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NASZE S Y G N A Ł Y
Nie to nie jest omyłka druku!
Na tytuł świątecznego felietonu wybrałem is

totnie „Nasze Sygnały" — bo choć przyjętym zwy
czajem na pierwszej stronie numeru świątecznego 
ukazywały się życzenia i pozdrowienia, były to też 
przecież mimo wszystko sygnały, może brzmiące u- 
roczyście, może rozumiane jako formalność, czy wy
raz tradycji — ale przecież sygnały

Żaś to rozumienie — ta reakcja czytelnika nie- 
tylko na te „sygnały" od wielkiego dzwonu, ale na 
..Nasze Sygnały" dnia powszedniego, na normalny, 
przeciętny numer „Naszych Sygna’ów“ — dla kilkor
ga ludzi krzątających się koło wydawnictwa — staje 
się bardzo ważnym problemem.

Zawsze ogarniają nas wątpliwości i obawy.
Czy numer jest interesujący, czy wyczekują go 

v/ „terenie", czy będzie czytany od deski do deski, 
czy tylko przerzucone kartki, czy poprostu położony 
na kominku?...

Czy to nasze wydawnictwo jest dla czytelnika 
naszym pismem — naszymi sygnałami?

Czy każdy znajduje w nim coś — co go łączy z 
resztą ideą, przeżyciem, wspomnieniem?

Zda jemy sobie bowiem dobrze spraw® z wielkie
go rozproszenia w jakim nam przyszło teraz borykać 
się z losem. Zdajemy sobie dobrze sprawę z ciśnienia 
środowiska w którym trzeba żyć, z wpływu czasu... 
Jednym słowem z tych procesów które działają poza 
nami, ale odbijają się na nas jako jednostkach i jako 
pewnej społeczności.

Zdajemy sobie dobrze sprawę z rozluźnienia się 
więzów, jakie nas kiedyś łączyły.

“Ale kiedy los odwraca karty księgi naszego życia 
i nie pozwala, niestety, zatrzymać się dłużej na kar
cie szczęścia — to przecież myślą, pamięcią, uczu
ciem możemy odwracać te karty wstecz i powracać 
do czasów szczęśliwszych i ludzi bliższych.

Możemy kultywować pewne więzy, przez które 
może nawet samo życie nabierze więcej treści. „Na
sze Sygnały" w założeniu swym miały stać się pew

nym medium do podtrzymania, czy nieraz nawet 
nawiązania tych więzi.

Tak jak „Samopomoc" miała być pewnego ro
dzaju ogniskiem, w którym te więzy miały się prze
cinać.

Czy „Samopomoc" i „Sygnały" spełniają tę rolę?
Odpowiedź na to pytanie to nletylko ocena — 

jest to jednocześnie w pewnym sensie 1 wyrok.
Dlatego teżi korzystając ze świątecznych nastro

jów, kiedy to łatwiej — naturalniej — powiedział
bym skłonni jesteśmy robić pewne przekroje czasu, 
podsumowywać i zamykać pewne okresy, odwracać 
karty księgi życia, wspominać tych którzy odeszli, 
w okresie tym — Drogi Czytelniku, poświęć chwilę 
..Naszym Sygnałom". ■—

I napisz co znajdujesz w nich dobrego, co złego, 
o co by można rozszerzyć tematykę, a co jest zby
teczne, który dział najbardziej Cię interesuje i dla
czego.

Napisz zresztą poprostu co myślisz o „Naszych 
Sygnałach"—

Po napisaniu już powyższych słów nadeszły do 
Samopomocy listy kol. W. Smyłły i kol. S. Wesołow
skiego.

Listy te zamieszczamy w niniejszym numerze 
„Naszych Sygnałów".

Listę te właściwie mogłyby być artykułem wstęp
nym świątecznego numeru.

Listy te częściowo odpowiadają na poruszone 
powyżej wątpliwości będąc same w sobie sygnałem — odzewem.

Są one jednocześnie wzruszającym dowodem że 
nie wszystkie więzy są stargane — są wyrazem'już 
nie tylko koleżeństwa, ale braterstwa, wyrazem nie- 
tylko dobrej, ale najlepszej woli, pojęć i ideałów tak 
ściśle związanych z nadchodzącymi Świętami

W tym też nastroju przesyłam Wszystkim Czytel
nikom i Przyjaciołom „Naszych Sygnałów" najser
deczniejsze życzenia świąteczne i Noworoczne.

B.W.
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W TRZYDZIESTĄ PIĄTĄ ROCZNICĘ UTWORZENIA NASZEJ
MARYNARKI WOJENNEJ

Dnia 28-go listopada bieżącego roku minęło 
'rzydzieści pięć lat od chwili, gdy ówczesny Naczel
nik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o 
„utworzeniu Marynarki Polskiej". Dekret ten, to 
pierwszy dokument państwowy odrodzonej Rzeczy
pospolitej traktujący o sprawch morskich, wydany 
nota bene na siedem miesięcy przed podpisaniem 
Traktatu Wersalskiego, na mocy którego Państwo 
Polskie otrzymało swój skromny odcinek wybrzeża 
morskiego.

Nieliczna jest już garstka kolegów, którzy te 
pierwsze chwile istnienia naszej marynarki pamię
tają. W Warszawie w narożnej kamienicy położonej 
u zbiegu ulic Nowo-Miodowej i Krakowskiego Przed
mieścia — na drugim i trzecim piętrze — znajdowały 
się biura „Sekcji Marynarki przy Ministerstwie 
Spraw Wojskowych" jak się wówczas najwyższa na
sza władza nazywała, a w niewielkich koszarach nad 
Wisłą tuż koło mostu Kierbedzia byli ulokowani 
wszyscy podoficerowie i marynarze nowopowstałej 
naszej marynarki — wśród nich wielu wybitnych 
specjalistów pochodzących z marynarek obcych. Po
nieważ na skutek stałego napływu nowych przyby
szów liczba ich wkrótce urosła do około 600 ludzi, 
cały oddział przeniesiono niebawem do Modlina, 
obsadzając równocześnie kilka pozostawionych przez 
okupanta statków i motorówek na Wiśle naszymi za
łogami. W pierwszych miesiącach 1919 r. został z 
oficerów oraz podoficerów marynarki oraz maryna
rzy w Modlinie sformowany Pierwszy batalion mor
ski. Batalion ten w końcu 1919 r. został przesunięty 
na ówczesną granicę naszą z Niemcami do Aleksan
drowa i Nieszawy, by następnie w styczniu 1920 r. 
wziąć udział w składzie Armii Pomorskiej Generała 
Hallera w zajmowaniu przyznanej Polsce Traktatem 
Wersalskim części Pomorza. 10-go lutego batalion 
dotarł do wybrzeża morskiego i wziął udział w uro
czystości Zaślubin Morza w Pucku, które to miasto 
stało się jego garnizonem. W Karwii (na granicy 
niemieckiej) w Orłowie i na Helu umieszczono po 
jednym plutonie. Doszło pzy tym do zabawnego incy
dentu w miejscowości Hel. Na widok polskich mary, 
narzy zamieszkali w tej miejscowości Niemcy wy
wiesili demonstracyjnie chorągwie o ówczesnych 
barwach niemieckich: czarno - biało - czerwonych. 
Marynarze nasi Szybko usunęli nieprawidłowość tych 
chorągwi odcinając u każdej pas barwy czarnej.

W międzyczasie w Warszawie Sekcja Marynarki 
przy Ministerstwie Spraw Wojskowych została w 
maju 1919 r. rozwinięta w Departament dla Spraw 
Morskich, który objął swoją działalnością obok spraw 
marynarki wojennej również sprawy marynarki 
handlowej. W ten sposób całokształt spraw dotyczą
cych dziedziny morskiej został skoncentrowany w 
jednym Departamencie na czele którego stanął 
kontr-admirał Kazimierz Porębski. Sprawy te oczy

wiście obejmowały badzo szeroki wachlarz różno
rodnych zagadnień, a więc szkolenie załóg dla okrę
tów wojennych i statków handlowych, nabycie Jed
nostek morskich tak wojennych jak i handlowych, 
skomplikowany problem należytego zorganizowania 
reprezentacji i obrony interesów Rzeczypospolitej na 
terenie Wolnego Miasta Gdańska, zagadnienie budo
wy nowego portu na własnym wybrzeżu i wiele in
nych spraw do ustalenia bandery wojennej i han
dlowej włącznie.

W połowie 1920 r. zostały prace Departamentu 
przejściowo przerwane na skutek groźnej sytuacji na 
froncie. W Toruniu gdzie w międzyczasie powstała 
Kadra Marynarki Wojennej, został zorganizowany 
Pułk Morski w składzie 3 batalionów, obejmujący 
personel marynarki i nowo wcielonych ochotników. 
Dwa bataliony tego pułku (112) wzięły chlubny 
udział w walkach na froncie, podczas gdy jeden ba
talion został użyty do ubezpieczenia granicy z Pru
sami Wschodnimi na odcinku Lubawa. Poza tym 
również jednostki Flotyll Wiślanej wzięły udział w 
walkach wyróżniając się szczególnie pod Płockiem.

Po zakończeniu kampanii Pułk Morski został w 
jesieni 1920 r. rozformowany i pzystąpiono do szy
kowania załóg dla mających niedługo nadejść pierw
szych okrętów morskich odrodzonej Rzeczypospolitej. 
W Toruniu stworzono w tym celu (przeniesioną rok 
później do Świecia) Szkołę Specjalistów Morskich 
oraz zorganizowano pierwszy kurs przeszkolenia ofi
cerów wojska na oficerów marynarki — był to wła
ściwie początek późniejszej Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej

Pierwszym okrętem Rzeczypospolitej był okręt 
hydrograficzny „Pomorzanin" (lato 1920 r.), w 
grudniu 1920 r. przybył zakupiony w Finlandii ORP 
„Komendant Piłsudski", a w kwietniu 1921 r. ORP 
..Generał Haller". W tymże roku zakupiono w Danii 
poniemieckie trawlery ORP „Jaskółka", „Mewa", 
..Czajka" i „Rybitwa". W końcu lata 1921 r. przybyło 
z Anglii 6 poniemieckich torpedowców. OORP „Ka
szub", „Krakowiak" i „Kujawiak" przyszły o własnej 
sile obsadzone polskimi załogami, podczas gdy OORP 
„Mazur" ..ślązak" i „Podhalanin" zostały przyholo- 
lowane. W końcu dołączył do floty pierwszy polski 
ścigacz ORP „Myśliwy".

W ten sposób w niespełna w dwa lata od chwili 
utworzenia naszej marynarki (upłynęło zaledwie pół
tora roku od momentu objęcia wybrzeża) flota nasza 
liczyła już: 6 torpedowców, 2 kanonierki, 4 trawlery, 
1 ścigacz. 1 okręt hydrograficzny oraz dodatkowo 
2 małe holowniki „Krakus" i „Wanda". Oczywiście 
okręty posiadały narazie poważne braki tak w uzbro
jeniu jak i wyposażeniu, niemniej jednak załogi 
szkoliły się intensywnie w obsłudze posiadanego już 
sprzętu osiągając szybko zadowalniające wyniki. 
Okręty zostały zgrupowane w dwóch dywizjonach: 
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ćwiczebnym i torpedowców. Pierwszy obejmował 
2 kanonierki i grupę 4 trawlerów, a drugi 6 torpe
dowców. Te szybkie postępy w uruchomieniu floty 
były możliwe dzięki entuzjazmowi ogółu personelu 
morynarki i wysokiemu poziomowi fachowemu licz
nych oficerów i podoficerów specjalistów przybyłych 
z marynarek obcych. Całością szkolenia kierował 
ówczesny dowódca floty komandor Jerży świrski 
z szefem sztabu kom.por. Józefem Unrugiem.

Poważnym brakiem w tym okresie było nieposia
danie narazie własnego portu mogącego dać warunki 
bezpiecznego postoju naszym okrętom w porze zimo
wej. W lecie okręty stały przeważnie na redzie w 
Gdyni, lub w Pucku, w zimie zaś miejscem postoju 
był z konieczności Gdańsk.

W tym czasie w Warszawie (na wiosnę 1922 r.) 
Departament dla Spraw Morskich został przemiano
wany na Kierownictwo Marynarki Wojennej, przy
czyna wszystkie sprawy marynarki handlowej zostały 
przekazane Ministerstwu Przemysłu i Handlu. Kie
rownictwu Mar. Woj. pozostawiono całokształt spraw 
„zbrojnej obrony Rzeczypospolitej na wodach we
wnętrznych i na morzu, włącznie z obroną dostępu 
ze strony morza do wybrzeża".

W następnym roku (29-go kwietnia 1923) odbyło 
się uroczyste poświęcenie „Tymczasowego Portu Wo
jennego i Schroniska dla Rybaków" w Gdyni w obec
ności Prezydenta RP. i przedstawicieli flot obcych 
(Anglia i Francja przysłały po dwa kontrtorpedowce, 
Estonia jeden KT). Flota nasza doczekała się naresz
cie prowizorycznego wprawdzie narazie ale własnego 
portu. W związku z uruchomieniem portu w Gdyni 
Dowództwo Floty — które dotychczas znajdowało się 
w Pucku — zostało w lecie 1924 r. przeniesione do 
Gdyni i ulokowane narazie tj. do czasu ukończenia 
własnego budynku, w domu przy szosie prowadzącej 
do Redy. W r. 1925 nastąpiła zmiana na stanowi
skach Szefa K.M.W. i Dcy Floty: Szefem K.M.W. w 
miejsce odchodzącego w stan spoczynku wice-admi- 
rała K. Porębskiego został mianowany komandor 
T. świrski a Dcą, Floty kom.por. J. Unrug.

Rok 1926 rozpoczyna nowy etap w rozwoju naszej 
marynarki: we Francji zostają zamówione pierwsze 
nowoczesne okręty dla naszej floty. Są to kontrtor
pedowce „Wicher" i ..Burza" oraz okręty podwodne 
„Wilk", „Ryś" i Żbik". W tym samym roku wszedł 
w skład floty okręt szkolny „Iskra", na którym tylu 
naszych oficerów stawiało swoje pierwsze kroki na 
morzu. W roku następnym pojawił się na redzie 
Gdyni sędziwy ORP „Bałtyk" (nabyty we Francji 
■stary krążownik ,.d‘Entrecasteaux“), na którym zo
stało ulokowane Centrum Wyszkolenia Specjalistów 
Floty. Przez dwanaście następnych lat charaktery
styczna sylwetka tego okrętu stojącego przy wejściu 
do basenu portu Wojennego witała nas powracają
cych z morza do portu. W r. 1930' przybył do Gdyni 
ORP „Wicher", w następnym roku dołączył ORP 
..Wilk" i ORP ..Ryś", a w roku 1932 przybyły OORP 
..Burza" i . żbik". Stare zasłużone tornedowce OORP 
„Krakowiak", „ślązak" i „Podhalanin" opuściły w 
tym roku po raz ostatni banderę i zostały skreślone 
z listy floty. W ślad ich odeszły niebawem stare 

trawlery zastąpione przez nowozbudowane w War
sztatach Marynarki Wojennej okręty o tych samych 
nazwach.

Rok 1934 to początek następnego etapu w rozbu
dowie floty: we Francji został zamówiony stawlacz 
min ORP „Gryt", a w roku następnym zamówiono w 
Anglii dwa kontrtorpedowce OORP „Błyskawica" 
i „Grom". Okręty te weszły w skład floty w r. 1937 
i 1938 W r. 1937 zamówiono w Holandii okręty pod
wodne OORP „Orzeł" i „Sęp", które dołączyły do 
floty w r. 1939. W tymże roku doszły jeszcze dwa 
trawlery własnej budowy OORP „żuraw" i „Czapla".

Oczywiście, że wyliczenie tych kilku dat i okrętów, 
które stopniowo wchodziły w skład naszej floty ilu
struje wprawdzie do pewnego stopnia rozwijanie się 
naszej marynarki wojennej, nie daje ono jednak 
właściwego obrazu ogromu pracy i wysiłku, jaki zo
stał włożony przez tych wszystkich, którym było da
ne służyć w naszych szeregach w okresie przedwo
jennym, — w rozwój marynarki pod względem orga
nizacyjnym, wyszkoleniowym i wyposażenia względ
nie zaopatrzenia. Wystarczy jednak uzmysłowić 
sobie, że w miejscach gdzie w r. 1939 widzieliśmy 
baseny portowe (w Oksywiu i na Helu) ze stojącymi 
tam kontrtorpedowcami i okrętami podwodnymi, 
gdzie stały koszary i budynki dowództwa, gdzie 
znajdowały się baterie, składy oraz magazyny i gdzie 
wrzały pracą Warsztaty Portowe, — wszędzie tam 
zaledwie 19 lat temu były puste piaski nadbrzeża. 
Nie można również tutaj pominąć faktu, iż praca 
nad rozwojem naszej marynarki nie zawsze spoty
kała się z należytym zrozumieniem niektórych czyn
ników naszego społeczeństwa. Obok objawów popar
cia i nawet dużej ofiarności (np. ORP ..Orzeł" został 
zakupiony ze składek członków Ligi Morskiej) spo
tykaliśmy się często — zwłaszcza w początkowym 
okresie istnienia marynarki —- z dużym sceptycy
zmem, ironia, a nawet ca’kowitym brakiem wiary w 
celowość naszych poczynań. Nie była to okoliczność 
ułatwiająca nam pracę.

I nadszedł wrzesień 1939 r. Młoda nasza mary
narka po kilkunastu zaledwie latach istnienia zmu
szona była stanąć do ciężkiego egzaminu odbywają
cego się w możliwie najtrudniejszych warunkach, w 
jakich przed tym żadna chyba morska siła zbrojna 
się nie znalazła.

Czy wyszła ona zwycięsko z tej próby? Opierając 
się choćby tylko na świadectwach obcych, a doświad
czonych reprezentantów wielkich flot, z którymi 
związały nas losy w czasie ostatniej wojny, możemy 
sobie śmiało powiedzieć, żeśmy tego krótkiego okresu 
naszej niepodległości w marynarce naszeji nie zmar
nowali. Pracą naszą przygotowawczą w tym okresie 
i zdobytym nastęonie w czasie wojny doświadczeniem 
bojowym położyliśmy solidne fundamenty pod od
budowę siły zbrojnej na morzu naszej ojczyzny, na 
uwolnienie której z pod obcego jarzma my maryna
rze znajdujący się na przymusowej emigracji 
z utęsknieniem czekamy.

T.M.
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10 LAT TEMU
O.R.P. „BURZA" 3-8 października udział w zespo

le E.G. 8 w operacji doprowadzenia na Azory 2-ch 
lotniskowców transportujących obsługę bazy lom czej 
jaką utworzyli Sprzymierzeni na wyspie Terecina 
(Azory).

Do końca października udział w patrolowaniu 
t.zw. łańcuchowym w obszarze Azorów.

5 listopada powrót do Greenock <Clyde>. Przydział 
do grupy eskortowej ,,B — 3“ do której Burza" na
leżała poprzednio.

8-21 grudnia udział w eskorcie konwoju z Moville 
do Gibraltaru.

24 grudnia do 5 stycznia udział w eskorcie konwo
ju z Gibraltaru do Moville.

O.R.P. „DZIK" — W czasie ewakuacji Korsyki 
przez Niemców w końcu września zatapia koło Bastia 
2 duże transportowce (7000 i 3000 ton). Oraz 3 duże 
i 4 mniejsze barki desantowe. 17-go listopada na mo
rzu Egejskim topi szkuner.

O.R.P. „GARLAND" 3-8 października udział razem 
z ORP „BURZA" w operacji azorskiej. Powrót z ORP 
„Burza" do Greenock. W drodze 1. 11 wskutek du
żych przechyłów złamał się przedni maszt „Garlan- 
da“.

16-24 grudnia udział w eskorcie konwoju z Clyde 
do Gibraltaru.

26 grudnia — 1 stycznia eskortowanie 2-ch trans
portowców do Dakaru i Freetown.

O.R.P. „KRAKOWIAK" — W październiku udział 
w eskortowaniu konwojów między portami Północ
nej Afryki (Algier, Blzerta, Aleksandria) a Włocha
mi.

7-11 listopada udział w desancie na wyspy Ledos i 
Samos (Na „Krakowiaka" zaokrętowano 13 ofie. 1 26 
szereg, bryt.). W drodze powrotnej udział w bom
bardowaniu portu Lewitha.

13-18 listopada „Krakowiak" w zespole H.M.S. 
„Fury" i „Exmoore" operuje na Dodekanezach.

4-10 grudnia czyszczenie kotłów w Aleksandrii.
W ciągu grudnia patrole wzdłuż Cyrenajki.
18-21 eskortowanie konwoju z transportami woj

skowymi (oddziały 2 Polskiego Korpusu) do Taran- 
to. W czasie wchodzenia do portu „Krakowiaka" i 
„Ślązaka", przy mijaniu statków z wojskiem polskim 
głośne wiwaty na cześć bander polskich.

O.R.P. „ORKAN" - 8 października o godz. 0606 
na północnym Atlantyku zostaje trafiony torpedą i w 
4 minuty po tym tonie w pozycji F: 56"08‘; L: 27"05‘W. 
Ze stanu załogi liczącej 11 oficerów 205 podofice
rów i marynarzy zginęło: Dca okrętu i 9 oficerów, 
2 podchor. mar. 166 podoficerów i marynarzy.

O.R.P. „PIORUN" — Pierwsza połowa paździer
nika udział w patrolach na Adriatyku. 2-a połowa 
czyszczenie kotłów na Malcie i przejście do Gibral
taru.

7-9 listopada udział w bombardowaniu wybrzeża 
włoskiego na półwyspie Gaeta (na płn. od Neapolu) 

14-19 listopada udział w eskortowaniu francu
skiego pancernika „Richelleu" z Mers el Kebir do W. 
Brytanii.

Przez grudzień remont okresowy w Glasgow.
O.R.P. „ŚLĄZAK" — Patrolowania w obszarach 

Salerno, Neapol. Pod koniec października przejście 
do Aleksandrii.

2-7 listopada eskortowanie 6 transportowców woj
skowych z Aleksandrii na Sycylie,

11-13 eskorta konwoju z Augusty do Algieru.
26 listopada „ślązak" jako dowódca eskorty du

żego konwoju odpiera z całym zespołem ataki 
lotnicze w ciągu 2i godzin. W drodze wzdłuż wybrze
ży Algieru samoloty rzucały bomby szybowcowe.

8 grudnia wizytą Naczelnego Wodza gen. Sosn- 
kowskiego na ORP „ślązak" w Aleksandrii 18-21. 
Eskortowanie konwoju z wojskiem polskim do Ta- 
ranto.

O.R.P. „SOKÓŁ" — W czasie patrolu na płn. 
Adriatyku w czasie 4-7 października topi 2 transpor
towce po 6000 i 5000 ton. W czasie następnego pa
trolu 5-20 listopada topi 3 szkunery motorowe. 4 
kutry i 1 ścigacz art.

W czasie 11-18 grudnia na Morzu Egejskim topi 
statki (4500 i 4000 ton), oraz 4 szkunery i kuter.

Rozkaz Naczelnego Wodza Nr. 15.
żołnierze Wojska, Marynarki 1 Lotnictwa. Okręt 

Rzeczypospolitej Polskiej „Orkan" zatonął w walce 
z nieprzyjacielem w obronie konwoju.

Na pokładzie naszego okrętu zginęło wielu dziel
nych oficerów, podoficerów 1 marynarzy z dowódcą 
komandorem porucznikiem Hryniewieckim na czele. 
Uratowani wykazali hart 1 spokój.

Personelowi Marynarki Wojennej wyrażam ser
deczne współczucie imieniem własnym, wojska i lot
nictwa.

Od początku wojny Polska Marynarka Wojenna 
walczy nieustannie w bitwie o morza i szlaki ocea
niczne, która jest nawyższą próbą ludzkiej woli i 
wytrzymałości. O bitwie tej mówi się ze zrozumia
łych względów mniej, aniżeli o innych zbrojnych 
czynach wojny.

Nasza Marynarka Wojenna poniosła niejedną bo
lesną stratę, ale jeszcze większe straty zadała wro
gowi. Musi ona rosnąć w siłę i wrócić do Polski moc
niejsza i zdolna zabezpieczyć Bałtyk, bogatsza w do
świadczenia 1 uzbrojona w przyjaźń pierwszego mor
skiego narodu świata.

Nie potrzebuję zachęcać polskich marynarzy do 
dalszej walki i wzywać ich by pomścili śmierć „Orka- 
na“. Wiem dobrze co żyje w ich sercach i myślach.

Okręt Rzeczypospolitej Polskiej „Orkan" spełnił 
do końca swój obowiązek.

Naczelny Wódz
Sosnkowski, gen. broni

Londyn dnia 14 października 1943.
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W. Smyłła,
113, Catherine AVe„ 
Mahwah. N.J., U.S.A.

26. 10. 1953.
Szanowna Samopomocy,

Otrzymałem „Nasze Sygnały" na miesiąc sier
pień i wrzesień i po przeczytaniu listu J. Łabudy 
zrobiło mi się niezmiernie przykro.

Otóż kolega, z Naszej Rodziny Marynarskiej, oczy
wiście na skutek nerwowych lat wojny, stracił wzrok, 
a nie ma praw do pensji inwalidzkiej.

Zwracam się więc niniejszym z gorącą prośbą do 
Szanownej Samopomocy, aby za pośrednictwem 
Naszych Sygnałów" zwróciła się z moim apelem do 

wszystkich byłych członków' Marynarki Wojennej 
na szerokim globie, aby przesłali do Samopomocy w 
Londynie jaknajofitszą dotację celem zebrania od
powiedniego funduszu na pomoc dla Jana Łabudy, 
który jest w bardzo przykrej sytuacji. Ze szczególnym 
apelem zwracam się do członków z rocznika 1937.

Aby zapoczątkować ten fundusz, przesyłam do 
Szanownej Samopomocy małą sumę $10., a jak tylko 
wrócę do pracy względnie będę w stanie prowadzić 
w dalszym ciągu własny interes to z największą 
chęcią prześlę więcej.

Mam też pewną propozycję. Będąc kilka tygodni 
temu w szpitalu czytałem artykuł, że odkryto nowy 
środek leczniczy dla odzyskania wzroku. Pacjenci 
poddani działaniu tego nowego środka byli ludźmi, 
którzy utracili wzrok przed 10-u a nieraz 20-tu laty. 
Po pewnej ilości zastrzyków ponad 807, odzyskało 
normalny wzrok na stałe.

Moja propozycja — oczywista za zgodą Łabudy, — 
jest następująca:

1) zebrać odpowiedni fundusz na opłacenie prze7 
jazdu do USA i ewentualnie- na drobniejsze wydatki. 
2) Ja będę się starał za pomocą Samopomocy w 
New Yorku znaleźć lekarza, któryby podjął się ule
czyć Łabudę. , .

Jeśliby wszystko poszło pomyślnie i Bóg powrócił 
mu wzrok, będzie on wdzięczny Samopomocy do 
ostatniej chwili swego- życia. . .

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że przedsięwzięcie 
jest poważne, lecz powinniśmy się na to zdobyć.

Aby wszcząć początkowe rozmowy z lekarzami, 
których znam osobiście, prosiłbym Samopomoc o 
zebranie informacji z przebiegu choroby Łabudy, ja
kie kuracje przechodził 1 opinie lekarzy i przesłanie 
ich bezpośrednio na mój adres. Prosiłbym też bardzo 
jeśli anel znajdzie odezwę o poinformowanie Łabu
dy. że staramy się mu pomóc.

Ogółem załączam dwadzieścia dolarów, z których 
dziesięć jest darem na Gwiazdkę dla inwalidów.

Na tym kończę i czekam na gorącą odezwę na 
powyższy apel. Pozostał ę

W. Smyłła.

Mr. stetan Wesołowski,
2239, Richmond Terrace,
Staten Island 2, New York, USA. 20 listopada 1953 

Do Redakcji Naszych Sygnałów
Kochani Koledzy

W numerze sierpniowym „Naszych Sygnałów" 
przeczytałem list kolegi J. Łabudy.

Nie mam adresu pańs.twa Łabuda, to nie mogę 
bezpośrednio się do nich zwrócić — więc korzystam 
z pośrednictwa Kochanej Redakcji.

Posiadam dość dużą farmę 40 akrów, przy bardzo 
dobrej stanowej drodze, niedaleko małego miastecz
ka, gdzie znajduje się stacja kolejowa, poczta, kil
kanaście sklepów, a nawet High School.

Adres tej farmy: Kingsland, Stan Arkansas, USA. 
Wielkim życzeniem nietylko moim, ale całej mojej 
rodziny jest aby tą farmę oddać państwu Łabuda na 
jakieś 10 lat zupełnie bezpłatnie, a później to zoba
czymy.

Ja sam nie wiem po jaką cholerę tę farmę kupi
łem, ale kupiłem. Zawsze człowieka kiedyś rąbnie — 
wcześniej czy później.

Farma ta ma bardzo urodzajny grunt, ogrodzona 
drutem kolczastym, posiada budynki gospodarskie, 
mieszkalny dom, pozatym znajduje się staw rybny. 
Zapłaciłem gotówką 6000 dolarów. Klimat jest świet 
ny. dwa zbiory rocznie, zimy i śniegu niema, więc 
mogłoby się to okazać rajem dla p. Łabuda.

Proszę Redakcję o zebranie informacji co do 
chęci przyjazdu pp. Łabudów tutaj, oraz praw emi
gracyjnych do USA, a o ile chodzi o Affidavid of 
Support — to ja wystawię, gdyż posiadam inną pry
watną i bardzo dochodową posiadłość tu w New 
Yorku, już niejednemu wystawiłem podobne .affida- 
vidy — więc tu tylko chodzi o zgodę Łabudy na przy
jazd. oraz wizę pobytową USA.

W wypad kn gdyby pp. Łabudowie nie skorzystali 
z naszej propozycji — to może redakcja „Naszyrh 
Sygnałów" posiada jakieś wiadomości, że ktoś z na
szych byłycn Kombatantów ma podobne zamiłowa
nie do roli i pragnąłby się osiedlić na naszej farmie 
— to bardzo bym prosił o napisanie na mój nowojorski adres.

Przesyłam serdeczne pozdrowienia za pośrednic
twem Redakcji „Naszych Sygnałów" p. Admirałowi 
Korytowskiemu, p. kmdr. Seifertowi, Lutkowi Iglan- 
towiczowi i T. &pring no i innym bywalcom z pod 
„Starego Dębu" w Gdyni.

z koleżeńskim pozdrowieniem 
Stefan Wesołowski

W związku z powyższymi listami w sprawie kol 
Łabudy informujemy Kolegów, iż Zarząd Gł. SMW 
poczynił pierwsze kroki usiłując zebrać odpowiednie 
informacje. Nie przesądzając stanowiska zaintere
sowanego w tej sprawie, pierwszą trudnością jest 
otrzymanie przez Łabudę wizy wzjazdowej do St 
Zjednoczonych, tym większa iż w zasadzie USA nie 
wpuszcza do siebie inwalidów. Starania nasze będą 
szły w kierunku ułatwienia kol. Łabudzie w otrzyma
niu wizy. O wynikach nowiadomimy Kolegów w 
miarę rozwoju naszej akcji.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Londyn
Z Zarządu GL S.M.W.

W Zarządzie Gł. S.M.W. nastąpiła zmiana na sta
nowisku skarbnika. Dotychczasowy Skarbnik kol. J. 
Koziołkowski wyjeżdżając do Kanady zrezygnował 
z tej funkcji oraz członkostwa Zarządu. Na jego 
miejsce został dokooptowany do Zarządu kol. R. 
Fritz, który też objął obowiązki Skarbnika.

Zarząd Główny tą drogą wyraża kol. Koziołkow- 
skiemu serdeczne podziękowanie za pracę poświęco
ną dla S.M.W.
Z Życia Towarzyskiego

W dniu 10 października Koło Pań urządziło dla 
członków i zaproszonych gości zabawę taneczną, 
urozmaiconą loterią fantową. Obecnych było około 
120 osób, które z żalem opuszczały naszą siedzibę po 
tej bardzo udanej towarzyskiej imprezie.

Czysty dochód w wysokości £.15.17.5 został prze" 
kazany do S.M.W.

W dniu 28 listopada ponownie Koło Pań zorga
nizowało tradycyjne „Andrzejki" z laniem wosku i 
innych mniej zawiesistych płynów. Impreza ta. cie 
sząca się w naszym środowisku opinią magnesu 
przyciągającego na napewno przyjemny wieczór, nie 
zawiodła i tym razem.

Czysty dochód w wysokości £28.10.0 został prze
znaczony na urządzenie „Św. Mikołaja" dla dzieci 
członków S.M.W.

Zarząd Główny korzystając ze sposobności skła
da niniejszym Kołu Pań wyrazy uznania i serdeczne 
podziękowania.

Zarząd Główny zaprasza uprzejmie wszystkich 
Członków z Rodzinami na. herbatkę w dniu 13 grud
nia o godz. 4 p.p. W czasie herbatki kilku Kolegów 
podzieli się osobistymi wpomnieniami z pamiętnych 
dni listopadowych 1918 r. kiedy to 35 lat temu odra
dzało się państwo polskie i organizowała się Mary
narka Wojenna. Prosimy o jaknajliczniejszy udział. 
Osobne zaproszenia były wysłane.
Paczki do Polski

Szereg kolegów, szczególnie pływających bądź 
też osiedlonych poza W. Brytanią załatwiało 
wysyłkę paczek do Polski przez Sekretariat S.M.W.

Dało nam to asumpt do zorganizowania działu 
wysyłki paczek, który będzie prowadzony przez ko
legów trudniących się tym zawodowo.

Każde zlecenie zamówione przez SMW będzie 
załatwione solidnie, szybko i po cenach rynkowych 
bez żadnych dodatkowych kosztów (prócz opakowa
nia i opłat pocztowych).

Sekretariat SMW przyjmuje zamówienia na wy
syłkę lekarstw, żywności, materiałów odzieżowych 
i t.p;

Karty świąteczne
W kancelarii SMW są do nabycia karty świątecz

ne. Karty są wydane przez SMW z naszym znakiem, 
z życzeniami w języku polskim i angielskim.

Cena wraz z kopertą 8 d. Na żądanie wysyłka 
pocztą po uprzednim otrzymaniu P.O.
Glasgow

W dniu 4 października na Nadzwyczajnym Zeb
raniu Członków Koła wybrano jednogłośnie kol. B. 
Łassę na stanowisko Prezesa Koła a kol. W. Wojcie
chowskiego na członka Zarządu.

Plymouth
W dniu 1 listopada staraniem Zarządu Koła Ply

mouth odbyła się w kościele w Deovnport Msza św. 
za poległych i zmarłych członków Mar. Woj.

Wieczorem tego dnia przedstawiciele SMW. SPK 
i Towarzystwa Pomocy Polakom złożyli wieńce i 
kwiaty przed Tablicą Pamiątkową Mar. Woj. przy 
Fore Street.
Nowi członkowie S.M.W.

Ostatnio następujący koledzy zgłosili swoje 
przystąpienie do naszego Stowarzyszenia:

1. Edmund Kaszuba
2. Zbigniew Dąbrowski
3. Hieronim Ogórek
4 Wlodzlmerz Storożak

Dary
Kol. St. Guluk złożył na cele Stowarzyszenia 

£1..0.0.

Składki. Składki!
Ostatni Walny Zjazd Stowarzyszenia w interpre

tacji § 19 Statutu uchwalił, że za członków Sto
warzyszenia, których głosy liczą się do quorum, po
trzebnego do pobierania uchwał — liczą się tylko ci 
członkowie, którzy nie zalegają w opłacaniu składek 
członkowskich ponad 6 miesięcy, względnie mają 
przez Zarząd składki umorzone, lub termin ich płat
ności odroczony.

W związku z powyższym, oraz ze zbliżającym się 
zamknięciem roku budżetowego Zarząd Gł. prosi 
wszystkich zalegających ze składkami o jaknajszyb- 
sze ich uregulowanie.

Korespondencja
Adm. B. L. Austin U.S Navy & Naval Operation De
partment. Washington — w odpowiedzi na nasz list 
oraz przesłany mu album nadesłał odpowiedź, której 
wyjątek uważamy za stosowne podać do wiadomości 
członków.

“...I very much appreciate the thougfulness of 
your Committee in sending me the historical album 
covering the contribution of the Polish Navy to the 
victory which ended World War II. It was my 
pleasure to serve in company with the PIORUN 
during one operation in the Atlantic in which I was 
commanding a destroyer. Her smart and able per
formance was the subject of much admiring com- 
ment among my officers. I had great admlration 
for the PIORUN and for your Navy as a whole. I 
might comment that the service of officers and men 
of Polish extraction in my own Navy is of such a 
uniform excellence that it has come to be the stan
dard expected of them.

With best wishes for succes for your Association 
I remain"

Sincerely,
B.L.Austin, Rear Admirał US Navy

Z żałobnej karty
W dniu 25 września w swoim gabinecie lekarskim 

w Rouyn. Quebec. Kanada — został zamordowany 
kpt. mar. lek. Andrzej Ożegowski. Morderstwa do
konał 26 letni Ukrainiec Michał Kozar.

Kpt. Ożegowski wyjechał do Kanady w roku 1948. 
Po osiedleniu się w Rouyn dał się poznać jako dobry 
lekarz i ofiarny działacz społeczny.

Tragiczna śmierć kpt. Ożegowskiego jest boles
nym ciosem dla tych wszystkich, którzy go znali i 
cenili. Cześć Jego pamięci.
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KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZU IM. ŚP. KPT. MAR. J. GINSBERTA

Z KLUBU DYSKUSYJNEGO OFICERÓW MAR. WOJ.

W odpowiedzi na apel zamieszczony w ostatnim
numerze Naszych Sygnałów następujący koledzy
wpłacili na „Gwiazdkę" dla chorych, inwalidów i
rodzin po poległych z Mar. Woj. 

W. Zaremba 15.0
T. Hermaszewski 10.0
W. Starzewski 10.0
O. Pruchno-Wróblewski 1.1.0
E. Iwaszkiewicz 1.0.0
K. Wojciechowski 13.0
R. Bakies 10.0
F. Herman 1.0.0
A. Guluk 1.0.0
J. Fojcik 14.0
W. Kosianowski-Lorenz 2.0.0
p. Umecka (sprzedaż znaczkowi 6.0
A. Kubicki 10.0
J. Tchórznicki 10.0
P. Cieślak 10.0
W. Lasek 10.0
J. Kowalski 1.0.0
C. Proniewicz-Zalomay 1.0.0
M. Pałka 10.0
S. Rowiński 1.1.0
W. Kowalczyk 12.6
A. Grochowscy 10.0
B. Karczewski 5.0
S. Włodarczyk 10.0
Z. Kieczyńska 1.0.0
W. Smyłła 3.10.0 tlO.dolJ
W. Nadratowski 1.1.0
H. Chwalibóg 10.0
M. Kadulski 1.0.0
F. Atlasiński 5.0
A. Tyc 1.0.0
K Hess 2.0.0
Zebrane przez Koło Pań w 
lokalu S.M.W. 4.7.0
Związek Oficerów Maryn. 
Handlowej 10.0.0
A. Trzyna 10.0

Zamiast zycz.eń świątecznych
M.M. Moczulscy 1.0.0
J. Mlodyńska 5.0

22 listopada odbyło się roczne Walne Zebranie 
Klubu. Po referacie kmdr. por. W. Łomidze na temat 
„Obrona bierna w wojnie atomowej" Sekretarz Ge
neralny Klubu kmdr. Morgenstern złożył sprawoz
danie z działalności Klubu za ubiegły rok. Po czym 
wybrano władze Klubu na rok następny w osobach:

Sekretarz Generalny B. Wroński
Zastępca Skr. Gen. W. Łomidze

Zebrani wyrazili podziękowanie ustępującemu 
Sekretarzowi.

J.B. Busiakiewiczowie 1.0.0
F.F. Pitułkowie 1.0.0
T.M. Budzyńscy 1.1.0
R.J. Tymińscy 10.0.0
A.M. Waciągowle 1.0.0

Dary w naturze
J. Koziołkowscy — 20 paczek papierosów, Z. Wo

jewódzki — para półbutów, 1 koszula flanelowa i 1 
pop. B. Danielewiczowie — 4 koszule i 6 kołnierzy
ków, 1 kalesony, T. Piątkowski — 2 koszule, 1 para 
bółbutów, 2 p. kalesonów, 14 koszul, 3 p. bielizny. 
9 par skarpet, 1 pyjama, 1 szlafrok, 6 chustek do 
nosa, z. Kieczyńska — pudełko biszkoptów, Mrs. L. 
A. Wimble — żakiecik dziecinny.

Dla J. Łabudy — bezimiennie aparat radiowy.
Na zapoczątkowanie funduszu dla leczenia J. Łabudy 

W. Smyłła £3.10.0 (10 doi.).
Podziękowanie

Wszystkim ofiarodawcom, którzy nadesłali swe 
dary Komisja Opieki składa jak najserdeczniepsze 
podziękowanie.

Ze względu na coraz większe zapotrzebowania 
oraz zbliżający się okres świąteczny, prosimy 
bardzo wszystkich kolegów o nadsyłanie dalszych 
darów w gotówce czy naturze. Będą one z 
wzdzięcznością przyjęte bez względu na czas w jakim 
nadejdą.

Jakie wrażenie wywołują dowody pamięci kole
żeńskiej najlepiej chyba wyrazi wyjątek z listu wdo
wy po naszym Koledze — Pani J.K. z Kraju:

„...Tak bardzo jestem Wam wdzięczna za okazaną 
mi pomoc, serce i zrozumienie, że trudno słowami 
wyrazić to, co czuję. Nie umiem_ pięknie pisać więc 
pozwólcie przesłać tym Wszystkich Kolegom, którzy 
się przyczynili do tej pomocy szczerze, proste Bóg 
zapłać. Paczka Wasza przyszta w dniu Święta Matki 
Boskiej Częstochowskiej więc dziś pacierz swój ofia
ruję za Tych co mi okazali pomoc i prosić będę 
opiekę dla Was tam na obczyźnie. Może modlitwa 
moja i dzieci wyjedna dla Was to czego pragniecie."

OSOBISTE
Dnia 24 października w Leicsster odbył się ślub 

p. Julii Kowalskiej iPMSK) z p. Brzoską. Życzymy 
im wszelkiej pomyślności na nowej drodze życia.

SW. MIKOŁAJ
Tradycyjnym zwyczajem Koło Pań w dniu 3-go 

stycznia 1954 (niedziela) o godz. 3 p.p. — urządza dla 
dzieci członków S.M.W. św. Mikołaja.

Prosimy o nadsyłanie do Sekretarki Koła Pań 
(adres S.M.W.) zgłoszeń na udział w tej imprezie, 
podając ilość dzieci, oraz o przysłanie^ ewentualnych 
podarków dla własnych dzieci do dn. 31.12.53.

BRONIE ATOMOWE
I. WSTĘP.

Odkrycie w r. 1939 zjawiska rozczepiania jądra 
atomu (fission) dało początek nowej, dziś już 

olbrzymiej wiedzy, fizyce atomowej. Druga wojna 
światowa postawiła do dyspozycji uczonych bardzo 
duże środki, które pozwoliły aliantom na praktyczne 
zastosowanie tej nauki w postaci bomby atomowej. 
Pierwszy próbny wybuch, 12 lipca 1945 w Alamogardo 
i następnie zrzucenie na miasta japońskie Hiroszimę 
(5 sierpnia 1945) i Nagasaki (9 sierpnia 1945) dwu 
pierwszych bomb atomowych, było wynikiem wojen

nej pracy uczonych, skoncentrowanej w jednym 
tylko kierunku, jak najszybszego praktycznego za
stosowania energii atomowej w celu przyśpieszenia 
zwycięstwa. Zakończenie wojny, umożliwiło rozsze
rzenie badań atomowych na nowe dziedziny, które w 
czasie wojny pozostawiono na uboczu. Są to przede 
wszystkim pokojowe zastosowania w lecznictwie i ja
ko źródła energii. Powojenna sytuacja międzynaro
dowa doprowadziła do ponownego podjęcia wyścigu 
zbrojeń, wyścigu w którym bronie atomowe znalazły 
się na pierwszym miejscu. W Stanach Zjednoczonych 
opracowano w r. 1947 pięcioletni plan mający na 
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celu przyśpieszenie dalszych prac nad wykorzysta
niem energii atomowej dia celów wojny. W ramach 
tego pian u powiększono znacznie siłę wybuchu pier
wotnego typu, opracowano nową bombę typu tak
tycznego, skonstruowano działo i pocisk atomowy, 
zorganizowano przemysłową produkcję atomowych 
materiałów wybuchowych (pierwsze bomby były wy
konane metodami laboratoryjnymi), posunięto na
przód pracę nad bombą wodorową, rozpoczęto budo
wę silnika atomowego dla marynarki i lotnictwa. 
Nowy plan, wykonywany obecnie, przewiduje reali
zację rozpoczętych w poprzednim okresie projektów 
i dalszy postęp tak w dziedzinie nauk teoretycznych, 
jak i w ich praktycznym zastosowaniu.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
obecnego postępu w dziedzinie broni atomowych i 
skutków ich działania, natomiast dalsze wnioski na 
temat zmian, jakie wprowadzenie nowych broni ato
mowych może spowodować w sposobie prowadzenia 
wojny, możnaby dopiero wyciągnąć po przeanalizo
waniu sposobu ich użycia i możliwości obrony.
II. KLASYCZNA BOMBA ATOMOWA.

Rozczepienie jądra atomu (fission) specjalnie 
dobranego cięzKiego pitrwiastKa, następuje pod wpły
wem uderzenia neutronu (cząsteczki elektrycznie 
obojętnej w rezultacie czego otrzymujemy dwa no
we atomy lżejsze) i dwa do crzecn wybitych z jądra 
neutronów. Jednoześnie następuje wydzielenie się 
dużej ilości energii (rzędu 160 mega-elektrono- wol
tów '■). Wybite z jądra neutrony skolei uderzają w 
następne jądra i rozbijając je wybijają dalsze neu
trony i w ten sposób powstaje reakcja typu łańcu
chowego.

Aby reakcja łańcuchowa mogła powstać, musi 
być spełnionych szereg warunków. Między innymi 
sama wielkość masy musi być dostatecznie duża, tak 
aby ilość wybitych neutronów wydostających się na- 
zewnątrz nie była zbyt wielka, gdyż mogłoby to spo
wodować zerwanie łańcucha.

Najmniejsza masa potrzebna do podtrzymania 
reakcji łańcuchowej nazywa się masą krytyczną. Jej 
wielkość zależy od rodzaju pierwiastka i jego czysto
ści (wszelkie zanieczyszczenia i domieszki absorbują 
neutrony).

Ilość neutronów wydostających się nazewnątrz 
można zmniejszyć przez użycie specjalnej obudowy 
działającej jak ekran, który odbija neutrony.

Jedną z nieujawnionych tajemnic bomby ato
mowej jest sposób, w jaki masa atomów ulegających 
wybuchowi (rozbiciu), zostaje utrzymana razem 
przez dostatecznie długi czas tak, aby wybuch objął 
całą masę a nie nastąpił tylko w jej części. Choć 
czas potrzebny do objęcia reakcją łańcuchową całej 
masy jest bardzo krótki (rzędu 1 mikrosekundy dla 
jednego grama uranu), to jednak dotychczas nie 
wszystkie trudności zostały pokonane i przy wybuchu 
klasycznej bomby atomowej jedynie część materiału 
atomowego jest wykorzystana. Aby masę “utrzymać 
razem", otacza się ją pancerzem (tamper) z ma
teriału o jak największej gęstości (ołów lub złoto).

Sam wybuch materiału atomowego następuje, 
gdy dwie masy, z których każda jest mniejsza od 
masy krytycznej, zostaną szybko złączone. Sposób 
w jaki się to osiąga, jest dotychczas tajemnicą.

Z opublikowanych materiałów wynika, że w bom
bach atomowych użytych na poligonie w Alamagordo 
i w Hiroszimie, zastosowano jako materiał atomowy 
uranium 235. a w Nagasaki plutonium. Wybuch takiej 
bomby odpowiada wybuchowi 20.000 ton trotylu.

”) -elektrono-wolt jest to energia nabyta przez 
1 elektron pod wpływem działania różnicy potencja
łów jednego wolta.

Sama bomba była bardzo ciężka <o wadze kilku 
a może nawet kilkunastu ton) i o dużych i nieforem- 
nych wymiarach.
III. SKUTKI WYBUCHU BOMBY KLASYCZNEJ.

Olbrzymi wzrost temperatury, jaki ma miejsce 
w czasie wybuchu, powoduje powstan.e t.zw. ‘kuli 
ognia", kula ta szybko wzrasta i w czasie jednej se
kundy osiąga średnicę około 300 m, poczym wznosi 
się w górę i rozprasza. Wzrost temperatury jest przy
czyną wszystkich skutków termicznych wybuchu. 
Równocześnie z wzrastaniem “ku i ognia" następuje 
silne promieniowanie różnych promieni szkodliwych 
dla życia oraz bardzo silny podmuch. Wznoszenie się 
kuli w górę powoduje próżnię w atmosferze, w którą 
zostaje wsysane wszystko to, co znajduje się na po
wierzchni ziemi, i “kula" zamienia się stopniowo w 
obłok, który z czasem przyjmuje kształt olbrzymiego 
grzyba (o wysokości 12 - 18 km).

Przy wybuchu podwodnym nie otrzymuje się 
efektów termicznych, gdyż ‘ kula ognia" szybKo się 
chłodzi a powstały obłok wznoszący s ę do góry skła
da się z rozproszonej wody i ma wymiary rzędu 600 
m średnicy i Z400 m wysokości (zawiera oko.o jednego 
miliona ton wody). Obłok ten ze względu na właści
wości radioaktywne jest bardzo niebezpieczny dla 
życia. Wybuch powoduje powstanie bardzo dużej fali 
i podmuchu, około 4/5 energii rozchodzi się jako fala 
wodna a 1/5 jako podmuch.

Gdy wybuch następuje na niedużej wysokości po
nad ziemią (do 150 m) "kula ognia" spala (atoinizuje 
wszystko, co znajduje się w jej wnętrzu a pod spodem 
jej powstaje w ziemi krater. Pył radioaktywny opada 
w niedużej odległości. Przy wybuchu podziemnym na 
głębokości 15 m powstaje krater o głębokości 30 m i 
średnicy około 250 m i chmura pyłu radioaktywnego.

Podmuch w czasie wybuchu atomowego powstaje 
opd wpływem olbrzymich ciśnień panujących w środ
ku “kuli ognia" jako skutek nagłego podwyższenia 
temperatury. Bezpośrednio działanie podmuchu na 
organizmy żywe można praktycznie pominąć, gdyż 
do zniszczenia ich jest potrzebne ciśnienie ponad 30 
kg/cm2 a tego rzędu ciśnienie powstaje tylko w bez
pośrednim otoczeniu ‘ kuli ognia", gdzie same efekty 
termiczne i radioaktywne powodują zniszczenie 
każdego życia. Natomiast skutki działania podmuchu 
na wszelkiego rodzaju budynki i konstrukcje, które 
wytrzymują jedynie ciśnienie 150 do 1000 gr/cm2, są 
nawet w dużej odległości od wubuchu katastrafalne. 
Dalszym pośrednim skutkiem zniszczenia budynków 
są pożary które wybuchają wskutek rozproszenia 
ogni z pieców, krótkich spięć itp.

Obserwując przejśie fali podmuchu przez jeden 
punkt można rozróżnić następujące dwie faży. W 
pierwszej chwili następuje znaczne zwiększenie ci
śnienia., potym szybkie zmniejszenie. Zwiększenie 
ciśnienia stanowi t.zw. fazę pozytywną, która trwa 
około jednej sekundy.

Obniżenie ciśnienia znacznie poniżej ciśnienia 
normalnego, stanowi drugą fazę t.zw. fazę negatyw
ną trwającą kilka sekund. Fazie pozytywnej towa
rzyszy wiatr przewyższający swoją siłą największy 
huragan wiejący w kierunku rozchodzenia się pod
muchu, a fazie negatywnej wiatr nieco słabszy wie
jący w kierunku przeciwnym. Podczas wybuchów w 
Hiroszimie i Nagasaki, gdzie bomby atomowe wybu
chły na wysokości około 300 m, wiatr pozytywny 
osiągał szybkość 1300 km/godz.

W porównaniu do tego, co ma miejsce w czasie 
zwykłego wybuchu np. bomby jedno tonowej, gdzie 
wywierane przez podmuch ciśnienia trwają tysięczne 
części sekundy, wynuch atomowy powoduje ciśnienia 
bez porównania większe i trwające tysiąc razy dłużej, 
dlatego też jest on tak niszczący.

Skutki termiczne wybuchu bomby atomowej są
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wynikiem silnego promieniowania cieplnego ‘ kuli 
ognia". Trwają cne około trzech sekund i są szcze
gólnie niebezpieczne dla istot żywych, akutki zapa
lające, o ile chodzi o różne materiały palne, są mniej 
groźne. Około 8a procent energii wyzwolonej w czasie 
wybuchu jest energią cieplną, z której większość jest 
pochłaniana przez powietrze, które ogrzewa się, a 
tylko około 1 3 tej energii zostaje wypromieniowana 
jako fale cieplne. Fale te rozcnodzą się od punktu 
“0“ i są osłabiane wraz z odległością zależnie od 
czystości powietrza.

Promieniowanie cieplne ‘kuli ognia'*  zawiera w 
sobie całą gamę promieni począwszy od pod czerwo
nych a na poza fiołkowych skończywszy. Jest ono 
bardzo zbliżone do promieniowania słonecznego i je
go skutki są raczej powierzchowne, gdyż tego ro
dzaju promienie nie mają właściwości przenikania 
wgłąb. Za to ich działania jest bardzo silne, gdyż 
następuje na bardzo małej głębokości. Można stąd 
wyciągnąć wniosek, że przed ich działaniem można 
się zasłonić jakimkolwiek ekranem, który ulegnie 
zniszczeniu tna powierzchni) ale ochroni człowieka 
od poparzeń, oraz że przedmioty o kolorach jasnych 
odbijające światło, zostają mniej uszkodzone niż 
ciemne, które pochłaniają promieniowanie. Ponieważ 
efekt termiczny trwa trzy sekundy, to ilość ciepła 
wydzielonego na powierzchni jest bardzo duża a to 
powoduje znaczne podniesienie się temperatury. 
Szybkie schowanie się poza jakąkolwiek zasłonę, od
wrócenie twarzy, padnięcie itp. mogą w dużym stop
niu zmniejszyć skutki działania na człowieka. Przy 
wybuchach w Japonii oparzenia bardzo silne odnieśli 
ludzie znajdujący się w promieniu 1 km od punktu 
“O“, silne w promieniu 2 km, średnie 2 - 4 km, 
a słabe aż do 8 km.

Oprócz promieni świetlnych w czasie wybuchu 
atomowego następuje silne promieniowanie promieni 
gamma i innych, oraz neutronów. To promieniowa
nie jeśt. bardzo szkodliwe 'dla życia i nie daje się 
wykryć przy pomocy zmysłów. Skutki fizjologiczne 
występują dopiero po stosunkowo długim czasie wa
hającym się od kilku godzin do kilku dni.

Promienie gamma osiągają bardzo duże natęże
nie w czasie około jednej minuty od chwili wybuchu, 
poczym natężenie ich szybko maleje. Czynnikiem de
cydującym jaki skutek to promieniowanie wywiera 
na organizm ludzki, jest całkowita doza promieni, 
jakie dostaną się do organizmu w czasie tej pierw
szej minuty. Ważnym więc momentem, o ile chodzi o 
ochronę przed ich działaniem jest to, że szybkie zna
lezienie osłony może w dużym stopniu zredukować 
niebezpieczeństwo.

Skutki działania neutronów są mniej znane 
(brak publikacyj) i wiadomo jedynie, że ich działanie 
zabójcze na organizmy ograniczone jest do średnicy 
600 - 700 m. a więc obszaru, w którym promienie 
gamma działają także zabójczo. Natomiast zagadnie
nie obrony przed nimi jest więcej skomplikowane, 
gdyż nie wystarczy tu ekran na kierunku wybuchu, 
lecz konieczna jest zasłona i z innych kierunków, 
oraz to, że promieniowanie neutronów trwa tylko 
jedną sekundę.

Oprócz bezpośrednich skutków wybuchu bomby 
atomowej istnieją jeszcze skutki pośrednie dzięki 
radioaktywności produktów powstałych w czasie 
rozbicia atomów, radioaktywności własnej powstałej 
pod wpływem bombardowania neutronów i radio
aktywności uranu lub plutonu, która pozostała po 
wybuchu. W przypadku bomby atomowej klasycznej 
skutki radioaktywności produktów powstałych w cza
sie rozbicia atomów i zakażenie nimi bezpośrednie
go sąsiedztwa wybuchu, gdy nastąpił on nad ziemią 
(próba w Alamogardo). trwają niezbyt długo i tak 
np. w 15 minut po wybuchu można było przejechać 
samochodem przez całą strefę zakażoną bez szkody 

dla jadących. Przejście na piechotę było możliwe do
piero po sześciu godzinach, a dłuzsze przeoywanie na 
tym terenie było możliwe dopiero po kilku dniach. 
Radioaktywność powstała pod wpływem bombardo
wania ziemi przez neutrony zazwyczaj trwa krótko 
(rzędu minut) a uran albo pluton pozostały po wy- 
bucnu zostają tak rozpylone, że w przypadKu wybu
chu ponad ziemią nie przedstawią żadnego niebez- 
pieczeństwa. Natomiast przy wybuchu pod wodą lub 
na powierzchni ziemi niebezpieczeństwo może być 
poważne ale specjalna maska i ubranie ochronne 

je eaiKowicie zneutralizować.
IV. POWOJENNY ROZWÓJ BRONI ATOMOWYCH.

Powojenny postęp, o ile chodzi o bombę atomową, 
poszedł w dwu zasadniczych kierunkach;

— powiększenie siły wybuchowej
— opracowania nowycn typów .żejszych. dosto

sowanymi do użycia taktycznego.
Powiększenie siły wybuchowej bomby atomowej 

typu klasycznego jest możliwe przez lepsze wykorzy
stanie uranu lub plutonu. Powszechnie przyjmuje 
się, że z masy krytycznej około 20 do 30 kg, tylko je
den kg plutonu czy uranu 235. bierze udział w reakcji 
łańcuchowej a reszta jest rozproszona w czasie wy
buchu. Działo się to dlatego, że pancerz klasycznej 
bomby nie był w stanie utrzymać dostatecznie długo 
materiału atomowego. Dla pięciokrotnego powiększe
nia siły wybuchowej bomby plutonowej trzeba prze
dłużyć-o 0.03 mikrosekundy czas, w którym pluto# 
utrzymany jest w jednej masie. Na podstawie róż
nych wypowiedzi należy przypuszczać, że obecnie 
pancerz został ulepszony i tego rodzaju bomby zo
stały już wyprodukowane 1 wypróbowane. Ulepszona 
bomba miałaby więc s.łę wybuchową równą pięciu 
bombom klasycznym, czyli jej wybuch byłby równo
znaczny wybuchowi stu tysięcy ton troty.u. Natural
nie, że skutki wybuchu takiej bomby będą znacznie 
wleksze niż poprzednio opisane skutki bomby klasycz
nej. Podmuch zniszczy w promieniu 1700 metrów 
wszystkie budynki (bomba klasyczna niszczyła bu
dynki w promieniu 1000 metrów) a działanie ter
miczne będzie zabójcze (100 procent śmiertelności) 
w promieniu 2200 m od punktu zero. Przy przeliczeniu 
na powierzchnię otrzymamy, że obszar zniszczenia 
spowodowany podmuchem będzie 3-krotnie większy 
a śmiertelnego działania termicznego 5-krotnie 
większy.

Zmniejszenie wagi bomby atomowej może być 
osiągnięte przez lepsze i lżejsze rozwiązanie konstru
kcyjne. Wiadomo, że sam materiał atomowy waży 
kilkadziesiąt kg przy wadze bomby klasycznej rzędu 
kilku czy kilkunastu ton. Gros więc ciężaru, są to u- 
rządzenia mechaniczne, służące do szybkiego złącze
nia ze sobą dwu mas materiału atomowego (każda 
z nich mniejsza od krytycznej) 1 pancerz.
Bomba taktyczna.

Ponieważ lżejsza bomba została już wyproduko
wana, należy przpuszczać, że bomba ta posiada lżej
szy pancerz i lżejsze urządzenie mechaniczne. Lżej
szy pancerz utrzyma razem materiał atomowy krócej, 
a więc bomba lżejsza t.zw. taktyczna posiada mniej
szą siłę wybuchową, najprawdopodobniej równą 2,000 
ton trotylu, czyli dziesięciokrotnie mniejszą od kla
sycznej.

Wydaje się że dalsze zmniejszenie wymiarów 
i wag pozwoliło na konstrukcję artylerii atomowej. 
Ponieważ opis dział atomowych był podany w prasie 
i średnica lufy wynosi 280 mm. to pocisk atomowy 
ważo około 300 kg. Niema natomiast żadnych danych, 
na podstawie których możnaby wnioskować o sile 
wybuchowej takiego pocisku, która jest prawdopo
dobnie mniejszą od siły wybuchu bomby atomowej 
taktycznej.
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Dalszym przypuszczalnym zastosowaniem ładun
ku atomowego, to umieszczenie go w giowicy rakiet i 
w torpedach.

Bombę o znacznie większej sile wybuchowej 
można otrzymać przez zastosowanie innej zasady niż 
rozczepienie jądra atomu (fission). Istnieją dzisiaj 
teoretyczne możliwości, a dużo wskazuje na to, że 
prace praktyczne są znacznie już posunięte, scalenia 
(połączenia) kilku atomów wodoru w jeden atom 
helu przy jednoczesnym oswobodzeniu olbrzymich 
ilości energii. Powolny taki proces odbywa się stale 
na słońcu i jest źródłem energii słonecznej. Zwykły 
wodór, którego na ziemi znajdują się bardzo duże 
loścl, przy obecnym stanie wiedzy jest jeszcze nie do 
zastosowania, aie jego izotopy (odmiany) DEUTER 
i TRYT dają większe możliwości praktycznego zre
alizowania procesu scaleniowego (fussion). Niezbęd
nym warunkiem tego, by scalenie mogło nastąpić, 
jest bardzo wysoka temperatura. Dotychczas na zie
mi temperaturę tego rzędu udało się uzyskać tylko 
przy wybuchu bomby rozczepieniowej (klasycznej), 
należy więc przypuszczać, że zaoalnikiem dla bomby 
scaleniowej (popularnie zwanej bombą wodorową) 
będzie bomba atomowa.

Główna różnica między bombą atomową a wodo
rową polega na tym, że w bombie wodorowej niema 
zagadnienia masy krytycznej, które uniemożliwiało 
powiększenie siły wybuchu bomby klasycznej przez 
zwiększenie ilości plutonu lub uranu. Teoretycznie 
nie ma żadnych ograniczeń co do ilości trytu czy 
deuteru. któreby można jednocześnie eksplodować. 
Niektórzy uczeni przyjmują, że wybuch jednej bomby 
wodorowej będzie tysiąc razy silniejszy od wybuchu 
bomby klasycznej czyli odpowiadałoby wybuchowi 20 
milionów ton trotylu. Taki wybuch spowodowałby 

całkowite zniszczenie podmuchem w promieniu 
10 km.

Teoretycznie istnieje jeszcze jedna możliwość 
użycia energii atomowej jako broni w czasie wojny. 
Einstein niedawno powiedział: “Pojawienie się na 
horyzoncie bomby wodorowej jako prawdopodobnej 
realizacji, czyni technicznie możliwość zniszczenia 
życia na olbrzymich obszarach przez jej dzałanie 
promienio twórcze". W czasie wybuchu bomby wodo
rowej zostają wyzwolone olbrzymie ilości neutronów. 
Każdy neutron może wniknąć w jakikolwiek inny 
pierwiastek i uczynić go radioaktywnym. Gdyby 
bombę wodorową umieścić w obudowie z kolbatu i 
eksplodować wysoko nad ziemią tak, aby rozpylony 
kobalt w postaci chmury radioaktywnej opadł na 
ziemię lub był uniesiony z wiatrem w kierunku celu 
(jedna tona deuteru może uradioaktywnić 7,3 ton 
kobaltu, co jest równoważne 2400 ton radu), to jedna 
bomba mogłaby zakazić teren o wielkości kilkuset 
kilometrów kwadratowych.
V. ZAKOŃCZENIE.

Bronie atomowe są broniami o niespotykanych 
poprzednio właściwościach, nietylko ze względu na 
ich straszliwą potęgę niszczącą, ale również dlatego 
że po raz pierwszy ludzkość stworzyła broń o jedno
czesnym potrójnym działaniu: podmuch, palenie 
i radioaktywność.

Na temat broni atomowych opublikowano bar- 
dzę dużą ilość materiałów, jednak niespecjalista (a 
specjalistów jest bardzo mało) nie potrafi odróżnić, 
co w tych publikacjach jest prawdziwe, co jest praw
dopodobne a co jest fantazją, co z tego, co jest praw
dziwe, jest możliwe do zrealizowania a w końcu co 
z tego, co jest możliwe do zrealizowania, opłaci się 
praktycznie zastosować. T. JL.

Z KOLEGAMI
Dzisiejszą skrzynkę pocztową wypełniają impre

sje — recenzje ze śnieżnej Kanady.
Przedewszystkim więc list kol. A. KADULSKIEGO, 

który w poprzednim numerze „Naszych Sygnałów" 
pożegnał się z Argentyną, a dziś już dzieli się wra
żeniami z pracy nad realizacją istotnie gigantycz
nego projektu, znanego pod mianem Kitimat, od 
nazwy miejscowości w British Columbia pciozonej 
niedaleko Pacyfiku, a mającej stać się centrum 
produkcji aluminium.

Prąd elektryczny, przy którego linii przesyłowej 
pracuje kol. Kadulski —• otrzymywany będzie z si
łowni wodnej, dla której spadek wody zostanie uzys
kany przez przebicie tunelu w łańcuchu górskim, 
stanowiącym dział wód. Przez to i na tym polega 
oryginalność projektu — odwrócono kierunek natu
ralnego spadku wody. Jednocześnie przez wybudo
wanie zapory wodnej na jednej z rzek stworzono z 
obszaru jezior olbrzymi zbiornik niezbędny dla pra
cy siłowni.

List kolegi BROWARSKIEGO --- to przysłowiowa 
druga strcna medalu, opasanego w poprzednim nu
merze Naszych Sygnałów przez kol. Glińskiego.

List kol. CELIŃSKIEGO jest oryginalnym „od
chyleniem" od schematu większości listów i być mo

że stanie się zachętą dla innych w zasilaniu „Na
szych Sygnałów podobnymi migawakmi charakte
ryzującymi środowisko czy to od podszewki, czy to 
jak w tym wypadku od sukni balowej.

List ten należałoby zatytułować „Coś dla Panów" 
ale nie chcemy podniecać ciekawości Łaskawych 
Czytelniczek i odzielamy go jak i inne enigmatycz
nymi trzema gwiazdkami.

P S. Zgłoszenia na wyjazd do Ottawy przyjmuje 
Sekretariat S.M.W'.

Aleksander KADULSKI
W Górach British Columbia, 
Kanada.
Październik 1953.

..— Niedawno pisałem list z Argentyny. Obecnie 
piszę już z Kanady, dokąd przeniołem się a raczej5 
przeleciałem, trzy tygodnie temu.

Miałem dużo szczęścia, bo już w kilka dni po 
przybyciu do Kanady dostałem bardzo dobrą pracę, 
w tym samym dziale elektrycznym, w którym praco
wałem w Argentynie. Mam 6-miesięcy kontrakt na 
pracę w charakterze montera elektryka przy budowie 
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linii przesyłowej elektrycznej, bardzo wysokiego 
napięcia, bo 285.0C0 Voltów. Oczywiście b. wysokie 
napięcie nie oznacza że b. wysokie kwalifikacje są po
trzebne na moim stanowisku. Jednak płacą mi bar
dzo dobrze, bo 2.40 doi. za godz., w soboty 4.80 — a 
poza tym praca na wieżacn stalowych Konstrukcji 
jest płatna 50% więcej. Niezależnie od tego: wyży
wienie (doskonałe) i pomieszczenie — gratis. Pomle' 
szczenię to już nie żaden luksus, — poprostu małe 4- 
6 osobowe baraki. Jednak jest w nich b. dobre ogrze
wanie i oświetlenie elektryczne. W łazience woda 
gorąca, pralka elektryczna, ■— słowem maksymalne 
wygody jakie może mieć obóz zbudowany na okres 
przejściowy budowy linii elektr. i innych instalacji 
tego gigantycznego projektu, znanego na północnym 
kontynencie już coraz więcej, jako ALCAN.

Używam słowa „gigantyczny" świadomie, ponie
waż w ramach tego projektu przewidziana jest bu- 
dawa, o ile się nie mylę, największej elektrowni na 
świecie, najcięższej linii przesyłowej na świecie 
(średnica każdego z 6-ciu kabli stalowo-aluminio
wych tej linii wynosi prawie 6 cm.) i największej wy
twórni aluminium o produkcji pół miliona ton 
rocznie itd. Prace te wykonywane są przez firmę 
amerykańską MORRISON - KNUDSEN dla prywat
nego koncernu. W czasietych 6 miesięcy lub więcej 
(prawdopodobnie zostanę iii jeszcze jakiś czas po 
ukończeniu kontraktowego terminu) będę oczywi
ście prowadził cygańskie życie. Już w ciągu niespeł
na 2 tygodni na tych pracach zdążyłem odwiedzie 
dwa obozy odległe o kilkadziesiąt kilometrów jeden 
od drugiego. Zacząłem stosunkowo nisko w dolinie 
górskiej środkowej Brit. Columbia, w krainie dzie
wiczej puszczy (tern zapewne należy tłumaczyć że 
brat do mnie się zwraca w listach przez — „O nowe

A. Browarski, 
Montreal, 
Październik 1953.

Pozwolę sobie na napisanie mojego trzeciego li
stu z tego terenu po piętnastu miesiącach zamiesz
kania w prowincji Quebec. Podczas ostatniego urlo
pu w sierpniu b.r. zwiedziłem pobliską, najbardziej 
uprzemysłowioną prowincje Ontario i chclałbym się 
z kolegami podzielić swoimi wrażeniami.

A zatym w Ontario, stosunki raczej panują ko
rzystniejsze niż w Quebec, bardziej angielskie, a za
tym bardziej logiczne.

Południowa część prowincji przypomina mi „Ho
me Counties" w Anglii; drogi całkiem dobre, miej
scowości ładnie urządzone i zagospodarowane. Lud
ność przeważnie pochodzenia anglo-sasklego z dużą 
domieszką elementu słowiańsko-germańskiego. Sy
stem życia raczej zbliżony do amerykańskiego, do
brobyt ludności widoczny na każdym kroku. Stolica 
prowincji — Toronto z 1% milionem mieszkańców, 
to miasto przemysłowe, a zatym pełne dymu, krzyk
liwe i brudne, jak Manchester. Glasgow i Dublin ra
zem połączone.

W okolicy Toronto jest ulokowany ciężki przemysł 
kanadyjski, a zatym duże zarobki, skupisko robotni
ków. lokali rozrywkowych etc.

Miasteczko Brantford oddalone 30 mil na połud
nie od Toronto stało się siedzibą dużej ilości Pola
ków z nowej emigracji.

Tamże spotkałem i spędziłem dwa miłe dni w to
warzystwie naszych kolegów: por. mar. J. Dobrodzic- 
kiego, por. mar. O. Glińskiego oraz por. mar. L. Ka- 
wernińskiego. Wszyscy trzej osiedlili się tam z ro
dzinami. no i wyglądają szczęśliwie.

W pobliżu mieszka kdr-ppor. Jasłowski na dobrze 
urządzonej farmie oraz kpt.mar. Wróbel, których 
jednak nie miałem możności odwiedzenia. Zwiedzi
łem słynne wodospady Niagara. Szum wody słychać 
na milę w oddali. Rzeka Niagara. 36 mil długa łączy 

wcielenie dr. a Livingstone!“...) a obecnie już jeste
śmy na przełęczy 1710 metrów wysokości, i naokoło 
śniegi, orły (nie znalazwm polskiego, białego jesz
cze...) i kozice.

Przełęcz ta stanowi najwyższy punkt trasy wzdłuż 
której biegnie budowana linia elektryczna.

Kiedy większe śniegi spadną. zjedziemy w dół do 
jednej z baz — Kemano — gdzie będę zatrudniony 
skąd energia elektr. będzie przesyłana poprzez góry 
przy budowie wielkiej stacji transformatorowej, 
do właściwego ośrodka produkcji aluminium — gło
śnego już dziś,, miasta przyszłości" — Kitimat.

Warunki pracy oczywiście są ciężkie, i jeśli płacą 
świetnie to nie „za darmo"... Pracować trzeba przy 
każdej pogodzie i zwykle na wieżach stalowych wy
sokości ok. 40 metrów, na które wchodzi się „pieszo", 
wind niema. Dlatego też jako „lineman" pracują 
wyłącznie młodzi mężczyźni w wieku 20-kilku lat. 
Jedynym „starcem" jestem ja, ale jak jest możność 
zaoszczędzenia 500 dolarów mieś, (których „kilka 
razy tyle będę potrzebował na sprowadzenie żony i 
dwoje dzieci z Argentyny) —■ to i „stara gwardia" 
rusza w teren... Mój stosunkowo młody wygląd spo
wodował zapewne, no i argentyńskie dokumenty 
pracy, że mnie przyjęto, w czasie „Inter>iew", bez 
sprawdzania daty urodzenia.

Jeśli się tu oswoję manowo) z ostrą zimą, po la
tach spędzonych niedaleko Rogatego Zwrotnika, za 
niecały rok wybieram si ęna podobne prace dalej 
jeszcze na północ do Jukonu. Ale tam niedźwiedzie 
będę białe, i imeszkać pewnie będziemy nie w ogrze
wanych barakach lecz w lodowych ,,iglos‘‘... No i zo
baczę własnymi oczami kraj i życie które tak barw
nie opisał Jack London w swych popularnych po
wieściach z Północy"...

dwa jeziora: Erie i Ontario. Różnica poziomów wody 
wynosi 310 stóp na korzyść Erie. W połowie drogi, wo
dospady Niagara wyrównują poziom wód, spadkiem 
147 stóp. Na minutę przepływa około 6 mil. galonów 
wody zdolnej do wykonania 5 mil. HP pracy, z czego 
jedynie 10G jest dotychczas zuzytKOwane przez wod
ne elektrownie.

Strona USA jest bardziej romantyczna, podczas 
gdy brzeg kanadyjski jest bardziej „uprzemysłowio
ny"!

Na Ottawie zawiodłem się szpetnie. Oprócz ład
nego budynku Parliament House, National Museum 
oraz pięknej rzeki Ottawa Rlver, znalazłem bardzo 
małe, drewniane domki, napróżno szukając w tym 
charakterze stolicy Dominion of Canada.

Quebec City (stolica prowincji Quebec) jest we
dług mnie najładniejszym miastem we Wschodniej 
Kanadzie. Pełno zabytków z okresu walk francusko- 
angielskich, słynna forteca z polem bitwy Abraham 
Plalns, gdzie Anglicy pokonali Francuzów w 1648 r.

W Montrealu skontaktowałem się z kolegami- 
kmdr. ppor. Pacewiczem, por. mar. Z. Księżopolskim 
oraz ppor. mar. S. Pappiusem obaj inżynierowie za
trudnieni w Vickers Co. W prowincji Quebec zamie
szkuje również kolega (st. mar.) M. Pater, który 
pracuje jako inżynier dróg i komunikacji na nowym 
projekcie na północy.

A’teraz dla kolegów żądnych wrażeń o tym kra
ju. a raczej jego wschodniej części kilka spostrze
żeń. Klimat jak już pisałem — bardzo niezdrowy. 
Lata krótkie, upalne i mokre.

Jesień bardzo urocza jak w Polsce, słonecznie i 
chłodno. Zima ohydna. Wiosna to łańcuch deszczy 
i wichury.

Ludność bardzo mieszana, język angielski bardzo 
spaczony. System edukacyjny na bardzo niskim po
ziomie. Dzieci w Quebec nei zawsze potrafią czytać 
w wieku 9-ciu lat.

Ekonomia krajowa, wydaje się opierać na trzech 
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obawach: obawy wojny, bezrobocia Łchoroby. A więc 
stąd chyba pochodzi to ich szybkie, niepewne życie, 
pełne kompleksów. Chwilowo, panuje dobrobyt, a 
zatym większość posiada duże amerykańskie samo
chody na spłaty.

Prowincja Quebec prowadzi tylko w jednej kon
kurencji — w ilości zabitych na drogach publicz
nych, co wg. statystyk przekracza procentowo USA 
dwukrotnie.

średnio w Quebec (razem 4 mil.) mieszkańców 
umiera wskutek wypadków przeważnie samochodo
wych około 40 osób każdego week-endu! Dla tej to 
przyczyny nie mogę się jeszcze zdecydować na kup
no samochodu, chociaż finansowo byłoby mnie już 
stać, bo mimo wszystko, życie mi jeszcze nie zbrzy
dło!

A teraz dobre strony.
Kanada coraz bardziej się rozwija, potrzebuje 

miliony emigrantów. Bogactwa naturalne tego kra
ju są fantastyczne. Jest dużo pracy dla fachowców, 
niezłe możliwości dorobienia się. Warunki mieszka
niowe. zwłaszcza w Quebec dobre. Istnieje dużo 
mieszkań do wynajęcia.

Domek rodzinny przecitęnie (6 pokoi) kosztuje 
$ 12000, albo $ 2000 pierwsza wpłata oraz dwudzie
stoletnie spłaty około $ 60 miesięcznie.

Zarobki przeciętne wynoszą około $ 60 na tydzień. 
Żywności jest wbród, choć stosunkowo droga. Samo
chody, meble, ubiór etc. łatwe do nabycia „na spła
ty"! Trzeba tylko mieć pracę stałą, o która nie zaw

sze łatwo. Istnieje dużo prac dorywczych, całkiem 
nieźle płatnych.

Pochodząc z najróżniejszych ras, kanadyjczycy 
nie używają jeszcze słowa „foreigner" co jest ulgą 
po stosunkach angielskich.

Aczkolwiek rodzi się i rozwija uczucie „szowiniz
mu" wraz z rozwojem i uniezależnianiem się kraju.

Polaków jest około %. miliona, rozsypanych na 
obszarze od Atlantyku do Pacyfiku, w samym Mont
realu jest- nas około 40000.

Radiostacje francuskie z Verdun. amerykańskie 
z Buffalo i inne z Manitoby nadają słuchowiska pol
skie, a przedwojenne melodie, aż za serce chwytają. 
Polaków wszyscy tu znają i szanują.

W Quebec znana jest nawet polska kiełbasa kra
kowska „La saucisse polonaise". która mnie bardzo 
smakuje.

Miejscowy Związek Weteranów Polskich urządza 
zebrania, dancingi j imprezy towarzyskie. Drużyny 
pifki nożnej „Polonia" uzyskują od kilku lat czołowe 
miejsca w lokalnym sporcie. Na uwagę zasługuje 
fakt, że najmłodszy gracz w drużynie Juniorów ma 
tylko lat 30, ponieważ w drugiej wojnie światowej 
był w wieku chłopięcym.

Mógłbym dalej pisać o Kanadzie, jak ją widzę, 
ale obawiam się, że i tak przekroczyłem wszelkie 
możliwości wydrukowania tego listu w całości. Koń
cząc. ślę serdeczne pozdrowienia dla Zarządu i Kor 
lęgów."

O. Celiński, 
Ottawa. Canada,

Październik 1953.
,.W listach od Kolegów po świecie największe za- 

iteresowanie budzą różne ciekawostki danego terenu. 
Szczegóły, które trudno znaleźć w prasie, a tylko 
przypadkiem na,potyka się na nie w literaturze. 
Ottawie nie brak takich ciekawostek. Jedną z nich 
to są kobiety.

Ottawa, jest miastem urzędniczym. Mieszczą się 
tu biura Rządu Federalnego oraz wojska. Związane 
z tym jest duże zapotrzebowanie kobiet do pracy 
biurowej. Dzięki temu w Ottawie jest dosyć duża 
przewaga liczbowa kobiet nad mężczyznami i to 
głównie w wieku 20 do 25 lat. Opisze tylko jeden 
aspekt kobiecej Ottawy. Prezentację zewnętrzną.

Każda biuralistka uważa za punkt honoru nie 
pokazania się dwa dni pod rząd w tej samej sukni 
i przestrzegają tego bardzo starannie. Dziewczęta 
te. zarabiające równoważnik 3-10 do 4 funtów tygo
dniowo, ogromną większość swych zarobków wydaja 
na stroje i kosmetyki. Efekt jest imponujący. Maga
zyny strojów kobiecych zarabiają znakomicie. a 
mężczyźni mają przyjemność obcowania z dziewczę
tami ubranemi jeśli nie elegancko i gustownie, to 
przynajmniej świeżo i strojnie. Ubiory widzi się bar' 
dzo różne. Od skomnych spódniczek i bluzek ubra
nych taniemi sztucznemi kwiatkami i świecidełkami 
do sukien balowych.

Dziewczęta te nie bardzo mają gdzie roztaczać 
wdzięki swych strojów. Lokali jest mało, a te, które 
są, to drogie. Główną rozrywką jest kino, tam jed
nak strojów nie widać. Jedynym terenem na którym 

można się pokazać jest miejsce pracy. Przychodzą 
więc do pracy nawet w sukniach balowych. Jeden z 
kolegów, który bardzo niedawno przyjechał z Lon
dynu do Ottawy zadał sobie trud obserwowania jed
nej z sekretarek Doliczył się trzynastu różnych stro
jów pod rząd i potem stracił rachubę. Nie ulega wąt
pliwości, że nie wyczerpało to jeszcze możliwości owej 
sekretarki.

Stroje owe nadają Cttawie dużo kolorytu. Miasto 
jest stosunkowo małe i biura są skupione w śród
mieściu. Między godziną 4.30 i 5-tą kończy się praca 
w biurach. Na ulice wysypuje się barwny rój kobiet. 
Płynie kolorowym strumieniem zalewa chodniki, 
sklepy, tramwaje. Wije się po ulicach i wzbiera w 
takt zamykających się biur zasilany nowa falą. 
Przelewa się przez skrzyżowania. Wypełnia wszyst
kie zakątki śródmieścia. Po kilkunastu minutach 
rozpływa się i niknie. Miasto zaczyna znowu szarzeć. 
Znowu zaczyna się'dostrzegać mężczyzn, którzy przed 
chwilą jakby nie istnieli w potopie barw.

Poza kobietami Ottawa też jest pięknym miastem. 
Nawet na europejskie stosunki. Położona jest nad 
rzeką Ottawą, od której wzięła nazwę, a dodatkowo 
przez miasto przepływa rzeka Rideau i kanał tej sa
mej nazwy z malowniczymi śluzami. Z dużą ilością 
wody związana jest duża ilość zieleni i tej głównie 
zawdzięcza swe piękno. Samo miasto bowiem, poza 
kilku budowlami godnymi uwagi, nie przedstawia 
wielkiej wartości estetycznej. Zieleń jednak wyna
gradza te braki. Nie bez powodu uchodzi Ottawa za 
najpiękniejsze miasto Kanady.

Ottawa ma więcej ciekawostek. Może w przyszłoś
ci coś o nich napiszę.
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O ŚWICIE BĘDZIE SPOKOJ

Zastępca kończył rondę. Wszystko w porządku. 
Obserwacja dobra. Drzwi i włazy wodoszczelnie po
zamykane, zaciemnienie okrętu dobre. Wolna wach
ta śpi. Jedni nerwowo przewracają się w hamakach, 
inni uśmiechają się przez sen. Marzy im się może 
daleki kraj, czy dziewczyna...

Zastępca poczłapał na pomost. W kabinie nawi
gacyjnej nad mapą stał pochylony dowódca; oficer 
nawigacyjny pokazywał mu właśnie pozycję i ostat
nie namiary na okręty podwodne.

- ..Wszystko w porządku, panie komandorze" 
- zameldował zastępca i nabił fajkę.

— ..Komisarzu, kawa będzie?" — zwrócił się do 
Komisarza, który kiepsko sypiał i pomagał w prze
prowadzaniu rond zastępcy.

- „Już jest, zaraz schodzimy do mesy".
- ..Czas na zwrot na kurs 50°" podano na 

pomost bojowy z kabiny nawigacyjnej.
- „Lewo piętnaście na kurs 50"“ — powtórzył 

sternik. Kręcąc kołem sterowym.
Okręt, jak zwykle na zwrocie, przechylił się lekko, 

ale po chwili już szedł prosto na nowym kursie zyg
zaku.

. .Na kusie 50 " — zameldował sternik na po
most bojowy. * « *

— „Idę na górę" — zwrócił się dowódca do za
stępcy. - „Jak się rozwidni, to zejdę na kawę."

— „Tak jest, panie komandorze."
Zastępca zszedł na dół. Trzymając się sztorm- 

liny szedł po pokładzie na rufę, za nim komisarz.
Okręt kładł się lekko na burtę od czasu do czasu 

fala go odpędzała, wchodziła na rufę .rozbijała się 
srebrnym pióropuszem koło przeciwlotniczego dzia
ła.

„Będzie znowu pochmurny dzień, ani jednej 
gwiazdy" — myślał zastępca i schował fajkę, aby nie 
dawać złego przykładu palenia na pokładzie w go
dzinach zaciemnienia okrętu.

— „No, chyba będzie już spokój — za godzinę 
świt" — zwrócił się do komisarza.

— „A co z kawą"?
— „No. rozumie się po kawie" — zakonkludował 

zastępca, wchodząc do mesy.* * *
Na pomoście bojowym, jak zwykle w pół wachty, 

nastrój był lekko ożywiony. Ano już teraz z górki, 
za godzinę pobudka, a potem to się już nie liczy. 
Zawinięci w ciepłe płaszcze sygnaliści przytupywa
niem rozgrzewali zziębnięte nogi. Oficer wachtowy 
z lornetką przy oczach badał horyzont. Pusto. Na 
lewym trawersie ledwie, ledwie rysowała się sylwetka 
drugiego kontrtorpedowca. Odgadywało się ją raczej 
po śladzie torowym, aniżeli po samym fizycznym 
kształcie.

Dowódca zajął swoje miejsce na skrzydle pomostu 
- miejsce niby to zasłonięte od wiatru, ale przy 20 

węzłach nawet bez wiatru jest wietrzno.
— „Meldunków z podsłuchu nie było?" — zwrócił 

się do oficera wachtowego

Pamięci załogi z O.R.P. 
„Orkan" poświęcam.

— „Nie, panie Komandorze — za godzinę świt, 
to może będzie już spokojnie" — odpowiedział oficer 
wachtowy.

Pomost pogrążył się w obserwacji, a milczenie 
przerywała tylko komendą na ster i meldunki ster
nika: „Na kursie."

* * *

Wachta w kotłowni i maszynowni płynęła spo
kojnie. Szybkość stała. Kiwania wielkiego nie ma. 
Ilość włączonych dysz, szybkość wentylatorów, ciś
nienie pary, ilość obrotów — wszystko stałe. W pół 
wachty wszystko już doregulowano. Wystrczy tylko 
uważać na szkła wodowskazowe, manometry i tele
graf maszynowy.

We wnętrzu okrętu płynie odrębne, zupełnie inne 
życie. Gdzieś tam poza burtą noc. fala, wiatr — tu
taj jest ciepło i widno. Od czasu do czasu tylko zew
nętrzny świat przypomni się mocniejszym uderze
niem fali o burtę, lub szumem przelewającej się przez 
pokład wody.

* * *

Przy dziale 2 zmieniała się „obserwacja". Pół obsa
dy wieży stało godzinę na zewnątrz na obserwacji 
horyzontu, drugą zaś godzinę spędzało w wieży w 
gotowości oddania salwy.

— „Uważać dobrze" — upominał działonowy. 
— „Po dwóch na każdy sektor. Pamiętać, że idziemy 
na skrzydle."

— „Dobra, dobra" — zaszemrała nowa zmiana, 
odbierając od poprzedniej lornetki.

* * *

Na radiostacji nastąpiło lekkie odprężenie. Od 
objęcia wachty stale namierzano okręty podwodne 
— teraz jakoś się uspokoiło. Cisza w eterze, świt się 
zbliża, będzie spokój...

W ten pogodny nastrój wtargnął nagle meldunek 
z drugiej radiostacji:

— „Namiar 180" okręt podwodny — bardzo bli
sko, namiar..."

* * *

Okrętem szarpnęło, światło zgasło. Wybuch. Stru
mień ognia obiat pokład, pomost, ludzi. Z góry za
częły spadać powyginane w fantastyczne kształty 
kawałki blachy z nadbudówek, pokładu, dział...

Z pomostu bojowego żadnych rozkazów. Nie do- 
woła.ł się nikogo na pomoście ofiteer nawigacyjny, 
ani sternik pytający o kurs, ani starszy zmiany w 
radiostacji, który chciał przekazać ostatni namiar 
na okręt podwodny... Zginęli na miejscu.

Tak samo zginął zastępca z komisarzem, pijąc 
kawę w mesie, tak samo obsada w maszynowni, do 
której po rozerwaniu wodoszczelnej grodzi wtargnęła 
woda i śmierć...

« -X- «

Starszy zmiany yv radiostacji nie mogąc nawiązać 
łączności z pomostem wyszedł na zewnątrz. Pokład 
pomost, nadbudówki •— W ogniu. Wybuch rozerwał 
zbiorniki i zalał cały okręt palącą się ropą.
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Radiotelegrafista wrócił do kabiny i nadał teks
tem otwartym sygnał: „Na okręcie pożar, prawdo
podobnie torpeda" i po otrzymaniu pokwitowania 
odbioru nadał drugi: — „Toniemy."

Radiotelegrafiści opuścili radickabinę, zamknęli 
ją dokładnie, aby „zabezpieczyć książki sygnałowe i 
szyfry" i wyszli na pokład. Okręt był już mocno 
przechylony na burtę. Zaworami bezpieczeństwa, 
które jakiś przytomny marynarz otworzył, wydoby
wała się z sykiem para.

Ludzie, których wybuch zastał pod pokładem a 
którzy nie zginęli odrazu. biegli do drzwi, aby wydo
stać się na pokład, ale z korytarzy wiało ogniem, 
dymem i grozą Odważniejsi skakali przez ogień, 
część wracała, szukając przez luki wyjścia na górny 
pokład. .

—„Spokojnie, spokojnie" — próbował opanować 
panikę mat Skiba, ale zator ciał robił się coraz więk
szy. Niecierpliwość i strach opanowywały coraz bar
dziej ludzi, którzy już wiedzieli, że tracą okręt...

Marynarz Sobieradzkl uznał, że sie iuż nie prze- 
ciśnie i stanął na uboczu. Przypomniał sobie nagle 
o dużym zapasowym luku w burcie okrętu — t.zw. 
„zaślepionym bulaju."

— „Chodźcie za mną" — zawołał dwóch najbiż- 
szych.

Otworzyli luk. Sobieradzkl wyjrzał. Ciemno i 
straszno. Gdzieś tam srebrzyły się grzywacze. Tuż 
przy burcie morze było tłuste, czarne jak otchłań, 
groźne.

Sobieradzkl w sekundzie jednej przypomniał sobie 
Horyń i nurkowanie tam, na spokojnym zakręcie. 
Westchnął głęboko, nabrał powietrza i przeżegnaw
szy się, skoczył Za nim skoczyło dwóch pozosta
łych. Jak razem to razem...

Napili się wody z rona. ale wypłynęli na po- 
wierzhnię wszyscy trzej. Razem...

* * *
Kontrtorpedowiec leżał na burcie, rufa była pod 

wodą. Na pokładzie i nadbudówkach ogień dogasał, 
na morzu paliło się jeszcze kilka plam ropy, słabo 
oświetlając ostatni akt dramatu. Okręt, który był 
przedmiotem dumy : miłości, który był domem i ro
dziną, ginął... Kształty tak dobrze znane, tak popro
stu dotykalnie (czute, wydawały się teraz w blasku 
słabych ogników palącej się ropy — prawie upiorne.

Pomost dotykał wody. Na złamanej rei masztu 
tkwił, zaplątany we flag-liny, jakiś kształt — nie 
wiedzieć żywy czy martwy. Wieże działowe stały, a 
właściwie leżały jeszcze na swoich miejscach, ale. 

lufy dział były tak jakoś żałośnie, bezradnie wygięte.
Wokoło pływali ludzie. Wszyscy poza myślą o 

własnym ratunku, o własnym życiu — myśleli o o- 
kręcie... Może się podniesie, może nie zatonie. Istot
nie dziób zaczął się podnosić, ale rufa jednocześnie 
szła pod wodę.

Dokoła okrętu powstał jeszcze większy wir, jakiś 
wstępujący prąd, który zdawał się wciągać okręt 
w topiel. Dziób szedł coraz bardziej w górę. W pewnej 
chwilili wieża działa 2 zwaliła się na pomost, za nią 
wieża działa 1. Posypały się iskry... Potem morze 
wchłonęło wszystko. * * *

Grupki ludzi skupiały się koło tratew.
— „Kto słaby — na tratwę, ranni na tratwę" —I 

wołali starsi.
Powoli strach ustępował uczuciu zimna. Ziąb sta

wał się dotkliwszy, aniżeli poczucie zdania się na 
łaskę i niełaskę losu. Jescze piersi i ręce zanurzone 
w ropie — jako tako, ale nogi zaczęły marznąć i dręt
wieć.

Na jednej z tratew oficer nawigacyjny przypom
niał sobie, że w „takich" okazjach należy śpiewać — 
leży to niejako w tradycji i w morskim tonie... 
Próbował znaleźć jakąś odpowiednią melodię, ale 
stale wracała mu tylko jedna: „Po górah, dolinach." 
Słowa nie mogły mu przejść przez gardło — powta
rzał w myśli: „Po górach, dolinach rozlega się głos“...

* * *
Jakiejś pływającej belki uczepili się prawie jed-j 

nocześnie drugi oficer artylerii i przekaźniczy roz
kazów centrali artyleryjskiej. Poznali się po głosie — 
stale przecież w czasie wacht „gadali" przez telefon.

— „No, jak tam? Trzymacie się?" zagadnął po
rucznik.

— „Tak jest, ale nie wiem, czy długo wytrzymam 
— nogi mi drętwieję".

— „Wytrzymasz, wytrzymasz, zaraz podniesie 
nas kontrtorpedowiec. Jeszcze kwadrans — będzie 
świt. Uszy do góry!"

Od czasu do czasu rozdzielał ich grzbiet fali. 
Gdy byli znowu na . równej stępce" porucznik mówił;: 
„Cherio" i marynarz domyślał się wtedy uśmiechu 
na jego twarzy...

W pewnym momencie, po którymś tam przechy
le, marynarz nie usłyszał „Cherio" i nie widział już 
więcej porucznika.

Po jakimś kwadransie nadszedł świt, ratunek i 
spokój... Dla wielu, wielu wiiczny.

B. WROŃSKI

WIGILIA NA LĄDZIE
— Olek, idziesz na ląd?

— A po jaka cholerę?
— No widzisz, dzisiaj wigilia, będą cle raczyć ce

remoniami — opłatki, życzenia, kolędy. Ja tego 
Majstrowania mam dosyć. Wderzymy w ląd i zaleje
my mordę. Idziesz?

— Kazik idzie?
— Idzie.
— No to i ja, byle nie było jakiejś draki. —
Olek, mat artylerzysta. działonowy pom-pom. 

zeskoczył z górnej koji, aż zabulgotało w ropowym 
tanku (16 „kamieni") i nrzystąpił do generalnego 
przygotowania się na ląd.

Franek Skorupa, oddany przyjaciel i admlrator 
Olka, był już prawie do wyjścia gotowy i poił się 
kawą. „Wilgoć w tym kraju" — mawiał — “wieczna 
mgła, trzeba czymś się rozgrzewać" — Na okręcie 
pijał litrami kawę lub, jeśli było w kantynie piwo 
— to szło kilka butelek naraz. Na lądzie wybierał 

bardziej syntetyczne napoje, (wszytko na rozgrzew
kę —).

Był on, jak i Olek Głowacz, artylerzystą. Poznali 
się dawno jeszcze za rekruckich czasów w kompanii 
porucznika Rafalskiego, który teraz był na ich okrę
cie zastępcą dowódcy. Mimo, że miał obecnie trzy 
galony, mało się zmienił i często w spokojną wachtę 
lubił wpominać oksywskie pagórki i czasy, kiedy 
maszerowało się w takt u’ubicnej przez porucznika 
melodii, (której zresztą kampania miała wyżej u- 
szu). Jeszcze dzisiaj — po tylu latach — kiedy Olek 
- stary wyga — zanuci „Ta Dorotka ta malutka" 

— to zastępca wypadał w dobry humor i nawet na
wet pozwalał na wachcie za dalmierzem ..dym w 
rękaw" — zapalić.

Kazik Stępień mieszkał na innym pomieszcze
niu i pracował w innej branży. — Radzik — inte
ligent co wstydzi się szwabra - - ale chłoń morus. 
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za kołnierz nie wyleje i mimo, że inteligent krzep? 
w garści ma. —

Trójka ta zżyta była doskonale. Znali się od daw
na, a wspólne przeżycia na jednym okręcie zacieśniły 
i pogłębiły wspólną przyjaźń. Zawsze tak się starali, 
aby być w jednej burcie. Razem na służbę — razem 
na ląd.

Kazik najbardziej oczytany (te radziki to tylko 
na wachcie czytają-, mówił, że tworzą zespół „Trzech 
muszkieterów, Franek ze względu na Olkowe bary, 
twierdził, że raczej „grenadierów".

Na godzinę czwartą ogoleni, lśniący jedwabnymi 
krawatami (nieprzepisowe) stanęli na zbiórkę do 
wyjścia.

Amatorów lądu oyło stosunkowo niewielu. Część 
wyjechała na przepusiKi wkkszosc sp^dzaia wilję 
na okręcie, oficer dyżurny szybko przejrzał szereg 

złożył życzenia „Wesołych świąt" i na końcu do
dał sakramentalne — „tylko bez awantur". —

Muszkieterów te głupie ceremonie ze zwalnia
niem, przglądem, sprawdzaniem w książce i t.d. — 
nudziły śmiertelnie. Ale cóż, trzeba było czekać aż 
podoficer dolnych pokładów wyda legitymacje.

Głowacz skracał czas żuciem gumy. Franek, ini
cjator wypadu, dreptał w miejscu, oglądając raz 
poraź na nadbrzeże i wciągał w siebie zapach lądu.

Miało się już ku wieczorowi. Na ziemię kładła 
się brudna, ciężka, greenocka mgła — ale mimo to 
co ląd — to ląd.

Na koniec legitymacje w garści, już są na trapie, 
no i wreszcie czarny żwir nadbrzeża skrzypi pod 
wypucowanymi trzewikami.

Rozpięli kurtki, zsunęli czapki na tył głowy, po
prawili się w pasie, powsadzali papierosy w gęby, 
ręce w kieszenie i kołyszącym krokiem minęli w 
portowej bramie policjanta, „Merry Christmas" — 
„Merry Christmas".

Wsiąkli w uliczną mgłę. Chodnikiem przewalał 
się tłum marynarzy, żołnierzy, robotników, jaskrawo 
podmalowanych dziewcząt i portowej biedoty.

No dobra, ale gdzie idziemy? — zagadnął 
Głowacz.

Dotychczas nikt nie pomyślał o tym jak spędzić 
wieczór. Grunt że na lądzie.

—• „Może najpierw kino" zaproponował Stępień, 
który zachwycał się „kaczorkiem" i miał nadzieję, że 
go w dzisiejszym dodatku filmowym zobaczy. — „Ba
ry jeszcze pozamykane" •— dodał wyjaśniająco.

„Niech będzie kino" — zgodził się Głowacz i 
Skorupa.

Wskoczyli w autobus i zajechali przed „Pałace". 
Obejrzeli fotosy: każdy znalazł coś dla siebie — 
Skorupa angielską detektywkę, Głowacz kowbojów- 
a Stępień nadzieję ujrzenia kaczorka. Ogonek nie 
był długi. Po pięciu minutach siedzieli w fotelach. 
Detektywka dokręcała swe ostatnie jardy. Na ekra
nie była mgła — jeszcze większa niż na ulicy. Dob
rze że choć w fotelu nie było wilgotno.

Potem przyszedł „dziennik" Gaumont. Kaczorka 
nie pokazali. Był zato „Poppy" — To przypadło bar
dziej do smaku Głowacza, aniżeli „intelektualisty" 
Stępnia. Na końcu byli kowboje. Czaj-ny chaarakter 
w takimże kapeluszu, słodka Joyce w majtkach po 
kostki i w krynolinie na bakier. Biały kowboy strze
lał jak komandos — film kończył się pogodnie — 
(tylko 3 trupy i 4-ch rannych).

Kiedy znaleźli się na ulicy, stężona mgła pokry
wała wszystko. Wzięli się pod ręce — prawoskrzyd- 
łowy Kazik z latarką prowadził. Głowacz coś tam 
prawił o technice strzelania z biodra, ale go nie 
słuchali, bo w orzuchaeh burczało im i ziąb od mgły 
przenikał do kości.

Zaszli do pierwszego ną rogu. W pubie było lud
no. Wejście blokowała leciwa babcia z kuflem w 
ręku. Czkało jej się okrutnie. Raz po raz wstrząsał 
nią nerwowy skurcz, piwo wychlustywało się z kufla. 

a babcia uśmiechała się ukazując otchłań bezzęb
nych ust.

— „zobaczycie, zaraz puści pawia" — zawyro
kował Olek.

Kazik na wszelki wypadek wykręcił się rufą do 
babci i zaczął sypau oko do dziewczynki, którą ooej- 
mował francuzik z czerwonym pomponikiem na 
czpce.

Zamówili trzy „double". Frankowi, któremu już 
w drzwiach szynku poprawiał się humor — ze 
szklanką odebraną z rąk barmenki wstąpiła w serce 
rzewność wielka i nastrój podniosły i energia — on 
to nazywał „chęć do pracy".

Głowacz godnie sączył złotawy płyn i spozierał 
na bacię, zajęty dylematem „pućci pawia, czy nie?" 
Kazik przepijał w powietrzu do dziewczynki, opie
rającej się piersiami o czerwony pomponik, a strze
lającej oczyma raz poraź do Kazika lub do sztyw
nego jak na paradzie marinersa.

— „Chciałbyś być teraz pomponikiem co?" — 
zagadnął Franek Stępnia, ale ten ostatni westchnął 
tylko i wychylił szklaneczkę do dno.

Zamówili następną kolejkę. „Zapomniałem, że 
dzisiaj wigilia" — zagaił Kazik, który doszedł do 
wniosku, że niema szans w zdobywaniu okupowanej 
przez wolnych Francuzów — pozycji.

— „Ano wigilia — ciekawym jak długo ona wy- - 
trzyma" — odrzekł Głowacz — myśląc ciągle o babci.

„Psia krew, — zaczęło się Majstrowanie" wtrą
cił Franek — „trza było zostać i mazgaić się na łaj
bie". ■—

„A nie mówiłem, puściła!" — triumfująco krzyk
nął Olek. Istotnie babci czknęło się trochę za mocno 
i piwo dziurkami od nosa siknęło na podłogę i suknię 
Incydent ten zażegnał — o tradycyjno-sentymen- 
talnym podkładzie — sprzeczkę. Wyczyn babci ob
lano trzecią kolejką.

— Możemy teraz1 coś zjeść — zdecydował Głowacz.
Wyszli. Wzięli się pod ręce i aby było luźniej 

zeszli na jezdnię. „Tak jakbyśmy szli na pasterkę" 
— zaczął Kazik —• „Tylko psiakrew gdzie ten śnieg?

—„Znowu zaczyna" — mruknął Skorupa.
— „Daj mu spokój" wtrącił Głowacz — „mnie 

samemu zbiera się coś w gardle — jak tej babci —•_ 
kiedy pomyślę".

Stępień zanucił „Lulajże Jezuniu", Głowacz przy- 
basował „bu, bu bu“ Skorupa widząc, że jest prze
głosowany, dołączył do chóru...

Kiedy dotarli do restauracji, chór był zśplewany 
doskonale. Z „Przybieżeli do Betleem" na ustach- 
zacna kompania wtoczyła się pod „Trzy Kotwice".

Nlstety w restauracji, tak jak w Betleem wszyst
kie miejsca były zajęte. Ale zapach „fish and chips" 
zbyt był łechcący, abj' odejść i szukać szczęścia 
gdzieindziej. Postanowili czekać. —

Oparli się o ścianę i zaczęli rozglądać się po sali, 
kto już kończy, aby zająć miejsce.

Nikomu się nie spieszyło. Właściwie przy stolikach 
sączono piwo, a to co było na talerzu traktowano 
jako przekąskę. Dym z fajek i papierosów oraz kwaś
ny zapah piwa wypełniał lokal. Muszkieterowie stali 
przy drzwiach ćmili papierosy i niecierpliwili się. 
Nikt nie zwalniał miejsca.

Przy stoliku pod oknem siedziało trzech cywilów, 
wyglądali na marynarzy ze statków handlowych. 
Kolację już skończyli: ponad pustymi talerzami 
podnosili olbrzymie kufie piwa i przepijali do sie
bie. —

— „Kazik, może pójdziesz do tych żłobów Ho
lendrów i zaproponujesz żeby wstali — piwa mogą 
dostać i w barze" — zwrócił się Olek do radzika. 
najleprzego z pośród nich „anglika". Kazik podszedł 
do stolika Holendrów i coś zaproponował. Olek i 
Franek nie słyszeli propozycji — zobaczyli tylko od
powiedź. Kufel świsnął nad Kazikowym uchem i 
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wylądował na głowie marinersa, który zsunął się z 
krzesła pod stół.

W lokalu na sekundę jedną zrobiło się cicho. A 
potym — potym muszkieterowie dali nurka w tłum 
i zaczęło się... Nastrój bitewny uskrzydlił szklanki 
talerze i krzesła, a nawet stoliki, które zaczęły latać, 
nurkować, pikować i lądować kraksą na ciemieniach. 
Nieliczna płeć piękna uciekła oknem nadwyrażając 
„black out“. Jakiś legalista zgasił światło. Bitwa 
zaczęła toczyć się na „Close rangę" w ciemnościach. 
Trójka muszkieterów szykiem pelenga zadawała i 
odbijała ciosy.

Niesformułowany bliżej żak, płynący na świątecz
nych wspomnień, czczość w brzuchach, jak i wypite 
w pubie double — godność narodowa i zawodowa 

wszystko to stopiło się w amalgamat zawziętości, 
twardości, siły. Likwidacja odbywała się miarowo, 
skrupulatnie, krok za krokiem. Remont gruntowny.

O któreś tam minucie, na placu boju, zjawiło 
się kilku policjantów. Naprawili „black out" zapalili 
światła i poczęli liczyć szkody.

Na pobojowisku stało 3-ch Polaków i leżało 6-ciu 
Holendrów reszta co mogła o własnych siłach —

WOLNA
„Druga wachta wstąpić" rozgłośnie warknęły, 

strzałki zegara drgnęły i chwilę zamarły na duchów 
godzinie. Czarny dym wali z kominów, plącze w wią
zaniach anten i ginie w mrokach granatowej nocy.

Okręt trzeszczy w spojeniach gnie się, lecz po
słuszny mocy człowieka prze naprzód i skiby wody 
na boki usuwa. Na pomoście czuwa dowódca i wzro
kiem wybiega przed strzałkę kompasu.

Mam wolną wachtę — mam dużo czasu. Wiem, 
że tam w kabinie czeka wygodne łóżko i herbata z 
rumem, lecz spać mi się nie chce — sen wydarty 
szumem wiatru w czarną noc ucieka.

I to są właśnie te złe chwile — te przykre, kiedy 
na czowieka wali myśl jakaś szalona. I nim ta jedna 
skona pod czaszki sklepieniem, goni ją druga, dzie
siąta i ciężkim brzemieniem na piersi się kładzie, 
odbiera spokój, sen z oczu kradnie, pustkę wokół 
czyni. Myśleliśmy wszyscy, że tam, że do Gdyni, że 
polskie wybrzeże powita szumem lasu, jak swoich 
odbierze i po latach tułaczki do serca przygarnie.

Będziemy mijać Hel, Sopot — miniemy Jastar
nię, aż staniemy przy molo pijani powrotem. By bez 
rozkazu, bez komendy uklęknąć pokotem i Boga po
chwalić i nic nie mówić arii się nie żalić, że my tuła
cze, że krwią, że ranami... tam słów nie będzie 
trzeba gdy będziemy z Wami i będziemy w domu.

A żo tam komuś po twarzy te łzy pokryjomu po
ciekną na to nikt nie zważy. Zmieszają się w uśmie
chu te wasze ostatnie i... nasze — marynarzy nie 
pierwsze z pewnością.

Więc żyliśmy nadzieją, że pełną szybkością i 
pchani tęsknotą za żadne skarby świata, za srebro 
ni złoto nie zejdziemy już z kursu i do Was dojdzie
my.

Tak myśleliśmy wszyscy i tak dalej pragniemy. 
Ale czas srebrzy skronie i stępiały nerwy, a obcy 
pokład wiecznie pod nogami. Obca bandera; obca 
mowa wszędzie.

Jak długo jeszcze i co dalej będzie? Gdzie kres 
wędrówki i koniec włóczęgi. Lata spływają smutkiem, 
a my wiecznie cięgi bierzemy i topniejemy w ob
cym tłumie, który nie romm e i ntóa i -noż<= en 

to zwiała. Muszkieterowie powędrowali na policję. 
Okręt powiadomiono, że trzech marnotrawnych sy
nów można „odebrać" w komisariacie. Zastępca wy
słał po zgubę oficera broni podwodnej.

— „Panie Kapitanie" — meldował ten po pow
rocie — „to bardzo porządni chłopcy — jak po nich 
przyszedłem to w celi śpiewali „Rotę", jak Boga ko
cham „Nie rzuicim ziemi skąd nasz ród" — niech 
pan kapitan ich surowo nie karze".

Nazajutrz, mimo święta, sprawa odbyła się przed 
policyjnym sądem. Znalazło się 16-tu poszkodowa
nych, 6-ciu ciężko, 10 lżej. Szkody oberżysty wyno
siły Kilkadziesięt funtów ( ktoby takiemu wierzył?)

Sąd jednak stanął na słusznym stanowisku ,że 
3-ch nie mogło rzucić się na 16 -tu i muszkieterowie 
zostali skazani grzywną po funcie od łebka jedynie 
za hałaśliwe zachowanie się w areszcie.

„Za potriotyzm" mawiał potym Skorupa — „sie
działem i płaciłem za „Rotę" alianty mnie prześla 
dowały".

Na prawdziwą burzę zbierało się dopiero na 
okręcie. Na szczęście, sprawę odłożono na poświę- 
tach. L. MILANOWSKI

WACHTA
to tęsknota, co Ojczyzna znaczy, ico na obcym Chle
bie.

O Boże wielki, który jesteś w niebie i w swych 
mocarnych dłoniach obracasz gwiazd kręgi, bądź 
nam miłościw i z Przeznaczeń Księgi ześlij na ziemię 
wolność dla swojego ludu.

Błagamy Cię o cud i czekamy cudu choć nie god
ni może.

Ale Ty widzisz przecież Wszechmogący Boże, że 
źle nam już wśród obcych i pragniemy wrócić. 
Strząsnąc z siebie, zapomnieć i na zawsze zrzucić 
tułaczy miano.

Nie wszyscy wrócą. Niektórzy zostaną gdzieś na 
obcej ziemi zasypani piaskiem. Ci, co z pod angiel
skiego nieba walili się z trzaskiem maszyn płonących 
i ci co uwięzieni na okrętach tonących na dno się 
kładli. I tylu, tylu innych, którzy nadli w obronie 
właśnie... nie swojej wolności.

Zginęli. Szkoda. Lecz o wiele prościej los się z 
nimi obszedł szczędząc im zawodu...

...świt szary pnie się w górę, z za krawędzi mo
rza noc spływa za horyzont, a czerwona zorza po 
szczytach Pirenejów złote blaski sieje.

Zasłuchany w szum wiatru nie spostrzegłem, że 
dnieje, że całkiem odbiegłem od rzeczywistości. Mo
rze szumi pacierzem i szepcze bezgłośnie swą wiecz
ną modlitwę.

A to słońce strzela świetlistą fontanną paląc 
złotą purpurą z pod kopuły nieba.

Myśl zmęczoną wspomnieniem gwałtem stłumić 
trzeba i jeden dzień dorzucić do dni samotności.

...Brutalna rzeczywistość z gardzieli rozgłośni 
znowu w czeluście statku rzucała znane słowa.

„Pierwsza morska pokładowa — niech się przy
gotuje".

Więc znów z wschodzącym słońcem nowa otucha 
wstępuje, że Bóg, że sumienie, że jakaś uczciwość 
zakołata do mózgów możnych tego świata i stół kon
ferencyjny wraz z nimi zasiądzie.

Że przecież to się zmieni, że jakoś to będzie. Byle 
tylko wytrwać i wierzyć nie wątpić, zacisnąć zęby 
jeszcze, czekać i... na Wachtę wstąpić!
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