szczęście odbyło s!ę bez strat. Wracaliśmy 
jak niepyszni do bazy. Już poza zasięgiem baterii 
zastępca z doktorem przyszli na pomost zdać roport 
z rondy. „Wszystko w porządku" meldował zastęp
ca. Doktór wtrącił: ..Ale naparzali — zasadzka u- 
dała się pierwszorzędnie". Dowódca uśmiechnął się 
trochę kwaśno i zwrócił się do doktora jakby koń
cząc przerwaną rozmowę: „Widzi pan w starszym 
paleolicie żyła rasa t.zw. neandertalska..." Nie sły
szałem końca. Zmieniono mnie na wachcie.

L.M.

W. CYGAN

„GRANATOWA ZAŁOGA”
(WYJĄTKI Z KSIĄŻKI)

Nie trudno było odgadnąć, że płyniemy do Scapa 
Flow. Dzięki klimatowi jaki tam panuje o krajobra
zowi, jaki to miejsce przedstawiało, nazywaliśmy je 
z przekąsem „Szkockimi Hawajami". Okręt będący 
jedynym naszym domem a równocześnie skrawkiem 
niepodległej Ojczyzny, dumie i wysoko powiewają
cy biało-czerwoną banderą, nie pierwszy raz nasu
wał mi wiele różnych myśli..., Czy dom ten będzie 
kiwany falą, jak ten, który rok temu opuściłem? 
Chyba nie... Czy będą się nami posługiwać, jak kontr- 
torpedowcem? (Wątpiłem w to). Krążowniki rzadko 
szły z konwojem, jako eskorta, a częściej same szły 
w eskorcie. Był to awans wbijający mię w dumę. 
Przed oczami zaczęły się już przesuwać kontrtorpe- 
dowce... Po dwu naszych skrzydłach pruje ich dzie
sięć — piętnaście! — a całe ich zadanie to ochraniać 
nas, krążownik! Do boju ruszymy w towarzystwie 
pancerników, krążowników i przy silnej eskorcie 
mniejszych okrętów. Liczono na to, że po zwycięzkiej 
wojnie Anglicy okażą się wspaniałomyślni i dadzą 
go zabrać do Gdyni...

Płyniemy. Mijamy już Bornholm. Hel. Widać już 
światła Gdyni. Boja ,,G.D.“ — i wchodzimy do por
tu. Po krążownik — olbrzym wychodzą holowniki. 
Aż cztery. Holują ostrożnie by nie zawadzić o wąsko 
ustawione falochrony. Czy zmieścimy się?

Wysoko z nad dachów zabudowań miasta wita nas 
liść morwy z napisem: MOR-WI-TAN. Jeszcze pod
czas pokoju (ach. jak to dawno było!) wracając 
..Błyskawicą" z morza nocą, patrzyłem urzeczony na 
tę reklamę, jak chłopiec szukający umówionego świa
tła w oknie dziewczyny. Pod świetlną reklamą o każ
dej porze nocy tętniło życie. Czekała tam nie jedna 
lecz tysiąc i jedna dziewczyna.

Za falochronem z prawa „O.R.P. Bałtyk". — To 
stary znajomy Bałtyk" odsalutował nam. Tu była 
ochronka dla przyszłych marynarzy. Tu zaprawa 
morska i pierwszy raz spanie w hamaku. W szafkach 
z dziur w Chlebie szczury jeżą wąsy — nieodstępni lo
katorzy „Bałtyku".

Lekcja w osiowania: Wacek jako wzorowy, siedzi 
przedemną. Lekka fala rozpryskuje się o wiosła i z 
wiatrem bryzga na nasze białe drelichy. Mokre u- 
brania marzną sztywnieją, przy ruchach wydają 
chrzęst, bo to zima, prószą płatki śniegu i mróz bie- 
rze. Lód w tkankach szorstkiej materii trzeszczy, 
kruszy się. Spływająca po wiosłach woda dostaje się 
na ręce — te lodowacieją. Dla rozgrzewki sternik 
łamie się w pasie do przodu — raz! i wyprostowuje 
— dwaaa! raaz! — dwaa! Na raz rękojeść wiosła 
do przodu, pióro do tyłu, na dwa — pióro w wodę a 
całe ciało pręży się opadając do tyłu. Ramiona cią
gną w osło. Bolą mięśnie brzucha. Od przekoziołko
wania się do tyłu powstrzymują pętle w dnie łodzi, 
w które każdy wioślarz wkłada stopę. Sternik pou
cza: „Przegubami rąk przekręcać tak wiosła w po
wietrzu by w ruchu wstecz pióra były poziome. U- 
niknie się wtedy pluskania płaszczyzną piór po fali. 
Pióra, jak żyletki, mają przecinać wodę. Wiosła! Na 
komendę „Wiosła" ustawia się je poziomo 1 prosto
padle do burt. To odpoczynek. Co wykonują wiośla
rze na komendę „bosak"? Było to pytanie posta
wione Wackowi.

Ten odpowiada: Na komendę „bosak" prawy tyl
ny wyciągnąwszy wiosło z wody lukiem chlapie nad 
głowami reszty i stara się złożyć je na środku ła
wek. Sternik przerwał mu:

— A co z lewym tylnym?
— Zagapił się.
Sternik przeczekał chwilkę, ściągając brwi i zapy

tał znowu:
— Dlaczego prawy tylny zamiast złożyć wiosło — 

— „starał się" je tylko złożyć?
— Dlatego, że piórem wiosła walnął w kark dru

giego. Uderzony obróciwszy się szarpnął za wiosło 
„Policzymy się jak wyjdziemy z łodzi, trepie nieo
krzesany" — odgrażał się. Wacek ciągnął dalej, ml- , 
mo że stern'k wstał i krzyknął:
— Zamknąć się! W łodzi tylko sternik ma głos!

Łódź zachybotała się. Nie wiadomo jak długo jesz
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cze Wacek gadałby jak „bosak" wyglądało zamiast 
jak miało 1 powinno było wyglądać.

Zresztą, panie sternik, pytanie było — tłuma
czył się jeszcze - -co wykonują a nie co powinni wy
konywać!1...

Po tym wywodzie sternik jakby zadumał się na 
chwilę, po czym zapytał: — skąd się tu wziąłeś, ty 
chłopski filozofie? — i parsknął szczerym śmiechem.

Od tego czasu ..Chłopski filozof" przylgnął do 
Wacka jak strup, którego nie można się wyzbyć!

No — ale to tylko wspomnienia z ..Bałtyku". U 
nas nie ma beczek do postoju, krążownik więc dobił 
do mola. Wyjście na ląd. Całą wojnę ostrzyłem so- 
b'e zęby na świńską nogę z bigosem. Idziemy więc 
na Portową do ,.Rio“. Z mijanych oszklonych drzwi 
dochodzą znane dźwięki melodii. Wewnątrz zamiast 
rzeżnlków w kamizelkach i fartuchach — obsługa 
z dz ewic. ..Dla kogo, jak dla kogo ale dla maryna
rza wszystko" — mówiły stale.

Jestem znów u siebie, znam każdy kącik. W jednej 
z bram stają Chińczycy. Stali tu przed wojna i 
stwierdzam z satysfakcją, że wciąż stoją.

Zmieniły się role. Naszymi gośćmi są Anglicy. 
Norwedzy, Francuzi. Holendrzy i Inni. Wszyscy oni 

z łajb handlowych. Każdy bawi się na swój sposób. 
Nikt nie rzuca im pogardliwe: foreigner. Skręcam na 
w Piotra, a stąd na Żeromskiego. Za mną podkra
da się ktoś — buciki stąpają cichutko. To chyba je
dna ze starych znajomych. Usłyszałem dziewczęcy 
głosik:

— Marynarz! co złapiesz to w...
Skręc'łem się znagła.

— Panie marynarz, przepraszam, ale ja nie tu
tejsza, ja letniczka... — udawała zalęknioną.

— Nie tutejsza? Starzy marynarze pamiętają cię 
jak uroczyście pierwszą cegiełkę na fundamenty pod 
Gdynię złożyłaś!

— Cha! cha! cha! — rechotała — nie udało mi 
się.

— Nie szkodzi — rzekłem pojednawczo.
A ona — bęc mnie w żebra w serdecznej komity

wie. — Wstań łazarzu! i znów mię w żebra!
Zerwałem się. Przedemną stał Wacek.
— Patrz! — mówił — już szkockie Hawaje. 
Za;ste czułem je w kościach.
— Co, śpisz na wachcie:
— Nic podobnego. W Gdyni byłem — odpowiedzia

łem strząsając z barek Morfeusza.
W. CYGAN

,1. KRAKUS

OSTATNI REJS
Ostry świst syreny okrętowej darł ciszę różowego 

poranka. Kapitan pienił się na mostku tłukąc z pa
sją megafonem o rączki telegrafu.

Tylko pilot z olimpijskim spokojem strzykał z ma
tematyczną dokładnością żółtą gęstą śliną tuż obok 
obcasów trzeciego ofcera.

Spoglądaliśmy wszyscy z niepokojem na kamien
ne wolo — ale molo było spokojne senne i wilgotne 
od porannej rosy. Nikt nie szedł ani nikt się nie 
spieszył.

Wciągaliśmy powoli trap robiąc to jaknajwolniej 
w nadziei, że jeszcze może przyjdzie — jeszcze w o- 
statniej chwili dopadnie drabinki sznurowej 1 wsko
czy na pokład jak to się często zdarzało każdemu z 
nas.

Jednak nie, nie wrócił. Ani świst syreny okrętowej 
ani bluźnierstwa kapitana ani lśniące rączki koła 
sterowego czekające na wprawne znajome ręce nie 
były w stanie go wyrwać z głębokiego snu czy objęć 
czyichś miękkich ciepłych ramion. Kupował jedną 
noc życia płacąc za nią stratą pracy i pozostaniem 
na obcym nieznanym lądzie.

Marco nie wrócił. Pierwszy z wachty sterowej. Ka

pitan Morgan lubiał Marca — lubiliśmy go zresztą 
wszyscy tego młodego, pięknego jak bożek pogański 
Korsykanina o granatowej zwichrzonej czuprynie i 
złotymi iskrami w brązowych oczach.

Ale kapitan Morgan nie mógł już dłużej czekać — 
opóźniając zresztą wyjście statku o całą noc, wła
śnie przez Marca.

Ktoś inny stanął orzy sterze, zaklekotały dzwon
ki telegrafów przesuwając rączki na „pół naprzód". 
Statek drgnął wyrzucając pomiędzy burtę a kamien
nym molo gęste kłęby błota.

Pilot zręcznie wymanewrował z basenu i jeszcze 
przed falochronem machnął ręką na pożegnanie, 
strzyknął śliną ponad wyciągniętą rękę kapitana 
warknął sakramentalne „good luck" i szybko zszedł 
po sztorm-trapie do oczekującej łodzi.

Mijaliśmy flotylle małych pękatych kutrów rybac
kich wracających z połowu, z rozpiętymi po burtach 
sieciami (czyniły wrażenie dużych niezdarnych pta
ków. Pykały z ich kominów niby fajeczki — czarne 
kółeczka dymu mącąc czysty lazur nieba. Parskały 
niebieskimi smugami z rur wydechowych diesli 
krztusząc się cuchnącą ropą.
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Nabieraliśmy zwolna szybkości gubiąc w jasnej 
smudze spienionej wody za rufą oddalające się brze
gi Mayorki. Właśnie słońce przecięło ostrym sierpem 
gładką powierzchnię morza muskając złotymi pro
mieniami przepiękny gotyk katedry — za chwilę ja
sność sunęła całym bogactwem, słońce jeszcze chwilę 
toczyło się po gładkiej powierzchni morza wreszcie 
spięło się w swą odwieczną wędrówkę...

Statek nasz, był to stary tramp-węglowiec tłukący 
się od wszystkich kątów morza śródziemnego przez 
wąski przełyk Gibraltarskiej Cieśniny do Złotego 
Wybrzeża, czarnego lądu. Od portu Elizabeth do dzi
kiego Zanzibaru, przez Aden i Jibouti, tarł zardze
wiałym dniem o piaszczyste brzegi pustyni Libijskiej, 
by wychynąć tępym dziobem u wrót Suezu cumując 
w Port Said czy Aleksandrii.

Każdy rejs już był „ostatni" i po każdym chciwi 
greccy armatorzy pchali go w następny, łudząc się 
w swych chytrych mózgach, że może gdzieś dokona 
żywota i złoży na dn'e zżarty solą i ludzkim potem 
pokład a Lloyd asekurację zapłaci. Nie płacił jed
nak bo statek nie dawał ku temu okazji i nie tonął.

Wbrew pobożnym życzeniom armatorów; wbrew 
zdrowej logice i prawu ciężkości i wbrew wszelkiemu 
rozsądkowi zjawiał się jak upiór w porcie przezna
czenia, strasząc pochylonymi masztami i dziurawym 
kominem.

Nie było widocznie miejsca jeszcze dla niego na 
żadnym cmentarzysku zatopionych okrętów w żad
nym wygłębieniu ziemi wypełnionym wodą, gdzieby 
mógł złożyć swój oblepiony wodorostami wszystkich 
oceanów kadłub.

Kpił z tajfunów, sztormów,! burz od Przylądka 
Korna do Morza Północnego i od Pacyfiku do po
sępnego Finnisteru. Parł swym niemal półwiecznym 
kadłubem ciężkie skiby Atlantyku właził z ochotą i 
brawurą w bijskajskie sztormy, kpiąc ze sternika i 
klątw kapitana. Brał na pokład i przez mostek masy 
słonej wody, darł szczytami masztów czarne zwały 
chmur — trzeszczał 1 skrzypiał wszystkimi spoje
niami, giął się i słaniał ale nie łamał.

Zrodzony niemal pół wieku temu w hamburskiej 
stoczni jako ostatnie cudo techniki patrzał z wyż
szością na stare żaglowce łapiące chciwie wiatr płu
cami zwisających żagli. Mijał je z radością i dumą 
dysząc stalowymi piersiami.

Przetrwał lata tracąc je w ciężkiej nieustannej 
pracy wreszcie sam począł spoglądać z podziwem a 
później z lękiem na mijające go coraz częściej lśnią
ce lakierem i świecące niby miasta w nocy potężne 
transoceaniki czy szaro stalowe cielska ..miotaczy 
śmierci".

Niechętnie przyjął w siebie jakąś tam „elektrykę" 
trzęsąc całym kadłubem w bezsilnej złości, chicho
cąc śmiechem sterowej maszynki gdy się ..elektry
ka" psuła. Załogę lubił i załoga go kochała. Był 
łatwy w pracy i bardzo przystępny, przysłowiowa 
złośliwość martwych przedmiotów uleciała gdzieś — 
nie było żadnych wypadków i nic nie wróżyło naj
bliższych.

Kiedyś, kilka dziesiątek lat temu jeszcze nowy pra
wie pokład zadudniał pod nogami czerwono-rudego 
chłopca okrętowego. Zaprzyjaźnili się szybko i przy
stali do siebie. Chłopiec rudowłosy biegał po dra
binkach i kabinach roznosząc posiłki i czynie po
rządki.

W wolnych zaś chwilach, kiedy załoga schodziła 

na ląd skradał się po pokładzie srebrnym światłem 
księżyca dotykał pieszczotliwie bloków i lin, głaskał 
lśniące rączki koła sterowego — patrzał jak urzeczo
ny w różę wiatrów skradał się do kabiny nawigacyj
nej. zaglądał do map i podziwiał z lękiem lężący w 
pluszowej kasecie sekstans.

Lata leciały, burty statku gryzła sól siedmiu mórz 
i oceanów — oczy chłopca blakły od słońca i błę
kitnego Koloru wody.

Chłopiec okrętowy został marynarzem, został bos
manem. drugim oficerem. Znał już mapę nieba i 
mórz, chłonął spragniony życia i wielkiej przygody 
słono-wigotne morskie powietrze. Wiatry i burze 
targał złoto-czerwoną czupryną żłobiąc na młodej 
jeszcze twarzy ślady przebytych mil, miesięcy, ...i 
lat.

A czas płynął. Już się kochali i rozumieli. Starzeli 
razem. Zwolna nrjała epoka drewnianych okrętów 
i żelaznych marynarzy. Oni trwali w ciągłych pod
różach podtrzymując uciekającą w czas legendę. Ru
dowłosy mężczyzna został pierwszym oficerem i wre
szcie na. daszku czapki zalśniły złote liście kapitań
skiego wawrzynu.

Kapitan Morgan znał niemal wszystkie porty świa
ta. Doskonały marynarz, świetny organizator, o kry
ształowym sercu człowiek, dzięki ogromnemu czaro
wi osobistemu i zdumiewającą łatwością jednania 
sobie ludzi .wkrótce stanął w pierwszym szeregu ka
pitanów statku.

Rozbijały się też o niego wszystkie niemal kom
panie i wszyscy armatorzy starali się go pozyskać 
dla swoich interesów. Kapitan Morgan słuchał nę
cących propozycji, promieniał swoim czarującym u- 
śmiechem i ... odmawiał. Trwał na swoim już próch
niejącym mostku, wsiąkł już duszą i ciałem w każdy 
kąt statku, gdzie się wychował, zrósł, i gdzie pragnął 
już zostać.

Znały go też wszystkie biura okrętowe i agencje 
a agenci zaś bali się go jak ognia. Kapitan Moragn 
złoty człowiek, ale tam gdzie napotykał jakieś tru
dności związane z zaopatrzeniem statku, grzmlał 
swym donośnym głosem, klął we wszystkich językach 
świata, tak długo — póki statek jego nie otrzymał 
najlepszego miejsca postoju, załoga zaś na czas pie
niędzy, poczty i prowiantu.

Znały go też zapewne wszystkie niemal tawerny 
i knajpy portowe świata gdzie często wraz ze swoją 
załogą ubrany w dunkry i koszulę w kratę, łamał 
krzesła na głowach pijanych Holendrów czy Norwe
gów, demolując z zadziwiającą zręcznością nosy 
i szczęki przeciwników.

Znały go dziewczęta portowe od Singapore do Co- 
sta-Rica, od Frisco do Szanghaju i od Jokohamy do 
Sztokholmu.

Ale to wszystko było dawno. Kilka lat temu w któ
rymś z portów dalekiego wschodu kapitan Morgan 
wraz z kilkutygodniową pocztą otrzymał dużą koper
tę i mały pakiet Co tam było nikt nie wiedział ni 
przedtem ni potem. Przez kilka dni kpt. Morgan nie 
pokazywał się na pokładzie, przekazując wszystkie 
obowiązki pierwszemu oficerowi. Załoga przyzwy
czajona widzieć go niemal o każdej porze dnia na 
dolnym czy szalupowym pokładzie zdziwiona była je
go nieobecnością różne snując domysły.

Była właśnie n’edziela. Czekaliśmy wszyscy na po
kładzie szalupowym na normalne nabożeństwo są
dząc, że odprawi je w zastępstwie kapitana pierwszy 



16 NASZE SYGNAŁY

oficer. Ale nie. Ciężkim powolnym krokiem z mo
stku schodził kapitan Morgan trzymając pod pachą 
biblię. W marynarskim życiu załoga zawsze nazywa 
kapitana „stary". I właśnie człowiek, który zbliżał 
się ku nam wyglądał stary i bardzo zmęczony. Głę
bokie bruzdy naokół nosa i ust nadawały twarzy 
wyraz zwiędły i zwiotczały. Zaczerwienione oczy pa
trzyły jak gdyby gdzieś ponad naszymi głowami nie 
dostrzegając nikogo. Kapitan Morgan długo przecie
rał chustką okulary, wreszcie cichym zmęczonym gło
sem począł czytać modlitwę. Po słowie „Amen" zdjął 
czapkę, przetarł ręką poorane czoło, spojrzał raz je
szcze po skupionych twarzach załogi, machnął ręką 
i odszedł tym samym zmęczonym krokiem.

Ktoś zaklął jak poganin. Jakże to? Przecież nie
dawno jeszcze tenże sam człowiek siadywał — by
wało — często na zwoju lin otoczony załogą 1 pyka
jąc z krótkiej fajeczki oprowadzał nas swymi nie
zrównanymi opowiadaniami po wszystkich zaułkach 
Hongkongu czy Bombaju, zarażał humorem i jakimś 
żywiołem życia załogę — tenże sam kapitan Morgan 
pił na umór na marynarskim kubryku lub rozebra
ny po pępek brał w mordę od cieśli okrętowego na 
zaimprowizowanym ringu bokserskim lub śmigał 
„jaskółką" do morza ze skrzydła pomostu. Zrozumie
li, że na barki tego zmęczonego człowieka spadł ja
kiś ciężar, który nawet jego kapitana Morgana, po
walił i przytłoczył do ziemi. Zaciskali więc pięści w 
bezsilnym gniewie, klęli plugawymi słowy i pluli z 
pasją za burtę

Ale to wszystko n e zdjęło jednak ciężaru z barek 
kapitana. Pochylał się coraz bardziej zgorzkniał 
1 rzekłbyś zdziwaczał. Tłukł się po swej kabinie mil
czący i posępny to znowu siedział wciśnięty w fotel 
trąc w zadumie pomarszczone czoło, albo pił w ka
binie jak stracen!ec chcąc zalać ogień wewnętrzny. 

który go palił. Tak znowu upłynęło lat kilka. Starj 
człowiek pochylił się jeszcze bardziej zgasł zupełnie 
Spokojny już był, jakby cierpienie przyschło do zbo
lałej duszy, zżyło się z nim i z nim już zostać miało 
Pozostała dawna świetność nazwiska 1 sława wiel
kiego człowieka morza, której nawet zwykłe, ludzkie 
cierpienie odebrać nie mogło.

Coraz więcej obowiązków spadło na pierwszego o- 
ficera — który de facto od dłuższego już czasu za
łatwiał wszystkie związane ze statkiem sprawy.

Kapitan Morgan życie spędzał w kabinie. Czasa
mi tylko gdy statek jęczał pod naporem nawałnicy 
zjawiał się na mostku „szukał" wiatru twarzą, wcią
gał nozdrzami bryzę, ożywiał się na chwilkę, wodził 
wzrokiem po niebie, rzucał jakąś poprawkę do ste
ru i gasł znowu schodząc ciężkim krokiem do swojej 
kabiny.

To znowu nocą w rozchłestanej na piersiach ko
szuli błądził po wszystkich pokładach — dotykając 
rękoma lin i bloków, tulił rozpaloną twarz do chłod
nego metalu burt czy nadbudówek, przesuwał dłońmi 
po łodziach, czy masztach jak człowiek niewidomy 
który pod wysubtelnionym dotykiem palców stara się 
rozróżnić czyjeś drogie i kochane rysy. Wreszcie 
siadał zadumany gdzieś na luku czy brezencie 1 tak 
trwał do rana. A statek jakgdyby żył i cierpiał z nim 
razem, razem z nim tracił swoją żywotność.

Maszyna krztusiła się coraz częściej i stawała jak 
stary, zmęczony człowiek który pochylony życiem 
tchu zaczerpnąć musi. Z przeżartych solą przewo
dów tu i ówdzie nara ulatywała z sykiem — stare, 
zelazne płuca statku goniły resztkami sił. Gryziony 
morzem i czasem nokład świecił w słońcu czerwony
mi plamami rdzy Czas robił swoje.

J. KRAKUS 
(Dalszy ciąg nastąpi)

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
(Dokończenie ze str. 11)

najważniejszą najistotniejsze wrażenie — pozosta
wiłem na końcu.

Paniom, które w Samopomocy lub w komitetach 
pracują, które przejęły prawie wszystkie obowiązki 
konrtetu klubowego i komitetu opieki należy się w 
100% ta najgłębsza wdzięczność, której Walny Zjazd 
dał wyraz. Pani Zofii Kleczyńskiej przewodniczącej 
Komisji Opieki należy się honorowa prezesura, pa

miątkowo hołdowmcza tablica wmurowana w salo
i dużo, dużo więcej niż może 
Zjazdu wymyśleć, za niespożytą 
wkład czasu i pracy poświęco- 
kolegami, o których już prawie

nie członkowskim 
skromny uczestnik 
energię 1 kolosalny 
ny na op ekę nad
zapomniano, a przede wszystkim za ten czarujący 
wdzięk, który jej pracę opromienia. Chapeaux bas,
panowie, chapeaux bas.
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