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WIZYTA
Wizyta wojennego okrętu składana w zagra

nicznym porcie może posiadać wszelakie znaczenie.
Może ona być wyrazem przyjaznych międzyna

rodowych stosunków, może być jednym z pierwszych 
kroków do takich stosunków, może być wyrazem 
zainteresowań danym morskim obszarem itd. itd.

Ale poza tymi wydźwiękami z dziedziny między
narodowej polityki — wizyta taka — będąc zawsze 
wielkim przeżyciem dla obywateli państwa, którego 
okręt składa wizytę, a, zamieszkałych w kraju odwie
dzanym — posiada też swój wydźwięk i duże zna
czenie w dziedzinie ściśle narodowej — łączności 
emigracji z krajem.

8 września „Błyskawica" i „Burza" przybyły z 
oficjalną wizytą do Portsmouth. Była to właściwie 
rewizyta za odwiedziny Gdyni w początkach lipca 
przez krążownik „Glasgow".

Nie wchodząc w wydźwięki i znaczenie tej wizyty 
w międzynarodowych stosunkach, o których wspom
niałem powyżej — chciałbym tylko podkreślić jej 
smutną „inność" w dziedzinie narodowej.

Społeczeństwo polskie w W. Brytanii, wiadomość 
o wizycie polskich okrętów przyjęło z zaintereso
waniem. a nawet powiedziałbym z pewnym podnie
ceniem.

Po ogłoszeniu w radio i zapowiedziach prasy 
pytania „A kiedy"? „A gdzie"? „Czy można będzie 
zwiedzać" itp. były na porządku dziennym.

Ale niestety od samego początku wizyta ta 
została okryta kurtyną tajemnicy. Jeden koniec 
sznura od tej kurtyny spoczywał w warszawskiej 
ambasadzie, a drugi gdzieś między Piccadllly Circus 
a Tamizą.

Nawet Bywalec z Dziennika Polskiego nie zdo
łał nic podsłuchać ani podpatrzyć.

Zresztą przedstawiciele prasy i radia przy wej
ściu na okręt musieli być zaopatrzeni w przepustki. 
A P.T. Społeczeństwo? Nic nie było wiadomem do 
samego przybycia okrętów. Trzeba było czekać na 
rozwój wypadków.

Ten rozwój wypadków o mało co nie zaczął się 

od prawdziwego wypadku — w każdym bądź razie 
zaczął się od czegoś co miało posmak nieprzyjemnej 
sensacji spowodowanej brakiem znajomości ele
mentarnych zasad kurtuazji i morskiego zwyczaju.

Relacje korespondentów pism angielskich o 
wejściu polskich okrętów do Portsmouth nosiły 
nagłówki „Enter the Polish Navy with a bang". 
„Salute shot shocked the Na,vy“ itp.

Okręty przybyły ]/2 godziny zawcześnie, weszły 
w niewłaściwy kanał, a ostatnie strzały salutu dla 
admirała dowódcy Portsmouth odano w momencie 
cumowania. Korespondenci pisali „Naval Officers 
looked grim. Dockyard civilians rushed out of 
their workshops. Nothing like it happened before!"

Potem nastąpiła zwykła wymiana wizyt (nie 
wiemy czy nie doszło do jakiego „bang") składanie 
wieńców, zabawa w Nafie, mecz piłki nożnej...

Kurtyna między społeczeństwem polskim a 
okrętami nie została jednak uchylona. Właściwie 
tylko jednemu z naszych kolegów udało się zasłonę 
uchylić i bezpośrednio zetknąć się z marynarzami 
i na pokładzie i na lądzie. Dzieli on się z czytelni
kami swymi wrażeniami na innym miejscu.

Inni nie zdołali na okręty dotrzeć — oglądali je z 
daleka. Przeważnie też z daleka oglądaliśmy mary
narzy grupami, zwiedzających miasto. Rzecz bardzo 
charakterystyczna w każdej choćby najmniejszej 
grupie było zawsze kilku oficerów.

Nikogo z dawnych załóg tych okrętów czy wogóie 
z floty z czasów przedwojennych, czy wojennych nie 
było. Zresztą dowódca zespołu kmdr por. Jaszczy- 
szyn oznajmił że on i wszyscy oficerowie są poraź 
pierwszy w Anglii.

Jak reprezentowali tą nową marynarkę Brytyj
czykom — niech sami ocenią. Nam którzyśmy chciell 
te okręty odwiedzić z ludźmi porozmawiać, dotknąć 
choćby tylko na chwil kilka nowe] polskie] rzeczy
wistości — pozostało uczucie pomieszanego wstydu 
z żalem.

B. W.
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PRZED 16-tu LATY
Wyjście KT z Bałtyku w przededniu wojny nie 

było wyczynem godnym porównania z przeprawami 
Orła i Wilka, niemniej odbywało się ono w atmosfe
rze podniecenia wojennego. Ażeby uchwycić ten 
nastrój wyruszania w nieznane ten epizod w historii 
naszej. Marynarki Wojennej potraktuję pod kątem 
wspomnień osobistych, gdyż mam wrażenie, że pod
róż ta dla nas wszystkich stała się początkiem wiel
kiej przygody, w pierwszym stopniu a dopiero później 
została uznana za pociągnięcie strategiczne o do
niosłym znaczeniu.

Lato roku 1939 spędzałem w wymarzonych oko
licznościach dla początkującego oficera Mar. Woj. 
Po ukończonym kursie teoretycznym K.O.N. rozpo
częliśmy podróż pilotażową na O.R.P. Smok. W pod
róży tej po Bałtyku zawijaliśmy do wszystkich krajów 
półwyspu skandynawskiego oraz krajów nadbałtyc
kich południowego wybrzeża omijając jedynie 
Z.S.R.R. i Niemcy. Tak upłynął nam lipiec i pierwsza 
połowa sierpnia.

Opuszczając Vlsby byliśmy żegnani przez Szwe
dów tak jak żegna się udających się na front. Gazety 
na czołowych stronach przepowiadały wybuch wojny 
lada chwila. Ta atmosfera podniecenia była jednak 
poza naszą świadomością. Odeszliśmy z Visby do 
Kalmaru. jakgdyby wojna musiała na nas zacze
kać, co dopiero później okazało się że zrobiła. 24 
sierpnia w drodze na Rozewie śmignęło nad naszymi 
głowami kilka samolotów bez znaków rozpoznaw
czych. P.O. skierowało nas do portu Hel. Te dwa 
fakty jak i alarm prasy szwedzkiej był dla nas 
uczestników kursu tematem najdzikszych przypusz
czeń na temat rzeczywistości. Wchodząc do portu 
Hel byliśmy uderzeni gorączkowymi przygotowania
mi KT do akcji wojennej.

Jak tylko burta dotknęła mola, d.o. i kierownik 
kursu udali się meldować w D-ztwie Floty, a myśmy 
dowiedzieli się o fakcie t. zw. cichej mobilizacji Mar. 
Woj. Pierwszym zwiastunem naszego udziału w tej 
akcji stał się D-ca Dywizjonu K.T. kmdr por. Stan
kiewicz. Na zwołanej odprawie podał nam przydziały 
mobilizacyjne. Mieliśmy bezzwłocznie zameldować 
się na okrętach — ja na O.R.P. Błyskawica. Podczas 
pakowania walizki powrócił kierownik kursu również 
z przydziałami, według niego miałem zameldować 

się na O.R.P. Gryf. Sprzeczność w tych dwóch roz
kazach po krótkim zamieszaniu została roztrzygnięta 
po myśli D-cy Dywizjonu. Pierwsza motorówka, uda
jąca się do okrętu stojącego na redzie, zabrała mnie 
na okręt, którego pomyłkowo stałem się oficerem 
nawigacyjnym. Okazało się że rację miał kierownik 
kursu i dopiero sygnałami uzyskano aprobatę na 
mój przydział. Nie wiedziałem wtedy jak dalece 
szczęśliwa dla mnie była ta pomyłka, gdyż przydział 
do „Kwiatuszka" był naszym ideałem a nie okręt 
z surowym d-cą 1 okręt dywizjonowy, gdzie łatwo było 
można się zbłażnić.

Dział nawigacyjny mojego okrętu był w rękach 
o rok starszego rocznikiem S.M.W. kolegi ppor. Dąb
rowskiego. Siłą faktu, że miałem kwalifikacje specja
listy naw., znalazłem się w pozycji nadrzędnej t.j. 
W sytuacji wymagającej sporej dozy taktu. Musiałem 
używać jego doświadczeń 1 współpracy w odpowie
dzialnym na mój ówczesny wiek stanowisku. Wkrótce 
po moim zaokrętowaniu odbyłem moją pierwszą 
podróż z redy Helu na redę Gdyni i po tej „podróży" 
byłem jakgdyby wprowadzony do dalszego samo
dzielnego działania.

Na wybrzeżu atmosfera wojenna przybierała 
znaczące przejawy. Samoloty niemieckie prowadziły 
rozpoznanie pod obstrzałem baterii p-lot. Okręt 
liniowy Szlezwik-Holstein w towarzystwie 5 kt przy
był na wody terytorialne Gdańska i został podrzu
cony pod Westerplate. Oksywie roiło się od zmobili- 
zowach rezerwistów. Nasz Dwizjon był w godzinnym 
pogotowiu maszyn do ruchu i pogotowiu o.p.lot.

30 sierpnia przed południem zawezwał mnie d-ca 
i po upewnieniu się że mam mapy morza Północnego 
nakazał ml wykreślenie drogi do Anglii i zliczenie 
odległości. Wiadomość o zamierzonym odejściu do 
Anglii miałem zachować w tajemnicy do czasu 
odkotwiczenia.

Ten niezwykły w naszych okolicznościach rozkaz 
zelektryzował mnie kompletnie. Myśl o przechodze
niu cieśnin była sama w sobie podniecająca szcze
gólnie. że mój poprzednik przekazując mi mapy 
zwierzył się, że mapy Bałtyku są uaktualnione do 
ostatnich poprawek, a mapy cieśnin i Morza Pół
nocnego mają miesięczną 'Zaległość. Ta .zaległość 
była w naszym mniemaniu całkowicie usprawiedli
wiona. bo kto w najśmielszych oczekiwaniach mógł 
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śnie o wyjściu Kt z Bałtyku a. tymbardziej tak na
tychmiastowo. Fakt ten dodał mi jeszcze jedną nie
wiadomą do kompleksu niewiadomych nawigatora.

W ciasnocie kabiny nawigacyjnej i spiekocie 
sierpniowego południa • i pod wrażeniem zadania 
zlałem się siódmym potem, wyciągając mapy i kreś
ląc kursy. Godzinne pogotowie upłynęło szybko 1 z 
przyklejoną kurtką do Pleców meldowałem z.d.o. 
gotowość mojego działu do odkotwiczenla.

Po alarmie manewrowym w czasie podnoszenia 
kotwicy przez otwarty bulaj kabiny nawigacyjnej 
dolatywały do mojej świadomości słowa sygnału 
pożegnalnego O.R.P. Wichra, z których utkwił mi 
w pamięci tylko wyjątek — „ku chwae ojczyzny". 
Oficer wachtowy upewnił się w znanym kursie na 
Hel i w kilkanaście minut po sformowaniu szyku 
torowego w kolejności O.O.R.P. Błyskawica, Grom 
i Burza zaczęliśmy rozwijać obroty na szybkość 
28 węzłów.

D-cy Dywizjonu 1 Okrętu zeszli do kabiny nawi
gacyjnej. Moje wypracowanie przechodziło przez 
ogień krzyżowy pytań i ulegało zmianom pod wpły
wem nowych dyrektyw. Kurs od Helu zamiast pro
wadzić na 17 mil na północ od Rozewia odchylono 
bardziej na północ. Kierował on nas na północny 
cypel Olend‘u, wprowadzając ewentualne obserwacje, 
niemieckie w błąd, jeżeli chodziło o nasze rzeczywiste 
intencje.

Podczas tej odprawy nawigacyjnej z.d.o. zebrał 
oficerów wolnych od wachty i przed dojściem do 
Helu obaj d-cy udali się do mesy ażeby wtajemniczyć 
resztę załogi w cel naszej podróży. To mnie zwol
niło do dalszych czynności jakie należało wykonać 
osiągając pozycje w pobliżu Helu. Po uchwyceniu 
namiarów na latarnię i kościoły z których jeden 
na szczycie wieży miał coś w rodzaju gniazda bocia
niego (punkt obserwacyjny artylerii?) naniosłem 
pierwszą namierzoną pozycję na mapę i wypraco
wałem zmianę kursu dla obejścia półwyspu. To 
niewinne obejście o mało nie miało smutnego końca. 
Przez nieporozumienie oficer wachtowy zamiast na 
trawersie latarni zmienił kurs na trawersie boji co 
w wyniku o mało nas nie poprowadziło między bo
jami. a Helem tj. po mieliźnie. Szczęśliwie jednak 
omyłka ta choć na dużej szybkości była zbyt oczy
wista i po wyczynieniu „esa" boja została po lewej 
burcie. Od tego momentu przestaliśmy honorować 
dawne zwyczaje odległych trawersów do zmian 
kursów.

Na kursie ku Szwecji pozostaliśmy do czasu 
kiedy ląd rozpłynął się w oczach naszej obserwacji 
i położyliśmy się na zachód ku Borholmowl. Nadeszła 
noc i zaciemniona trójca pędziła ku cieśninom.

Bałtyk był jak oliwa a noc rozjaśniona księży
cem Koło Borholmu mignęliśmy obok unierucho
mionego ciszą żaglowca. Jakie musiało być zdumierie 
jego załogi kiedy doslęgnęła go nasza fala i obwisły 
takielunek rozpoczął trzaskać, ożywszy w przechy
łach statku. Oni byli po stronie księżycowej i nas 
nie widzieli. Kłopotam tylko przez rybaków mniej- 
więcej w dwanaście godzin znaleźliśmy się u podej
ścia do cieśnin.

Dotychczasowa sielanka zmieniła się raptownie 
w przedsmak spotkania się z nieprzyjacielem, gdy 
na zachód od nas ujrzeliśmy zaciemnione sylwetki 
okrętów wo.iennch, idących kursem południowym. 
Załogi idące w wachcie bojowej poderwaliśmy alar
mem bojowym i z bronią na celu zaczęliśmy się 
przeciskać ku wejściu do cieśnin.

Moje założenie przejścia kursami w bezpiecznej 
3 milowej odległości od latarniowca Falsterborev 
zaczęły pryskać pod presją pornosLu. Zaaprobowałem 
najpierw jedną zmanę 15 stopniową, ale po krótkim 
czasie wycyganiono odemnie dalsze 10 stopni.

W rezultacie kursy nasze tak nas zbliżyły do 
latarniowca, że prawie się o niego otarliśmy, a co 
gorsze podwodne skałki znalazły się nagle w nieprzy
jemnej odległości. Po kilkunastu minutach tego 
skradania się na palcach dookoła niegościnnego 
przylądka Falsterbo droga do cieśnin nagle się otwo
rzyła. W tym samym czasie domniemany nieprzy
jaciel rozpłynął się w ciemnościach, prawdopodobnie 
bez zauważenia nas. Tak bez oddania salwy Bałtyk 
był poza naszą rufą, gdy kursy znów zmieniły się 
na północ. Płycizny zmusiły nas do redukcji szyb
kości do 16 węzłów. Nie byliśmy jeszcze wolni od 
trosk, bo Skagerrak był jeszcze przed dziobem, ale 
ulga oddalania się od nieprzyjaciela, miała swój 
wpływ.

Dla mnie osobiście trudności się teraz zaczynały, 
bowiem przejście przez Sundy nocą w przedwojennej 
Marynarce miało posmak przygody. Przejście przez 
Flintrlnne odbywało się przez płycizny torem wod
nym podlegającym zmiennym prądom. Trzeba było 
koło Malmó posuwać się nabieżnikami, które w 
powodzi świateł nie były łatwe do znalezienia. 
Przestudiowałem locję, wyuczyłem się charakterystyk 
obchodzących mnie świateł i tak uzbrojony pod
prowadziłem okręt do latarniowca Malmoredel, śle
dząc cały czas sondę. Na tym odcinku drogi wytwo
rzyła się przyszła metoda pilotowania nocnego, 
polegająca na nawigacji z kabiny nawigacyjnej 
w oparciu na meldunkach pomostu.

Śledząc równocześnie mapę, sondę, log i wyk- 
reślacz kursów mogłem upewnić się jak okręt 
posuwał się po nakreślonym kursie. Jednocześnie, 
ostrzegałem oficera wachtowego o spodziewanych 
światłach nawigacyjnych. Trzej obserwatorzy na 
pomoście bojowym uzbrojeni w stopery mierzyli 
charakterystyki i rozpoznawali płaty, latarniowce 
i nabieżnikl narzucone planem pilotarzowym, oraz 
podawali mi od czasu do czasu namiary dla określa
nia pozycji. W ten sposób obserwacja nie zajmowała 
się masą świateł,które były dla przejścia nieistotne, 
a na czas koncentrowała się na znakach wytyczają
cych drogę. Ten system sprawiał wrażenie ładu 
i łatwości. Dowodem powodzenia było niespodzie
wanie łatwe znalezienie się na przejściu między 
Kopenhagą a wyspą Ven i pozostawienie Malmo poza 
sobą. To powodzenie również zdobyło dla mnie za
ufanie d-cy które tak niezbędnie jest potrzebne 
oficerowi nawigacyjnemu do przeprowadzenia ma
nipulacji nawigacyjnych wielokrotnie opierających 
się na niekompletnie prawdziwych elementach, a 
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doprowadzających do pożądanego celu — taka 
czarna magia.

Od przejścia najtrudniejszego odcinka do rana 
przespałem i kiedy po śniadaniu objąłem wachtę od 
ppor. Dąbrowskiego dowiedziałem się, że posuwa
liśmy się we mgle. Byliśmy na wysokości Skajen 
w Kategaere i mgła się przerzedziła. Minęliśmy 
szwedzki torpedowiec. Niemcy już wiedzieli o naszym 
wyjściu i radio Wrocław nadało po polsku o tym 
fakcie komunikat. Około południa przyleciały dwa 
samoloty bez znaków rozpoznawczych, które ziden
tyfikowaliśmy, że były niemieckie. Próbowaliśmy 
nadal nie zdradzać naszych zamiarów wobec krą
żących dokoła samolotów i do wieczora sterowaliśmy 
kursem równoległym do wybrzeży norweskich, jak- 
gdyby planując odejście do jednego z portów pół
wyspu Skandynawskiego. Ten kurs choć niezdecy
dowanie nas zbliżał do Anglii to w każdym razie był 
dla nas przychylny, bo oddalał nas od baz niemiec
kich i prowadził w rejon Scapa Fłow tj. pod opiekę 
sojusznika. Dopiero w nocy poszliśmy zdecydowanie 
na zachód.

Przejście przez Morze Północne nie przedstawiało 
trudności i jedynym niewygodnym zainteresowaniem 
było paliwo. Próbowaliśmy dostosować nasze 

szybkości do. zużycia, które jeszcze zostawiłoby nam 
margines 1 łatwość manewru w razie akcji niemiec
kiej.

W drodze tej otrzymaliśmy sygnał umawiający 
spotkanie z KT Royal Navy. Miejsce to było około 
100 mil na północ od May Island t.j. od wejścia do 
Firth of Forth.

W mglisty poranek 1 września po wybuchu wojny 
spotkaliśmy dwa stare angielskie Kt. H.M.S. Wallace 
i Walker. Zatrzymani sygnałem o intencji przysłania 
nam oficerów łącznikowych niewygodnie czekaliśmy, 
kołysząc się na martwej fali, wyglądając peryskopy 
ewentualnych op. aż łodzie podwioz'y nam łączników.

Lt. Cmdr. Dennis wydobywał z siebie najlepszą 
ang. francuszczyznę, ażeby powitać naszych dowódz- 
ców, którzy z trudem usiłowali go przekonać o zna
jomości języka angielskiego. Wreszcie łodzie angiel
skie powróciły do swoich okrętów i po sformowaniu 
szyku torowego ruszyliśmy do Edinburgha.

Przy wejściu do Firth of Forth zapadła mgła. 
Okręt nasz posiadający gonio został umieszczony 
na czele szyku i tak wprowadziliśmy zespół na wody 
angielskie.

A. Tyc.

Spotkanie z Burzą i Błyskawicą
Gdy po wielu latach spotykamy kogoś bliskiego, 

kogoś z którym wiąże nas wiele przeżyć i wiele 
wspomnień,, to trudno opanować jest wzruszenie 
i podniecenie. Ale jakżeż często rozczarowujemy 
się.

Lata pobiegły wstecz, jak w filmie puszczonym 
w odwrotnych kierunku, na widok dobrze znanych 
sylwetek, wstecz do czasów, gdy tu na obczyźnie 
okręty te były naszym domem. Jeszcze dziś trafiłbym, 
z zamkniętymi oczyma na każde pomieszczenie.

Błyskawica i Burza zawinęły jak za dawnych 
lat do Portsmouth. Wizyta na tych okrętach była 
jak to spotkanie ze starym znajomym z którym 
po latach n e znajdujemy wspólnego tematu do 
rozmowy. To już nie były nasze polskie okręty, mo
że dlatego, że na pokładzie widziało się same obce 
twarze, może dlatego, że inne są mundury, a może 
z powodu gołogłowego orła na banderze 1 jakiś dwu 
bagnetów na proporcu dziobowym, zamiast starej 
ręki pancernej. Z dawnej Burzy i Błyskawicy zostały 
tylko nazwy.

Załogi na ląd nie zostały wypuszczone indy- 
widaulnie, lecz tylko grupami, na różne okazje 
oficjalne. W dzień przybycia okrętów odbyło się dla 
marynarzy przyjęcie w miejscowym klubie NAAFI. 

Około 60 marynarzy przybyło dwoma autobusami, 
pod opieką 2 oficerów 1 paru cywilów z ambasady 
rządu warszawskiego w Londynie. Jak później prze
konaliśmy się ponad tuzin tych „dyplomatów" 
przyjechało do Portsmouth by obserwować załogi. 
Tego wieczora, ani oficerowie, ani „dyplomaci" nie 
zostali wpuszczeni do NAFFI. Młodzi marynarze, 
nie mówięcy ani słowa po angielsku, zostali przy
witani przez brytyjskich gospadarzy: kilkanaście 
WRSNS i marynarzy, nie mówiących oczywiście ani 
słowa po polsku. Ta próba „pokojowego współżycia" 
spaliłaby na panewce, gdyby nie obecność - przed
stawicieli prasy i radia polskiego na Zachodzie. 
Myśmy to objęli rolę tłumaczy i gospodarzy, ku 
wściekłości stróżów prawomyślności politycznej, 
którzy muslell pozostać na zewnątrz.

Mimo tego nasza rozmowa z marynarzami nie 
była swobodna. Nie ulega wątpliwości, że byli oni 
poddani uważnej selekcji, nie można więc uważać 
ich za obraz młodego pokolenia wychowanego pod 
reżymem komunistycznym. Można uważać ich na
tomiast za wzór do jakiego komuniści dążą. Taka 
będzie cała młodzież, jeśli proces sowietyzacji będzie 
trwał nadal. Marynarze z Burzy i Błyskawicy są 
nawskroś przesiąknięci sloganami komunistycznymi. 
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Ich wiadomości o Zachodzie, czy Polsce przedwo
jennej czerpane są wyłącznie z prasy komunistycz
nej i z wykładów politruków. Jeden z marynarzy, 
widać „aktywista", mający na prawej piersi odznakę 
„wzorowego marynarza" wyraził zdziwienie, iż w 
Anglii osobno przyjmuje się marynarzy, a osobno 
oficerów, dodając z naciskiem „U nas to marynarze 
i oficerowie zawsze razem, bez różnicy". Gdy za
cząłem go wypytywać, czy mieszkają na wspólnych 
pomieszczeniach i żywią się z jednej kuchni — oka
zało się, że oczywiście nie. By nie dać za wygraną 
„postępowy" marynarz „odciął się", mówiąc: „Ale 
u nas marynarze rozmawiają z oficerami".

Równie głębokie zaślepienie panuje wśród 
oficerów. Przybyło ich do Anglii aż 50. Najstarszy 
rangą kmdr por. Jaszczyszyn, obwieszony sowiec
kimi medalami, ma toporny wygląd 1 prawdziwie 
demokratyczny brak manier. Na przyjęciu u C-in-C 
zalał się, nie mógł dalej jeść i zwiesiwszy głowę 
mamrotał pod nosem przekleństwa. Biedny tłumacz 
miał kłopot, gdy admirał Creasy wypytywał go, co 
też mówi polski komandor. Dowódcami okrętów 
byli Kubera i Urbański, młodzi ludzie w stopniach 
kapitanów (cztery paski, ponieważ obecnie chorąży 
ma jeden pasek, podpor.-dwa itd..). Na obu okrętach 
byli oficerowie polityczni w stopniach kmdr. ppor.

Umundurowanie marynarzy zmieniło się o tyle, 
że bluzy noszone są, na modłę sowóecką, wpuszczone 
w spodnie i przepasane szerokim skórzanym pasem 
z mosiężną klamrą na której widnieją litery M.W.

Oficerowie wyglądają trochę operetkowo, bo 
oprócz galonów na rękawie noszą także gwiazdki 
na naramiennikach, a na kołnierzach marynarek 
kotwice okolone liśćmi. Spodnie mają wąską złotą 
wypustkę. Oficerowie noszą stale kordziki na par
cianych pasach, na zewnątrz marynarki.

Mała ciekawostka, jeśli chodzi o musztrę. Pre
zentuj broń robi się bezpośrednio z postawy z bronią 
u nogi. Co by na to powiedział bosman Graban!!!

Na bankiecie u Lorda Mayora Portsmouth ci 
złotem obwieszeni, „ludowi" oficerowie nie umieli 
posługiwać się nożem i widelcem. Ani jeden z nich 
nie włada zachodnio-europejskim językiem. Są 

natomiast biegli w arkanach propagandy. Na 
bankiecie, mój sąsiad po prawTej, por. R. dowodził, 
że w Polsce żywność jest' tańsza niż w Anglii. Gdy 
zapytałem ile kosztuje obiad, błyskawicznie wtrącił 
się siedzący o parę miejsc dalej attache z Londynu 
ppłk. Kaźmierski i zwracając się do mnie powie
dział: „Miłości Ojczyzny nie można przeliczać na 
pieniądze,,. Odpowiedziałem, że rozmiawialiśmy o 
cenie obiadu, a nie o miłości Ojczyzny. To ludowe 
wojsko, od sztabowca — do szeregowca, szafuje mi
łością ojczyzny na każde zawołanie. Wszyscy nama
wiają nas do powrotu, twierdząc, że ojczyzna czeka 
z otwartymi ramionami, że czas już porzucić gorzki 
chleb uchodźcy, i wrócić tam dokąd tęsknimy, — 
do Kraju. Ojczyzna wszystkim przebacza. Dalsza 
moja rozmowa z por. M. tak brzmiała: Ja: Ale jed
nak ci co powrócili do Kraju po wojnie byli więzieni 
i prześladowani. Por. M.: Tak. bo stworzyli siatkę 
szpiegowską i pchali palce do naszych rządów — a 
my takim paluszki obcinamy. Ja: jaka jest gwa
rancja, że tym co teraz powrócą nie obetniecie pa
luszków? Por. M.; To zagwarantował rząd w swej 
amnestii. Niedawno 300 Polaków z Francji powrócl-o 
do Kraju. Ja: Jak dotychczas ruch był w przeciwnym 
kierunku... kpt. Ćwikliński, Jarecki, Jaźwińskl, za
łoga Puszczyka i inni. Por. M.: Oni mieli nieczyste 
sumienie, działali na szkodę Polski ludowej, więc 
dlatego uciekli. Chyba słyszał Pan o naszych pro
cesach? Ja: Oczywiście. Czy Kardynał Wyszyński 
też działał na szkodę Polski? Brak odpowiedzi.

Po serii takich utarczek słownych z moimi 
sąsiadami przy stole podczas gdy jedzenie stygło, 
a jedynie kieliszki krążyły, chciałem rozładować 
napiętą trochę atmosferę, więc przeszedłem do te
matów, jak mi się wydawało, niedrażliwych. Zapyta
łem mianowicie jakie są obecnie w Gdyni lokale, 
gdzie można zabawić się z dziewczynkami. Nigdzie 
nie można odparł urażony oficer, dziewczynki po
zostały na emigracji, i psują nam opinię!!

Dobrze— pomyślałem sobie — że nie służę w 
„ludowej" Marynarce!

J. Biliński
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
ZŁOŻENIE WIEŃCA

W związku z pobytem w Porstmouth „Burzy i „Błys
kawicy", załogi których złożyły wieniec pod pomnikiem 
poległych w czasie ostatniej wojny marynarzy brytyjskich, 
Zarząd Główny SMW chcąc podkreślić, że istnieje również 
tablica pamiątkowa ku czci poległych marynarzy polskich 
w Plymouth, pod którą załogi „Burzy" i „Błyskawicy" 
wieńca nie złożyły, prosił Zarząd Koła SMW w Plymouth 
o zorganizowanie skromnej uroczystości.

Zarząd Koła SMW w Plymouth z prezesem kol. St. 
Romańskim zorganizował bardzo sprawnie i szybko tę 
skromną uroczystość, na którą przybył z Londynu prezes 
Zarządu Głównego SMW mec. W. Nadratowski. Mieszka
jący w Plymouth marynarze stawili się licznie a prasa 
miejscowa nadała tej uroczystości rozgłos.

W tym samym dniu z tej samej okazji delegat Zarzą
du Głównego SMW kol. Proniewicz Zalomay złożył imie
niem Zarządu wieniec na grobie ś. p. kmdr. W. Kodręb- 
skiego w Wrexham. (Kmdr. Kodrębski był dowódcą 
„Błyskawicy" w czasie przejścia jej z Polski do Anglii.)

W związku też z pobytem „Burzy" i „Błyskawicy" 
ukazał się w prasie polskiej cały szereg artykułów przypo
minających działalność tych okrętów w czasie wojny oraz 
artykuły omawiające działalność i dokonania Samopomo
cy Marynarki Wojennej w okresie powojennym.

Radio BBC (Sekcja Polska) oraz Radio Free Europę, 
nadały na Kraj cały szereg reportaży i wywiadów z człon
kami SMW, którzy przeszli wojnę na „Burzy" i „Błyska
wicy".

KOŁO SMW BRIGHTON
Na odbytym w czerwcu walnym zebraniu członków 

Koła Brighton wybrano nowy Zarząd w następującym 
składzie: prezes — J. Rudawski, wiceprezes — L. Iwkow- 
ski, sekretarz — W. żółkiewska, skarbnik — W. Wesołow
ski. Komisja Rewizyjna: J. Kremza, J. Cichoń, J. Pod
górski.

Z okazji Święta Morza Koło Brighton urządziło za
bawę taneczną połączoną z loterią fantową. Oto krótka 
wzmianka z „Dziennika Polskiego": „Zabawa zgromadziła 
około 100 osób z ogromną przewagą młodszych roczników, 
co należy z zadowoleniem, podkreślić. Przybyły także liczne 
Brytyjki — żony marynarzy polskich. Biorą one żywy 
udział we wszystkich imprezach Koła, podtrzymując w 
ten sposób przyjaźń polsko-brytyjską zadzierzgniętą z Po
lakami w czasie wspólnych przeżyć z czasów wojny. Przy
byli również brightońscy pryjaciele nasi Anglicy oraz 
liczna Polonia miejscowa. Koło SMW, mimo że założone 
stosunkowo niedawno, powzięło ambitny plan założenia 
w Brighton domu polskiego marynarza. Dochód z zabawy 
zapoczątkuje zbiórkę funduszu na ten cel."

JACHT „ISKRA II"
Krótki stosunkowo w tym roku okres kampanii letniej 

zakończony został w połowie września. Jacht odbył kilka 
rejsów (przeważnie z nieczłonkami SMW) wzdłuż wybrze
ży Francji. Nowy okres pływania rozpocznie się prawdo
podobnie z dniem 1 maja 1956 r. Stan jachtu oraz jego 
wyposażenie dobre.

ODZNAKA SMW

Specjalnie powołana komisja do ustalenia odznaki 
SMW zakończyła swoje prace. Ostateczne projekty na 
odznakę, krawat, blazer' i koszulkę sportową, zostały za
twierdzone. W jednym z przyszłych numerów „Naszych 
Sygnałów" podamy ich fotografie.

KONKURS

Ze zgłoszonych kandydatów na stanowisko dozorcy 
naszego domu przy 13 Chelsea Embanknient, Zarząd Gł. 
SMW wybrał kol. J. Krasowskiego (bsm). Stanowisko 
kierownika Klubu nie zostało dotychczas obsadzone.

OSOBISTE
W lipcu bież, roku zawarł związek małceński kol. St. 

Szplit. Koledze Szplitowi zasyłamy z tej okazji najlepsze 
życzenia.

Kpt. żegl. Wielkiej B. Gawęcki, kapitan statku „Bal- 
tic Clipper" uratował w Kanale w czasie mgły statek 
„Cygnet Liberian" (7000 ton), który na skutek kolizji z 
innym statkiem zaczął tonąć. Uratowano 27 ludzi załogi. 
Z okazji tej kol. naszemu Kapitanowi Gawęckiemu skła
damy serdeczne gratulacje.

DYPLOMY

Przed Komisją Board of Trade zdali egzamin i trzy
mali dyplom Mastra kol. F. Pitułko i J. Pawłowicz.

Z okazji tej składamy wyżej wymienionym Kolegom 
serdeczne gratulacje.

NOWI CZŁONKOWIE SMW
Ostatnio następujący Koledzy zgłosili swoje wstąpie

nie i zostali przyjęci do naszego Stowarzyszenia: 
Z. Chmielewki, S. Dembowiak, mjr. A. Mackus (wspiera
jący), kpt. Żegl. W.-H. Komarnickl (wspierający).

PRZYJAZDY
Po wieloletniej nieobecności przybyli na krótki pobyt 

do Anglii i odwiedzili SMW:
kol. J. Erlich z Rodziną, kol. M. Bocheński z Rodziną, 
kol. P. Żelazny z Rodziną; jednocześnie w przejeździe 
odwiedzili nas Koledzy: P. Czajkowski, T. Lesisz, S. Dem
bowiak, Z. Wejewódzki, L. Ziembicki, T. Farbisz i Z. Ja
nowski

DARY NA SMW
Firma Cottage Laboratories Ltd. £ 25. 5.0
(przez p. R. Tizząrda)
B. Paprocki 1.10.0
S. Rusiecki 0. 5.0
Jadwika Kiłaczycka — 1 tapczan z materacem.

Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za przekazane 
dary.

AY1ZO

Ukazały się „Opowiadania Bałtyckie" — książka na
pisana 1 wydana przez naszego kolegę J. Giertycha. Kole
dzy pragnący nabyć tę książkę są proszeni o zgłoszenie 
swego zapotrzebowania wprost do autora.
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Komisja opieki i Fundusz im. ś. p. kpt. mar. J. Ginsberta
W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Na

rodzenia Komisja Opieki Zarządu Głównego SMW. jak 
corocznie przed okresem świąt Bożego Narodzenia, zwraca 
ca się z gorącym apelem do wszystkich członków i sym
patyków SMW, by już teraz zechcieli pomyśleć o gwiazdce 
dla chorych i inwalidów. Nie wątpimy, że jak w latach 
ubiegłych apel ten spotka się ze zrozumiałym i skutecz
nym oddźwiękiem. Liczymy na Was, Koledzy, że 1 w tym 
roku pomożecie nam umilić im tak święta, żeby mieli oni 
świadomość, że o nich pamiętamy.

Od wydania poprzedniego numeru ..Naszych Sygna
łów" następujące dary wpłynęły na fundusz im. kpt. mar. 
J. Ginsberta:

Oddział Ligi Morskiej im. gen. Sikorskiego. Chicago $ 25.00
Związek Oficerów’ Marynarki Handlowej £ 15. 0.0
Kol. Z. Zawistowski 1.15.0

„ H. Kozłowski 0.10.0
„ H. Chwalibóg 0.5.0
„ T. Łubieński i. o.O
„ J. Klamt 0. 5.0
„ P. Bukraba i. 6.4
„ T. Hermaszewski 2. 0.0

p. A. Leszczyńska z Chicago — paczka z odzieżą.
płk L. Stankiewicz — ubranie męskie, koszule, swteer itd.

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za 
przekazane dary i pamięć o naszych inwalidach.

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Wybór listów obecnego numeru „Naszych Sygnałów" 

jst rzeczywiście wyborny. Autorów nie potrzeba ani przed
stawiać ani wprowadzać, s-ą to nasi wierni korespondenci: 
koledzy: Miodoński, Pawłowicz, Wachtel, rozrzuceni od 
Kanady po Australię. Serdecznie dziękujemy Kolegom za 
interesujące korespondencje i prosimy o dalsze.

Dziękujemy bardzo Księdzu Doktorowi Brzezinie za 
list z Belgii. Chociaż list ten był adresowany do Sekreta
rza Zarządu Głównego — za jego zgodą pozwalamy go 
sobie przedrukować, ponieważ przypuszczamy, że wielu 
byłych parafian Księdza Doktora ucieszy się, dowiadując 
się trochę szczegółów o Jego obecnym losie.

Quebec City, 2 lipca 1955.
...Widzieli mnie Państwo w Londynie, kiedy nabierałem 

oddechu, nie wódki, między Karachi i Kanadą. 23 marca 
opuściłem Waszą wyspę i 31 marca wylądowałem w St. 
John. N. B. — samotny, bez pracy i pełen nadziei. W ten 
sam wieczór pojechałem pociągiem do Montrealu. Tam 
na dworcu spotkał mnie Browarski, który już nawet 
mieszkanie dla mnie znalazł i po przywitaniu i zaloko- 
waniu pojechaliśmy do niego na kolację. Jako że był 
week-end, miałem dwa dni odechu, żeby się po Montrealu 
rozglądnąć. Zaraz mi się to miasto podobało, bo tyle pol
skich kiełbas, węgierskich gulaszów i karpiów po żydow
sku nawet w Londynie na Eris Court‘cie nie widziałem. 
Week-end przeszedł i pracy zacząłem szukać. Niesporo to 
jakoś szło. W jednej czy innej firmie pytano mię, ile czasu 
na desce spędziłem (doświadczenie draftsmana)? — Żadne 
— szczerze odpowiedziałem. W innej znów powiedziano 
mi. że „With your caliber we have no opening at the mo
ment". I tak od chałupy do chałupy przez 6 tygodni. 
Pewne firmy, które by mnie bardzo chciały, lecz pracują 
dla „Defence' po zastanowieniu się. tzn. po porozumieniu 
się z Ottawą, nie mogą wziąć „Security risk" —i wszyscy 
są sorry!!!

Muszę powiedzieć, że Browarski szczególnie bardzo się 
mną zajmował i pomagał jak tylko mógł włączając co 

tygodniową kolację. Więcej się on martwił o moją posa
dę niż ja. Księżopolski też się starał, lecz że on pracuje u 
Vickers'a a oni pracują dla ,.Navy“, więc znów spowodu 
„Security" nic nie wyszło. Jeżeli chodzi o prywatne firmy, 
dopiero teraz wiem, dlaczego jest się tak ciężko na dobre 
stanowisko dostać. Obecnie, będąc na stanowisku, które 
pozwala mi się spotykać z gośćmi, którzy mogli by się za
angażować, okazuje się, że to przeważnie goście pćł- 
wykształceni, jeżeli chodzi o fachowe doświadczenie. Gość, 
który z Anglii na tym samym stanowisku jest pełen nau
kowych dyplomów — tutaj iest byłym „pipę draftsma- 
nem" lub inny ma „Correspondence course". Oczywiście 
ktośkolwiek z wykształceniem inżynierskim i pewnym do
świadczeniem nie ma zupełnie szans dostać u nich dobrej 
posady. Dlatego Anglicy, którzy tutaj przyjeżdżają, mają 
pełne kieszenie „Recommendation letters" od rodziny czy 
też znajomych. Przyjeżdżają na gotowe. Jadąc statkiem 
pierwszą klasą słyszałem powiedzenie: „Dotychczas za
trudnialiśmy na niższych stanowikach French-Canadian*s,  
a teraz mamy pełno Central Europeańs". Z mojego 6- 
tygodniowego doświadczenia mogę wywnioskować, że w 
Kanadzie (Montreal District) potrzebują oni młodych in
żynierów, którzy mogą rysować, szczególnie „constructio- 
nal engineers", dla nich jest pełno pracy. Druga branża 
szczególnie poszukiwana, jest electrical engineers (electro- 
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nics). Oczywiście „janitorzy" j „hąndyman" są też poszu
kiwani.

Jeżeli chodzi o kobiety, to sekretarki zawsze pracę 
tutaj mogą znaleźć. Najważniejszą jest to mieć trochę 
pieniędzy, bo szukanie, bez sukcesu, pracy moralnie przy
gnębia. Dopiero pierwszy raz w życiu szukałem pracy 
przez 6 tygodni i żeby nie mój trening na Wschodzie, gdzie 
uczą człowieka niczem się nie przejmować, to bym się 
załamał, lecz mając trochę pieniędzy mogłem przetrzy
mać z dnia na dzień.

Wracając ze swej wędrówki, znudzony wstąpiłem do 
firmy „Marinę Suryeyors and Consulting Engineers" — 
w przeciągu 3 dni dostałem pracę. Ponieważ w Kanadzie 
mają oni tylko jeden statek do nadzorowania, wysłali 
mnie do Quebec City. Praca jest bardzo interesująca — 
„ilj my linę" dobrze płatna jak na początek. Tylko jest 
jeden „snag", że chąc mnie do Japonii wysłać na ńwa 
lata, bo budują tam więcej statków niż w Kanadzie. Nie 
bardzo mi się to uśmiecha, lecz 650 doi. miesięcznie z 
mieszkaniem i przejazdem całej rodziny oraz niezależne 
stanowisko to nie można tak lekką rączką odrzucić, tym- 
bardziej. że nie mogę sobie pozwolić na bezrobocie. Zona 
przyjechała 11 czerwca i bardzo sobie Kanadę .chwali i 
za Anglią wcale nie zamierza tęsknić.

6 sierpnia 1955.
Przeszło miesiąc jak z bicza trzasnął a ja listu nie 

skończyłem. Miałem bardzo „hectic" czas, dużo rzeczy się 
zmieniło, lecz że leniwy zawsze jestem załączam też po
czątek listu, by go więcej było. Moja firma chciała mnie w 
try miga do Japonii wysłać. Początkowo miałem być 3 
miesiące w Quebec City, gdzie kończymy budowę — Car- 
ferry — a później do Japonii. Lecz coś tam zaszło i musisz 
jechać natychmiast. Sami się o Identity Paper (coś w ro
dzaju kandyjskiego Travel Document) wystarali i 11 lipca 
wieczór wychodziłem z domu, by odjechać do Ottawy, wy
starać się o japońską wizę. Tuż przy drzwiach złapał mnie 
goniec z telegramem od Navy: „Szanowny Panie, bardzo 
byśmy Pana chcieli, bo nam dobrych pijaków potrzeba, 
damy Panu Lt. Cmdr‘a i extra duty free piwo. Czy nie 
za późno?" Zamiast do Ottawy pojechałem do Montrealu, 
by pogadać z moimi pryncypałami. Nie chciałem się z ni

mi ną bakier rozstawać, bo uczciwie ze mną postępowali. 
W tym wypadku także byli bardzo' dla mnie na rękę. Ro
zumieli, że dla mnie wyjazd do Japonii byłby raczej handi
capem na przyszłość6. Po dwu latach znów znalazłbym się 
w takiej samej sytuacji, jak byłem tutaj po przyjeżdzie. 
Nie mógłbym się żadnym kanadyjskim doświadczeniem 
wykazać.

Obiecałem, zostać u nich jeszcze przez miesiąc aż do 
wykończenia tej car lorry, z którą mamy trudności i na 
jej wykończenie się tak szybko nie zanosi. Zostaję u nich 
tylko do 15 sierpnia. Zapomniałem wspomnieć ,że Mary
narka złapała mnie zaraz po wylądowaniu w Montrealu. 
Tamtejszy Recruiting Officer był bardzo entuzjastycznie 
nastawiony i w jednym dniu spisaliśmy papiery, badanie 
lekarskie i interyiew.

12 sierpnia będę składał przyrzeczenie czy też przysięgę 
— nie wiem.

Wiem, że przez dwa następne lata będę pracował w 
Dockyardzie — co mnie bardzo cieszy, bo się wreszcie ta 
tułaczka skończyła.

Uszczknęli mi sporo mojej „seniority", lecz mimo wszy
stko lepiej się mi to opłaca pod pewnymi wględami niż 
do Japonii jechać. Chociaż i Japonia by mi odpowiadała, 
gdyby to było po 5 latach pobytu w Kanadzie.

W Quebec będę do 9 września, później wyjadę do No
wej Szkocji. Gdy się wreszcie jakoś i godziwie zadomowię, 
to Wam stały adres podam. Wszystko jakoś się układa i 
Kanada nie jest tak znów złym krajem, jak mi to mó
wiono w Samopomocy podczas ostatniego tam pobytu.

Będę musiał kończyć tych parę słów, bo już 5 godzina, 
czyli źe praca biurowa się kończy. Obecnie mamy parę 
dni odedchu, lecz dotychcazs tośmy jak dzikie woły pra
cowali. Nawet w soboty i niedziele.

Przed zakończeniem muszę jeszcze podkreślić, że Polacy 
są bardzo tutaj pomocni. Jak już wspomniałem o Browar- 
skim i Księżopolskim, lecz zupełnie obcy ludzie, gdy tylko 
posłyszą o jakiejś wolnej posadzie, zaraz dają znać.

Muszę jeszcze podziękować za „Sygnały", które wresz
cie dostałem.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich.
Miodoński

Bohdan Pawłowicz 
111-23 66-Ave. Apt. 2-B. 
Forest Hills 75, L. I. 
New York. New York, 6 sierpnia 1955.

Kochani Koledzy!

Z prawdziwą przyjemnością zabieram się do czytania 
każdego numeru „Sygnałów". Poziom treści i estetyczna 
szata zewnętrzna sprawiają, że zawsze trudno mi się roz
stać z „Sygnałami". Gonią mnie też one po całym świe
cie w ślad wędrówki tulaczej, dosyłane przez trochę mniej 
ruchliwą rodzinę.

Ostatnio, coś ze dwa lata temu, pisałem do „Sygna
łów" jeszcze z Brazylii, opisując perypetie tamtejsze, jak 
to zachciało mi się być kupcem, jak swoje wysiłki uwień
czyłem nieoczekiwanym sukcesem 1, jak spadłem na łeb 
na szyję, gdy dobrałem sobie wspólnika. Gdy już okręt 
tonął, a wspólnik miał w banku (prawdopodobnie gdzieś 
w Stanach Zjednoczonych) wszystkie nasze pieniądze ze 
sprzedanych kilku statków z koksem i węglem, próbowa
łem jeszcze coś nawiązać pomiędzy Argentyną i Brazylią. 
W Buencs Aires spotkałem się z komandorem Maracewi- 
czem. ciężko wówczas pracującym w fabryce. Spędziliśmy 

bardzo mile jedno popołudnie, wspominając lepsze czasy 
i przeszłość pełną nadziei, triumfy, zawody i niecczekiwa- 
ną klęskę. Byłem też bardzo serdecznie przyjmowany 
przez kpt. mar. Stolarczyka i jego czarującą, młodą żonę. 
Pracował wówczas na lotnisku rządowym przy spraw
dzaniu instrumentów precyzyjnych. Z wielkim żalem do
wiedziałem się po tym, już w Stanach Zjednoczonych, o 
jego śmierci. Od 16 miesięcy próbuję nawiązać kontakt 
z panią Stolarczyk (pozostała z córeczką w Buencs Aires), 
lecz bezskutecznie. Oboje z żoną moją chcielibyśmy jej 
pomóc w dostaniu się do Stanów, jak o tym kiedyś ma
rzyła, a sądzimy, że jako doskonała krojczyni miałaby 
tutaj możliwości. Może przez „Sygnały" dotrą do Niej te 
słowa...

Wszędzie zresztą, gdzie się ruszę, spotykam kogoś z Pol
skiej Marynarki Wojennej. Rozproszeni jesteśmy, jak 
Żydzi po zburzeniu Jerozolimy, a może... jeszcze gorzej.

...Od 22 miesięcy znajduję się w Stanach Zjednoczo
nych. Zdaje się, że trafiłem „z deszczu pod rynnę". Jest 
to wspaniały kraj dla młodych, ale „trudno przyzwyczaić 
się nieprzyzwyczajonemu". Próbowałem w Nowym Jorku 
— mieście potworze. próbowałem przez 6 miesięcy w 
Buffalo, N.Y., lecz nadzieje moje poszły z wodą Niagara 
Falls po 6 miesiącach prób w radiofonii, w dziennikar
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stwie i w profesorstwie. Próbowałem i próbuję ostatnio 
w Chicago. Jak dotąd bez skutku. C.ągle jeszcze dorabiam 
dorywczo i dzięki pomocy syna, oraz dzielnie walczącej 
razem ze mną żonie, nie utonąłem jeszcze ostatecznie. 
Byłem tego jednak kilkakrotnie bardzo bliski. Starszemu 
panu znacznie trudniej zaczynać!

Z przyjemnością stwierdzam, że młodym lepiej się dzie
je. Kolega kpt. mar. Andrzej Guzowski na rządowej posa
dzie w Waszyngtonie prosperuje, chwała Bogu, a kolega 
por. mar. Karol Mayer dzielnie daje sobie radę w ogrom
nym przedsiębiorstwie budowlanym w Nowym Jorku.

W konsekwencji planujemy z żoną zmienić taktykę o 
tyle, że ja pożegnam się z marzeniami intelektualnymi i 
porzucę uporczywą walkę o dostanie się do pracy w moim 
właściwym fachu: w radiofonii i w pisaniu. Za te rzeczy 
w Ameryce płaci się grosze, a „intelektualistów" na ogół 
traktuje się jako kłopotliwych pasożytów. Oczywiście 
mówię o „Amerykanach polskiego pochodzenia". W takim 
na przykład Buffalo w programie radiowym (6 godzin 
dziennie) płacono mi przez 6 miesięcy 30 dolarów tygod
niowo. a w dzienniku za 6 felietonów (i to dobrych!) na 
tydzień otrzymałem... 15 dolarów na tydzień. Jednocze
śnie chłopak zamiatający studio i schody dostawał 36 
dolarów i 60 centów na tydzień, a zecer... 125 dolarów na 
tydzień. Zona moja, jako „wykańczarka" w szwalni (nigdy 
dotąd tego nie robiła) ma 65 dolarów na tydzień i jest 
głównym „zarobkiewiczem" rodziny.

Toteż na stare lata, aby wyżyć i nie być ciężarem dla 
najbliższych, trzeba pożegnać się z marzeniami pracy we 
własnym fachu. Tym bardziej, że podobno umie m 
pisać i to umiem pisać po po 1 s k u. To zaś jest 
tutaj w „Kolonii Polskiej" zbrodnią nie do darowanie. 
Podobno najlepiej jest zarobkować „dla Polaków bez Po
laków*.  Gdybym miał talent władania językiem obcym, 
jak Józef Conrad Korzeniowski!... Ale to nie każdy jest 
Korzeniowskim, prawda oczywista, nawet dla kiedyś pew 
nych siebie pisarzy.

W ogniu tych i wielu innych rozczarowań, przy wydat 
nej pomocy prywatnego i, już nawet przez przyjaciół 
uznanego,, ogromnego pecha, miałem jednak 
jeszcze czas i siły żywotne popełnić szereg grzechów, a 
tymi są: odczyt o Marynarce Wojennej w Buffalo, odczyt 
o Marynarce Wojennej w Chicago, oraz spłodzenie książki, 
która wyjdzie we wrześniu. Książka będzie miała tytuł 
..Krew na oceanie" i podtytuł: Kartki z pamiętnika w kon
woju do Rosji. Będzie to pełne (ne skastrowane przez cen
zurę) opowiadanie przeżyć ORP „Garland" z dużym ak
centem na tygodnie spędzone w Rosji. Do tego dodaję 
około 50 stron „Szkicu informacyjnego" o Polskiej Mary
narce Wojennej". Ignorancja bowiem o polskim udziale 
w wojnie na morzu tutaj jest kompletna i całkowita. Wie
dzą coś o „.Piorunie" i „Bismarku", o „Orle" i to wszystko. 
W Bostonie (gdzie byłem miesiąc temu) niektóre „pa
nienki" (obecnie matrony) pamiętają „Garlanda", ale nie 
z bojowej strony. Brak ogromny jakiegoś informacyjnego 
chociaż wydawnictwa, jeśli już nie historii. Niestety, moje 
źródła były bardzo skromne. Przy pracy miałem własne, 
bardzo niekompletne, (zwłaszcza z okresu końcowego woj
ny, gdy byłem już w Brazylii) notatki. ..tajny" komunikat 
Kierownictwa Marynarki Wojennej z dnia 1 listopada 
1945 roku i nieszczęsny (naprawdę!) Album Pamiątkowy 
Marynarki Wojennej, z którego dowiedziałem się tylko o 
służbie kancelaryjnej, obozach demobilizacyjnych i po
mocniczej służbie kobiet, że mało co zostało na walkę i 
służbę okrętów, które prawdopodobnie istniały jako doda
tek do tego wszystkiego... Oczywiście, wiele mi to nie 
pomogło do Szkicu informacyjnego. Dla tych braków oba
wiam się, że specjaliści skrytykują mnie znowu w dziki 
sposób i suchej nitki nie zostawią na mojej pracy. Uwa
żam jednak, że „lepiej cośkolwiek niż nic", a za następ

nym razem poprawię się. Książkę prześlę. „Sygnałom" 
zaraz po jej ukazaniu się.

W Chicago, gdy prawiłem z trybuny do sporej ilości 
ludzi, z radością zauważyłem pomiędzy publicznością ko
mandora Lichodziejewskiego, gdy przechyliwszy głowę, 
pobłażliwie wysłuchiwał tego, co mówię. Po odczycie, 
zdaje się z obopólną przyjemnością i uciechą, uścisnęli
śmy sobie dłonie.

— Wie pan co — rzekł kmdr. Lichodziejewski w pewnej 
chwili — teraz żałuję, że z moich okrętów pędziłem pisma
ków jak psów. Teraz, gdy pana słuchałem, doszedłem do 
wniosku, że o nas 1 o naszych dziejach podczas wojny 
powinni byli pisać ludzie „z zewnątrz". Nam. samym wiele 
rzeczy wydaje się i wydawało tak naturalne, tak „samo 
przez się". A wy to tak wymalujecie...! Teraz każdy z nas 
popłakałby się na wspomnienie tej czy innej chwili, a 
wówczas wydawało mi się, że zawracacie głowę i prze
szkadzacie...

Weil, uznanie było oczywiste i szczere, więc przyjąłem 
je tak jak powinienem był .Serdecznie i z wdzięcznością, 
choć raz jeszcze (jak wiele, wiele razy przedtem!) zabola- 
!o mnie owo postawienie mnie „zewnątrz". Ostatecznie 
jednak prawda jest prawdą i nikt nie twierdzi, że byłem 
w tej ostatniej wojnie oficerem bojowym, a gdy dosyłano 
mi do Poselstwa w Rio de Janeiro odznaczenie jednak 
bojowe, poseł R.P. T. Skowroński wręczając mi je powie
dział: „zdobył je pan sobie piórem Parkera". Co za me
lancholia i cc powiedzieliby o tym moi towarzysze!

Jednocześnie jednak przypomniały mi się długie dysku
sje w Londynie i w messach odwiedzanych przeze mnie 
okrętów, czy podczas dłużących się godzin wachty kole
gów ORP „Garland". Powiedziałem im. kochanym chłop
com, kiedyś już rozdrażniony, słowa prorocze, które jakże 
głęboko i boleśnie żałuję, że się stały prawdą:

— Jeszcze przyjdzie dzień, że tylko to pozostanie w pa
mięci i w świadomości ludzi, co ja, czy mnie podobni, 
napiszą i utrwalą. Wasza zaś praca, wasz ciężki trud, 
wasze ofiary i wasza krew zostaną zapomniane...

To było na morzu. A w Londynie czcigodni i ze wszech 
miar mili mi starsi koledzy (nie wiekiem, lecz stopniem) 
kmdr. Morgenstern i kmdr. Bohdan Wroński, czy pamię
tają dyskusje i boje, które z nimi prowadziłem?,.. Zresztą 
obydwaj oni doskonale obecnie poszli po „mojej" drodze i 
robią bardzo dużo, aby to przeklęte zapomnienie nie stało 
się faktem. Żałuję, że męcząc się w Buffalo nad książką, 
nie miałem obu panów w zasięgu. Na pewno w książce nie 
byłoby pomyłek i nieścisłości, które, obawiam się. że będą.

W Buffalo spotkałem dwóch młodych ppor. marynarki, 
którzy w wielu wypadkach służyli mi pomocą i wsparciem 
moralnym.. Ppor. mar. Dynterski pracuje w fabryce w 
Kanadzie, niedaleko granicy, a ppor. mar. Józef Priestley 
(z „Sokoła") w ogłoszeniach w Buffalo, N Y.

Czas biegnie i biegnie. Ciągle mam nadzieję, że wy
płynę jeszcze w światku emigracyjnym, chociaż latka mi 
się gromadzą na grzbiecie i zaczyna przemijać czas „męski 
czas klęski"... Ogarnia mnie gorączka, że nie zdążę 
wypowiedzieć wszystkiego tego, co mam jeszcze do powie
dzenia. a mam dużo podobno. Tymczasem codzienne 
„papu" moich najbliższych i moje własne wymaga, abym 
„zarabiał"... Trzeba się więc zpowrotem wepchnąć w 
pustkę życia „zarabiającego", tym bardziej, że przybyłem 
do kraju, gdzie rzeczywiście „money is eyerything", a kto 
nie ma pieniędzy, jest pariasem, uważany za niedołęgę. 
Nawet artyści, poeci, malarze, muzycy komercjalizują się 
bardzo szybko w tym kraju. „How much are you ma- 
king?“ — Odpowiedź na to pytanie jest kwalifikacją spo
łeczną. Obecnie stoję bardzo nisko na tej amerykańskiej 
drabinie „społecznej". Niżej niż chłopak na posyłki, znacz
nie niżej niż magistracki zbieracz śmieci w parkach. 
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który (widziałem na własne oczy!) rozjeżdża za śmieciami 
własnym „Buikiem".

Młodym to się podoba, jak widzę z ich listów. Mnie nie.
Ale co poradzę? Przyszłość należy do młodych.

Przesyłam Zarządowi Samopomocy, Redakcji „Sygna
łów" i wszystkim kochanym Kolegom, którzy uważają 

mnie za tego z „wewnątrz", a nawet 1 tym .którzy nadal 
przekonani są, że jestem „intruzem z zewnątrz" najser
deczniejsze i bardzo szczere pozdrowienia.

Oddany

Bohdan Pawłowicz

♦ ♦ ♦
Brisbane, 28 sierpnia 1955.

...Tak szybko czas leci, że aż trudno uwierzyć, że i ja też 
przekroczyłem słynne, naszego wieszcza „44“. Tak zawsze 
w czasie wojny liczyliśmy na te „44“ i niestety zawiedli
śmy się!

Chwilami człek łudzi się, że jeszcze zobaczy nasze 
stare progi, a chwilami znów mało jest znaków na niebie 
— aby była jakaś nadzieja — że stanie się jak to mówią 
„Cud“.

Chyba, że zbierze się trochę gotówki i jazda na wakacje 
do Europy, zobaczyć co się dzieje w Starej Europie i 
naokoło niej, to jest w Anglii i Szwecji.

Przyznam się, że podróżując po świecie, doszedłem do 
wniosku, że kraj dla mnie osobiście do osiedlenia na 
emigracji to Szwecja!

Szkoda tylko, że jest pod bokiem Rosji — bo kto wie, 
czy jeszcze, gdyby było trochę gotówki, a chętnie bym 
pojechał z rodziną tam! To jest do Szwecji.

Przyznam się, że w 1947 byłem niezdecydowany: czy 
Szwecja czy Wenezuela? Zadość jednak uczyniła Połud
niowa Ameryka — bo z dala od przeklętej Rosji!

Przepraszam bardzo, że rozpisałem się na temat może 
nie interesujący — ale człek tęskni do swoich, a naszych 
tu prawie że nie ma.

Jest tu chor. Misiakowski, ale że na starość ożenił się 
z bogatą Szkotką i z dorosłymi dziećmi — więc zaszył się 
w pielesze domowe.

Również inż. elektr. Wierzbowski jest ,ale nie tutaj, a 
na Tasmanii. Korespondujemy i chce przyjechać tutaj i 
nawet w tej samej firmie pracować. Ja pracuję w 
Southern Electric Authority of Queensland, jako kreślarz 
(draftsman) —• jestem bardzo zadowolony, bo air condi- 
tion to ważne — wszak 3/4 roku upały!

Płaca nie zła, warunki — nie można narzekać — miłe 
otoczenie i życzliwe.

Od czasu do czasu proszą, aby pojechać w teren i po
mierzyć — gdyż wiedzą, że pracowałem w nafcie jako 
„surveyor“, więc to nawet miłe w teren wyjechać i na 
5-tą wrócić!

A propos nafty — to racja, że szkoda, ale cóż robić? Na 
Nowej Gwinei nabawiłem się malarii i doktór zabronił 
wracać do puszczy. W nafcie bardzo dobrze płacą, ale 
do biura na stałe, to bardzo wyjątkowo — albo trzeba 
być Anglikiem 100%, lub Żydem. Każdy w nafcie, gdy 
dorwie się „fotela“, to trzyma się kurczowo (wyjątek 
to Amerykanie — oni lubią pracować w terenie w nafcie 
i na całym świecie można ich spotkać w każdym towarzy
stwie naftowym. Praca w nafcie bardzo ciekawa, bardzo 
dobrze płatna, ale chętnych bardzo niewielu — ciągle 
zmiany! Amerykanie dają bardzo dobre warunki, dosko-

♦
Ks. Dr. Karol Brzezina.
200 Rue du Tróne,
Bruxelles .Belgium 21 września 1955 r.

Szanowny i Drogi Panie Komandorze!
List Pański z dnia 9 września sprawił mi wielką nie- 

nałe wyżywienie, włącznie z lodami w głąb puszczy (jedzą 
je zresztą na głębokich talerzach łyżką), wszelkie środki 
transportu na lądzie czy wpdzie (śllzgacze, helikoptery 
etc.). U Shell‘a w Południowej Ameryce to miałem 3/4 
Amerykanów w grupach „sejsmicznych", a dla siebie przez 
prawie 5 lat auto do dyspozycji nie limuzyna, ale wygod
ny amerykański „Willys" z napędem na 4 koła!)

Nafta, to nie środek Londynu, Paryża, Nowego Jorku 
czy Sydney, a właśnie centrum puszczy i to puszczy bez 
lipy — tam jak las to las i drzewa, że proszę patrzeć, jak 
krokodyle, to setki i ogromne! Jak komary, to miliony 
ich i całują namiętniej aniżeli kobiety! Czasem, tygrys 
potrafi też uchwycić za portki od tyłu — gdy jest się 
schylonym przy instrumencie, z dala od ludzi trzyma
jących „loty". To jest praca ciekawa — gdy mimo woli 
będąc „surveyorem“ ma się do czynienia z problemami 
Geologii! Ja nawet rok pracowałem jako gravity (grawi
tacja) operator! Pracując w grupach seismicznych ma się 
kontakt z geologami i to przeważnie ludźmi nie młodymi, 
a którzy zjedli zęby na nafcie — ale konta w banku nie!

Z Marynarki bardzo wiele pomogła mi matematyka, 
zwłaszca trygonometria, astronomia, elektryczność. Na
turalnie trzeba się poduczać i iść z postępem czasu. Tu 
co prawda w Nowej Gwinei prymitywniej, gdyż u Shell‘a 
w Ameryce wszystko zmechanizowane i wszędzie można 
dojechać! Tu raczej per pedes!

Jedynie, co tu było dobre, że mimo puszczy i jej wód 
kontakt ze światem utrzymywały specjalnie zakontrakto
wane hydroplany „Quontas“ — tak, że gdy zachorowałem, 
wydostałem się z opóźnieniem — ale wydostałem i 7 mie
sięcy chorowałem! Druga strona medalu, to ten wygodny 
i dobrze płatny fotel w nafcie, to w biurach Towarzystwa 
po całym świecie — jak wspomniałem — jest bardzo pie
lęgnowany. To jest nawet raj na ziemi.

Hotele i domki wspaniale urządzone. W biurach pełno 
maszynistek, stenotypistek — dwa razy zmieniających 
garderobę (idąc na lunch), nie mówiąc już, ile razy wie
czorem zmieniają z konieczności potrzeby czy przyjem
ności! W biurach nie przemęczają się! Po trzech latach 
— pięcio-miesięczny urlop „over seas" (gdyż podróż wli
czona) więc jeżdżą jak szaleni na „Queen Elizabeth" czy 
obecnie „United States". Więc nie dziw, że taki fotel, to 
fotel apostolski!

My Polacy — dobrzy, ale do wycierania kątów na 
świecie!

„Nasze Sygnały" tu w Polonii są przedmiotem zachwy
tu i zazdrości zarazem! Prezes dr Kudyba to nie ma śłów 
pochwalnych i zawsze dopytuje się o nowe...!

Najlepsze życzenia dla Samopomocy!
Wachtel

♦ ♦
spodziankę i również miłą przyjemność. Osobę Pana Ko
mandora dobrze sobie przypominam z okresu naszego 
wspólnego pobytu w Okehampton. Toteż miło mi, że 
mogę bezpośrednio nawiązać znowu kontakt przez Pana 
Komandora z Marynarką Wojenną do której czuję nie
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zmienne uczucia, jakie wyrobiłem sobie w otoczeniu ma
rynarzy i oficerów Marynarki Wojennej, a której ciągłość 
widzę w potężnej organizacji Samopomocy Marynarki 
Wojennej, w której Pan Komandor piastuje tak wielki 
urząd.

Za życzenia jubileuszowe składam Panu Komandorowi 
gorące podziękowania, a ponieważ Pan Komandor był 
łaskaw wyrazić je w charakterze Sekretarza SMW. proszę 
przyjąć mój wyraz wdzięczności w stosunku do całej Or
ganizacji. którą Pan Komandor tak godnie reprezentuje 
jako niestrudzony jej Sekretarz.

Obecnie, po nawiązaniu znowu kontaktu z Marynarką 
Wojenną, dzięki Panu Komandorowi, który był łaskaw 
poświęcić swój cenny czas na skreślenie listu do zagubio
nej owieczki, mam nadzieję, że kontakt ten się już nie 
urwie. Mogę zaznaczyć, że dzięki Panu Komandorowi 
Gintowtowi, nigdy nie zerwałem tak ściśle kontaktu, gdyż 
przy każdym spotkaniu tutaj w Brukseli z tym miłym 
oficerem M. W. rozmowa nasza zeszła zawsze na tory o 
Marynarce Wojennej, i raz po raz „Nasze Sygnały" docie
rały do mnie. Dziękuję więc na tym miejscu za łaskawe 
przysłanie mi kilku ostatnich numerów „Naszych Syg
nałów", które przeglądam z ciekawością i nie bez wzru
szenia. kiedy dowiaduję się z nich, jak bardzo rozprosze
ni są po świecie zasłużeni dowódcy, oficerowie i maryna
rze Polskiej Marynarki Wojennej. Los niejednych jest 
mi znany bliżej. Albowiem w czasie swego duszpasterzo- 
wania w Brukseli, spotkałem niejednego marynarza, któ
ry wstąpił do Polskiej Misji Katolickiej, dowiedziawszy 
się, że tutaj urzęduję; inni znowu przychodzili w intere
sach osobistych, zwłaszcza tacy, co się zabierali do 
wstąpienia w związki małżeńskie i potrzebowali pomocy 
dla wyrobienia papierów czyli dokumentów przedślub
nych. Bywali i tacy, którzy wyciągali rękę o pomoc ma
terialną, której się nigdy nie odmawiało. Oto w ten spo
sób działalność Samopomocy M. W. miała jakoby ramię 
przedłużone w swej pożytecznej działalności.

Wszedłszy na teren działalności duszpasterskiej nad
mienię po krotce, iż już ósmy rok upływa, kiedy złożyłem 
mundur Marynarki Wojennej i przywdziałem mundur 
Chrystusowy, by pracować pośród rzeszy tułaczej, którą 
los Ojczyzny pognębionej przez okupantów zapędził na 
zachód, a która szukała Chleba po opuszczeniu „ziemi nie
woli" na gościnnej ziemi Belgów. Niestety, warunki pracy 
tutaj wpłynęły na to, że wielka część uchodźców z Nie
miec odpłynęła za ocean, by tam szukać znośniejszych 
warunków pracy. Niezależnie od tego w Belgii znajduje 
się jeszcze zawsze około 40 tysięcy Polaków, z których 
mała cząstka znajdzie możliwości osiedlenia się w krajach 
poza oceanem; reszta, to spensjonowani górnicy, którzy 
nie mają wyjścia, by sobie polepszyć byt. Mamy więc za
gadnienia starej i nowej emigracji, które jak w wielu 
innych krajach, stwarzają swoiste problemy na odcinku 
życia polskiego. Na szczęście zdołaliśmy opanować w 
swoim czasie nasz odcinek duszpasterski i społeczny do 

tego stopnia, że nasze placówki duszpasterkie mają i pod
stawy bytu i cieszą się poparciem czynników kompetent
nych. tak że nie doznajemy przeszkód w wykonywaniu 
swoich obowiązków duszpasterskich.

Jeśli chodzi o moją sytuację w Brukseli, jest ona inna 
od księży na prowincji, gdzie mają oparcie o masy gór
ników. którzy mieszkają w zwartych grupach narodowych 
i łatwiej są dostępni. Z drugiej strony Istnienie Polskiej 
Misji Katolickiej jako centrali duszpasterskiej ma olbrzy
mie znaczenie społeczne. Jest to dzisiaj jedyne stałe 
przedstawicielstwo polskości w tym kraju, kiedy nie ma 
przedstawicielstwa państwowego. Stąd też problemy, któ
re trzeba nam rozwiązywać są tak różnorodne, iż można 
je porównywać śmiało z działalnością ambasady Wolnej 
Polski, której prestiż w oparciu o Kościół jest niezachwia
ny. Warunki pracy nie są wprawdzie idealne z uwagi 
na brak podstaw materialnych, które trzeba sobie stwa
rzać, lecz dotychczas zawsze wybrnęliśmy jakoś cało, pod
czas gdy inne placówki likwidowały się dla braku popar
cia ze strony społeczeństwa polskiego. Toteż nic dziwnego, 
że słyszymy nieraz pochlebne dla nas wyrazy, iż polskie 
duszpasterstwo w Belgii i jemu podległe organizacje są 
najlepiej zorganizowanymi jednostkami społecznymi. Jak 
daleko ten stan rzeczy zdołamy utrzymać, to będzie zale
żało od odporności tutejszych Polaków, którym grożą w 
w obecnej fazie zakusy sowieckiej propagandy i nawoły
wania do powrotu do Kraju, co jest groźniejsze od zaku
sów gospodarzy tutejszych do asymilacji lub naturalizacji, 
które to prądy tutaj nie bardzo chwytały.

Wracając do osobistych tematów, osiem lat w Belgii 
nadwyrężyły mi mocno zdrowie, jakkolwiek przy moich 
dolegliwościach nieuleczalnych mogę jeszcze wiele praco
wać.

Nie chcąc Pana Komandora zanudzić osobistymi tema
tami. wrócę jeszcze do sprawy przynależenia do Samopo
mocy Marynarki Wojennej. Otóż mam pod ręką starą le
gitymację, którą załączam jawo dowód, i proszę mnie 
wpisać jako członka Samopomocy M. W., a jeśli Pan 
Komandor wskaże mi jakiś sposób, by uregulować swoją 
skromną składkę, jestem również gotów ją uiścić.

Proszę przy okazji o słówko, co się dzieje z Panem Ko
mandorem Danylukiem Józefem, z którym przez kilka lat 
utrzymywałem kontakt listowny, a o którym nie mam 
wiadomości od dwu lat. Byłbym bardzo wdzięczny za po
danie mi Jego adresu.

Dziękując jeszcze raz za miłą i łaskawą pamięć ze stro
ny Pana Komandora, proszę przyjąć wyrazy szczerego 
poważania i przywiązania do Polskiej Marynarki Wojen
nej i proszę wyrazić moje uczucia sympatii i przyjaźni 
koleżeńskiej wobec członków Samopomocy Marynarki Wo
jennej.

Z serdecznym uściskiem dłoni i z pozdrowieniem polskim 
pozostaję oddany

Ks. Dr Karol Brzezina

Marian Kadulski,
1121 Marion Drive,
Glendale, Calif., USA.

Lipiec, 1955.
Kochana, Samo-niemocy!
Już dawno nie pisałem o sobie, więc świadom długu 

wobec Kolegów, co wieści ze swego końca świata przesy

łają. nabrałem jakoś odwagi <1 ochoty) na obszerniejszy 
list, z nowego naszego miejsca postoju, tzn. z Los Ange
les, USA.

Pierwsza część listu jest w formie „nowelki z prawdzi
wego zdarzenia", aby jakoś ożywić lekturę i może w ten 
sposób częściowo odpowiedzieć na apel Zarządu o „twór
czość nie-literacką".



12 NASZE SYGNAŁY

Urlop wielkiego detektywa
Urlop wielkiego detektywa

Uwaga autora: osoby tej nowelki są zmyślone i 
jakiekolwiek podobieństwo do osób żyjących by
łoby zbiegiem (szczęśliwym) okoliczności.

Letnie iście kalifornijskie słońce onego lata A. D. 
1955 szczodrze prażyło bajecznie zabudowaną kotlinę 
między St. Gabrielś Mountains i szafirowym bezkresem 
Pacyfiku.

Wśród pióropuszów strzelistych, wdzięcznych palm i 
soczystej zielenk nawodnionych parkanów i nieodzownych 
przed domami trawników — lśniło się bielą miasto El-Pue- 
blo-de-Nuestra-Senora-de-Los-Angeles-de-Porciuncula, która 
to króciutka nazwa została (caramba!) zbeszczeczona re
dukcją, gdy — zamiast Jego Katolickiej Mości Króla Ka
stylii i Aragonu — zapanowali tu od r. 1846 prostacy Yan- 
ąuis. Bo i któżby to poznał w tej nieprzyzwoicie krótkiej 
nazwie „Los Angeles" ową osadę założoną w szczerym polu 
przez mocno „mieszanych" 40 osadników, którzy z rodzi
nami i nielicznymi narzędziami rolniczymi zostali pozo
stawieni swemu losowi onego popołudnia 4 września 1781 
roku, gdy to po odczytaniu, przez samego gubernatora 
Neve, z pompą i po mszy, edyktu królewskiego — zabrali 
się do budowania niepewnej przyszłości!...

Teraz, więcej niż półtora wieku później, popołudnie 
było zapewne tak samo gorące i pora równie bezdeszczowa. 
Na północy miasta, tam, gdzie znajduje się Studnia We
stchnień niewiast całego świata, tzn. w Hollywood, nawet 
niestrudzona Marilyn Monroe zaczęła się irytować, gdy 
reżyser w studio, po raz tam któryś, kazał powtarzać moc
no rozdekoltowaną scenę, wśród jarzących się lamp...

Ulicami zaś tego mocno rozczapierzonego miasta po
suwały się leniwie auta tylko tych, których konieczność 
lub mania, wygnały o tej porze dnia na kanikułę: sales- 
meni, turyści, poszukujący pracy itp. nieopatrzni. Czasami 
nawet ,ale to już bardzo rzadko, widziało się osobę uży
wającą niemodnego tu już dzisiaj napędu... nożnego. Pe- 
des apostolorum.

Pośród owych aut jedno zwracało uwagę archaicznym 
wyglądem. „Ford" datujący się chyba z r. 1905. Raczej 
powiedzmy zwracałby uwagę, gdyby w ogóle coś
kolwiek w tym kraju ludzi zaskakiwało, lub nawet dziwiło. 
Osobliwe też były w tymże wehikule dwie męskie postacie, 
niepierwszej już młodości, podrzucane szczodrze na 
kiepsko jeszcze reżyserowanym prototypie Mo,d”lu „N‘‘, już- 
ci chyba samego nieboszczyka Henryka Forda I.

Coś znajomego było w tych postaciach...
Przy kierownicy był starszy pan, z wąsikiem krótko 

przystrzyżonym, uzbrojony w jak kość sztywny, wysoki, 
stojący kołnierzy (,,Vatermurder“), o oczach dość wyłu
piastych, którymi wyławiał chciwie co kształtniejsze dzie
wice (dziewoje: po prostu przejęzyczenie się), który 
nonszalancko mijał ich, nierzadko w przepięknych, naj
nowszych modelach aut. Jego towarzysz, palący fajkę, 
wręcz odmiennego typu, zdradzał całą postacią nieprze
ciętną indywidualność jak też i autorytet. Wysoki, opano
wany, ważący słowa, ubrany był również w strój epoki 
Edwarda VII: w kraciastą czapkę - kaszkietówkę i półpe- 
lerynkę. Całość dominowały bystre, przenikliwe i wszystko 
widzące — OCZY. Niemodne i cudaczne ubranie obu to
warzyszy zdradzały najwidoczniej ich niedawne przybycie 
do tego kraju i nowego dla nich klimatu.

— My dear Watson. — Spokojnie zareagował pan z 
fajeczką. — Nasz urlop na ziemię może się skończyć nad
spodziewanie szybko przy takiem kierowaniu.

Doktór Watson, najwidoczniej zmieszany, zaczął się 
tłumaczyć:

— You know, Holmes — (bo to rzeczywiście był świa
towej sławy detektyw Sherlock Holmes, we własnej po
staci, co to omal fajki nie stracił w incydencie) — za na
szych czasów nie było tych świateł na skrzyżowaniach 
ulic...

— Chciałeś powiedzieć: owych kostiumów Bikini? Jak 
u tej istoty, na którą się zapatrzyłeś, my dear Watson?

Flegmatycznie wyjąwszy fajkę z ust, i lekko nią gesty
kulując dla dobitności, wielki detektyw ciągnął dalej:

— Wydajesz się zapominać ,że jesteśmy na Ziemi, tyl
ko na urlopie nadzwyczajnym z Nieba, wbrew normalnej 
praktyce niebieskiej, i to tylko warunkowo. Pamiętasz, jak 
to nam się udało ten urlop uzyskać?

Dr Watson, ów nieodłączny towarzysz Detektywa w 
latach jego aktywności, nieznacznym ruchem rozpiął 
spinkę w niewygodnym kołnierzyku, co go zaczął uwierać 
i odpowiedział:

— By Venus of Milo, Holmes, I do. To w nagrodę za 
wykiycie nadużyć w prowianturze niebieskiej, którą podsku
bywał Jakub, ten z Biblii, co to od miski soczewicy...

— Good show, Watson. A pamiętasz, jaki to był wa
runek naszego urlopu, który z takim naciskiem wymienił 
św. Piotr, gdy nasze przepustki niebieskie podpisywał?

Doktór Watson już tylko jedną rękę miał na kierow
nicy, bo drugą rozpaczliwie starał się zwiększyć średnicę 
swej krochmalonej obręczy na szyi:

— Ano niby... że to tylko dla odświeżenia naszej daw
nej praktyki detektywistycznej udajemy się na staż na 
Ziemię, bo że to w Niebie nie ma dość hultajów.

— I że będziemy się zachowywali... jak na duchy 
przystało.

Detektyw przytaknął głową:
— To warto ci stale pamiętać, Watson, tym bardziej, 

że wiesz, iż Niebo ma i na Ziemi swoich tajnych agentów. 
— ciągnął przestrzegającym tonem, ale wyrozumiale nasz 
Detektyw.

— Ano, wiem, Holmes. Niby ci panowie ze skrzydłami 
i tymi mieczami ognistymi — pod nosem zamruczał Do
któr Watson, podejrzliwie rozglądając się naokoło.

— Carefuł! Watson!!
Ford zatrząsł, gdyż został stuknięty w bok. dość zresz

tą lekko, przez znacznie nowocześniejsze seledynowe auto, 
które wynurzywszy się z bocznej ulicy, słuchając przepi
sowo zielonego światła, właśnie nabierało szybkości. Oba 
auta się zatrzymały. Siedzący przy kierownicy drugiego 
auta, samotny, szpakowaty pan, lat powiedzmy 45. rzucił 
Watsonowi od kierownicy aż nazbyt wymowne spojrzenie i 
opuściwszy swoje auto zaszedł do przodu oblądać prawdo
podobne uszkodzenia. Gdy nie znalazł nic, poza śladami 
obcej farby na swym ładnie utrzymanym chromoniklowym 
„odbijaczu", wyraźnie odetchnął z ulgą i nawet nie rzu
ciwszy okiem na sprawców niedoszłej katastrofy, siadł 
ponownie do swej kierownicy i ruszył w dalszą drogę.

— Wiesz co, Watson! — znagła zadecydował Sherlock 
Holmes — to będzie wstęp dc naszego stażu! Oto masz 
temat do studiów: Studium w „dedukcji", tak ważnej dla 
dobrego detektywa, czyli odgadywaniu charakterystyki lu
dzi po ich zachowaniu się, po wyglądzie; po drugorzęd
nych i niby nic nie znaczących szczegółach!... Oto czego 
szukaliśmy!...

Tu nawet anglo-saksońska flegma Detektywa zdawała 
się nieco tajać, gdyż się odzywała w nim żyłka Mistrza w 
dedukcji, jego tak ongiś groźnej broni w walce z Światem 
Przestępstwa...

I jakby spostrzegłszy się, odzyskał szybko swoją ró
wnowagę, i już tonem opanowanym dodał:

— Musimy odgadnąć więcej szczegółów o tym cudzo
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ziemcu. co to pracy kreślarza szuka, a w ogóle nie dawno 
jest w USA. Follow him! Jedz za nim!

Doktór Watson. który właśnie był gdzieś wyszperał 
na horyzoncie tanią namiastkę Marilyn Monroe, niezbyt 
entuzjastycznie to przyjął, i zamruczał pod nosem:

— Aha! Odzywa się jego duch z czasów „Psa Basker- 
ville‘ów“...

Ale rad nie rad zmienił kurs swojej kolubryny, mi
sternie manewrując skomplikowanymi dźwigniami: sprzę
gła i skrzynki biegów, z epoki chyba samego króla Ar
thura. Po chwili, jakby zaskoczony jakąś refleksją, od
wrócił głowę w kierunku swego Mistrza i rzekł nie bez 
pewnej ironii w głosie:

— By the way, Holmes, ty już przesadzasz. Nie po
wiesz mi, że już tyle zdążyłeś posunąć się w swym stu
dium. Ze wiesz o nim, że cudzoziemiec, że kreślarz i bez
robotny, do tego...

Niewzruszony Detektyw spokojnie pyknąwszy z fajki 
raz i drugi, odparł:

— May be, may be not. To tylko cząstka starego do
świadczenia. Oto, co według mnie na to wskazuje: Prze
de wszystkim —■ krój jego ubrania. Nietutejszy. Ta leciut
ka wełna, ten krój zamorski, ta mocno na piersiach 
otwarta jednorzędowa kurtka — wskazywałaby na pocho
dzenie. powiedziałbym południowo amerykańskie.

Watson zaprotestował:
— Ależ przecież on wcale nie wygląda na Argentyń

czyka !...
— Ja mam na myśli pochodzenie ubrania, my dear 

Waisem Co do rysów twarzy, to pewne, że nie madę in 
USA...

Tu zawahał się Mistrz, widocznie z braku dawnej 
wprawy, utraconej od momentu, gdy wygodniejsze zaczął 
życie w Niebie z dala od przestępców.

— Weil... — zachęcał coraz bardziej zaintrygowany 
Watson.

— Co zaś się tyczy jego pochodzenia, to może już mam 
pewne podejrzenia, ale... tp tylko domysły. Trzymaj się 
bliżej jego auta, Watson, bo go zgubimy. Na szczęście 
jedzie dość wolno.

Detektyw ciągnął zaś dalej wątek swych rozważań:
— Nawet gdyby nie twarz, lub strój, Watson, to 

jeszcze stan jego auta... Czy zauważyłeś, z jaką staran
nością było utrzymane jego auto? Z jakim nabożeństwem 
wprost oglądał je po kolizji?

Watson sceptycznie przytwierdził:
— Right, Holmes. Ale co to ma do rzeczy?
— Wiele. Ty się markami aut na Ziemi nie interesu

jesz, Watson, odkąd nam Departament Niebieskiej Immi- 
gracji. przy przyjęciu nas w stan ewidencyjny, wyfasował 
parę gęsich skrzydeł. Gdybyś jednak zachodził od czasu 
do czasu do Czytelni Niebieskiej i czytał biuletyny o po
czynionych na Ziemi...

— O! Ja je czytam! — przerwał entuzjastycznie Dok
tór Watson.

Detektyw, jakby dla ukrycia dyskretnego uśmiechu, 
nachylił twarz, niby badając dno swej fajki:

— Ja mam na myśli... te z działu Naukowego, Watson. 
Nie te periodyki podające skandaliki z życia gwiazd filmo
wych Hollywoodu...

Tu Doktór Watson szybko wyciągnął dużą, fularową 
chustkę i starannie, bardzo starannie począł wycierać pot 
z czoła. Sherlock Holmes dalej ciągnął swe rozważania: 
— ...Auto jego, to Cheyrolet, 1951, zwany „De Luxe‘‘. 
Nie za stare, ale też i nie najnowsze.

— ??? — pytająco patrzył na niego Doktór.
— Hm, my dear Watson, Yanks, jako reguła, utrzy

mują starannie, i to bardzo, ale auta tylko rok, najwyżej 
dwa „stare". Przy kolizji (o tak słabej sile uderzenia) 
swego auta mającego „aż" trzy latka, (jak ten ,,Chev.“) 
prawdziwy potomek duchowy Edisonów i Fordów nawet 

by się nie fatygował wyjść z wehikułu. Burknąłby i po
jechałby dalej...

—• To prawda, Holmes, damn it! — zawołał Watson 
patrząc już z częścią dawnego respektu na Wielkiego De
tektywa.

Tymczasem auto nieznajomego skręciło na ruchliwą 
i handlową arterię Pico Bouleyard. Trawnikom, kwietni
kom 1 palmom przed domami ustąpiły na chwilę miejsca 
sklepy, dpże i małe, oraz uderzające wzrok cudzoziemców 
— Supermarkety spożywcze. Dr. Watson jednym ruchem 
kierownicy i naciśnięciem gazu zastrzyknął nieco życia 
dychawicznemu swemu „Fordowi", niczym choremu za
strzykiem cortisone“y.: znaleli się wkrótce znów niedaleko 
w tyle za autem nieznajomego.

Detektyw kontynuował przerwane rozważania: — Na 
poszukiwanie zaś pracy wskazywały: teczka, na siedzeniu 
obok niego i ta typowa rura kartonowa, w której przewozi 
się zwinięte w rulon kreślenia techniczne.

— Well, to mógłby być inżynier jadący na konferen
cję techniczną, albo powiedzmy salesman!... — zaofiaro
wał domysł Dr. Watson.

Sherlock Holmes z przekonaniem zaprzeczył:
— Na inżyniera, czyli kogoś dobrze, jak wiesz, sytuo

wanego nasz nieznajomy nie miał tej pewności siebie w 
ruchach. Człowiek, który wsiadł po kolizji do auta, był to 
ktoś, przed kim było’wiele „znaków zapytania"... dość 
przygnębiony. To obowiązuje równie i w innej teorii, że to 
„salesman". Ponadto, na salesman'a nie miał tej agresyw
nej elegancji, dość krzyczącej w wydaniu USA.

Dr. Watson musiał właśnie przyhamować: jedną stro
nę Pico Blvd. naprawiano, więc auta powoli, „gęsiego" 
przechodziły to miejsce.

— Czy zauważyłeś, Watson, ten rodzaj małej gruszki 
w lewych uchu?

— Indeed, Holmes! To mnie bardzo zaintrygowało. 
Cóż to było?

Tu detektyw znów znalazł powód odwrócenia głowy 
od towarzysza:

— To też wiem z Wydziału Naukowego Biblioteki Nie
bieskiej, Watson — (uśmiechnął się dyskretnie). — Ten 
misterny aparacik, który wymyślono późno już po naszym 
zameldowaniu się u Wielkiego Klucznika, to hearing-aid. 
a raczej to jego słuchaweczka, bo reszta noszona jest na 
piersiach. Noszą go ludzie o kiepskim słuchu.

— Biedny człowiek — szczerze współczuł Doktór.
— You are right, Watson. Bo, jak twierdzą eksperci, 

aparat ten bynajmniej nie jest pełnym substytutem do
brego nerwu słuchowego. Dodam, że to z pewnością nie 
poprawia jego szans dostania pracy.

Zator zwolna się rozpraszał. Doktór zaczął urucha
miać swą machinę na przepisowe tempa, z regulaminu 
1905 roku. — Raz! (chrzęst). Dwa! (zgrzyt). Trzy! (szarp- 
nięcie)...

Byli znów w ruchu. Bacznemu oku Dtektywa nie uszło 
uwragi. że nasz nieznajomy, którego traf ustawił w czasie 
tego postoju w sąsiedniej lane (torze) ulicy o tylko jedno 
auto cd nich w przedzie, miał najwidoczniej transmisję 
automatyczną, gdyż nie potrzebował żadnego ruchu ręki, 
aby ruszyć w drogę, lecz tylko wystarczyło naciśnięcie 
pedału „gazu".

Detektyw ciągle jeszcze wydawał się być czymś za
intrygowany:

— Watson, to tylko początek. Wstyd mi się przyznać, 
ale jeszcze nie wiem o nim tak wiele! — Kto on zacz? 
Jaki stan rodzinny (że żonaty, to za mało. Byle głupiec 
widzi obrączkę na ręku). Jaki jego zawód właściwy? Itd. 
Itd!...

Tu sięgnął on też do swojej kieszeni po kraciastą 
chustę, i podniósł ją do czoła
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— Zestarzałem się, Watson, odkąd nas na emeryturę 
niebieską przeniesiono. Nie ma co!

Zwinąwszy metodycznie chustkę we czworo i scho
wawszy ją do kieszeni, nasz Detektyw właśnie szykował 
się rozsiąść się wygodnie w aucie, gdy auto nieznajomego 
zwolniło biegu, odczekało aż ruch aut jadących z naprze
ciwka przeminie — i skręcił w lewo, dużego „parking lot“. 
Napis na sąsiednim budynku wskazywał, że było to miej
sce przeznaczone tylko dla klientów „Supermarketu", tego 
jedynego w swym rodzaju typowego sklepu iście amery
kańskiego, gdzie oprócz mięsa, owoców, jarzyn itp. artyku
łów spożywczych i trunkowych, kupujący może znaleźć 
np. i — żarówki, termosy, artykuły do czyszczenia aut... 
Słowem wszystko, co mu może być najbardziej potrzebne, 
a co mu oszczędzi chodzenia do innych sklepów, specjal
nie drobnostki codziennego użytku.

Zaparkowawszy auto w wyznaczonej białymi liniami 
„klatce", nieznajomy skrupulatnie sprawdził zamknięcie 
drzwi i okien.

— This is European, Watson — półgłosem zawołał 
Detektyw. — Amerykanie zostawiają auta nawet z oknami 
otwartymi.

Podróżny, wyciągnąwszy z kieszeni na piersiach kartkę 
papieru żółtawego koloru, najwidoczniej listę sprawunków, 
rzucił pobieżnie na nią okiem i skierował się szybko, jak 
człowiek mający jeszcze wiele do załatwienia, do wnętrza 
sklepu.

Dcktór Watson nie bez trudności zdołał także zapar
kować swoją skrzynkę na kółkach w wolniejszym miejscu, 
tuż obok „Chevroleta“ nieznajomego. Wysiadłszy z auta 
Sherlock Holmes podszedł bliżej do „Chevroleta“ i wpraw
nym okiem oglądał wierzch i wnętrze, przy czym szcze
gólnym jego zainteresowaniem cieszyła się teczka, typu i 
wieku już starszego.

— Hm, it might be — mruczał do siebie Detektyw, 
jakby dyskutując z samym sobą.

Mimo usiłowań nie udało mu się odczytać przez szybę 
nazwiska na registracyjnej karcie, wewnątrz auta, na 
kierownicy, gdyż blado odbity druk maszynowy był ponad
to przesłonięty w tej rubryce latarką podręczną zawie
szoną na osłonie osi kierownicy.

Doktór Watson dość ironicznie obserwował swego to
warzysza i zauważył nieco zjadliwie:

— Holmes, tyś to dobrze powiedział, już za długo 
byliśmy na emeryturze niebieskiej. Tak to jakoś z tym 
„kreślarzem szukającym pracy" w... sklepie spożywczym, 
to coś nie bardzo wychodzi..

Detektyw na razie nie odpowiedział. Nagle nachylił 
się i pociągnął za rćg żółtawego papieru, ktćry tylko 
bardzo wprawne oko mogło dostrzec, ledwie wystający, 
bo przytrzaśnięty drzwiami auta. Udało mu się go całko
wicie wyciągnąć, bez znaczniejszego uszkodzenia. Staran
nie wyprostowawszy papierek, bardzo skrupulatnie go za
czął czytać, i to nawet przez lupę wyciągniętą z rozlicz
nych kieszonek swej pół-peleiynki.

— I am sorry, Watson, że tak późno odpowiem na 
twą w zasadzie całkiem słuszną uwagę. Ale widzisz w tym 
twoim rozumowaniu jest pewna luka. Zapominasz, że po
szukujący pracy też muszą — jeść. Tym bardziej, gdy im 
żony każą zakupy robić, udające się czasem wczesnym 
rankiem do biura, a gdy niezatrudnieni mężowie mogą 
jeszcze dobrze się wysypiać...

— Jak to?
— Oh, it‘s so simple, my dear Watson! — i tu ski

nąwszy okiem na niego, aby rzucił okiem na papierek, 
ciągnął dalej: — Widzisz ten wykaz artykułów spożyw
czych i kuchennych? „Two & half Ibs. fish (cod!)"... 
„1 Ib. tea“... „Milk“... ,Goat-s cheese"......... Fiambre...
(What‘s that? — zamruczał do siebie Detektyw.) „Wa- 
shing powder" etc.

— My dear Holmes: toż on sam sobie wypisał kiedyś 
tę starą listę sprawunków!

— Nie tak szybko, Watson! — Tu gestykulując ener
gicznie szkłem powiększającym, Sherlock Holmes konklu
dował: — Przypatrz się temu naddatkowi, napisanemu 
inną ręką, bardziej nerwową, pod spodem wykazu, 
ukośnie nieco: „To buy: auto wax, electric cable". Weil, 
Watson, jak to może pamiętasz sprzed lat, mimo, że już 
od szeregu czasu jadamy w refektarzu niebieskim, obsłu
giwani prze anielskich stewardów — kuchnia jest par 
excellence pani domu domenem. To więc pismo żony: już 
widzę ją: systematyczną, stateczną, spokojnego (acz mo
że nieco dyktatorskiego) charakteru... Tu jest ABC gra
fologu... Z drugiej strony zaś, przyznasz, że auto, czy 
wstawianie nowego światła elektrycznego — to czyj aż to 
prowincja, jak nie męża? — Jak i jego nierówne, niewy
kończone w pośpiechu znaki pisarskie — tak i on, stoi 
przede mną teraz zaabsorbowany swymi problemami, nie 
mający czasu na rzeczy które on uważa za „nieważne"... 
Zakończenia linii zagięte są ku dołowi, czyli, że piszący 
skłonny jest do pesymizmu, acz okazyjne falowanie tych 
nierównych słów zdradza naturę często zdolną do wybu
chów entuzjazmu „co świat z posad zdawałby się poru
szać" — (Dopóki nie zgaśnie*

Detektyw wskazał szkłem na dół papieru:
— Ale budżet rodzinny w tych dniach niezatrudnie- 

nia męża, ratuje żona, która pracuje: widzisz dopisek? — 
„I may be late to-day“. Ani chybi, ostrzega go, aby nie 
przypalił potraw śpiesząc się na minutę punktualnie!...— 
tu uśmiechnął się ten zaiste wielki Mistrz Dedukcji.

Watson jednak ciągle zdawał się mieć wątpliwości:
— A czy nie mogła mu to ona powiedzieć przed wyj

ściem? Po co ta korespondencja między małżonkami?
Detektyw źdradził nieco dobrodusznego zniecierpli

wienia:
— I am sorry, Watson, but you are most unimaginati- 

ve. Prawdziwy stary kawaler! Po co mąż ma wstawać o 
tej samej godzinie co i żona, idąca rano do pracy? Wi
docznie ma żonę wyrozumiałą!

Gestem kierując go za sobą do sklepu, gdzie już przed 
dobrą chwilą znikł był nieznajomy, Detektyw, zamyślony 
znów, mruczał pod nosem:

— „Fiambre", Fiambre — Is that Spanish? Gdzie ja 
to znajdę?...

Naraz trzasnął z palców dyskretnie i twarz wydawała 
się mu wy jaśnieć...

Tymczasem znaleźli się wewnątrz Supermarketu, te
go Istotnego Pałacu Artykułów Spożywczych.

Oczom naszych niebieskich przybyszów przedstawił 
się obraz nieznanej na kontynencie europejskim, a tym 
bardziej w ich dawnej epoce, obfitości, albo wręcz luksu
su. Półki i półki uginające się pod ciężarem wszelkiego 
rodzaju artykułów: głównie spożywczych, które oprócz 
pierwszej i gwarantowanej jakości i świeżości, miały zalety 
niezwykle apetycznego opakowania: niemal wszystko w 
celofanie, lśniącym, w kolorowych nalepkach, Wykona
nych przez pierwszorzędnych artystów grafików, snadno 
wskazujące na zawartość puszki, kartonu czy butelki. Ob
fite i praktyczne pouczenia mówiły, co należy zrobić z 
tym czy innym artykułem, aby go użyć, czy przygoto
wać.

Szafki „frigidaire‘y“ na mleko, śmietany kilku rodza
jów, masła, jogurty, jaja. Gdzie indziej lody wszelkiego 
rodzaju. W innej piwo mrożone lub gotowe do spożycia 
po odtajeniu, „Deep Freeze": jarzyny świeże, soki owoco
we mające przewagę nad puszkowymi absolutną świeżo
ścią i tem, że nie były „preparowane". Albo — wina, 
wódki i likiery. Zaiste, Sezam Aladyna nie mógł być bar
dziej sowicie zaopatrzony!...

Nieznajomy już zresztą swą rundę zrobił w tym skle
pie typu „obsłuż się sam", i już wjeżdżał do „przerwy" w 
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balustradzie, jednej z kilku, gdzie kasjerka przyjęła od 
niego lśnięcy chromo-niklowy wózek, w którym leżały 
wybrane artykuły, i w tempie iście amerykańskim zaczęła 
je układać jedną ręką na kontuarze (do późniejszego pa
kowania), a drugą jednocześnie błyskawicznie wystukując 
na klawiaturze maszyny registrującej (i dodawającej) 
ceny poszczególnych artykułów. Nieznajomy zaś raczej 
mechanicznie już, śledził wyskakujące duże cyfry.

Watson po cichu wyraził swój zachwyt:
— i)amn it, Holmes! Ci Yankesi jedzą jak dawniej 

nasi arystokraci! Z tą różnicą, że te luksusowe południo
we owoce i przepyszne świeże jarzyny mieli oni tylko na 
Południu Francji!

— I to w sezonie — rzucił cicho od niechcenia Detek
tyw, przysuwając się do kontuaru i dyskretnie, jakby od 
niechcenia, nachylając się nad kostką sera, wyłożonego z 
zapasu nieznajomego, na kontuarze. Doktór Watson zaś 
raczej wydawał się być zainteresowany anatomiczną bu
dową samej młodej kasjerki, w wieku „poborowym".

Detektym, jakby znalazłszy nowy wątek, natychmiast 
wyprostował się i kątem oka dalej obserwował nieznajome
go, który niemal otarłszy się o jego cudaczne ubranie, (na 
które nie zwracał najmniejszej uwagi, zaabsorbowany swy
mi myślami i po zapłaceniu kasjerce, niosąc swe torebki, 
ruszył w kierunku kontuaru odzielonego od reszty; mięs 
i ryb.

Sprzedający, siwy, sympatyczny staruszek, który go 
widocznie rozpoznał, przywitał go życzliwie tradycyjnym:

— Hallo! — po czym dodał: — mięso czy znów ryba 
dzisiaj ?

Nieznajomy, jakby z odcieniem rezygnacji w głosie, 
powiedział:

— Ryba. Cod again.
Detektyw, przytakując do siebie, zadowolony szepnął:
— That‘s fine! That‘s it! — Po czym oddalił się na 

chwilę, rzuciwszy sprawdzającym okiem, krótko, nie bez 
uśmiechu na doktora Watsona, który zdawał się niemal 
wisieć wzrokiem na szyi swej wybranej kasjereczki.

Mistrz, jak jasne było, wiedział dokąd zmierza: oto 
w rogu sali były okrągłe stands z popularniejszymi wy
dawnictwami: periodyki, książki. Oprócz krzykliwie i ba
jecznie kolorowo oprawionych, tanich powieści, których 
nieodzownym warunkiem była z reguły ponad 80 procent 
rozebrana kobieta w pozie dramatycznej lub kuszącej, oraz 
pistolet w jej, czy mężczyzny ręce, były też i takie wy
dawnictwa jak: Biblia, popularne naukowe dziełka, albo 
słowniki. W tym ostatnim dziale Wielki Detektyw, po 
chwili szukania, wybrał słownik hiszpański.

Mrucząc do siebie: — Fiambre... Fiambre... zaczął 
przewracać kartki. Znalazłszy znaczenie tego słowa, syste
matycznie odłożył książkę na swoje miejsce i wrócił do 
Watsona. Wskazując na znikającego w drzwiach niezna
jomego, obładowanego zakupami, zadecydował szybko:

— Watson, musimy iść, nasz nieznajomy może nam 
się wymknąć! Poza tym — (tutaj uśmiechnął się na bo
ku) — jesteś mocno nieostrożny. Pamiętaj o panach ze 
Służby Specjalnej Niebieskiej...

Doktór Watson, wyraźnie zaskoczony, (był właśnie 
w trakcie wielbiącego podziwiania kształtnych ramion 
sprawnej kasjerki), więc nieco zarumienił się, nerwowo 
podskubał wąsik, i podejrzliwie rozglądając się naokoło, 
półgłosem rzekł:

— Ja to tylko... studiowałem ceny... artykułów pierw
szej potrzeby... Tyle lat-już z tym nie miałem do czynie
nia!...

— No i co odkryłeś? — machinalnie zapytał Detektyw, 
kierując się ku wyjściu.

— Tanio. Bardzo tanio. Pięć centów... piętnaście cen
tów... trzydzieści centów... Na te ceny każdy robotnik 
może sobie pozwolić. A pół galona czerwonego wina, co 
on kupił, to zaledwie 99 centów kosztowało — kończył 

doktór, z cichym westchnieniem ruszając za detektywem, 
który go już jednak nie słyszał.

Widząc, że detektyw był już poza zasięgiem jego głosu, 
zamruczał do siebie na zakończenie:

— A co do tych skrzydlastych jegomości z ognistymi 
harapami, to Już ja się ich tam nie boję!...

Po chwili trzęśli się znów w swym archaicznym „For
dzie", posuwając się szybko, aby nadążyć za widocznie 
spieszącym się nieznajomym. Droga prowadziła na 
Wschód. Stopniowo było już mniej zielonych trawników, 
cienistych alei i strzelistych palm. Widać było częściej 
natomiast Murzynów, ich żony, lub małe Murzyniątka 1- 
grające przed domami lub w bocznych ulicach na jezdni.

Coraz więcej było na drodze aut ciężarowych, w tę 1 
ową stronę przewożących towary, lub wracających z 
swych misji, i coraz częściej widać było zabudowania fa
bryczne, biura dużych koncernów i hale maszynowe.

Zbliżali się do „wnętrzności" Los Angeles.
Detektyw, siedząc obok Watsona, wyciągnął swoją 

fajkę, i napchawszy tytoniu ze specjainego woreczka i za
paliwszy ją staroświecką zapałką fosforową, zwrócił się 
do towarzysza, zadowolony najwyraźniej z samego siebie:

— Weil, Watson, jak tam daleko zaszedłeś w swej de
dukcji?! Pamiętaj, że oficjalnie jesteś tutaj moim po
mocnikiem!

— Watson, bez entuzjazmu, odparł:
— Ja to zostawiam lepszym od siebie, Holmes. Co ty 

tam wyszperałeś o nim dalej? Czuję, że masz już znacznie 
więcej danych.

— You bet I did, Watson. Oto one: Zona — Norweżka. 
On sam nie jest Skandynawem. Ich język w domu używa
ny — angielski. Przyjechali, jeśli nie bezpośrednio, to po
średnio, do USA — z Ameryki Południowej.

Tutaj znowu gestykulując fajką dla dobitności, uza
sadniał on swe rozumowanie:

— Pierwsze założenie, pewne, bez pudła: Pamiętasz 
tę notatkę zakupów? Niby w języku angielskim, ale styl 
liter to nie nasz „civil seryice style", lecz kontynentalny. 
Dalej — zamiast radisches, jego domowy „dyktator kie
szonkowy" wypisał z błędem gramatycznym: „Reddishes'. 
Wprawdzie nasze rodaczki, nawet obecnego „światłego po
kolenia" na Ziemi, jestem pewien, mogą na ogół może 
nawet bardziej grzeszyć spellingiem błędnym, ale nie w 
takim pospolitym słowie, często widywanym na tablicz
kach cen w Anglii czy w USA, jak Radish.

Doktór Watson, bacznie śledząc jednym okiem auto, 
za którego tropem jechali, z rosnącym zainteresowaniem 
słuchał wywodów Detektywa. Ten zaś ciągnął:

— Mamy już przeto element numer 1: cudzoziemka i 
z kontynentu. Ale jaka? Niemka? Francuzka? — Nie, 
Watson.To też nie jest Latyno-Amerykanka, jakby na to 
słowo hiszpańskie „Fiambre" na wykazie wskazywało. To 
po prostu komplement w kierunku tego praktycznego, 
przyznać należy, słowa hiszpańskiego, które w naszym 
języku można oddać tylko słowami aż dwoma: Cold 
meats. Natomiast potwierdza to moją poprzednią teorię, 
tę co do Południowo-Amerykańskiego kroju jego ubrania 
i rodzaju sukienka nieznajomego....

Ożywiając się coraz bardziej, ten na ogół spokojny 
Anglo-Sakson, którego świat pół wieku po „śmierci" jego 
jeszcze ciągle pamięta jako Geniusza Dedukcji, ciągnął 
dalej:

— ...Na norweskie, a raczej samo w sobie skandynaw
skie pochodzenie żony jego, wskazuje zaś choćby ta ryba, 
kupowana przez męża tak bez entuzjazmu. Musisz wie
dzieć, Watson, że w mojej bibliotece na Baker Street mia
łem bardzo ciekawy traktat etnograficzny pt. „Mannerys- 
my różnych narodowości i szczepów etnicznych", wydany 
w roku 1888. Gdzieś w połowie tomu, w sekcji trktującej o 
Norwegii, pisał autor w sensie: „Naród ten. którego ubo
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ga, głównie skalista gleba i bardzo długa linia brzegowa, 
niemal predestynowały do roli ojczyzny najtęższych ma
rynarzy i rybaków" — pamiętasz Wikingów?! — „nie mo
że sobie wyobrazić posiłku bez ryby w tej czy innej po
staci." Zauważyłeś natomiast, z jaką rezygnacją niezna
jomy nasz kazał sobie podać cod‘a? To nie mógł być Skan
dynaw!

Nie zwracając uwagi na drogę pośród fabryk, detek
tyw wydawał się mieć daleko jeszcze do końca wywodów:

— Ale ta ryba, choć to poważna wskazówka, to nie 
dowód. Pamiętasz jak nachyliłem się nad kontuarem, 
nad tym sześcianem sera? Ten ser był Kozi. Opakowa
nie zaś mówiło — importowany wprost z Norwegii. Po
nieważ i na starej liście, którą znalazłem w drzwiach au
ta, była „instrukcja" cd żony, by zakupił rybę i ser KOZI, 
ani chybi, to jej przysmaki. A te przysmaki, mogę ci po
wiedzieć, to przysmaki potomków Wikingów. Autor trak
tatu z roku 1888 się nie mylił.

— My congratulations, Holmes. Weil done indeed! 
Ale jakiej ON jest narodowości, czy pochodzenia?!...

Tu Wielki Detektyw wyraźnie zawahał się:
— Jeszcze za wcześnie, Watson. To tylko na razie 

przypuszczenia... Ale — Here we are, Watson! On zajechał 
na miejsce! Parkuj auto nasze za nim! — dał hasło De
tektyw, gdyż nieznajomy zatrzymał się już był przed bu
dynkiem biurowym koncernu metalowego. Opuścił auto, 
stanął na chwilkę, wyciągnął wycinek z gazety z kieszon
ki, widocznie sprawdzał adres, zabrawszy teczkę i rulon 
kreśleń w kartonowej rurze, rozglądając się chwilami jak 
człowiek będący po raz pierwszy w jakimś miejscu, kie
rował się do drzwi znapisem: „EMPLOYMENT OFFICE". 
Prędko za nim weszli też nasi niebiescy detektywi.

Był to pokój dość duży, z biurkiem w jednym rogu 
obsadzonym przez młodą „receptionist", przed którą leżały 
stosy blankietów.

Przy stole w innym rogu siedziało paru osobników 
wypełniających, najwidoczniej, formularze. Wzdłuż ścian 
widać było szereg osób obojga płci, czekających na swoją 
kolejkę do interview.

Nasz nieznajomy właśnie już otrzymał formularze i 
zachowując się jak człowiek, który szereg razy co najm
niej to już był czynił, zasiadł przy stole i wyciągnąwszy 
swe wieczne pióro, szybko, ale raczej mechanicznie po
czął wypełniać blankiet kwestionariusza, dwustronicowy, 
bogato porubrykowany i wyraźnie upsztrzony obfitością 
zapytań.

Nikt większej uwagi na niego nie zwrócił, może tylko 
odrobinkę dyskretnej sensacji zrobił jego hearing aid. A 
nie wiele też więcej zwrócili uwagi na siebie nasi nie
biescy turyści. Detektyw, dla upozorowania celu przyby
cia, zabrał też jeden blankiet i skinąwszy na Watsona, 
usadowszy się przy stole niedaleko nieznajomego. Ten 
ostatni, który był właśnie już dość zaawansowany w po
dróży po swoim kwestionariuszu, pisał nie bez wyrazu nu
dy, a czasami, przy niektórych pytaniach, wręcz pojawiał 
się na chwilę na jego dość jeszcze młodej twarzy — iro
niczny uśmieszek... Oto, po: nazwisku, wieku, wzroście, 
wadze (a jakże!), wykształceniu i karierze dotychczasowej 
— wypełniać musiał rubryki: Czy posiada auto?... Jakiej 
marki?... Jakiego roku?... Czy już spłacone?... Czy po
siada real estate, czy też mieszka w domu czynszowym 
lub u krewnych?... Jakie są jego hobbies?... Czy był ka
rany sądownie?... Czy jest obywatelem USA?... Naturali- 
zowanym, czy też urodził się tutaj?... Jeśli naturalizowany, 
jaki punkt graniczny przekroczył?... Jaki stosunek do 
służby wojskowej?... (— Tu nie mógł się powstrzymać od 
uwagi pod nosem: „Negatywny"...)

Sherlock Holmes, na razie zbyt daleko siedzący, aby 
móc czytać odpowiedzi nieznajomego, udając zaintereso
wanie blankietem, w istocie rzeczy miał oczy utkwione 

w — obuwiu nieznajomego, ściśle mówiąc: dolnej części 
przyszwy. Po chwili, jakby celem poprawienia zasznuro
wania swego trzewika, — schylił się i zbliżył jednocześnie 
do trzewików nieznajomego... Błyskawicznym, przez ni
kogo nie zauważonym ruchem, wyciągnął z swych rozlicz
nych kieszeni pelerynki szkło powiększające i przez ułamek 
sekundy, badawszy dyskretnie wierzch ongiś brązo
wych bucików nieznajomego, — podniósł się...

— Hm, on musiał spędzić co najmniej rok na Zacho
dzie Kanady... — zamruczał do siebie, po czym zbliżył się 
pod jakimś pretekstem do miejsca, gdzie siedział niezna
jomy.

Tymczasem tenże ruchem wprawnym podpisał swój 
kwestionariusz, powstał od stołu i z uśmiechem oddał go 
biuralistce przy okienku, która uprzejmie podziękowawszy 
i rzuciwszy nań pobieżnie okiem, zaniosła do drzwi ozdo
bionych napisem: „PERSONNEL MANAGER". Te drzwi 
otwierały się raz po raz i zza nich wynurzali się już po 
interyiew kandydaci na pracę, z wyrazami twarzy prze
różnymi, a za nimi wchodzili nowi: jedni starannie po
prawiając ubranie, inni nerwowo gryzący wargi, a więk
szość, zapewne, po prostu — żując gumę... z rękami w 
kieszeniach. Ogłoszenia na ścianie wskazywały, że były 
wolne miejsca dla paru rodzaju fachów.

Nieznajomy zajął krzesło pod ścianą i wyciągnąwszy 
z teczki „Reader‘s Digest" zaszył się w lekturze.

— Dałbym głowę, że to Vancouver — tymczasem kon
tynuował półgłosem swój monolog nasz Wielki Detektyw.

— Co mówisz, Holmes? — również półgłosem zapytał 
doktór Watson, siedzący obok, niego i wyraźnie wytrąco
ny ze słodkich marzeń, których centralnym motywem była 
kandydatka, najwidoczniej, na kreślarkę (rura w dłoni z 
rulonem kreśleń), której uroda i rzadko może widziany 
tutaj smak w wyszukanej elegancji stroju zyskiwały wy
raźne uznanie większości właścicieli spodni — siedzących 
w sali, którzy niezależnie od tego, jak by się zmówili otwo
rzyć konkurs kwalifikujący na przejście do kategorii zwa
nej w zoologii: przeżuwaczami.

— ...I said, Watson, nasz nieznajomy z żoną był je
szcze niedawno w Vancouver, Canada .

Watson, ściągnięty brutalnie z chmury, konsekwentnie 
starał się być logiczny:

— Co cię na to naprowadza, Holmes?
Przesłaniając grzbietem dłoni usta, aby głos się nie 

rozchodził, Detektyw odpowiedział:
— Zauważ jego obuwie. Jest niby normalne i nieźle 

utrzymane, ale gdybyś pod lupą, jak to ja zrobiłem, ogląd
nął przyszwy, szczególnie dolną ich część, zauważyłbyś 
bardzo dużą ilość zadraśnięń skóry. Brzegi tych zadraś- 
nień nie są ostre. Raczej szarpane, jak skóra kaleczona w 
stanie przemoczonym — a całość wskazuje mi na stan 
chroniczny, od paru lat.

— No to co? — wzruszył ramionami Watson. — 
„Gdzie Rzym a gdzie Krym?" (O-n to pcwiedział używa
jąc odpowiednika angielskiego, który pozwoliliśmy sobie 
„wolno" przetłumaczyć.)

Sherlock Holmes, zostawiwszy już blankiet swemu 
losowi, sięgał do kieszeni po fajkę i tytoń, i niewzruszony, 
pewny siebie, ciągnął dalej:

— Pamiętasz moją biblioteczkę na Baker Street? Było 
tam (niesłychanie nudne poza tym) typowe dla naszej 
H. M. Stationary Office w Londynie, wydawńictwo pt. 
„THE STATICAL ELEMENTS OF RAINFALLS IN THE 
BRITISH EMPIRE". Dok 1896. cena 1 sh„ Otóż Appendix 
5, mój drogi Watson, (jak bym chc ał czasami mieć całą 
tę biblioteczkę pod ręką w Niebie! Cóż, kiedy cenzorzy 
nie pozwalają!...) podaje nadzwyczaj iluminujące dane, 
ilustrowane mapą. Z nich wynika, co sobie zapamiętałem, 
że British Columbia, a szczególnie okolica Vancouver ma 
opady deszczowe tak fenomenalnie obfite, że konkurować z 
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nim mogą tylko rejony Ameryki Tropikalnej, gdzieś nad 
Amazonką.

— Biedni mieszkańcy. Toć tym Eskimosom tam chyba 
piskorze się w mózgu wylęgają — współczująco wtrącił 
Watson, pieszcząc niezależnie od tego (wzrokiem) eleganc
ką „kreślarkę"...

— My dear Watson, twoja znajomość geografii wyda- 
je się być odwrotnie proporcjonalna do zainteresowań 
studjami anatomicznymi — wzruszył ramionami Wielki 
Detektyw. Tam nie mieszkają Eskimosi, ani nawet India
nie, lecz biali...

Właśnie, gdy te słowa wymawiał, otwarły się drzwi 
managera i wyszedł z nich kolejny kandydat po interyiew.

The Receptionist-girl, rzuciwszy okiem na listę, za
wołała :

— Next, Mister... Mister... Kadulski — znać było, że 
z trudem i nie zbyt poprawnie to obce nazwisko wymówi
ła.

Nasz nieznajomy, na dźwięk końcówki swego słowiań
skiego nazwiska, podniósł oczy od czytanego „Readers*  
Digest", chwilę jakby konfrontował raport swego hearing- 
aid z rzeczywistym swoim nazwiskiem, i ufając najwi
doczniej prawu prawdopodobieństwa, podniósł się i szyb
kim krokiem skierował się do drzwi managera.

Na dźwięk słowiańskiej końcówki nazwiska nieznajo
mego doktór Watson, który właśnie zaczął wykonywać 
etapami regulaminowymi „marsz zbliżenia" do swego 
ideału, siedzącego na krześle (dość zresztą obojętnie), 
chwilę się zastanowił i zbliżył się szybko do Detektywa.

— My dear Holmes — szyderczo, ale dobrodusznie na
śladował głos Detektywa. — It‘s so simple. To jest Rosja
nin.

— Nie, Watson. To jest Polak.
— Polak? Polak? Czy to nie rosyjski szczep?
— Głupiś, Watson. I radzę ci przy nich takich bzdur 

nie powtarzać, o ile ci skóra miła. Twoja znajomość geo
grafii jest ciągle pokryta kurzem roku 1905. Od tego czasu 
była jedna wojna światowa, niektóre narody powstały... 
Była też druga wojna...

Watson naraz scbie coś przypomniał:
— Czy to nie ci Polacy, co to w czasie ostatniej woj

ny, meldując się w Niebie, jak jeden mąż stawiali się z... 
teczkami skórzanymi...?

— That‘s right, Watson! Good Show! Po tym właśnie 
i ja od razu podejrzewałem, od pierwszego momentu, 
identyczność naszego nieznajomego!... Teczka!

— Różne tam pogłoski krążyły, jak wiesz, Holmes, co 
do zawartości tych teczek!... Celnicy niebiescy szeptali...

— Watson, nie należy powtarzać pogłosek oficjalnie 
nie potwierdzonych — pojednawczo przerwał jego remini
scencje Sherlock Holmes.

— All rigth, Holmes, all right. O ile mnie pamięć nie 
myli. Poles to ci, którzy zaraz po przybyciu do Nieba or
ganizują (jak to oni nazywają?) Akademias? By Pallas 
Athene, przy byle okazji! (What a borę!)

— Nie bądź złośliwy, Watson. Ale kiedy idzie o remi
niscencje sensacyjne co do Polaków w Niebie, to ci przy
pomnę: to ci, którzy głodówkę w Niebie ogłosili, gdy Frank
lin D. Roosevelt wizę do Nieba dostał, za affidayitem sta
rego patriarchy Mojżesza...

— Good heavens! Oczywiście pamiętam. Holmes! 
Mówią sobie teraz szeptem ci ze Służby Specjolnej Nie
bieskiej, że w Niebie Polacy znów zawarli tajne sprzysię- 
żenie i ostrzą noże na wypadek, gdyby do Nieba przyjęto 
Winstona...

— Psst! Watson, top secret!
W tej chwili uwaga Holmesa została odwrócona o- 

twarciem się drzwi od pokoju managera. Skorzystał z tego 
Watson i ruszył w kierunku swej wybranej z zamiarami 
dość wyraźnymi. Detektyw zaś odcyfrował, nie trudny 

zresztą do odczytania na twarzy Polaka rezultat inter
yiew. Jakby wyrażała ona dosłownie zdanie pożegnalne 
managera: — I am sorry, Mister Kadulski, ale my pra
cujemy dla rządu. Ustawa zezwala nam zatrudniać tylko 
obywateli Stanów Zjednoczonych.

Nieznajomy już widocznie był do tego przyzwyczajo
ny, bo, acz z posępną miną, z dużą jednak dozą rezygna
cji zapinał sprzączki swej teczki, zrobionej ze skórzanej 
imitacji „świńskiej skóry", ciągle w drodze do drzwi wyj
ściowych. Nikt na niego specjalnie ani on na nikogo — 
uwagi nie zwracał. Następny kandydat na interyiew 
wchodził do pokoju managera, nowe gumy do żucia były 
niedbale wrzucane do szeroko otwartych narządów prze
żuwania, — gdy nagle...

— Doktór Watson!! — usłyszał Detektyw głos pioru
nujący z tego typu, co to chmurami trzęsie, zostawiając w 
nich pęknięcia.

Był to głos poza zasięgiem słyszalności mieszkańców 
Ziemi, gdyż nie był w granicach 16 do 20.000 drgań na 
sekundę. Detektyw znał dobrze tę falę: była to częstotli
wość eteru zastrzeżona wyraźnie regulaminem niebieskim 
dla tzw. emergency calls. Instynktownie wyczuł, że stało 
się coś o wadze doniosłej.

Gdy natychmiast odwrócił głowę w kierunku skąd 
głos pochodził, tj. ze strony, gdzie zostawił był doktora 
jego planom, rozpoznał Detektyw tam im znajomą z Apeli 
Codziennych w Niebie postać wzrostu przytłaczającego, o 
twarzy nieziemsko regularnej, (choć nad wyraz surowej) 
— o czole wysokim, z pod którego iskrzyły się oczy, prze
szywające wszystko, dostrzegające... Długa koszula prze
pasana pasem i para skrzydeł, które właśnie zwinięte by
ły w pozycji pośredniej (..idling”) a nade wszystko długi, 
ognisty miecz, żarzący się płomieniem przypominającym 
gorący, lecz dyskretny płomień lampy spirytusowej — roz
praszałby wszelkie wątpliwości, gdyby nasi detektywi mie
li jakiekolwiek w tym względzie...

Był to nie kto inny, lecz Dowódca Odziału Dyscypli
narnego Służby Specjalnej, Michał we własnej osobie...

Podniósłszy energicznym ruchem prawego ramienia 
swój miecz jarzący się (aż płomień jego, dzięki nagłości 
ruchu, zakrzywił się niczym Kometa, która ongiś, wieki 
temu, zwiastowała nadejście Attyli Bicza świata), — i 
wskazując na Doktora Watsona, wyraźnie bliskiego ataku 
apopleksji i którego twarz mieniła się to bladością, to 
czerwienią — Michał surowo zwrócił się do Sherlocka 
Holmes:

— Mr. Holmes! Czy widział pan co pański asystent 
zrobił?

— Detektyw, opanowanym, acz pełnym szacunku dla 
przełożonego ruchem ramion dał do zrozumienia, że nie, 
po czym powoli wsadził do kieszeni dawno już wygasłą 
fajkę.

Niebieski dygnitarz go wyręczył:
— On śmiał umawiać się z mieszkanką Ziemi, on 

Duch na Urlopie — czy słyszy pan? — do kina?!!...
Detektyw jakoś niezbyt wydawał się być zgorszony. 

Ale Michał rozkazywał:
— Mr. Holmes, Doktór Watson natychmiast uda się 

pod pańską osobistą eskortą w drogę powrotną do Nie
ba! Przepustki obie zostają niniejszym unieważnione! Jest 
pan odpowiedzialny przede mną za wykonanie ścisłe 
mych rozkazów!...

To rzekłszy, Wysłaniec Sfer Wyższych silnym gestem 
rozpostarł skrzydła, ruchem nieznacznym lewej, niezajętej 
mieczem ręki włączył kontakt wszystkich silników odrzu
towych i znikł w Czwartym Wymiarze...

Po chwili ciszy .przyjaznym, koleżeńskim gestem De
tektyw położył ramię na ramionach towarzysza, i lekko 
popychając go w kierunku drzwi, rzeki:

— Moja dekukcja nie zawiodła mnie i w tym szczególe 
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może tego przerwanego urlopu, Watson, (jak to musisz 
przyznać), mimo że to nie dotyczy naszego właściwego 
studium: owego polskiego_ komandora... Ale, Watson, 
spieszmy się, może mu jeszcze przynajmniej symboliczne 
Good-bye zdążymy powiedzieć, zanim odjedzie!

Wyszli z sali na dwór, pozostawiając za sobą wspom
niane grono mieszkańców Ziemi, zajętych swymi troskami 
i kłopotami — zupełnie nieświadomych tragedii co zaszła, 
jako że zarówno niesłyszalna dla ich organów słuchowych 
była odbyta rozmowa, jak też i oczy ich miały specjalnie 
ograniczony pas widzialności drgań eteru. (Na Ziemi zwą 
ten mizerny zakres widzialności „pas widma świetlnego".)

Na dworze auto Polaka właśnie ruszało od curb. 
Jego przyprószone siwizną skronie, tworzyły jakieś dziwne 
połączenie z tą młodą twarzą i otwartym czołem, i smut
no patrzącymi niebieskimi oczyma, — co fascynowało 
najwyraźniej bystrego Detektywa.

— I wish him luck, Watson! Siedemnaście lat w róż
nych szkołach ogólnych lub w marynarce! W tym rok w 
szkole francuskiej. Parę lat, w sumie, innych kursów tech
nicznych i taktycznych, w marynarce. Pięć lat służby 
wojennej przy Royal Navy... I na to mu zeszło!...

Tu doktór Watson, jakby uderzony jednym szczegó
łem, wykrzyknął:

— What! Siedemnaście lat w szkołach? Toż on mógł
by być za ten czas doktorem medycyny i do tego specjali
stą!

— Detektyw, który właśnie otwierał drzwi ich auta, 
rzekł na to:

— Indeed he could, Watson. Ten człowiek, jak i wielu 
jego rodaków, w podobnej sytuacji obecnie znajdujących

* ♦ 

się, to jakby symbol ich dzielnego, a tak tragicznego naro
du, który regularnie, kilka razy każdego stulecia wyrzuca 
ze swego łona fale wygnańców jak jabłoń, co trzęsiona bu
rzą rozrzuca daleko od siebie co przedniejszy owoc... Mam 
w mojej biblioteczce na Baker Street...

Tu doktór Watson jednak już nie słuchał, zaabsorbo
wany swymi, niezbyt wesołymi myślami. Mechanicznie tył
ek szykował auto do startu: kręcił korbą. W myśli robił 
„próbę generalną" swego tłumaczenia się przy raporcie 
u Zastępcy Najwyższego Admirała. Świadom przestępstwa, 
pocieszał się jednak myślą, że według ogólnej opinii panu
jącej w Niebie, Wielki Zastępca miał par excellence to, 
czego brakowało tylu jego gorliwym, a niziutkim podko
mendnym — bezgraniczne Zrozumienie i Serce.

Byli znów w drodze — tym razem powrotnej.
Doktór Watson, jako typowy Anglo-Sażon, jak zwy

kle potrzebował nieco czasu na zrozumienie nowych zja
wisk. których był świadkiem. Detektyw nie był też bynaj
mniej zdumiony, gdy ni stąd ni z owąd, w czasie jazdy 
powrotnej, Dr. Watson wybałuszył swe wypukłe oczy w 
jego kierunku i rzekł z wyrazem podziwu w głosie:

— Say, Holmes, that was really a nice work on your 
part! To się nazywa dedukcja! — to odgadnięcie, ile lat on 
był w szkołach, że był w marynarce itp. First class!

Detektyw właśnie zapalał fajkę, i już nie ukrywając 
uśmiechu, wyznał:

— Not at all, my dear, Waston. Ja to po prostu wy
czytałem ukradkiem z jego formularza. You see, Watson, 
gdy się lat pięćdziesiąt nie ma z czymś do czynienia, 
trzeba sobie radzić przeróżnymi sposobami...

(Prawa autorskie zastrzeżone)

*

Jak słusznie zauważył nasz wspólny znajomy Sher
lock Holmes, początki moje były ciężkie. Bo inaczej nie 
mogło być, gdy się w wieku lat 45, i obciążony fatalnym 
słuchem, człowiek decyduje naraz radykalnie, jak staropo- 
lanie mówili „przeflancować". I do tego bez żadnego ucz
ciwego fachu, tj. takiego, który by w życiu cywilnym 
wszędzie był znany, i wraz z dodatkową paroletnią prakty
ką, łatwo oceniony. (O tym radzę pamiętać tym wszyst
kim. którzy planują coś podobnego, dobry słuch czy nie.)

Ostatecznie, naturalnie jak wszyscy i wszędzie, wylą
dowałem jako tako, choć bardzo stosunkowo skromnie, 
jako „plastic finisher" w małym, kilko osobowym przed
siębiorstwie, pracującym na wszelkich zasadach (włącz
nie z naukowymi) za wyjątkiem zasad... handlowych. 
Więcej inżynierów, wicedyrektorów, biuralistów, niż pra
cowników produkcyjnych (tych aż ze mną summa summa
rum... pięciu). Były miesiące, że problemem naszym było 
znaleźć coś, co by dawało pozory „pracy" (okres braku 
zamówień na nasze produkty: hełmy z sukna szklanego 
i żywicy twardej, preparowanej — oparte na własnym 
patencie firmy). Ale już po paru tygodniach prób pracy 
w innych miejscach, włącznie u fotografa, zdecydowałem 
się — i siedzę — na małych pieniądzach, ale „domowych" 
stosunkach.

Bo plan zostania kreślarzem (straciłem parę miesięcy na 
studia wieczorowe, z dobrymi stosunkowo rezultatami: 
instruktor mówił, że aż trudno uwierzyć, że „to uczeń" 
kreślił) okazał się, jak wiele znacznie większych planów 
strategicznych wielu polskich wodzów Historii, „spóźniony 
o jedną fazę". To znaczy, że: zanim wizę otrzymałem, 
skończył się „boom" w przemyśle na... „siły początkują
ce". (jak Wasz Korespondent), otwarty Wojną Koreań
ską.

Kolegów oczywiście uderzyło w „Nowelce", że „Niezna
jomy" jako bezrobotny immigrant, „rozbijał się" autem 

i to z transmisją automatyczną do tego. Komuś kto nie 
zna stosunków amerykańskich obecnych, rzeczywiście to 
może wydawać się absurdalne.

Tak jednak nie jest. Nie mieliśmy zamiaru, ni żona ni 
ja kupować auta tak wcześnie. Cóż, kiedy sam problem 
rzucania się z końca jednego na drugi, miasta, w tym mie
ście o rozpiętości co najmniej 40 kilometrów od jednego 
centrum przemysłowego do drugiego — do tego zmusza. 
W tym kraju, gdzie rodziny robotnicze mają po parę 
aut, komunikacja autobusowa jest tak fatalna, że bez 
auta w ten sposób mógłbym może w pewnych wypadkach 
dwa czy trzy interyiew odbyć w ciągu dnia pracy. A co, 
gdy interyiew trwa całe popołudnie (miałem taki, z testa
mi, i próbkami pisma technicznego: całość zdałem wspa
niale, ale... I have not landed the job. though...).

Celowo wstawiłem w nowelce pytania kwestionariusza, 
aby dać pojęcie, że tu nawet patrzą jak na kogoś niepo
ważnego, gdy się nie ma własnego auta.

Dla orientacji kolegów, co pragnęliby myśleć o wizie 
USA warto mi dodać, że przyjechałem tu na kwotę... nor
weską (żony), co nową ustawą jest dozwolone. Inaczej 
„czekaj tatka — wojny nowej"...

Na szczęście dla nas obojga żona dostała posadę, i to 
doskonałą pod szeregiem względów, sekretarki w firmie 
importowej z Filipinów (raczej małej, bo zaledwie trzy
osobowej agencji tejże firmy, gdzie stosunki „rodzinne" 
są do tego stopnia, z braku zajęcia ,że żona już zapomnia
ła w ogóle o pisaniu listów w domu. Po co. kiedy to może 
zrobić w godzinach służbowych?...

Nie do wiary? — prawda? Nie „po amerykańsku"!
Jednak każda reguła ma wyjątki, a tych jest tutaj 

dość...
Razem — jeśli idzie o wygodę życia — mamy tak, jak 

nie moglibyśmy sobie i w myślach pozwolić nawet, gdyby 
(teoretycznie) wojna skończyła się była... regulaminowo. 
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i gdyby człowiek zamiast, jak obecnie, niziuteńko(! > na 
drabinie społecznej, znalazł się na jej odwrotnym wyż
szym końcu... Czy materialne wygody życia same sobie 
wystarczą, aby dać nam Europejczykom pełne zadowole
nie. to już „inna historia"...

A wygody tu takie, o jakich rok jeszcze temu nie wie
działem. Pralnia automatyczna, to już nie samo me
chaniczne wyręczenie pani domu, której, gdy pracuje za
wodowo, czas jest drogi, żona wrzuca bieliznę nazbieraną 
w czasie tygodnia, dc zbiornika swej maszyny, otworzy 
kurek wody gorącej (stale ją mamy w kranie na zawoła
nie. w domach prywatnych) nasypie proszku do prania, 
nastawi tarczę kontrolną na żądaną pozycję — i włącza 
kontakt. Teraz może wyjść z domu, zapomnieć o tym, lub 
wrócić po... wakacjach. Bo maszyna sama już: wypierzę, 
(żądaną ilość minut), wypłucze, centryfugą wodę usunie i 
zostawi — bez wody. Tylko jeszcze wyjąć i resztę wody 
wysuszyć, kiedy się zechce. W każdej chwili, gdy wejdzie 
się do pokoiku pralni — tarcza (jakby zegarowa) z odpo
wiednim napisami wskazuje w jakiej fazie jest pranie 
w danej chwili. Może się zmienić, na przykład, czas, 
prania. Co za emocje przeżywałem pierwszego wieczoru! 
Będąc w pokoju sąsiednim (o ścianę) naraz odczułem 
zjawisko jakieś znane mi. Ale takie, którego nie przeży
wałem od dawna. Trząsł się domek nasz (wynajęty). Jest! 
Platforma ruchoma! Wiem! — Odkotwiczamy! — nie
mal wykrzyknąłem do siebie samego...

Aby też mieć pojęcie o dostatku i sposobie życia tutaj, 
to wystarczy przejechać się wieczorem wzdłuż „Pępka 
Świata", czyli Hollywood Bouleyard, gdzie noc jasna jest 
jak gdyb.. słońce zapomniało-iść do łóżka, bo morze neo 
nów miga 1 ślni przepięknymi światłami i gdzie widać 
co jest najpiękniejsze w dziedzinie marek samochodów .. 
Albo, co robimy od czasu doczasu, przejechać się dzielni
cą rezyaencjonalną gwiazd filmowych, gdzie np. willa 
Hedi Lamarr Jest vis-a-vis tejże Bing Crosby — w cieniu 
soczystych palm pośród trawników, gdzie się kryje kilka 
aut najnowszych... A dodajmy ,które to wille oglądają... 
prości robociarze, jadący swymi autami, często niewiele 
ustępującymi tym z naprzeciwka (Murzyi i celują w tym 
względzie 1... bardzo pięknie je utrzymują!).

Polonia emigracyjna jest bardzo dobrze zorganizowa
na. Przez Kmdr. C. Wnorowskiego (któremu również na 
tym miejscu składam za to podziękowania serdeczne) jej 

organizacja „Samopomoc" wyrobiła mi affidavit. Wysta
wiają m. in. tutaj sztuki polskie, w zasięgu swych moż
liwości naturalnie, ale z dużym powodzeniem. Jest tu do
skonały zwyczaj, że zawsze w ostatnią sobotę każdego 
miesiąca „Polacy są w domu", w swym lokalu, i (zależnie 
od sezonu, ale zawsze) stawiają się Polonusy, na poga
wędkę, tańce czy komedyjkę wytawianą na niezłej scenie.

Jak na syna „starego aktora" przystało, „Wojtuś" Wno- 
rowski (ergo: junior) wraz ze swą milą, młodziutką i 
przystojną żoną, biorą w sztukach scenicznych żywy u- 
dział. Trzeba było widzieć, jakie brawa zbierał w scenie 
„W szkółce. Bieruta". Scena przedstawiała salę szkolną, 
przepisowo ozdobioną portretami Stalina i Rokossowskiego. 
Na piersiach tego ostatniego dyndały się przeliczne rzędy 
znanych, dużych, okrągłych, ślniących przedmiotów meta
lowych. Nauczyciel „ludowy" właśnie egzaminował ucznia 
Wronowskiego ze „znajomości onychże portretów":

— A co ma Marszałek Rokossowski na piersiach? — 
brzmiała błagonadiożna indagacja.

„Wojtuś", z głupia frant, z artyzmem dłubiąc w nosie, 
odparł: — Zegarki!...

Ostatnio też występowali w trzyaktówce Napoleona Sąd- 
ka „Markietanki" (na cel dobroczynny polski).

Na razie kończę, bo za parę dni jedziemy na nasz urlop 
wokół Kalifornii, do Parków Narodowych np. Yosemite i 
po tym do Sacramento. San Francisco (raz jeszcze) — 
autem.

Przesyłam Kolegom dawnym serdeczne pozdrowienia, 
i przejeżdżających proszę nas odwiedzić. Adres obecny 
ważny tylko do października, ale przez kmdr. Wnorow
skiego Cz. zawsze nas znaleźć można. Czym chata boga
ta, i... najwyżej konwersacja z niżej podpisanym będzie 
utykała, przez... konieczność powtarzania zdań, ale — 
to już, jak mawiał kolega Rychel, „Wyżej pępka nie sko
czysz"...

Marian Kadulski

♦
Serdecznie dziękujemy Koledze Kadulskiemu za świet

ną nowelę i za list. Listu nie umieściliśmy w dziale „Z 
Kolegami po świecie", ponieważ odpowiedni do opowia
dania rysunek musiał by przedstawiać nie glob ziemski, 
ale przestrzeń międzygwiezdną...

PRZY NADBRZEŻU W PORTSMOUTH
Każdy marynarz wie dobrze, że okręty mają duszę, że 

każdy okręt to indywidualność. Są okręty pogodne i 
smutne, histeryczne i spokojne, szczęśliwe i pechowe.

Wtajemniczeni wiedzą więcej. Wiedzą, że okręty poro
zumiewają się między sobą. Obdarzone są darem mowy, 
nie tylko w dzień Wilii, jak wszelkie stworzenia Pańskie, 
ale zawsze.

Czy w sztormie, przewalając się z burty na burtę, prze
syłają napotykanemu, a równie wytrwale walczącemu z 

żywiołem wędrowcowi pozdrowienie: „Pomyślniejszych 
wiatrów".

Czy w wirze bitwy po każdym upadku nieprzyjacielskiej 
salwy czy bomby, ślą serdeczny uśmiech: „Trzymaj się, 
nie damy się".

Czy wreszcie w księżycową ncc, przycumowane do molo, 
opowiadają sobie o zwykłych codziennych sprawach — 
ot, takie sobie portowe pogwarki...
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Posłuchajmy o czym dziś gwarzyły „Błyskawica" z „Bu
rzą" w portsmouth‘skim porcie.

*

— Wiesz, „Burzo", te wody i ten port nasuwają tyle 
wspomnień, że jestem bardzo rada, że mogę z tobą się tym 
podzielić. Wszystko przeżywam od nowa, od początku, od 
tego sygnału: „Wykonać Pekin!"*)

— I mnie, chociaż mówisz, że jestem starą, oschłą 
zrzędą, też wilgotnieją śluzy, kiedy sobie te czasy przy
pomnę. Pamiętasz? Było nas czworo: pierworodny „Wi
cher", duma i ukochanie matki i ja, „Burza", starsze 
rodzeństwo, a potem ty, „Błyskawica" i „Grom", wyroś
nięte, dorodne, najmocniejsze na całym Bałtyku.

— Tak, „Wichra" do dziś dnia opłakuję. Kiedy my z 
„.Gromem" poszliśmy na obce morza, on, jak na starszego 
syna przystało — pozostał, z matką i zginął.

— Zostałyśmy siostry-wdcwy. Bracia poginęli na wojnie.
— A ta wojenna dola nie tylko oddaliła nas od matki, 

ale i nas rozdzielała miesiącami, nawet latami i setkami 
mil...

— Ale początkowo szłyśmy razem burta w burtę. Parnię- 
tasz te patrole w Harwich po zaminowanych kanałach?

— Tak tak. To nasze pierwsze boje. Ileż to razy stuknęło 
się o miny dziobem czj' burtą. A potem wyprawa norweska. 
Narwik. Śmierć „Gromu". Tyle, że pomściłam to strące
niem dwóch Junkersów.

— Dla mnie z tego okresu pozostało jedno mile wspom
nienie. Gościłam na swym pokładzie żołnierzy Brygady 
Podhalańskiej.

— A potem znów razem w czasie ewakuacji wojsk bry
tyjskich i naszych, ocalałych z katastrofy Francji. Dun
kierka.

— Ja Calais będę pamiętać całe życie. Dwie bomby 
dostałam w nos.

— Ale wykurowali Cię świetnie. Anglicy to doskonali 
chirurdzy. Prułaś tym nosem Atlantyk północny i połud
niowy’. Wiesz. „Burzo" — tak dzisiaj szczerze gawędzimy 
— przyznam się, że zazdroszczę Ci jednego: przejścia 
przez równik. Razem z Tobą prześliśmy koło biegunowe 
północne, a tylko z kuzynem „Garlandem" równik

— Wiesz, myślę, w moim życiu ten okres atlantyckich 
konwojów, choć n. 'że pozbawiony jakiegoś niezwykłego 
blasku — uważam za najpiękniejszy. Stała walka z nie

pogodą, okrętami podwodnymi, życie w ciągłym napięciu 
oraz obawa, czy ropy wystarczy, bo przecież przeznaczona 
była na mniejszy rejon działania. Zresztą, znasz to dobrze, 
bo nieraz spotykałyśmy się na szlaku Szkocja — Nowa 
Funlandia.

— Mówisz okres bez blasku, ale przecież masz z tego 
okresu na swym koncie jeden niemiecki okręt podwodny 
i drugiego też prawie na pewno. Nie bądź zbyt skromna.

— To nie jest bynajmniej nadmiar skromności, ale 
wydaje mi się, że Ty, po prostu młodsza, dorodniejsza 
i bardziej nowoczesna, idąca z prądem czasu miałaś wię
cej szczęścia do ludzi i los Ci się więcej uśmiechał. Na 
przykład Twoja działalność koło wybrzeży Algieru i w 
czasie inwazji północnej Afryki, albo...

— Nie prawmy sobie komplementów, myślę, że najważ
niejszą rzeczą było, żeśmy spełniły obowiązek. I Ty i ja 
przebyłyśmy po przeszło 100.000 mil.

— Masz rację. Ale powiedz mi, jaki okres swej służby 
uważasz za najpiękniejszy?

— Myślę, lądowanie Sprzymierzonych w Normandii. 
Powtarzało się nowe Przedwiośnie, tak jak za czasów 
przednarwickich. Nadzieja na zwycięstwo, na powrót, na 
szczęście... Pozatem na okres ten przypada bitwa naszej 
mieszanej brytyjsko-polsklej flotylli kontrtorpedowców z 
niemieckimi kotrtorpedowcami. Jak wiesz, zatopiłyśmy 
cztery okręty niemieckie nie ponosząc prawie żadnych 
strat. Naprawdę czułam się szczęśliwą i dumną, kiedy 
razem z „Piorunem" wchodząc do Plymouth podniosłam 
galę banderową — znak zwycięskiej bitwy. A dziś...

— Dziś nie zauważyłam na molo nikogo z dawnej załogi. 
Witał nas tylko jacht z dawną naszą polską banderą, jak 
znak, jak sygnał dawnych dni. Dziś...

— Psst! Zdaje się politiuk wyszedł na molo...
Umilkła rozmowa. Zaszemrała współczuciem fala.
Bo dziś... politruk pewnie stąpa po nadbrzeżu w Ports- 

mouth.
Leopold Milanowski

*) „Wykonać Pekin" — był to sygnał nakazujący otwo
rzyć zalakowaną kopertę, w której znajdował się rozkaz 
odejścia trzech okrętów: „Błyskawicy", „Burzy" i „Gromu" 
do Anglii w sierpniu 1939.
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