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Gwiazdki nasze marynarskie różnorakimi dro
gami chodziły. Pierwszą Wigilję poza Krajem w 
nieszczęsnym 1939 roku wielu z nas sp/dzało w drodze 
poprzez Europę do nowej Kaury Marynarki Wojennej. 
Noc była ciemna, w tym roku przemoc tryumfowała, 
zawalił się nad nami dom nasj i ci co z życiem uszli, 
długimi i krętymi drogami iść musieli po nową 
wolność. Mimo nadziei w przyszłość, nie było w tym 
roku chyba nikogo z nas coby do wieczerzy wigilijnej 
siadał z pogodą ducha. Ja sam siedziałem za druta
mi obozu internowanych, i z okazji jakiejś uroczy
stości wypadło mi deklamować wyjątki z ..Przed
świtu":

ojców naszych ziemi przez wroga wygnany 
Deptać musiałem obcych ludzi łany,
I zdała słuchać tych szatanów wycia —
Jak Dant, przez piekło przeszedłem za życia..."

.Przedświt" pisał Krasićski zgórą sto lat temu 
— weźmy zeń pociechę — i hart ducha, że na tej 
tułaczej wędrówce nie Jesteśmy ani pierwsi — ani 
jeszcze ostatni... Gdy słowa mej deklamacji brzmlały 
na melodyjnej akademii, za drutami obozu, „szata
nów wycia" rozlegały się salutami działowymi so
wieckiej floty wchodzącej w porty krajów nadbałtyc
kich. kładąc kres ich krótkiemu życiu. Z obozu 
internowanych garstka nas tylko wyfrunęła na wol
ność przez Szwecję, inni powędrowali do Katynia 
i chwały wiecznej.

Późniejsze Gwiazdki czasu wojny spędzaliśmy 
rozmaicie. W mokrej i mglistej Anglii, na morzu, za 
morzem i... pod morzem. Gdy ORP „Sokół" patrolo
wa! lodowate wody Arktyku w osłonie konwojów 

murmańskich, schodziliśmy na sto stóp pod wodę 
(jak w poemacie Słowackiego „sto mil od brzegu i sto 
mil przed brzegiem...) aby uchronić się przed szale
jącym na powierzchni zimowym sztormem i spokoj
nie zasiąść do Wigilii i Kolędę odśpiewać nie wsty
dząc się łzy tu i ówdzie uronionej.. Inną Gwiazdkę 
spędzaliśmy na Malcie, bez śniegu i bez choinki, gdzie 
ciepła noc i ostatnie wonie więdnących po ogrodach 
róż nie przypominały zgoła naszej polskiej nocy wi
gilijnej... W innym jeszcze roku, po powrocie do 
Ziemi świętej, ze zwycięskiego patrolu na wodach 
greckich, czekała na nas radość największa jaka żoł- 
nierza-marynarza spotkać może, wspólna wieczerza 
wigilijna z Naczelnym Wodzem, co wśród marynarzy 
również niejedną „męską łzę uronił", korząc się na 
Pasterce przed wyrokami Opatrzności.

Gdy poprzez lata wojny składałem rokrocznie 
życzenia świąteczne załodze, za każdym razem wy
mykało się solenne westchnienie: „może to już 
ostatni raz na obczyźnie..." Dzisiaj, gdy sprawy tego 
świata inny obrót przybierają, wydaje się na zdrowy 
rozum, że pokolenie nasze już Kraju oglądać nie 
będzie

Ale gdzież nam maluczkim mierzyć „zdrowym 
rozumem" wyroki Pana na Wysokościach! To też 
jak dawniej czasu wojny na stalowym pokładzie 
okrętu ślę wszystkim Kolegom rozsianym po prze
strzeniach Kanady, popod gwiaździstym sztandarem 
U.S.A., po pampach Argentyny, i tym w Londynie, 
i tym nad Wisłą i Odrą: ...może to już ostatni raz
z obczyzny" — w Noc Wigilijną serdeczne życzenia 
Pokoju i Dobrej Woli —

PODWODNIK
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Nowy Pierwszy Sea Lord

Z okazji zamianowania adm. Mountbatten‘a 
pierwszym Sea Lordem, S.M.W., w imieniu własnym 
oraz wszystkich tych którzy w czasie wojny służyli 
pod jego dowództwem, — przesłała mu gratulacje 
1 -w odpowiedzi otrzymała pismo, które poniżej po- 
dajemy:

Commander in Chief 
Mediterranean.
c/o G.P.O. London.
5th November, 1954. 

My dear Lt. Nadratowski.
Thank you very much for your letter conveying 

the congratulations of the Pollsh Naval Assoclation.
Will you please convey my gratitude to them for 

thelr message which I particulary appreciate coming 
from all former members of the Polish Navy who 
served under my command during the last war.

Yours sincerely,
Mountbatten of Burma. 

..Andrzejki" w S.M.W.
Tradycyjnym i dorocznym zwyczajem nasze Koło 

Pań przy S.M.W. urządziło w dniu 27 listopada zaba
wę taneczną „Andrzejki".

Zabawa ta jak i w latach poprzednich należała 
do jednych z najlepiej udanych Imprez. Miło nam 
zanotować iż wzięła w niej udział duża ilość Członków 
S.M.W. z Rodzinami. Obecnych około 120 osób. Czysty 
dochód w wysokości £ 17.5.51 został wpłacony przez 
Koło Pań do kasy S.M.W.

Mikołaj dla dzieci
W dniu 2-go stycznia 1955 (niedziela) o godz. 

3 pp. — Koło Pań S.M.W. urządza tradycyjnym zwy
czajem „Mikołaja" dla dzieci członków S.M.W.

Prosimy o nadsyłanie "głoszeń do Sekretarki 
Koła Pań (adres SMW) podając Ilość dzieci, oraz 
o przysłanie ewentualnych podarków dla własnych 
dzieci do dn. 31.12.54.

Nowi członkowie SMW
Ostatnio następujący Koledzy zgłosili swoje 

przystąpienie do naszego Stowarzyszenia:
inż. P. Podkowicz

S. Gielnik
F. Bąk

Wyżej wymienionych Kolegów witamy serdecznie 
w naszym gronie.

Przyjazdy
Po dłuższym pobycie w British Honduras przybył 

na kilkumiesięczny pobyt do Londynu i odwiedził 
nasze Stowarzyszenie kmdr, dr. B,_ MARKOWSKI.

Jednocześnie mitTTTy Pejsami względnie prze
jazdem odwiedzili S.M.W kol kpi_

S. Kince, ’ ^Biskupski
F. Pitułko F. Bąk

Wyjazdy
Wyjechał na stały pobyt do U.S.A. kol. S .Gawlik.
życzymy Mu na nowym miejscu pobytu wszelkiej 

pomyślności.

Dyplomy
Przed Komisją Board of Trade zdał egzamin: 

i otrzymał dyplom First Ma.te‘a kol, K. Zubkowskił
Z okazji tej składamy Kcrtedze serdeczne -gratu- 

lacje.
Kartki świąteczne

Przypominamy Kolegom 1 prosimy o nabywanie 
kartek świątecznych wydanych przez S.M.W. Kartki 
są do nabycia w kancelarii S.M.W. cena kartki wraz 
z kopertą 7d.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W ostatnich dniach otrzymaliśmy bardzo przy

krą wiadomość iż zginął w skutek wypadku na s.s. 
,Inagua" kolega nasz i członek S.M.W. por.mar. Wła
dysław FREDA. Według dość szczegółowego sprawo
zdania i wyciągu z logu okrętowego wypadek miał 
przebieg następujący: W dniu 20-go listopada statek 
zawinął do Tokuyama w Japonii. Por. Freda jako 
pierwszy oficer statku wraz z 3-cim óiicerem weszli 
do tanku Nr. 3 nikomu o tym nie wspominając. 
15 minut później 2-gl oficer statku znalazł ich w tan
ku nieprzytomnych. Wszelka pomoc zastosowana 
natychmiast, zawiodła jeśli chodzi o por. Fredę. 
3-go oficera, odratowano. Obydwaj weszli do tanku 
bez masek gazowych i utrata przytomności nastąpiła 
prawie natychmiast przez zatrucie gazami, i w kon
sekwencji obaj upadli. Orzeczenie lekarza: por. 
Freda zmad na skutek zatrucia gazem 1 utonięciem.

List od kpt. statku jest najwyższą pochwałą dla 
walorów moralnych i fachowych por. Fredy. Właści
ciel statku wyrażał się o nim z najwyższym uznaniem 
mówiąc, że był to pierwszy kandydat na kapitana 
statku w jego kompanii.

S.M.W. ze swej strony może do tego wszystkiego 
dodać, że był to bardzo ceniony przez nas i łubiany 
Kolega. Tracimy w nim wartościowego członka i po
zytywną jednostkę naszego społeczeństwa. Cześć 
Jego pamięci.
Samopomoc Wet. Mar. Woj. — New York

Ostatnio otrzymaliśmy od Sekretarza naszego 
Koła w New Yorku list w którym między innymi po- 
daje on nam kilka szczegółów z życia S.M.W.

W dniu 23 października odbył się doroczny bal 
SWMW „Noc Morska", który przyniósł około 200 do
larów dochodu.

W tym czasie organizacja nasza w osotie Sekre
tarza witała przybyłych z Formozy 22 polskich mary
narzy z kpt. Wąsowskim na czele, którzy zeszli z re
żymowych statków „Praca" i „Gottwald". Wspólnie 
z Komitetem Emigracyjnym. Związkiem Oficerów 
Marynarki Handlowej, Związkiem i Ligą Morską 
zorganizowano powitalną akademię dla wspomnia
nych marynarzy.

12-go listopada kol. K. Brożek wziął udział jako 
przedstawiciel naszej Organizacji w bankiecie poże
gnalnym urządzonym dla gen. Bora Komorowskiego 
i gen. Maczka przez Polonię Amerykańską.

—♦—
W dniu 28-go listopada odbyło się w New Yorku 

doroczne Walne Zebranie Samopomocy Wet.Mar.Woj.
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Zebranie przy stosunkowo licznym udziale, odbyło 
się w miłej i koleżeńskiej atmosferze i po przeglądzie 
rocznej pracy i planach na przyszłość obrano nowy 
Zarząd którego skład daje gwarancje solidnej 1 rze
czowej pracy, dla dobra naszej organizacji.

Skład nowego Zarządu przedstawia się jak na
stępuje:

Prezes Zarządu S.W.M.W, kol. K. Mayer
I-szy vlce Prezes Z. Łopuch
II-gi „ „ Jeleńskl

Sekretarz Org. K. Brożek
Fin. Cz. Jankiewicz

Skarbnik T. Jaszkowski
Cłonkowie A. Charłozlńskl

Aulak
Wyrażamy wszystkim powyższym Kolegom uzna

nie i podziękowanie za przyjęcie tych obowiązków w 
tak trudnych warunkach i życzymy im wszystkim 
serdecznie owocnych wyników 1 konstruktywnej 
pracy.

KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ ś.p kpt. mar. K. KINSBERTA
W odpowiedzi na apel gwiazdkowy — wpłynęły 

następujące dary na Fundusz ś.p. ktp.mar. J. 
Ginsberta:

Liga Morska — Okręg 2-gi i 7-my,
Chicago $ 302.50

Liga Morska — 5-ty Okręg w Ham
mond, Indiana 50.00

Samopomoc Weteranów Mar. Woj. — 
New York 150.00

M. Żebrowski 5.00
J. Rochowczyk 10.00
S. Ciundziewlcki 2.00
Oddział Ligi Morskiej Nr 

„Warszawa"
31

21.60
C. Proniewicz Zalomay £ 1.00.00
W. Kosianowski - Lorenz 2.00.00
T. Łubieński 10.00
E. Iwaszkiewicz 1.00.00
K. Hess 2.00.00
E. Staśklewicz 10.00
A. Trzyna 10.00
L. Ziembiccy 1.00.00
S. Włodarczyk 1.05.00
Bezimiennie 10.00
W. Ostoja Starzewski 10.00
Dr. J. Hofman 1.00.00
W. Zaremba 15.00
A. Wacięga 1.00.00
A. Guluk 1.00.00
H. Chwalibóg 10.00
J. Wiszowaty 5.00
W. Lasek

(z tego 10/- na Fund. Łabudy) .. 1.00.00
A Cieszkowska 5.00
P. Cieślak 10.00
J. Anczykowski 5.00

Zamiast życzeń świątecznych

A. Hulewicz „ 10.00
J. Piotrowska „ 10.00
W. Olszewski „ 5.00
pp. T. Kutek „ 10.00
S. Sienkiewicz 10.00
J. Koziołkowski ., 1.00.00
B. Karczewski „ 5.00
L. Iglantowicz 11.00
H. Gryko 10.00
inż. Z. Kiciński ,. 20.00.00
A. Kubicki „ 10.00
J. Wańkowski 10.00
P. Jankowski .. 2.00.00
S. Rowiński „ 1.16.09
F. Jasłowski „ 5.00.00
W. Majewski „ 3.10.05
L. Rabenda ., 1.10.00
S. Mrozowski „ 10.00
J. Kowalski 17.06
Związek Oficerów Mar. Handl. .. 18.00.00
F. Jasłowski „ 5.00.00
S. Rowiński „ 1.16.09
P. Jankowski £ 2.00.00

wszystkim ofiarodawcom.

pp. Pltułkowie £ 1.00.00
pp. Biskupscy „ 1.00.00
pp. Busiakiewiczowle ,. 1.00.00
pp. Grochowscy 10.00
W. Łomidze „ 1.00.00
dr. B. Markowski „ 1.00.00
E. Nowak „ 1.10.00
pp. Rogalowie „ 2.00.00
W. Nadratowski „ 1.01.00
Komisja Opieki składa serdeczne podziękowanie
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Z KOLEGAMI PO SWIECIE
W ostatnich tygodniach wokół wysp Brytyj

skich rozdmuchały się wichury silniejsze niż 
zwykle jesienią Wiatr przekraczał kilkakrotnie 
ICO mil na godzinę, fala wywróciła statek latar
niowy na ławicy South Goodwin u ujścia Tamizy 
ze stratą całej załogi, koło Lizard Point zatopiła 
małe cargo a u zachodnich wybrzeży złamała na 
pół duży tankowiec.

W tych szczególnych godzinach czasem 
dniach całych, myśli nasze —■ tych pozostałych 
na lądzie — biegną do Kolegów, których praca 
nadal wiąże z morzem, którzy może właśnie w tej 
chwili przeklinają dzień, w którym obrali sobie 
zawód marynarza; którzy napewno wtedy myślą 
z zazdrością o „odrabianiu" regularnych godzin 
w biurze czy fabryce i którzy również napewno 
zapominają o swoich narzekaniach po paru go
dzinach gdy wiatr ustanie.

Kiedy w „sztilu" po - wietrznym leży się w 
swej kabinie „kiwany" martwą falą, która plaska 
niezłośliwie o burtę, gdy zamiast gwizdów i zawo
dzeń wiatru w olinowaniu — słychać tylko uspo
kajające łup, łup — łup, łup maszyny parowej 
a od czasu do czasu nerwowy łomot maszynki 

sterowej i szczęk łańcucha sterowego, gdy się wie, 
że za dzień, za tydzień czy dwa dojdzie się do 
„celu" podróży a potem dążyć się będzie do no
wego celu wówczas nie zazdrości się tym na lą
dzie. Bo w życiu niema wyraźnie odciętych 
celami odcinków pracy! Trudno nazwać celem 
ciągły wysiłek aby tylko utrzymać usta ponad 
powierzchnią wody. Niema w sobie celu bezna
dziejna monotonja godzin biurowych czy fa
brycznych ich szeregi tworzące dni, tygodnie, 
lata. Niema celu w sobie życie mikroba miej
skiego, w otoczeń’u tys’ęcy i milionów innych 
niemal takich samych mikrobów. Za prawo 
życia, w ich gronie, za przywilej rozmowy z niemi 
i widzenia ich płaci się na lądzie utratą swobody, 
przykuciem do miejsca. Za piawo do swobody i 
przestrzeni płaci na morzu samotnością.

Niech od tych przykutych do brzegu idzie do 
Was samotnych na morzu wraz z naszym pismem 
serdeczna myśl, która w dniu Bożego Narodzenia 
da Wam złudę przeżytych wspólnie wieczerzy 
wigilijnych i zwykłych dni radości i trosk, wspól
nej pracy i odpoczynków. Tego wszystkiego, co 
złożyło się na to, że jesteśmy i nozostaniemy 
KOLEGAMI!

Kolega BROWARSKI z Montrealu porusza 
w pierwszej części swego listu sprawę leżącą na 
sercu redakcji Sygnałów. Oby list Jego zwerbo
wał chociaż kilkunastu nowych kcrespondentów 
Sygnałom. Wówczas będziemy mogli zwiększyć 
ilość wydawanych numerów rocznie co jest za
równo życzeniem czytelników jak i pragnieniem 
redakcji.
4175 Ridgevale Ave. 
Apt. 11.
Montreal. Canada.

Pozostając wierny tradycji pisarskiej, przesyJam 
swój sezonowy list. „Sygnały" czytam z najwyższym 
zainteresowaniem. Stwierdzam jednak, że pewna 
część listów zaczyna tchnąć jakimś rozczarowaniem. 
Chciałbym więc w jakiś sposób podnieść na duchu 
„wątpiących", zachęcić ich do dalszych opowieści, 
mimo borykań codziennego życia, które wszyscy prze
chodzimy. Osobiście jestem tak samo zaintrygowany 
przygodami kolegów z morskiego świata, jak i tych, 
którzy wybrali ląd za swą siedzibę.

A jest wśród nas cały szereg kolegów, których 
opowiadania zabarwiłyby znacznie szpalty „Sygna
łów". Dlaczego ci koledzy nie piszą? Czv ażeby krótki 
artykuł napisać trzeba aż być laureatem Nobla, czy 
na skromną wzmiankę należy czekać aż się zdobędzie 

miliony? Gdyby każdy z członków naszej demokra
tycznej organizacji choć jeden list napisał rocznie, 
obojętnie do jakiej miejscowości, do jakiej pracy losy 
go zmusiły, przyjemniej by nam wszystkim było. 
Przecież Samopomoc oznacza miedzy innymi wza
jemną pomoc duchową, tę więź wspólnych przeżyć, 
której nam nie wolno przerywać, bo zniszczenie tej 
spójni wewnętrznej wywrze katastrofa’ne konse
kwencje w nas samych. Nie możemy uskarżać się na 
brak tematów, których nanrawdę jest bezgraniczna 
skala, poprzez opisy osobiste, ujęcia literackie, poli
tyczne. geograficzne, socjalne, religijne, ekonomicz
ne, zawodowe, kulturalne i cały szereg innych. 
A zatem niech mi wolno będzie zaapelować o rozsze
rzenie tego najciekawszego działu naszego pisma 
„Z Kolegami po świecie".

Zasiedziałem się już trochę w tej dzikiej prowin
cji Quebec, czasami pytając siebie czy już czas ruszyć 
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się dalej. Tylko dokąd tym razem? Pracując w Ca- 
nadian Nat. Railways, mam dużo przywilejów po
dróżniczych z których oczywiście korzystam, rozbija
jąc się pociągami po tym rozległym terenie, pociąga
mi które mnie przyprawiają o ból nerek. Poznałem 
już cztery strony Ameryki Pm. oraz sześć środkowo
wschodnich prowincji Kanady, pozostałe cztery t.zn. 
prerie i zachodnią część mam zamiar zwiedzenia w 
przyszłym roku.

Potężny to kraj, pełen naturalnych bogactw, ale 
jeszcze nierozwlnięty. Upłynie dużo lat, nim owoce 
tego dobrobytu zostaną zerwane. Ci co przyjeżdżają 
obecnie, nie mogą spodziewać się tych plonów nawet 
w małej części; bez własnego wkładu energii.. Nowo- 
przybysze winni jednak mężnie znosić chwilowe nie
powodzenia .nie łudząc się nadzieją błyskawicznego 
dorobienia, bo to zdarza się tylko wyjątkowo. W Ka
nadzie jest dobrze ludziom zdrowym i posiadającym 
stalą pracę, ale sytuacja wcale nie jest tak wesoła 
dla tych, którzy pozbawieni są dochodów, lub są 
słabego zdrowia. Koszta utrzymania są wysokie, a 
opłaty lekarskie nieproporcjonalnie duże w stosunku 
do zarobków. Na temat warunków geograficzno- 
klimatycznych, odsyłam zainteresowanych do wspa
niałej książki G. Taylor‘a (profesora Toronto Uni- 
versity) p.t. ,,Canada“. Autor porównuje klimat 
Kanady do klimatu południowej Syberii i Płn. Chin, 
a zatym błędem jest przeprowadzanie porównań 
z krajami Europy.

Ogólnie, ciężki tu klimat, o dużych wahaniach 
temperatury i ciśnienia, no i dużego procentu wilgoci. 
Statystyki wykazują, że żywotność w tym kraju jest 
daleko niższa od żywotności w Europie. Na skutek 
tego, w połączeniu z wariackim tempem życia, do
minujące choroby w skupiskach miejskich to serce, 
nerwy, żołądek oraz choroby umysłowe. Za najlep
sze miejscowości do osiedlania należy uważać pół
wysep Niagara oraz płd. część B. Columbia, ale tam 
skolei o pracę trudno.

Po pewnym czasie każdy kulturalny Europejczyk 
doznaje szoku. O ile ktoś jest szczery czy towarzysko 
nastrojony, podzieli się swymi uwagami z innymi, o 
il ■ natomiast nie, to trawi to samotnie, jakgdyby się 
wstydząc własnych reakcji. A reakcji jest mnóstwo! 
Skrajny materializm, walka „na łokcie" w ogonku do 
tramwaju, do kina, do sklenu, prowadzenie samocho
dów systemem „brakes and accelerator ‘ z szybkością 
60 mil na godzinę poprzez zabudowane dzielnice, brak 
manier, zainteresowań kulturalnych muzyką, te
atrem, poważną książką, oto są rzeczy, które nie da
dzą się usunąć z tutejszego obrazu. A zatym asymi
lacja trwać musi długi okres czasu, tym krócej im 
przybysz jest młodszy i mniej kulturalny. ..We 
operate differently in Canada", powiedział mi kiedyś 
bardzo inteligentny Kanadyjczyk. Stosując to po
wiedzenie, mniej błędów się wykonuje.

Zabawne są dzisiaj polowania w sezonie jesien
nym na łosie, jelenie i niedźwiedzie. Z Montrealu 

towarzystwo udaje się samochodami do pobliskich 
Laurentian Mountains, strzelając z automatycznych 
Remingtonów dosłownie do wszystkiego co się w gąsz
czach rusza. Co roku z tego powodu są poważne 
ofiary wśród myśliwych.

Gdy jednak zwierzyn; się wreszcie zabija, obo
jętnie w jaki sposób, podwiesza się taką sarnę na 
rzemieniach na masce samochodu i obwozi poprzez 
główne ulice MontreaTu. pokazując przewagę dwuno- 
giego mieszkańca tego kontynentu, nad czworonogim 
zwierzęciem. Facet taki, potężnego wzrostu, kolorowo 
ubrany, o wadze tyluż funtów ile rogacz na masce 
samochodu, pali cygaro, bohatersko wypinając pierś 
za kierownicą Pontiac‘a.

Tego się nie da opisać, tak to wygląda groteskowo 
a zarazem okrutnie!

Ale co kraj to obyczaj!
Tegoroczny urlop spęcziłem w najmniejszej, lecz 

najbardziej zaludnionej prowincji Kanady. „Prince 
Edward Island", położonej 750 mil na wschód od 
MontreaTu w zatoce św. Wawrzyńca. Dla informacji 
podaję, że pokryłem 2.000 mil pociągiem. 300 mil sa
mochodem i 30 mil statkiem. Mała ta wyspa 
o obszarze 2.220 mil kw. o ludności około 100.000 przy
pomina Devon z czerwonej gleby oraz południową 
Irlandię z zieleni, dzikich plaży i ?e spokoju jaki tam 
panuje. Ze względu jednak na pobliże Labradoru 
około 300 mil na północ, temperatura wody w sierp
niu nie przekroczyła 60° F„ to znaczy temperatury 
wody w styczniu około Torąuay. Nic też dziwnego, 
że nie mogłem dłużej pływać niż 15 minut, wychodząc 
z kąpieli siny i trzęsąc zębami. Znajomi powiadają, 
że to jest najcieplejsza miejscowość w Kanadzie, 
a zatym nie wyobrażam sobie zimniejszych rejonów.

Z „Prince Edward Island" udałem się pociągiem 
do Nowej Szkocji, spędzając kilka godzin w Halifax. 
Tym kolegom, którzy byli na ORP „Piorun" w zimie 
1941 r. podaję, że jadłem dobrą kolację w restauracji 
„Green Lantern" na głównej ulicy — Barrington 
Street. Halifax jak dawniej przypomina Devonport, 
będąc potężną bazą handlowo-wojenną.

Zapach morza, ta sól, jod i powiey przestrzeni 
szalenie jednak ciągną, zwłaszcza po dwóch latach 
w śródlądzlu otoczony bagnistymi jeziorami Quebec. 
Po tylu latach włóczęg’. czuję się jak cygan. O osie
dleniu na stałe, nie potrafię jeszcze myśleć, podświa
domie traktując teraźniejszość jak przejściowy stan 
rzeczy. Podziwiam kolegów, którzy „rzucili już kot
wicę", bo to według mnie, to nielada sztuka dla ma
rynarza! Wiem, że kiedyś i ja będę zmuszony to 
uczynić, ale myśl tę odsuwam ze wstrętem. Wydaje 
mi się, że osiedlenie powoduje starzenie się, zastój 
psychtozny, czego się bardziej boję niż biedy.

Mógłbym jeszcze kilka stron papieru napisać, ale 
chciałbym oddać głos innym, aby usłyszeć bardziej 
interesujące zdarzenia.

Kończąc zasyłam pozdrowienia wszystkim kole
gom. gdziekolwiek się znajdują

Browarski
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Kolega KOPECKI, mieszkając w centralnej 
Afryce spędził urlop jeszcze bardziej egzotycznie 
i opisuje go w poniższym liście.

500, Sherwood Ave„ 
Marlborougłi, 
Salisbury,
S. Rhodesia.

Od dawna mam zamiar napisać coś do „Naszych 
Sygnałów" — parę lat minęło gdy ostatni raz pisa
łem. Nie mlatem jednak tematu, którym mógłbym 
probowac zainteresować szersze greno kolegów. Nie
dawno temu zrobiłem z zoną dość długą i barazo 
interesującą wycieczkę do Victoria Falls oraz t.zw. 
Wańkie oame Keserve i o tern napiszę.

Podróż z Salisbury do Yictoria Falls jest długa 
głównie skutkiem tego, że narazie mało tu jeszcze 
dróg. Można tam jechać albo przez Bulawayo luo 
przez Cmrundu i Łusakę a raczej Kafue (30 mil na 
południe od Łusaki) w JN. Rhodesia. Rzut oka na mapę 
tej części AfryKi wskaże, że w jednym i drugim wy
padku roni się bardzo duże półkole aby do victoria 
Falls dojechać. Drogi wprost z Salisbury do victoiia 
Falls niema i pewnie długo jeszcze nie będzie.

Jechaliśmy via Bulawayo' którędy droga jest 
całkiem dobra zupełnie zresztą nowa i miejscami są 
jeszcze objazdy bo nie całkiem skończona. Odległość 
prawie 290 mu zabiera jakieś 7 godzin takim samo
chodem jak nasz. Po drodze niewiele ciekawego — 
przejeżdża się przez dwa tylko miasta (tych tu zresz
tą bardzo niewiele) Gatooma, centrum przemysłu 
bawełnianego jakieś 2.000 białych mieszkańców oraz 
Gwelo czwarte co do wielkości miasto tutaj — 700 
białych. Centrum przemysłowe, fabryka butów 
Bata, kopalnie w pobliżu. Pomiędzy Gatoomą a Gwe
lo inne jeszcze miasto, Que-Que centrum kopalniane 
zelaza i złota. Tego rodzaju miasta mają tu prze
ważnie formę jednej ulicy ze sklepami, pocztą, hote
lem itp. naogół robią wrażenie miast jakie na fil
mach cow-boy‘skich przyzwyczajeni byliśmy oglądać. 
Bulawayo jest drugim co do wielkości miastem fc>. 
Rhodesia, ma jakieś 40.000 białych i jest centralą 
tutejszego systemu kolejowego. Podobnie jak Sa
lisbury jest już całkiem przyzwoitej wielkości mia
stem. Ulice ogromnie szerokie przecinają się pod 
prostym kątem i podobnie jak w Salisbury te idące 
w jednym kierunku nazywają się streets a te biegną
ce do nich pod kątem prostym avenues. W śród
mieściach dużo naprawdę wysokich 10-15 piętrowych 
budynków.

Droga z Bulawayo do Victoria Falls prowadzi 
przez kompletne prawie pustkowie. Nie jest to co- 
prawda pustynia ale po drodze aż do Wankie, osiedla 
zbudowanego wokół kopalni węgla, nie ma żadnych 
miast ani wsi. Dokładnie w połowie drogi t.zn. 144 
mile od Bulawayo jacyś przedsiębiorczy ludzie zbu
dowali „hotel" składający się z szeregu małych dom- 
ków mieszkalnych, restaurację i stację benzynową — 
nazywa się też „Halfway House". Pozatem po drodze, 
krętej idącej przez ustawicznie falujący grunt pa
górki, góry i doliny, tylko bush i od czasu do czasu 
posterunki policji z daleka widoczne po wysokich 
masztach stacji radiowych oraz od czasu do czasu 
misje różnych wyznań religijnych. Sama droga nie 
jest zła jakkolwiek nie jest to pełny asfalt tylko t.zw. 
strips, to znaczy dwa pasy asfaltowe o szerokości 

około 2 feet każdy i w odlegxOści od siebie kół samo
chodu. Był to tani i szybki sposób budowania dróg 
Które jakkolwiek mają dużo wad służyły i jeszcze 
służą temu krajowi dobrze. Przy wymijaniu innych 
samochodów trzeba oczywiście jedną parą kół z ta
kich strips zjechać. Z Bulawayo do Victoria Falls 
jedzie się około 8 godzin mniejwięcej 285 mil. Victo- 
ria Falls jest wyłącznie turystyczną miejscowością. 
Jest tam jedynie duży hotel, lotnisko, garaż i stacje 
benzynowe oraz taki Rest Camp składający się z sze
regu małych wygodnych domków dla turystów.

W tym właśnie Rest Camp zatrzymaliśmy się, 
znacznie taniej niż hotel a dużo swobounlej.

Wodospady Victorli są rzeczywiście wyjątkowe i 
jedynie i całkowicie zasługują na miano jednego z 
cudów natury.

Dla przypomnienia chcę cu dodać że w porówna
niu z wodospadami Niagara o wysokości 170 feet, 
średnia wysokość Victoria Falls wynosi 304 feet — 
największa wysokość 355 feet.

Spokojnie płynąca Zambesi, szeroko rozlana na 
przestrzeni prawie 1.900 yardów i usiana szeregiem 
wysepek spada nagle w stosunkowo wąski jar bie
gnący prostopadle do kierunku koryta rzeki i 1 milę 
długi. Z jaru tego jest tylko jedno wąskie wyjście 
już znowu w tym kierunku jak poprzednie koryto 
przed wodospadami prowadzące, tu jednak rzeka 
płynie w głębokim bardzo wąwozie 1 wije się serpen
tynami. Same wodospady dzielą się na szereg od
rębnych części — t.zw. Devils Cataract z zachodniej 
strony w pobliżu której Dr. Livmgstone 16 listopada 
18a5 roku wyszedł z buszu i poraź pierwszy zobaczył 
wodospady, Main Falls, Rainbow Falls i Eastern 
Cataract. Fakt, że Zambesi tworzy te wodospady 
spadając do jaru który jak wspomniałem biegnie 
prostopadle do biegu rzeki, stwarza wspaniałe wa
runki do oglądania ich z bardzo b’iskiej odległości 
na całej prawie ich długości. Chodzi się poprostu po 
przeciwnym brzegu jaru i widzi się jak na dłoni na
przeciw ogromny rozlew rzeki, kaskady wody spa
dającej w przepaść i na jej duże miejscami spokojne 
otchłanie lub kłębiące się prądy lub też nic oprócz 
masy mgły rozpylonej wody. Mgła ta w słońcu two
rzy wspaniałą tę<*zę  która przy pewnych warunkach 
świeciła prawie pełnym kołem. Spada ona niesiona 
prądami powietrza na tak zwany Rain Forest — ka
wałek gęstej dżungli z palmami i wężami włącznie. 
Pada tu ustawiczny drobny deszcz i chodzi się tam 
albo w kostiumie kąpielowym albo w płaszczu desz
czowym i gumowych butach — co jest jednak ze 
względu na upał mniej przyjemne.

Aby jednak objąć okiem całość tych wodospadów 
trzeba je oglądać z powietrza. Na lotnisku tamtej
szym prywatne przedsiębiorstwo ma parę małych 
samolotów i takim polecieliśmy nad wodospadami. 
Oprócz wspaniałego widoku wodospadów w odpo
wiedniej do ich wielkości perspektywie mieliśmy do
datkową atrakcję widzieć z powietrza 9 słoni których 
tam w okolicy jest dużo. Pilot dał nam możność zo
baczyć je z bliska latając prawie na wysokości ich 
wzniesionych trąb.

Powyżej wodospadów chodzi po rzece raz dzień- 
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nie taki turystyczny stateczek a raczej poprostu duża 
krypa z disslowym motorem ocieniona dachem z 
żaglowego płótna. Jedzie się tym launchem na wyspę 
o barwnej nazwie Kandahar Island. Jest to jedna z 
wysepek których jest tu masę na płytko rozlanej 
rzece. W pobliżu wyspy masa hipopotamów, kroko
dyli których tu też jest dużo nie widzieliśmy nieste
ty Na wyspie „wyjście na ląd". Roje małp i masa 
słoni, które tu brodząc przez rzeKę przychodzą w 
poszukiwaniu paszy. Z Victoria Falls zrobiliśmy 
jeszcze mały wyskok przez granicę do Północnej Ro
dezji do Livingstone gdzie właściwie niewiele jest 
ciekawego do oglądania oprócz Museum głównie Dr. 
Livingstone poświęconemu.

W drodze powrotnej jechaliśmy przez Wankie 
Gamę Reserve. Rezerwat ten jest Parkiem Naro
dowym — niczym nie różni się od Rodezyjskiego 
bushu oprócz tego że jest terenem na którym nie 
wolno zwierzyny strzelać. Jest to teren o obszarze 
5.000 mil kwadratowych położony na SW od drogi łą
czącej Bulawayo i Yictoria Falls. Sięga od tej drogi 
do granicy Bechuanaland. Jest rzeczą niepojętą jak 
zwierzęta wiedzą o tem że tam są bezpieczne, mają 
tam swoją drogą dodatkowe atrakcje specjalnie 
stworzone wzdłuż dróg którymi się jeździ aby zwie
rzaki oglądać. Atrakcje te mają formę sztucznych 
wodopojów — poprostu water-holes gdzie woda na
wet w suchej porze jest zawsze pompowana. W porze 
deszczowej zresztą drogi są nie do przebycia i Re
zerwat jest zamknięty dla turystów. Są tam też t.zw. 
salt fans — miejsca gdzie rozsypywana jest sól by
dlęca bardzo wielki smakołyk dla wszelkiego rodzaju 
antylop, bawołów itp. trawożerczych zwierząt.

Zwierzyny jest tu ogromna ilość. Oprócz wszel
kiego rodzaju antylop od maleńkich (nie dużo od 
królika większyca) do olbrzymich większych od 
konia, słonie, lwy, żyrafy, lamparty, bawoły, zebry, 
gnu i nosorożce.

Spędziliśmy tu jeden cały dzień i dwie noce a 
więc co najważniejsze dwa wieczory i dwa poranki. 
Widzieliśmy wszystko warte widzenia oprócz lam
parta, który właściwie tylko nocą wychodzi i noso
rożca których jest tu mało. Widzieliśmy sable ante- 
lope z olbrzymimi jak szable rogami, kudu, roan 
a.ntelope, waterbuck, gnu, zebry, strusie i dziesiątki 
innycu antylop które trudno tu wyliczyć, żyraf 
masami — te trzymają się zawsze prawie pojedyń- 
czo, czasami matka z małvmi żyrafiątkami, masa też 
dzików afrykańskich. Mieliśmy dużo też szczęścia — 
pierwszego poranku widzieliśmy 4 cheetah (gatunek 
lamparta o długich nogach i mniejszej niż lampart 
głowie — najszybsze czworonożne zwierzę na świecie. 
potrafi biegnąć z szybkością 50 mil na godz.) przy 
świeżo ubitej antylopie reedbuck. Drugiego poranku 
widzieliśmy 3 lwy — dwa samce z wspaniały mi grzy
wami i samicę przy wodopoju gdzie właśnie zabiły 
olbrzymiego bawoła. Przy tym samym wodopoju 
poprzedniego wieczoru widzieliśmy słonie i olbrzymie 
stado bawołów chyba z 200 sztuk.

Zwierzęta te samochodów zupełnie się nie boją 
i nie zwracają na nie żadnej uwagi. Bawoły i słonie 
mogą być niebezpieczne. Nie mieliśmy jednak żad
nych ryzykownych przygód i w wielu wypadkach wi
dzieliśmy zwierzynę z bardzo bliskiej odległości. 
Mam aparat filmowy — mam też teraz trochę na
prawdę doskonałych zdjęć filmowych. Przy wjaz

dach do Rezerwatu są rampy gdzie są tablice z na
pisami: „Stay in your car — you are going at your 
own “isk". Z samochodu nie wolno wychodzić — nie 
zawsze jest to jednak możliwe. Stado słoni które 
przeszło nam przez drogę zwaliło drzewo na poprzek 
drogi i aby przejechać mocowałem się tam chyba 15 
minut obłamuj ąc gałęzie na tyle aby samochód prze
szedł — ściągnąć drzewa z drogi nie dałem oczywiście 
rady. Przy rampach wjazdowych są takie obozy — 
Rest Camps, gdzie można nocować w małych dom- 
kach na ten cel zbudowanych. Odległość pomiędzy 
jednym a drugim końcem Rezerwatu 90 mil. Droga 
okropna — właściwie nie droga a poprostu trakt 
wyrąbany w bushu — jakim cudem przejechaliśmy 
po tych drogach w sumie około 350 mil nie połamaw
szy resorów i ramy, do dziś nfe wiem.

W obozach są też posterunki Gamę Wardenów 
którzy dają turystom wskazówki jak jehać i którędy 
1 gdzie ostatnio pokazała się jakaś szczególnie cieka
wa zwierzyna. To że widzieliśmy cheetah które 
rzadko się spotyka za dnia było odrazu przekazane 
radiem do drugiego obozu tak że jak tego samego 
dnia pod wieczór tam przyjechaliśmy już o tym 
tamtejszy Warden wiedział.

Nie wolno być w bushu nocą. Jadąc przez Reser- 
ve trzeba wyjechać z jednego obozu nie później jak 
o 2 p.m. tak aby przed zachodem słońca dojechać na 
drugi koniec. Numer samochodu i trasa (są dwie 
drogi prowadzące z jednego końca na drugi) poda
wana jest radiem przez Wardena z jednego obozu do 
drugiego i w razie gdy samochodu o danym numerze 
nie ma przed nocą, w bush wyjeżdża ciężarówka aby 
wyciągnąć takich co utknęli.

Ze względu na to że Rezerwat ten jest tak od
legły że są tam takie okropnie złe drogi, ruch tam 
jest stosunkowo mały. Jest to jednym słowem taki 
kawałek Afryki jak w Europie widzieliśmy na filmie 
powiedzmy Trades Forn — ten chyba każdy widział. 
To że jest tam dziko, że drogi prawie nie istnieją jest 
najwięKSzym urokiem. Gdzie okiem prawie sięgnąć 
jakiś warthog, żyrafa, stado gnu i żebry i strusi, 
stado bawołów, małe i w!ększe grupki antylop, para 
elandów(?) lub samotuc(?), sable antelope. No i 
słonie, stadami po 12, lub 4 lub 20 lub tylko parami 
zwykle mama słoń i słoniątko. Od czasu do czasu 
duże koty — lwy lub cheetah. Wszystko to zupełnie 
obecnością naszego małego samochodu nie zaintere
sowane, spokojne i obojętne tak jakgdyby nas tam 
nie było.

Wszystko jednak ma swój koniec — jak 1 ta na
sza wycieczka tak i ten list wreszcie skończyć muszę. 
Nie wiem czy potrafiłem opisać to taK aby dać cho
ciażby mglisty obrazek tej prawdziwej Afryki tym 
co to czytać będą no ale „there‘s no harm in trying." 

Samochodziarzom czy automobilistom chcę do
dać że jechałem małym Morrisem 8, 1948 model który 
ma na liczniku już 42.000 mil i jeszcze nie miał nawet 
pierścieni zmienianych; tym więc których nie stać 
na wspaniałe amerykańskie smoki jakie mają nasi 
..kanadyjscy" i „amerykańscy" koledzy polecam Mor- 
risy.

Na listy chociaż z pewnym opóźnieniem zawsze 
jednak odpisuję — zapraszam chętnych aby do mnie 
napisali.

Przesyłam bardzo serdeczne pozdrowienia wszyst
kim Kolegom.

KOPECKI
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A oto fragment listu kol. ŁATKIEWICZA, 
który wyjaśnia powody swego dłuższego milcze
nia. Razem z listem otrzymaliśmy obrazek 
nowego samochodu model 1955 Chevroleta. Ten 
fakt nasunął nam pewną myśl, której dotychczas 
nie poruszaliśmy. Nasze Sygnały chcą i mogą 
umieszczać drukiem zdjęcia załączone do listów, 
czy to o charakterze widokowym czy osobistym. 
Prosimy jedynie o nadsyłanie odbitek wyraźnych 
na cienkim błyszczącym papierze, które w razie 
miejsca i możliwości finansowych będziemy 
umieszczać w Sygnałach dla ilustracji listów. 
Ożywi to niewątpliwie Sygnały i da możność od
świeżenia w pamięci dawno niewidzianych
twarzy.

901. Washington Blvd. 
Oak Park, 
111.

...Nie pisałem długo bo nic wesołego się nie dzia
ło W końcu ub. roku (1953) straciłem pracę w U.S. 
Navy. Po zakończeniu wojny koreańskiej weszły w 
życie inne przepisy — pokojowe — nie obywatel nie 
może pracować w przemyśle wojennym. Fabryka 
zwolniła przeszło 1.000 ludzi, więc wyleli i mnie. 
Wogóle przemysł przeszedł pewien kryzys, jeszcze w 
52 roku łapali inżynierów na ulicy a w końcu 1953-go 
mogłeś wynająć paczkę za sixpence. Więc byłem 
przez parę miesięcy bez roboty, co tu nie naleiy do 
przyjemności. Potem pracowałem dorywczo z głoś
nym tytułem Consulting Engineer i z małą gażą. 
Dopierc od lipca b.r. pracuję w Przyzwoitych wa
runkach w Research Dpt. dość dużej firmy pod na
zwą Precision Scientific Co. Wyrabiamy dziwne 
przyrządy bardzo rozmaitego przeznaczenia, stano

wiących ekwipunek laboratoriów technicznych. Ja 
mam dość niezależny dział t.zw. „thermo-contest" — 
są to termostaty, grzejniki elektryczne, etc. Innemi 
słowy, tam gdzie ma być stała lub kontrolowana 
temperatura, tam muszę wsadzać swój nos. Praca 
jest ciekawa bo nasz dept. ma własny warsztat i la
boratorium, więc cokolwiek zaprojektuj? jest to 
wykonane i zbadane. Dalsza procedura jest też cie
kawa — nasze rysunki szkice i mcdele idj do biura 
technicznego, które wykonuje rysunki produkcyjn . 
Według tych rysunków nasz warsztat (research) wy
konuje „pilot unit“, poprawia się rysunki i dopiero 
wtedy , gadget“ idzie na produkcję fabryczną.

Praca jest rzeczywiście ciekawa, że aż tak się 
o niej rozpisałem. Pozatem pracuję wieczorami w 
poprzedniej firmie, obecnie dorywczo, ale był okres 
kilku miesięcy że pracowałem 11 godzin dziennie. 
M usiałem odrobić bezrobocie i chyba ciągle muszę. 
W dodatku stale muszę się czegoś uczyć.

Łątkiewicz

Listem kol. HESSA rozpoczynamy grupę 
listów kolegów pływających. Kol. Hess ma swoją 
bazę w Nowym Yorku skąd pisze.

425 West End Av„ 
New York 24.

Wiele wody upłynęło w Hudsonie rd czasu gdy 
pisałem ostatni raz do Londynu — lecz początkowo 
nie było o czerń pisać, a ostatnio nie miałem czasu 
na pisanie. Wreszcie stosunki trochę się ułożyły i 
mam więcej czasu dla siebie. Otóż po kilku miesią
cach na lądzie dostałem się w sierpniu b.r. na ropo
wiec panamski wielkiej ropowej firmy amerykańskiej 
Tide Water Oli Ass., gdzie skutecznie i pracowicie, 
jako trzeci wytrwale pływam. Zupełnie to nowy dział 
dla mnie to też od początku miałem ogromnie wiele 
pracy, by wszystkie metody i sposoby nafciarzy prze
niknąć, lecz dzięki Bogu „nie święci garnki lepią" i 
obecnie jestem już całkiem „w domu" w tych ropą 
śmierdzących sprawach. Płacą trochę mniej niż na 
amerykańskich ropowcach, ale z wielką ilością „over- 
time" płaca wychodzi doskonale. Oczywiście jest i 
druga strona medalu, a mianowicie postoje w porcie 
są minimalne, 24 - 30 godzin, tylko tyle aby statek 

napełnić lub wypompować 1 znów” jazda na morze 
po nowy ładunek i nowe tysiące dolarów dla firmy 
— w rezultacie żyje się całkowicie na statku, bo i w 
porcie trzeba swoją wachtę odstać i w do.nu jestem 
tylko gościem na parę godzin, by zabrać i wysłać 
pocztę i na czas wrócić na statek, który wychodzi w 
morze o każdej porze dnia i nocy, gdy tylko jest pu
sty. Rejsy trwają tylko 14 dni, N. York - Teksas, 
ciągle wzdłuż wschodniego wybrzeża i Florydy, dzięki 
czemu pogoda nam dopisuje i słońca mamy pod 
dostatkiem, co trochę umila to ropowe życie, a że po 
6 miesiącach dostaje się 2 tyg. płatny urlop i bonus, 
więc jakoś można wytrzymać, zwłaszcza ze zima jest 
okresem gdy trudno znaleźć pracę na statku, to też 
zadowolony jestem, zimę spędzę na dobrej pracy i na 
„ciepłych" rejsach. Naogół sytuacja w żegludze USA 
ji st ciągle ciężka, konkurencja tanich marynarek 
Europy i Japonii jest bardzo silna, a "uch handlowy 
świata powolny, to też setki statków amerykańskich 
stoi uwiązanych, a tysiące marynarzy bierze się do 
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innej pracy. Nadzieje na wojnę w Indo-Chinach i 
na ruch w żegludze (USA) zawiodły i obecnie jest dla 
marynarzy za wiele na świecie pokoju". Jakaś mała 
wojna z udziałem USA jest bardzo dobrym objawem 
dla przemysłu 1 żeglugi i obecnie wiele innych dzia
łów gospodarki amerykańskiej kuleje 1 żyje z sub- 
wencyj rządowych.

W świecie ropowym skolei zawarcie umowy 
z Persją w lipcu b.r. poruszyło całą machinę świato
wego nafciarstwa, które wchodzi w okres ożywienia, 
conajmniej do następnego lata. My również mamy 
szanse przejść na rejsj do zatoki Perskiej, lecz chwi
lowo trzymamy się Ameryki, ku radości żonatych i 
ojców rodzin, którzy wzdychają, by nie wysłano nas 
tam na święta! Tyle byłoby moich spraw, które do 
marca przyszłego roku związane są ściśle z ropą, a po 
urlopie trzeba będzie się rozejrzeć po innych działach 
żeglugi, gdyż chclałbym wrócić na rejsy do Europy 
1 oczywiście na dłuższe postoje niż te obecne parę 
godzin. Od szeregu tygodni nie widziałem nikogo z 
nowojorskiego światka i nie wiem co się wśród ludzi 
dzieje, poza ogólnym ubolewaniem nad nieprzyno- 
szącą nam zaszczytu papierową wojną Zaleski - 
Anders, która nawet nie wiem w jakim jest już sta
dium. Ogólnie sprawy światowej polityki schodzą 
powoli na psy 1 obawiam się że Ameryka racznie wy
cofywać się ze swych daleko wysuniętych pozycji w 
Europie i Azji, gdyż okazało się, że samej Ameryki 
niema kto bronić i jakaś nagła zdeterminowana 
Inwazja powietrzna może położyć USA na łopatki z 
armią i flotą ..zagranicą", coś jak Anglia w r. 1940 
po upadku Francji. Wzrost lotniczo-atomowej potęgi 
sowieckiej spędza sen z oczu sztabom waszyngtoń
skim, to też budują tu i w Kanadzie szereg sieci 

radarowych — kosztem setek milionów a bez gwa
rancji, że ten system całkowcie ostrzeże Amerykę 
przed atakiem. Wpływ konserwatywnej części 
partjl republikańskiej (ex prez. Hoover) na opinię 
amerykańską wzrasta, a idea „Fortress America" 
staje się modną, zwłaszcza wobec decyzji dozbrojenia 
Niemiec 1 Japonii co moim zdaniem jest jednym z 
największych błędów powojennej polityki USA (jak 
faworyzowanie i zaufanie do bolszewików w ostatniej 
wojnie) gdyż zarówno Niemcy jak i Japonia, gdy 
poczują się znowu silne, pójdą z komunistami prze
ciw Zachodowi, a nigdy z Zachodem przeciw Komu
nistom, Niestety w polityce USA myśli się jedynie 
kategoriami handlowymi i Jankesi nie mogą zrozu
mieć, że sojuszników godnych zaufania nie można 
kupić, lecz trzeba pozyskać — i ciągle operują bilio
nami dolarów jako rzekomymi gwarancjami, że taki 
a taki kraj bezwzględnie pójdzie z Ameryką a nie z 
Komunistami. Obawiam się, że rozczarowania będą 
bardzo przykre i bolesne i będzie „Jankes mądry po 
szkodzie". Oczywiście obecnie wszystko w Ameryce 
nastawione na wybory i żadnych decyzyj nie będzie, 
(np. dla wyborów poświęcono Indo-Chiny i powstrzy
mano Czang-Kal-Szeka). Według ostatnich pogłosek 
USA zażąda na terenie U.N. od Rosji wycofania czer
wonych wojsk z terytoriów okupowanych po 1939 r. 
— włącznie ze wschodnią Polską. Wskazywałoby to 
na większe zainteresowanie możliwościami rewolu
cyjnymi satelitów wobec niepewności oficjalnych 
sojuszników, lub może być tylko gestem bez znacze
nia. dla zrobienia dobrego wrażenia.

Łączę pozdrowienia dla kolegów z Samopomocy.

Hess

Bazą kol. ANCZYKOWSKIEGO jest Liver- 
pool. Tak dawno nie słyszeliśmy nic o nim, że z 
wielką radością czytaliśmy wszystko co plsze. 
Linia na której pływa nosi nazwę Booker Linę, 
Liverpool - Demerara, statek S.S. Arakaka.

DRODZY KOLEDZY.
Przesyłam a conto zaległych składek 20/- z proś

bą o poinformowanie mn.e o wysokości moich zale
głości i wybaczenie zwłoki w przesłaniu. Równo
cześnie załączam mały datek na gwiazdkę dla inwa
lidów i chorych.

Pragnę przy tej okazji powiedzie^ jak wdzięczny 
jestem za przesyłanie mi „Sygnałów" i z jak wielką 
zawsze przyjemnością czytam wszystkie artykuły 
a zwłaszcza z „Kolegami po świecie" .

Co do mnie to należę według podziału Komando
ra Pławsklego do „miljonerów morskich w milach" 
lecz nie mogę powiedzieć bym był z tego powodu 
specjalnie szczęśliwy. Pływanie na Polskich Okrę
tach w otocsenlu swoich, a pływanie wśród obcych 
to dwie zupełnie różne sprawy. Wszyscy wiemy jak 
przyjemny i miły nastrój (prawie zawsze) panował 
na naszych okrętach. Ile humoru 1 dowcipu było 
w rozmowach przy posiłkach czy też gawędzie przy 
kieliszku lub nawet inspekcjach. Czuliśmy się jak 
w domu, bo byliśmy w domu u siebie, między swoimi. 
Niestety tak nie jest i poprostu być nie może na 
statku obcym, a może tylko ja jestem za stary nato 
by się zmienić. Jestem 1 zawsze będę dla nich ,,fo- 
reigner". ja zresztą chcę nim być i w tym może leży 
cała trudność. Koledzy na lądzie mają więcej kon

taktu ze swc'mi, niektórzy szczęśliwi prawie codzien
nie, a my na statkach miesiącami nie słyszymy słowa 
polskiego, tak że czasami człowiek gada na wachcie 
do siebie by tylko usłyszeć mowę polską. Możecie 
więc sobie wyobrazić ile radości sprawia spotkanie 
kolegi w obcym porcie. Ostaunlo (parę miesięcy 
temu) zdarzyło mi się to w Georgetown B.G. w Po
łudniowej Afryce. Spotkałem tam kpt. Kincego a 
raczej on przyszedł poklepał mnie po ramieniu gdy 
siedziałem przy barze 1 spytał: Co ty tu robisz? Po
czątkowo myślałem ze wypiłem trochę za dużo, lecz 
ponieważ było jeszcze wcześnie więc uwierzyłem żę 
to Kince. Noc przeszła nam na wspomnieniach i 
opowiadaniach o Starych Polakach i co byłoby gdy
by... Żyłem tym spotkaniem przez dłuższy okres 
czasu tymbardzlej, że kpt. Kince był pierwszym ko
legą którego spotkałem „zagranicą" od chwili zde- 
mcbilizowania po przeszło już 5-cio letniej tułaczce 
na morzach. Od dwu przeszło lat pływam na tym 
samym statku s/s „ARAKAKA" bo dawno przysze
dłem do wniosku że nie ma ..perfect ship‘u, a „Ara
kaka" ma coś swojskiego w nazwie i w pewnych 
okresach czasu należy do kategorii t.zw. „happy 
ships". „Happy Ship" to taki statek gdzie oficerowie 
pokładowi rozmawiają czasem z mechanikami (water 
mix with oil), załoga upija się kompletnie tylko w 
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dniu wyjścia w morze a kapitan jak jest pijany to 
nie wychodzi z kabiny. Naturalnie są jaszcze inne 
warunki jak t.zw. ,,grub“ czyli rezultat kulinarnych 
wysiłków ,,chefa“, czas i okresy otwarcia baru, roz
rywki towarzyskie jak kino i dancingi oraz rodzaj 
pasażerów a raczej ich płeć, które pomagają do 
stworzenia atmosfery, lecz nie są w istocie najwa
żniejsze. Jeśli chodzi o mnie, to może najważniejszą 
przyczyną która mnie trzyma na tym staóku, jest 
posiadanie przez niego basenr pływackiego. Basen 
jest mały i płytki (skakać do niego z masztu nie 
można) ale jest i woda zmieniana każdej nocy. 
W uopikach wychodzę z niego tylko na posiłki i na 
wachty a i czasami by się prs'vspać!

Włóczęga pg morzach jest naogół monotonnym 
zajęciem, lecz od czasu do czasu zdarzy się coś cie
kawszego jak ap. spotkanie Dr. Bombard‘a. Spotka
liśmy go na Oceanie Atlantyckim. 600 mil od wyspy 
Barbadoes, gdy samotnie na małej tratwie, bez za
pasów żywności i wody był w trakcie przekraczania 
Atlantyku. Robił to już przez 53 dni żywiąc się zła
panymi rybami które jadł na surowo a pił wodę 
deszczową 1 tą którą mógł wycisnąć ze złapanych ryb 
a w razie trudności w tym, nawet słoną wbrew wszyt- 
kim dotychczasowym teoriom o jej szkodliwości dla 
zdrowia. Okazuje się, że małe ilości słonej wody, o 
ile się ją pije przed kompletnym „wysuszeniem" 
organizmu nie szkodzą. (Istnieje wiele przeciwników 
tej teorii).

Doktor Bombard był w doskonałym zdrowiu i 
samopoczuciu. Posuwał się przeciętnie z szybkością 
43 mil na dobę i gdyśmy go spotkali miał zupełnie 
dobrą pozycję nawigacyjną, jeśli chodzi o szerokość 
geograficzną. Pomylił się tylko w długości nie mając 
chronometru a tylko zegarek na rękę, który zresztą 
nie chodził. Spędził z nami 3 godziny na statku i 
dał się skusić na obfity posiłek i parę szklanek kawy, 
co o mało, w następnych paru godzinach, przypra
wiło go o śmierć, jak sam wspomina w dziękczynnym 
liście do naszego kapitana Miał też u nas pierwszą 
kąpiel od szeregu tygodni, co jak twierdzi zostawiło 
na nim niezatarte wspomnienie. Dr. Bombard w na
stępnych kilkunastu dniach osiągnął cel swojej po
dróży a z nim sławę i pieniądze. Dr. Bombard, który 
jest Francuzem okazał się niezwykle przyjemnym i 
interesującym człowiekiem. Między innymi swymi 
wyczynami przepłynął Kana1 Angielski. Gdy dowie
dział się, że jestem Polakiem, zaczął z niezwykłym 
entuzjazmem opowiadać o Zakopanem, gdzie po 
wojnie dwukrotnie spędził wakacje. Ostatnio ka
żdemu oficerowi statku przesłał swoją książkę z de
dykacją, książkę o samotnym przekroczeniu Atlan
tyku na tratwie p.t. „Bombard Story".

Dr. Bombard miał niezwykle szczęście w swoim 
rejsie, bo prawie dokładnie w miejscu naszego spot
kania, na miesiąc przed tym, wpakowaliśmy się w 
huragan (tropica1 revolvlng storm). Gdyby to jego 
spotkało, a ciągle jeszcze panował okres huraganów, 
nigdy by z niego nie wyszedł. My sami mieliśmy dużo 
kłopotu i nie chciałbym tego ponownie przechodzić.

Portem do którego zawsze zachodzimy w naszych 
rejsach jest Geo.getown w Brytyjskiej Guianie. 
Brytyjska Guiana to kraj o niezwykle mieszanej 
ludności. Niema prawie rasy na św" ecie która by 
tam nie była reprezentowana. Głównie jednak widzi 
się potomków Murzynów afryKańsk.ch, Hindusów i 
Chińczyków. Klimat tropikalny lecz znośny, fauna 
i flora nie specjalnie bogato jak na Tropiki repre
zentowana. Istnieje jednak niesłychana ilość węży 
różnego gatunku, i aligatorów. Te ostatnie, z małą 
przesadą, często wstrzymują ruch na drogach, a 
znalezienie węża w pokoju nie należy do specjalnego 
wydarzenia. Sam miałem żywego, jadowitego węża 
w kabinie, naturalnie w słoju, przykrytym siatką 
gazową. Był to wąż wodny (Water labaria), chcia- 
łem go przywieźć do Anglii jako „souvenir“ lecz raz 
mi się śniło że uciekł ze słoja i tu skłoniło mnie dr 
zlikwidowania go sposobem niemieckim (gas cham- 
ber). Obecnie jest nadal w słoju lecz oblany spiry
tusem. Przywiozłem jednak w ciągu ostatnich dwóch 
lat paru Innych mieszkańców Guiany, jak papugi 
(przed zakazem), ptaszki miłości (love birds), tukana 
i małpkę. Wszystko to dla towarzystwa w drodze 
i w celach edukacyjnych dla mojej córeczki, ku jej 
ogromnej radości a rozpaczy mojej żony. Gdy 
wspomniałem, że w następnym rejsie przywiozę ży
wego aligatora, zagroziła rozwodem.

Z ważniejszych wydarzeń na „Arakaka" było prze
wiezienie do Brytyjskiej Guiany, jej obecnego guber
natora Sir Alfreda Savage z żoną. -Tego Excelencja 
Sir Alfred zaszczycił mnie szeregiem rozmów na 
tematy polskie 1 o komunizmie. Gdybym był zaro
zumiały ,sądziłbym, że jego szybka akcja w zlikwi
dowaniu P.P.P. (People Progressive Party) i zaha
mowanie rozwoju koinunlzmu w Brytyjskiej Guianie, 
miała pewien związek z naszemi rozmowami... Nie 
mniej kontakt między Gubernatorem a „Arakaką" 
nadal istnieje i oficerowie są częstymi gośćmi w Go- 
vernor House.

Innym jeszcze ważniejszym, z punktu widzenia 
angielskiego, wydarzeniem, było goszczenie przez nas 
zespołu M.C.C. z Len Huttonem na czele, w czasie ich 
pobytu w Zachodnich Indiach. Mieliśmy ich co
dziennie na statku przez jakieś dwa tygodnie, w 
rezultacie zabrakło nam piwa, zanim przybyliśmy 
do U.K.

Może należałoby wspomnieć jeszcze o uratowaniu 
przez nas kutra rybackiego „Gratitude" i zaholowa 
niu go do Liverpool‘u. Niestety nie na dużo się to 
przydało bo parę tygodni temu, kuter ten w pierw
szym rejsie po remoncie, został zatopiony w kolizji z 
tankowcem, ze stratą załogi.

Tak to życie płynie na „Arakaka" w ciągłym 
przekraczaniu Atlantyku i z ciągłą, niezachwianą na
dzieją, że może kiedyś zamiast na Zachód, skieruje 
się na Wschód i popłynie do polskiego „Marę Nos- 
trum".

Kończąc, przesyłam Serdeczne życzenia świą
teczne, koleżeńskie Pozdrowienia i serdeczny uścisk 
dłoni dla Wszystkich.

ANCZYKOWSKI
-ł-
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Na koniec kol. KRAKUS z tych najwierniej 
pływających i piszących korespondentów Sy
gnałów. Przez parę miesięcy nie dawał znaku 
życia, przez Niego opóźniliśmy wydanie numeru, 
bo jakżeż bez niego wydać świąteczne „Sygnały". 
Ale wreszcie nadszedł list i opowiadanie.

Na morzu, 
1.11.1954.

Zagubiłem się przez kilka miesięcy i pewnie też 
pierwszy raz dzięki temu Redakcja „Sygnałów" ode
tchnęła z ulgą posyłając prędko ostatni numer do 
druku zanim zdążyłem przysłać coś na ostatnią 
stronę.

Nie zdążyłem jednak z tej prostej przyczyny, żem 
się wcale nie śpieszył chcąc dać Czytelnikom chwilę 
wytchnienia, a może chcąc Ich sprowokować, by... 
dobijali się o więcej.

Pisać — prawdę mówiąc -- jest o czym, na dowód 
czego walę równocześnie z tym listem około 50 stronic 
rękopisu (maszyna nie wyśniła się niestety!) w na
dziei, popartej gorącą prośbą, do Naczelnego aby, — 
o ile pójdzie — poszło całe w świątecznym numerze, 
który z pewnością będzie nieco obszerniejszy.

Czytelnicy mi wybaczą, że całe moje obecne opo
wiadanie roi się od trupów i wie je smutkiem, ale 
zapewniam, że nie poniosła mnie wcale wyobraźnia i, 
że przygodę ową przeżyłem ponad 10 lat temu. Sta
rałem si° ją ująć i opowiedzieć jak najkrócej, i z 
pewnością nie objąłem całegc ogromu katastrofy. 
Nie zdziwiłbym się też gdyby gdzieś ze świata dobiegł 
do „Sygnałów" głos kogoś kto przeżył ze mną, ów 
piątek 13 marca 1943 r. Byłoby ml wtedy trochę 
raźniej mając tą drogą poparcie przawdziwości mych 
słów.

Zaznaczam, że nazwiska przewijających się po
staci są zmyślone, za wyjątkiem jednego, całości zaś 
opowiadania nadałem formę nowelistyczną mając 
na uwadze, że Redakcja „Sygnałów" zamieszcza 
prace moje w Kąciku Literackim, i to, że Czytelnikom 
będzie łatwiej przetrawić taką formę niż opartą 
jedynie na suchych cyfrach i faktach.

Wracam jednak do siebie. Już kilka miesięcy 
temu rozstałem się ze swoją hiszpańską linią, a ści
ślej mówiąc pomogli ml w tym czyli... wyrzucili mnie 
b. grzecznie, bez uprzedzenia, dokładnie 15 minut 
przed wypłaceniem.

Poprostu pierwszy oficer z angielskim uśmie
chem powiedział mi: „You are finished to-day“. 
..Dlaczego?" pytam. „Ja nie wiem" — mówi — 
..kapitan cię zwalnia".

To ja na mostek do kapitana. Kapitan rusza 
ramionami: „Ja — mówi — nic nie wiem. Pierwszy 
oficer cię poda*  na listę schodzących". W tej właśnie 
chwili pierwszy oficer wchodzi na mostek. Wytwo
rzyła się sytuacja, której na szczęście ja — Polak — 
nie m „siałem się wstydzić.

Skłoniłem się nisko obydwum i za godzinę byłem 
w domu. Następnego dnia dostałem wprawdzie 
telegram, że mam wrócić, że pomyłka i... wogóie 
„sorry".

Nie wróciłem, nawet żal mi było pieniędzy na 
odpowiedź.

Nie oficjalnie się dowiedziałem, że pierwszy ofi
cer imał tam kogoś „ze swojej wsi", kogo predysty- 
nował na ten statek. A, że miałem już tam ponad 

22 miesiące pływania, co u Anglików jest raczej nie 
spotykane, więc pojechali na mnie.

Przypominam też sobie, że kapitan kiedyś wyra
ził się obrażliwie i nieprzyzwoicie głupio o Polakach. 
Ratując strzępy narodowej dumy odpaliłem mu 
szybko i pewnie dobrze, bo gdyby nie steward i nie 
lód pod ręką, toby go apopleksja trafiła. Dawno to 
już było temu, ale jeśli zwolnienie moje miało jakiś 
związek z tą sprawą, to kapitan niewątpliwie miał 
rację — szkoda tylko, że racja ta sprecyzowała się w 
jego umyśle z iście angielską flegmą.

A swoją drogą, to wielka szkoda, że tak mało 
wpływa listów do „Sygnałów" od tych, kiurzy pływa
ją na angielskich statkach na stanowiskach nie 
oficerskich, chocirż tych ostatnich szczególnie niko
mu nie zazdroszczę, bo bardziej przykro jest jeśli 
człowieka spotyka chamstwo ze strony, z której go 
się najmniej spodziewać powinien.

Krótko mówiąc stosunki ogromnie ciekawe i... u 
nas — nie do pomyślenia. Kiedyś może na jakimś 
zebraniu, czy Zjeździe, kiedy Zarząd i Koledzy mi 
pozwolą, tak tylko między swymi powiem coś na ten 
temat. Pisać o tym nie mogę, bo nie chcę wydać się 
zbyt jednostronnym.

Niestety jednak w życiu wewnętrznym na statku 
- - nie możemy nic temu zaradzić, gdyż jesteśmy w 
przytłaczającej mniejszości, przytym Anglicy są tra
ktowani tak samo zupełnie. Dla orientacji podaję, 
że rufa statku gdzie mieszka załoga, a właściwie jej 
rdzeń, dla pomostu i śródokręcia — gdzie mieszkają 
oficerowi — jest w najgorszym gatunku... kolonią. 
Ale narazie o tym dość.

W podróżach moich obecnie nie wiele się zmie
niło — raczej się wydłużyły.

Pracuję w innej kompanii — szkockiej — ogólnie 
to samo, ale do wszystkiego można się przyzwyczaić. 
Włóczę się więc obecnie dokładnie wokół Morza śród
ziemnego, przez Marsylię, Genuę, Carrarę do Neapolu, 
Sorrento, Salerno, Capri i słonecznej Sycylii.

Obecność swoją i życie na statku traktuję po
prostu jak smutną konieczność, którą wynagradza mi 
w pełni świecące inaczej, tak po naszemu, cudne 
rozgwieżdżone niebo i piękno włoskiej ziemi.

Mówiąc oczywiście o pięknie mam na myśli tylko 
to bezpłatne i prawdziwe bez udziału... Włochów.

Jakże ogromnie łat.je i nawet warte stokrotnego 
przeżycia są te wszystkie drobne przykrości i niedo
ciągnięcia na statku — nawet karaluchy pełzające 
setkami po chlebie i śpiącej twarzy, nawet widok 
byłego studenta z Cambrlgde obecnie artysty-mala- 
rza, a z konieczności marynarza, wyciskającego przy 
stole ex-chorążemu lotnictwa pryszcze na plecach aż 
tryska po ścianach; nawet brudna, czarna kabina, 
której malowanie nie leży w programie pracy na stat
ku. — Wszystko to się wydaje nieważne, nieobecne, 
a nawet znośne wobec jednego spojrzenia na Zatokę 
Neapolitańską o zachodzie słońca, na błyszczące mi
lionami świateł miasto, na drzemiący Wezuwiusz, na 
cudną, wynurzającą się niby kopułą z morza wyspę 
Capri i Lazurową Grotę — na ciemny, gładki szafir 
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wody i fioletowe skały, wreszcie na setki prześlicz
nych domków uwieszonych u tychże skał niby gnia
zda jaskółcze.

Jakże hojnie i wspaniale bogato Stwórca uchylił 
piękna tej ziemi. Ale... kto chce i umie i potrafi je 
uchwycić w siebie, przeżyć i nie zapomnieć — niechże 
nie staje na tę piękną ziemię.

Neapol. Miastu takie same jak tysiące innych, 
znacznie tylko... brzydsze. Na głównych ulicach i 
skwerach roi się dosłownie od brudnych, cuchnących 
straganów uginających się pod tak niesłychanie 
błyszczącą tandetą, że ,.nasz“ Woolworth to bajka.

Kilkanaście metrów od głównej ulicy — poprostu 
groza, trudna do uwierzenia nędza i brud — niepojęte 
wprost zestawienie kontrastów. Nie wiele mi już na 
świecie zostało do zobaczenia, a przecież tak brudne
go niechlujstwa nie widziałem nigdzie. Całości do
pełnią najwyraźniejsze bluźnierstwo.

Naprzykład pomiędzy jedną knajpą, a drugą z 
których dolatują krzyki, przekleństwa i śpiew, wsu
nięta we wnękę kapliczka z Matką Bożą. U Jej stóp 
gruba, brudna przekupka sprzedaje kawałki lepkiego 
arbuza z milionami much, lub jakieś stwory morskie 
na gorąco, a nad głową — j ak okiem sięgnąć, w głąb 
wąskiej ulicy girlandy kilkupiętrowe suszących się 
majtek i innych wesołych części garderoby. Okrop
ność! Wogóle każde załamanie muru, każda wnęka 
morduje publicznie kogoś ze świętych — nie wiem 
czy świętym tam dobrze tak bardzo na codzień i sam 
osobiście nie odczuwam tam wcale bliskości Waty
kanu.

Każdy Włoch, czy ona — wyczują na odległość 
obcego — drą wtedy z człowieka tak niemiłosiernie 
i nie po chrześcijańsku te resztę tysięcy lirów, że 
skóra trzeszczy.

Zalewają się przy tym łzami wywlekając na 
świadków prawdziwości ceny wszystkie pokolenia i 
jeszcze kilka na przyszłość. Istny teatr. Wreszcie 
człowiek skołowany i sam zapłakany wychodzi ze 
sklepu z przedmiotem, którego nie chciał. ale za to 
bez pieniędzy.

Przewoźnik na Capri bierze 1.000 lirów, ale z 
powrotem taniej nie pojedzie jak za trzy 1 wmawia, 
że w tamtą stronę się pomylił. Wiedomo Capri wyspa 
i trzeba jakoś wrócić.

Nocleg w hotelu w sąsiedztwie jakiejś Rity 
Hayworth. czy Marylln M. (bo tylko one tam mogą 

swobodnie i szeroko oddychać) kosztuje moją trzy
miesięczną pracę — nie licząc na ich towarzystwa 
i nie licząc napiwków.

Piwo kosztuje 100 lirów, ale kelner po 100 wogóle 
nie wyciąga ręki i dalej czeka. Owoce czasami są 
trochę tańsz“ niż w Anglii.

Szybkość na jezdniach przekraczająca tory wy
ścigowe nic więc dziwnego, że Włosi biją wszystkich 
jeźdźców zagranicznych.

Ja wiem, że istnieje jeszcze inny Neapol, czy 
Rzym, czy Wenecja, że galerie obrazów, rzeźb, czy 
cuda architektury, Rafaele, Tycjany, Michały, La 
Scala i inne Forum Romanum i, że jest piękno „ro
bione" na które złożyło się wiele żyć ludzkich i sławy. 
Nam jednak — w pracy •— trzeba je wygrzebywać 
właśnie z zakamarków dostępnych 1 z tego innego 
życia tej drugiej, przytłaczająco większej części 
ludzkości.

Można je znaleźć kto chce i umie patrzeć.
I dlatego mnie — mimo wszystko — jest dobrze. 

Cieszę się, że żyję, że mogę oglądać to właśnie inne 
piękno, nie docierające do tych co go tylko szukają 
z ciągłym trzymaniem ręki w kieszeni i wśród kata
logów ponumerowanych eksponatów.

To za które jest tylko jedna zapłata... modlitwa.
Niech klękają prędko wszystkie Rafaele, Van 

Dycki czy Rubensy przed jednym zachodem słońca 
jaki widziałem wczoraj, lub przed pokrytym czarny
mi zwałami chmur niebem, dartym błyskawicami i 
rozhukanym żywiołem wód.

Ciekawe jaki mecenas sztuki, czy ktoś kto tak 
pięknie o tym mówi, czy pisze śmiałby tak spojrzeć 
z pokładu małej łupinki w oczy temu prawdziwemu 
pięknu i mieć możność porównania swojej małości 
i nicości z potęgą Boga i Natury.

Zagalopowałem się trochę i przyznaję, że mnie 
poniosło ponad zwykły list do „Sygnałów"!

,„A marmur, który przywieźliśmy do Londynu z 
Carrary wyładowaliśmy w... Salerno i pełni pomido
rów, orzechów 1 wina rwiemy znowu do Londynu w 
nadziei, że strajk skończony.

Pewnie teraz znowu przepadnę na kilka miesięcy, 
bo zaraz trzeba będzie płacić składki.

Ale postaram się, aby „Sygnały" na tym nie 
ucierpiały i regularnie co dwa miesiące się przy
pomnę.

KRAKUS
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,J. KRAKUS

„EMPRESS OF CANADA” ZATONĄŁ’
Siedzieliśmy w namiocie w ponurym nastroju 

zbyt leniwi, czy zatopieni w myślach, aby przerwać 
posępne milczenie.

Było parne popołudnie i przez uchylone skrzydło 
wciskał się szary mrok kładąc głęboki cień na stro
skane twarze.

Wiatr targał płótnem tłukąc monotonnie lampą 
zawieszoną pod stropem, ciężkie krople deszczu 
uczepione w gałęziach drzew, przy gwałtowniejszych 
porywach, dudniły głucho w naciągnięty brezent. 
Czasami jeszcze po zachmurzonym niebie przewa
lały się warczącym echem grzmoty i nikły gdzieś w 
głębi afrykańskiego lądu.

— Cnolera nadała i życie! — rzucił Piotr znie
nacka. — Mówcie coś do pioruna, bo zwariować 
przyjdzie! Siedzicie zapatrzeni w ten mglisty trój
kąt za którym dzień dogasa, a żadnemu do głowy nie 
przyjdzie, że każdy podobny dzisiejszemu skraca ży
cie o wieki i... nie wraca.

Toż ja tam, w dalekiej Mandżurii, zostawiłem 
wszystko co mi najbliższe i najdroższe 1 poszedłem 
na pierwsze wezwanie. Jam nie widział nigdy swojej 
Ojczyzny, a przecież chcę Jej bronić, bić się, niechby 
nawet zginąć, ale byle prędziej niech się już cos 
dzieje, bo mi bezczynność mózg rozsadza!

— A ty już wojnę widział, hę? — spytał jakiś 
głos z głębi.

Piotr odwrócił się gwałtownie całą postacią, 
szukając wzrokiem twarzy pytającego. Wielkie jego 
oczy zaiskrzyły w ciemności.

— Nie, nie widziałem, ale się jej nie boję.
— No, tak ty i słuchaj, — mówił ten sam głos — 

ty jej nie szukaj i daj Bóg abyś jej nie znalazł. Mam 
trzy razy lat co ty, widziałem, przeżyłem i... prze
płakałem dużo, żal mi clę boś młody i czysty, a wojna 
to brud i łzy, rozumiesz, to za gardło dusząca roz
pacz i strach o tych co żyją, a żal za tymi co pomarli. 
Wojna to nie piosenka, ani pęki róż, ani uśmiech 
dziewczyny, to krew i pożoga, mór i zaraza, to po
tworna gąsienica tratująca wszystko i szczęście i 
życie 1 młodość i... przyszłość! To krwawy kłopot 
ludzkości! Pamiętaj i bacz, aby cię owa wojna nie 
starła w swym młynie zanim spojrzysz jej w oczy 
— ot co!

Nastała głucha cisza tylko wiatr bił z wściekło-

*) Statek należący do Canada Pacific Co. zatonął 
storpedowany na Płd. Atlantyku dnia 13-go marca, 
1943 r. Zginęło ponad 2.000 ludzi, w tym 24 Polaków 
i jedna Polka.

Drugi statek zastępczy, o tej samej nazwie, 
spłonął doszczętnie w Liverpoolskim doku w 1952 r. 

ścią w mokre ściany namiotu.
— Przestań krakać Wolak — rzekłem — gdyby 

każda kula zabijała nie byłoby komu strzelać. Będzie 
co komu pisane, a narazie i tak dosyć nam ciężko 
byś miał takie tyrady wygłaszać. Myślę, przecież, że 
w najbliższych dniach coś się rozstrzygnie, nie bę
dziemy, u diabła, tu wiecznie siedzieć!

— A jednak ta bezczynność trwa już dwa mie
siące. Zresztą... jeśli chodzi o mnie, jest ml wszystko 
jedno.

Słowa te zabrzmiały taką beznadziejnością, że 
poruszyli się wszyscy. Głowy zwróciły się w kierunku 
tego co strzelił tą racę rezygnacji, a on siedział po
chylony do przodu, w świetle trzymanej w ręku za
pałki twarz jego śniada i szczupła o jakiejś posępnej, 
chmurnej urodzie była stężała i zła. Zapalał powoli 
papierosa, aż płomyk dopełzał mu do palców. Zdawało 
się w ciszy, jaka panowała, że słychać skwierczenie 
palącej się skóry.

— Wariat! — ktoś rzucił z ciemności.
Złoty punkcik żażącego się papierosa zniżył się 

jeszcze bardziej.
— Nie, nie jestem wariatem — zaczął cicho 

Włodek — ale cały czas jakoś, od samego początku 
tej długiej podróży odnoszę wrażenie, ba, jestem 
pewny, że ja do tej Anglii nie dopłynę. Ma to być 
przecież już nasz ostatni etap, a ja podświadomie 
pragnę, żeby nastąpił jak najpóźniej... żeby nie na
stąpił wcale.

Poderwały mnie jego słowa. — Bredzisz Włodek! 
— prawie krzyknąłem. — Niepotrzebnie siejesz de- 
fetyzm. Jesteś z pewnością pod wrażeniem wczoraj
szego zajścia. Przyznaję, że odegrałeś w niem po
ważną i dość ryzykowną rolę, biorąc jednak pod 
uwagę specyficzne i dość luźne, obecne stosunki 
miejmy nadzieję, że sprawa nie pójdzie dalej. Bądź 
więc dobrej myśli 1 nie martw się na zapas.

— Mnie już nic nie uratuje...
W tej chwili ktoś uchylił skrzydło namiotu i 

głośno zapytał:
— Podchorąży tzumski tu?
— Jestem — odpowiedział głos Piotra.
— Z rozkazu D-cy transportu jest pan przydzie

lony do grupy załadowczej. O 8-ej rano odprawa 
przed namiotem kancelaryjnym.

— To pan panie Bauman? — spytałem. — Co 
tam słychać

— To ja. A słychać dobrze — odparł z ożywie
niem Bauman. — Jutro wyjazd prosto do Anglii. 
Masz pan pojęcie? Bagaż oficerski już odchodzi, a i 
panom radzę się szykować!

— Czy to aby nie „lipa“, Bauman? — zawołał 
Wolak.
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— Lipa, czy bez, wszystko jedno, a jedziemy na- 
pewno. Pan Wolak to zawsze jak chodząca opozycja.

Ruch się zrobił w namiocie i za chwilę pozosta
łem tylko sam z Włodkiem.

— Co z tobą? — zacząłem — nie bierzesz prze
cież poważnie, u diabła, tej całej awantury! Przy
pomnij sobie chłopie ileż to już razy nastawialiśmy 
wspólnie karku, a przecież mamy jeszcze na czym 
łby nosić! Otrząśnij się. złap handrę za bary i 
grzmotnij o ziemię.

Dźwignął się ciężko z plecaka, na którym siedział, 
starał się uśmiechnąć, ale twarz mu się wykrzywiła 
tylko jakimś bolesnym grymasem.

— Chodźmy stąd — rzekł — duszno tu i ciemno.
Wtłoczył nogą papierosa w trawę. Vv yszliśmy. 

Wieczór już zapadł zupełny, w koronach drzew wiatr 
jeszcze pojękiwał z cicha, a po niebie gnały szybko 
białe, wełniste obłoki przeświecając w przerwach 
iskrami gwiazd.

Minęliśmy symetryczne uliczki namiotów zanu
rzając się w czerń nocy. Z mokrej, asfaltowej jezdni 
buchał na twarze ciepły, wilgotny opar. Las po obu 
stronach drogi tworzył ciemną nleprzebitą wzrokiem 
masę, od czasu do czasu zakwilił w niej ptak, lub 
płaz jakiś z szelestem pomknął w g stwinę.

Pies zaparł się czterema łapami i z tłumionym 
skowytem cofał się do tyłu, choć go Bauman ciągnął 
na trap co siły. Ot, zwykły taki kundel bezpański, z 
bielmem na jednym oku. przystał kiedyś do żołnie
rza gdzieś na małej stacyjce jeszcze tej „nieludzkiej" 
ziemi i razem poszli w tą długą tułaczkę. Razem 
głodni, a przecież radośni żegnali stepy kazachstań
skie, przez Persję górzystą i Irak słoneczny dotarli 
aż tu. na wybrzeże durbańskiego portu i tu pies wtu
liwszy ogon pod siebie, skowycząc z cicha, nie chciał 
iść dalej z żołnierzem. Patrzył swym psim, wiernym 
wzrokiem 1 prosił swym psim, poczciwym sercem 
„nie idź", jakby czuł, że gdzieś w zakamarkach 
statku czai się śmierć.

— Coś mi ta skrzynia trumną cuchnie — rzucił 
Wolak.

Istotnie, statek przycumowany do mola nie kusił 
i nie zachęcał jakoś zbytnio. Wielka, szara masa z 
drobniutkimi oczodołami lluminatorów wyrzucała z 
wysokich kominów czarne kłęby dymu, który — przy 
dość silnym wietrze— otulał nadbudówki i zwisał za 
rufą. Ogromne włazy pootwierane w burcie, wchła
niały w czeluście tysiące ludzi i sprzętu.

Załadowanie szło sprawnie i szybko, brak było 
jednak tego zwykłego gwaru 1 radości z oczekiwanej 
podróży. Wchodziliśmy w milczeniu, jacyś posępni, 
gryząc może w sobie żal, że się przecież kończy jakiś 
etap życia, e się coś za sobą zostawia bezpowrotnie.

Piotr zadarł głowę do góry machając przyjaźnie 
ręką. Zdziwiony, poszedłem za jego wzrokiem. Na 
pokładzie pasażerskim oparty brodami o przyburcie 
szereg głów drobnych, dziewczęcych spoglądał cie
kawie w dół, na nas. Na czapkach dziewcząt świeciły 
jasno polskie orzełki.

Piotr szturchnął mnie w bok łokciem. — Co Jur. 
jak myślisz, nie będziemy sami! Polki!

Uśmiechnąłem się gdzieś w przestrzeń do góry. 
Przez chwilę zamajaczyła mi przed oczyma czyjaś 

droga twarz, otoczona kaskadą ciemnych włosów i 
zrobiło mi się jakoś jaśniej i raźniej na duszy. Spoj
rzałem na Piotra. Promieniał radością, a wielkie, 
jasne oczy śmiały się do owych główek patrzących 
na nas z wysoka.

Rozlokowaliśmy się szybko. Po ciągłym życiu 
obozowym, z plecakiem pod i błękitem nieba nad 
głową, wnętrze statku z normalnymi jego wygodami 
wydało się nam luksusem. Nic więc dziwnego, że 
nastrój szybko się zmienił i już gwarnie, a wesoło 
wysypaliśmy się na pokład. W tejże chwili syrena 
ryknęła potężnie raz. drugi i trzeci, śmiesznie mały 
holownik, wyglądający z góry jak żuk, targał za
wzięcie stalową liną podaną ze statku. Przestrzeń 
pomiędzy nadbrzeżem a burtą poczęła się szybko po
większać, wreszcie woda skotłowała się za rufą. * 
Statek drgnął pracą motorów-olbrymów, holownik 
rzucił linę i spłynął wzdłuż burty. Minęliśmy falo
chron biorąc prosto w twarz ostrą, rzzźką bryzę. 
Byliśmy w morzu.

życie na statku płynęło wartko, pogodnie i bez
trosko. Głośniki radiowe podawały bez przerwy wia
domości z frontu. W niedźwiedzich łapach wschod
niego barbarzyńcy niezwyciężony, germański mit 
począł trzeszczeć potężnie, chwiać się i kruszyć. 
Wojska sprzemierzone zaczęły nabierać oddechu i 
bić. Słuchaliśmy z chciwością każdej wzmianki o 
Polsce i Jej Siłach Zbrojnych, które na każdym nie
mal odcinku brały krwawy odwet za pamiętny wrze
sień i radowaliśmy się, że oto wkrótce będziemy 
cząstką tego odwetu.

Snuliśmy się po pokładach w towarzystwie 
„długowłosej armii' pełni dumy i nadziei. Piotr, za
topiony po uszy w jasnych oczach złotowłosej Zoch- 
ny, o świecie bożym nie wiedział i mało poświęcał 
czasu naszej grupce, która wciśnięta pomiędzy łódź 
ratunkową a nadbudówkę, zajmowała się tylko na
wigacją, zwrotem, szybkością, domniemaną pozycją 
własną i ewentualnych okrętów podwodnych nieprzy
jaciela. Królował tu... Bauman. On to uzbrojony w 
dwa pasy ratunkowe, które do snu szczelniej opinał, 
był centralą wszystkich plotek i wydarzeń na statku 
i naczelnym kwatermistrzem. On zawsze gdzieś wy
trząsnął czy puszkę owoców, czy „beef‘u ‘, czy nie
winną butelkę, on wreszcie miał zawsze najświeższe 
wiadomości. Przystał do naszej marynarskiej grupy, 
bo jak mawiał ,,z marynarzami nie utonę". Bauman 
czuł zabobonny strach przed Gustkiem (Kozłow
skim), za to ze mną nie liczył się wcale.

Zdobył gdzieś lornetkę 1 wiecznie czegoś wypa
trywał 1 szukał na powierzchni morza. Gdy wreszcie 
wzrok jego nie znajdował punktu zaczepienia zwra
cał stroskaną twarz w stronę Gustka i pytał:

— Panie bosmanie, czemu my tak daleko od 
lądu? To niedobrze. Trzeba wysłać delegację do ka
pitana niech jedzie trochę bliżej.

— Głupiś Bauman! — Gustek na to — ląd jest 
bardzo blisko tylko ty patrzeć nie umiesz.

— Gdzie? Gdzie? — Bauman rozgląda się go
rączkowo.

— Tu właśnie — 1 Gustek wskazuje palcem pod 
kadłub statku. — Tylko 10 tysięcy metrów.

— Pan bosman zawsze lubi żartować, a mnie to 
szkodzi bardzo — żali się Bauman opatrując troskli
wie pasy.

Mieliśmy rzeczywiście tyle do dna. Wychodząc 
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z Oceanu Indyjskiego otarliśmy się Cape Town 
biorąc kurs na północo-zachód. Z południowego 
Atlantyku począł dąć silny wiatr i targać gładką 
powierzchnię morza. Wraz ze zmianą pogody zmienił 
się też i nastrój. Nic jeszcze nie było wiadome, a 
przecież pasażerowie byli niespokojni.

Pierwszy — rzecz prosta — dowiedział się 
Bauman i przyniósł nam, jąkającym się ze strachu 
głosem, wiadomość o... zagrożeniu przez nieprzyja
cielskie okręty podwodne, które rozstawione ciasną 
szachownicą pomiędzy Płd, Ameryką, a Zach. Afryką 
tropią pilnie ruch statków i atakują skutecznie.

Bitwa o Atlantyk wciąż trwała i groziła przewa
gą nieprzyjaciela. Groźne pancerniki niemieckie 
gromiły konwoje sprzymierzonych, same — jeszcze 
niedosięgalne w oparciu o niedostępne fiordy Nor
wegii. statek nasz szedł samotnie, bez osłony, a 
jedyną jego obroną była szybkość i chyż-ść zwrotów.

Dnia 12-go marca, tuż nad wieczorem zdziwił nas 
zwrot prosto w zachodzące słońce. Kurs na Anglię 
wskazywał zupełnie północ z lekkim odchyleniem na 
zachód.

1 znowu nieoceniony Bauman przybiegł z nowi
ną, że na skutek silnego zagrożenia od nieprzyja
cielskich okrętów podwodnych idziemy do Pernam- 
buco.

Wieść szybko rozeszła się po pokładach wzbu
dzając niepokój i podniecenie. Tu i ówdzie grupki 
ludzi starały się zatrzymać kogoś z załogi i rozpyty
wać. Krążyły różne domysły i przypuszczenia, a 
tymczasem noc nastała ciemna, wietrzna 1 chmurna. 
Po zaciemnionych zupełnie pokładach przemykali się 
ludzie rozmawiając niemal szeptem, jak gdyby wróg 
nawet rozmowę mógł podslyszeć. W salonach i barach 
pustki, tylko zapaleni brydżyści tłukli z pasją kar
tami o lśniące blaty stolików. Noc zeszła w zdener
wowaniu i niepewności.

Wreszcie nastał ranek pogodny, choć słońce 
przyćmione poranną mgłą dźwigało się za rufą 
jeszcze leniwie. Ciemny granat powierzchni morza, 
oraz wiatr huczący ciągle w olinowaniu wskazywały 
wyraźnie bliskość Płn. Atlantyku. W kąciku naszym 
nie było nikogo z naszej gromady, tylko Bauman 
siedział osowiały i senny.

— Źle pan spał, panie Bauman?
— Co znaczy źle? Co to źle? Wcale nie spałem. 

Taka noc, oj taka straszna noc. Panie, a pan wie, 
że to dziś piątek i 13-ty! Co pan na to? Taki zbieg 
feralności! Mówią, że minęliśmy najbardziej zagro
żone miejsce, ale ja nie widzę co tu jest miejsce? 
Woda wszędzie jednakowa, tylko czasem trochę 
czarniejsza. Ach, panie, Bóg tylko jeden wie co się 
w niej chowa!

W tej chwili zbliżył się Piotr z Zosią różową 
jeszcze od snu. Trzymali się za ręce tchnąc oboje 
radością i uczuciem szczerem co im prześwietlało 
oczy.

— Panie Jurku — zwróciła się do mnie, — niech 
pan prędko powie, że już niema tych obrzydliwych 
łodzi! Panowie marynarze przecież powinni najle
piej wiedzieć.

Spojrzałem na ich twarze, świeże, pogodne jak 
ów poranek, na ich ręce splecione w uścisku, na ich 
młodość promienną i nagle... złość mnie jakaś, po
rwała, czy żal za własną ulatującą młodością, za 
tym co zostało tak nagle przerwane i już nigdy nie 

wróci, czy może zazdrość o ich szczęście takie proste 
i dziecinne i oto — jakby sam diabeł mnie skusił — 
zapragnąłem przez chwilę cień jakiś rzucić na ich 
radość, na wesele, przyćmić im oczy, zatrzeć tą 
ufność w życie co z nich biła jak płomień!

— Nas „łodzie" nie obchodzą mała Zochno*  — 
rzekłem — tylko ten jeden okręt podwodny i ten 
właśnie na nas czeka. Dziś w nocy będziemy pływali!

Dziewczyna spojrzała na mnie rozszerzonymi 
źrenicami, przytuliła się mocniej do Piotra i nagle 
wybuchnęła gwałtownym łkaniem.

Twarz Piotra skurczyła się w gniewie, uwolnił się 
z ramion Zochny i sunął do mnie z zaciśniętymi 
pięściami.

— Ty jej krzywdy nie rób, bo tego nie zniosę, 
bo zapomnę o naszej przyjaźni!

Patrzyliśmy sobie przez chwilę w oczy. Sam 
byłem zmieszany i zaskoczony reakcją jaką wywo
łały moje słowa.

— Przepraszam... i bądź pewny, że nie chciałem 
jej skrzywdzić. Ale mniejsza o ciebie — rzekłem wy
mijając go i podchodząc do dziewczyny.

Stała oparta o szalupę zanosząc się do płaczu.
— Panno Zochno droga, proszę mi darować ten 

ponury żart. Naprawdę nie myślałem, że pani taką 
przykrość sprawię! Proszę mi wybaczyć i proszę się 
uśmiechnąć.

W tym właśnie momencie z gło ników zabrzmiały 
polskie słowa:

— Z polecenia kapitana statku komunikuję, że 
dalsza podróż wolna jest od jakiegokolwiek zagro
żenia.

Zochna podniosła mokrą jeszcze twarz i uśmie
chnęła się przez łzy.

— Nie gniewam się na pana — wyszeptała — ale 
wszystko jedno, jest ml czegoś bardzo, bardzo smutno.

W międzyczasie pokłady zaroiły się od ludzi we
soło komentujących dobrą wiadomość. Marcowe 
słońce przygrzewało już porządnie, a choć wiatr 
północno-zachodni dął bez przerwy, dzień był śliczny.

Po południu ożywienie wzrosło i nabrało cech 
jakiegoś sztucznego podniecenia. Bary i salony wy
pełniły się po brzegi, rozlegały się żarty i śmiechy, 
szum mieszał się z dźwiękami muzyki.

Zeszedłem do pomieszczenia “D“ gdzie mieszka
liśmy. Jeden ze stołów, otoczony ciasnym kręgiem 
„kibiców", „uginał" się niemal pod ciężarem pienię
dzy.

Funty, dolary, dinary i tumany, nawet złote 
sovereign‘y, pierścionki i zegarki. Gracze spowici 
kłębami dymu, o spoconych twarzach, pochyleni nad 
stołem starali się przeniknąć „rękę" partnerów. 
Słychać tylko było klaskanie kart, brzęk monet i 
szelest banknotów. Poker jakiś szalony, oszałamiają
cy, pełen brawury i determinacji. Stanąłem za krze
słem Włodka.

Grał uważnie w skupieniu. Grał mądrze z niesły
chaną intuicją i wyczuciem, kupą banknotów pomia
tał, szalał i... wygrywał.

Tamci się podniecali, on był coraz spokojniejszy. 
Bił ich w tym pojedynku mózgów i nerwów inteli
gencją i rutyną, a oni za to... płacili. Stos pieniędzy 
rósł wciąż przed nim. partnerzy się zmieniali, tylko 
Włodek spokojny i uśmiechnięty zdawał się nie 
zwracać uwagi na to co się wokół niego dzieje.
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— Długo masz zamiar grać? — spytałem pochy
lając się nad nim.

— Aż... przegram — odrzekł cicho.
Wyszedłem znowu na pokład. Noc była bardzo 

ciemna, gwiaździsta i bezksiężycowa, wiatr szumiał 
w wantach łopocąc pokrowcami na łodziach.

Pusto było prawie zupełnie, gdzie niegdzie tylko 
zaczerniała jakaś sylwetka przytulona do burty. Na 
dziobowym pokładzie, odgrodzeni od reszty pasaże
rów, jeńcy włoscy siedzieli zbici w mroczną masę; 
ktoś ładnie akompaniował na gitarze, ktoś inny 
pięknym tenorem śpiewał arię z „Tosca". Zawróciłem 
znowu na śródokręcie natykając się, w pewnej chwili, 
na kogoś skulonego pod wewnętrzną burtą.

— Kto tu? — spytałem głośno.
Dwie głowy odskoczyły gwałtownie od siebie, 

usłyszałem przyśpieszone oddechy i szept w jakimś 
niezrozumiałym mi języku.

Zakląłem pod nosem 1 poszedłem dalej. Przez 
szczelnie zasłonięte drzwi baru dolatywał gwar, 
śmiech i śpiew.

Pchnąłem drzwi do środka. Uderzył mnie w 
nozdrza ostry zapach gin‘u i piwa. Siny dym papie
rosów przysłaniał mdłe światło lamp. Przy wszystkich 
stolikach ścisk nieopisany, setki b aszanek od piwa 
na stołach i pod nogami, a w rogu, przy trzech zsu
niętych stolikach siedzieli nasi chłopcy i pili jak 
straceńcy.

Przywitano mnie owacyjnie, podsuwając cały 
szereg „karnych" za nieobecność. Uśmiechnąłem się. 
Niespodzianie opanowała mnie jakaś szczególna chęć 
pijaństwa. Nic też dziwnego, że w krótkim czasie 
dogoniłem obecnych w nastroju, który przybierał 
szczytowe nasilenie, aż wreszcie się załamał. Coraz 
więcej głów poczęło osuwać się na piersi, coraz częś
ciej ktoś się milczkiem wymykał.

Powietrze stało się teraz tak duszne i ciężkie, ze 
trudno było oddychać. Hałas, brzęk tłuczonego 
szkła i przewracanych krzeseł, zaduch i dym. wszyst
ko to stworzyło atmosferę nie do zniesienia. Czułem 
też, że mam już dość, że jeszcze jeden trunek, a 
zwalę się pod stół w ślad za innymi.

Spojrzałem na zegarek. Była godzina 22.45. Przez 
chwilę uczepiła mnie się zabobonna myśl, że to 
istotnie piątek i 13-ty i zamajaczyła wylękniona 
twarz Baumana. Targnął mną jakiś dziwny niepokój. 
„Nonsens" — rzuciłem głośno starając się przekleń
stwem pokryć własne zmieszanie.

Wyszedłem chwiejnym krokiem na pokład. Wiatr 
dudnił i tłukł się między kątami statku. Podszedłem 
do burty nabierając głęboko powietrza i wystawiając 
na silny podmuch twarz i odkryte piersi.

Noc była wyjątkowo ciemna. Niskie zwały chmur 
kotłowały się tuż nad wodą, w dole huczał i pienił 
się Atlantyk, grzywiaste grzbiety fal grały jedna za 
drugą obryzgując pianą przyburcie statku, który 
„chodził" w koło, rył dziobem czarne skiby morza, 
wspinał się w górę i znowu zapadał z trzaskiem bijąc 
w kir nocy wachlarzami piany.

Przemknęło mi przez głowę, że pogoda jest raczej 
z nami, że nieprzyjacielowi trudniej jest wykonać 
atak torpedowy z nad, czy z pod powierzchni tak 
wzburzonego morza.

Zeszedłem na pomieszczenie “D“. W kącie, przy 
stole, czterej samotni pokerzyści dalej grali niepomni 

na nic. Nie rozbierając się ległem na stole zasypiając 
niemal natychmiast.

* S traszliwy huk i wstrząs poderwał statkiem. 
Potworny trzask i wycie pary z poprzerywanych 
przewodów. Krzyk przeraźliwy ludzi i gwałtownie 
gasnące światła, przeciągły ryk syreny — wszystko to 
objąłem w jednej chwili znalazłszy się na podłodze, 
która usuwała się z pode mnie.

Nie odczuwałem najmniejszego strachu, tylko 
jakieś dziwne odrętwienie palców u rąk i nóg i pot 
ściekający po twarzy. Gdzieś nad głową dudniły 
głucho kroki biegających ludzi, a poprzez ten cały 
piekielny hałas przedarł się i zagórował,' gdzieś ze 
ściany, spokojny głos:

— Zarządzam opuszczenie statku. Toniemy. 
Pamiętać przydziały łodzi i tratew. Zachować spo
kój. Pierwszeństwo w łodziach mają kobiety i dzieci.

Zachować spokój! Miałem go aż nadto w sobie, 
rozsadzał mi czaszkę przedziwnym chłodem. Nie 
spiesząc się zacząłem przerzucać rzeczy w walizce. 
Wreszcie odpiąłem zegarek, strzałki wskazywały za 
trzy minuty północ. Włożyłem do walizki portfel z 
pieniędzmi, zabrałem jakiś list, jakąś fotografię, 
kilka paczek papierosów i... pilnik do paznokci.

Wychodząc rozejrzałem się wokoło. Pomieszcze
nie było już puste. Burty trzeszczały pod naporem 
wody, a wewnętrzne ściany wyginały się i falowały.

W ostatniej chwili dostrzegłem Włodka siedzą
cego samotnie przy stole nad stosem pieniędzy. 
Wróciła mi natychmiast świadomość, poczucie grozy 
i strachu.

Skoczyłem do niego chwytając za ramię.
— Na rany Boga, człowieku! Ta ściana za chwilę 

się zawali! Spiesz się!
— śpiesz się — powtórzył jak echo, — patrz już 

wszyscy uciekli.
— Włodek! Litość miej nad sobą!
W tej chwili statkiem targnął nowy wybuch, 

podłoga uciekła nam z pod nóg i zwalili my się obaj 
na burtę. Odbiłem się i skoczyłem do schodów. 
W mgnieniu oka byłem na pokładzie.

Jasno tu już było zupełnie, nikt już nie prze
strzegał zaciemnienia. Ogarnął mnie gwałt, rwetes 
i nieopisany chaos. Nieprzytomni ze strachu ludzie 
biegali w przerażającym zgiełku nawołując się wza
jemnie. Pobiegłem, przedzierając się przez tłum, na 
lewą burtę śródokręcia gdzie znajdowały się przy
dzielone nam łodzie. I stanąłem jak wryty.

Tu właśnie — rzecz godna najwyższego podziwu 
nie było paniki. Był pośpieoh i pewna gorączko- 

wość w ruchach, ale nie było ani niepotrzebnych 
słów, ani krzyków, ani bijatyki. Dzielne nasze, pol
skie kobiety i dziewczęta stanęły jak na paradzie, 
jak na alarmie ćwiczebnym.

A przecież grozę potęgował fakt, że wypadek za
skoczył wszystkich we śnie, pół-nagich 1 pół-przytom- 
nych.

Kilka talii już zwisało bezwładnie, kilka jeszcze 
łodzi wisiało na blokach. Wdrapywały się do nich 
kobiety i dzieci, wypełniając je w krótkiej chwili po 
brzegi. A ludzi na pokładzie wciąż było pełno!

Na prawej burcie rozległ się nagle suchy trzask 
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strzałów pistoletowych. Tam rozgrywały się dantej
skie sceny pełne rozpaczy. Ludzie wydzierali sobie 
nawzajem życie byle swoje ratować. Gdy tu, na lewej 
byliśmy niemal sami Polacy i Anglicy, tam miesza
nina narodowości i ras. Włosi, Francuzi Hindusi, a 
nade wszystko Grecy, którzy największy tumult 1 
zamieszanie czynili.

Nagle cały ich tłum wdarł się na naszą burtę 
szerząc popłoch i nieopisaną panikę. W jednej chwili 
wypełnionych już łodzi uczepiły się za burty dzie
siątki par rąk, drąc się pazurami z wściekłością i 
ściągając wzajemnie.

Nasi chłopcy rzucili się do obrony. Gole pięści 
poczęły tłuc zapamiętale kudłate, czarne łby i zdzie
rać Greków zpowrotem. W pewnej chwili mignęła mi 
gniewliwa. zalana, krwią twarz Piotra. Parł właśnie 
nagim torsem krępego chłopa, wreszcie strzelił go 
kułakiem w zarośnięty pysk i zwalił z nóg.

Łodzie z głuchym warczeniem poczęły opadać 
w dół na blokach. I w tym momencie nastąpiła 
rzecz straszna! Ostatniej, zdołało sie jeszcze uczepić 
kilkunastu ludzi, wyrywając się naszyn chłopcom. 
Ktoś w zamieszaniu zwolnił zaezep rufowego haka i 
łódź całym ciężarem runęła w przepaść zawlsajac 
straszliwym szarpnięciem na dziobowej talii. 
Wszystkie kobiety i dzieci, co w niej były, wysypały 
się do morza zbitą gromadą — niby groch z sita! 
Krzyk ich podniósł mi włosy na głowie. Patrzałem 
osłupiały na zwisającą łódź, pustą już teraz i bez
użyteczną, na ludzi, co wyszarpnięci razem z nią 
poza burtę statku, wisleli jeszcze przez chwilę ucze
pieni do niej, machając rozpaczliwie nogami i wo
łając ratunku, aż im mięśnie poomdlewały i jeden 
po drugim zaczęli odpadać na dół, w przepastną 
głębinę... Q

Ocuciło mnie czyjeś pchnięcie. Zawróciłem i 
pobiegłem na pokład kominowy gdzie były umiesz
czone tratwy. Gustek stał na szeroko rozstawionych 
nogach rąbiąc wiązania ostatniej, największej, leżą
cej na pochylni. Zobaczył mnie i uśmiechnął się 
przelotnie.

— Włodek został na dole — krzyknąłem mu z 
całej siły.

Ciął ostatni raz. Tratwa z dudnieniem i świstem 
runęła w dół. Gustek rzucił siekierę.

— Biegnę po Włodka — zawołał. Popędziłem za 
nim.

Statek na szczęście wyprostował się zupełnie, 
tylko zanurzył znacznie. Zsunęliśmy się po schod
kach do pomieszczenia. Wśród poprzewracanych 
sprzętów, walizek 1 ubrań Włodek siedział ciągle z 
kamienną, zmartwiałą twarzą nad rozrzuconymi 
kartami.

Gustek chwycił go za ramiona potrząsając 
gwałtownie.

— Czyś ty oszalał? Toż to samobójstwo, każda 
chwila to życie!

Włodek zrobił ruch jakby chciał iść z nami i 
opadł zpowrotem.

— Przegrałem życie i... — Nie dokończył, bo go 
Gustek zwalił na podłogę potężnym ciosem między 
oczy. Poderwaliśmy go pod ręce ciągnąc w kierunku 
schodów.

W tej chwili ogłuszający trzask i nowy wstrząs 
szarpnął statkiem. Wewnętrzna ściana pomieszcze

nia runęła pod naporem wody, która z szumem i 
hukiem wdarła się do wnętrza przybijając nas do 
burty i schodów. Sam nie wiem kiedy znalazłem się 
na górze. Po chwili Gustek stanął koło mnie.

— A Włodek? — spytałem.
— Został — dobiegło mnie przez świst wiatru.
Statek już znowu leżał na prawą burtę kilkana

ście stopni. Pobiegłem na lewą, na śródokręcie. Po
kład był prawie opustoszały, gdzie niegdzie tylko 
ktoś przebiegał z krzykiem.

I tu rozegrał się przede mną dramat, którego nie 
zapomnę nigdy.

Pomiędzy silnikiem wentylatora, a zewnętrzną 
burtą stała młoda dziewczyna tylko w bieliżnie. 
Rozpuszczone, długie włosy spływały jej po plecach, 
a dziecinna twarz, blada śmiertelnie zamarła jakby 
w grozie i lęku. ..Polka" — przeleciała mi myśl.

Rzuciłem się do niej. — Skacz-że do wody! Gdzie 
masz pas?

— Ktoś ml wyrwał — ledwo poruszyła wargami. 
Nie miałem go też na sobie.

W tejże chwili Piotr pojawił się obok.
— Gdzie Zochna? — krzyknąłem.
— W łodzi. Bezpieczna!
Piotr w jednej chwili ogarnął sytuację. Szybkimi 

ruchami zerwał pas z siebie i wcisnął na szyję dziew
czynie. Chwyciliśmy ją za ramiona chcąc oderwać 
przemocą i wyrzucić za burtę. Już irnej rady nie było!

Broniła się.
— Nie skoczę — szeptała — tam śmierć. Wolę 

tu. Zostawcie mnie. Nie skoczę!
Piotr się nie wahał. Dzielny, bohaterski Piotr 

wspiął się na przyburcie potężnym susem uchwycił 
zwisającej bezwładnie talii. W mgnieniu oka zorien
towałem się do czego zmierza.

Gwałtownym szarpnięciem oderwałem dziew
czynę od burty trzymając ją mocno wpół. Piotr 
kołysał się nad otchłanią, oplatając talię nogami 1 
trzymając się jej jedną ręką. Nagle odbił się od burty, 
odchylił silnie nazewnątrz i powtórnym wahnięciem 
wrócił aż nad pokład. W tej sekundzie podałem mu 
dziewczynę. Uchwycił ją w pasie wolną ręką i już 
oderwani siłą odśrodkową zawiśli nad topieliskiem.

Jednocześnie, gdzieś za mną, runęła z łoskotem 
jakaś ściana i potok oślepiającego światła zalał 
pokład.

Cóż za wspaniały i potężny w swej grozie obraz 
wyrył mi się na zawsze w pamięci!

...Zawieszeni pomiędzy kłębami czarnych chmur 
i dymu, a rozszalałą skłębioną powierzchnią morza, 
dwoje pół-nagich ludzi kołysało się w świetle płomie
ni Wiedziałem wyraźnie ociekającą krwią, stężałą 
w wysiłku nadludzkim twarz Piotra i białą, omdlałą 
w strachu twarz dziewczyny... ,

Trwało to chwilę. Piotr powoli opuszczał się w 
dół. Nie dostrzegłem kiedy dotknęli wody, lecz oto 
potężna fala porwała ich i wyniosła do góry, mignęli 
mi raz i drugi, później się wszystko przewaliło, 
skotłowało i znikło.

Patrzeć dłużej nie mogłem. Party szalejącą już 
po pokładach wodą, przerzuciłem się przez burtę i 
zsunąłem na plecach do morza. „ „

Poczułem natychmiast ostry, gryzący smak ropy 
i kleistą, cuchnącą ciecz na twarzy. Począłem szybko 
odpływać od statku... nagle uderzyłem o coś głową 
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i rękoma wczepiłem się w sznury. Miałem tuż przed 
sobą maleńką, nustą tratewkę. Wciągnąłem się na 
nią brzuchem 1 ległem odpoczywając i dziękując 
Opatrzności za ratunek.

Kiedy minęło pierwsze zmęczenie odwróciłem 
srłowe w kierunku statku. Czarna, nodłużna masa 
tkwiła jeszcze nad nowierzchnia wody, z lekko unie
sionym dziobem. Wreszcie jednak statek się szarnnał 
iakby w agonii — dało się słyszeć rozgłośne, narasta
jące iakby grzmotem trzeszczenie, aż rantem rufa 
strzeliła, wysoko w górę, dostrzegłem wyraźnie skrzy
dła śruby i trzon steru i nasię jak kamień, kadłub 
noerążył sle dziobem w gł binę. Tylko złowrogie 
bulgotanie i nrądy prace do góry znaczyły mieisce 
jego zapadania sle w dół. do dna. a na nowierzchni 
została po olbrzymim transoceaniku tylko szeroko 
rozlana, tłusta warstwa oliwy i krzyk konających 
ludzi.

....... W pewnej chwili morze zaszumiało odmien
nie. Powierzchnia jego zaczęła sie wyginać, rozchy
lać... z tonieli wynurzył s;ę najpierw k’osk ociekający 
woda, notem działo, wreszcie kadłub okrętu nodwo^- 
nego. Z włazów noczęli wybiegać marynarze. Zachro- 
botał zamek u działa 1 równocześnie światło reflek
tora zaczęło nołzać po powierzchni fali, zatrzymywać 
się na łodziach i tratwach

„Beda strzelać!" — przebiegłą mi myśl przez 
głowę. A jednak nie. Do dziś nie wiem rod jaką flagą 
był nieprzyjaciel, ale ktokolwiek to był zachował się 
po rycersku i ludzku, nie uchybiając w niczym tra
dycji ani prawu morskiemu.

Załoga okrętu podniosła na pokład (jak się 
później dowiedziałem) jednego oficera włoskiego 
i jedną kobietę... Polkę.

Wypytali o szczegóły, czy łodzie mają dostatecz
ny zapas słodkiej wody i czy nie ma na nich ciężko 
rannych, wreszcie zapewnili o wysłaniu sygnału 
S.O.S z podaniem pozycji zatonięcia statku.

Włazy i klapy zaczęły się zamykać, zaszumiały 
akumulatory, okręt zaczął się zanurzać. Srebrny 
kadłub zapadał powoli już tylko peryskopem kreśląc 
kierunek swego ruchu.

Na Atlantyku nastała cisza i ciemność, przery
wana tu i ówdzie nikłem! światełkami migocącymi 
na grzbietach fal to znowu zapadającymi się w głę
bokie bruzdy. Wiatr zwolna cichnął, a przez atra
mentowe plamy chmur zaczął się ukazywać gdzie 
niegdzie czysty kolor nieba. Hen, wysoko płynął 
spokojnie wąziutki, srebrny nów księżyca, kładąc 
metalowy blask na lśniącą, rozkołysaną powierzchnię 
oceanu.

Jak wiele czasu upłynęło — nie wiem. Leżałem 
na tratwie z twarzą obróconą ku niebu, nie czułem 
ani zimna, ani strachu tylko wielkie zmęczenie i 
wiecznie ten sam. duszący smak ropy, a przy tym 
absurdalną chęć... zapalenia papierosa.

Wreszcie zatraciłem zupełnie noczucie rzeczywi
stości. Kiedy otworzyłem oczy niebo na wschodzie 
poczęło szarzeć, wiatr ustał, morze się jeszcze ugi
nało, ale zatraciło swą połyskliwą barwę.

Nagle, krzyk mrożący krew w żyłach, potworny, 
niesamowity przeszył powietrze, jeden, drugi, dzie
siąty. Poderwałem się na łokciu i... zamarłem w bez
ruchu.

Cała powierzchnia morza, jak okiem sięgnąć 

roiła się od ludzi i... rekinów. Prądy zniosły grubą 
warstwę oliwy, która broniła skutecznie przed stra
szliwymi korsarzami głębin. A teraz oto sunęły ich 
całe stada na łatwy, bezbronny łup! Co chwila 
strzelały w górę fontanny wody, pod nowierzchnią 
coś sie kłębiło, nrzewalało — czasem mignęła czyjaś 
ręka, to głowa, to znowu białe podbrzusze i paszcza 
rekina. A nad tą rzezią unosił się przerażający, do 
ludzkiego już niepodobny skowyt, czy ryk, co o sza
leństwo nrzynrawJał.

Ludzie z tratew i łodzi odpędzali krzykiem i wio
słami rozszalałe krwią bestie — daremnie! Tym w 
wodzie już nikt z nas nie mógł nic pomóc — marli 
na naszych oczach darci żywcem na strzępy...

Niedaleko ode mnie wielka tratwa, przepełniona 
po brzegi i oślizgła od ropy, podmywana co chwila 
martwą falą, kładła się krawędzią w morze. Co 
chwila jakieś pół-nagie ciało zsuwało się z wyciem 
i nikło w otchłani .

Nagłe usłyszałem obok siebie głośny jek. Tuż 
nrzy samej tratwie płynął a właściwie leżał bezwład
nie człowiek, utrzymywany tylko na pasie. Wychy
liłem się nad wodę i uczepiłem nalcaml we włosy 
Przyciągnąłem do krawędzi tratwy. Kobieta Naga 
zupełnie, tylko w strzępach stanika. Uchwyciłem ja 
mocno nod ramiona ciągnąc ku sobie, ale czułem 
lak mi sie rece ślizgają po pokrytym oliwą ciele, 
które mi sie wymyka i ciąży w dół bezwolnie. I rap
tem ujrzałem o kilkanaście metrów od nas rekina, 
co sunął solenioną błyskawica. Worałem dosłownie 
paznokcie w ciało nieszczęsnej i jednym, roznaczli- 
wym ruchem wciągnąłem na tratwę. Jąknęła głośno, 
a razem z tym jękiem rozległo sie złowrogie klan- 
nlecie i straszliwie rozwarta paszcza potwora ude
rzyła o tratwę.

Pochyliłem się nad kobieta, odgarniając jej z 
oczu i twarzy ciemne, zlepione włosy.

Młoda była. Poznałem Ją natychmiast. Jeszcze 
kilkanaście godzin temu widziałem Ja na pokładze 
snacerowvm. w szortach i białym sweterku przycią
gała wzrok urodą i strzeliście zgrabnymi nogami.

W tei chwili miała szeroko rozwarte oczy, z któ
rych wyzierał lek i takie cierpienie, że ml serce po
deszło do gardła. Starałem się ułożyć ją jak najwy
godniej okrywając własna koszula, która, ściągnąłem 
z grzbietu. Gdym ja uniósł w nas=e z ust Jej wyrwał się 
bolesny jęk. Począłem dotykać jej nóg. bioder 1 krę- 
srosłuna. Wyczułem dokładnie nod palcami luźno 
nrzesuwające sie nod skóra kości. Cała prawa strona, 
od pasa w dół, była zgruchotana zunełnie.

Dopóki byłem sam, byłem jakby zobojętniały, 
czy odrętwiały, jakby to wszystko, co się działo koło 
mnie nie dotyczyło mnie bezpośrednio, nie zastana
wiałem się nawet nad własnym położeniem. Stępia- 
łe i znieczulone nerwy nie reagowały normalnie.

Teraz jednak, w tej chwili, wobec tej prawie 
dogorywującej dziewczyny, cierpiącej ponad miarę 
ludzką, wobec tych krzyków zarzynanych potwornie 
ludzi, tego bezmiaru wód i tych rozsianych po hory
zoncie tratew i łodzi odczułem cały tragizm i całą 
beznadziejność naszego 1 własnego położenia. Ale 
nade wszystko było okropniejsze poczucie swej zu
pełnej bezradności. Konał obok mnie człowiek w 
przeraźliwej męce a ja nic pomóc nie mogłem! W 
niczym jej ulżyć! Podawaną do ust wodę oddawała 
zpowrotem wraz z krwawą pianą i cuchnącą ropą.
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Prądy znosiły nas wszystkich jednakowo, a więc 
i odległość pomiędzy poszczególnymi łodziami była 
zawsze jednakowa. Rekiny odpłynęły syte, tylko na 
powierzchni morza kołysały się spokojnie dziesiątki 
trupów. ,

Nagle włosy zjeżyły mi się ze strachu 1 okropne 
przeczucie zatrzęsło mną dreszczem! Jeden trup 
płynął jakby w kierunku przeciwnym prądowi i zbli
żał się szybko do tratwy.

— Chryste miłosierny! To... Piotr! — Wyczu
łem to zanim go poznałem. Płynął na wznak, jakiś 
dziwnie mniejszy i inny. Lewy cały bark, wraz z 
ramieniem i częścią piersi, odrąbany straszliwie 
niby toporem, zlał wielką krwawą jamą, strzępami 
serca 1 płuc. Twarz była nienaruszona, tylko głęboka 
krwawa rysa przecinała policzek, nos i brew i nikła 
w zwojach czarnych włosów.

Chwycił mnie gwałtowny skurcz za gardło i 
chłód przenikliwy przejął do głębi. Wzniosłem ręce 
ku niebu stamtąd wyglądając ratunku, czy siiły, 
abym mógł to wszystko znieść i nie oszaleć. Ale nleto 
było spokojne i nieme, tylko słomce kładło ciepłe, 
ukośne promienie na zamknięte oczy Piotra...

Począłem gorączkowo wydzierać z wnętrza trat
wy wszystko, co posiadało jakąkolwiek wagę. Nie 
czułem bólu ociekających krwią palców, wiązałem 
w pośpiechu do nóg Piotra puszki, blaszanki, co tyl
ko ml w ręce wpadło. Wreszcie balast był gotowy. 
Zsunąłem go do wody. Ciężar był wystarczający i 
ciało Piotra zaczęło przybierać pozycję pionową. W 
ostatniej jeszcze chwili, zanim się pogrążył, dostrze
głem 1 wyszarpnąłem mu z kieszeni spodni napęcz- 
niały wodą portfel, potem zwłoki zanurzyły się 
szybko.

Starałem się modlić. Nap różno. Słowa modlitwy 
plątały mi się, wracały te same, to znowu mieszały... 
z bluźnierstwem!

Spojrzałem na dziewczynę. Miała twarz zalaną 
łzami, szepnęła coś po francusku, ale tak cicho, że 
zrozumieć nie mogłem. A tymczasem słońce wspięło 
się już wysoko i morze uspokoiło się zupełnie. Wszę
dzie, jak okiem sięgnąć widać było tratwy 1 łodzie 
upstrzone żółtymi płachtami.

Ogarnęło mnie zmęczenie i senność przemożna, 
a równocześnie czułem jak wzmaga się gorączka. 
Podarta skóra na plecach, oblepiona ropą, pod dzia
łaniem słońca dokuczała boleśnie. Wypiłem miarkę 
wody i podałem do ust dziewczynie. Przyjęła z wdzię
cznością, ale za chwilę zdawała się znowu drzemać.

Nie wiem też kiedy i sam zapadłem w sen nie
spokojny. Gdym się obudził, roziskrzone gwiazdami 
niebo wislało nade mną, gładka jak tafla powierzch
nia oceanu świeciła fosforyzującym blaskiem, hen, 
na horyzoncie migotały zabłąkane światełka

Leżeliśmy przytuleni do siebie; noc była wilgot
na i chłodna. Dziewczyna szczękała zębami, pojęku
jąc zcicha. Była zupełnie nieprzytomna.

Znowu opadła mnie senność 1 jakaś obojętność 
na wszystko. Ujrzałem przez chwilę dom i wszystkie 
drogie mi twarze, to znowu mury więzienia i zwie
rzęcą mordę oprawcy pochylającego się nade mną... 
wreszcie wszystko jęło się zlewać w jakiś głuchy szum 
i bicie dzwonów i straciłem przytomność.

Obudził mnie chłód i lekkie szarpanie za ramię. 
Powoli zaczęła wracać rzeczywistość, a z nią poczu

cie beznadziejności. Nagle przedarła się świadomość, 
że ludzie czegoś krzyczą. Otworzyłem oczy zupełnie 
już rozbudzony. Do uszu moich poprzez głośne woła
nia i strzały przedarło się ciche brzęczenie. Usiadłem 
na tratwie zdziwiony. Dziewczyna powtarzała: „Re- 
gardez!“ ..Regardez! Ecoutez!" — ukazuj?c palcem 
na zachód.

Przez chwilę nie mogłem nic dostrzec, bo mie- 
dziano-czerwona tarcza słońca wisiała tuż nad wodą 
dotykając prawie linii widnokręgu. Całe morze zda
wało się płonąć, a złota różaność biła w niebo ośle
piającym blaskiem.

Z tej to właśnie czerwieni dochodziło zrazu ciche, 
potem coraz głośniejsze brzęczenie ,aż zupełnie wy
raźnie rozdzwonił się metaliczny, zmienny szum 
silników.

Wreszcie mignął nad głowami kołami znaków 
wielki, srebrzysty wodnopłatowlec.

Zwróciłem się w radosnym odruchu do dziew
czyny. Wielkie łzy spływały jej po twarzy a do vst 
tuliła dłonie złożone jak przy pacierzu.

Tymczasem płatowiec położył się w głęboki wiraż 
mrugając ostrym światłem lampy sygnałowej. Z ja
kiejś łodzi odpowiadano podobnymi znakami. Byliś
my odnalezieni, ale jeszcze nie wyratowani.

Pamiętam, że minęła owa straszna noc pierw
sza. potem dzień i znowu noc, a i teraz już mrok 
rozciągał się smugami po niebie. Nie myślałem do
tychczas zupełnie o jakimkodwiek posiłku, nie od
czuwałem zresztą głodu tylko silne pragnienie. Teraz 
jednak, pod wpływem podniecenia, sięgnąłem po za
pasy.

Podałem suchar dziewczynie, ale jeść nie mogła. 
Wodę za to piła chciwie rozlewając ją po piersiach. 
Usiłowałem sam przełknąć kilka kęsów. Daremnie 
Zaciśnięta krtań nie chciała nic przepuścić. Cały 
przełyk miałem jeszcze pełen ropy.

Nagle dziewczyna zaniosła się gwałtownym kasz
lem. Uniosłem ją do góry, prawie do pozycji siedzą
cej, opierając o siebie. Czu’em na swych piersiach 
gwałtowne drgania jej pleców. Wreszcie z rozdzie
rającym jękiem, całą jamą ustną bluznęła krwią.

Ciepła, lepka ciecz oblała mi ręce i nogi. Ułoży
łem znowu umęczoną jak mogłem najostrożniej i 
obmyłem twarz wodą. Patrzyła na mnie dziękując 
oczami z głębokim smutki' m. Po chwili zaczęła szep
tać cicho, ale wyraźnie: „Maman, ma chere maman! 
Mą pauvre maman!“...

Lecz dalsze słowa zaczęły się rwać, zaczęły ją 
dławić i porwała ją silna czkawka podrzucająca 
gwałtownie całym ciałem. Ogarnęła mnie rozpacz. 
Wiedziałem, co to znaczy, a tu przecież nie miałem 
nic. nie mogłem jej dać żadnego ratunku, żadnej 
ulgi, żadnego lekarstwa, nic, zupełnie nic oprócz... 
modlitwy.

Ukląkłem więc pod tym gwiaździstym stropem 
nieba prosząc Boga z całego serca już nie o ratunek 
dla siebie, ale o zmiłowanie nad tą ludzką, dogory- 
wującą istotą. Słowa modlitwy łamały się własnym 
łkaniem.

I tak trwaliśmy oboje na tym bezmiarze wód 
samotni 1 opuszczeni.

Dziewczyna leżała teraz spokojnie, ciało jej 
przestało drgać, z ust jedynie sączyła się cienka, 
ciemna strużka i spływała na piersi.
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Co pewien czas pochylałem się nad konającą i 
obmywałem jej twarz i usta. Pić już nie mogła. W 
pewnej chwili uśmiechnęła się do mnie żałośnie, 
jakby przepraszając 1 zaraz palce jej zaczęły drapać 
wokół siebie i czepiać nierówności tratwy.

Wreszcie uniosła się, szeroko rozwarte oczy wbiła 
w ciemną kopułę nieba i runęła bezwiednie na wznak, 
bluzgając raz jeszcze fontarną krwi... ostatniej.

Zostałem sam. Długo leżałem koło jej trupa nie 
mogąc się ruszyć, w zupełnym odrętwieniu, w komp
letnej prostracji. W końcu jednak się przemogłem. 
Tym razem zupełnie przytomnie wyciągnąłem wszy
stko co pozostało jeszcze we wnętrzu tratwy. Z jed
nego z pudełek wysypały się papierosy i zapałki. 
Chwyciłem je łapczywie w wielkim, nagłym pragnie
niu nikotyny. Nie mogłem jednak palić zacząłem 
się krztusić i musiałem odrzucić papierosa.

Przygotowałem balast starannie, pozostawiając 
tylko jedną bańkę z wodą. Oślizgłe ciało dziewczyny 
było jeszcze giętkie. Zsunąłem je szybko z tratwy, 
plusnęło cicho 1 momentalnie zniknęło pod po
wierzchnią morza.

Ułożyłem się na plecach, zapalając znowu pa
pierosa. Trudno mi dziś powiedzieć o czym myślałem. 
Wiem tylko, że zupełnie nie obchodziło mnie własne, 
rozpaczliwe położenie. Mijały godziny w półprzytom
nym majaczeniu.

Zdawało mi się. że słyszę jakieś krzyki, nawoły
wania, że niebo na wschodzie jaśnieje i gwiazdy 
bledną nad głową.

Gdym otworzył oczy ujrzałem tuż nad sobą ostry, 
zadarty dziób okrętu wojennego i ludzi ruszających 
się po pokładzie. Na burcie śródokręcia widziałem 
wyraźnie namalowane białą farbą znaki ,.H 77". W 
tej chwili łódź, opuszczona z okrętu zaczepiła bo
sakiem o moją tratwę. Za chwilę byłcm przy burcie, 
gdzie po siatce sztormowej sam wspiąłem się na 
pokład.

„Very good boy" — przywitał mnie chór mary
narzy. Podano mi natychmiast kubek rumu 1 drugi 
pełen gorącego bulionu, równocześnie niemal ściąg
nięto ze mnie czarne, oblepione spodnie i poczęto 
myć.

Poczułem ostry zapach nafty, ale już ludzie i 
przedmioty poczęły mi się mnożyć w oczach i zapad- 
łem w sen. Rum był mocny i dobry.

Musiałem spać bardzo długo, gdyż obudziłem się 
zupełnie przytomny i wypoczęty. Miałem na sobie 
ciemne, marynarskie spodnie i biały gruby sweter. 
Jakiś podoficer pochylał się nade mną uśmiechnięty 
troskliwie. Mówił coś do mnie, czego nie rozumiałem, 
ale przytakiwałem mu na wszelki wypadek głową.’ 
Rozejrzał się z zakłopotaniem po kabinie, wreszcie 
podał mi znowu... kubek rumu. Zawahałem się przez 
chwilę i wypiłem do dna.

Znowu ..good boy" i szeroki uśmiech.
Wyprowadził mnie na pokład, a stamtąd na 

rufę okrętu. Tu ujrzałem kilkadziesiąt postaci, z nich 

wiele poubieranych tak jak ja. Kobiety, młode dziew
czyny, dzieci i Hindusi i Grecy i Włosi i... nasi.

Dostrzegłem kilka znajomych twarzy choć były 
nadal czarne i błyszczące od ropy.

Ktoś mnie zawołał po imieniu. Obejrzałem się..." 
Bauman. Skinąłem mu przyjaźnie ręką i chciałem> 
podejść, kiedy nagle wzrok mój zczepił się jak gdyby? 
z czyimś chmurnym spojrzeniem. Głęboko osadzonej 
oczy, siwe krzaczaste brwi 1 twarz kanciasta i gniew
na. Poznałem go natychmiast i przysunąłem się 
bliżej.

— Wolak! — chwyciłem go za rękę. — A gdzie 
reszta? Gdzie tamci? Dużo zginęło? Mów pan!

Twarz starego pozostała chmurna. — Reszta 
pytasz? Ot tobie i reszta! — wskazał ręką po roz
bitkach. — A tamci? Tamci nie wrócą. Zabiły, wytra
ciły psie krwie, mać ich zatracona!

— Boże. Boże, toż tam prawie ponad osiem ty
sięcy było......

Wolak złapał mnie kościstą dłonią prawie za 
gardło.

— A ty milcz! — Rozumiesz? — mówił cichym, 
strasznym głosem. — Ty milcz 1 Boga nie wzywaj, bo 
Go niema! I ty mi o Nim nie mów! Spójrz tam i tam 
i tu — potoczył dłonią po wyratowanych — jaki bóg 
na to pozwala żeby dzieci gin°ły darte na strzępy, 
żeby matka gubiła płód przez rozwalony zadziorem 
blachy brzuch! Mów. który bóg to sprawił? — Glos 
mu się załamał przechodząc niemal w' falset.

Uchwyciłem go mocnym uściskiem za przegub 
dłoni wyginając ją do dołu. Klemliczowska jego 
twarz posiniała z bólu.

— Staryś, a nie wiem czyś bardziej głupi, czy 
szalony. Nie tobie, ani mnie dochodzić wyroków Bo
skich, bo umysłem ich nie ogarniesz! Ale to ci mówię 
— nie bluźnij! I pomnij, że reszta tego życia, którą 
masz jeszcze przed sobą wiecznie w ręku Boga, któ
remu złorzeczysz, więc proś Go. aby cię nie pokarał 
na tym co ci jeszcze zostało!

Wolak sapał przez chwilę.
— Puść, nie powiem nic więcej, ale złość i zgry

zota żrą wnętrze i rady na to nijakiej niema, a prze
cież mnie to już i czas by było, zamiast tym młodym, 
tam...— wskazał na głębinę.

Usiadł ciężko, ukrył twarz w dłoniach i tak 
trwał bez ruchu.

Począłem przypatrywać się siedzącym wokoło. 
Istotnie straszny i pełen smutku to był widok. Wszy
scy, niemal bez wyjątku mieli obandażowane ręce, 
nogi, lub głowy. Twarze zczerniałe, zmęczone, pełne 
bólu i rezygnacji. Gdyby tak teraz ci wszyscy możni 
i władcy tego świata, którzy ..robią" wojny mogli 
stanąć gdzieś na uboczu, ujrzeć i... potrafić pojąć 
tragedię, która wyzierała tym ludziom z oczu. może... 
by wojen nie było.

.1. Krakus
• Dokończenie nastąpi)
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