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TRZECIA STRONA MEDALU
Trzy lata temu z zaciekawieniem przysłuchiwa

łem się obradom Walnego Zjazdu, oględnie tylko głos 
zabierając, bo do powiedzenia wiele nie miałem. 
Spokojnie, wygodnie, w osłoniętym kąciku pod ścia
ną spędziłem dwa miłe dni w gronie starych („eks- 
periencją, nie wiekiem") kolegów. Namówiony do 
spisania swych wrażeń popełniłem felietonik do 
„Z Kolegami po świecie", którym rozpocząłem swą 
żmudną i systematyczną karierę współpracownika 
Naszych Sygnałów. Systematyczną, bo regularnie co 
pół roku piszę, a żmudną — bo trzy szpalty to jednak 
dużo na moje wykształcenie.

Drugą stronę medalu poznałem po roku. Gdy 
określiłem Walny Zjazd jako manewry dwóch armii, 
Plenum i ustępujący Zarząd, a raczej jego prezydium, 
nie przypuszczałem, że tak szybko zmienię obóz.

Naiwnie zgodziłem się kandydować, przez po
myłkę wybrany i po potrząśnięciu prawicy miano
wany przez kolegów z Zarządu Skarbnikiem, siedzia
łem po rocznej kadencji twarzą do plenum, bez tar
czy czekając na atak. Na ławie zasłużonych przyj
mowałem 33% komplementów i podziękowań skie
rowanych do panów Nadratowskiego i Busiakiewicza, 
jako mnie przynależnych, im natomiast pozostawia
jąc do odpowiedzi interpelacje niezadowolonych. 
Namówiony do spisania swych wrażeń popełniłem 
felietonik... (patrz wyżej) jak się to namawiający 
wyrazili, z drugiego punktu widzenia, drugą stronę 
medalu naświetlający.

W tiym roku spotkał mnie następujący walno- 
zjazdowy awans. Ledwie w sobotę w południe zjawi
łem się w klubie i nim zaspokoiłem pragnienie w 
tłumie kolegów z Pioruna — uwiódł mnie Prezes. 
Wyrwał mnie z pomiędzy kol. Dembowicza i Gryki 
nie widzianych i niezapomnianych od lat dziesięciu, 
'jechał też z Glasgow kol. B. Lassa, było więc co 

nominać, było co opowiadać. „Chief" Dembowiak 

z piękną żoną z Liverpool przyjechał, powodzi mu się 
doskonale, a Gryko po latach służby w Marynarce 
Handlowej popadł w prowizję i jadłem w Epping 
Forest kupczy.

Uwiódł mnie Prezes. Wstydzić się nie mam czego, 
bo nie takich p. Mecenas uwodził tą spokojną per
swazją doskonałego krasomówstwa, w tej chwili drą
żącego dziury w mym psychoanalitycznie mówiąc 
ego. Po pierwszych zdaniach wyczułem raczej niż 
zrozumiałem (bo Prezes dopiero przygotowywał 
grunt), że alkoholizm należy czasowo ograniczyć, 
jeśli nawet nie trzeba będzie kompletnie zerwać 
z tym wstrętnym nałogiem na czas zjazdu. Smutno 
mi się zrobiło. Słuchałem jednak z godną mówcy 
uwagą i z godnym przedmiotu zrezygnowaniem. 
Przedmiotem wywodów byłem bowiem ja, — napraw
dę jedyny, zdolny, nadający się. niezastąpiony kan
dydat na przewodniczącego Zjazdu. Jedyny napraw
dę, bo... kmdr. Wroński nie będzie, kol. Hrynkiewicz 
Moczulski dopiero jutro, kol. Hoyer przez pierwsze 
godziny Zjazdu nieosiągalny, koledzy Buslakiewicz, 
Hobot 1 on nie mogą bo są w prezydium ustępującego 
Zarządu, a innych też nie widać. Gdy więc tylu god
niejszych nie stawiło się na placówce, nie pozostało 
mi nic innego jak ucieszyć się z proponowanej kan
dydatury, z biegiem czasu być wybranym przewodni
czącym zjazdu 1... przerwać krzepienie się na duchu 
w grupie Pioruniarzy (czy Piorunów). Miałem zresztą 
w tym swoje wyrachowanie.

Nasze zjazdy, obecnie już „tylko" pótłoradniowe 
są tematycznie skromne. Bo jeśli wyciśniemy porzą
dek obrad, jeśli skrócimy go do rzeczy najistotniej
szych pomijając parę minut zabierającą rutynę jak 
zagajenie, wybór prezydium, ustalenie programu 
obrad etc. Zostaną nam tylko trzy zasadnicze dyspo
zycje,

I. WSTĘP: Przyjęcie sprawozdań ustępującego 
zarządu i uchwalenie mu absolutorium.
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II. CZĘŚĆ GŁÓWNA: Przyjęcie programu pracy 
na rok następny.

III. KONKLUZJA: Wybór nowych władz Stowa
rzyszenia.

Sprawozdania są drukowane i rozsyłane do 
wszystkich członków Stowarzyszenia na tygodnie 
przed Zjazdem. Program jest przygotowywany przez 
ustępujący Zarząd i komisje Walnego Zjazdu. Wybory 
przygotowuje Komisja Matka 1 przeprowadza Ko
misja Skrutacyjna. Obrady więc na plenum winny, 
dając na każdy punkt godzinę, skończyć się w trzy 
godziny i pół — to na punkty wstępne, czytanie de
pesz i listów i zamknięcie Zjazdu.

Tematycznie więc obrady są skromne, czas się 
dłuży, a rozrywki w formie ostrej wymiany zdań są 
zbyt rzadkie, by obecnych na sali z niegłębokiej 
drzemki mentalnej przebudzić. Być w prezydium — 
to jedyne wyjście. A za to, że swej uwadze nie pozwo
liłem błądzić, za to, że nie ziewnąłem nawet w naj
bardziej dłużących się dyskusjach, niech mi wolno 
będzie, gdy po raz trzeci wspomnienia swe z Walnego 
Zjazdu piszę, poświęcić te uwagi — najogólniejsze 
— uczestnikom Zjazdu. Skłania mnie do tego fakt, że 
o innych organach Walnego Zjazdu znacznie więcej 
wiemy i lepiej zdajemy sobie sprawę z ich obowiąz
ków i prerogatyw. A uczestnicy Zjazdu, plenum, 
Rzeczpospolita szlachecka, przez ostatnie jedenaście 
Zjazdów dyskutowali, jak im się podobało. Podzi
wiałem zawsze przewodniczących Zjazdów gdy 
sprawnie sterowali nawą S.M.W. po burzliwych wo
dach obrad na plenum. Zgodzą się ze mną czytelnicy, 
że po ...nastu latach istnienia, nasze Zarządy zdo
były wprawę graniczącą z profesjonalnym doświad
czeniem. Czemu plenum, najwyższą władzę Stowa
rzyszenia nie ma cechować zawodowa rutyna, która 
ułatwi zadanie przewodniczącego Zjazdu, umili życie 
kolegów z Prezydium Zarządu składającego sprawo
zdanie, a wszystkim uczestnikom zapewni więcej 
wolnego czasu na spotkanie towarzyskie?

Wyłaniają się więc trzy pytania i odpowiedź na 
nie — spodziewam się — pozwoli nam sprecyzować 
rutynę odrad na plenum.

1. Jakie są obowiązki uczestników Zjazdu?
2. Co WOLNO uczestnikom Zjazdu?
3. Czego NIE WOLNO uczestnikom Zjazdu?
Odpowiedź na drugie i trzecie pytanie określi 

i ograniczy prerogatyw plenum. Odpowiedź na pierw
sze pytanie da conditio sine qua non zakwalifikowa
nia członków jako pełnowartościowycti uczestników 
Zjazdu.

Uczestnik Zjazdu musi zaznajomić się z treścią 
sprawozdań ustępującego Zarządu — by nie potrzeba 
było tych sprawozdań na plenum powtarzać.

Uczestnik Zjazdu musi śledzić przebieg obrad, 
jakkolwiek ciężko mu przychodzi okazać zaintere
sowanie.

Uczestnik Zjazdu musi brać udział w głosowa
niach i wyborach (Wstrzymanie się od głosowania 
też jest wzięciem udziału).

Zagadnienie prerogatyw reprezentowane drugim 
pytaniem jest znacznie zabawniejsze, bo nigdy nie 
zamkniemy listy ,,co wolno". Wolno przecież palić, 

choć niepalący proszą o równouprawnienie — tyle 
eonaj mniej powietrza, co dymu w atmosferze obrad. 
Wolno przecież wyjść z sali i... co ważniejsze, wolno 
nie wychodzić i t.d. Listę możnaby przedłużać do 
ostatniej strony Naszych Sygnałów. Ale jeśli ograni
czymy się do obrad, sprawa jest jasna. Cokolwiek 
nam wolno w myśli a nawet w uczynkach, w mowie 
należy ograniczyć się do następujących czterech 
prerogatyw, które bez reszty mym zdaniem określają 
„swobody" uczestnika. A więc uczestnikowi wolno:

1. Interpelować, jeśli jest coś niejasne i otrzymać 
wyjaśnienie.

2. Wpływać na prace Stowarzyszenia przez sta
wianie wniosków rzeczowych i poprawek rzeczowych.

3. Wpływać na przebieg, styl i sposób prowadze
nia obrad, przez stawianie wniosków formalnych 
i poprawek formalnych.

4. Stawiać kandydatury i kandydować w wybo
rach do Prezydium Zjazdu. Komisji Zjazdu i nowych 
władz Stowarzyszenia.

Zanim powyższe cztery swobody uczestnika Zja
zdu naświetlę przykładami, czy przykładzikami od
powiem bardzo krótko na trzecie pytanie:

Uczestnikowi Zjazdu nie wolno niczego poza 
trzema obowiązkami i czterema swobodami wymie
nionymi powyżej. A więc wolno czytać sprawozdania, 
śledzić przebieg obrad. Interpretować lub wyjaśniać, 
zgłaszać wnioski i poprawki rzeczowe i formalne, 
kandydować zgłaszać kandydatury, ale NIE WOLNO 
GADAĆ. Jestem bowiem przekonany, że to jest tylko 
strata czasu, gołosłowne wietrzenie indywidualnych 
poglądów na tematy niezwiązane z pracami Stowa
rzyszenia. Dla przykładu przypomnę z ostatniego 
Zjazdu:

Komisja programowa poleciła Zarządowi zrewi
dować ceny w restauracji i barze nowego klubu. Na
tychmiast w dyskusji jeden z kolegów stwierdził że 
za 4 sh. (cena obiadu w SMW) można dużo lepiej 
zjeść w innych restauracjach na mieście. Inny z ko
legów był zdania, że conajmniej 7/6 taki obiad ko
sztuje. A przecież wiemy, że taka dyskusja nic nie 
daje. Tylko jest coś fascynującego w tego rodzaju 
bezpłodnym gadulstwie i... w tej chwili siłą powstrzy
małem się od napisania, że obaj przedmówcy nie 
mieli racji, bo taki obiad... mimo, że doskonale zdaję 
sobie sprawę, że nikt nie chce wiedzieć, jakie jest 
moje zdanie, zdanie niefachowe i prawdopodobnie 
właśnie dlatego z łatwością wypowiadane. Fachową 
krytykę usłyszeliśmy, a jako fachowa trwała bardzo 
krótko, gdy koledzy Czapliński 1 Wieczorkiewicz żą-’ 
dali wyjaśnienia w sprawie programu kol. Lasockie-: 
go, kierownika domu przy 13, Chelsea Embankment. 
Stwierdzili, że kalkulując opłacalność jakiejkolwiek 
restauracji dochód brutto ćwiartuje się na trzy równe 
części: zysk, lokal i obsługa, zakup żywności. Jeśli 
zakup żywności przekracza 1/3 utargu, coś jest źle. 
Przypomnę wyjaśnienie: Nieproporcjonalnie wysoka 
jest ilość obiadów darmowych, bo trzeba utrzymać 
(minimalną) ilość obsługi w czasie dni tygodnia gdy 
frekwencja płacących gości jest niska.

Zanim poproszę czytelnika o zgodę, że interpe
lacja (z wyjaśnieniem) i wniosek (z poprawkami) 
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formalny lub rzeczowy wystarczą do prowadzenia 
obrad, niech mi wolno będzie dowieść tego na kon
kretnym (dziś już klasycznym) przykładzie dyskusji 
na temat liczników gazowych w domu przy 20, Pem- 
bridge Villas. Ta dyskusja, która w rzeczywistości 
potoczyła się wcale płynnie i spokojnie powinna wy
glądać następująco:

kol. WOLF (interpeluje): W sprawozdaniu w po
zycji dochody z domu przy Pemberidge Villas są wy
mienione tylko renty: gdzie są dochody z liczników 
gazowych?
kol. WISZÓWATY (wyjaśnia): Sumy uzyskane z licz
ników gazowych są wykazane w globalnie wykaza
nych dochodach, choć nie podano tego w spisie 
pozycji.
kol. WOLFF (zgłasza wniosek): Poprawić sprawozda
nie na: Dochody z rent i liczników gazowych.
kol. NOWICKI (zgłasza poprawkę): dodać do tego 
sformułowania także dochody z telefonów.
Przewodniczący zapytuje czy kol. Wolf zgadza się by 
jego wniosek uzupełniono telefonami.
kol. WOLFF kiwa głową, macha ręką lub rusza pal
cem w bucie na znak zgody.
Przewodniczący każę zaprotokółować poprawkę. Gło
sowanie nie jest potrzebne bo nikt przeciwko wnio
skowi poprawienia sprawozdania nie wystąpił. Poza 
tym każdy z obecnych może wnioskiem formalnym 
zarządać głosowania, jeśli uważa, że przewodniczący 
sztucznie uzyskuje jednomyślność plenum lub fałszy
wie tłumaczy milczenie obecnych. Ba... jeśli tak 
sprawy stoją, można wnioskiem formalnym zażądać 
zmiany przewodniczącego, bo... buzia się nie podoba, 
a patrzeć w nią trzeba przez długie Zjazdu godziny. 
Ale o tym potem.

Reasumując: koledzy Wolff interpeluje, Wiszo- 
waty wyjaśnia, Wolff stawia wniosek, Nowicki po
prawkę do wniosku. A jak było w rzeczywistości: bez 
kłótni i swarów wprawdzie ale niepotrzebna wymiana 
słów w atmosferze zniechęcenia, bo to już przez piąty 
rok z rzędu tą samą sprawę się wałkuje. Zniechęcenie 
i namiętność dyskusji nie pomagają. Gdy nie chodzi 
o miłość musimy nauczyć się traktować problemy 
beznamiętnie.

Chciałbym jeszcze parę słów napisać na temat 
wniosków i poprawek formalnych, bo często na ten 
temat są nieporozumienia. Weźmy pod szkło powię
kszające taki wniosek: „Walny Zjazd dziękuje Kołu 
Pań za pracę w roku sprawozdawczym" i spróbujmy 
wprowadzić do niego poprawki. Dla przykładu: 
„Walny Zjazd dziękuje Kołu ślicznych pań..." jest

poprawką formalną, bo chodzi o formę — nie pań 
wprawdzie, lecz wniosku. Poprawka...... dziękuje za
prace i inspirację", jest poprawką rzeczową bo ampli
fikujemy treść i w rzeczy samej Ewa już w raju kon
sumpcję owocu inspirowała a jej córki do dziś są 
inspiracją tego co złe i najlepsze. Ale pomijając zmy
ślone poprawki zasłużone podziękowanie płci pięknej 
i nlesłabej się należy.

Powiedziałem powyżej, że można wnioskiem 
formalnym żądać zmiany przewodniczącego, bo buzia 
się nie podoba. Prawda to, ale z jednym zastrzeże
niem: wniosków formalnych nie poddaje się pod 
dyskusję, a więc nie należy ich motywować. Można 
żądać przerwania dyskusji, ale nie należy wniosku 
motywować tym, że już wszystko na dany temat po
wiedzieliśmy, pięć lat, czy dziesięć lat temu. Nie 
należy mówić że... buzia się nie podaba. Umotywowa
nie otwiera dyskusję i jeśli wnioskodawca argumen
tuje za wnioskiem, niechże w tym zmyślonym przy
kładzie przewodniczący ma prawo nie tyle obrony, 
co nieśmiałego usprawiedliwienia, że tylko nałożenie 
maski gazowej mogłoby pomóc. Tak lata temu na 
okrętach sugerowaliśmy zapatrzonym w swą urodę 
Casanowom podniesienie wdzięków przez przysłonię- 
nięcie skaz.

Zjazd tegoroczny miał na problemy bieżące spoj
rzenie bardzo realistyczne. Przy c mawianiu programu 
programu na rok następny koledzy Busiaklewicz 
i Wacięga podkreślili to proponując by przy każdym 
punkcie zadać skromne, ale istotne dwa pytania: 
Kto to zrobi i za co? Wykastrowany w ten sposób 
program najistotniejszych i najkonieczniejszych 
prac przekazaliśmy z życzeniami powodzenia nowe
mu Zarządowi.

Realizm nie wyklucza optymizmu. W sprawozda
niu i programie kol. Lasockiego, kierownika naszego 
klubu optymizmu się nie wyczuwa. A przecież opty
mizm i entuzjazm ż nim związany potrzebne są do 
osiągnięcia sukcesów.

Ostatnie zjazdy dały ml wyjątkową okazję ucze
stniczenia kolejno w coraz to innym charakterze. 
Z tych trzech punktów widzenia zaobserwowałem 
i proponuję ograniczać obrady na plenum, prnwię 
cając więcej czasu na zebranie towarzyskie i te długie 
rodaków rozmowy — przy barze oczywiście — w cza
sie których niejeden węzeł gordyjski rozcięto, nie
jeden naświetlono. Dajmy wszystkim czas się i na
gadać, bo na sali obrad gadać nie wolno, można 
tylko... zabrać głos.

W. KRZYŻANOWSKI
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W PERYS KOPI E
Flota Stanów Zjednoczonych, która przedstawia 

sobą siłę nieco większą, niż wszystkie inne mary
narki wojenne świata razem wzięte, przechodzi 
obecnie rewolucję równie wielką a prawdopodobnie 
donioślejszą w skutkach od zeszłowiecznej zmiany 
z żagla na parę.

Dziś marynarka amerykańska poczyna przecho
dzić z pary na energię atomową z prochu strzelnicze
go na pociski dalo-kierowane. Już dziś amerykańskie 
fabryki amunicji nie produkują więcej ostrych po
cisków dla artylerji okrętowej. Obecne zapasy ostrej 
amunicji uważane są za wystarczające w związku 
z coraz większą liczbą okrętów przerabianych na 
miotacze pocisków dalo-kierowanych. Obecna flota 
amerykańska ma w kampanjl dwa krążowniki-mio- 
tacze pocisków dalo-kierowanyrh — U.S.S.S. ..Boston" 
i „Camberra", dwa okręty podwodne-miotacze „Tun- 
ay‘‘ i „Barbero". Dwie dalsze przeróbki okrętów na 
miotacze pocisków dalo-kierowanych są w toku a w 
planach jest przeróbka pięciu dalszych krążowników, 
budowa czterech nowych fregai-miotaczy i ośmiu 
kontrtorpedowców. Tu chciałbym zrobić małą dy
gresję na temat fregat. Dzisiejsze fregaty amerykań
skie są zupełnie nowym typem okrętu, odbiegającym 
daleko od pierwowzoru fregaty z czasów ostatniej 
wojny. Współczesne fregaty dochodzą, a nawet prze
kraczają 5 tysięcy ton wyporności, nie posiadają 
jednak ani dużej szybkości ani odpowiednio ciężkiej 
do wyporności artylerji głównej. Uzbrojenie fregaty 
składa się z dział głównych o kalibrze do lOOmm. ale 
za to z wielkiej ilości działek p-lot. bomb głębino
wych wszelkiego typu i niezwykle rozbudowanych 
radarów i aparatury podsłuchu podwodnego.

Przerabianie okrętów na miotacze pocisków 
dalo-kierowanych daje nowe szanse dla jeszcze nie
dawno pogardzanego pancernika. Ameryka, na pięt
naście posiadanych pancerników ma tylko trzy w 
kampanii. Coraz częściej jednak mówi się dziś wśród 
sztabowców morskich o przerabianiu pancerników 
na miotacze pocisków dalo-kierowanych. Stateczność 
i rozmiary pancernika tworzą z niego idealną plat
formę dla wyrzutni wielkich pocisków dalo-kierowa
nych o tak zwanym średnim zasięgu — to jest tysiąca 
pięciuset mil. Pocisk taki, zwany „Jupiter" jest w tej 
chwili we wstępnych próbach. Inne pociski dalo- 
kierowane, tak przeciwlotnicze jak i do walki mor
skiej, mają zasięg naogół poniżej stu mil. Nazwy 
tych pocisków — to: Terrier, Talos, Tartar, Regulus, 
Petrel, Sparrow i Sidewinder. Pocisk przeciwlotniczy 
„Nike", opracowany przez biura konstrukcyjne armii 
i zatwierdzony jako zasadnicza obrona przeciwlotni
cza miast amerykakskich. nie został przyjęty przez 
Marynarkę i nawiasem mówiąc, został ostatnio ostro 

skrytykowany przez specjalistów zarówno Lotnictwa 
jak i Marynarki.

Przechodzenie marynarki na napęd atomowy 
i na pociski dalo-kierowane przywróciło flocie dawne 
znaczenie strategiczne, zagubione gdzieś w latach 
między Hiroszimą a wojną koreańską. Zwłaszcza 
konflikt koreański zdawał się ukazywać zmierzch 
marynarki. Walki na półwyspie powinny być specjal
ną domeną floty, tymczasem flota amerykańska, z 
wyjątkiem paru operacji ewakuacyjnych i desantów, 
jak Inchon, nie odegrała w tym konflikcie poważ
niejszej roli. Główną przyczyną tej nieudolności ma
rynarki w Korei był brak odpowiednich samolotów 
na lotniskowcach, zdolnych przeciwstawić się sowiec
kiej budowy MIG-om. Odrzutowiec Sabre amerykań
skiego lotnictwa wykazał swą znakomitą wyższość 
nad Migiem stosunkiem zestrzeleń 13 do jednego. 
Odrzutowiec marynarki BANSHEE nie był w stanie 
walczyć z Migami. Używany był wyłącznie do lekkiego 
bombardowania i ostrzeliwań z lotu koszącego.

Przełomowym momentem dla marynarki amery
kańskiej było niewątpliwie zatwierdzenie projektu 
budowy pierwszego okrętu podwodnego o napędzie 
atomowym. Niemal wyłączną zasługę należy tu przy
pisać kontradmirałowi, ówczesnemu komandorowi 
Rickoverowi, (pochodzącemu z Polski — z Makowej), 
który dzikim uporem, wbrew olbrzymim przeciwno
ściom i z narażeniem własnej kariery, zdołał przeko
nać najwyższe władze o możliwościach swego projek
tu. Pierworodne dzieło Rickovera, U.S.S. NAUTILUS, 
zostało uznane za „cudowne dziecko" po przeszło 
roku pływania, po przebyciu trzydziestu paru tysięcy 
Mm. z tego 26 tysięcy w zanurzeniu bez uzupełniania 
paliwa atomowego — to jest tej grudki uranu, wsta
wionej do reaktora przy jego montowaniu. Nautilus 
jest okrętem „podwodnym" w całym tego słowa zna
czeniu. Napęd turbinowy, którego „kotłem" jest 
reaktor atomowy — nie zużywa powietrza. Nadmiar 
energji pędnej z reaktora zapewnia nieustanną pracę 
urządzeniom klimatyzacyjnym i odświeżania powiet
rza, chłodzarkom i t.p. umożliwiającym Nautilusowi 
prawie nieograniczone przebywanie w zanurzeniu. 
W marynarce amerykańskiej opowiadany jest dow
cip. że Nautilus potrzebuje wynurzać się tylko raz 
na trzy lata — żeby załoga podpisała kontrakt dal
szej służby w marynarce. Kadłub sztywny Nautilusa 
posiada kształt kroplowy, dający optymalne zalety 
manewrowe pod wodą. Napędzany jedną śrubą. Nau
tilus osiąga szybkość ponad dwadzieścia węzłów pod 
wodą i to na czas nieograniczony pojemnością ba- 
terji. Pod wodą przy tej szybkości Nautilus przewyż
sza zaletami manewrowymi każdy okręt nawodny, 
ma mniejszy promień cyrkulacji i dzięki specjalnym 
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wymiarom i ustawieniu sterów s^ębokości jest w 
stanie zmieniać swe zanurzenie z niezwykłą szybko
ścią. Wsayscy podwodnicy pamiętają koszmar trzy
mania głębokości na dużej szybkości, powiedzmy 
ośmiu węzłów. Nautilus na dwudziestu paru węzłach 
jest posłuszny ręce oficera kontrolnego, jak samolot. 
Doszło do tego, że nawet terminologja do manewro
wania podwodnego na Nautilusie została przyjęta z 
lotnictwa. Mówiąc o okrętach podwodnych należy 
wspomnieć jeszcze jeden eksperymentalny okręt 
podwodny amerykański ALBACORE. Jest to też 
okręt zbudowany specjalnie do pływania podwodne
go. Jego zalety nawigacyjne na powierzchni są bar
dzo słabe. Zbudowany w kształcie niemal idealnej 
kropli, napędzany jedną śrubą i ze sterami głęboko
ści, umieszczonymi krzyżowo w wirze wodnym ze 
śruby, Albacore zachowuje się pod wodą jak praw
dziwy delfin. Sterowany jest- pod wodą przez oficera 
kontrolnego, nazywanego „pilotem" i operującego 
okrętem przy pomocy urządzeń sterowych podobnych 
jak na samolocie. Albacore również jest zdolny do 
podwodnej szybkości rzędu dwudziestu węzłów i ma 
podwodne zalety manewrowe lepsze od każdego 
okrętu nawodnego. A jednak Albacore napędzany 
jest starym sposobem — Diesele-motory, co oczywi
ście pozwala mu na stosowanie wielkich szybkości 
podwodnych na krótki tylko okres czasu. W serji 
doświadczeń z Albacore, okręt ten był holowany pod 
wodą z dużą szykbością na głębokości 200 stóp, wy
kazując niezwykłe zalety manewrowe. iGdy okręt 
holujący w pewnym momencie zastopował maszyny, 
Albacore miał taką inercję pod wodą, źe rozpędem 
wysunął się przed zatrzymany okręt holujący, świad
czy to o zaletach kształtu kadłuba. Albacore ma je
szcze na rufie kiosku umieszczony dodatkowy sta
tecznik i ster, potrzebny do stabilizowania okrętu 
przy nagłych zwrotach podwodnych na dużej szyb
kości. Albacore, jak wspomniałem, jest okrętem 
eksperymentalnym 1 nie posiada uzbrojenia. Jego 
zadaniem jest wypróbować możliwości nowych po
mysłów konstrukcji okrętów podwodnych.

Ten ponowny rozkwit podwodnictwa w mary
narce amerykańskiej powoduje prognozę, że flota 
niedalekiej przyszłości o napędzie atomowym będzie 
zasadniczo flotą podwodną. Olbrzymy podwodne 
będą się wynurzały tylko dla odpalenia rakietowych 
pocisków dalo-kierowanych, podnoszonych windami 
na wyrzutniach z wnętrza okrętu. W zależności od 
uchwalanego dla marynarki budżetu, eksperci prze

widują, że całkowite przejście amerykańskiej floty 
wojennej z pary i silnika spalinowego na napęd ato
mowy — zabierze około dwudziestu lat. Drugi okręt 
podwodny o napędzie atomowym — SEA WOLF — 
jest już w próbach odbiorczych. Siedem dalszych jest 
w różnych fazach konstrukcji. W bieżącym prelimi
narzu budżetowym marynarka planuje budowę je
szcze sześciu dalszych atomowych okrętów podwod
nych, atomowego krążownika o wyporności 11 tysięcy 
ton i podjęcie wstępnych prac nad konstrukcją 
siłowni atomowej do napędu lotniskowca.

Lotniskowce nadal stanowią trzon floty amery
kańskiej. Olbrzymi FORRESTAL o wyporności 60 ty
sięcy ton jest pierwszym okrętem, dającym marynar
ce broń atomową. Z pokładu Forrestela mogą starto
wać 1 mogą na nim lądować bombowce odrzutowe 
Douglas A-3-D, zdolne do zabrania bomby atomowej 
z szybkością 600 mil na godzinę. Trzy dalsze lotni
skowce typu Forrestal są w budowie. „Saratoga" — 
niemal gotowa.

Przejście na napęd atomowy uwalnia flotę od 
powolnej i narażonej na niebezpieczeństwo armady 
tankowców. Oczywiście pozostanie potrzeba zaopa
trywania w paliwo dla samolotów odrzutowych lot
niskowców, ale i tu doświadczenia z paliwem o bazie 
syntetycznej wróżą, że to nowe paliwo będzie dwa 
razy wydatniejsze od dotychczas stosowanych.

Można sobie wyobrazić zespół taktyczny przysz
łej floty, rozrzucony na akwenie o kilkudziesięciu 
tysiącach mil kwadratowych powierzchni, ale zwarty 
w całość operacyjną nowoczesnymi środkami łączno
ści. Rakietowe pociski dalo-kierowane i bombowce 
odrzutowe, zdolne unieść bombę wodorową — uczynią 
z tego zespołu niesłychanie potężną siłę uderzeniową. 
Duża szybkość i niezależność od konieczności uzupeł
niania paliwa okrętów o napędzie atomowym, a na
de wszystko znaczna odległość między poszczególny
mi jednostkami, wyeliminuje niebezpieczeństwo za
głady od ataku bombami atomowymi czy wodoro
wymi. Zespół tego rodzaju może się pojawić nagle 
w pobliżu brzegów nieprzyjacielskich, dokonać ma
sowego uderzenia bombami i pociskami atomowymi 
czy wodorowymi, rozproszyć się i ponownie uderzyć 
w dwadzieścia cztery godziny później o sześćset mil 
dalej.

Pesymiści, którzy krakali, że marynarka wojen
na w dobie atomowej staje się przeżytkiem, mają 
o czym podumać.

Komisja Opieki i Fundusz
Od wydania poprzedniego numeru „Naszych Sygna

łów" —następujące dary wpłynęły na Fundusz im. J. Gins
berta :

Liga Morska Oddział im. J. Piłsudskiego £ 103. 4.6 
Samopomoc Weteranów Mar. Woj. — New York 53. 8.0 
Związek Oficerów Marynarki Handlowej 18. 0.0
Oddział Ligi Morskiej im. gen. Sikorskiego 8.16.7

ś.p. kpt. mar. J. Ginsberta
R. Tymiński 13.10.0
M. Kusiena 1. 0.0
S. Sienkiewicz 1.10.0
C. Proniewicz-Zalomay 1. 0.0
M. Moczulscy <na paczki na Wielkanoc) 1. 1.0
J. Miodyńska 0.10.0

Komisja Opieki składa wszystkim Ofiarodawcom 
gorące i serdeczne podziękowanie.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
CZŁONKOWSTWO DOŻYWOTNIE

Zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zjazdu Sto
warzyszenia. Zarząd Główny SMW rozpracował sprawę 
członkowstwa dożywotniego. Do każdego z członków rze
czywistych należących bezpośrednio do Centrali wyszły 
listy wyjaśniające zagadnienie, oraz opłaty członkowstwa 
dożywotniego. Członkowie Kół lokalnych otrzymają w tej 
sprawie odpowiednie listy od Zarządów swoich Kół. Wyso
kość opłaty za członkowstwo dożywotnie jest ustalona na 
sumę £ 10.10.0 (minimum), czyli jest to jednorazowe uisz
czenie składek za okres siedmiu lat przy obecnej stawce 
£ 1.10.0.

Zarząd Główny SMW uważa, że jest to jedną z 
form, w jakiej członkowie Stowarzyszenia mogą przyjść 
Zarządowi SMW z pomocą w obecnej rzeczywiście trudnej 
sytuacji finansowej i dlatego Zarząd Główny SMW ape
luje gorąco do wszystkich Kolegów, którzy są w stanie ten
ciężar ponieść — by zrobili to 

Poniżej podaj emy listę 
wiedzieli już na nasz apel:
W. Nadratowski £ 13.13.0
J. Buslakiewicz 11. 0.0
E. Mentryka 11. 0.0
T. Łubieński 10.10.0

jak najszybciej.
tych Kolegów, którzy odpo-

A. Galuk £ 10.10.0
T. Kutek 10.10.0
J. Wiszowaty 10.10.0
W. Łoskoczyński 14. 0.0
W. Zaziemski 10.10.0

URUCHOMIENIE JACHTU „ISKRA II"
Z dniem 1 czerwca został uruchomiony nasz jacht 

ISKRA II. Ze względu na, że Samopomoc Marynarki Wo
jennej nie ma możliwości zajęcia się sprawą organizacyjną 
wykorzystania jachtu, podjął się tego zadania nasz kole
ga kpt. Kutek, dyrektor firmy Fregata Travel. Zgłoszenia 
oraz wszystkie informacje w tej sprawie można otrzymać 
w firmie Fregata Travel 122, Wardour Str., London W.l, 
tel. GER 2522/3. Prosimy wszystkich Kolegów o zainte
resowanie się wycieczkami na jachcie, oraz rozpropago
waniem tej idei wśród swoich znajomych.

Koszta wynajęcia jachtu są następujące:

1 osoba dziennie
1 osoba tygodniowo 
cały jacht — dziennie 
cały jacht tygodniowo

Koszta wynajęcia

członkowie nie-członkowie
£ 0.16.0 £ 0.21.0

5.10.0 7. 0.0
4.10.0 6. 0.0

28. 0.0 36. 0.0
jachtu nie obejmują wyżywienia.

za które załoga płaci osobno i
wy cii wypada bardzo tanio.

które po cenach wolnocło

KOMITET HONOROWY SMW
W dniu 28 czerwca br. odbyło się w nowej siedzibie 

SMW ..Bałtyk" posiedzenie Komitetu Honorowego pod 
przewodnictwem admirała Sir Martin E. Dunbar Nasmi- 
tira.

W zebraniu wzięli udział: generał W. Anders, admirał 
Sir Ernest Taylor, major Rowland F. J. Sanders, S. Tiz- 
zard z Admiralicji, kol. kol. W. Nadratowski i T. Kutek. 
Obecnych powitał prezes SMW podkreślając, że dzięki po
mocy finansowej Admiralicji w wysokości £ 5.000 spłacono 
długi ciążące na domu przy 20 Wetherby Gardens, oraz 
zadatkowano obecny dom przy 13 Chelsea Embankment. 
Poza tym Admiralicja przekazała SMW jacht „Iskra 11“. 
Za to wszystko prezes SMW wyraził Admiralicji podzięko
wanie. a w szczególności Sir John Lang‘owi.

Prezes podziękował również za pomoc przy nabyciu 
nowego domu honorowemu doradcy finansowemu R. S. 
Tizardowi oraz doradcy prawnemu majorowi S. Sander- 
sowi.

Prezes podkreślił, że w związku z nabyciem obecnego 
domu, którego wartość jest trzykrotnie większa niż daw
nego przy 20 Wetherby Gardens, SMW znalazła się w 

przejściowych trudnościach finansowych, które mogą być 
przezwyciężone przy poparciu Komitetu Honorowego i 
naszych doradców prawnego i finansowego.

Komitet Honorowy zdecydował wystąpić z apelem do 
społeczeństwa brytyjskiego o zapisywanie się na członków 
wspierających SMW oraz zaproponował urządzenie róż
nych imprez dochodowych, które, zdaniem Komitetu, po
winny mieć powodzenie ze względu na piękne położenie 
i efektowne urządzenie wnętrza domu.

Na wniosek admirała Dunbar Nasmith‘a jednogłośnie 
dokooptowano do Komitetu Honorowego R. S. Tizzarda w 
uznaniu jego zasług dla SMW.

Po zebraniu prezes SMW podejmował obiadem człon
ków Komitetu Honorowego i zaproszonych gości, amba
sadora E. Raczyńskiego, L. T. Pentz‘a, prezesa Klubu Ka
nadyjskich Uniwersytetów, T. Bishop‘a, sekretarza te
goż Klubu, dr. L. Rubla, prezesa Związku Dziennikarzy 
Polskich w Wielkiej Brytanii, p. T. Horko, naczelnego re
daktora „Dziennika Polskiego", Rawida Floyd a, przedsta
wiciela „Daily Telegraph‘u“ i por. K. Czarnieckiego. 
ODPOWIEDZI NA DEPESZE WALNEGO ZJAZDU

Walny Zjazd SMW wysłał depesze do adm. J. Swir- 
skiego i adm. J. Unruga. Otrzymaliśmy od Nich poniższe 
odpowiedzi.

17. 4. 1956.
Pan Prezes Zarządu Samopomocy Mar. Wojennej.
Uprzejmie proszę Pana Prezesa Zarządu o zakomu

nikowanie Przewodniczącemu XI Walnego Zjazdu Samo
pomocy Mar. Wojennej mojego serdecznego podziękowa
nia za nadesłany telegram i najlepszych życzeń dla Sa
mopomocy.

Łączę wyrazy poważania
J. świrski W-adm.

W-adm. J. Unrug Agadir. 13.4.1956.
Przewodniczącemu i uczestnikom XI Walnego Zjaz

du Samopomocy Mar. Woj. serdecznie dziękuję za pamięć 
o mnie wyrażoną w postaci telegraficznej. Z mojej strony 
pozwalam sobie wyrazić Panom życzenia pomyślnej i 
owocnej pracy. Wspaniałe osiągnięcia dorobku pracy Za
rządów kolejnych pozwalają spodziewać się dalszego po
myślnego rozwoju naszej instytucji. Życząc Panom tego 
z sałego serca, pozostaję

Wasz szczerze oddany kolega
J. Unrug;

LIKWIDACJA POLISH NAW RECORD SECTION
W marcu br. została zlikwidowana polska komórka 

ewidencyjna przy Admiralicji, w której skład wchodzili 
kol. kol.: S. Reszitny i F. Atlasiński. Wszystkie sprawy za
łatwiane dotychczas w tej komórce odano do War Office 
Records Centre, Bourne Avenue, Haves, Middx. Te'. Haves 
3831.

Na skutek tej likwidacji wyżej wspomniani- koledzy 
przekazali do SMW następujący sprzęt: 3 maszyny do 
pisania, 11 szaf żelaznych. 4 stoły, 2 krzesła. Obydwom 
Kolegom za pamięć o SMW serdecznie dziękujemy i ży
czymy im pomyślności w nowych warunkach pracy. 
ZABAWA W SMW

W dniu 5 maja odbyła się w lokalu SMW zabawa 
wiosenna urządzona staraniem Koła Pań SMW. Aczkol
wiek frekwencja była raczej mała zabawę należy uważać 
za udaną. Czysty dochód w sumie £ 28.19.3 wpłacono do 
kasy SMW.
DARY

W związku z apelem kol. S. Kince. umieszczonym w 
ostatnim numerze „Naszych Sygnałów", kol. W. Łosko
czyński ofiarował parę oryginalnych rogów bawolich dla 
upiększenia naszego domu. Również autor apelu kol. S, 
Kince przywiózł z podróży rzeźbioną maskę w drzewie 
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oraz 2 obrazki japońskie. Kol. K. Wachtel przysłał nam z 
Australii bumerang. Dziękując serdecznie ofiarodawcom, 
prosimy o pamięć o nas wszystkich Kolegów pływających. 
PACZKI DO POLSKI

Przypominamy wszystkim Kolegom, że wsyikę wszel
kich paczek i lekarstw do Polski można załatwiać przez 
kancelarię SMW. Paczki te są wysyłane za naszym pośred
nictwem przez znane w Londynie polskie firmy pączkowe. 
Ceny rynkowe. Wysyłanie paczek przez SMW daje nam 
możność uzyskania pewnego rabatu, z którego przy koń
cowym rocznym rozliczeniu z firmami powstaje ; dość 
znaczna kwota, za którą jesteśmy w stanie wysłać dodat
kowo darmowe paczki do Kolegów z Marynarki przeby
wających w Polsce, względnie ich rodzin. Prosimy wszyst
kich Kolegów o poparcie tej akcji, która z kolei umożliwi 
nam przyjście z pomocą najbardziej potrzebującym na
szym Kolegom w Polsce.
KOŁO SMW BRIGHTON

Walne Zebranie Członków Koia SM ,7 Brighton od
było się w dniu 25 marca 1956 w sali parafialnej w Brigh
ton. Zebraniu przewodniczył delegat Zarządu Głównego 
SMW kol. T. Nowicki. Zebranie odbyło się w koleżeńskiej 
atmosferze przy licznym udzie le miejscowych członków, 
przy czym po wyczerpaniu porządku dziennego obrano 
nowy Zarząd w następującym składzie:

Prezes Koła: kol. T. Zabłocki
Wiceprezes: P. Modrzejowski
Sekretarz: S. Wieczorkiewicz
Skarbnik: H. Adamiak

Przewodniczący Kom. Rew.: E. Durka
Przewodniczący Kom. Opieki : W. Żółkiewka

Nowoobranemu Zarządowi Redakcja „Naszych Syg
nałów" życzy owocnych wyników pracy.
KOŁO NOWY JORK

Zarząd Samopomocy Weteranów Mar. Woj. wy 
brany w listopadzie 1955 roku ukonstytuował się jak na 
stępuje:

Prezes:
Wiceprezes: 
Wiceprezes: 
Sekretarz Org.: 
Sekretarz Fin.: 
Członkowie Zarządu

kol. K. Mayer 
Z. Łopuch 
S. Kuty 
M. Łysakowski 
T. Jaszkowski 
E. Lubicz 
W. Olszewski

Komisja Rewizyjna: kol. kol. K. Brożek
W. Majka L. Stróżniak
Życzymy Zarządowi wszystkiego najlepszego i wie

rzymy głęboko, że jego osiągnięcia będą wysoce pozytyw
ne dla dobra Organizacji i Członków.

W dniu 7 stycznia Samopomoc Wet. Mar. Woj. 
urządziła choinkę dla dzieci członków Stowarzyszenia, w 
której uczestniczyło około 50 osób.

W dniu 21 kwietnia staraniem Zarządu odbył się 
bal doroczny Samopomocy Weteranów Mar. Woj. Aczkol
wiek szczegółów nie znamy, jesteśmy pewni, że bal ten 
wypadł doskonale ku zadowoleniu uczestników i organiza
torów.
NOWI CZŁONKOWIE SMW

Ostatnio zgłosił swoje wstąpienie i zostali przyjęci 
do naszego Stowarzyszenia kol. kol.: 
S. Tabaka W. Kamela
P. Dawidziuk B. Gaweł

Wspierający członkowie:
Mrs. P. McCormickp. M. F. Kusiena

p. W. Gaweron 
p. C. Rzedziecki 
p. J. Zakrzewska 
Dr S. Falkowski 
Mrs. I. Hall 
Lady C. Howard

Mr. R. S. Tizzard 
Dr. T. Wąsowicz 
Prof. W. Weintraub 
p. Urszula Paliwoda 
p W. Szepietowski 
Mgr M. Grabowski

Nowych członków Stowarzyszenia witamy serdecz
nie w naszym gronie.

KOŁO SMW PLYMOUTH
W dniu 24 marca 1'956 odbyło się Walne Zebranie 

członków Koła Plymouth, na którym było obecnych 21 
członków. Po zapoznaniu się z całokształtem pracy Zarzą
du Koła i przedyskutowaniu wszystkich wewnętrznych 
problemów wybrano nowy Zarząd w następującym skła
dzie:
i ; ’■ Prćzes: S. Romański

Sekretarz: Z; Paź
Skarbnik: L. Wolny
Członek Zarządu: C. Kurak

KOŁO SMW GLASGOW
W dniu 4 marca 1956 odbyło się Walne Zebranie 

Członków Koła Glasgow. Sprawozdanie z działalności Ko
ła złożył Prezes Koła kol. B. Lassa. Po rozpatrzeniu i prze
dyskutowaniu wszystkich zagadnień uchwalono program 
pracy na przyszły rok oraz wybrano nowy Zarząd. Zebra
nie odbyło się w przyjaznej i pełnej zrozumienia atmosfe
rze przy licznym udziale członków.

Nowy Zarząd ukonstytuował się jak następuje:
Prezes: kol.B. Lassa
Sekretarz: S. Strzelczyk
Skarbnik: S. Strzelczyk
Członkowie Zarządu: W. Cygan

R. Orr
Komisja Rewizyjna: W. Duch

S. Makoś
P. Oleszczuk

Nowemu Zarządowi życzymy jak najlepszych wyni
ków i osiągnięć w pracy.

Zarząd Główny S.M.W. czuje się w miłym obowiąz
ku serdecznie podziękować Prezesowi i Kolegom Zr rządu 
Koła S.M.W. Glasgow za pomoc w postaci pożyczki sumy 
£40 — jakie Zarząd Główny otrzymał ostatnio. Ten pełen 
zrozumienia i koleżeństwa odruch, który przychodzi w 
trudnej dla Zarządu Głównego sytuacji finansowej świad
czy o wyrobieniu i dużym poczuciu solidarności Kolegów 
z Koła Glasgow. Za pomoc okazaną Zarząd Główny SMW 
składa serdeczne podziękowanie.

PRZYJAZDY
W przejeździć odwiedzili nas następujący Koledzy:

A. Sulikowski
S. Dembowiak

B. Gawęcki
K. Domański
J. Kince
W. Łoskoczyński

C. Yorke-Debersztyn
J. Tchórznicki

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W dniu 24 czerwca o godzinie 9 wieczorem w Ham- 
mersmith Hospital w Londynie po ciężkiej chorobie zmarł 
śp. kmdr por. W. Wachtang-Łomidze. ś. p. Zmarły — 
podwójny wygnaniec, bo raz ze swego rodzinnego kraju, a 
potem z przybranej ojczyzny — przez lat 30 żył między, 
nami i uważaliśmy go zawsze za jednego z nas.

Pogrzeb odbył się w dniu 30 czerwca na Brompton 
Cemetery. Nad grobem w imieniu Kolegów pożegnał ś. p. 
Zmarłego kmdr Morgenstern.
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ZA NASZĄ SPRAWĘ I WASZĄ 
(Koledze Koziołkowskiemu otwarta odpowiedź)

Drogi Kolego,
Są w Kolegi „liście otwartym", skierowanym do 

mnie, a wydrukowanym w nr. 1/44 Naszych Sygnałów 
rzeczy słuszne, i niesłuszne, twierdzenia z którymi 
zgadzam się, oraz przeciw którym protestuję gorąco. 
Bolesne złośliwości, skierowane w moim kierunku, a 
będące osobistymi wycieczkami, pomijam, bo po ich 
dokładnym przestudiowaniu, stwierdziłem, że Kolega 
nie zna ani mojego życia, ani też faktów z mojej 
służby podczas tej wojny, jak i dwu wojen poprzed
nich. Jest to zresztą zupełnie nieważne, tak samo jak 
nieważny jestem ja sam. Zawsze odnosiłem się i od
noszę do Kolegi z pełnym szacunkiem, dlatego nie 
bardzo zrozumiałem skąd... „tyle żółci i wątroby" 
nie do rzeczy, a do osoby.

Jedyną sprawą osobistą, którą pozwolę sobie 
jednak poruszyć, a która boli jako niesłuszny 1 krzyw
dzący zarzut, to delikatne napomnienie kolegi: 
„myśmy na okrętach spełniali swój obowiązek 1 ocze
kiwaliśmy, że ci, których zadaniem było robienie 
propagandy spełnią swój obowiązek"...... Pisarz M.
Wańkowicz był pod Monte Cassino 1 napisał wieko
pomną książkę o II Korpusie. Moje własne informa
cje podają mi, że pisarz Z. Nowakowski zabiegał o 
przydział na okręty podczas wojńy, ale zabiegi spełzły 
na niczym. Wstrzymuję się od dalszych komenta
rzy"... i.t.d.

Kochany Kolego, może to nie było w Twojej 
intencji lecz wyszło tak, jakby Kolega chciał powie
dzieć „A ty? Obracałeś, się tylko w kołach dyploma
tycznych pod gorącym niebem południa" oraz „obra
całeś milionami dolarów 1 gdzie byłeś?". Jest to co- 
najmniej niesprawiedliwą insynuacją. Zapytaj, Kole
go. tych Twoich i moich przyjaciół, którzy byli razem 
ze mną w reisie do Rosji, czy też tych, którzy widzieli 
mnie przy pracy, nie tylko przy „wypijaniu morza 
wódki**  na Twoim okręcie, za którą to wódkę jeszcze 
teraz serdecznie Ci dziękuję. Myślę, że w gorącej 
chęci uczestniczenia w Waszych czynach na morzu 
nie byłem gorszy ani od M. Wańkowicza, ani od Z. 
Nowakowskiego. Ponieważ moje prace nie były tak 
monumentalne, jak „Monte Cassino" i dotąd nie 
znalazłem tak znakomitego wydawcy, jakim był sam 

II Korpus, a Kolega mógł się nie spotkać z pracami 
i książkami, które rozsiałem po świecie — tułacz taki 
sam, jak Kolega — więc będę bardzo wdzięczny za 
adres Kolegi, a prześlę Mu pocztą ostatnią moją 
książkę, wiydaną 2 miesiące temu p.t. „KREW NA 
MORZU. — Kartki z pamiętnika z reisu ORP GAR
LAND DO ROSJI, wraz ze „Szkicem Informacyjnym 
o dziejach Polskiej Marynarki Wojennej w tej woj
nie".

Nie jest to praca „historyczna", jak Captain 
L. N. Shadwell R.N. Jest to, powtarzam, „książczyna", 
wydana dla pamięci o Waszej pracy 1 Waszej ofierze, 
a może w bardzo małym ułamku miałbym prawo 
powiedzieć również o...... naszej pracy" i o „naszej
ofierze". Pod tym względem nie mam się czego 
wstydzić i „wyglądam" nie gorzej niż czcigodni 
i znakomici koledzy moi M. Wańkowicz i Z. Nowa
kowski).

Tyle o najboleśniejszym, niesprawiedliwym, nie
słusznym zatrutym nieprawdą strzale osobistym. 
Inne osobiste wycieczki pomijam z rozmysłem, bo 
zostały zrobione z nieświadomości Kolegi co do mej 
osoby. Nie chcę zaś nudzić innych kolegów sobą sa
mym i nie chcę niepotrzebnie wypowiadać się ostrzej, 
gdyż osobiście bardzo Kolegę lubię i mam do niego 
dużo sympatii.

Natomiast co do meritum sprawy, Kolega NIE 
PRZEKONAŁ MNIE. Twierdzę nadal, że niedoceniano 
sprawy utrwalania Waszej (a może 1 „Naszej" jak 
już pisałem) pracy na morzu i Waszej ofiary, w 
POPULARNEJ WERSJI pism, książek, filmów i foto
grafii. Twierdzę nadal, że BOJOWI marynarze nie 
rozumieli współpracy z „pismakami" i w słusznej 
dumie swojego czynu, często gęsto byli niesprawie
dliwi wobec nas, tak, jak Kolega nadal jest niespra
wiedliwy wobec mnie jeszcze teraz.

Jeżeli używałem, może niefortunnego, zwrotu 
„tylko to co napisałem pozostało", użyłem w sensie 
metafory, chcąc powiedzieć, że w pamięci obecnego 
pokolenia emigracyjnego (bo w kraju wiedzą jeszcze 
mniej (pozostało tylko to o Czynie na Morzu, co zo
stało napisane. Niefortunnym z mej strony było 
użycie ,,Ja“, zamiast bezosobowego: „co zostało na
pisane". W tym szczególe Kolega ma słuszność. Byli 
i są lepsi ode mnie. O wiele lepsi!

Mógłbym tomy napisać jak wyglądała walka o 
dopuszczenie pisarzy i dtzlennikarzy do okrętów 
Kolega potwierdza to zresztą, pisząc, że znakomity 
felietonista Z. Nowakowski „pomimo starań" nie zo
stał dopuszczony i „jego zabiegi spełzły na niczym"
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To, że gdzieś tam w Admiralicji Brytyjskiej 
Captain ten, czy Captain tamten opracowuje historię 
Polskiej Marynarki Wojennej, to, że w Muzeach, 
Archiwach różnych instytucji polskich istnieją jak- 
najbardziej dokładne rekordy tego Czynu, nie roz
wiązuje zagadnienia, tak jak ja go ująłem. Moim 
bowiem pragnieniem jest, aby Czyn Morski był w 
sercach i pamięci polskiego ogółu tak samo, jak 
Sommo Sierra, Monte Cassino, czy Powstanie War
szawy. O tym pisałem i o to się troskam, może nie
udolnie, ale z całego serca. Wylewanie więc „żółci 
i poruszanie wątroby" dowodzi, że nadal jestem nie
zrozumiany przez tego tajemniczego Kolegę z Lon
dynu i... jeszcze przez wielu innych Kolegów, nie 
wyłączając Pana.

Ma Kolega słuszność, że przed wydaniem KRWI 
NA MORZU mogłem zwrócić się do Biura Historycz
nego w Londynie i prawdopodobnie pomożonoby mi. 
Byłem w posiadaniu jedynie oficjalnego „zestawie
nia" pracy Marynarki Wojennej. Pisałem „Szkic 
Informacyjny" w Brazylii w wielkiej biedzie mate
rialnej i niedostatku (obracałem milionami dolarów 
pod niebem Południa"). Doszedłem do wniosku wów
czas, że dla sprawy będzie lepiej, gdy wypuszczę 
książkę w świat w tej formie, w jakiej jest, niż gdy
bym czekał na uzupełnienia z tak daleka, jak Lon
dyn. Jeżeli tedy w przesłanej książce znajdzie Pan 
„za mało", biję się w piersi i wierzę, że w następnej 
pracy mojej (a mimo zbilżającej się 6O-tki mam na
dzieję jeszcze sporo napisać, poświęcając się, pomimo 
takich „listów otwartych", jaik Kolegi,, wyłącznie 
tematyce Polskiego Czynu Zbrojnego na Morzu. Już 
pertraktuję o wydanie nowej mej powieści OCHOT
NIK Z BRAZYLII. Znowu, ku Kolegi utrapieniu, 
będzie o Polskiej Marynarce Wojennej, tylko że 
(powieść przejrzana przez „fachowców"), że tedy w 
następnej pracy mojej wszystko będzie „podciągnięte 
pod nitkę".

Nie miałem zamiaru urażać ko-a,utorów ALBUMU. 
Rozumiem, że Komitet pracował w bardzo trudnych 
warunkach. Może też określenie, „nieszczęsny album" 
było za ostre. Jednakże wydaje mi się, że ALBUM ten 
MÓGŁBY BYĆ lepszy, mógłby położyć akcent BAR
DZIEJ NA STRONĘ BOJOWĄ MARYNARKI WOJEN
NEJ. Nie jest to tylko moje zdanie, lecz wielu Kole
gów o nie-mniejszej przeszłości bojowej niż Kolega. 
Również słyszałem taką opinię od wielu... ludzi z 
zewnątrz, bardzo bezstronnych i bardzo życzliwych, 
a dobrych publicystów. W tej sprawie bynajmniej nie 
czuję się odosobniony. Jeśli Kolega dziwi się, że przez 
10 lat nie mogłem W BRAZYLII otrzymać pewnych 
faktów potrzebnych do mojej książki, pomimo moich 
próśb i listów (a na osobistą jazdę z Rio de Janeiro 
do Londynu nie było mnie stać), to mam wrażenie, 
że Komisja Wydawnicza Albumu, działająca na miej
scu, zaraz po wojnie, mająca Biuro Historyczne, 
K.M.W., Admiralicję Brytyjską, Wydział Fotograficz
ny Polskiego Ministerstwa Propagandy, innych Ko
legów pod bokiem, MOGŁA nawet w ciągu 3 miesięcy 
zdobyć się na coś innego. Porównanie wydaje mi się 
tedy niefortunne.

ś. Pamięci przyjacielowi memu kochanemu i 
zacnemu koledze J. Ginsbertowi, wyjeżdżając do 

Brazylii z rozkazu władz zwierzchnich, pozostawiłem: 
a) Zasobną teczkę fotografii tak własnych, jak i ze
branych, b) kilkadziesiąt filmów nie tylko z ORP 
GARLAND, lecz z ORP KRAKOWIAK, ORP ŚLĄZAK, 
ze spuszczenia na wodę ORP DZIK, Admiralicji Bry
tyjskiej, różnych uroczystości itp... Gdzie się to po
działo?... W Albumie również SĄ I MOJE WŁASNE 
ZDJĘCIA. Setki jednak DOSKONAŁYCH zdjęć z tego 
zbioru, zbieranego z trudem i wbrew niektórym ko
legom, którzy mi nie szczędzili przykrości, wykpiwa- 
jąc moją „żyłkę kolektorską" nie ma. Gdzie one są?... 
Jeśli w Biurach Historycznych to czemu ich nie wy
szukano?... Do Gask House swego czasu byłem wy
słany, aby uporządkować część zbiorów fotografii 
Marynarki Wojennej. Jest to obecnie, o ile się nie 
mylę, część zbiorów Instytutu im. Sikorskiego. Było 
tam dużo fotografii BOJOWYCH nie wykorzystanych 
w tym albumie. Czemu? Nie przeczę że praca służb 
pomocniczych jest niemniej ważna często niż praca 
bojowa. Ale, gdy (dla POSTRONNEGO CZYTELNI
KA) przeważa nad pracą okrętów, powtarzam, coś 
nie jest w porządku. Tymczasem w albumie moc 
fotografii z okrętów i z akcji posiada tylko ogólniko
we podpisy bez wyjaśnienia KTO jest na fotografii, 
a fotografie z biur i obozów są BARDZO dokładnie 
opisane.

Pod jednym względem Kolega ma rację: „łatwo 
ci gadać i krytykować — trzeba było tam być". 
Istotnie może trudności Komitetu były tak wielkie, 
chwila tak tragiczna (1945 rok), nasycona zdradą 
naszych własnych sprzymierzeńców i niepewnością 
losu, ŻE NIE MOŻNA BYŁO STWORZYĆ NIC 
LEPSZEGO W TAMTYM MOMENCIE. Jeśli tak było 
(a męcząc się w Brazylii na inny sposób, nie mogłem 
o tym wiedzieć) to usprawiedliwia wykonawców, lecz 
nie przekreśla faktu, że Album jest po wieloma 
względami „nieszczęsny".

Co do „gościnności" to, kochany Kolego, wydaje 
mi się, że mam prawo tak samo krytykować Album, 
jak Kolega mnie. Jestem członkiem Samopomocy 
Marynarki Wojennej i na łamach (doskonałego 
zresztą) pisma Samopomocy krytykowałem i kryty
kuję czyn z przeszłości Samopomocy. Nie widzę żad
nego przestępstwa naruszenia praw „gościnności".

Jak z tego wszystkiego Kolega widzi niesłuszna 
była „szewska pasja Kolegi" w stosunku do mojej 
osoby, że niby „na to, coście znaleźli", przygotowu
jąc materiał do Albumu. Tak się złożyło, że mam po 
dziś dzień zestawienie (inwentarz) Fotografii, Fil
mów, Dokumentów, Materiałów zostawionych po so
bie w Referacie Prasowym KMW, jak to się wówczas 
w listopadzie 1942 roku nazywało, gdy wyjeżdżałem 
do Brazylii. Zadaj ę pytanie w przestrzeń" GDZIE 
TO SIĘ WSZYSTKO PODZIAŁO, gdy w 3 lata potem 
Kolega „nic nie znalazł", pomimo, że... wiele foto
grafii w Albumie to nie tylko fotografie z moich 
zbiorów, lecz również fotografie przeze mnie robione. 
(Np. z pogrzebu w Murmańsku na ORP GARLAND).

Wydaje mi się, że nasza „polemika" wyjdzie na 
dobre sprawie. Niektóre wydarzenia może się wyja
śnią. Bo wydaje mi się, że obaj myślimy i czujemy tak 
samo i obu nam chodzi o to samo. Największą tylko 
omyłką Kolegi jest insynuacja, jakobym ja pozwalał 
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sobie stawiać siebie, czy swoje wypociny literackie 
wyżej od Waszego Czynu, czy Waszej Epopei, Twier
dzenie absolutnie fałszywe i dowodzi tylko, że ani 
Kolega, ani ten tajemniczy „Kolega z Londynu", 
któremu poruszyłem czułe struny żółci i wątroby" nie 
zrozumieliście mnie.

Intencja moja była zupełnie inna. Dowiodłem 
to chyba w tym liście dostatecznie. Jeżeli jednak 
KTOKOLWIEK tak zrozumiał, jak Koledzy, dowodzi 
to, że poprzedni mój artykuł był kiepski, pomimo 

twierdzenia redakcji, że było inaczej. 1 to najbardziej 
mnie zasmuca.

Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia tak 
dla Kolegi, jak i dla wszystkich tych, których żółć 
i wątrobę pobudziłem do przyspieszonego działania. 
Czekam na adres, abym mógł przesłać książkę.

Zawsze pomimo niezasłużonych wycieczek oso
bistych, życzliwy i oddany:

(—) Bohdan Pawłowicz

♦
24 marca 1956 r. 
Flanders Road, 
Bethlehem, Conn., U.S.A.

Pięć lat upłynęło w listopadzie od czasu naszego 
wyjazdu z Londynu do Stanów Zjednoczonych.

Wyjazd nasz z Anglii trudny był do wytłumacze
nia wielu krewniakom mojej żony i wielu moim przy
jaciołom. Tym bardziej trudne były tłumaczenia, 
bo sam nie wiedziałem dokąd jedziemy, bo sam wie
działem, że zabieram ze sobą rodzinę, to jest żonę, 
córeczkę Elżbietę lat 8 1 synka Stefana lat 5, do kraju 
gdzie ani oparcia w rodzinie ani u „wpływowych" 
przyjaciół mieć nie będziemy. Jechaliśmy w nieznane, 
do „nowego kraju" dla oderwania się od angielskiej 
rzeczywistości.

Dziś po tych pierwszych pięciu latach mogę już 
konkretnie wykazać, że decyzja wyjazdu z Anglii nie 
była pomyłką. Cała moja rodzina pokochała Ame
rykę, bo znaleźliśmy w tym kraju przyjaciół we wszy
stkich warstwach społeczeństwa, znaleźliśmy pracę 
dającą dobre warunki życia, czujemy się wolni od 
wszelkich przestarzałych form i zwyczajów, czujemy 
się silni w grupie ludzi, którzy zawsze są gotowi po
magać tym, którzy są w potrzebie. Znaleźliśmy rów
nież kościół katolicki, którego brak odczuwaliśmy w 
Anglii, bo kościół to nie tylko forma uczęszczania, 
ale również głębokie poczucie przynależności ducho
wej do potężnej organizacji. Gdybym chciał opisać 
wszystkie nasze przygody amerykańskie, to zapewne 
wiele, wiele stron papieru zostałoby zapisanych i mo
że nie wszyscy zrozumieliby Intencję zawartych w 
tych opisach. Jedno mogę skonstantować jako resu
me tych wszystkich awantur: mieliśmy więcej szczę
ścia niż normalni przybysze emigranci z Europy. 
Jakaś szczęśliwa gwiazda kierowała naszymi posu
nięciami i wreszcie wylądowaliśmy w miasteczku- 
wiosce BETHLEHEM, którą jeszcze w Anglii czekając 
na wizę widzieliśmy na filmie amerykańskim pod 
tytułem: „Come to the Stable" z Loretta Young w 
roli głównej. Oboje z Janeczką marzyliśmy tam Je
szcze w Anglii o tym, aby zamieszkać w tym Bethle
hem, nie wiedząc nawet o tym, że miejscowość taka 
naprawdę egzystuje w stanie Connecticut. Losy nas 
skierowały po rozmaitych wędrówkach do tej właśnie 
wioski Bethlehem. Kupiliśmy śliczną posiadłość 
właśnie naprzeciwko klasztoru dookoła którego film 
był nakręcany. Dziwny zbieg okoliczności.

*

Pomimo tego, że życie nasze jest wypełnione — 
moje poprzez pracę w fabryce, w której doszedłem 
do kierowniczego stanowiska — żony mojej poprzez 
pracę na naszej posiadłości i dzieci w szkole i w domu 
pomagając matce w trosce o najrozmaitsze zwierza
czki jak: kociaki, króliki, papużki, kury i kureczki, 
wiewióreczki i t,d. myśl nasza niejednokrotnie leciała 
w stronę tych wydarzeń, w których braliśmy bezpo
średni udział kilkanaście lat temu.

A potem Stefan wynalazł program radiowy 
Victory at Sea i wspomnienia spotęgowały się, a nie 
było nikogo z kim możnaby było parę słów na ten 
temat zamienić. Aż wreszcie w ostatnie Boże Naro
dzenie jasna Gwiazda znów się ukazała nad Bethle
hem. Jakaś niespodzianka ogromna szykowała się, 
wyczuliśmy wszyscy, że Święta będą jakieś niezwykłe, 
niecodzienne, prawdziwie świąteczne. Dwa dni przed 
wigilią nadszedł telegram — „proszę zadzwonić — 
Sprinfield pod takim to a takim numerem". Telefo
nujemy i słyszę po drugiej stronie tak dobrze mi 
znajomy głos. Nie wierzyłem sobie, poprosiłem żonę 
o wzięcie słuchawki. Nie ulegało żadnej wątpliwości 
to był Tadeusz Gorazdowski i jego żona Susan. Przy
jechali do nas następnego dnia i spędzili święta z 
nami. Oboje dobrze wyglądają, oczywiście lata płyną 
i wszyscy się starzejemy. Córeczka ich śliczna dziew
czynka, a mały Gorazdowski z zacięciem na następ
nego dowódcę destroyera.

Z Gorazdowskim wiele mnie łączyło w czasie wojny, 
bo losy nas jakoś razem miotały. Zaczęło się to na 
Ouraganie a skończyliśmy wojnę razem, na Piorunie. 
Szanowałem go zawsze za niezwykły zmysł wyczuwa
nia niebezpieczeństwa, za prawdziwie polską walecz
ność i prawdziwie angielską determinację pokonania 
nieprzyjaciela. Nie pisze się w Naszych Sygnałach o 
naszych dowódcach, ani o działaniach okrętów, bo 
albo się im zazdrości, albo staramy się umiej szyć te 
wyczyny. Może dlatego nie piszą, bo ludzie, którzy 
mogliby napisać ,albo uważają te wspomnienia za 
tak drogie i święte, że nie chcą się z niemi dzielić, 
albo uważają te lata wojenne za skończony rozdział 
w którym nie mają zamiaru się grzebać. Ja na przy
kład należę do obu grup. Uważam rozdział za zam
knięty, ale jest on dla mnie bardzo drogi i kochany. 
O Gorazdowskim tomy można byłoby napisać. Kon- 
radowski to typ awanturnika, który dochodził do 
największych wyczynów, największej chwały i nigdy 
nie był rozumiany przez własną Admiralicję .Anglicy 
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go lepiej rozumieli, bo był typowym dowódcą bojo
wego niszczyciela. Pomimo tego, że był bardzo łubia
ny przez swoich bezpośrednich i najbliższych ofice
rów okrętowych i przez kolegów dowódców flotyll 
angielskiej, z którymi losy nas wiązały, Gorazdowski 
był człowiekiem osamotnionym. Do dnia dzisiejszego 
nie mogę zrozumieć tych dni i nocy, które spędzał 
samotnie w swojej kabinie w czasie służby konwo
jowej na Atlantyku, czy też w Kanale. Gorazdowski 
nie pił na morzu. Są ludzie, którzy puszczają roz
maite plotki na temat pijaństwa na naszych okrę
tach. Nie widziałem Gorazdowskiego nigdy pod 
wpływem alkoholu w obliczu nieprzyjaciela. Mam 
pełne prawo na ten temat pisać, bo spędziłem z nim 
kampanię na Curaganie, Krakowiaku i Piorunie. W 
czasie tych samotnych dni i nocy, Gorazdowski wy
chodził na pomost w momentach w których wyczu
wał jakimś sobie znanym zmys'em nlebezpiecz ństwo. 
Obejmował komendę i stał przy rurze głosowej paląc 
papierosy, przestępując z nogi na nogę, dopóki uczu
cie niebezpieczeństwa go nie opuściło. Gorazdowski 
marzył zawsze o spotkaniu z jednostkami nawodny
mi. Lotnictwo nieprzyjacielskie mieliśmy prawie na 
codzień w tych naszych konwojach w Kanale. Z ło
dziami podwodnymi niejednokrotnie spotykaliśmy 
się w czasie konwoji atlantyckich, ścigacze niemiec
kie, albo gnaliśmy pod brzegi francuskie, albo sta
raliśmy się straszyć zaporami ogniowymi na wyso
kości Limę Regis; łażenie poprzez rozmaite pola mi
nowe zmieniało barwę w wypadku zastosowania przez 
nieprzyjaciela nowych min — magnetyczne, akusty
czne jakoś szczęśliwie wymijał. Z wrogiemi konwoja
mi spotykaliśmy się często puszczając z dymem parę 
niewinnych statków, lub też eskortujących patrolow
ców. Lecz prawdziwe spotkanie oko w oko z flotylą 
nieprzyjaciela było marzeniem, które dopiero ziściło 
się w końcu wojny, w czasie inwazji Francji. Spotka

liśmy się z flotylą patrolowców niemieckich. Wycho
dziły one nocą z St. Mało w czasie inwazji, albo z 
rozkazami ucieczki na Zachód, albo ataku na prawe 
skrzydło armady inwazyjnej. Gorazdowski dowodził 
Piorunem i H.M.S. Ashanti. Rozegrał podejście do 
nieprzyjaciela po mistrzowsku. Wytrzymał nerwowo 
do chwili, w której ja z daloc lownii a zamsldowałem, 
że widzę sylwetki nie strzelając pocisków oświetlają
cych. Wykonał atak torpedowy i ustawił własne 
okręty w korzystnym dla siebie położeniu. Za ączam 
w tym liście artykuł, który napisałem po akcji 1 który 
ukazał się w prasie polskiej w Londynie. Nie wiedzie
liśmy wtenczas, że żaden z okręlów nieprzyjaciela nie 
wrócił do portu. Sądziliśmy, że zatopiliśmy 2, zosta
wiliśmy palące się 3 a myśleliśmy że dwa zdążyły 
zwiać do portu. Oczywiście spotkanie to zostało na
tychmiast przez naszych starszych kolegów umiej- 
szane. Nazwano to walką z traulerami i nie przypi
sywano większego znaczenia. Wiem, że innego roz
głosu nabrałoby gdyby dowódcą był kto inny e nie 
Gorazdowski. Tak więc spotkanie nasze w Ameryce 
wypełniło częściowo lukę w życiu naszym. Przegada
liśmy trzy dni i dwie noce. Wiele ciekawych opowieści 
o ich życiu w Afryce i Hong Kongu usłyszeliśmy. 
Mieszkają obecnie w Kanadzie. Są oddaleni od nas 
o jakieś 400 mil. Mamy nadzieję zobaczenia się z nimi 
w czasie lata.

Na zakończenie tego listu chciałbym zakomuni
kować wszystkim moim kolegom, że list ten został 
podyktowany potrzebą podzielenia się swymi myśla
mi z nimi właśnie. Dużo to czasu upłynęło, bo pięć 
lat to jak osobny rozdział w życiu człowieka. Cieka
wy jestem czy następne lata będą nadal pcd znakiem 
ciężkich chmur, czy też nadejdą jakieś wichury, które 
te chmury porozganiają.

Jerzy Tumaniszwili

Zamieszczając powyższy list kol. Tumaniszwili 
pragniemy zauważyć, że Komitet Redakcyjny ..Na
szych Sygnałów'" nie jest komitetem pomniejszania 
zasług dowódców, czy wogóle Marynarki.

O wyczynach i t.zw. codziennej pracy pisaliśmy 
w „Naszych Sygnałach" przez lat kilka w specjalnym 
dziale p.t. „Dziesięć lat temu".

W Nr. 79 (lipiec-wrzesleń 1954) znajduje się opis 
walki Pioruna i Asantl z okrętami niemieckimi, co 
jest tematem opowiadania „Bóg dał nam odnieść 
victorię".

Sam Kolega twierdzi, że nie plsze bo wspomnie
nia są mu drogie 1 święte. A jak nie piszą inni — to 
konspiracja zazdrości.

„Nasze Sygnały" drukują wszystko, co koledzy 
piszą, z wyjątkiem tylko tak zagmatwanych listów, 
w których trudno dociec logicznego wątku.

Wyznajemy zasadę wolności słowa. Nie stosujemy 
żadnej (poza względami przyzwoitości) cerzury. Nie 
poprawiamy nawet stylistyki, aby nie być posądza
nym o wypaczanie myśli.

Zarzut tendencyjności i to w kierunku umiej- 
szenia zasług naszych dowódców z czasów wojny jest 
również krzywdzący jak bezpodstawny. Mógł wyróść 
tylko na jakimś osobistym urazie. Gwoli historycznej 
prawdy nie możemy przejść nad nim do porządku 
dziennego, a naj kategoryczniej opinię Kolegi Tuma
niszwili sprostować.
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Po półtorarocznej przerwie wezwałem siebie znów 
do „czynu sygnałowego".

W świecie, przez te kupę czasu, po dawnemu 
ulepszają dobre stosunki państwowe — przez co 
emigrancka dola przedłużać się musi.

Przyjemnie wzamian dowiadywać się, że i naj
starsi wiekiem pourządzall się w „kraju wyzysku". 
Jeszcze przyjemniej poczytać, że młode pokolenie w 
kraju stawia dęba myślowego.

Z M/S Christer Sale‘n zeszedłem w Anglii w 
sierpniu 1954 r. z tą jednak szkodą, bo po niewczasie 
dowiedziałem się, że zawinął, on, w swym później
szym rejsie do Vancouver i Victorii, gdzie lub skąd 
miałbym sposobność jeszcze zobaczyć mego wielo
krotnego dowódcę kmdr. Pławskiego.

Lądowego żywotu próbowałem w Szwecji! do 
kwietnia 1955 r. Niestety z rozczarowaniem. Zna
lazłem pracę w fabryce samochodów „Scania Vabis“ 
jako przeglądacz czy kontroler części. Zdawałoby się 
praca odpowiednia. Gdzietam? Po pierwsze — akord 
(niesłychany w tym charakterze w innych fabry
kach); po drugie — ciasnota w przebieralni, umy
walni i pracy; po trzecie — wyczekiwanie na trans
port oraz majstra czy inżyniera przy „fuchach", 
przyczem nie godzili się odliczać ten czas z akordu, 
po czwarte ciągłe obliczanie i stemplowanie różnych 
kart roboczych i osobistych, co przy różnych małych 
partiach części zabiera niemało czasu. Zarobki nie
złe, ale trzeba się napocić. Zresztą wysoki standard 
szwedzki jest tak drogi, że w miastach pochłania 
wszystko zarobione. Przytem największa plama stan
dardu — brak okropny mieszkań i hoteli także.

Groźbę konkurencyjną ze strony obcego prze.- 
mysłu rozwiązują Szwedzi, póki jeszcze trwa nad- 
koniunktura, przez gwałtowną mechanizację i racjo
nalizację produkcji. I trzeba przyznać że im się to 
udaje dotychczas. Mają dobre kadry techniczne. 
Szkolenie na tytuł inżyniera niepolltechnicznego jest 
do minimum zwężone w ubocznych przedmiotach. 
Stąd też i ciągłe zapotrzebowanie krajów zamorskich 
na szwedzkich techników, oraz alarm aby szkolić 
więcej i skuteczniej na krajowe potrzeby. Widmo 
inflacji bez przerwy zagraża i z tym pojawiają się 
liczne ograniczenia finansowe. Co siódmy Szwed ma 
samochód. Podatki chyba najwyższe w Europie. Dla 
mnie wynoszą około 30% zarobku brutto.

Byli internowani marynarze wrośli mocno już w 
grunt szwedzki. Dobre stanowiska, własne warsztaty, 
wille, samochody. Poza tym poprzestają prawie wy
łącznie na życiu rodzinnym. Do Samopomocy są 
uprzedzeni i żadne namowy na nawiązanie z nią 
kontaktów nie pomagają.

W kwietniu ub. roku moja dawna kompania 
okrętowa zaproponowała mi pracę na bananowcu 
M/S Carib 4.500 t„ 18 węzłów, rok budowy 1953, którą 
skwapliwie przyjąłem. Rejsy pomiędzy Bremerhaven, 
Rotterdam via Curacao — Santa Marta, Puerto 
Cartez. Mniej więcej jeden rejs tam 1 z powrotem na 
miesiąc. Okręt dobry, bo z aklimatyzacją pomieszczeń 
i ogrzewaniem elektrycznym. W czwartym rejsie jed
nak miałem pecha złamać rękę w Caracao i 3 wrze
śnia byłem już w Szwecji na leczeniu, a 27 września 
jeszcze z niezaleczoną kością, Constallation „Behe- 
dere" przewiózł mnie z Londynu do Sydney na dawny 
M/S Chriter Salen, który zastałem w Melbourne. 
Z jednej strony zrobiłem wpadunek. ale z drugiej 
trudno mi było się oprzeć pokusie obejrzenia połowy 
świata z samolotu. Wpadunek — bo okręt jest za
kontraktowany na fosfat z Nauru i Ocean Island do 
Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii pył z niego za
truwa w portach żywot. Ale pół roku już przetrwałem 
i do konwencjonalnego roku brakuje mi drugie tyle 
Potem muszą dać mi zmianę.

żal mi tylko będzie kontaktów z Polakami w 
Melbourne. Jest ich w Victorli około IG tys. Niedawno 
kupili własny dom w Melbourne w pięknej dzielnicy, 
za cenę 16 tys. funt, udziałami (których sporo bra
kuje jeszcze) i będą go poświęcać 3 maja na im. 
Kościuszki. Byłem tam na zebraniu Sekcji Młodych, 
chociem stary i mogę powiedzieć, że wie ją u nich 
trzeźwe wiatry. Parcie do dobrych 1 szerzej użytecz
nych stanowisk, zbieranie doświadczeń i powrót do 
wolnej Polski, kiedy zaświta ta chwila.

W innych portach o kontakty podobne było mi 
trudno ze względu na pracę i dość krótkie postoje. 
W Melbourne pomógł mi strajk.

Pragnę podkreślić jeszcze panujące złodziejstwo 
wśród robotników portowych. Niewytłumaczalne, 
biorąc pod uwagę standard zarobkowy i ową pewną 
szczęśliwość. Mnie zginęło z pokładu kowadło, elektr. 
wiertarka podczas pracy i sporo innych narzędzi. 
Z działu pokładowego jeszcze więcej.

Obecnie po wspomnianym strajku wieziemy po- 
strajkowe zaopatrzenie dla archipelagu Ellice i Gil
berta i potem fosfat dla Geelong i Melbourne.

Z Tarawy wysyłam ten list i na następny nie
prędko się chyba uzbiera.

Ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi 
życzę wszystkim pracującym dla Samopomocy We
sołego Alleluja.

T. Farbisz

♦
Bardzo mi zależało na tym, aby swym przyjazdem 

z morza tak ucelować, by się zbiegł ze Zjazdem Wal
nym Samopomocy. Byłem pewny, że zdążę, bo przy
szliśmy w nocy akurat w sobotę, więc zostawiłem 
wszystko: pieniądze, robotę, nawet pocztę, której był 
plik cały z żółtą kopertą na wierzchu, nareszcie... 
„Sygnały"!

*

Porwałem więc tę jedną kopertę i myślę: „prze
jazdem w drodze do Gustawa Kozłowskiego dowiem 
się wszystkiego jak to tam z tym Zjazdem". I nagle, 
w kolejce — jakżem sobie siedział i czytał te „Sy
gnały" — zdrętwiałem, gdym się dowiedział, że Zjazd 
jest przesunięty na kwietnia... ósmego!

Nie podają powodów, nie piszą dlaczego, tylko 
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żeby przyjść licznie, a kto przyjść nie może niech na 
specjalnym formularzu swój głos przekaże członkowi 
co będzie na Zjeżdzie.

Po przyjeżdzie na miejsce, szukam więc w tej ko
percie owego formularza, bo już teraz muszę z niego 
skorzystać, bowiem się nie zdarza, aby mój statek 
w Londynie stał ponad dwa tygodnie (tyle by mi po
trzeba do Zjazdu doczekać). Kol. Kozłowski, który 
akurat wygodnie się rozsiadł po przywitaniu i szklan
ki nalewał, by dłużej nie zwlekać z prawem gościn
ności, coś widocznie już wyczuł i coś podejrzewał, bo 
nagle bez złości tak rzecze:

„Słuchaj Jurek — czy ty czasem człowiecze przez 
przypadek niedbalstwa nie zalegasz w S.M.W. z opła
ceniem składek? Wiem, że na stare lata chciałbyś 
się wzbogacić — ja też — słuszne całkiem dążenie, 
ale... 1/6 miesięcznie — daruj — można płacić bez 
zubożenia.

„Toż znacznie więcej nieopatrznie wydajesz — 
powiedzmy na kwiatki dla Jasi, Steni, czy też Basi. 
1/6 to suma drobna, a mnożona rocznie przez ilość 
członków wynosi... no, nie wiem w tej chwili ile do
kładnie, w każdym razie snadnie pokrywa wydatki 
związane z naszym istnieniem. Więc jeśli zalegasz, 
a zalegasz pewnie ładnie, to nie z oburzeniem, a 
smutkiem pogódź się z tym, że jesteś głosu pozba
wiony. Przykre. Ale z drugiej strony oni mają rację 
i administracyjnie i też statutowo. Czy koleżeńsko? 
Tego nie rozstrzygam. Ja się nie migam, płac? prze
pisowo. nie licząc na amnestię, bo... piszę do „Sy
gnałów. Rozpatrz dobrze tą kwestię i..."

Co dalej mówił, kiedy szklanki zmienił tegom 
nie słyszał, oc’ zakłopotania. Miał rację, wiem także, 
że zdania nie rzuca bez zastanowienia.

Miał rację i dlategom milczał, bo wstyd mi było 
aż formą przyrzeczenia stwierdzić, że składki zapłacę. 
Sprawa niby mała, a wiem, że przez nią tracę coś 

'Z zaufania i coś z lojalności, bo przecież jeśli każdy 
z członków się uprze przy niewypłacalności to trzeba 
będzie skończyć chwalebne istnienie S.M.W.

Przecież taki niepłatny, to bezwładny członek, 
co to i głosu nie ma i tak jak ten dzwonek martwy 
i bezdźwięczny.

Więc, „słuchaj Gustek" — mówię. — „Jestem 
bardzo wdzięczny, żeś mi to przypomniał i, żem teraz 
dopiero wreszcie oprzytomniał. Właśnie pamiętałem 
i zawsze po przyjściu z morza zamierzałem to uregu
lować. Wiesz, że jestem zajęty i trudno mi dostosować 
czasu swego niewiele do spraw, których wiecznie jest 
masę. Wiesz, że bywam tam rzadko, ot czasem wpad- 
nę. gdy w biurze już nikogo niema. Przepiję, kilka 
funtów i znów idę w morze myśląc: następnym ra
zem jakoś to ułożę.

„I tak się odwlekało, A teraz z przykrością muszę 
Ci powiedzieć, że chociaż twą przyjaźń sobie bardzo 
cenię i nie chce jej stracić, to jednak twierdzenie 
twoje, że... piórem pragnę składki spłacić jest zgoła 
mylne i bardzo naszą przyjaźń na szwank naraża.

„A nie obraża mnie to właśnie dlatego, że się 
mylisz pod tym względem. To ja im jestem dłużny 
i ja wdzięczny będę i tym co drukują i tym co czy
tają, bo tam się znają na tym.

„A pisać winni wszyscy, z pod każdego nieba, 
widzisz, w tej rzeczywistości trzeba nam więzów 
mocnych, trzeba spoistości, by się nie zatracić !...“

„Myślę — że trzeba przede wszystkim pilnie 
składki płacić" — Gustek nagle przerwał, silnie 
stuknął szklanką i szybko się poderwał, bo właśnie 
ktoś do drzwi zadzwonił.

A jam się znów spłonił, bo znowu miał rację i 
wypada mi tylko naszą administrację uznać za tęgą 
w przestrzeganiu statutu.

Pozbawić człowieka głosu nie można bez atutu, 
niestety atut był i to wysoki. Trzeba więc opłacić 
składki i przyjąć wyroki z pogodą i pokorą.

Chociaż... choć wiem, że statut Stowarzyszenia 
jest jego podporą, na której się opiera...

To jednak — cholera.
Przecież każdy statut, czy artykuł prawa jest 

pisany przez ludzi i każda ustawa, czy paragraf po
winien być giętki, elastyczny i trochę no... kompro
misowy.

Toż nawet nasz wojskowy regulamin, choć był 
bardzo prędki i niczym nie śmiał żołnierza ośmielać, 
ale też nie zarządzał, by zaraz rozstrzelać za marsz 
nie w nogę, czy wymięte spodnie.

Jestem zwykły śmiertelnik i całkiem wygodnie 
mogę np. zapomnieć, że gdzieś zalegam i czuć się 
swobodnie w domu Samopomocy.

Myślę, że nie przekraczało mocy Sekretariatu, 
aby mi przypomnieć, zanim ukarano — więc atut 
traci na mocy jeśli zapomniano tej elementarnej 
powinności. Może to uczyniono ze względów estetycz
nych, a może naprościej i z przyczyn praktycznych, 
bo to i papier i czas i wydatek.

Zupełnie nie zamierzam na zadatek zaległych 
składek się usprawiedliwiać i tak jest mi przykro 
i muszę podziwiać takt Sekretariatu, że bez czasu 
straty nie odebrano mi prawa członkostwa.

Ha! Widocznie nie było jawnego łotrostwa. 
Prawda — przyznaję zaległem dwa lata — przyznaję 
ze skruchą i obiecuję poprawę, chociaż mi na sucho 
to ujść nie powinno.

A wpłata składek — płynną gotówką — wędruje 
wraz z powyższym listem.

J. Krakus

P. S. Z czystym już sumieniem przyrzekam być 
obowiązkowy, a kolegom, którym płacenie składek 
wywietrzało z głowy śmiem wspomnieć, że jest przy
kro czasem czuć się poza nawiasem najbliższej ro
dziny... z tak błahej przyczyny.

J. K.

♦* *
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Do Redaktora „Naszych Sygnałów"
, W ostatnim numerze „Naszych Sygnałów"*)  p. 

B. Pawłowicz, w swojej korespondencji ze Stanów 
Zjednoczonych, wyraził dosadnie i — moim zdaniem 
— bez uzasadnienia pogląd ujemny o wartości Albu
mu Pamiątkowego Marynarki Wojennej. Nie zamie
rzam wdawać się w polemikę z autorem wymienionej 
korespondencji na temat wszystkich poruszanych 
przez niego tematów jednak, przez podanie niektó
rych szczegółów i zwrócenie uwagi na treść tego wy
dawnictwa, pragnąłbym przyczynić się do wyjaśnie
nia szeregu nieporozumień, wynikających z — jak 
mi się zdaje — niezbyt skrupulatnego wniknięcia w 
sedno sprawy przez niejednego z naszych szanow
nych kolegów.

Tak się złożyło, że mimo iż nie brałem udziału 
ani w pracy redakcyjnej, ani wydawniczej Albumu 
(jeżeli nie liczyć uczestniczenia w paru posiedze
niach Komitetu Wydawniczego wraz z przedstawi
cielami firmy drukarskiej, i to już pa ukazaniu się 
Albumu) miałem sposobność bliskiego przyjrzenia się 
warunkom powstawania tego wydawnictwa od same
go początku. Zdaję sobie sprawę z faktu, że naogół 
krytycy każdej pracy nie są skłonni brać pod uwagę 
wysiłku oraz trudności z jakimi borykają się nieraz 
autorzy. Niemniej jednak, nie mogę nie wspomnieć 
o tym, że warunki w jakich powstał Album były nie 
sprzyjające od pierwszej chwili.

Okoliczności towarzyszące ostatnim miesiącom 
działalności Kier. Mar. Woj. uniemożliwiły zorgani
zowanie jakiegoś większego zespołu, który mógłby 
zamierzone zadanie wykonać. Konieczność przejrze
nia i przesortowangia kilku tysięcy zdjęć, wybór pew
nej ich ilości, ograniczonej rozmiarami v ydawnict ya, 
brakiem czasu na sporządzenie odbitek i p k nywa- 
niem innych trudności, pobranie ostatecznej decyzji 
co do układu — wszystko to spadło na barki jednej 
osoby, co oczywiście zadania nie ułatwiało. Zwłaszcza, 
że całe techniczne wykonanie albumu odbywało się 
w odległości kilkuset kilometrów od siedziby autora. 
Aby jednak, chociaż w pewnej mierze, skorzystać z 
sugestyj szerszego1 grona — sporządzono makietę 
albumu, która wraz z apelem redaktora krążyła wśrkd 
szeregu osób z prośbą o notowanie rad, uwag krytycz
nych i proponowanych zmian. Dało to w wyniku 
pewną ilość opinji, nieraz sprzecznych ze sobą, które 
mimo to należało, z jakiś sposób je pogodziwszy, 
wziąć pod uwagę przy ostatecznym ustalaniu treści 
i układu Albumu. Było to zaledwie początkiem trud
ności, które w dalszym toku pracy zaczęły się mno
żyć w sposób zgoła nieprzewidziany.

Kiedy ostateczna forma została zadecydowana 
cały materiał, a więc fotografje, podpisy pod nie, do
datkowe uwagi i notatki oraz plan układu, przesłano 
do Rzymu. Drukarnia zobowiązała się przesłać odbitki 
do korekty, kładąc duży nacisk na" możliwie szybkie 
odsyłanie ich z powrotem. Jak się pot-em okazało, 
całonocna nieraz praca autora nie zdała się na nic. 
Drukarnia bowiem, wysyłając arkusze próbne do ko
rekty, zakładała jednocześnie tekst na maszynę 
i drukowała nie czekając nadejścia korekt. Kiedy ta 
dziwna manipulacja wyszła na jaw było już oczywi

ście za późno na jakiekolwiek przeróbki. Stąd cały 
szereg omyłek, tak absurdalnych jak zniekształcenie 
nazwisk, przestawienie podpisów pod fotografiami 
i t.p. za co nie sposób jest winić autorów. Także 
i introligatornia, po przesłaniu próbki opraw'onegc 
już albumu, wykonała całość egzemplarzy w sposób 
nierzetelny, różniący się całkiem od wykończenia na
desłanych egzemplarzy okazowych. Kiedy niezliczone 
ilości paczek z albumami nadeszły do samopomocy 
(zresztą w terminach mocno spóźnionych) wówczas 
dopiero można było stwierdzić w jaki sposób pracę 
wielu tygodni zmarnowano. Tyle co do „technicznej 
strony Albumu.

Jeżeli chodzi o jego treść, to po przeczytaniu 
oceny p. B. Pawłowicza zadałem sobie trud dokład
nego przestudiowania tego wydawnictwa, aby się 
przekonać czy aby rzeczywiście nie przedstawiało ono 
jedynie zbioru fotografji „kancelaryjno-demobiliza- 
cyjnych ‘ jak to Szan. Autor listu się wyraził. Oto 
wynik mojej analizy.

Przede wszystkim trzeba wziąć pod; uwagę to, że 
wydawnictwo nie miało być żadnym opracowaniem 
historycznym, będąc zamierzone jako wspomnikarska 
pamiątka dla tych, którzy w Mar. Woj. służyli lub 
nią się interesowali. Jeżeli przejść teraz do analizy 
wartości poszczególnych zdjęć i,tekstów to przedsta
wi się ona jak następuje: 1) Na ogólną ilość ponad 
520 zdjęć wartość dokumentarno-historyczną posiada 
ponad 250 fotografji i opisów, czyli 49% całcści; 
2) Fotografie „personalne" t.zn. mogące miel war
tość osobistą dla członków Mar. Woj. (co nie wyklu
cza tego, że wiele z nich ma wartość dokumentarną) 
stanowią 29%; 3) Fotografje z życia na okrętach i w 
akcji 24.5%; 4) Zdjęcia z życia Mar. Woj na lądzie 
(wliczając w to fotografje z Kraju i okresu powstania 
Marynarki) — 18%. 5) Zdjęcia poszczególnych po
staci, t.zn. takie, które przedstawiają jedną (dos’ow- 
nie!) osobę, wliczając w to 41 fotograiji dowódców 
okrętów (około 8%) oraz marynarza stojącego na 
warcie i ciała zabitego, spowitego w płótno, stanrwią 
— 13.3%z 6) Fotografje okrętów (poszczególnych), 
wliczając w to i tych, które pozostały w Kraju lub 
istniały w początkach Mar. Woj. — 12%; 7) Większe 
grupy zbiorowe — 11%; 8) Grupy personelu biurowego 
i urzędów — 4%. 9) Fotografje dokumentów — 3.5%; 
10) Pomocnicza Morska Sł. Kobiet — 3%: 11) Zdjęcia 
o charakterze „egzotycznym" — 2.5%; 12) Curiosa 
(n.p. grodź z historją „Błyskawicy", plakiety, wycinki 
i t.p.) — 1.5%; 13) Niewola — 1% **).  Umieszczone 
poza działem fotograficznym wykazy osób dekorowa
nych odznaczeniami polskimi i obcymi niewątpliwie 
(znając naturę ludzką) mają wartość pamiątkową 
dla wielu posiadaczy Albumu. Należy takie wziąć pcd 
uwagę i to, że nie posiada on charakteru oficjalnego, 
oraz że do chwili jego wydania nie opublikowano 
żadnego wydawnictwa obejmującego choćby powierz
chownie całokształt działań Mar. Woj. W świetle tych 
faktów można więc uznać nasz Album za jedyną 
pracę częściowo wypełniającą lukę w naszym kroni
karstwie morskim, przyczym dla czytelnika nie obez
nanego z naszymi sprawami morskimi wogóle. a w 
czasie II wojny światowej w szczególności, stanowi 
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on, bądź co bądź, jedyny obraz naszej działalności 
na morzu.

Wracając do listu, który spowodował moją wy
powiedź, nie mogę się wyzbyć wrażenia, że p. B. Pa
włowicz uległ —■ dość powszechnej niestety wśród na
szych krytyk — łatwlżnie i dał się ponieść emocji. 
Wyrządził tym niezasłużoną krzywdę autorowi Albu
mu i zespołowi kolegów, którzy włożywszy w swoją 
pracę wiele trudu, dobrej woli 1 entuzjazmu, przyczy
nili się do wydawnictwa, nie pretendującego zresztą 
do tytułu dzieła czy też pracy historycznej.

Na marginesie warto wspomnieć o książce płk. 

dypl. A. Liebicha, która później (bodaj że w 1947 r.) 
ukazała się staraniem światpolu w Londynie p.t. „Na 
obcej ziemi". W rozdziałach o Mar. Woj. znaleźć 
można sporo statystyk i zarys działalności, z których 
p. B. Pawłowicz mógłby zaczerpnąć materiał na brak 
którego w swoim liście narzeka. Album nasz jest 
wcale dobrym uzupełnieniem wymienionej książki, 
dzięki swym rzadkim fotografjom, z których wiele 
ma już znaczenie unikatów.

Londyn. Z poważaniem
M. Hrynkiewicz-Moczulski.

*) (Przyp. redakcji) Autor ma tu na myśli numer 
3/42 ..Naszych Sygnałów". List powyższy gotowy 
przed wydaniem numeru za I kwartał 1956 nie mógł 
się w nim ukazać z powodu tego iż numer ten był już 
wówczas złamany.

’) (Przyp. autora) Celem uniknięcia nieporozu
mień wyjaśniam, że niektóre z fctografji zostały za
liczone do kilku grup, jako przedstawiające treść o 
wielorakim znaczeniu; stąd suma cgólna procentów 
przekracza 100.

LIST DO KRAJU
Droga!
Właśnie leży przede mną Twój list jeszcze tchnący To

bą, domem i rankiem i jeszcze pachnący ciepłem rąk Two
ich i Twoim oddechem — życiem naszym radosnym i 
Twoim uśmiechem.

Pismo dobrze mi znane, a tak dziwnie inne i słowa 
zamazane kroplami — jakby łzy dziecinne żalu, troski i 
prośby z oczu Ci płynęły — by słowa, które piszesz w tych 
łzach utonęły.

Żebym umiał przeczytać pomiędzy wierszami to, co 
naprawdę chcesz mówić i co między nami jest tylko zro
zumiałe. pełne tej istotnej treści — nam tylko wiadomej, 
a co się nie mieści właśnie w tym liście leżącym przede 
mną.

Piszesz mi:
..Wróć, Kochany! — Zlituj się nade mną. Tyle lat 

już Cię czekam i wciąż nadaremnie, tylko... jeśli chcesz 
wrócić, to musisz beze mnie wybrać się w tę o s t a t n i ą 
i daleką drogę. Ja. niestety, mój Miły, przyjechać 
nie mogę, aby zabrać Cię z sobą — jak kiedyś — do domu. 
Widzisz. Tobie wciąż wolno, ale z nas nikomu nie można 
z Kraju jechać.

Więc namyśl się proszę. Czekamy Cię lat tyle, a jeśli 
ja wnoszę prośbę, byś choć na chwilę powrócił i z o ba
cz y ł się znami. to kieruję się raczej U-B-ccznymi wzglę
dami.

Mówią tu ciągle o tym, że w się boicie pracy tutaj, 
dla Kraju i że tam wolicie korzystać z wygód i swobód 
angielskich, że tu was mogą pozbawić praw obywatelskich, 
czy nawet wolności...

Widzisz, mój Kochany, chciałabym najprościej Ci to 
wytłumaczyć.

Towarzysz „ochłap" mówi, że wszystko „tamto" 
n u ż n o wam przebaczyć, że wy mali, niewinni, że winni 
faszyści, podżegacze wojenni i kapitaliści.

Ja kobieta — ja nie wiem i się nie znam na tym, aie 
skoro tak mówią, to pewnie bogatym zależy, by była woj
na. Tu u nas wszyscy biedni, a ludność spo
kojna, nie może głośno myśleć, ani mieć pretensji.

Prawda — trudno jest wyżyć z zarobionej pensji i 
każdy bardzo liczy na pomoc od was. z Anglii, z zgniłej 
zagranicy. Naturalnie nie wszyscy tam rodziny mają, a i 
paczki nie zawsze dochodzą w całości, ale wszyscy jak 
mogą sobie pomagają w miarę waszej pomocy i własnych 
możliwości.

Bardzo mocno już pragnę. Drogi, Cię zobaczyć i utulić 
w ramionach, ale to nie znaczy, abym Ci coś kazała, czy 
czegoś żądała, śmiem tylko prosić — a ta prośba cała 
ogniskuje się w jednym.

-Zrób tak, — jak uważasz. Jeśli nie wracasz i wciąż 
mnie narażasz na dalszą samotność, to widocznie tak mu
sisz przez zwykłą roztropność, a nie zapomnienie. Ja je
stem wciąż ta sama, ani mnie cierpienie nie złamie, ni 
inną uczyni.

Za kilka dni przenoszą mnie ..służbowo" z Warszawy 
do Gdyni. To nie ważne, że pnę się w swojej pracy wy
żej — ważne, że będę się czuła Ciebie jakoś bliżej.

P.S.
Warszawa wstaje z gruzów — kraj Twego dzieciństwa 

żyć będzie wiecznie oczekując cudu, kiedy znikną zupełni ■ 
ślady barbarzyństwa i Polska się otrząśnie... z wewnętrz 
nego brudu i zrzuci swą niewolę jak całun śmiertelny.

Twoja...
podpis nieczytelny
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Jakże mocno całuję Twoje małe ręce i podziwam Twą 
mądrość i w czułej podzięce tulę Twą jasną i stroskaną 
głowę.

Ale widzisz, Kochana, nie bierz za odmowę tegoć, co 
powiem.

Wiem, że powrotem swoim bym Ci szczęście wrócił i 
wiesz, że sercem jestem wciąż przy Tobie; wiem, że 
wszystko i wszystkich bym tutaj porzucił. Daruj mi jed
nak, Droga, lecz jeszcze nie zrobię tego. Po prostu nie 
chcę 1 nie mogę wybrać się w tę ostatnią i da
leką drogę — jak sama mówisz.

Nie, moja Miła — już im nie dam gratki na mojej 
własnej ziemi zrobić mi przesiadki w ich kraj zaklęty 
straszliwą ciemnotą.

Nie, — już mnie nie kupią bez butów drugi raz piechotą 
mierzyć bezkresy ich dzikich pustelni, ażebym gdzieś 
w kotłaskiej, czy ałtańskiej guberni pochylony nad tacz
ką ciągnął swoją dolę, ponurą jak sama rozpacz i czuł 
wciąż na czole chłód wzgardy i... żelaza!

Nie, moja Droga! Tylko raz zaraza w mózg człowieka 
ńije — i jeśli nie żabi je, a człowiek przeżyje — na zawsze 
już z niej będzie uleczony.

Już nie chcę swojej Matki, czy siostry, czy żony wi
dzieć znowu przez kratę „czarnego worona" i gryźć pięści 
bezsilnie i czekać nim skona krzyk Twojej rozpaczy.

Czyż nie widzą jak boli, czyż nie czują, co znaczy, gdy 
komuś z bólu pęka serce? Sami poniewierani chcą, by w 
poniewierce świat cały się nurzał i krwią ziemię rosił.

Znaczy, towarzysz „ochłap" nas zaprasza i on bardzo 
prosi, by wrócić i on już nie straszy ni piekłem, ani potę
pieniem, a tylko nas rozgrzeszy — znaczy — przebacze
niem.

A cóż ja mu i dlaczego jestem niby winny? i com złe
go. na Boga, nieszczęsny uczynił? To, że jestem od niego, 
dzięki Bogu, inny, żem się ani spodlił, ani nie ześwinił.

Żem przez osiem miesięcy na mokrym betonie kulił 
się jak pies, jak bydlę, żem obite skronie nie mógł oder
wać od poduszki z lodu, żem nic prócz wszy, brudu, nędzy 
i głodu, ran z awitaminozy i wybitych zębów od nich 
nie zaznał.

Tam nie było pomyłki, ani żadnych błędów. Był mord, 
gwałt, grabież i świadoma zbrodnia.

Pamiętasz, te dantejskie sceny, gdy co noc i co dnia 
tysiące nas w kibitkach na pińskiej bocznicy błagało o 
wodę, o Chleb i powietrze, a Wy, klęczące w śniegu, na 
pustej ulicy, modliłyście się za nas... na słocie, na wie
trze. ..

Pamiętam owe barki na groźnym Amurze, płynące
długim sznurem ku wodom aralskim i my stłoczeni na 
dnie, wyjący z pragnienia, kiedy buty Azjatów z triumfem 
bestialskim deptały nam karki i jęki cierpienia wtłaczały 
w ludzkie wydzieliny...

JERZY TUMANISZWILI

Więc byliśmy winni i z naszej to winy woda za rufą 
barek spływała trupami: kobiet, starców i dzieci ginących 
z pragnienia. A za burtą — bliziutko, tuż przecież pod 
nami, płynęła słodka woda i swoim bulgotem zsyłała sza
leństwo, a oni nad nami z bydlęcym chichotem, mie' 
tylko: but, nagan i brudne przekleństwo, którego sam czar 
by się brzydził.

Niech więc dziś ten stupajka kaja się i wstydzi, już 
nie Boga, czy ludzi tych z wolnego świata -- lecz cieni 
naszych Matek, czy ojców, czy braci, rozsianych próch
nem swoim po ruskiej obczyźnie i tych, co dzisiaj żyją 
w trojącej zgniliźnie i odorze trupim.

Niechże więc ich „zamiestitiel" nie stara się nas ku
pić ni uśmiechu jadem, czy win darowaniem, ani obietnic 
gradem łaski i przebaczenie i niech nas nie rozgrzesza — 
bo sam się ośmiesza i nie wierzy sobie.

Niechże o n sam błaga łaski tych, co leżą w grób: 
zbiorowym, katyńskim z rozstrzaskanymi czaszkami strza
łem barbarzyńskim, którego im Bóg chyba nie przeba
czy...

Kto winien, znaczy?... i gdzie przewinienie?...
Daruj mi, moja Droga, wiem, że uniesieniem, ani roz

paczą nie można się bronić, ale równie dziecinnie nie dam 
się nakłonić, aby wyciągnąć ręce po nowe nieszczęście.

Znam te U-B-oczne względy i ich twarde pięści roz
łupujące głowy ukradzionych dziatek i zbielałe rozpaczą 
oszalałych matek. Znam już podziemia Moskwy, Kijowa, 
Kagana i słyszałem posępny warkot motorowy głuszący 
szybkie salwy. Widziałem nagan wpierającego lufę w tył 
polskiej głowy...

I dlatego nie wracam — wolę na obczyźnie włóczyć 
swoją tęsknotę po bruku londyńskim, aniżeli ich widzieć 
tam, w swojej Ojczyźnie i spotkać się z ich wzrokiem — 
morderców katyńskich.

Jeszcze rok, dwa, czy dziesięć — to tak mało znaczy 
— jedna tragedia więcej, czy ból dwojga ludzi. Będę cze
kał z powrotem, aż im Bóg przebaczy i jakieś ludzkie 
serca w nich może obudzi.

P. S.
Dziękuję Ci. Najmilsza, w imieniu Warszawy i za- 

zazdroszczę, że stąpasz po bruku i skwerach, gdzie z każ
dego kamienia łjiję wielkość sławy i gdzie Polak za wol
ność tak godnie umierał.

Pamiętaj, stąpaj cicho i matczyną miłością otaczaj 
te miliony pomników kamiennych i niech Ci Bóg pozwoli, 
jak nam tu, wolnością oddychać...

Twój...
Podpis bezimienny.

as s(y. <6

BÓG DAŁ NAM ODNIEŚĆ VICTORIĘ
Było to w ósmym dniu po D day, a więc mówiąc języ

kiem oficjalnych komunkatów D plus eight.
O.R.P. Piorunowi i H.M.S. Ashanti wyznaczono nastę

pujące zadanie: „...do zmroku patrol w Kanale między 
pozycją TT a pozycją KK. Patrol skończyć w odpowied
nim czasie tak; by przejść przez pozycje DD — 4 mile na 
North od latarni Roches. Douwes o godzinie 2330, przejść 
następnie przez pozycje FF i patrolować między GG i HH 
z tym rozliczeniem, by opuścić rejon patrolowania o godz: 
0500 dnia 14 czerwca, przechodząc pomiędzy latarnią Bar- 
nome a boją Maurice. Cel patrolu: niszczenie żeglugi 
nieprzyjaciela. Specjalną uwagę należy zwrócić na okręty 
typu „M“ .jako najbardziej wartościowe jednostki nie

przyjaciela w obecnej sytuacji. Drogi prowadzące z Cher- 
bourga na południe są pod nieustannym bombardowa
niem z powietrza i należy się spodziewać, że nieprzyjaciel 
będzie próbował ewakuować rejon Cherbourga morzem do 
St. Mało, lub nawet dalej na zachód..."

Wyszli z portu po południu, żegnani dzikim wrzas
kiem mew. bijących się za rufą. Na morzu wiatr połud
niowo-zachodni potworzył na powierzchni skiby i bruzdy, 
w które, gdy dziób okrętu się wrzynał, wyrzucał do góry 
śnieżne pióropusze Wody. Szli dużą szybkością i raz po raz 
pokład cały spryskiwany był zimną, słoną wodą. Piorun 
szedł pierwszy, a Ashanti z tyłu źa rufą, wzbijając pył 
wodny i zostawiając białą, szeroką smugę. Zmrok robił 
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się powoli, a ciemno się zrobiło późno, bo dopiero o 2330 
i kiedy załoga biegła na stację alarmu bojowego, zachod
nia połać nieba grała czerwonymi jaskrawymi kolormi, 
wtedy, gdy wschód spowity był kirem nocnym.

— Jak pan porucznik myśli, spotkamy dziś szkopa? — 
pytał się w dolocelowniku Ugrynowicz, oficera artylerii.

— Jeżeli latarnie na lądzie będą świeciły, to się chyba 
spotkamy. — odpowiedział ofiecer artylerii, nakładając te
lefon na głowę. Niemalże w tej samej chwili usłyszeli mel
dunek z pomostu:

— Kąt Kursowy prawo dziesięć wybłyski latarni...
A nawigacyjny dodał:
—Tak, to pewnie latarnia Roches Douyres.
Noc robiła się szybko, ciemna, bezgwiezdna, bezksię

życowa. W pewne jchwili, w 25 minut po północy z kabiny 
podsłuchu nawodnego przyszedł meldunek o nieprzyjacie
lu:

„NIEPRZYJACIEL W NAMIARZE 120..."
Ashanti potwierdza meldunek.
— Przekazać namiar do nawigacji — rozkazuje dowód

ca. — Nawigacyjna! — nachyla się dowódca nad tubą pro
wadzącą do kabiny nawigacyjnej — a czy to wygląda na 
jednostki nawodne?

— Tak jest, panie Komandorze! — meldują z nawiga
cyjnej. — Nieprzyjaciel idzie kursem North szybkością 
około 15 węzłów.

— Dobra, idę na niego, zwiększam szybkość! — mówi 
dowódca i jednocześnie każę przekazać na Ashanti zmianę 
kursu i szybkości.

— Skierować artylerię na Kąt Kursowy prawo 10. 
przygotować się do oświetlenia! — rozkazuje dowódca.

Szelepko przekazuje rozkazy dowódcy do dalocelow- 
nika, a porucznik Kopeckl komenderuje do działa oświet
lającego:

— Zgrywać z dalocelownikem. świecenie bliskie... 
Prawo 3... seria z trzech...

(Wyciąg ze sprawozdania dowódcy):
..... Z chwilą potwierdzenia, że nasze meldunki są jed

nostkami nieprzyjaciela zwiększyliśmy szybkość do 25 wę
złów. kładąc się wprost na meldowany namiar..."

(Opowiadanie oficera artylerii);
„Skierowuję działa na spodziewanego nieprzyjaciela. 

Słyszę jak Kopeckl podaję rozkazy do działa oświetlające
go. Odległość zaczyna raptownie maleć. Z centrali zamel
dowali, że dane są nastawione, że konżugator jest w ruchu 
i że artyleria jest gotowa. Melduję dowódcy: „Artyleria 
gotowa!" Rozpoczęła się najgorsza chwila wyczekiwania. 
Odległość meldują pięć tysięcy. Zaczynam się wiercić 
niecierpliwie. Już tylko cztery tysiące. Jeszcze jednostek 
nie widać. Kiedyż nareszcie dowódca zdecyduje się na 
oświetlenie? Już trzy tysiące osiemset... a po chwili trzy 
i pół tysiąca...

— Są!... Widzę!... — krzyczy Ugrynowicz — O. tu!... 
trochę w prawo, kręć w prawo, Rurek!

Ja też już je widzę, są. psubraty. Melduję na pomost:
— Widzę trzy sylwetki, kąt kursowy prawo 30. W tej 

samej chwil rozpoczęliśmy oświetlać. Bój się rozpoczął. 
Poprawiłem poprzednio nastawioną inklinację i szybkość., 
którą oceniłem na 15 węzłów i wrzasnąłem:

— OGIEŃ CIĄGŁY SALWAMI!... OGNIA!!!
Kiedy pierwsze pociski oświetlające zapaliły się nad 

nieprzyjacąielem, zauważyłem siedem sylwetek i w tej sa
mej chwili z tych sylwetek poczęły sunąć do nas różnoko
lorowe punkciki. Zielone, czerwone i żółte. Punkcików 
tych robiło się coraz więcej i więcej i zbliżały się potwor
nie szybko. A kiedy przelatywały nad okrętem, syczały, 
wyły, miauczały i hałas straszny powstał dokoła okrętu. 

Jakieś bzyki, trzaski, świsty, brzęki i chichoty objęły nas 
w swe posiadanie. Leciały one jakby ze wszystkich stron, 
a okręt z wyżyn naszego dalocelownika wyglądał jakby 
spowity w zielono-czerwone girlandy. Wybrałem za cel 
pierwszą i najbardziej strzelającą jednostkę, a po kilku 
salwach zauważyłem płomienie wydobywające się 1 czarny 
dym buchający z niej, więc wtedy przerzuciliśmy się na 
drugą z kolei i po kilku salwach zauważyłem trafne.

(Ze sprawozdania dowódcy):
„Nieprzyjaciel odpowiedział natychmiast silnym i 

skutecznym ogniem i piękna nocna walka na małą odleg
łość zaczęła się rozwijać. Od razu w pierwszych minutach 
szereg trafnych zostało zaobserwowanych i specjalnie je
den z okrętów n-pla robił wrażenie ciężko uszkodzonego 
pierwszymi salwami. O.R.P. Piorun otrzymał w tym czasie 
pocisk w park amunicyjny przy dziale czwartym, który 
zaczął się palić, grożąc wybuchem."

Marynarz Żuczek po wręczeniu pocisku przed chwilą 
co wyjętego z parku amunicyjnego pobiegł z powrotem 
po następny. Wyciągnął go z parku i w tym czasie otrzy
mał straszliwe uderzenie po rękach, a w oczach zapalił 
mu się ogień. Padł na pokład, lecz zaraz zerwał się na 
nogi i ujrzawszy swe dłonie krwawiące ogromnie, krzyknął 
przerażony:

— Rąk nie mam!... Rąk nie mam!...
—Nie krzycz! — wrzasnął drugi ładowniczy, marynarz 

Wolny. — Nie krzycz, kiedyś ranny, a leć na izbę chorych.
Działonowy działa 4 ujrzał park amunicyjny w pło

mieniach. W każdej chwili park ten mógł wybuchnąć i 
śladu po całej załodze działa nie zostałoby się. Rzuca się 
do parku i najbardziej palące się łuski wyrzuca za burtę. 
Słysząc, że przy dziale 4 jest pożar i pali się amunicja, 
mat Paluch i st. mar. Zdanowicz z oddziału ratunkowego 
na rufie, lecą z gaśnicami na miejsce pożaru. Dzięki ich 
energicznej akcji, nie zważając na niesłychane niebezpie
czeństwo. pożar zostaje ugaszony. Amunicja nie fuknęła.

Tymczasem akcja toczy się dalej. Pociski nieprzyja
ciela rozrywają się tuż przy okręcie. Jeden z pocisków 
trafia w podstawę działka Oerlikonu na rufie. Rozrywa 
się i odłamkami rani ciężko celowniczego st. mar. Zająca 
i bosmana ewidencyjnego Grosickiego. Jęczącego Zająca 
pół ciągnie, pół niesie do izby chorych, starający się 
wszędzie być, zastępca dowódcy, kpt. mar. Kon. Lecz działa 
Pioruna i Ashantiego na salwy nieprzyjaciela odpowia
dają dwoma salwami. Na pojedyncze trafienia — całymi 
salwami trafnymi. Marynarze przy działach zwijają się 
jak Wołodyjowski wśrćd czerni kozaków. A zwijanie koło 
działa, to stale podstawianie karku na ulewę pocisków 
nieprzeyjaciela i wśród rozpalonych do czerwoności wy
strzelonych pustych łusek. Okręt trzęsie się raz po raz, 
przechyla się czasami na burtę przy raptownych zwro
tach na nowy kurs. W maszynowni i kotłowni, przy kołach 
manewrowych i przy zegarach podoficerowie 1 marynarze, 
ze swymi dwoma oficerami odczuwają walkę sądząc tylko 
po huku i wstrząsach, co się tam, na górze, na pokładzie, 
dzieje. Nerwy naprężone do ostatnich granic, nie mają 
prawa odmówić posłuszeństwa. Trzeba pracować i czu
wać spokojnie, sprawnie, nie nerwowo. Teraz wiedzą na 
przykład, że Pom-pom rozpoczął strzelać. I chociaż wiedzą 
dobrze, że jeżeli Pom-pom rozpoczyna strzelanie do celów 
nawodnych, oznacza to, że nieprzyjaciel jest bardzo blisko, 
jakoś raźniej się czują. Pom-pom. a właściwie jego mia
rowe bębnienie, działa kojąco, człowiek jaśniej na świat 
patrzy i mówi sobie: „...O... to Pom pom strzela... a teraz 
kręcimy w prawo, bo okręt na lewą burtę się położył, a 
teraz... O Boże!... cóż to takiego?... Cóż to za straszny 
wstrząs?... Może torpeda?... może bomba?... Co to być 
może?..." Niepewność, czekanie i tysiące myśli odtwarza
jących walkę, tam na górze, na pokładzie. Ale mijają 
chwile, okręt wciąż strzela i nie ma żadnych rozkazów 
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alarmujących z pomostu... serce mocno wciąż bije... o te
raz dzwonek...

— Uwaga, 20 obrotów więcej!

(Ze sprawozdania dowódcy):
.....Zdecydowano, że cel jest wart salwy torpedowej, 

którą odano o godz. 0048 uzyskując co najmniej jedno 
trafienie w dziobowe części jednego z okrętów npla."

Oficer torpedowy, por. mar. Kawerniński, od dawna 
niecierpliwił się, czekając na decyzję strzału torpedowego. 
Toteż meldował stale, że jest gotów do strzelania torped. 
Dowódca, widząc w świetle oświetlających pocisków, że 
cele są duże, decyduje się na atak torpedowy. I w ten 
sposób po raz pierwszy w dziejach Polskiej Marynarki 
wystrzelono do nieprzyjaciela torpedy z okrętu nawodnego.

Torpedy poszły. Jedna za drugą fukały z aparatu i 
wpadały w czarną czeluść nocną. Poszły wszystkie. A po 
chwili blask straszliwy rozdarł czarne tło nocne i głuchy 
wstrząs zachwiał okrętem.

— Dostał!... Dostał!... Boże, cóż to za ogień, co za 
łuna, co za dymy!...

Okręt npla tonie w świetle własnego pożaru. Widać 
jak Niemcy spuszczają tratwy na wodę i skaczą z pokładu.

W międzyczasie Ashanti załatwia się z dwoma inny
mi okrętami i ogień ze strony nieprzyjaciela wyraźnie 
słabnie.

(Ze sprawozdania dowódcy):
..... Nieprzyjaciel pozostaje w tyle. Przerywamy ogień i 

zmieniamy kurs na 040, żeby zajść nieprzyjacielowi drogę 
do najbliżsczego portu i rejonu, gdzie znalazłby się pod 
osłoną własnych baterii nadbrzeżnych..."

Jest godzina 0055. Walka trwa już pół godziny. Przer
wa.

Z przed dział marynarze sprzątają łuski rozpalone do 
czerwoności. W izbie chorych doktór Danielewicz i bosmat 
Roszkowski opatrują rannych. W kuchni kucharz zało
gowy, marynarz Danilow. przygotowuje kawę dla całej 
załogi. Bój jeszcze nie skończony, ale chłopaki są sprag
nieni. Usta spieczone, ręce brudne, pokaleczone, pokrwa
wione, twarze osmalone dymem i ogniem. Smród spalo
nego prochu rozchodzi się po całym okręcie. Przy pom- 
pomie całe stosy wystrzelonych łusek.

W międzyczasie idąc na przecięcie ewentualnej drogi 
ucieczki nieprzyjaciela...

(Ze sprawozdania dowódcy):
..... Oba okręty dostają się pod silny ogień baterii nad

brzeżnych, nieprzyjemnie celnych..."

W 10 minut później:
— Kąt Kursowy lewa burta — oświetlać!
Porucznik Kopecki podaje znowu komendę do działa 

oświetlającego a oficer artylerii w celowniku podaje nowe 
dane do centrali. I znów zakwitły bialo-źółte gwiazdy na 
niebie i wolno opadając oświetliły pięć jednostek nieprzy
jaciela. Jeden z okrętów npla pali się dużym, zbitym pło
mieniem. Oficer artylerii w dalocelowniku:

— Ugryn, bierz tego pierwszego z prawej!...
— Rurek, widzisz go?...
— Tak jest!...
— No to na niego! Centrala! — woła oficer artylerii 

— Inklinacja lewo 100,szybkość 10... Ogień ciągły salwa
mi... OGNIA!!!

I znów buczki PAL zabrzmiały w dalocelowniku i 
okrętem rzucało po każdej salwie.

(Ze sprawozdania dowódcy):
„...W tej fazie walki widać wyraźnie, że nieprzyjaciel 

jest zdezorganizowany i zdezorientowany. Okręty nie są 
w żadnym szyku i w pewnym momencie widać wyraźnie 
jak dwa okręty nieprzyjaciela otwierają ogień na siebie..."

Rzeczywiście: zielone i czerwone punkciki krzyżują 
się. Strzelanina Niemców pomiędzy sobą trwa czas dłuż
szy. Nie przeszkadzamy im a pomagamy własnym ogniem. 
Ogień npla jest dużo słabszy, niż na początku bitwy, lecz 
wtem jakaś jasność stała się wielka. Zapalił się nad 
okrętem jasny płomień, a wkrótce drugi i trzeci, tak źe 
dzień się zrobił na pokładzie.

— O Błogosławiona Jasności! — krzyknęli wręczyciele 
i ładowniczowie przy działach.

— O Boże, to oświetlające pociski z baterii nadbrzeż
nych! —pomyśleli na pomoście.

Baterie nadbrzeżne w ten sposób chciały pomóc włas
ny okrętom. Toteż wkrótce wykwitło przy burcie parę 
fon tan potężnych, a z jednego okrętu npla oderwała się 
poleciała w kierunku Pioruna kometa. Pocisk dziwny 
jakiś, wyglądający na rakietę i ciągnący za sobą długi, 
świelny ogon. Wkrótce oderwał się drugi podobny do tej 
komety, a później trzeci... czwarty...

Dowódca kazał skierować ogień na ten właśnie okręt 
strzelający tak dziwnymi pociskami. Strzela już do niego 
Ashanti. a po chwili Piorun splunął w jego kierunku. Wi
dać pierwsze upadki w prawo od nieprzyjaciela, a teraz 
są krótkie, a potem coś na nim błysnęło, a za chwilę buch
nął jasnym płomieniem. Pali się pomost, pali się na rufie, 
a Ashanti i Piorun plastrują ciągle przeklęty okręt spod 
znaku swastyki. Zostawiamy go.

Pociski oświetlające gasną. Zmrok otula pobojowisko 
i tylko trzy palące się pochodnie wyrastające z wody 
pozostają za nami. Wtem cały horyzont stanął w pło
mieniach. Z różowych kolorów przeradza się w czerwień 
ognistą. Rośnie ta czerwień, rośnie, aż oczy bolą, a po 
chwili przygasa, blednie, ciemnieje i tylko migotliwy pło
mień pozostaje na wodzie. Na okręcie nieprzyjaciela eks
plodowała amunicja. Ropa musiała się też zająć. Cały 
okręt spod plugawej swastyki wyleciał w powietrze. Od 
długiego strzelania na różnych kątach kursowych, zepsuł 
się repetytor żyrokompasu. Elektry karze szybko wzięli się 
do roboty. Biegają z latarkami w ręku, starając się usu
nąć kłoptliwą awarję. Dowódca każę nadać sygnał na 
Ashanti:

— Mam awarję żyrokompasu. Wyjdź naprzód i obej- 
mij prowadzenie.

Ashanti wychodzi na czoło i rozpoczyna pościg za 
uciekającymi resztkami nieprzyjaciela.

W nawigacyjnej kabinie wre ciężka praca. Kursy są 
co chwila zmieniane, szybkości również. Miejsca dużo 
nie ma. a podsłuch melduje raz po raz nowe sylwetki. 
Jest w kabinie bardzo gorąco i cała trójka nawigatorów 
w koszulach tylko z zawiniętymi rękawami, spoceni, chodzą 
dookoła wykreślacza i mapy, mierzą cyrklem, przykładają 
ekierki i piją kawę. Całe morze kawy. Kawa jest już na 
wszystkich pozycjach i sandwicze również są roznoszone. 
I jak jest tylko wolna chwila w strzelaniu, każdy się 
posila.

(Ze sprawozdania dowódcy):
..... Godzina 0125. Rozpoczęliśmy 

sami koło NE i SW........"
pościg chodząc kur-

W radiostacji siedzą operatorzy ze słuchawkami na 
uszach i z ręką na kluczu. Trzeba dobrze uważać i nie 
wolno myślom dać się daleko ponieść, aby nie przegapić 
sygnału. A do kabiny radiowej takie skąpe dochodzą wia
domości. I tyle rzeczy trzeba się domyślać. Ostatni syg
nał wysłany z okrętu był o godzinie 0108. o tym, że spot
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kaliśmy 7 niemieckich jednostek typu „M" i że 2 z pośród 
nich są już ciężko uszkodzone. No dobrze, ale od tego 
czasu tyle już minut upłynęło, a okręt wciąż jeszcze 
strzela. Parę minut ciszy, a później kilkanaście minut 
strzelaniny. A ląd też milczy. Żadnych sygnałów. Nikt 
nic nie nadaje.

Tymczasem Ashanti goni nieprzyjaciela. I tak powoli 
oba okręty: polski i brytyjski wykańczały resztki 
niemieckiego zespołu.

Kilkakrotnie baterie nadbrzeżne starały się temu 
przeszkodzić, kilkakrotnie_ jeszcze Piorun otrzyma! trafie
nia z rozpaczliwe broniących się Szwabów, na szczęście 
bez wypadku z ludzi tym razem.

W komorach amunicyjnych i przy podnośnikach, ma
rynarze rozebrani do pasa podają pociski i łuski od nie
nasyconych dział. Ile już tych pocisków podali?... Ile już 
ich przez te nasze ręce przeszło?... I wciąż jeszcze mało... 
I wciąż tam z góry krzyczą:

— Podawać Półpancerne!... Podawać kruszące!... Po
dawać Bezbłyskowe!... Podawać Oświetlające!...

A ręce już mdleją, pot rzęsisty kapie. Lecz dalej, hop. 
do góry jeszcze jeden dla tych sk...synów szkopów, celuj
cie tam tylko przy działach celnie, aby się żaden z tych 
podawanych przez nas pocisków nie zmarnował!

(Ze sprawozdania dowódcy):
„...Godzina 0226. Otworzono ogień do dwóch okrętów 

npla. z których jeden pali się. Ogień kierowany dał dosko
nałe rezultaty, po kilku salwach okręt npla zaczął się pa
lić..."

Bój się kończył. Oba okręty nasze zbliżyły się do ba
terii nadbrzeżnych i zostały silnie przez nie ostrzelane. 
Dowódcy zdecydowali się zakończyć walkę, bo nie wyda
wało się. aby który z okrętów wroga pozostał na placu 
boju. Okręty wracają przez nakazane pozycje do portu...

Nie wiedziałem, ezy się cieszyć, czy śmiać, czy płakać, 
czy też modlić, czy też jeść sandwicze, pić kawę, czy też 
pójść spać. Dziękowałem tylko Panience Najświętszej za 
tę wspaniałą naszą Victorię. Nie wiedziałem, czy iść

_______________ _________ _ __ *

Kochana Samoniemocy,
Kolegów, którzy bez specjalnie tragicznych konse

kwencji przebrnęli przez moją korespondencję ostatnią 
pt. „Urlop wielkiego detektywa", zainteresuje zapewne 
wiadomość, iż miała ona różnorodne echa. Jednym cho
ciażby było to. że... dostałem pracę kreślarza-technika ze 
znacznie lepszą płacą. Ale — po kolei.

N ajpierw w domu. Dopóki „Urlop" miał formę (kiepskie
go) maszynopisu, moją połowicę nie interesowało wcale, co 
tam w słowiańskim języku wypisałem, używając imienia 
Sherlocka nadaremno... Gdy jednak „słowo stało się... 
drukiem". — musiałem przetłumaczyć na język domowy 
(tj. Szekspir, śpiewany na modłę polsko-skandynawską). 
I wtedy przeżyłem parę chwil krytycznych...

— Co sobie teraz twoi koledzy o mnie pomyślą! — z 
wyrzutem zareagowała natychmiast moja Wikińczyca, gdy 
doszedłem do tej — ryby (...— Znowu „cod"!...).

— Ależ, my dear...
— I żeby to jeszcze była prawda, że tyle tej ryby je

my! A że raz na tydzień ją podaję. to chociażby jako ka
tolik, winieneś być rad...

Zasromowałem się mocno.
Gorzej było z naszą znajomą Amerykanką, o preten

sjach literackich. Gdy na jej prośbę, dałem jej tłumacze
nie na maszynie „URLOPU" do domu. Po paru dniach 
dowiedzieliśmy się, że — jest w... szpitalu. Wyszła dopie
ro dwa tygodnie temu. A ostrzegałem ją!...

Następne echa — to dwa listy. Podaję w kolejności 
ich ważności.

ściskać każdemu ręce, czy też brać w ramiona te brudne, 
osmalone twarze. Byli mi wszyscy tacy bliscy, jak bracia, 
tacy drodzy, jak rodzeni. I Ty. Dowódco, coś nas prowa
dził i Ty, Zastępco i Ty, Nawigatorze, i Ty, Suzi i T„ Maś
laku i T„ Doktorze i Ty, Ludwiku i Ty. Charlie i Ty. 
Trapski i Ty, Korsarzu i Ty, Babusźklnie i Kopełczaku i 
Wy wszyscy Szefowie i Podoficerowie i Wy wszyscy Ma
rynarze. Nieprawdą jest, że człowiek na wojnie tępieje i 
traci uczucia! Wydaje mi się. że one potęgują się, wzra
stają i właśnie u mnie na przykład przeradzają się we 
wzruszenia zupełnie nie męskie. Bo jakżem patrzy! na 
Was. biedni poranieni, jakżem widział te Wasze twarze 
smutne i bolesne, to z tych ócz moich głupich łzy śmiesz
ne wygnietliście i rozmazali na brudnej, zarośniętej mor
dzie.

Szliśmy do portu, lecąc na skrzydłach zwycięstwa. 
.Dostaliśmy sygnał radiowy od O in C:

—Well done.
Pochwała krótka i treściwa.
Idę spać. Jestem zmęczony.

(Ze sprawozdania dowódcy):
„...Morale: postawa załogi była godna najwyższej po

chwały przez cały przeciąg akcji. Szereg młodych mary
narzy wykazało wysokie walory. Na szczególne podkreśle
nie zasługuje zachowanie się marynarzy w pobliżu palą
cego się parku amunicyjnego...."

Dane okrętu „M“. Okręty typu „M“ są uzbrojone w 
2 działa kalibru 105 mm i 2 działka 37 mm plus broń 
maszynowa 20 mm.

W sumie Niemcy dysponowali 14 działami 105 mm 
14 działkami 37 mm i potężną ilością broni maszynowej.

Własne okręty w sumie: 6 dział dwulufowych 120 mm 
1 8 działek 37 mm.

Wynik ogólny spotkania: żaden z okrętów nieprzyja
ciela nie wrócił do portu. Pięć zatopionych, dwa wyrzuco
ne na brzeg.

Straty własne: O.R.P. Piorun z dziurami, uszkodzony 
nieco i 4 rannych. Ashanti nie uszkodzony, bez rannych.

Jerzy Tumaniszwiii
* . — I I. ■ . "■ ' '

ZWIĄZEK PSÓW DOMOWYCH
Biuro Centralne Psiej doli dzień: 97853'993

w Los Angeles
Grudzień 1956

Dear Sir,
Energicznie protestujemy przeciw zwrotowi, który się 

ukazał w Pańskiej korespondencji z naszego miasta, w 
której znajduje się aluzja do „OBFICIE NAWODNIO
NYCH PARKANÓW".

Taki niefortunny zwrot, przez znane asocjacje móz
gów ludzkich, automatycznie nasuwa na myśl podejrze
nia odnośnie — niestety — dobrych manier Członków na
szego Związku.

Zechce Pan łaskawie spowodować sprostowanie powyż
szego błędu (miejmy nadzieję: zecera, nie Pański) w tym 
duchu:

(a) w naszym mieście nie ma w ogóle parkanów, któ- 
ra to instytucja jest ohydnym anachronizmem, utrzymu
jącym się jeszcze tylko w krajach o niższym szczeblu roz
woju. W Los Angeles, jak Panu wiadomo, nie tylko nie 
ma parkanów i płotów (za wyj. ogrodzeń fabrycznych itp., 
specjalnych wypadków), lecz w ogóle ogrodzenia należą do 
rzadkości.

(b) w tych warunkach topograficznych Członkowie 
naszego Związku rozwiązują wiadome problemy wyko
rzystując do tego celu nie płoty, lecz pnie palm („strze
listych") — jak Pan je poetycko opisał) i innych drzew. 
Okrągłe palmy w szczególności mają tę przewagę nad 
parkanami, iż Członkowie nasi mogą w idealny sposób 
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wykorzystywać wiatr, tak pomocny we wstępnej części 
wiadomej operacji, niezależnie od pozycji w danym mo
mencie naszego Papudawcy ze smyczą. Rzecz nie zawsze 
możliwa przy — z natury rzeczy — jednokierunkowym 
parkanie.

Yours very truły
for The President: JACK-THE RIPPER 

Secretary
Moja uwaga: I to wszystko przez te parki nawadniane.
Ale to nie wszystko. Jakiś miesiąc temu, po obiedzie, 

gdy to słońce poszło już sobie na plażę Santa Monica, a 
ja „dutifully" obmyłem naczynie — i sfatygowane w cią
gu dnia pracy nogi wyciągnąłem na niskim stoliku, przede 
mną (zakazane regulaminem domowym, ale mój miły 
Cerberus odpoczy wał już w sypialni) — czytałem sobie wte
dy „Ogniem i mieczem" po angielsku. (W tym języku po
życzyłem z publicznej biblioteki, aby żona miała okazję 
się z tym zaznajomić, ale... mnie samego ciągle jeszcze 
porywa akcja). Nie mogłem się oderwać. Czytałem długo.

Z sypialni słyszę znajomą przestrogę:
— Nie zaśnij, bo znów nie będziesz mógł w nocy spać!
— O. nie! — i czytam dalej. Minuty lecą...
...Naraz — jakby skrzydła zatrzepotały... Czuję po

wiew j*ak  gdyby olbrzymi ptak przeleciał koło mnie...
Patrzę — przede mną ląduje na stoliku — LIST. Pod

noszę. Czytam.
NIEBO
Departament Galaksy „N“
Wydział Dobroczynności.
Biuro Planetoidów.

Dzień: N (x3 + y5 + zn)
Ery niebieskiej: 8/0 + 89357F

Nota: Przy odpowiedzi powołać się na numer Nieb. 
Dziennika Podawczego: 55783tx/Z/Mn 5678.
Niecny grzeszniku,
Jak nas informuje anielski n. f. k. (niższy funkcjona

riusz kontraktowy) mający na pieczy całość spraw syste
mu Słonecznego, niejaki Imigrant Niebieski Sherlock Hol
mes. po powrocie do Nieba z urlopu nadzwyczajnego na 
swój planetoid (nasz elektroniczny Centralny Register 
Automatyczny informuje nas, iż nosi on nazwę lokalną 
„Ziemia" — złożył podanie do naszego Wydziału z prośbą 
o interwencję niebieskich Władz dla polepszenia Waszej, 
grzeszniku, sytuacji osobistej (brak odpowiedniej pracy).

Uzasadnia podanie m. in. tym, iż w dużej mierze od
pokutowaliście za swoje przewinienia (zanotowane w Nie
bieskim Waszym Arkuszu Ewidencyjnym) przez fakt m. 
In. borykania się z kiepskim słuchem.

Referujący n.f.k. anielski, zresztą z obowiązku pod
władnego melduje, iż Imigrant Holmes nie wydaje się być 
specjalnie fortunny w wyborze swoich faworytów, czego 
najlepszym dowodem jest choćby jego długoletni asystent, 
Dr Watson, — osoba notorycznie cierpiąca na niedoroz
wój umysłowy, przez co trzeba mu najlementarnlejsze rze
czy tłumaczyć „kawę-na-ławę“.

Niestety, jak się orientujecie, grzeszniku, Wy do nas 

nie należycie z przydziału mobilizacyjnego na operację 
„Kaputt", lecz o piętro niżej...

Biorąc jednak pod uwagę poważne zasługi w/w. pe
tenta, w szczególności przy tropieniu przez niego afery 
fałszywych wiz do Nieba (przyznaj emy, iż pokusa, ze 
wzlędu na klimat znacznie tutaj łagodniejszy, niż na 
niższych piętrach, jest zbyt duża...) — Władze Niebieskie 
raz jeszcze odstępują od ścisłego zastosowania Niebies
kiego Regulaminu Służby Wewn., Cz. IV (Przepisy Dy
scyplinarne) — i zezwoliły na naszą interwencję.

W dniu wczorajszym odleciał z lotniska niebieskiego z 
przeznaczeniem na Płaszczyznę Astralu (ziemski słownik 
„Sen") nasz Wysłaniec od Nowin Pomyślnych, A. Gabriel, 
—celem odbycia narady z komandorem Cz. Wnorowskim, 
w tejże Waszej sprawie. Wyż. wymieniony komandor bę
dzie miał w nagrodę, odpowiednią ilość „punktów plus" w 
swoim Arkuszu Ewidencyjnym Niebieskim.

Podpisał: (Z anielską cierpliwością)
(—) za Kierownika Wydziału

Ktoś mnie ciągnie za ramię. Przecierani oczy — po
łowica.

— No, co, znowu zasnąłeś! A nogi oczywiście znowu 
na stoliku... Ale, mniejsza o to! Dobra nowina!

_  ???
— Dzwonił Wronowski. „Senior". Pyta się, czy chcesz 

pojechać z tym jego młodym rodakiem w najbliższą sobo
tę, na interview w sprawie ewentualnej posady kreślarza.

Wyleciałem jak z procy z fotelu:
— Oczywiście! Whoopee!...
I rzeczywiście. Pan Czesław i nasz miły rodak, niejaki 

p. de Laveau, który sam jako młody kreślarz odchodził 
z pewnej firmy wyrabiającej części aparatów telewizyj ■ 
nych, — taki spisek zręczny uknuli (i pod tak fortunny
mi... gwiazdami), że po jednym interview z jego byłym 
szefem kreślarzy, zostałem przyjęty. Zapewne — koniunk
tura ciągle tu jeszcze trwająca, mimo krakania (co nie 
ujmuje w niczym mojej wdzięczności w stosunku do 
moich wybawców). O ile w roku 1954 jeździłem wiele, były 
interviews, pisanie podań i bez rezultatu — to w obec
nym wypadku — podanie przyniosłem... przychodząc 
pierwszego dnia do pracy... Bez kmd. Wnorowskiego na 
tle tych dawnych doświadczeń, nie miałbym odwagi rzu
cić jednej pracy i iść szukać drugiej, bo to wymaga dni. 
W ten sposób zaś nie było dla mnie ryzyka, bo przeszedłem 
z jednej firmy do drugiej, nie mając przerwy w zarobko
waniu.

Praca moja, desing-draftsman" (pierwszy pomocnik) 
polega na robieniu kreśleń „chassis" czy „tuners" (obec
nie), według szkiców i uwag ustnych szefa, i za 5 dni w 
tygodniu a 8 godzin dostaję 85 dolarów, z czego jestem b. 
zadowolony. Nikt nie pogania, roboty bynajmniej nie za 
wiele (w ogóle to „tempo amerykańskie", jak podejrze
wam. to w dużej mierze... mit). Mając pewien „dryg" do 
rysunków i kurs kreślarski za sobgą — trudności nie mam.

Przepraszając za nadużywanie gościnności N. S. po
zdrawiam Kolegów w Czterech Stronach świata..

Marian Kadulski

Wydawca: ZARZĄD GŁÓWNY SAMOPOMOCY MARYNARKI WOJENNEJ 
13 Chelsea Embankment, London, S. W. 3.
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