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10 LUTY
Przygnieceni ciężarem codziennych trosk, zry

wając kartki z kalendarza czy wykreślając datę w 
notesie me zwracamy uwagi na dnie z którymi nie 
jest związany termin płatności gazu, elektryczności, 
podatku.

Daty t.zw. historyczne umykają naszej uwadze, 
gdzieś tam czerwonym ołówkiem zakreślony jest po
czątek urlopu.

Jest jednak jedna data, która nie może umknąć 
uwagi marynarza, 10 luty. Jest to bowiem i narodowa 
rocznica i święto Marynarki Wojennej i odzyskanie 
wybrzeża i jakieś tam prywatne, szczególne, osobiste 
wspomnienia.

Myślę, że u każdego z nas dźwięk 10 luty, „mimo 
że luty“ potrafi odtaić w sercu jakąś może zamro
żoną już strunę wspólnoty.

Nie wiem czy w zmieniających się obecnie wa
runkach w Polsce data ta będzie święcona nad mo
rzem i na morzu.

Wiem że dla nas była symbolem pewnych zmian 
nie tylko w geografii i ekonomii, ale i psychice na
szego narodu. A dziś. Mimo że rozproszeni po świecie 
całym w tę jedyną dla nas datę 10 lutego możemy 

złączyć się myślowo między sobą, możemy na skrzy
dłach tęsknoty powędrować do...

W „Urodzie życia" Żeromskiego znajduje się 
scena, którą prawie że plastycznie mam przed oczy
ma. Piotr Rczłucki lecąc na zbudowanym przez siebie 
samolocie do Polski spada wraz z maszyną w fale 
Bałtyku. Nieprzytomnego rozbitka wydobywa na 
pokład załoga pruskiego pancernika. Złożony na no
szach odzyskuje stopniowo świadomość. Rozgląda się 
wokół. „Olbrzymi okręt — pisze Żeromski — prze
szywał morską toń. Widać było w pobliżu piaszczyste 
wybrzeże. Pochyłe sosny na nim stały 1 jasne domki 
świeciły się wokół zieleni. Piotr zapytał jeszcze ota
czających go oficerów: Jak się nazywa ląd, który tam 
widać? cdrzekli chórem:

— “Pommern"
wytężył wzrok w tamtą stronę. Wpatrzył się w 

żółte, lśniące na słońcu wybrzeże. Podźwignął ręce 
i wyciągnął je do dalekich, — dalekich domków ka
szubskich o których marzył przez całe życie. Wy
szeptał —

POMORZE!"
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MIECZ I PRAWO
Zamieszczamy poniżej artykuł „Miecz i 

Prawo" ogłoszony w „Głosie Wybrzeża" z dnia 
17 listopada 1956. Artykuł ten dostatecznie 
jasno i wyraźnie charakteryzuje dotychczaso
wą „praworządność" że nie wymaga żadnych 
komentarzy.

Jeżeli w związku z obecnie zachodzącymi 
-zmianami, proklamowana rzetelna praworząd
ność wejdzie w życie — będzie to jedna z za
sadniczych przemian w całokształcie życia 
narodu.

Wyrazem tych zmian jest zwalnianie więź
niów politycznych, rewizje procesów, rehabili
tacje. Towarzyszą temu artykuły w prasie, po
tępiające dotychczasowy system terroru firmo
wanego przez t.zw. wymiar sprawiedliwości. 
Odbywa się poprostu publiczny sąd nad sędzia
mi. Ofiarami tego systemu padło kilku naszych

Kolegów, co szczegółowo opisuje autor arty
kułu.

Jeden z nich kmdr. Robert Kasperski acz
kolwiek szczęśliwie uniknął wykonania nań 
wyroku — uległ tragicznemu wypadkowi i stra
cił nogę.

I tu w Londynie i jednocześnie w Paki
stanie i Nowym Jorku powstała myśl zakupie
nia dla kmdra Kasperskiego protezy. I kmdr. 
Tymiński i kpt. Guzowski przesłali nie tylko 
listy z jednobrzmiącą Inicjatywą, ale załączyli 
jednocześnie na ten cel czeki.

Przedstawiając Kolegom, jeśli tak można 
wyrazić historię tego tragicznego wypadku 
zwracamy się do wszystkich z prośbą o składa
nie darów pieniężnych na zakupienie protezy 
dla kmdra Kasperskiego.

♦♦ ♦
Może wtedy świeciło słońce, a może padał śnieg... 

Może to był mglisty, grudniowy ranek, a może stało 
się to wszystko w nocy, w blasku Polowego reflektora.

Ale stało się to na pewno 16 grudnia 1952 roku 
— 1 już nic nie zmieni tego faktu.

Nie wiemy, czy było ich wtedy tylko trzech. Nie 
znamy nawet mejsca egzekucji. Wiemy tylko, że stało 
się to w Warszawie, i że od chwili, gdy odczytano im 
wyrok Najwyższego Sądu Wojskowego do momentu 
stracenia minęło 147 dni.

147 dni — to niecałe pięć miesięcy. Ale 147 takich 
nocy — to już prawie wieczność... Nie wiemy, o czym 
myślell w tym czasie, chociaż z opowiadań współto
warzyszy więzienia, którym udało się jakoś przetrwać 
czas pogardy, wyrasta tragiczny obraz ostatnich dni 
ich życia.

Ale nie piszmy o tym... Nie starajmy się ukazać 
stanu w, jakim znajdowali się czekając na wykonanie 
wyroku. Tego nie można określić słowami... Zwłasz
cza, że to wszystko, co działo się między wyrokiem 
a śmiercią, było już tylko tragicznym zakończeniem 
sprawy...

Zaczęła się ona znacznie wcześniej... Dojrzewała 
w okresie, gdy stalinowskie metody działania, wyra
żające się tak dobitnie w chorobliwej podejrzliwości 
i braku wiary w człowieka, w lansowaniu fałszywej 
teorii o działaniu wrogich agentur w każdej dziedzi
nie życia — przeradzały się u nas w ponury system 1 
stawały się główną wytyczną działania organów bez
pieczeństwa i informacji WP.

Był rok 1950, gdy rozeszła się na Wybrzeżu wia
domość o pierwszych aresztowaniach wśród oficerów 
Marynarki Wojennej. W połowie września areszto
wany został w Warszawie kmdr por. Zbigniew Przy
byszewski — jeden z najzdolniejszych oficerów-arty- 
lerzystów. zasłużony obrońca Wybrzeża z roku 1939, 

odznaczony Krzyżem Grunwaldu III kl„ b. dowódca 
słynnej baterii helskiej, której siła i celność ognia 
dobrze dały się we znaki „Kriegsmarine" i zgrupo
waniom pancernym w rejonie Kępy Oksywskiej...

20 paźdzernlka 1950 r. aresztowany został w po
bliżu swego mieszkania przy ul. 10 Lutego w Gdyni 
kmdr Stanisław Mieszkowski — ówczesny dowódca 
floty wojennej, były szef sztabu głównego Mar. Woj., 
uczestnik obrony Wybrzeża, odznaczony Krzyżem 
Gruwaldu III kl.

Jak bardzo utkwił mi w pamięci ten dzień paź
dziernikowy... I to gwałtowne bicie serca, 1 te roz
mowy prowadzone niemal szeptem w gronie najbliż
szych przyjaciół... Znałem kmdr. Mieszkowskiego 
osobiście. Był moim bezpośrednim zwierzchnikiem. 
Nie, stanowczo nie był to człowiek, któremu można by 
zarzucić zdradę ojczyzny.

A jednak takie właśnie oskarżenie zaczęto łączyć 
z nazwiskiem Stanisława Mieszkowsslego. I wtedy 
stało się jasne, że był to dopiero początek...

Chodziło teraz już tylko o to, kto będzie następ
ny?...

I pewnej chłodnej zimowej nocy z 5 na 6 lutego 
1951 r. otrzymaliśmy odpowiedź... Aresztowany został 
człowiek o wybitnych zdolnościach i dużej wiedzy 
wojenno-morskiej, uczestnik obrony Helu w r. 1939, 
odznaczony Krzyżem Grunwaldu III kl„ szef sztabu 
floty — kmdr por. Robert Kasperski. Również i jego 
aresztowanie związane było z absurdalnym zarzutem 
udziału w kontrrewolucyjnej organizacji działającej 
w Marynarce Wojennej i zajmującej się szpiego
stwem... Był jednym z pięciu, którym 21 lipca 1952 r. 
odczytano wyrok śmierci. Jednym z dwóch, którym 
udało się przetrwać. Jedynym, którego nie zdołały 
załamać najpodlejsze metody śledztwa...
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Ale wtedy — wiosną 1951 roku —- nie wiedzieli
śmy jeszcze o niczym.

7 maja aresztowany został najmłodszy oficer 
późniejszej „grupy siedmiu" — kmdr ppor. Wacław 
Krzywiec — szef tyłów OWR Głównej Baziy, były do
wódca „Błyskawicy", aktywny uczestnik obrony Wy
brzeża odznaczony Krzyżem Yirtuti Militari V klasy, 
wielki entuzjasta spraw morskich, bez reszty oddany 
zawodowi oficera marynarki.

Siedem miesięcy później — 10 i 11 grudnia — 
nie wrócili do swych domów dwaj dalsi oficerowie: 
szef wydziału Mar. Woj. Sztabu Generalnego WP w 
Warszawie kmdr Jerzy Staniewicz i jego zastępca 
— kmdr Kazimierz Kraszewski... Pierwszy z nich, — 
wybitny oficer sztabowy — nie powrócił już nigdy. 
Był jednym z pięciu, którym odczytano wyrok śmier
ci. Jednym z trzech, którym odmówiono prawa łaski...

I wreszcie 12 grudnia 1951 r. aresztowany został 
w swoim gabinecie ostatni z „grupy siedmiu" — ko
mandor Marian Wojcieszek — szef sztabu głównego 
Mar. Woj., b. dowódca dywizjonu artylerii p-lotn. na 
Helu z okresu walk wrześniowych, kawaler Krzyża 
Virtuti Militari V kl„ jeden z najstarszych stopniem 
i najbardziej doświadczonych oficerów marynarki...

W ten sposób zamknięta została pierwsza lista 
„siedmiu"... Organa, prowadzące śledztwo, triumfo
wały. Zgodnie z ustaloną przez nie koncepcją, miały 
już w swoim ręku całe „kierownictwo" działającej na 
Wybrzeżu w Marynarce Wojennej, „nielegalnej orga
nizacji kontrrewolucyjnej", podległej bezpośrednio 
grupie Tatara" i uprawiającej szpiegostwo. Rolę „sze
fa “całej „organizacji" wyznaczono komandorowi 
Mieszkowskiemu.

Teraz pozostawała już tylko drobnostka: „Udo
wodnić" oskarżonym ich udział w organizacji, spo
rządzić akt oskarżenia i wykonać’wyrok.

Zabrano się do tego z całą energią, nie pozosta
wiając żadnych złudzeń, co do metod, jakimi udo
wodniona będzie „wina" oskarżonych...

Człowiek, który siedzi przede mną, mówi wolno, 
z namysłem. Sposób, w jaki wypowiada swoje myśli, 
jest logiczny, prosty, rzeczowy. Pod tym względem 
kmdr Robert Kasperski nie zmienił się zupełnie. Tyl
ko jego spojrzenie i jego uśmiech nabrały jakiegoś 
szczególnego wyrazu, tylko profil jego twarzy stał się 
bardziej ostry niż dawniej.

Rozmawiamy o sprawach smutnych... Pięć lat 1 
dwa miesiące przebywał Robert Kasperski w więzie
niu. 17 miesięcy trwało nieludzkie śledztwo. Był dwu
krotnie skazany na karę śmierci, chociaż, nie przyznał 
się do winy i nie udowodniono mu żadnego przestęp
stwa. Decyzję o ułaskawieniu i zamianie kary na do
żywotnie więzienie przyjął zupełnie obojętnie...

Niechętnie mówi o śledztwie, którego bestialskie 
metody odczuł na sobie samym. A jednak ze strzępów 
zdań, z gestów i wymownego milczenia, z opowiadań 
współoskarżonych i współwięźniów wyrastał tragicz
ny obraz śledztwa prowadzonego wobec całej grupy 
oficerów, oskarżonych o szpiegostwo i zdradę ojczy
zny.

Metody były jednakowe; ordynarne wyzwiska i 
deptanie ludzkiej godności, przymus fizyczny i mo
ralny, prowokacja, oszczerstwo i zakłamanie, dopro

wadzanie do zupełnej utraty woli, do szaleństwa, w 
którym łatwo było uzyskać podpis pod fałszywym ze
znaniem, lub przyznaniem się do nie popełnionych 
przestępstw za cenę chwili spokoju.

Długimi miesiącami łamano ludzkie charaktery 
i sumienia, siano strach i przerażenie. Rodzima od
miana beriowszczyzny przeżywała swój niesławny 
triumf...

22 miesiące — niemal dwa lata — trwało nieludz
kie śledztwo wobec komandora Przybyszewskiego', za
nim zgodził się wreszcie rozpocząć swe ostatnie ze
znanie wykutej na pamięć formuły: „Jestem szpieg i 
zdrajca ojczyzny"... Rok i 9 miesięcy katowano ko
mandora Mieszkowskiego, zanim „przyznał się" do 
wszystkich czynów, wyliczonych w fikcyjnym akcie 
oskarżenia... Ileż razy tracił przytomność, silny jak 
tur kmdr ppor. Krzywiec, w wyniku metod śledztwa, 
stosowanych wobec niego przez mjr. Niedzielina — 
zwyrodniałego pracownika Informacji Mar. Woj.... 
Ileż razy odchodził od zmysłów kmdr por. Kasperski, 
badany osobiście przez z-cę szefa Informacji WP płk. 
Skulbaszewskiego, gdy obwieszony przez „dowcip
nych" oficerów śledczych wyciętymi z gazet „haken- 
kreutzami" i szubienicami, wysłuchiwać musiał ich 
obelg, za to tylko, że miał najtwardszy charakter i 
wciąż nie przyznawał się do winy... Ponad siedem 
miesięcy trwało śledztwo wobec pozostałych oficerów 
„grupy siedmiu", prowadzone niemal w identycznych 
warunkach i przy użyciu takich samych metod.

A były to metody wypróbowane i niezawodne... 
Toteż w pierwszych dniach lipca 1952 r. prokurator 
Mar. Woj. kmdr Azarkiewicz mógł już zameldować 
naczelnemu prokuratorowi wojskowemu Zarakow- 
skiemu o zakończeniu śledztwa i gotowości oskarżo
nych do rozprawy.

18 lipca tegoż roku w jednej z sal Głównego Za
rządu Informacji WP w Warszawie rozpoczął się przy 
drzwiach zamkniętych proces „grupy siedmiu". Roz
prawie przewodniczył sędzia Najwyższego Sądu Woj
skowego*  płk. Paczeniewski.

Na ławie oskarżonych zasiedli: Stanisław Miesz- 
kowski, Marian Wojcieszek, Jerzy .Staniewicz, Robert 
Kasperski, Zbigniew Przybyszewski, Kazimierz Kra
szewski Wacław Krzywiec.

Oskarżonym odmówiono obrony. Siedzieli teraz 
cisi i bezsilni, gotowi potwierdzić każde oskarżenie 
i przyznać się do każdej zbrodni.

Ale oto następuje niespodzianka, której nie prze
widzieli ani prokurator, ani sędziowie... Wstaje kmdr 
Wojcieszek. Mówi wyraźnie, głośno... Odwołuje wszy
stkie zeznania złożone dotąd w śledztwie, nie przy- 
znaje się do winy, mówi o nieludzkich metodach, ja
kie stosowano wobec niego podczas śledztwa...

Sędzia Parzeniecki ostro przerywa mówiącemu. 
Twarz prokuratora wyraża najwyższe zdziwienie...

Ale zeznają dalsi oskarżeni — i prokurator Azar
kiewicz może być spokojny...

21 lipca zapada wyrok. Pięciu oskarżonych — 
Mieszkowski, Wojcieszek, Staniewicz, Kasperski i 
Przybyszewski — otrzymali karę śmierci. Dwaj pozo
stali — karę dożywotniego więzienia.

16 grudnia 1952 roku trzej skazani — kmdr Sta
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nisław Mieszkowski, kmdr Jerzy Staniewicz i kmdr 
Zbigniew Przybyszewski zostali straceni...

Leży przede mną. nieduży arkusz papieru. Wy
mowny akt oskarżenia systemu, który wyrządził u 
nas tak wiele niepowetowanych krzywd, a który 
przywykliśmy nazywać „kultem jednostki". Doku
ment nosi datę 2 maja 1956 r. i wystawiony został w 
Warszawie przez Generalną Prokuraturę PRL. Oto 
jego treść:

W-wa, 2. V. 56.
PROKURATOR GENERALNY
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Pn 43/56/U

Obywatelka
Anna MIESZKOWSKA

•i ....... Gdynia
Zawiadamiam 'Obywatelkę, że postanowie

niem Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 24 
kwietnia 1956 r. postępowanie karne w sprawie 
męża Obywtelki MIECZKOWSKIEGO Stanisława 
— zostało wznowione.

Najwyższy Sąd Wojskowy, po ponownym roz
patrzeniu sprawy, stwierdził niewinność męża 
Obywatelki i uchylił wyrok N.S.W. z dnia 
21 lipca 1952 r„ nr Sn 14/52, skazujący go na karę 
śmierci.

Oznacza to całkowitą rehabilitację męża 
Obywatelki.

Prokurator Generalny PRL
Marian Rybicki. t

Tak... 24 kwietnia 1956 roku uchylony został wy
rok Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 21 lipca 
1952 r. Wszyscy skazani zostali zr e h ab i li t o w a- 
n i i opuścili mury więzienia. Kmdr ppor.Krzywiec 
zmarł w dwa tygodnie po powrocie do domu na zawał 
serca. Pozostali trzej — chorzy, ale przecież Szczęśli
wi — otrzymali pracę i mieszkanie, rentę i jednora
zowy zasiłek pieniężny. Zasiłek taki, rentę i mieszka
nia otrzymały również wdowy po zamordowanych... 
Czas — najlepszy lekarz — powoli zaciera wspom
nienia. ..

Takie mogłoby być właściwie zakończenie tego 
smutnego reportażu o czasach pogardy i braku wiary 
w człowieka.

A jednak pozostałyby jeszcze niedomówienia, wy
magające wyjaśnień, pytania wymagające odpowie
dzi... Dlaczego np. nie zapropowano zrehabilitowa
nym oficerom powrotu do czynnej służby wojskowej? 
Być może żaden z nich nie skorzystałby z takiej pro
pozycji; zły stan zdrowia z pewnością uniemożliwiłby 
im ponowne włożenie munduru. Ale mieliby przynaj
mniej wewnętrzne poczucie pełnej rehabilitacji 
moralnej, pełne zadośćuczynienie, którego nie 
daje jeszcze nawet najbardziej formalne stwierdze
nie niewinności, przydział na mieszkanie i zapomoga.

Są także sprawy, wykraczające poza dziedzinę 
aktów formalnych. Mam na myśli stosunek do ludzi 
którzy padli ofiarą potwornego systemu, którzy obec
nie — opuściwszy mury więzienia — wracają do 
życia. Podejście do nich wymaga szczególnego wy
czulenia delikatności.

Kilka dni temu przechodnie, przechodzący w go
dzinach popołudniowych w pobliżu Mostu Błędnik w 
Gdańsku, byli świadkami wstrząsającego wypadku. 
Z tramwaju, jadącego w kierunku Wrzeszcza wypadł 
człowiek. Powodem wypadku nie był brak uwagi. 
Człowiek ten po prostu miał silną gorączkę, zemdlał, 
stracił równowagę i dostał się pod koła tramwaju. 
Skutki były fatalne. Prawa noga ofiary nieszczęśli
wego wypadku uległa zupełnemu zmiażdżeniu i dy
żurny lekarz Akademii Medycznej był już bezradny; 
trzeba było dokonać natychmiastowej amputacji nogi 
poniżej biodra... Człowiekiem tym był Robert Kas
perski..,

Jesteśmy dalecy od wiązania tego tragicznego 
wypadku z kłopotami, jakie kmdr Kasperski-napotkał 
na swojej niełatwej drodze życia. Ale miał on tych 
kłopotów stanowczo zbyt wiele. Czy były to począt
kowe trudności w uzyskaniu mieszkania, czy niska 
stanowczo nie wystarczająca zapomoga, czy wreszcie 
komplikacje w uzyskaniu odpowiedniej pracy, które 
zwłaszcza tragicznego dnia nabrały wyjątkowego 
natężenia — wszystko to nie sprzyjało powrotowi do 
normalnego życia choremu, wyprowadzonemu z 
równowagi człowiekowi.

Ale nie na apelu o większe wyrozumienie wobec 
ludzi, którzy przeszli tak wiele, chciałbym zakończyć 
ten artykuł o smutnych czasach pogardy...

Ponury okres, który bezpowrotnie mamy za sobą, 
przywykliśmy nazywać okresem „niewłaściwych me
tod i wypaczeń"... Powiedzmy sobie wyraźnie: w 
wielu wypadkach był to- okres pospolitej zbrodni...

Przestańmy mówić o wyłącznej winie sytemu. 
Przestańmy operować ogólnikami i zwalać całą winę 
na kilku pospolitych sadystów typu Różańskiego, 
Fejginą i Romkowskiego... żaden tego rodzaju „sy
stem" nie utrzymałby się ani godziny, gdyby nie po
siadał setek swych zagorzałych adherentów i gdyby 
nie opierał się na ludziach mocnych co prawda w 
pysku i w pięściach, ale o brudnych sumieniach i za
jęczych sercach.

Pełna rehabilitacja pokrzywdzonych — moralna 
i materialna — to sprawa niezwykle istotna i pilna. 
Dobrze, że stała się przedmiotem szczególnej troski 
partii i rządu. Zgodnie z oświadczeniem generalnego 
Prokuratora wpłynęło już do chwili obecnej ponad 
1700 podań o- rehabilitację. 852 sprawy zostały już 
zbadane, a w 364 wypadkach uznano słuszność wnio
sków i wystąpiono o rewizję wyroków, bądź wzno
wienie procesu.

To oczywiście bardzo dużo... Ale czy 
wszystko? Pozostaje jeszcze druga strona zagadnie
nia również ważna pilna: problem odpowie
dzialności za zbrodnie i wypaczenia minionego 
okresu, problem postawienia w stan oskarżenia 
sprawców łamania praworządności, w innych stoso
wania nieludzkich metod śledztwa, pszymusu fizycz
nego i moralnego, fałszowania dowodów itd....

To prawda, że w stosunku do kilku odpowie
dzialnych pracowników byłego MBP i kierownictwa 
Informacji WP toczy się już dochodzenie. To prawda, 
że nasz aparat bezpieczeństwa i informacji uległ 
poważnym przeobrażeniom...
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Ale czy sięgają one dostatecznie głęboko? Czy 
nie przebiegają zbyt wolno? ., ... -. A ..

Objęcie stanowiska kierownika Wojewódzkiego 
Urzędu d/s Bezpieczeństwa w Gdańsku przez skom
promitowanego w Szczecinie b. szefa tamtejszego 
Urzędu UB — Kotonia, który dopuszczał do licznych 
faktów jaskrawego łamania praworządności w śledz
twach (o czym wyraźnie mówi uchwała szczecińskich 
prawników) — zdaje się potwierdzać, że obawy spo
łeczeństwa Wybrzeża są uzasadnione.

W artykule pod wymownym tytułem:„żeby nigdy 
nie drżały serca" („Głos Wybrzeża" nr 138), żądaliś
my pociągnięcia do surowej odpowiedzialności karnej 
winnych stosowania nieludzkich metod śledztwa w 

tzw. „sprawie elbląskiej". Brak jakichkolwiek odpo
wiedzi ze strony Prokuratury Generalnej, Naczelnej 
Prokuratury Wojskowej i Ministerswa Sprawiedliwo
ści — wzbudza zrozumiały niepokój.

Niniejszy artykuł stawia podobny problem i takie 
same żądania. Miejmy nadzieję, że uczyni to z lep
szym skutkiem...

Krąg śledztwa musi objąć wszystkich winnych, 
a rezultaty dochodzeń powinny być podane do pu
blicznej wiadomości.

Wymaga tego uczciwy i odważny rozrachunek z 
przeszłością.

Franciszek Walicki

Modlitwa na morzu
Za łaskę życia i za to, że wolny 
witam codziennie wschodu słońca zorzę

Dzięki Ci Boże!

Za to, że tutaj pośród obcych ludzi 
mogę się modlić te swej mowie ojczystej 

Chwała Ci Chryste!

Chwała Ci Chryste za każdą łzę wspomnień 
za ból tęsknoty i siłę przetrwania.
Za wiarę w kraju mego zmartwychwstanie 

Dzięki Ci Panie!

O Panno święta Ty do Syna swego 
Wstaw się za nami o wygnania kres 
Módl się za nami i do kolan Jego 
pochyl swe skronie 

mokre od łez.

Błagaj Go Pani niechaj z krzyża zejdzie 
i idzie z nami do ziemi ojczystej.
Przez bezimienne cmentarze niech przejdzie 
które wołają; Zmiłuj się o Chryste!

Bądź nam miłościw w swojej ludzkiej męce 
i ból niewoli który cierniem tkwi 
weź na swe skronie i na sercu Polski 
złóż święte ręce 

ciepłe od krwi.

I mocą Boga kaź Jej z prochu powstać 
jak Człowiekowi. Niech do niebios progu 
strzeli wolnością i swą dumną postać 
schyli przed Stwórcą i za cud łaski 

podziękuje Bogu.

J. Krakus
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
WALNY ZJAZD

Zarząd Główny S. M. W. zawiadamia wszystkich Ko
legów, iż zgodnie z paragrafem 24 Statutu Stowarzyszenia, 
tegoroczny Walny Zjazd SMW odbędzie się w dniach 6 i 7 
kwietnia (sobota i niedziela). Zarząd Główny SMW prosi 
wszystkich Członków o jak najliczniejszy udział w Zjeż- 
dzie, względnie przekazanie swego głosu na innego kolegę, 
tak by Walnemu Zjazdowi zapewnić ąuorum wymagane 
Statutem.

W zwiąźku z tym prosimy wszystkich Kolegów, którzy 
zalegają ze składkami członkowskimi, o jak najszybsze ich 
uregulowanie. W myśl Statutu oraz ostatnich uchwal 
Zarządu Głównego SMW prawo głosowania na Walnym 
Zjeździe mają jedynie ci członkowie, którzy nie zalegają 
ze składkami dłużej niż 6 miesięcy.

CZŁONKOSTWO DOŻYWOTNIE
Członkostwo dożywotnie wpłacili dotychczas następu-

jący Koledzy:
W. Nadratowski £ 13.13.0 E. Iwaszkiewicz 10.10.0
J. Busiakiwicz 11. 0.0 Z. Plezia 10.10.0
E. Mentryka 11. 0.0 F. Balicki 10.10.0
T. Łubieński 10.10.0 J. Koziołkowski 10.10.0
T. Kutek 10.10.0 M. Janczewski 10.11.3
J. Wiszowaty 10.10.0 P. Cieślak 10.10.0
A. Guluk 10.10.0 T. Farbisz 15. 0.0
W. Łoskoczyński 14. 0.0 C. Przybyliński 10.10.0
W. Zaziemski 10.10.0 J Wańkowski 10.10.0
W. Krzyżanowski 10.10.0 C. Yorke-Debersztyn 10.10.0
A. Cieszkowska 20. 0.0 R. Haberlau 10.10.0
R. Tymiński 10.10.0 K. Hess 10.10.0
S. Pohorecki 12. 6.6 B. Markowski 12. 0.0
R. Jedyński 11. 0.0 M. Wasilewski 12. 0.0
Z. Janowski 10.10.0 M. Hrynkiewicz-Moczul
C. Wnorowski 10.10.0 ski 10.10.0
S. Kopecki 10.10.0 W. Zajączkowski 12. 0.0
S. Witkowski 15. 0.0 R. Dulla 10.10.0
M. Maciejewski 15. 0.0 H. Gryko 11. 0.0
B. Gawęcki 10.10.0

Kol. A. Reyman i kol. R, Reyman wpłacili składki
członkowskie na 3 lata z góry.

Wszystkim wyżej wymienionym Kolegom za społeczne 
ustosunkowanie się do naszego apelu i zrozumienie naszej 
sytuacji Zarząd Główny SMW serdecznie dzękuje.

Ogólna suma wpłacona dotychczas na członkostwo 
dożywotnie wynosi £ 437.0.9.

Jednocześnie ponawiamy nasz apel do wszystkich Człon
ków SMW, by w miarę swych możliwości finansowych ze- 
chcieli pomóc swej własnej organizacji materialnie przez 
wpłacanie członkostwa dożywotniego. Nie ma czasokresu 
ani terminu zakończenia wpłacania członkostwa dożywot
niego. Sprawa ta jest i będzie zawsze aktualna.

PROPORZEC O.R.P. „ISKRA”
Kilka tygodni temu otrzymaliśmy od p. adm. J. Unru- 

ga list, który przytaczamy poniżej. W ślad za listem nade
szła paczka zawierająca proporzec O.R.P. „Iskra”, który 
mamy zamiar umieścić za gablotką w widocznym miejscu 
w Klubie SMW.

„W tych dniach pozwalam sobie wysłać paczkę za
wierającą proporzec okrętów Marynarki Wojennej. Pro- 
przec ten został w roku 1939 oddany w Casablance ofice
rowi francuskiemu do przechowania przez kapitana (mar. 
handl.) „Iskry”. — Jak Panowie pamiętają, załoga O.R.P. 
została po wybuchu wojny z Casablanki, gdzie okręt się 
wtedy znajdował, odesłana do Anglii, po rozbrojeniu okrę
tu. — „Iskra” została objęta przez załogę cywilną i prze

prowadzona do Gibraltaru, gdzie stała do końca wojny, 
ów oficer francuski niedawno oddał proporzec naszemu 
Związkowi kombatantów. Ufając, że miło będzie wszyst
kim Kolegom naszej Samopomocy mieć tę pamiętkę po 
naszej starej „Iskrze”, przesyłam proporzec do Waszej dys
pozycji.

Przesyłam serdeczne pozdrowienia.
J. Unrug"

Zarząd Główny SMW serdecznie dziękuje Panu Ad
mirałowi za zajęcie się tą sprawą i za sprawienie nam 
tak miłej niespodzianki.

NOWI CZŁONKOWIE
Ostatnio zgłosili swój 

naszego Stowarzyszenia 1 
A. Karruck 
T. Ożóg

Oraz jako członkowie 
J. G. Alldridge 
D. J. Alldridge 
J. Rymkiewicz

ODWIEDZILI SMW 
C. Przybyliński 
C. Yorke-Debersztyn 
dr T. Jezierski 
T. Ożóg 
H. Komarnicki

e wstąpienie i zostali przyjęci do 
<ol. kol.:

L. Śliwiński
M. Kaczmarek

wspierający pp.:
Z. Nagórski
F. Hampton
M. Porcianko

następujący Koledzy:
J. Starzycki
Z. Jagusiewicz
J. Pawłowski jun.
M. Kamiński jun.

TOMBOLE W KLUBIE SMW
Zgodnie z zamiarem Koło Pań SMW zapoczątkowało 

w naszym Klubie niedzielne tombole. Wykazując niezwyk
łą energię i pomysłowość. Koło Pań zebrało wśród swoich 
członkiń cały szereg fantów, które umożliwiły bez wydat
ków urządzenie prawie pięciu kolejnych tombol. Ogólna 
suma przekazana przez Koło Pań z tych imprez wyniosła
£66.12.1.

By móc Kołu Pań umożliwić dalsze organizowanie 
tomboli, jeszcze raz zwracamy się z gorącym apelem do 
wszystkich członków SMW o nadsyłanie fantów odpo
wiednich ną ten cel.

ANDRZEJKI
Tradycyjnym już zwyczajem urządziło Koło Pań SMW 

w dniu 1 grudnia ub. r. zabawę taneczną. Nie można po
wiedzieć, żeby zabawa ta należała do imprez tzw. uda
nych, ale jeśli tak było, to mamy do zawdzięczenia jedynie 
sobie, gdyż chociaż na zabawie tej było stosunkowo sporo 
gości, to nie było natomiast członków SMW. Nasuwa się w 
związku z tym pytanie coraz częściej aktualne, czy posia
danie Klubu, względnie urządzanie imprez dla członków, 
jest w ogóle wskazane. Czysty dochód w sumie £ 11.19.0 
został wpłacony do kasy SMW.

MIKOŁAJKI
Dorocznym zwyczajem Koło Pań SMW urządziło w 

dniu 30 grudnia 1956 Mikołajki dla dzieci członków. Dzieci 
otrzymały upominki złożone uprzednio przez rodziców, a 
także paczki ze słodyczami od SMW. Po podwieczorku 
były gry, zabawy, trochę hałasu i wesołości w naszym 
Klubie.

ZMIANA MANAGERA W KLUBIE SMW
Z końcem listopada 1956 roku objął obowiązki Mana

gera Klubu i gospodarza domu przy 13 Chelsea Embank- 
ment — płk L. Strzelecki.

ŚLUBY
W dniu 27 października 1956 zawarł związek małżeń

ski długoletni członek SMW, kol. Tadeusz Hermaszewski z 
p. Józefą Ulanicką
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W dniu 18 grudnia 1956 wszystkim nam dobrze znany 
kol. Jan Krasowski zawarł związek małżeński z p. Kazi
mierą Łotocką.

Obydwóm Młodym Parom Zarząd SMW i Redakcja 
„Naszych Sygnałów” przesyła serdeczne życzenia szczęścia 
i wszelkiej pomyślności na nowej drodze życia.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W dniu 5 listopada 1956 zmarł w szpitalu w Londynie 

po długiej i ciężkiej chorobie st. bsm. Ludwik Iglantowicz. 
Śmierć nastąpiła po ciężkiej operacji płuc. Pochowany zo
stał na cmentarzu Bromtpon Cemetry w Londynie.

Zmarły był dobrze i powszechnie znaną postacią w 
Marynarce Wojennej a później na terenie SMW, gdzie był 
członkiem kilku Zarządów oraz zajmował się żywo sprawa
mi Komisji Opieki, szczególnie podczas ostatnich kilku lat 
pobytu swego na lądzie.

Od wczesnej młodości służył w Marynarce Wojennej 
i przez cały czas wojny przebywał na okrętach R.P. Po 
wojnie był instruktorem na kursach przygotowujących 
marynarzy i żołnierzy do życia cywilnego. Następnie kilka 
lat pływał w Marynarce Handlowej i dopiero choroba 
zmusiła go do przerwania pływania. Był znany i ceniony 
przez nas wszystkich za swój charakter, koleżeńskość i lo
jalność. Był jednym z tych, którzy od początku budowali 
silne zręby pod egzystencję naszej organizacji. Jego syl
wetka pozostanie nam długo w pamięci.

W związku ze śmiercią st. bsm. L. Iglantowicza grono 
kolegów i przyjaciół zmarłego wystąpiło z propozycją wy
stawienia mu najskromniejszego choćby nagrobka. Ape
lują oni do wszystkich przyjaciół Zmarłego o przysyłanie 
na ten cel darów pieniężnych. Na projektowany nagrobek 
wpłynęły już następujące dary:
pp. F. Hermanowie £ 1.0.0; S. Siekiewicz £ 5.0.0; J. Bu- 
siakiwicz £ 2.0.0.

Wszelkie dary należy nadsyłać do kancelarii SMW z 
zaznaczeniem: „Na nagrobek dla ś. p. L. Iglantowicza”.

ZMIANA NA STANOWISKU
PIERWSZEGO LORDA ADMIRALICJI

W związku z rekonstrukcją w rządzie angielskim pierw
szym Lordem Admiralicji został the Right Hon. Lord Sel- 
kirk. Z tej okazji Zarząd Główny SMW wysłał list z gra
tulacjami, na który otrzymaliśmy zamieszczoną poniżej 
odpowiedź:

„Dear Lieutenant Nadratowski,
I would be glad if you would express to the Polish 

Naval Association my very warm thanks for the kind 
letter which you have be en good enough to write to me on 
their behalf.

I do not think that the Royal Navy will ever forget 
the camradeship of the Polish Units during the war, and 
I think particularly the work which was carried out by 
submarines.

Yours sincerely,
Selkirk.”

Dary na SMW:
Żarz. Gł. Ligi Morskiej 29. 4.1 J. Rochowczyk 2. 2.3
J. Hobot 1. 0.0 W. Majewski 3.10.5

Zarząd Główny SMW serdecznie dziękuje wszystkim 
Ofiarodawcom za przekazane dary.

APEL
Do kancelarii SMW napływają z Polski coraz częściej 

prośby o wszelkiego rodzaju publikacje tyczące działalno
ści Marynarki Wojennej w czasie drugiej wojny światowej. 
Materiały te są potrzebne do opracowań historycznych o 
działalności Marynarki Wojennej, które są opracowywane 
bądź to przez grono naszych kolegów w Kraju, bądź to 
przez historyków. Ponieważ wszystkie materiały w SMW 
zostały wyczerpane, uprzejmie prosimy wszystkich Kole
gów o nadsyłanie: książek, broszurek, fotografii, wycinków 
z gazet, własnych wspomnień itp. Materiały te mogą być 
po polsku względnie po angielsku.

KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ IM. GINSBERTA
Od wydania poprzedniego numeru „Naszych Sygna

łów” — następujące dary wpłynęły na Fundusz im. J. 
Ginsberta:
Samopomoc Weteranów Mar. Woj. — Nowy Jork £ 35.16.0
Koło SMW, Glasgow 1. 0.0
II Oddział Ligi1 Morskiej w Chicago 8.16.1
Liga Morska — Oddział Sanitariuszek 8.16.1
Związek Oficerów Marynarki Handlowej 15. 0.0
Liga Morska — Klub Powiat Jasło 3.11.2
Liga Morska — Oddział im. Sikorskiego 8.18.2
Zarząd Główny Ligi Morskiej 20. 0.0
Kami Office 3. 0.0

Zamiast życzeń świątecznych:
J. Busiakiewiczowie 2. 0.0 A. Wacięgowie 1. 0.0
B. Wrońscy 1. 0.0 j. Miodyńska 10.0
B. Biskupscy
L. Ziembiccy

1. 0.0 F. Pitułkowie
1. 0.0

2. 0.0

M. Hrynkiewicz-Moczulscy
Ofiary:

1.10.0

Z. Kiciński £ 18. 0.0 S. Karpowicz 1. 0.0
E. Nowak 2. 0.0 B. Karczewski 10.0
C. Yorke-Debersztyn 10.0 W. Art 1. 2.1
S. Dzienisiewicz 1. 0.0 H. Gryko 1. 0.0
M. Maciejewski 3. 0.0 S. Ciundziewicki 13.9
S. Witkowski 3. 0.0 J. Wojtyra 10.0
R. Haberlau 4.10.0 A. Guluk 2. 0.0
A. Trzyna 10.0 Bezimiennie 1. 0.0
W. Zaziemski 1. 0.0 B. Lassa 1. 0.0
A. Dołęga-Cieszkowska 1. 0.0 P. Oleszczyk 5.0
K. Hess 3.10.0 S. Rowiński 1.17.5

W. Zaremba 1 0.0 H. Chwalibóg 10.0
J. Danyluk 1. 0.0 M. Wasilewski 1.10.0
T. Farbisz 5. 0.0 K. Domański 10.0
W. Krzyżanowski 1. 0.0 P. Cieślak 1. 1.2
C. Żmija 1. 0.0 F. Atlasiński 10.2
F. Jasłowski 1. 0.0 R. Bakjes 1. 0.0
P. Bukraba 1. 6.4 W. Pawłowicz 1. 0.0
W. Lasek 10.0 Z. Kleczyńska 1. 1.0
T. Lesisz £ 1. 0.0 J. Piór 3.10.0
A. Tyc 1. 0.0 S. Rusieccy 1.10.0
M. Kadulski 1. 0.0 W. Zajączkowski 3.10.0
R. Tymiński 10. 0.0 Z. Janowski 5. 0.0
A. Grochowski 10.0 S. Kramek 1. 0.0
J. Tchórznicki 10.0 M. Kleczyński 5,0
Przesłane przez Kmdr. E. Pławskiego 3.13.0
zebrane od: M. Pulchny, K. 
W. Szwec, E. Pławski.

Rogalski, S. Łukaszewicz

Oddział Ligi Morskiej im. Kwaśniewskiego 3.10.4
Dary w naturze:

kol. T. Piątkowski — ubranie męskie.
W imieniu naszych inwalidów, chorych i rodzin, za

równo na obczyźnie jak i w Kraju, Komisja Opieki składa 
gorące podziękowanie tym wszystkim, którzy tak hojnie 
zasilili Fundusz ś. p. kpt. mar. J. Ginsberta i tym, którzy 
swoją pracą przyczynili się do wysłania paczek na Boże 
Narodzenie.

Paczek zostało wysłanych 69 do Kolegów i ich Rodzin 
na terenie Anglii. Francji. Szwecji oraz do Rodzin po po
ległych w Polsce.

Koszt paczek świątecznych wyniósł £ 102.9.2.
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Paczki do Polski zawierały: po 2 ibs kawy i 2 Ibs her
baty. Paczki do Francji i Szwecji zawierały: kawę, herba
tę, czekoladę, orzechy, cukierki. Paczki w Anglii: babki, 
makowniki, kiełbasę, orzechy, papierosy, figi i daktyle.

KOŁO NOWY JORK
Odpowiadając na apel Zarządu Głównego, w ślad za 

Kołami SMW Glasgow i Brighton, Prezes Zarządu Samo
pomocy Weteranów Mar. Woj. w Nowym Jorku przesłał na 
ręce Zarządu Głównego w charakterze pożyczki sumę 
1000 doi. Fakt ten świadczy za siebie. Abstrahując od wy
datnej pomocy w ten sposób nam okazanej, jest jeszcze 
jeden niewątpliwie chwytający za serce aspekt tej sprawy. 
Pokazana w ten sposób solidarność naszych Kół świadczy, 
jak jeszcze dalece łączą nas Wszystkich więzy przynależ
ności do tej samej rodziny. Żywimy przekonanie, że 
przy takim nastawieniu wszystkich członków SMW prze
brniemy wszelkie trudności i możemy świało spojrzeć w 
jaśniejszą przyszłość.

Imieniem Zarządu Głównego SMW składamy Prezeso
wi oraz Zarządowi Samopomocy Weteranów Marynarki 
Wojennej w Nowym Jorku serdeczne podziękowanie.

W połowie listopada 1'956 Samopomoc Weteranów 
urządziła w jednym z lokalnych hoteli zabawę marynar
ską, która okazała się pełnym sukcesem. Należy podkreślić, 
że stało się to przy pełnym poparciu tamtejszej Młodej 
Polonii, która ostatnio intensywnie popiera działalność 
Samopomocy Weteranów.

W dniu 25 listopada odbyło się doroczne Walne Ze
branie Samopomocy Wet. Mar. Woj. Zebranie odbyło się 
w przyjemnej atmosferze. Rzeczowa dyskusja przyczyni 
się też niewątpliwie do podniesienia wysiłków Zarządu. 
Nowy Zarząd wybrany został w. następującym składzie:

Prezes — kol. K. Mayer. Wiceprezesi — kol. kol. Z. 
Łopuch i S. Kuty. Sekretarz Org. — W. Olszewski. Skarb
nik — T. Jaszkowski. Członkowie Zarządu — H. Lubicz i 
S. Majka.

Komisja Rewizyjna — kol. kol.: K. Brożek, M. Łysa
kowski, W. Stróżniak.

Sąd Koleżeński —: kol. kol.: S. CharłÓziński, B. Kru- 
tol, A. Bogacki.

Nowemu Zarządowi życzymy owocnych wyników pracy 
dla dobra Stowarzyszenia.

Z ŻYCIA KOŁA SMW BRIGHTON
Obecny Zarząd Koła SMW Brigthon prowadzi bardzo 

ożywioną pracę nie tylko w kierunku zdobywania nowych 
członków, lecz również na polu społecznym, podtrzymując 
w dalszym ciągu tzw. prym w dziedzinie organizowania 
polskich imprez na terenie Brighton.

O popularności naszego Koła świadczy również i to, 
że Polacy brightońscy oraz ich przyjaciele Anglicy chęt

nie i gremialnie uczęszczają ną organizowane przez ma
rynarzy różnego rodzaju imprezy spcłeczno - narodowe, 
oraz rozrywkowe.

Zabawa Jesienna w dniu 29 września 1956 zgromadziła 
bardzo pokaźną ilość gości polskich i angielskich, a pomy
słowość i atrakcje naszych gospodarzy sprawiły, źe zaba
wy nie było końca i tylko godzina policyjna spowodowała, 
że trzeba było opuścić tak wspaniały lokal, jakim jest sala 
balowa Kina Savoy, w której nasze KoŁo urządza wszyst
kie swoje zabawy i bale.

Zabawa listopadowa z okazji święta Niepodległości u- 
rządzona w dniu 10 listopada 1956 wspólnie z bratnimi 
polskimi stowarzyszeniami również udała się znakomicie, 
przynosząc wydatny czysty dochód, który przeznaczono na 
urządzenie obchodu św. Mikołaja dla wszystkich polskich 
dzieci zamieszkałych w Brighton i okolicy.

Obchód Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 1956 
poprzedzony uroczystym nabożeństwem odprawionym 
przez polskiego duszpasterza — proboszcza polskiej para
fii katolickiej w Brighton ks. T. Wojtasa, po południu — 
zgromadził w sali parafialnej bardzo dużą ilość Polaków 
oraz naszych przyjaciół Anglików.

Podniosły patriotyczny program pod kierownictwem 
składającym się z większości członków naszego Koła wy
warł na wszystkich uczestnikach akademii bardzo głębo
kie wrażenie.

św. Mikołaj w dniu 8 grudnia 1956 zgromadził 85 dzie
ci polskich, które św. Mikołaj w asyście aniołków (dzieci 
rodzin marynarzy) obdarował hojnie paczuszkami zawie
rającymi zabawki słodycze ufundowane z dochodu z zaba
wy listopadowej oraz dodatkowych dotacji wszystkich pol
skich organizacji.

Nie brakowało nawet pętającego się w około św. Miko- 
łaja diabełka, który swymi figlami tak pięknie bawił dzie
ci, że prawie żadne z nich nie okazywało strachu.

W drugiej części programu, panie z komitetu podejmo
wały dzieci oraz gości herbatką i ciastkami ufundowanymi 

przez rodziców oraz przyjaciół dzieci polskich.
Bal sylwestrowy w dniu 31 grudnia 19f6 urządzony 

przez Koło w sali balowej kina Savoy, zgromadził potężną 
ilość gości polskich i angielskich, którzy Nowy Rok powitali 
bardzo hucznie i na wesoło, życzeniom nie było końca. 
Zapoczątkował je prezes Koła kol. Zabłocki, składając ży
czenia wszystkim zebranym.

Ze strony gości między życzeniami były również po
dziękowania dla gospodarzy balu za ich troskliwą opiekę 
oraz dużą pomysłowość, jakie cechują prawie wszystkie 
imprezy marynarskie, względnie urządzane wspólnie i w 
których przejawia się pracowita ręka naszego Koła przy
czyniając się do ich uświetnienia. S. Wieczorkiewicz

MARYNARSKA SERIA
Zaczęła się ta marynarska seria raczej niespo

dziewanie. Któregoś wieczoru żona powiedziała, że 
kuzyn pewno znowu zawita do Londynu za jakieś trzy 
lata. I rzeczywiście ostatni raz zajęło mu „w osiem
dziesiąt dni dookoła świata" równiutkie cztery lata. 
W Londynie był na wiosnę 56-go roku. A więc w 1960 
roku, a może nawet jesienią 1959 Aleksander Błażej 
Sulikowski będzie znowu z nami. Rodzina, winna się 
trzymać kupy, a jak Zagłoba w Rocha Kowalskiego 
tak ja w’ kuzynostwo z Sulikowskim uwierzyłem. Choć 
z nim do pokrewieństwa czy powinowactwa więcej 
przyznało się osób. Pamiętam w Bickleigh po powro
cie z urlopów podchorąży wówczas Sulikowski zdawał, 
gdy na niego kolej przyszła, krótkie sprawozdanie z 

pobytu w Londynie. Tak sobie bowiem skracaliśmy 
długie godziny podchorążackiego raju. ...Z Regent 
Street poszliśmy w lewo, potem w prawo, i znowu, 
w prawo (zaznaczam, że trasa jest zmyślona, by niko
go na niepotrzebne sentymentalne błądzenie nie na
razić) po żelaznych schodkach do bardzo miłego 
mieszkanka. Sami rozumiecie, prawda, bąka kuzyn, 
gdy przerywa mu Stefan brutalnym pytaniem: Czy 
ona miała bliznę po operacji ślepiej kiszki? Otrzy
mawszy potwierdzającą odpowiedź Stefan krzyknął: 
Kyzunie! Długo ściskali sobie prawice i patrzyli się 
sobie w oczy, jak dwaj bracia, co pierwszy raz spot
kają się po latach rozłąki.

Nasze powinowactwo z kuzynem Sulikowskim' 
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sięga czasów krakowskich. Dowiedzieliśmy się bo
wiem że jego ciotka mieszkała w Krakowie i moja 
ciotka też mieszkała w Krakowie. Każdy się chyba 
zgodzi, że jego ciotka i moja ciotka to są dwie ciotki 
i jako takie stanowią niezbity powód by czuć przy
należność do tej samej rodziny — rodziny pociotków.

W 1956 kuzyn jechał do Anglii z Australii przez 
U.S.A. Zahaczył tam o Nałęcz-Korzeniowskiego, co 
szybko uzupełniam wiadomością że miałem od Sta
cha Nałęcza list z Maternity Hospital z Chicago. 
Widzę, że ta wiadomość dziwnie niepokoi moją żonę, 
by więc uniknąć dalszych nieporozumień tłumaczę, 
że jest on tam lekarzem, a nie pacjentem. Nałęcz- 
Korzeniowski dwa doktoraty zdobył w Irlandii —- to 
się nazywają studia — jeden ortodoksyjnie, zdając 
egzaminy, do drugiego się wżenił. Obecnie dokto
rostwo Korzeniowscy pielęgnują swe doktoraty w 
Ameryce,

Jest tamże Nitka. Józef Nitecki według już zresztą 
może przestarzałego sprawozdania kuzyna obecnie 
studiuje chemię. Nie chce się wierzyć co okoliczność 
i nacisk nowoczesnego społeczeństwa zrobią z przy
zwoitego humanisty. Bo zawsze wyobrażałem sobie 
Józka w latach dojrzałych siedzącego w pokoju, gdzie 
ściany są zastawione półkami pełnymi książek i czer
piącego pełnię zadowolenia z lektury, dobrze nabitej 
fajki i może kieliszka portu. A tu chemik. Ja też 
nigdy nie marzyłem, że będzie ze mnie dobry archi
tekt. Marzenia me się spełniły, choć, studia archi
tektoniczne skończyłem. Lata temu gdy w podchorą
żówce Józek był moim partnerem w konkursie bryd
żowym, nie przeczuwałem, że to potencjalny chemik 
siedzi naprzeciw. Wielki konkurs brydżowy też był 
jednym ze sposobów umilania podchorążackiego raju, 
napewno' bardziej popularnym niż zawody lekkoatle
tyczne. Do zawodów lekkoatletycznych musieli sta
nąć wszyscy, w konkursie brydżowym udział brali 
tylko wtajemniczeni: Głowa z Wierzbickim — lau
reaci konkursu, Olszewski, Mochnacki, Mieszkowski, 
Grzegorczyk, Nitecki i paru innych.

Z tej paczki podczas studiów w Londynie po 
wojnie grywaliśmy często z Wierzbickim. Ten jednak 
piękny kontakt intelektualny został zerwany gdy 
Wiki — wówczas już dyplomowany inżynier geolog 
wyjechał do Adenu czy Abisynii czy innego równie 
egzotycznego kraju.

Zbyszek Głowa 1 szczególnie Stach Olszewski 
przetrwali w jedności brydżowej do dziś. Zbyszek po 
studiach w Irlandii osiadł w Londynie, a Stach jest 
tu stale. Co czwartek karty śmigają nad zielonym 
stolikiem z tym samym zapałem rozdawane i z tym 
samym oczekiwaniem podnoszone co przed laty.

Czwórkę brydżową trzeba było jakoś rozbić na 
Sylwestra. Z Zbyszkiem poszliśmy do Samopomocy 
gdy Stach został w domu z panną Krzyżanowską. 
Panna Krzyżanowska ma już dziś lat sześć, ale sama 
nie chciałaby zostać. W Samopomocy marynarzy na 
palcach można policzyć, ale na co zwracam uwagę 
Henryka Hoyera, młodziejemy wyraźnie. Po tobie 
tego nie widać, mówi mi z serdeczną szczerością: tłu
maczę więc o co chodzi. Widać panny Giertychówny, 
jest młody Wroński a nie ma Jędrzeja Giertycha czy 
B.W., jedynego w S.M.W. przy okazji zaznaczam 
członka o którym mówi się inicjałami, co w Anglo
saksońskiej tradycji jest dowodem znaczenia i po
wodzenia. Daj Mu Boże nie takie numery Naszych 
Sygnałów redagować. A z naszego rocznika nawet 
Krzyś Miszewski młodszego brata na bal przysłał a 
sam został na „majątku". W tak odmłodzonym towa
rzystwie Nowego Roku doczekaliśmy się na wesoło, 
a zabawa przeciągnęła się w wczesne godziny poran
ku... Zbliża się bal sezonu. Nie wątpię, że na balu 
morskim będziemy się doskonale bawić. Ale... może 
by nas tak nieco więcej było. By obecnym nie było 
żal, że tylu dobrych kolegów taką okazję marnuje: 
ostatnią okazję ogólnego randez-vous przed Walnym 
Zjazdam. A więc — Do zobaczenia na balu morskim.

Wiesław Krzyżanowski

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Transvaal, South Africa, 
Grudzień 1956 r.

List mój muszę zacząć od przeprosin, skierowa
nych przede wszystkim do Kola Pań 1 do tych wszyst
kich Kolegów, z którymi nie zdążyłam się pożegnać, 
a którym przesyłam serdeczne wyrazy. Wyjeżdżałam 
z Londynu w ogromnym pośpiechu, korzystając z nie
spodziewanie mi zaofiarowanego przejazdu na statku 
odpływającym dużo wcześniej niż planowałam, a 
termin miałam tak krótki, że już na pożegnania cza
su mi brakło. Dziękuję też dopiero teraz tym wszyst
kim, z którymi współpracowałam przez szereg lat w 

S.M.W. za zrozumienie mi okazywane, za uczynność 
i życzliwość, jakiej tak wiele doznałam i wyrażam 
żal, że odjechać musiałam i nadzieję, że przecież kie
dyś z pewnością się spotkamy.

Podróż morską miałam na ogół dobrą. Niestety, 
właśnie od równika (na którym chrzest należyty 
otrzymałam) pogoda była zła, deszczowa i zimna, a 
niebo i ocean tak szare, że żadnych zapowiadanych, 
wspaniałych wschodów i zachodów słońca, ani innych 
cudów nie widziałam i żartowałam z kapitana, że z 
pewnością zmienił kurs i wiezie nas z powrotem do 
Anglii.
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Cape Town powitał mnie słońcem i oczarował 
pięknem swych okolic. Jest to jakoby najładniejsza 
prowincja Płd. Afryki, malowniczo położona u zbiegu 
dwóch oceanów nad którymi wznosi się wysokimi 
brzegami wspinającymi się do pasma gór o przedziw
nych kształtach. Miasto rozłożone u ich podnóża, 
pełne nowoczesnych bogatych gmachów, z doskona.ą 
komunikacją podmiejską, rozciąga się szerokim wa
chlarzem przedmieść! — lasków sosnowych i prze
strzeń jaką zajmuje można dopiero ocenić wieczorem 
z Signal Hill, gdy tysiące neonów rozmigoce się i roz
płomieni orgią różnokolorowych świateł, tym ja
skrawszych, że obejmuje je ciemny bezkres wody. Wi
doczność jest tak daleka, że sięga do błysków latarni 
Przylądka Dobrej Nadziei.

W dzień widok z Góry Stołowej, czy z pod mau
zoleum Rodes‘a jest nie mniej rozległy i bajecznie 
kolorowy. Stwarza to uderzająca tam przezroczystość 
powietrza, jakby świat był wymyty, a jakiej nigdzie 
w Europie nie spotkałam. Bujność i fantastyczność 
rysunku l barwy kwiatów i krzewów oszałamia i na
prawdę kraj ten który można porównać do wyczaro
wanych filmów Disney‘a, tchnie chwilami pięknem 
już nierealnym.

W Cape Town byłam gościem kpt. Brazgalskich 
(ona jest przyjaciółką moją jeszcze z lat dziecin
nych) a dzięki którym do Afryki wyjechałam, bo dali 
za mnie poręczenie. Podejmowali mnie w swoim uro
czym ..Domku", daleko za miastem, z taką gościnno
ścią, na jaką tylko staropolska pomnożona przez ma
rynarską wznieść się może. Bolek, czyli „Brazgal" 
wziął na czas mego pobytu urlop z fabryki w której 
pracuje i obwoził mnie swoim autem gdzie się tylko 
dało. Zbyt tam jednak jest wiele do oglądania, bym 
wszystko zobaczyć mogła. Dzięki Bolkom poznałam 
też szereg osób z kolonii polskiej, która tam jest 
dość liczna.

Pierwsze, ogólne wrażenia z Afryki były pomimo 
wszystko pewnym zawodem. Spodziewałam się zoba
czyć więcej egzotyki i odrębności od Europy, tak jak 
np. w Tangierze, czy innej części Afryki Północnej. 
Na próżno szukałam przejawów folkloru, który je
szcze podobno najbardziej się zachował w Durbanie. 
Ani w architekturze, ani w strojach niczego cieka
wego nie zobaczyłam. Murzyni ubrani po europejsku, 
a po londyńskim Ears Court‘cie nie wydawało mi 
się, że ich widzę więcej! Jedynie wszędzie istniejące 
napisy: „tylko dla europejczyków", uświadamiały mi, 
że jestem naprawdę w Afryce.

Podział na białych i kolorowych jest ogromnie 
ścisły i surowo przestrzegany i nawet policja jest 
dwu-barwna i każda nosi odrębne mundury. Do tego 
trzeba się przyzwyczaić. Dla nas przyjeżdżających z 
Europy, gdzie warunki bytowania uległy po wojnie 
tak wielkiej zmianie, trudnem też jest do oswojenia 
się, że pracę fizyczną wykonują tu tylko murzyni, że 
w domach prywatnych jest służba (zresztą nie wyso
ko opłacana) że wiele czynności Europejczykowi po
dejmować „nie wypada".

Co się od razu rzuca w oczy, to nie liczenie się 
zupełnie z powierzchnią budowlaną, to rozmach — 
bez względu na koszta — w planowaniu przedmieść, 
w projektowaniu domów mieszkalnych wyłącznie 
parterowych, a indywidualnych, nieraz bardzo cie

kawych, szeroko rozsianych w dużych ogrodach. Ba, 
całe nawet miasteczka mają najwyżej jedno piętro
we „gmachy*  handlowe. ‘Drugim uderzającym zjawi
skiem jest młodość Południowej Afryki (miasta tu
tejsze liczą przecież najwyżej kilkadziesiąt lat) i jej 
ekspansja przejawiająca się w stale idącej naprzód 
rozbudowie. Wszędzie się widzi wyrastające jak grzy
by po deszczu, nowe domy, nowe osiedla na pustko
wiach, wszędzie wre praca nad zakładaniem nowych 
dróg, nad udoskonalaniem tego, co jest i sięganiem 
po nowe połacie kraju.

Stopa życiowa jest bardzo wysoka, bo podatki 
wyjątkowo niskie, a zarobki w porównaniu do Anglii 
daleko wyższe (początkująca maszynistka zarabia 
£ 45 mieś, a inżynier po skończeniu studiów ma 
pensję „początkową**  £ 120). Ceny naogół są niższe 
niż w Anglii, a moc artykułów, zwłaszcza ubrań i 
obuwia sprowadzanych z Ameryki i Italii, bez porów
nania tańszych. Jedynie mieszkania są równie drogie 
lub droższe, posiadają za to wyposażenie i udogodnie
nia luksusowe, o których się na Wyspie nawet nie 
marzy. „Nasz" kochany Woolworth ma sklepy wszę
dzie, na-wet w najmniejszych miasteczkach, ale są 
one nowoczesne, mają kawiarnie i t.p. Ruch samo
chodowy jest ogromny, bo każdiy prawie swoje auto 
posiada, a doskonałe drogi asfaltowe pozwalają na 
rozwijanie dużej szybkości. Celują w tym szoferzy 
ciężarówek — murzyni ,to też katastrofy są liczne 
i wiele ofiar za sobą pociągają.

Z Cape Town jechałam przez 41 godzin pospiesz
nym pociągiem poprzez pół-pustynię „Karro", której 
urokiem jest nieustannie odbywające się nad nią 
widowisko jakim są zmiany zachodzące na niebie. 
Chmury w Afryce robią wrażenie nie tylko dziwnie 
zwartych, ale są zawieszone jakby jedne za drugimi, 
w perspektywie, jak dekoracje w teatrze. Efekty 
świetlne niesłychanie kontrastowe i tak szybko po 
sobie następujące jakby ktoś zapalał i wygaszał róż
nobarwne lampy. Patrzeć na to „teatrum" można go
dzinami.

Pociąg bardzo wygodny, przedziały sypialne dużo 
szersze niż w Europie, a taniość przejazdu mnie 
zdziwiła, bo za sleeping 2-ej klasy zapłaciłam nie 
wiele ponad £ 8, a przecież jechałam ponad tysiąc 
mil! (Bilet powrotny z Cape Town do Johannesburga 
kosztuje £ 12). Trzy całodzienne, bardzo obfite i 
smaczne posiłki w wagonie restauracyjnym (który 
ma bufet po środku!) wynosi 11/6, a kupony na nie 
kupuje się razem z biletem kolejowym.

Przesiadłam się w Johanesburgu, który ma wspa
niałe przedmieścia, okazałe i piękne rezydencje w 
ogródkach Szecherezady, bo też w tym mieście kon
centruje się cała tutejsza flnansiera, przeważnie ży
dowska i jest to punkt handlowy płd Afryki.

Od Johanesburga widok się zmienił. Mijam sze
reg kopalni złota, znacznych olbrzymimi jak góry 
usypiskami piasku, bo kopalnie są położone bardzo 
głęboko pod ziemią. Wreszcie po 4I/2 godzinach wylą
dowałam na małej stacyjce Ogies, w kraju jakiego 
nie spodziewałam się tu zobaczyć!

Pojęcie moje o Afryce Płd. budowane na filmach 
i opisach, odbiegały od rzeczywistości, jaką ziemia ta 
przedstawia swoją ogromną różnorodnością pejzażu. 
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Myśląc o Afryce widziałam oczyma wyobraźni przede 
wszystkim: busz, dziko żyjące plemiona murzyńskie 
i egzotyczne zwierzęta. (Dziś i murzyni i dzikie zwie
rzęta żyją tylko w rezerwatach). Nie wiedziałam 
jednak, że znajdę tu kraj rozległy, o terenie lekko 
sfalowanym, z polami uprawnymi ciągnącymi się 
milami, a niczem nieodgrodzonymi, z zabudowaniami 
farmerskimi tak od siebie oddalonymi, że je trudno 
dostrzec: z lasami na horyzoncie; z drogami ziemny
mi, szerokimi jak trakty, a wysadzanymi eukaliptu
sami (do złudzenia przypominającymi brzozy) i wie
rzbami plączącymi i sosnami i dębami. Nie wyobra
żałam sobie, że zobaczę na polach pracujące obok 
traktorów poszóstne zaprzęgi wołów, a na ugorach 
i łąkach stada pasących się krów. Gdyby nie ogólny 
koloryt jakiś niebieskawo-zielony i dużo intensyw
niejszy niż u nas, myślałabym, że znalazłam się na 
Kresach tak tutejszy krajobraz jest do' niego podob
ny! Wrażenie to jest spotęgowane wieczorem, kiedy 
żaby w pobliskich stawach zaczną rechotać i świer
szcze grać, tak, że powietrze aż drga, a zapach ma
ciejki z ogrodu wywołuje dalekie wspomnienia, od 
których w głowie się kręci. Trudno mi wtedy uzmy
słowić sobie źe mnie otacza „czarny ląd".

Jestem chwilowo u swojej siostry 1 szwagra, w 
kącie jakby zabitym deskami, w małym osiedlu przy 
kopalni węgla. Osiedle położone wśród t. zwanego 
„veld‘u:“ (ugorów porosłych ostrą trawą) jest odda
lone od kopalni o l*/ 2 mHi i oddzielone od niej sta
wami i laskiem eukaliptusowo-mimozowym, który je 
obejmuje lukiem i łączy się dalej z lasem sosnowym 
pełnym „naszych" grzybów. Domów jedno 1 dwu-ro- 
dzinnych jest tu 30. Wszystkie są parterowe, z obszer- 
nemi, krytemi werandami i wszystkie mają duże 
ogrody, a w nich garaże. Osiedle posiada wspaniały 
basen kąpielowy pod lasem, kort tenisowy, czytelnię, 
salą zabawową i kinową, gdzie filmy są wyświetlane 
raz na tydzień (bardzo to „domowe" kino) oraz am
bulatorium. w którym doktór przyjezdny przyjmuje 
2 razy na tydzień. Cały teren jest otoczony drutem 
kolczastym i pilnowany przez straż kopalni. O 21-ej 
rozlega się dzwon i wszyscy murzyni, którzy nie maj ą 
prawa tu nocować (służba domowa ma pokoje przy 
garażach) muszą opuszczać osiedle. Mieszkają oni w 
wiosce murzyńskiej z drugiej strony kopalni. Sklepów 
żadnych tu nie ma i żywność jest dowożona 3 razy 
na tydzień z malutkiego miasteczka Ogies odległego 
o 10 mil. Największą atrakcją jest przyjazd owoca- 
rza-jarzyniarza Hindusa (ta gałęź handlu jest wyłą
cznie w rękach Hindusów i Portugalczyków) w asy
ście zgrai pomocnlków-murzynów. Boki ciężarówki 
tworzą lady i dopiero z tego ruchomego kramu wy
biera się różne egzotyczne, a nieznane mi dotychczas 
owoce, które są bardzo smaczne.

Poczta przychodzi i odchodzi raz dziennie i to z 
kopalni, a nie z osiedla — światło elektryczne jest, 
ale telefony są doprowadzone tylko do paru domów. 
Komunikacji autobusowej nie ma, auta wynająć nie 
można, najbliższe miasteczko to Ogies, najbliższe 
małe miasteczko to Wltbank oddalone o 28 mil, a do 
Johanesburga jest 88 mil. Kto, jak mój szwagier, 
który jest tu dopiero od roku, auta swojego nie po
siada, ten jest tu zupełnie odcięty od świata i może 

czekać tygodniami nim się okazja do miasta w czy
imś samochodzie nadarzy, żyje się tu życiem „sielskim 
i anielskim" w kompletnym oderwaniu, odpoczywam 
po wszelkich wrażeniach w idealnej ciszy i spokoju, 
a przede wszystkim oswajam się z klimatem co nie, 
jest łatwe. Lato w tym roku jest naturalnie „wyjąt
kowe". Są częste, przelotne burze, skoki temperatury 
i wiatry. Dni są jednak już gorące, ale że jesteśmy 
tu na wysokości Giewontu więc noce są chłodne a 
ranki pełne ożywczej rosy. Zachwycam się potęgą 
obrazów jakie tu malują wschody i zachody słońca 
i dziwię się jak tu jednak dni są krótkie. Słońce 
„chodzi" po całym luku, jakby z boku nieboskłonu i 
świeci tylko koło 13-tu godzin, a przecież 28 grudnia 
będzie dzień najdłuższy. Po zachodzie słońca zapada 
odrazu noc, zmroku prawie nie ma.Przyglądam się 
księżycowi, który na nowiu ma kształt litery „C“, a 
czasem leży obydwoma różkami do góry, a w czasie 
pełni świeci niezmiernie jasno. Ze znanych mi kon
stelacji widać tu już tylko „Oriona", a „Krzyż Po
łudnia" nie jest krzyżem bo ma kształt rombu, niebo 
jednak jest tu prześlicznie wygwieżdżone tylko „Dro
ga mleczna" przecina jest z boku.

Dużo tu ptaszków o jaskrawym upierzeniu, ja
skółek i dzikich perliczek, czapli, dzikich kaczek co 
ciągną pod zachód słońca, dużo też jastrzębi. Za 
bydłem wędrują „tick-birds", nieduże, białe zupełnie 
ptaki o kształcie czapli, ale na krótkich nóżkach, 
które wybierają z bydła kleszcze 1 są prawdziwą tu
tejszą plagą (na szczęście nie dla ludzi). O ile ptac
twa jest dużo, o tyle drobnych zwierząt i insektów 
prawie się nie widzi. Węże też zostały niemal wytę
pione, bo na przedwiośniu, czyli w sierpniu, podpa
lają tu „veld“ i płomień idzie szerokim morzem prze
chodzi przez lasy eukaliptusowe, których pnie to 
wytrzymują i zatrzymuje się dopiero na rowach któ
rymi „veld" jest oddzielony. Na tej pozostawionej 
czarnej pustyni odradza się, na wiosnę, roślinność 
jeszcze bardziej i bujniej.

Widziałam juz kol. Haberlau‘a, który przyjechał 
do nas swoim pięknym autem z Witbank .gdzie pra
cuje. Wygląda doskonale i nic się prawie nie zmienił. 
Bardzo było przyjemnie móc z Nim poruszyć dawne 
wspomnienia z Kier. Mar. Woj. 1 dzielić się wiado
mościami o Kolegach w Londynie i o S.M.W. Zoba
czymy się znowu na Nowy Rok, bo przyjedzie tu na 
zabawę w domu dyrektora kopalni (Polaka). Miło mi 
będzie spotkać Nowy Rok w „gronie marynarza" i 
wypić za pomyślność „Samopomocy".

W styczniu ruszam stąd by znaleźć dla siebie 
miejsce zamieszkania (niestety w mieście) i zarob
kowania już tylko ołówkiem i pędzlem. Zanim się 
osiedlę pewno znowu przemierzę nowe przestrzenie 
i poznam nową Afrykę. List mój następny z pewno
ścią nieprędko napiszę, bo dopiero, kiedy już stanę 
na nogi, a nie spodziewam się, by mi to tak łatwo 
przyszło przy braku środków i w nieznanym mi tere
nie. Pamiętam jednak o tym, że „ptaki niebieskie 
nie sieją, ani nie orzą, a przecież Bóg o nich pamięta" 
czemużbym więc i ja nie miała dać sobie rady?!

Na zakończenie dodam, że możliwości tu dla Po
laków. jak i dla wszystkich Europejczyków, są duże, 
zwłaszcza dla ludzi sumiennych i przedsiębiorczych 
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konkurencja jest mała. Łatwo tu znaleźć pracę i 
można robić Interesy. Niestety Polacy nie są zwarci 
jak inne grupy narodowościowe, np. Niemcy a nawet 
Jugosłowianie, którzy sobie nawzajem finansowo po
magają przy urządzaniu się w tym kraju! Za mało 
mam jednak jeszcze doświadczenia, by coś więcej o 
tym napisać.

*
P.N.S. Himalaya 
Manora, 
Karachi, Pakistan. 
14 grudnia 1956 r.

Tak mi się jakoś składa, że stale zalegam z ko
respondencją, we wszystkich kierunkach. Mój przy
dział jest niezwykle absorbujący, bo poza dowodze
niem ośrodkiem szkoleniowym (już prawie 3V2 lat), 
jestem równocześnie komendantem garnizonu Ma
nora, co mi dorzuca całkiem sporą porcję obowiązków. 
Jeżeli do tego dodać moje dobrowolnie na siebie 
wzięte obowiązki sportowe, oraz niezliczoną ilość 
obowiązków towarzyskich, to naprawdę nie zostaje 
mi czasu na czytanie czy też pisanie.

że jednak święta się zbliżają milowymi krokami, 
a zacna Samopomoc uprzejmie przypomniała się 
przesyłając życzenia i opłatek, za które moja rodzina 
i ja serdecznie dziękujemy, — czas najwyższy ode
zwać się, — a przede wszystkim podesłać czek dla po
trzebujących kolegów i koleżanek. Załączam więc dla 
funduszu ś.p. Jima Ginsberta czek na £10. — do 
dyspozycji Komisji (czy Komitetu) Opieki, w nadziei, 
że jeszcze zdąży dotrzeć do Ich kasy przed świętami.

...Mój kontrakt miał się skończyć 31-go grudnia 
b.r„ — więc sądząc że wkrótce i tak powrócimy do 
W. Brytanii, postanowiliśmy urlop mój spędzić ra
czej na Wschodzie. Zaokrętowaliśmy się więc na 
piękny włoski parowiec ,,Victoria“ i udaliśmy się w 
podróż do Hong-Kong. Było to w maju b.r. a więc 
w początku monsunu. Neptuś był jednak dla nas 
łaskaw i mieliśmy pogodę w obie strony nadzwyczaj
ną. Po drodze zawinęliśmy do Bombaju, Colombo i 
Singapore, a w drodze powrotnej, do tych samych 
portów, tylko w odwrotnym porządku. Rodzina moja 
łącznie ze mną doskonale się bawiła i świetnie się 
czuła.

W moim poprzednim liście, wspomniałem o spot
kaniu się z Łukaszewskim i o rozminięciu się z Bar
tosikiem. W Hong-Kongu byliśmy pod opieką uniwer
syteckiego kolegi mojej żony, Profesora Edwarda 
Szczepaniaka i jego małżonki. Oboje niezwykle mili 
i gościnni. Profesor. — ekonomista, o wielu zainte
resowaniach, zainteresował się również ekonomiczną 
stroną przemysłu rybnego, napisał na ten temat kilka

♦

Dnia 20 Nov. 1956.
Nareszcie mogę ukryć swój podły charakter oraz 

ustrzec się od „błogosławieństwa" tych, którzy czyta
jąc moje rękopisy z pewnością mi go nie szczędzą.

Mam maszynę, śliczną, nową z polskimi czcion
kami którą otrzymałem w podarunku od kogoś kto

Zbliża się Boże Narodzenie (trudno mi to sobie 
uświadomić w środku lata), na święta więc i Nowy 
Rok przesyłam Zarządowi S.M.W. i wszystkim jej 
Członkom i Ich rodzinom, w Anglii i na całym świe
cie, najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności i powo
dzenia.

Z. Wisznicka-Kleczyńska

*
rozpraw i stał się autorytetem w tej dziedzinie. 
Często jest zapraszany na konferencje „rybackie" do 
różnych krajów, a ostatnio odbył podróż z wizytą do 
ośrodków rybnych na Malayach, Ceylonie, w Indiach, 
Pakistanie i ostatecznie pojechał do Rzymu na zjazd 
ekonomistów rybnych. Przy tej okazji, mogliśmy 
przynajmniej częściowo odwzajemnić się mu za opie
kę w Hong-Kong.

Na Victorii, zaprzyjaźniliśmy się z kapitanem 
statku, Arrigo Liberi, który dowiedziawszy się że 
jestem z polskiej Mar. Woj. zapytał mię czy znałem 
jego kolegę z austriackiej szkoły morskiej Reymana. 
dogadaliśmy się, że chodzi o kdra Artura R. i kpt. Li- 
oeri prosił by przesłać kdrowi A. Reymanowi jegO’ 
uprzejme pozdrowienia i by przypomnieć mu o*  kogo 
chodzi (bo Liberi jest jego nowym nazwiskiem), 
opowiedział historię jak to kiedyś założył się z kole- 
gemi, że pójdzie o północy na cmentarz w miejsco
wości sąsiadującej ze Szkołą Morską nad jeziorem 
Wansee. By nie było wątpliwości że był na cmentarzu, 
na dowód przyniósł krzyż drewniany zdjęty z grobu. 
Mam nadzieję, że ta historia z beztroskich lat z nad 
Wansee, przypomni komandorowi Reymanowi, autora 
tego makabrycznego kawału.

Po powrocie z urlopu w połowie czerwca, otrzy
małem pismo od władz, zapraszające mnie do prze
dłużenia kontraktu na następny rok. Propozycję 
przyjąłem i przyjazd mój do Londynu odwlókł się...

...P.S. Z powodu trudności lokalnych, list ten nie 
został wysłany natychmiast po napisaniu. W między
czasie otrzymałem bardzo smutną wiadomość z Pol
ski. Mianowicie kolega nasz Kasperski, po wyjściu 
z więzienia był w tak złym stanie zdrowia ze musiano 
go umieścić w szpitalu i sanatorium. Po wyjściu 
z sanatorium, wypadł w Gdańsku z tramwaju i ob
cięło mu nogę powyżej kolana. Znowu leży w szpi
talu i przeżywa tę straszną tragedię. Załączam czek 
na £5. — i proponuję zbiórkę na protezę dla niego. 
Mam nadzieję, że sprawa ta znajdzie oddźwięk wśród 
koleżanek i kolegów.

W związku ze zbliżającymi się świętami w imieniu 
mojej rodziny i swoim,’ łączę najlepsze życzenia dla 
wszystkich koleżanek i kolegów.

R.N. Tymiński

♦
wierzy,-że na niej może wreszcie kiedyś coś dobrego 
wystukam. Podarowano mi ją wspaniałomyślnie i z 
ufnością, bardzo bym chciał nie zawieść tego zaufa
nia, czy podołam — nie wiem.

Naturalnie cieszę się z niej jak z pierwszego 
roweru czy łyżew ale też przyjąłem wraz z tą maszyną 
wielkie zobowiązanie. Jeśli nie wydołam to moją 
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reputację psi zjedzą i nawet maszyna, mimo że czer
wona, będzie się rumienić.

Pierwszy też raz od czterdziestu lat spostrzegłem, 
że mam za dużo palców, dwa ml zupełnie wystarczają 
do obłaskawienia tej maszyny a reszta się zupełnie 
niepotrzebnie plącze, a i te dwa często muszą długo 
czekać zanim coś wymyślę. Kilka dni temu obcho
dziłem uroczyście dziesięciolecie tłuczenia się po Za
toce Biskajskiej. Nielada wyczyn wytrzymałości i da 
Bóg kiedyś mi to ewidencyjny w Gdyni policzy a 
K.M.W. przyzna medal morski z wszystkimi okuciami.

Prawda, że jeśli będzie dalej tak jak obecnie to 
już pewnie drugiej dziesiątki nie wytrzymam. A w 
tym roku pogoda wyjątkowo się wściekła, nawet Mo
rze śródziemne ta sadzawka na kajaki opętał jakiś 
szał i rozbełtało się tak, że nasz kalendarz podróży 
wyskoczył zupełnie z orbity, nawet kuchnia na statku 
— ta centrala wszystkich wiadomości z pierwszej ręki 
jako że kapitan jest ogromny smakosz — nie jest 
zdolna nic przewidzieć na najbliższe kilka dni.

Zwykle w pracy statku jest i nieprzytomny po
śpiech. Śpieszą §ię wszyscy, w pierwszym rzędzie ar
matorzy, którym zależy aby statek jaknajczęściej 
obracał. Spieszy się stary, który od jaknaj szybszego 
wejścia do portu porwania ładunku i wyjścia ma ja
kiś procent (jak obejmę to stanowisko to powiem co 
i ile). Spieszą się agenci i zagraniczne biura kompa
nii, które zawsze z postojem statku mają więcej pra
cy. Nie śpieszymy się tylko my to zn. załoga, która w 
myśl międzynarodowego; przysłowia „morę days mo
rę dollars" zwykle pragnie aby rejs był jaknajdłuższy 
co proporcjonalnie powiększa listę płacy.

Tym jednak razem śpieszymy się wszyscy w na
dziei, że zdążymy przed świętami raz jeszcze obrócić 
i na Boże Narodzenie dopaść Anglii. Otóż już nie 
zdążymy, pogoda położyła nas na amen i o święta 
zaczepimy gdzieś w morzu albo w którymś z włoskich 
portów.

To znaczy nie wszyscy z obecnej załogi, bo 
ogromna część szykuje się zejść aby właśnie na święta 
być w demu. A ja w domu? „Dom“... Mój Boże jak 
to słowo już dzisiaj brzmi, jak się wydziera sennie 
i nie pewnie z tej londyńskiej mgły, cichnie, oddala 
i znowu huczy nadzieją.

Czemu na dźwięk tego jednego słowa coś się 
kurczy w piersi, coś dławi i zapiera, łamie się we
wnątrz, a przecież jest najmilsze, najbardziej uprag
nione a tak bardzo, bardzo odległe.

D O M... Miły Boże, niby przecież nie wiele. 
Dobrze znany pokój, jakaś lampa na stole, kilka słów 
najdroższych, czyjeś dobre, kochane ręce i jakieś 
plecy pochylone wiekiem. Szum wiatru czy plusk 
deszczu za oknami, wszystko swoje i drogie to, co 
człowiek wychodząc z Domu ostatni raz objął wzro
kiem, zagarnął w siebie, otulił resztkami sączącego 
się przez uchylone drzwi szczęścia i zabrał z sobą, 
zamykając ten ostatni obraz domu pod powiekami.

Daremnie człek się tłucze po świecie, daremnie 
nam go wypalali w piecach krematorium i wybijali 
kulami nagana. Tkwi wiecznie żywy i jakgdyby świę
ty, ani się go wyrzec, ani łzami strząsnąć.

Niech że więc zostanie, jeno niech już się nie 

kurczy, nie maleje i nie oddala a niech się stanie 
wreszcie... Domem.

Ktoś mi się pyta:
A pan, pan zostaje na statku, pan nie pragnie 

być przez święta w domu.
Pytanie niby czysto retoryczne, wynikające ra

czej z ciekawości czy chęci podtrzymania rozmowy 
aniżeli z istotnej troski a jednak boli, jest ogromnie 
nie w porę.

Mam wprawdzie przyjaciół, znajomych, ludzi mi 
wielce życzliwych i serdecznych. A jednak.

Żeby chcieć tą samą życzliwością i serdecznością 
odpłacać trzeba... zostać na statku.

Mam nadzieję, że mi to przyjaciele wybaczą i... 
zrozumieją...... Ktoś, kiedyś powiedział, że Anglicy
są najlepsi marynarze świata. G.. .e tam. Należy bar
dzo ostrożnie w tym twierdzeniu zastosować czas 
przeszły, sięgający przynajmniej tej epoki, kiedy nie 
mieli konkurencji a więc byli... bezkonkurencyjni i 
tak długo póki Polacy nie dorwali się do morza.

Prawda, są jeszcze Skandynawowie o największej 
i najstarszej chyba tradycji morskiej, są Holendrzy 
i Niemcy, ale niech no nam dadzą tyle wieków swo
bodnego istnienia, niech nam nie zatruwają powiet
rza, którym pragniemy oddychać, dadzą na czym i 
z czym pływać to wtedy zobaczymy.

Mają Anglicy swoją Royal Navy, mieli swój 
Trafalgar (został im tylko Sąuare), mieli swoje 
Waterloo i mają wielką tradycję rozdętą trochę pro
pagandą. Przyjrzeć się jednak lepiej to tradycje te 
wyrosły raczej z liczebności floty aniżeli z jej wielko
ści, bardziej z najistotniejszych potrzeb życiowych 
morza aniżeli z jego umiłowania.

Mieliśmy w czasie ostatniej wojny tych kilka 
okrętów, które się uwijały pomiędzy kolosami brytyj
skimi a jednak przecież nigdy nie wyszliśmy z szyku 
ani nie daliśmy się wyprzeć w... wielkości nawet o 
ułamek długości.

Czemu to w każdym zespole gdzie był polski 
okręt dowództwo zespołu przeważnie powierzano 
okrętowi pod biało-czerwoną banderą.

Przez kurtuazję? Bujda!
W wojnie ani w polityce nie ma kurtuazji ani 

wdzięcznośoi, ani... dobrego wychowania o czym 
przekonał nas w swoich pamiętnikach Sir Winston 
Churchill...... Kiedy opuszczaliśmy pod brzegami
Normandii na pół złamanego Dragona Z-ca Okrętu 
Kom. Hulewicz ostatni schodził do barki ewakuacyj
nej.

Kiedy był już jedną nogą za burtą okrętu na 
drabince sznurowej, zatrzymał się przez chwilę, 
objął wzrokiem okręt od szczytu masztu aż po ziejący 
raną strzaskany pokład, rzucił jeszcze kilka słów of. 
służbowemu i znowu się zawachał. Podszedł of. łącz
nikowy (Anglik) i salutując zapytał:

„Czy Pan komandor czegoś zapomniał, czy coś 
tu zostawił...

Komandor Hulewicz jeszcze raz ponad jego gło
wą, jakby przez niego objął wzrokiem pochylone na 
burtę nieruchome działa i rzucił mu w twarz głosem 
gniewnym i szorstkim markując wzruszenie.

„Ja nie, niczego nie zapomniałem, ale my wszy
scy zostawiliśmy tu... serce".
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Nie rozumiem — burknął łącznikowy.
„Tego byłem pewny" huknął Z-ca i zeszedł szyb

ko do barki.
Barka odbijała od burty okrętu a my staliśmy w 

milczeniu, na wszystkich twarzach widać było łzy i 
tych łez nikt się nie wstydził.

Żegnaliśmy swój okręt, gdzie każdy cząstkę duszy 
zostawił, zostawialiśmy kolegów na wiecznej wachcie 
w szczątkach zatopionego okrętu i żegnaliśmy ostat
ni skrawek Ojczyzny. Tak wiele można i trzeba 
żegnać... tylko łzami.

I tu tkwi właśnie nasz Trafalgar, nasze Waterloo, 
nasza duma 1 nasza wielkość zamknięta w słowach 
odpowiedzi Anglikowi.

Umiłowanie morza i desek pokładu na którym 
się stąpa a pod tym względem możemy wyzwać w 
szranki wszystkie narody i jestem pewny, że... nigdy 
nie klęknąć.

Siedzę już na tym statku około trzydziestu mie
sięcy i jakoś nie chcą mnie wyrzucić, a samemu mi 
się ruszyć także nie che. Co spojrzę po swojej kabinie, 
przemiłym zreszą kąciku i po różnych gratach i gra- 
cikach, których przez przeszło dwa lata nazbierało 
się trochę i pomyślę, że to wszystko jest moje i trzeba 
pakować, odechciewa mi się zmiany statku a po po
wrocie z rejsu do kabiny znowu coś przybywa.

Ostatecznie wszędzie jest to samo i na każdym 
statku coś nie coś trzeba robić,podejrzewam się zresz
tą, że może polubiłem nadto Hiszpanię, ten kraj wy
palony słońcem, biedny i uczciwy, gdzie ludzie swoją 
biedę i niedostatek obnoszą z jakąś wielką godnością 
i dumą. Kraj, gdzie każdego przybysza wita miły 
uśmiech muzyka, czystość i wino jak samo zdrowie.

Być może też, że polubiłem sam statek co się 
troszkę pokrywa z ową odpowiedzią Anglikowi na 
pokładzie Dragona.

Prawda, nie obchodzi się tu bez drobnych przy
krości. Zachowaniem jednak swoim i pracą staram 
się tak, aby nigdy nie wynikały one z przyczyn róż
nic narodowościowych.

Po prostu jak wszędzie w każdej dziedzinie pracy, 
gdzie jesteśmy mniejszością, tkwią zresztą one prze
ważnie w różnicy pojęć obowiązkowości, dokładności 
wykonania pracy oraz samej znajomości zawodu.

Przyzwyczaiłem się zresztą już do wszystkiego, 
nawet do tego towarzystwa na statku w drobną 
szkocką kratkę. Nie zamierzam przeistaczać ani ich 
regulaminu służby na statkach, który sięgając czasów 
jeszcze Drakę a z drobnymi tylko poprawkami pozo
stawia dużo do życzenia, ani nie mam zamiaru tu u 
nich wiekować.

Chce mi się bardzo pod polską banderę, czego z 
pewnością doczekam się, więc narazie tu jestem tyl
ko...... tymczasowy. Jerzy Krakus

s... o... s...
Port był mały wciśnięty głęboko w postrzępiony 

skałami ląd, w jedynym basenie niby szerokiej ulicy 
stały ciasno przycumowane statki, te które brały 
ładunek i te, które się schroniły przed szalejącym od 
kilkudziesięciu godzin sztormem. Czekaliśmy już 
drugą dobę na pozwolenie wyjścia w ciągłym pogo
towiu zmieniając niemal regularnie trzaskające cu
my i stalowe liny.

Mieliśmy przed sobą krótką bo zaledwie trzy go
dzinną podróż a raczej przesunięcie statku wzdłuż 
lądu do następnego portu pod ładunek słynnego ka- 
raryjskiego marmuru. Ale też tuż za nami za potęż
nym falochronem czaiło się na nas morze złe i roz
pętane żywiołem, czekał huraganowy wiatr północny 
o sile niemal 10 stopni, kłęby sino granatowych 
chmur i niebo pękaj ące błyskawicami.

Morze śródziemne, ta Mekka wszystkich tury
stów i amatorów yachtingu zwykle łagodne i senne 
sypiące srebrne skry w zawieszoną nad nim niby 
lampion bladą twarz księżyca poderwało się teraz 
gniewne i rozszalałe przewalając się z złowrogim 
hukiem od zatoki liońskiej pod słodkie brzegi Sycylii 
i od stóp Wezuwiusza przez cieśninę korsykańską aż 
do słonecznych brzegów Hiszpanii.

Znużeni ciągłym pogotowiem nie kwapiliśmy się 
przecież z wyjściem w tą nawałnicę i radzi byliśmy, 
że port został zamknięty przyjmując tylko statki u- 
ciekające przed niechybną zagładą. Wstał wreszcie 
ranek ciężki i posępny ociekający strumieniami 
deszczu, rozpętana przez całą noc ulewa przydusiła 
trochę pionowe cząsteczki wody i morze wyginało się 
tylko olbrzymią długą falą przewalającą się z hukiem 
przez falochron. Wiatr spadł niemal do 6-clu i nad 
portem zamigotał sygnał zezwalający na wyjście 
Zaraz też syrena okrętowa ryknęła umówionym zna 
kiem na pilota a w kilka minut później przylgły do 
burty dwa pękate holowniki zlejące ciepłem palenisk.

Przyjęliśmy pilota, który jeszcze ziewał przecią
gle i klął pod nosem zaczynając swoim śpiewnym 
językiem każde zdanie od „Madonna".

Drobny dokuczliwy deszcz przycinał ukośnymi 
smugami tworząc przed oczyma jakgdyby szybko 
przesuwającą się siatkę. Z zadowoleniem też wpadłem 
do kabiny sterowej gdzie w mdłym blasku kompasu 
lśniły przyjemnie mosiądzem rączki koła sterowego. 
Kapitan przywitał mnie sakramentalnym „nice mor- 
ning" strząsając równocześnie krople deszczu z zło
tych liści na daszku. Odkrzyknąłem coś bez przeko- 
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nanla ani zapału sprawdzając równocześnie gotowość 
steru. „Czy pan koniecznie chce wyjść kopitanie" 
zapytał pilot wciskając się do kabiny sterowej— „to 
chwilowe osłabienie wiatru nie wróży jeszcze zupełnej 
poprawy a i port do którego pan idzie nie wiadomo 
czy pana przyj mie. Kapitan uniósł nieco płomień za
pałki oświetlając swoją spokojną twarz i zapytał. 
„Czy może pan mnie zapewnić, że jutro będzie le
piej?" Pilot w odpowiedzi przesunął rączkę telegrafu 
na „baczność" i wyszedł na skrzydło pomostu prze
kazując przez tubę rozkaz do holowników. Maszyna 
odmeldowała gotowość, zabłysły światła nawigacyjne 
i za chwilę statek ciągnięty przez holowniki począł 
oddalać się od mola. Mijaliśmy cicho uśpione statki 
po obu brzegach basenu tylko burtowe światła 
chwiały się monotonnie na wietrze. Widziałem przez 
okno sterówki jak wiatr targał nieprzemakalne 
płaszcze załogi pracującej na dziobie, daleko nad 
widnokręgiem pełzały jasne smugi błyskawic. W tej 
chwili dziób statku wydarł się poza latarnie falo
chronu i pchnięty potężną falą targnął liną holow
niczą. Suchy, krótki trzask i łomot i gruba stalowa 
lina pękła z dźwiękiem niby struna. Przełożyłem 
szybko ster na prawą burtę aż zajęczała maszyna a 
pilot rzucił się do telegrafu cisnąc rączkę na „całą 
naprzód!". Wchodziliśmy powoli na kierunek wpie
rając się znowu dziobem w wiatr, pilot odwołał ho
lowniki i pożegnał skinieniem ręki kapitana rzucając 
z przyzwyczajenia „good luck". Po kilku minutach 
światła portowe mieliśmy za sobą wchodząc na wła
ściwy kurs. Nie było tak żle, szliśmy bardzo blisko 
lądu ocierając się niemal o światła budzących się 
miasteczek.

Statek kładł się miarowo i spokojnie po kilka 
stopni na burty, kapitan podał ostatnią poprawkę do 
steru i począł się rozglądać za herbatą, bez której 
przecież nie do pomyślenia jest zacząć dzień na an
gielskim statku. Po chwili też przez kabinę nawiga
cyjną wtłoczył się zaspany steward kłapiąc przyde
ptanymi pantoflami i podał herbatę. Już teraz było 
wszystko dobrze, przez kilka minut obojętny był 
wiatr, nie ważne przechyły statku ani deszcz dud
niący po nadbudówkach i brezentach, najważniejsza 
była to mętna gorąca ciecz ów sławny „cup of tea", 
którego nawet kataklizm ostatniej wojny nie zdołał 
im wytrącić z ręki.

Kapitan stał na szeroko rozstawionych nogach 
balansując przechyły i z małpią wprost zręcznością 
wyginał się wraz z trzymanym w ręku kubkiem aby 
nie uronić kropli trzeci był (Hiszpan) trochę z 
mniejszą wprawą oblewał sobie brodę, wreszcie spryt
nie wykorzystał pretekst przechyłów i chlusnął owe 
„tea" na odwietrzną burtę. Statek skrzypiał miarowo 
tłukąc gdzieś luźnym bokiem o trzon masztu, nadaj
nik radarowy brzęczał wysokim zmiennym tonem 
zmiatając powierzchnię morza snopami fal. Było 
cicho i sennie normalnie jak jest nai morzu kiedy się 
nic specjalnego nie dzieje i wachty płyną monotonnie 
i spokojnie. Najwcześniejsza godzina poranku kiedy 
noc leniwie wypełza z kątów i zakamarków statku i 
spychana szarym świtem wsiąka powoli w powierzch
nię morza pogłębiając linię widnokręgu. Deszcz dalej 

siekł po pokładzie i spływał z szumem z pomostu 
pelengowego.

światło na morzu sześć rumb w lewo melduje 
pierwszy oficer, który w międzyczasie objął wachtę. 
Kapitan wyszedł na skrzydło z lunetą, rzeczywiście 
na pofałdowanej powierzchni morza zatańczyło nikłe 
światełko natychmiast zapadło z bruzdach fal.

„Jeśli to rybak to nie włoski — zwrócił uwagę 
pierwszy oficer — oni w taką pogodę nie wychodzą". 
Ktokolwiek jest wyjdziemy mu naprzeciw, mówi ka
pitan, proszę niech pan sprawdzi u radio oficera czy 
były jakieś meldunki o wyjściu rybackich flot, ostat
nie biuletyny twierdzą, że od siedemdziesięciu godzin 
żadne statki rybackie nie opuściły portu. W lewo 45 
stopni, baczność" do maszyny. Kapitan odstawił 
pusty kubek 1 pochylił twarz nad ekranem radaro
wym.

„Grzbiety fal zupełnie zakłucają odbiór, czy pan 
wciąż jeszcze widzi światło. Musi to być jakiś zabłą
kany kuter, którego burza tu przygoniła albo jakiś 
zwariowany sportsman, któregu żyć się nie chce."

„światło znikło, panie kapitanie ale wydaje mi 
się, że widzę białą sylwetkę yachtu."

„Oby tylko z tym światłem nie zniknął jego wła
ściciel" mruknął stary. Statek zmuszony naporem 
steru powoli i opornie wparł się w wiatr nabierając 
dziobem wodę, wspiął się wreszcie na fali i runął na 
lewą burtę. Linia horyzontu i wzburzona powierzch
nia morza stanęła mi przez chwilę niemal pionowo 
przed oczyma. Słychać była łomot przewalającego się 
ładunku, gdzie posypało się szkło i jakaś luźna becz
ka zaturkotała po pokładzie. Wskaźnik przechyłów 
kładł się coraz bardziej w lewo dotykając prawie 
czerwonej linii. Zbyt byłem zajęty wszystkim co się 
dzieje aby pamiętać o lęku choć podświadomie czułem 
go, w pewnej chwili opanowała mnie zupełnie absur
dalna myśl i całą uwagę zwróciłem na krople deszczu 
na szybie, które wiązały się w cienkie strumyki i 
spływały wskutek przechyłu całkiem w poprzek okna.

I w tej właśnie chwili kapitan zaczął gwizdać. 
W szum wichru, jęk maszyny na najwyższych obro
tach i trzask walającego się sprzętu po pokładzie 
wparł się spokojny niesłychanie fałszywy przez su
che wargi motyw melodii „Its a long way to Tippera- 
ry“. Kapitan stał na piętach dziwnie śmiesznie po
chylony niemal 45 stopni przyjmując położenie do 
podłogi sterówki zupełnie ukośne. Stał i gwizdał j ak - 
by zupełnie nic się nie działo. Jego męska twarz nie 
zmieniła ani na chwilę spokojnego wyrazu tylko mo 
że uśmiech błąkający się w kątach ust był o jeden 
ton mocniejszy. Statek jeszcze chwilę leżał na burcie, 
jeszcze nabierał wodę całą stroną odfwietrzną ale 
party pracą śruby począł się wreszcie prostować i 
kłaść powoli na nadwietrzną.

„Good boy" wyszeptał stary poklepując czule ko
pułę żyrokompasu, zwilżył zeschnięte wargi, zrobił 
do mnie „oko" i sięgnął po kubek — ale kubek był 
pusty. „Czy pan jeszcze coś widzi" zagadnął pierwsze
go. Pierwszy oficer rozciągnął właśnie z trudem za
ciśnięty krawat i spojrzał na starego z wyrzutem, 
pewnie za owe gwizdanie.

„Nie widzę już nic, zbyt duża fala a i tamtych już 
pewnie prądy gdzieś zniosły".
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To źle i pewnie bieda z nimi. Wchodzimy na kurs, 
proszę zmniejszyć szybkość o dwadzieścia obrotów, 
nie będzie nam też pewnie łatwo wejść do portu przy 
tej wysokości fali. Kapitan spojrzał na zegar i zwrócił 
się do mnie.

„To pewnie na tym przechyle wylała mi się her
bata, kiedy pan zejdzie na dół proszą mi przysłać 
drugą."

Kapitana bardzo lubiłem za jego wieczną pogodę, 
humor, za ludzkie podejście do całej załogi, za nie
słychany takt i panowanie nad statkiem w sposób 
bardzo układny przy równoczesnym zachowaniu całej 
powagi i autorytetu.

W tej jednak chwili czułem do niego jeszcze 
większą sympatię, podziw i szacunek. Nie za to że 
gwizdał, bo zwykle przez niesamowite fałszowanie 
melodii denerwował mnie tym, ale za to, że wogóie 
w takiej chwili potrafił gwizdać. Za to poprostu, że 
w krytycznym i niebezpiecznym momencie tak uroczo 
umiał być i mężczyzną i kapitanem statku, za to że 
zachowaniem swoim tak ładnie opanował panikę 
wkradającą się w nasze czaszki i przekonał nas, że 
jest wszystko w porządku i że jest zawsze dużo czasu 
na opanowanie każdej sytuacji .Dziwna bardzo jest 
psychika ludzka i ogromnie czuła na zewnętrzne zja
wiska w chwili niebezpieczeństwa. Pamiętam w 
chwili inwazji kontynentu, kiedy nerwy były bez 
przerwy napięte do czerwoności a cichy przyczajony 
lęk zawsze trzymał za gardło — jak każdy objaw za
chowania się drugich wpływał niesłychanie na wła
sne samopoczucie.

Kiedy oficer kierujący ogniem z pomostu bojowe
go wydawał rozkazy głosem nerwowym, zacinającym 
wydawało się, że każdy samolot jest nad głową a 
każda bomba wali się na okręt. Podniecenie i zdener
wowanie udzielało się wszystkim, nie twierdzę, że 
oficer się bał — po prostu kwestia konstrukcji we
wnętrznej, zdolność naginania modulacji głosu do 
sytuacji oraz trzeźwa świadomość odpowiedzialności 
zajmowanego stanowiska. Zupełnie np. było inaczej 
kiedy przyszła zmiana i przez rozgłośnie płynęły roz
kazy głosem pewnym, zdecydowanym i spokojnym 
często zabarwione humorem.

Tu jest niemal przecież to samo, niebezpieczeń
stwo tak samo szczerzy zęby, może jeszcze gorzej bo 
skryte i podstępne, bo wreszcie człowiek w pewnej 
chwili nie może na nie nic poradzić a tylko spokojnie 
czekać. Walka z żywiołem jest ciężka 1 trudna i nie 
zawsze w niej człowiek wychodzi zwycięsko. Nie 
pierwszy zresztą to mój statek i nie raz już spoglą
dałem w głębinę morza z tak bliska, że mi sól oczy 
gryzła, ale pierwszy to chyba mój kapitan z którym 
można i przyjemnie jest być na takim przechyle.

I dlatego też po zdaniu wachty sam zaniosłem 
mu herbatę. Wchodziliśmy do Carrara z zachowa
niem całej ostrożności przy bardzo dużej fali przy
pływowej, wiatr ucichł zupełnie tylko jeszcze w dali 
po całym widnokręgu toczyły się ciężkie, ciemne 
chmury i grzmot huczał po niebie.

Niemal ta sama fala przypływu wyrzuciła na 
opustoszały brzeg plaży śliczny, dalekomorski yacht 
górno pokładowy. Leżał cicho nieruchomy zaryty 

lewą burtą w piasek plaży stercząc kikutem złama
nego masztu w jaśniejące świtem niebo .

Z całej' sylwetki wraku wiała jakaś dziwna groza 
i tragiczna bezradność. Oto kilka godzin jeszcze temu 
uskrzydloną bielą żagli leciał na kształt wielkiego 
radosnego ptaka po spienionej powierzchni morza a 
teraz nieruchomy z złamanymi skrzydłami leży cicho 
i bezwładnie nie zdolny zerwać się do nowego lotu.

Przypadł do ziemi i wczepił się w nią całą dłu
gością rozdartej burty i tylko fale odchylają miarowo 
drzwi włazów wyrzucając na powierzchnię niepo
trzebne już części odzieży i sprzętu.

W środku w plątaninie żelastwa i lin, w pokręco
nych płatach lakierowanych ścian zostało troje ludzi 
tak samo już cichych i spokojnych jak kadłub strza
skanego stateczku. Było ich sześcioro, troje zabrano 
dziś rano do szpitala z połamanymi kończynami, 
troje zostało na pokładzie na wiecznej jego wachcie.

Szli gdzieś ukosem aż z za Elby walcząc nieustan
nie z żywńołem przez dwie przeszło doby. Wyczerpani 
nadludzką pracą starali się przecież dopaść jakiegoś 
portu, woda wdarła im się do maszyny uniemożliwia
jąc planowane manewrowanie statkiem. Zdani na 
łaskę rozwścieczonego morza śmiali żeglarze chwytali 
jeszcze ostatnią szansę, ułamek jej. Podnieśli główny 
żagiel. Wiatr runął na nich z całym, wściekłym im
petem waląc grot-maszt i rozpiętą mokrą płachtą 
żagla cisnął w głębinę.

Wtedy nadali sygnał, tragiczny S.O.S.
Na pozostałych jeszcze kliwrach łapali wiatr a 

na pochylonej nawietrznej burcie siadła im śmierć 
i wspierana rozpętanym wicłirem niosła nieubłaganie 
ku zagładzie. Całą długością burty przytarll o ostre 
zręby głazów zabezpieczających falochron rozdarli się 
żywcem kilkadziesiąt metrów dosłownie od lądu 
Wcisnęło ich raz jeszcze 1 drugi, odpływowa fala wy
darła z powrotem i pchnięci znowu przypływem leżą 
cicho i spokojnie.

Niby jest wszystko w porządku, ot jedna z wielu 
cichych tragedii morza jakich wiele, może tylko na 
czyjąś siwą głowę spadnle tragiczni wieść: „zginął 
na morzu w..."

A morze jak dawniej i jak zawsze swym odwiecz
nym szumem zda się kpić z cudów techniki i śmiało
ści ludzi i jak zawsze zbiera swój krwawy haracz. 
Cóż zresztą znaczy śmierć trojga ludzi wobec krwa
wej pożogi szalejącej nad światem.

A jednak.
.. .Na nadbrzeżu, na suchym piasku zebrał się tłum 

gawiedzi. Ciepli jeszcze od snu i syci życia komentują 
głośno wypadek, radzi sensacji i zadowoleni że to nie 
oni ani nikt z najbliższych leży tam ściśnięty szta
bami pokręconego żelaztwa i przysypany piaskiem, nie 
czuli na to, że z głębi tej potrzaskanej trumny jeszcze 
bije w niebo z otwartym przerażeniem źrenic ostatni 
krzyk życia, ostatnie S.O.S.

Obojętni na to, że tamci jeszcze nie ostygli, że 
im jeszcze sól oczu nie wyjadła ci żywi ludzie brutal
nością śmiechu i hałasem płoszą powagę i ciszę 
śmierci drąc żywcem z wnętrza zatopionego wraku 
wszystko co się tylko da zabrać. Wszystko' to co jest 
jeszcze przecież własnością tych wewnątrz, tych 
umarłych.
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Grupa wyrostków i dorosłych mężczyzn, obnażo
nych aż do wstydliwości pod pretekstem niesienia 
pomocy i ciekawości, korzystając z odpływu co chwila 
zagłębia się w czeluściach wraku wynosząc na po
wierzchnię wszystko co się da. Każdy przedmiot wi
tany jest przez .gawiedź okrzykami uznania i na
tychmiast tematem przetargu.

W całej tej scenie oprócz odrazy i wstrętu jest 
tak niesłychana makabra, że trudno to wszystko po
godzić z normalnym sposobem myślenia. Nie sposób 
jest wprost uwierzyć, że ci żywi na nadbrzeżu to 
ludzie, a nie jakaś grupa zwierząt otępiałych i złych.

W krótkim czasie z pięknego iyachtu świecącego 
lakierem i mosiężnymi okuciami pozostał tylko ka
dłub i ogołocona z linek reja masztu. Prawda, istnieje 
prawo morskie pozwalające uważać za własność 
wszystko to zo zostaje wydobyte z morza, prawo to 
pisane przez ludzi zostało też oddane ludziom do u- 
żytku, ale na miły Bóg, nie po to ich Stwórca przy
ozdobił bogactwem duszy aby prawa tego nadużywali 
wystawiając na potępienie swoje sumienia.

Gdzie owe prawo nie pisane ustalone przez po
czucie człowieczeństwa i duchowej etyki, gdzie usza
nowanie powagi śmierci i cudzego mienia gdzie 
wreszcie poczucie zła 1 lęk odpowiedzialności.

Stałem na falochronie wraz z agentem mając 
dosłownie całą scenę pod nogami. Ciemna twarz Wło
cha pałała rumieńcem wstydu, opowiadał mi przebieg 
wypadku starając się odwrócić moją uwagę od roz

grywającej się sceny, ale w pewnej chwili i on ucichł.
Mocniejsza fala wdarła się do kadłuba wraku 

przez rozdartą burtę i odchylonymi drzwiami włazu 
wyparła na powierzchnię luźno rozsypane kwiaty, 
świeże czerwone goździki kołysały się na fali, tuż za 
kwiatami wypłynął duży ciemny krzyż z bielejącą 
kościaną postacią rozpiętego w męce Chrystusa.

I wtedy jeden z młodych ludzi urodziwy Włoch 
brodząc po kolana w wodzie podniósł krzyż uniósł go 
teatralnym ruchem nad zbitym tłumem poczem od
wrócił się i szyderczym śmiechem cisnął go daleko 
w morze. Tłum zakołysał się i ucichł tylko woda we
wnątrz wraku bulgotała gniewnie.

Daleko na powierzchni morza kołysany łagodnie 
falą błyszczał w promieniach wschodzącego zza gór 
słońca krzyż i powoli, powoli niesiony prądem zbliżał 
się ku brzegowi. Wreszcie błysnął raz jeszcze i spoczął 
cicho na piasku tuż przy luźno rozrzuconych kwia
tach.

Odwróciłem się i spojrzałem na agenta ale Włoch 
już był daleko, szedł szybko z nisko pochyloną głową 
i jakgdyby jakimś ciężarem party ku ziemi.

Nadbrzeże opustoszało zupełnie tylko morze szu- 
miało bez przerwy swoją poranną, odwieczną pieśń. 
1 wtedy zdawało mi się, że w szum morza i krzyk 
budzących się mew z głębi martwego wraku wydziera 
się i biegnie za niknącym w dali tłumem...

„S A V E Y O U R SOUL*  S.“
J. Krakus

CHRISTOPER MILES

O. R. P. „BURZA NA LINII TASAKA
(WSPOMNIENIE WOJENNE) t-T-LÓC I -

Słowem do krwi jak tasakiem 
w głowę!

Julian Tuwim. Warszawa 1929.

Jest słoneczne, transatlantyckie popołudnie. Z 
oddali dolatują szczekania psów w ogrodzie sąsiada 
Holendra i monotonne bicie w bębny grupy zuluskich 
tancerzy spędzających tak czas wolny po tygodniu 
pracy w pobliskiej kopalni złota.

Po skopaniu paru grzęd w ogrodzie, rozciągam 
się na trawie, pod oknem dziecinnego pokoju i zamk
nąwszy oczy prżeżywam eony czasu i przemierzam 
kontynenty i oceany odwiedzając dawnych przyja
ciół, miasta, zatoki, okręty...

Cisza z pokoju dziecięcego jest podejrzana. 
Dwóch urwipołciów polskiego pochodzenia w zamk
niętym pokoju i bez hałasu, to pewny znak, że coś 
się tam dzieje wbrew przepisom domowego r.s.o.

Skradam się na palcach do drzwi aby złapać 
„korniszonów" in flagranti i przywrócić porządek. 

Przez szparę widzę dwie płowe głowy pochylone nad 
stołem. Mają mój album wojenny! Wpadam do po
koju aby ratować pożółkłe fotografie, ale widząc że 
traktują te relikwie z namaszczeniem, przyłączam 
się w roli widza i narratora aby im po raz chyba

setny opowiedzieć jak to „Burza" wygoniła Niemców 
z Atlantyku." „

A to.jest komandor Pitułko. W pantoflach teni
sowych i w szarych spodniach flanelowych siedzi 
wtulony w- ulubiony kącik na prawej burcie pomo
stu bojowego, z jednym łokciem na repetytorze kąta 
kursowego, a wzrokiem nigdy nie opuszczającym 
konwoju pod jego opieką. A to z.d.o. — dzielny, 
niezastąpiony w boju kapitan (niech was kule biją) 
Łoskoczyński. A koty na kompasie, to tylko w porcie, 
bo na północnym Atlantyku zamokło by im futerko. 
A ci brodacze to Niemcy, nasi leńcy wojenni wycią
gani za uszy z wody na pokład polskiego okrętu, 
śmieją się szczęśliwcy, bo dla nich wojna podwodna 
skończona i uszli z życiem! (moi smarkacze też chi
choczą, choć nie wiedzą czemu).

I tak pomału opowiadając oczy zachodzą mi 
mgłą. To było prawie 15 lat temu. Zacierają się w pa
mięci imiona i twarze tej pamiętnej załogi, co grozę 
polskiej karzącej ręki przenieśli na oceany i tak wy
bitnie przyczynili się do przechylenia wagi zwy
cięstwa na stronę aliantów w drugiej wojnie świa
towej.

Dalsze fotografie pokazują coraz to inne posta
cie. Kto wie jakie im dziś los przydzielił „role okrę
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towe" na wygnaniu, niektórzy wciąż jeszcze pływają, 
inni na lądzie wśród obcych...

To „pilot" Stach Olszowski w napoleońskiej po
stawie, a to „sygnałowy" Jurek Pawłowicz military- 
sta z Rawickiego Korpusu Kadetów, a to mechanik 
„kamyk" Wesołowski, i tyle innych, przyjaznych 
twarzy.

Ale widzę, że muszę całą historię zacząć od po
czątku. Przewracam karty albumu aż do momentu 
gdy „Burza" w suchym doku w Portsmouth, ma „face 
lift" w przygotowaniu na nową kampanię. Fotografia 
była robiona w początkach sierpnia 1942 1 stary 
okręt podparty belkami z obu burt i oblepiony robot
nikami dokyardowymi nie przypominał nawet ele
gantki „Burzy" co reprezentowała Polskę na korona
cji i w Anglii w czasach pokojowych.

Burza spuszczona na wodę we francuskiej stoczni 
w 1923 roku, „napolszczyła" się w zupełności na Bał
tyku i przyniosła mi wspomnienia „sielsko-anlelskie" 
z letnich wakacji na Oksywiu gdzie bardzo młodocia
ną stopą odwiedzaliśmy ją z zachwytem na pokładzie, 
lub z okresu dni Monachium gdzie, w trakcie szkole
niowym do Marynarki Wojennej przez duże „W“, pro
wadził nas bosman Graban dwójkami i z powagą jak 
na kandydatów na podchorążych przystało, choć w 
nasze zgorszone uszy padały typowo „grubiańskie" 
uwagi, żeby się nie „potykać na trapie jak stare 
baby", a salutując banderę patrzeć na rufę nie na 
Kiecki letniczek stojących na molo.

Na spardeku zatrzymał nieszczęsnych kandyda
tów przystojny i wygalowany ppor. (X), którego do
nośny głos dał nam do zrozumienia, że to musiał byc 
drugi, lub trzeci oficer artylerii.

Co ta banda tu robi? Zwiedzanie okrętu w czasie 
służbowym? Zwracając się do^najbliżej stojącego na 
baczność i „do dyspozycji" kandydata Karola M. 
— Ten! z długim nosem! czy kandydat zna dane 
taktyczne O.R.P. Burza?

Tu nastąpiła dla wszystkich niespodzianka. Jak 
co później wojna pokazała nikt nie powinien niedo 
cenią ć naszego akademickiego i gotowego na wszyst
ko1 Karola, rozkraczony teraz na „morskie" spocznij 
podawał prawie jednym tchem: Długość okrętu 110 
mętrów. Szerokość Hm. Wyporność 2010 ton. Zanu
rzenie, dziób 3.15, rufa 3.40 metra. Grodzie wodo
szczelne, 11. Inercja: z obu naprzód, czyli 120 obro
tów, 12 węzłów, na komendę „obie maszyny całą 
wstecz" okręt zatrzyma się po dwu minutach. Zanu
rzenie śrub 1 metr 20 centymetrów poniżej stępki 
Cyrkulacje ze sterem na prawo lub lewo 15,550 me
trów. Uzbrojenie 2 aparaty torpedowe 550 milime
trów, 4 działa główne 130 m/m... dane te padały jed
nak w próżnię, gdyż ppor. (X) z miną jakby go nie
spodziewanie ugryzła z tyłu owca wycofał się po 
schodach na pomost nawigacyjny. Bosman Graban 
popędził adeptów wiedzy okrętowej w podskokach na 
dziób na rzekome oglądanie kluz kotwicznych, w isto
cie jednak dla pokrycia uśmiechu, który wbrew że
laznej samo-dyscyplinie ozdobił mu »a chwilę po
liczki.

A potem wojna i ponowne spotkanie, ale już w 
Anglii, w grudniu 1939. Pierwszy „bojowy" przydział 
podchorążacki, nocne patrole angielskich pól mino

wych kolo Ostendy i Flushing, śnieżyce na morzu 
północnym, ataki lotnictwa niemieckiego koło brze
gów francuskich, operacje w fiordach Norwegii, po
przedzające wiosenną ofenzywę niemiecką w 1940 r.

Fotografia „Ciotki Burzy" w suchym doku w 
obdrapanym stanie , bez bandery i załogi odtworzyła 
tak realistycznie tą fizyczną niemoc okrętu w II re
zerwie, zdaną na łaskę i niełaskę robotników, że nie
bieskie błyski elektrod spawających, terkot młotków 
i dokowy zapach ropy 1 acetylenu zdawały się prze
nikać do zmysłów obserwatora.

Na rufie zamiast amunicji widnieją worki z ko
respondencją. Okręt przy molo czy w doku jest za
sypany lawiną papierów, które w formie sygnałów i 
raportów wewnątrz kopert z nalepką „help the war 
effort" w sposób niewidzialny, a nie odwołalny 
kształtują i odnawiają okręt do przyszłej kampanii. 
Pod koniec remontu, gdy „refit list" się zamyka z 
ostatnią szansą dla kierowników działów dozbroić i 
umocnić swoje rejony, wojna papierowa z dockyardem. 
jest czasem bardziej zazarta niż później z nieprzy
jacielem na morzu. Tak to przynajmniej wydaje się 
na parę dni przed odcumowaniem.

Wszystko to jednak skupia się na do wódcy. W jego 
ręku leży odpowiedzialność za całość gotowości mor
skiej i bojowej. Musi on wszystko przewidzieć, o 
wszystkim pamiętać. Zwalają się na niego kłopoty 
techniczne, personalne i finansowe. Burza nie była 
budowana na operacje dalekiego zasięgu: istnieje 
więc do wypróbowania po raz pierwszy problem za
pasów ropy na możliwe akcje odległe o tysiące mil od 
najbliższego brzegu. To samo odnosi się do zapasów 
wody do picia.

Dużo młodych oficerów z jednym paskiem na 
rękawie, po raz pierwszy obejmujących odpowiedzial
ne stanowiska, a jeszcze więcej podoficerów i mary
narzy, którzy się tylko o morze „otarli" a na oceanie 
nigdy nie byli. Problemy zaprowiantowania, komu
nikacji wewnętrznej, szczególności okrętu, bezpie
czeństwa, nawigacyjne, wyszkoleniowe i tysiące in
nych.

W dodatku zawikłane interpretacje językowe i 
„dwie admiralicje" poruszające nas wewnątrz i ze
wnątrz. Chociaż obciążenie odpowiedzialnością ogól
ną jest niezbędne, ten niewymierny obowiązek wtło
czony na ramiona dowódcy okrętów, jest może naj
wyższą próbą sil jaką sławnym żeglarzom wdzięczne 
pokolenia stawiają pomniki i nie zapomina o nich 
historia ani literatura; dla nich to zasłużona sława 
i laur Olimpijski! ♦

14-go września 1942 w logu okrętowym wpisano 
adnotację: „Koniec Remontów". Woda wlewała się 
już szeroko poprzez grodź dokową i świeżo zaokrę
towana załoga szykowała się do pierwszego alarmu 
manewrowego. Podpory drewniane utrzymujące ckręt 
na równej stępce były olinowane i grupa dockyar- 
dowców przyglądała się efektom rosnącego poziomu 
wody na pływalność okrętu, zręcznie usuwając długie 
pale jak okręt „rósł" do góry. Na gaflu powiewała 
już polska bandera wojenna a na topie masztu trze
potał znak dowódcy.

Okręt świeżo wymalowany szarą farbą z malow
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niczym kamuflarzem od dna do stęgi i posprzątany 
przez ochoczą burtę służbową wyglądał zarazem ele
gancko i sprawnie jak gdyby czując że idzie pod 
opiekę dobrego wodza i starannej, a już go kocha
jącej załogi.

Po wyjściu z doku okręt stanął na redzie dla 
brania ropy i wody, a później znów do' molo na „de
ratyzację" i uzupełnienie osprzętu oraz uzbrojenia.

Następne parę tygodni upłynęły na nieustannych 
próbach okrętowych. Próby maszyn, kompensacja 
dewiacji kompasów, de-magnetyzacja, organizacja 
wachtowa: wachty bojowe, krążownicze; role alar
mowe .przeciwlotnicze, pożarowe, obsady pryzowej, 
alarm „człowiek za burtą" itp.

Gromki głos z.d.o. dominował te staże rozwoju 
organizacyjnego, a jego wszędobylska postać z wypło
wiałym w wielu kampaniach emblematem i nieod
łącznymi długo-rękawnymi rękawicami, są również 
później uwiecznione na fotografii na mglistym tle 
Hebrydów w okolicy Tobermory.

30 września 1942 Burza przyjęła amunicję. Przy
były na okręt głowy bojowe torpedowe; same torpedy 
były już uprzednio przeładowane przy molo z na wpół 
naładowanymi zbiornikami powietrza. Pociski arty
leryjskie do' dział 130 m/m, rozpryskowe i pół-pan- 
cerne. Pociski oświetlające doi działka przeciwlotni
czego (w miejsce działa 3). Drobna amunicja do 
Oeriikonów. Ale największy tonaż wybuchowy to 
bomby głębinowe, główna broń przeciwko podwod
nym korsarzom. Te ostatnie w dwóch formach na 
hydrostatycznej i uderzeniowej (miotacz jeża). Ofi
cerowie specjaliści pochłonięci w ostatecznej organi
zacji swoich działów.

Ostatnie uzupełnienia z doku i 11 października 
1942 Burza wyszła na pełne morze i po dziennym 
przejściu między własnymi polami minowymi zakot
wiczyła na redzie w Plymouth, rzucając kotwicę na
przeciw pamiętnego Hoe, gdzie Sir Francis Drakę 
dokończył swą historyczną grę „on the bowling 
green" w*  pełnym widoku Armady.

Jak dotychczas wszystko przeszło bez trudu i na
strój optymizmu przeniknął wszystkie pomieszczenia. 
Ta „nowa" Burza manewrowała pięknie, z kuchni za
latywał smakowity zapach kawy, a kantyna łado
wała barki Naafi pomarańcze, czekolady i nawet 
piwo puszkowe dla mesy bosmańskiej. La vie 
est belle! Z.d.o. i bosman okrętowy przeszli maje
statycznie z dziobu na rufę, badając grodzie wodo
szczelne, które w odróżnieniu od dawnych czasów z 
Morza Północnego, nie przepuściły ani kropli słonej 
wody na średniej fali w Kanale Angielskim i szyb
kości 25 węzłów.

Dowódca po raz pierwszy od tygodni miał okazję 
odetchnąć na chwilę 1 niezastąpiony st.mar. Paluch 
przyniósł mu filiżankę „prawdziwej" kawy. (Jedynie 
Paluch umiał robić mocną kawę, z czem nie zgadzał 
się jednak mesowy oficerski marynarz Drzazgowski).

Następnego ranka Burza pożegnała pożółkłe już 
w późnej jesieni pagórki Devonu’i poszybowała na 
północ przez Kanał św. Jerzego między Anglią a 
Irlandią do Greenock, gdzie zawinęła następnego 
dnia, dobijając do „krążomnika" O.R.P. „Błyskawi
ca", o godzinie 10 40 wśród świstów „baczność prawa 

burta", „baczność lewa burta". A później dużo przy
jaznych okrzyków i wizyt gdy dwa polskie okręty 
spotkały się niespodziewanie w odległej Szkocji, co 
zostało bez wątpienia urządzone ad hoc przez sprzy
jającego Polakom Captain‘a „D“.

Błyskawica miała wkrótce iść na Morze Śródziem
ne, gdzie właśnie przyczajona 8-ma armia szykowała 
się do natarcia pod El Alamein.

W cztery tygodnie później, 15 listopada 1942, biły 
w całej Anglii dzwony dziękczynne, po raz pierwszy 
od początku wojny, na sygnał zwycięstwa, który 
uprzednio był zarezerwowany na wypadek niemiec
kiej inwazji, ale sykcesy w Afryce przeciwko „lisowi 
pustynnemu" Rommelowi dodały ducha na „home 
front" i nadzieję że teraz do tej inwazji już nigdy 
nie dojdzie.

Po pożegnaniu z Błyskawicą, Burza przeszła do 
molo 5, H.M.S. Sandhurst, który stanowił centrum 
sygnałowe i organizacyjne dla grup eskortowych 
atlantyckich operujących z Greenock. Ten okręt- 
baza został wkrótce przechrzczony na „Scharnhor- 
sta“ przez Burzowców i wiele przyjaznych kontaktów 
zostało nawiązanych z bazowymi bryty jeżykami i 
„Wronkami".

W początkach listopada Burza była już na krót
kich robotach konwojowych biorąc do Lough Foyłe 
M/V „Empire Dolphin" i ochraniając samotne wyj
ście na spotkanie konwoju S/S „Juliana".

Szkolenie morskie i bojowe szło w dalszym ciągu 
gładko, chociaż raz o mało nie straciliśmy cieśli okrę
towego, który wpadł do wody przy manewrze stawa
nia na beczkę w Gourock. Gdy wdrapał się on spo
wrotem na beczkę (przy gromkich zachętach przez 
tubę, okraczonego na dziobie przy kabestanie z.d.o.) 
musiał on długo- czekać samotnie na powrót szóstki 
wiosłującej pod prąd jak na regatach w Gdyni 1 po 
paru nieudanych próbach rącze ramiona bosakowych 
wciągnęły go nakoniec na pokład łodzi.

Obok ćwiczeń morskich przypadały Burzy czasem 
zaprawy taktyczne w Moville w Płn. Irlandii, gdzie 
angielskie okręty podwodne bawiły się z eskortow- 
cami w „kota 1 myszkę" a oficer podsłuchowy Jurek 
Pawłowicz miał okazję wybadania sprawności nowego 
azdyka, który istotnie otrzymywał podwodne echa 
(nie trzeba było „pomocnikom" podpatrywać przez 
iluminator) i po rzuceniu ręcznych granatów imi
tujących bomby głębinowe, prawie zawsze żółta pła
wa wystrzelona przez okręt podwodny pokazywała 
się Burzy za rufą na dowód, że cel został trafiony.

Pewnego dnia, niepostrzeżenie Burza przerwała 
ćwiczenia i ruszyła z konwojem na pełny Atlantyk. 
W logu datowanym 14 listopada 1942, pokazały się 
nazwy amerykańskich okrętów eskortowych idących 
na drugą stronę „linii tasaka" (chop linę). U.S.S. 
BADGER, CAMPBELL, ROSTHERN, TRILLIUM i 
DIANTUS.

Przed dziobem „Burzy" gniewny, zimowy ocean 
i koncentracja nieprzyjacielskich okrętów podwod
nych rozsianych między Islandią i wyspami Azors
kimi.

Fala rosła w miarę oddalania się od brzegów 
Szkocji, a bezpośrednie zadanie do opanowania było 
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w utrzymaniu się w pozycji ochronnej konwoju i 
komunikacji świetlnej z dowódcą grupy. Cisza ra
diowa, a nawet radio-telefoniczna (R/T) jest nie
zbędna gdyż podsłuch nieprzyjacielski w tak wczes
nym momencie dałby im wielką przewagę taktyczną 
w określeniu czasu przybycia alianckiego konwoju na 
„teren wielkich łowów".

Pierwsze parę dni oddaliły grupę na blisko' 1000 
mil od Wielkiej Brytanii. Wachta morska na 3 zmia
ny przekonała nową załogę, że życie na oceanie nie 
jest tak złe, gdyż co drugą noc była okazja dłuższego 
odpoczynku, a 4 godzinna czujność była raczej uroz
maiceniem dla załogi pokładowej i okazją do nabra
nia świeżego powietrza do płuc po przebyciu wielu 
godzin na kompletnie uszczelnionych i zaciemnio
nych pomieszczeniach.

W czasie dnia burta służbowa musiała spełnić 
pewną część ról okrętowych, a szczególnie sprząta
nia okrętu i niezmiennego' obierania ziemniaków — 
zadania te jednak stały się bardziej skomplikowane 
w miarę rosnących przechyłów okrętu, gdy maszt 
„Burzy" zataczał już wielki łuk na szarym, listopa
dowym niebie atlantyckim. Pokład był teraz zmy
wany już nie szczotkami, ale hojnym rozpryskiem 
długiej fali, która wydawała się być zawieszoną w 
powietrzu na wysokości pomostu nawigacyjnego i 
złośliwie polująca na śmiałków, co chociaż trzyma
jąc się liny sztormowej nie okazywali należytego 
respektu dla zimowego krajobrazu Domeny Neptuna.

Główna jednak praca i centrum aktywności 
okrętu był w rejonie pomostu bojowego. Tam spędzał 
prawie cały czas dowódca, schodząc tylko na krótkie 
dżemki do swej morskiej kabiny odległej tylko o 
parę stóp od kompasu i w łączności z oficerem wach
towym przez tubę głosową. Wachta morska pod kie
rownictwem tegoż oficera wachtowego zgrupowana 
była głównie dokoła pomostu bojowego i nawigacyj
nego z podsłuchem radarowym „271“ po całym okrę
gu kompasu żyrowego i z Azdykiem na prawo, lewo 90 
stopni kąta kursowego, obserwacją oczną przez syg
nalistów. sternikiem i obsadą kabiny nawigacyjnej.

Jedynie wachta maszynowa, cząstka obsady 
artyleryjskiej i broni podwodnej była oddalona od 
tego centrum nerwów okrętu choć w nieustannej 
łączności przez tuby głosowe i telefon.

Pierwsze realne trudności wyłoniły się po czwar

tym dniu w morzu, gdy konsumcja paliwa przekro
czyła bezpieczną normę zapasów, a branie ropy z 
tankowca wobec spadającego barometru i wciąż 
rosnącej fali postawiła „Burzę" wobec zadania jed
nego z najbardziej skomplikowanych manewrów 
morskich do jakich należy branie paliwa w sztormo
wej pogodzie. To nie znaczyło jednak, że „Burza" 
nie próbowała udowodnić, że już w swej pierwszej 
transatlantyckiej przeprawie, że nic nie jest dla niej 
niemożliwe.

Po dojściu do tankowca i przejściu na telegraf 
manewrowy mignęła filuternie światłem do starszego 
okrętu eskorty, że wąż jest podany i branie ropy 
rozpoczęte. Co się tam działo na dziobie i jakie ciężkie 
przekleństwa podały z ust nieszczęsnej burty służ
bowej nurkującej przy kluzach kotwicznych aby 
utrzymać wąż na pokładzie, nie zostanie przekazane 
historii. Faktem jednak jest, że 30 ton ropy przeszło 
do tanków „Burzy" zanim ostatni „wąż" i łącznik 
powędrowały na dno oceanu.

Nawet ten skromny dodatek do zapasów paliwa 
był bezcenny, gdyż dodawał on 24 godziny podróży 
z szybkością ekonomiczną 12 węzłów.

18 listopada konwój przebył '/ś drogi i kierując 
się przez południowy szlak, borykał się z żywiołami 
zataczając taktyczną ortodromę wymierzoną w Nową 
Funlandię.

Powrót „Burzy" do sektora obronnego na maksy
malnych obrotach na jakie grzywacze pozwalały był 
średnią artymetyczną między ambicją niepomnie] - 
szenia choć na chwilę dłużej niż to niezbędne ochro
ny naszego skrzydła konwoju, a cbawą o zerwanie 
własnych nadbudówek i nadwyrężeniem pokładu. 
Brak ropy miał również swoją siostrę bliźniaczą; 
niedostatek wody słodkiej. Chociaż wody do picia 
nigdy nie brakło, woda do kąpieli a nawet do golenia 
stała się automatycznie nie-patriotycznym luksusem. 
Obrosły więc „mchem" policzki i brody mieszkańców 
wszystkich pomieszczeń włącznie z mesą oficerską 
(to jest za wyjątkiem z.d.o., który uważał nie golenie 
się za widoczny objaw braku dyscypliny i „że praw
dziwy marynarz potrafi się ogolić i wykąpać w 
szklance wody bez zacięcia się nawet na wtórnym, 
a pogłębionym niżu dynamicznym").

(Ciąg dalszy nastąpi)
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