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REDAKCYJNY PRZEKŁADANIEC
Pisanie artykułów wstępnych jest czynnością w pew

nym stopniu krępującą, tak jak wygłoszenie wiersza na 
popisie z okazji zakończenia roku szkolnego, czy słowa 
wstępnego na akademii 10 lutego, czy np. pogadanki kul- 
turalno-wychowawczej przez dwudziestoletniego podpo
rucznika dla „dorosłych” rezerwistów.

Ale tak jak pupil polonisty musi zadeklamować „Odę do 
młodości”, czy „Redutę Ordona” a Prezes SMW zagaić 
akademię, tak też ktoś musi tę pierwszą stronę „Naszych 
Sygnałów” wypełnić. Najlepiej by się na to nadawał arty
kuł kol. Karakulki na temat ostatniego Walnego Zjazdu. 
Artykułowi temu już dobierałem tytuł „Głos zdrowego 
rozsądku", bądź też „Walny Zjazd przez pryzmat rozwa
gi”, albo „Dyskusja dobrze, ale o czym?”...

Niestety, Komitet Redakcyjny polecił mi napisać coś 
od Redakcji, więc spełniając to polecenie, proszę jedno
cześnie Łaskawych Czytelników o pobłażliwość za ten re
dakcyjny przekładaniec. Najprostsze tworzywo takiego 
felietonu od redakcji, to oczywiście korespondencja — i 
ja ucieknę się do tego niezawodnego środka i na pierwszą 
warstwę podaję list, który niedawno wpłynął do SMW.

„Szanowni Koledzy,
Glen Ellyn, Illinois, USA.

„Od Kmdra Licho dziej ewskiego dowiedziałem się o dzia
łalności i potrzebach Samopomocy Mar. Woj. W związku 
z tym uprzejmie proszę o przyjęcie na potrzeby SMW doi. 
40, na inwalidów i chorych doi. 30, na protezę dla kmdr. 
Kasperskiego doi. 30.

„Razem załączam czek na sumę 100 doi. Byłbym wdzię
czny za wpisanie mnie na listę Stowarzyszenia.

„Łączę serdeczne pozdrowienia
inż. Juliusz Hupert, kpt. mar.

Nie można było chyba delikatniej, czy subtelniej wy
pełnić formularza na przyjęcie do SMW.

Mam przed sobą listy inne. W związku z artykułem za
mieszczonym w poprzednim numerze „Naszych Sygna
łów” pt. „Miecz i prawo”, oraz związanym z tym apelem, 
nadszedł cały szereg listów z załącznikami. Niektóre z 
pośród nich to w ogóle pierwsze listy do Stowarzyszenia. 

r Nie podkreślam tego jako wyrzutu, wręcz przeciwnie, jako 

fakt, który, żeby nie nadużywać górnych słów (do czego 
mamy narodową skłonność) — zawiera w sobie pewną 
wyraźną i serdeczną treść.

Następna warstwa mego przekładańca to coś nie do 
redakcji, a od redakcji, mianowicie prośba o pisanie do 
„Naszych Sygnałów” nie tylko w formie listów do działu 
„Z Kolegami po świecie”, ale także w formie wspomnień 
do nowego działu „Z Kolegami w przeszłości”. Nie cho
dzi tutaj o opracowania historyczne senso stricto, do któ
rych potrzebne są materiały, jeśli nawet nie o charakte
rze dokumentów archiwalnych, to osobistych notatek, za
pisków itp. Nie. Tu chodzi po prostu o pogrzebanie się w 
osobistych archiwach, jakim jest nasza pamięć i spo
rządzenie archiwalnego wyciągu w formie opowiadania, 
które nie będzie historyczną monografią, ale może do
skonale odtworzyć klimat, atmosferę, w których rozgry
wają się tzw. historyczne wydarzenia.

W numerze bieżącym zamieszczamy opowiadanie zna
nego w całej Marynarce gawędziarza, który właśnie stwo
rzył osobisty styl narracji, a który okazuje się jest i 
świetnym w piórze. Kmdr. Pławski obiecał napisać cykl 
opowiadań zaczynający się od „Piastowych” czasów na
szej Marynarki, aż po... tu nie można stawiać daty, ani 
definiować okresu.

Korzystając z tej okazji przesyłamy Komandorowi Pła- 
wskiemu i Jego Rodzinie serdeczne pozdrowienia.

Innych „gawędziarzy”, a wiemy, że takich jest wielu, 
serdecznie prosimy o współpracę.

Wreszcie warstwa ostatnia, a właściwie pierwsza od 
góry, ta dekoracyjnie-reklamowa. Rzeczywiście trochę 
słów o reklamie. „Nasze Sygnały” są prawdopodobnie je
dynym pismem na świecie, w którym nie ma ogłoszeń 
reklamowych. (Tu czy ówdzie, od czasu do czasu posianą 
autoreklamę Czytelnicy bądź nie zauważają — bądź 
wybaczają.)

W nowym Komitecie Redakcyjnym znalazł się dyna
miczny Kolega Minkiewicz, współwłaściciel znanej na obu 
półkulach firmy TRI-ORION (Czytelnik, który o tej fir
mie nie słyszał, pewno znajduje się na trzeciej półkuli) 
i z miejsca zrobił nam wykład o dźwigni, reklamie i han-

(Dokończenie na str. 2)
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Spostrzeżenie z XII Walnego Zjazdu S. M. W.
Zjazd rozpoczął się w sobotę 6 kwietnia o godz. 3 po poł. 

Naliczyłem około 30 uczestników. Po zagajeniu przez 
Prezesa SMW i wybraniu Prezydium Zjazdu, Przewodni
czący Komisji Weryfikacyjnej podaje, że na 445 rzeczy
wistych członków, zebrani reprezentują 149 głosów, czyli 
Walny Zjazd jest prawomocnym, bowiem posiada wyma
gane quorum statutowe.

Reprezentujemy aż 149 głosów, czyli jedną trzecią ca
łości, będziemy stanowili o życiu i gospodarce Stowarzy
szenia. Pytam siebie, czyż tylko jedna trzecia interesuje 
się SMW? Przecież Zarząd Główny SMW przesłał spe
cjalny list do wszystkich członków oraz listę nazwisk Ko
legów, którzy prawdopodobnie wezmą udział w Zjeździe. 
Dołączył również specjalną formę, celem przekazania 
głosu, jeśli nia będą mogli osobiście przybyć na Zjazd. 
Czyż wypełnienie i wysłania takiego upoważnienia sprawia 
tyle trudności i kosztów? A może po prostu nie mamy 
zaufania do Kolegów „Londyńczyków”? — ci ostatni też 
nie dopisali, bowiem na 96 nazwisk figurujących na liście, 
tylko około 20 osób raczyło przybyć na Zjazd. Trudno 
wymagać, aby przyjechali ci spoza Londynu, ale tym 
którzy mieszkają w Londynie chyba wypada zjawić się na 
Walny Zjazd. Mamy to „święto” przecież tylko jeden raz 
w roku, podkreślam, raz w roku. Nie, Panowie-Koledzy, 
toż to wygląda nia lekceważenie Stowarzyszenia — a może 
tylko lenistwo?

Należąc do- organizacji, jakże chętnie korzystamy z 
wszelkich przywilejów i korzyści przez nią wyświadcza
nych na rzecz członków, ale zrozumiejmy, że mamy też 
obowiązki do niej, a to właśnie dlatego, aby umożliwić 
to pierwsze — przyjemne. Zapisaliśmy się dobrowolnie, 
a więc zdajemy sobie w pełni sprawę czego chcemy. Rok
rocznie zalecamy Zarządowi Głównemu oraz apelujemy 
do uczestników Zjazdu o werbowanie nowych członków 
rzeczywistych i wspierających, ale czy nie należałoby naj
pierw pobudzić do życia, do zainteresowania się SMW 
tych dwóch trzecich „śpiących”?

Jakąż opinię wywiózł o nas jeden z Członków wspiera
jących spoza Londynu? Przypuszczam, że przede wszyst
kim podziwiał on wspaniały lokal „Bałtyk” i „obecność” 
na Zjeździe.

Przewodniczący odczytał porządek obrad. Jeden z Ko
legów zaproponował połączyć w jedno komisję programo
wą z gospodarczo-finansową. Jakże aktualny wniosek — 
przecież brak nas! Wybraliśmy Komisję — skład aż 5 
osób. Na jutro dowiadujemy się Komisja nic jeszcze nie 
przygotowała, prosi o wybór 2 nowych członków, gdyż je
den zrezygnował, nie podając w ogóle powodu, a inny z 
Kolegów nie był obecny. Jakież to wszystko niepoważne, 
powiedziałbym dziecinne. Jeżeli zgadzamy się kandydo-

(Dokończenie ze str. 1)

dlu. Zawstydzony Komitet Redakcyjny jednogłośnie przy
jął wniosek Kolegi Oriona o zamieszczaniu ogłoszeń (płat
nych oczywiście). Sekretarz podmurował to jeszcze wy
wodem na temat sytuacji finansowej Stowarzyszenia. A 
więc, Koledzy, prosimy o zamieszczanie ogłoszeń o swoich 
przedsiębiorstwach. Będzie to jednocześnie pewnego ro
dzaju dział nie tyle „Kto jest kto” (to na ogół wiemy), 
ale „Kto robi co”. Ceny ogłoszeń — cała strona — £ 7.0.0, 
pół strony £ 4.0.0. ćwierć strony £ 2.10.0.

A więc „Do ogłoszenia”.
B. W. 

wać, zostajemy wybrani, przecież jasną jest chyba rzeczą, 
że musimy popracować. Komisja ta ma przedstawić — 
opracować projekt programu prac, który rozpatrzony 
przez Walny Zjazd będzie zalecony przyszłemu Zarządowi 
Głównemu SMW. Dobieramy dwie osoby. Komisja w no
wym składzie musi opacować pojekt programu prac w 
czasie przerwy obiadowej.

Po omówieniu i uzupełnieniu rozesłanego sprawozda
nia z prac Zarządu Głównego przez Sekretarza, Skarbni
ka i przewodniczących poszczególnych Komisji — rozpo
czynamy dyskusję.

Spodziewamy się pytań o dodatkowe wyjaśnienia lub 
rozsądnej, rzeczowej, uczciwej krytyki prac Zarządu Głów
nego.

Jeden z Kolegów zapytuje, jak została zorganizowana 
gospodarka domu „Bałtyk”? Ile osób zatrudniamy? Ile 
płacimy? Jakie są zyski itd. Następnie celem wyjścia z 
trudnej sytuacji finansowej SMW doradza krótko, pozo
stawić w Klubie tylko taką gałąź, która daje dcchód, inne 
zlikwidować. Dalej zaczyna „rozdzierać szaty” — stacza
my się w dół, nie wierzę w optymizm ani Prezesa ani 
Sekretarza. Zapytuje, dlaczego- Zarząd Główny zmienił 
kierownika i w dodatku nowy nie jest z Marynarki. Aż w 
końcu — perła krytyki prac Zarządu Głównego: Po co 
kupiliśmy „Bałtyk” nie mając pieniędzy — przecież to 
było szaleństwo! Zaczynam sam sobie nie wierzyć, przecież 
„Bałtyk” nabyto za kadencji poprzedniego Zarządu Gł. 
Po cóż obwiniać Zarząd Główny za czyn, którego nie był 
autorem? Czy nie lepiej wziąć do ręki protokół obrad 
Walnego Zjazdu z poprzedniego roku, gdzie na 2~strońie 
wyraźnie o tym napisano? A może krytykujemy tylko oso
by Sekretarza oraz Prezesa jako, że pracowali w poprzed
nim Zarządzie również! Zresztą uprzedni Zarząd Główny 
uzyskał absolutorium z uznaniem, wobec tego kupno „Bał
tyku” było zaakceptowane. Krytykujemy również Zarząd 
Główny za to, ż|e ktoś będąc w barze w zapytaniu użył nie
uprzejmego zwrotu w stosunku do jednego z Kolegów. Pa
nowie Koledzy, czyż Zarząd Główny jako taki, może kon
trolować prywatną rozmowę prowadzoną w barze? Jeden 
z kolegów zapytuje, dlaczego tak dużo płacimy accountan- 
towi? Będąc w tym kraju, dobrze wiemy, że są tak zwane 
stawki i nic na to nie poradzimy, poza tym Zarząd Gł. 
nie będzie chciał chyba przepłacać, skoro- i tak brakuje 
mu tych pieniędzy. Jeden z Kolegów stwierdza, że Zarząd 
Główny wyrzucił pieniądze kupując meble-antyki. Jeśli 
chodzi o urządzenie pomieszczeń klubowych, to ja osobi
ście nie widziałem żadnych antyków. Zapytuje on rów
nież, ile godzin pracowała Główna Komisja Rewizyjna? 
Proszę Kolegów, czyż to nie zakrawa na kpiny? Uprzed
ni Walny Zjazd powierzył jej kontrolę nad gospodarką 
Zarządu Głównego przez aklamację, czyli 222 głosami. W 
jaki sposó-b i jak długo Komisja Rewizyjna pracuje, to 
jest już kwestią poczucia się do rzetelnego wykonania 
obowiązku oraz do indywidualnych sumień Kolegów udział 
w niej biorących. Czyż projekt wprowadzenia książki kon
troli dla kucharza jest naprawdę aż tak poważną sprawą, 
iż Walny Zjazd ma to zatwierdzić?

Zapytano ponown e, dlaczego tak dużo zapłaciliśmy ar
chitektowi oraz dlaczego nie przyjęto do recepcji Klubu 
kol. Cweja. Oba te pytania uzyskały wyczerpującą odpo
wiedź na 11-tym Walnym Zjeździe i są umieszczone w 
protokóle na stronie 2-ej. Czyż protokóły nie dochodzą? 
Widocznie kancelaria nie działa, albo poczta, a może adre
sy nieaktualne, a czy przypadkiem nie lenistwo — zresztą 
kto by tam czytał jakieś protokóły, przecież i tak na pew
no nic tam mądrego nie ma.

Pytano też, jaka jest procedura przekazywania głosów?
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Koledzy, czyż nie czas po tylu latach przynajmniej to 
jedno wiedzieć, czyż Walny Zjazd ma tłumaczyć takie 
rzeczy?

Krytykujemy też, że jeden z Kolegów otrzymał prywat
nie upoważnienie „in blanco”. Cóż na to możemy pora
dzić, to chyba dowód wielkiego zaufania. Sam kiedyś 
uzyskałem głos od Kolegi, który należąc do Koła Glas
gow, nie przekazał go delegatom, specjalnie przybywają
cym na Walny Zjazd.

Jeden z Kolegów krytykuje fakt, że rok rocznie w Za
rządzie Głównym widzi się te same twarze, a nowe dosta- 
ją się cudem. Jednak podczas wyborów tenże sam Kole
ga po prostu żąda, aby kol. Busiakiewicz kandydował do 
Władz Zarządu Głównego Czy kol. Busiakiewicz jest nie
wolnikiem? Czy nie ma prawa odmówić? Czy za tyle lat 
wiernej pracy nie należy mu się wypoczynek? Niestety, nie 
udało się Walnemu Zjazdowi i tym razem zmienić zupeł
nie twarze Władz Stowarzyszenia. Bowiem na 27 osób aż 
16 reprezentuje je ponownie. Analizując liczby dojdziemy 
do wniosku, że trudno było zrobić inaczej. Było nas około 

46 osób przy wyborach, z tego około 10 osób przyjezdnych, 
czyli 27 osób musiano wybrać z pomiędzy 36.

Kończąc ten artykulik, przepraszam wszystkich Kole
gów za tych parę słów nieprzyjemnej prawdy oraz apeluję!

1. O jak najliczniejszy udział na następnym Walnym 
Zjeżdzie czy to osobiście czy przez upoważnienia.

2. O dokładne przeczytanie sprawozdania z działalności 
obecnego Zarządu Głównego.

3. O przeczytanie protokółu z 12-go Walnego Zjazdu.
4. O przeczytanie w „Naszych Sygnałach” ■— kwiecień, 

maj, czerwiec 1956 nr 85 artykułu wstępnego pt. ,,Trze
cia strona medalu”.

5. O krytykę na przyszłym Walnym Zjeżdzie, lecz kry
tykę spokojną, rozsądną, przemyślaną i sprawiedliwą, 
a nade wszystko nie prywatno-osobistą.

6. O dyskusję rzeczową i na poziomie a przede wszyst
kim o rozróżnianie spraw istotnych od spraw błahych 
i nieistotnych.

W. Karakulko

KRONIKA STOWARZYSZENIA
W dniach 6 i 7 kwietnia cdbył się w siedzibie SMW 

doroczny XII z kolei Walny Zjazd Stowarzyszenia. W 
Zjeżdzie wzięło udział około 60 osób, łącznie z delegatami 
Kół Plymouth, Glasgow i Brighton. Zjazdowi przewodni
czył kol. M. Hrynkiewicz-Moczulski. Sprawozdanie ze 
Zjazdu dołączamy do niniejszego numeru.

Skład nowoobranego Zarządu jest następujący: 
Prezes — W. K. Nadratowski 
I-szy wiceprezes — dr W. Limonienko 
Il-gi wiceprezes — St. Wieczorkiewicz 
Sekretarz — J. Busiakiewicz 
Zastępca Sekretarza — J. Biliński 
Skarbnik — J. Mende
Zastępca Skarbnika — T. Czapliński

Ponadto weszli do Zarządu:
A. Dołęga-Cieszkowska
F. Minkiewicz
H. Kamiński
A. Ponikiewski
C. Proniewicz-Zalomay
A. Wacięga
P. Wasilewski
S. Wolff
T. Zabłocki

Komisja Rewizyjna: kol. kol.
W. Kosianowski-Lorenz
A. Górski
J. Gosiewski
R. Bakies
W. Herzog

Sąd Koleżeński: kol. kol.
J. Tchórznicki
J. Chojnowski
T. Budzyński
J. Hobot
W. Karakulko
M. Gryko

Przewodniczący Walnego Zjazdu SMW przesyła za po
średnictwem „Naszym Sygnałów” serdeczne podziękowa
nia wszystkim tym Kolegom, którzy z okazji Zjazdu na
desłali życzenia do SMW.

KOŁO SMW GLASGOW
W dniu 3 lutego odbyło się w Glasgowie Walne Zebra

nie Członków Koła SMW. Nowy Zarząd został wybrany 
w następującym składzie: kol. kol.

Prezes — B. Lassa 
Sekretarz i Skarbnik — S. Strzelczyk 
Członkowie Zarządu — W. Cygan, P. Olesz
czuk, J. Kolendo, R. Orr.

Komisja Rewizyjna: kol. kol.
W. Pawłowicz
S. Makoś
J. Wojciechowski

KOŁO BRIGHTON
W dniu 31 marca odbyło się Walne Zebranie Członków 

Koła SMW Brighton. Nowy Zarząd wybrany został w 
następującym składzie: kol. kol.

Prezes — T. Zabłocki
Wiceprezes — P. Modrzejewski 
Sekretarz — S. Wieczorkiewicz 
Skarbnik — W. Żółkiewka 
Członkowie Zarządu — K. Adamiak, K. Koś- 
nikowski.

Komisja Rewizyjna: kol. kol.
Ziałkowski, Piotrowski, Pruszczewski.

KLUB SMW
Zgodnie z sugestiami kilku członków SMW wypowie

dzianymi na Walnym Zjeżdzie Stowarzyszenia będziemy 
odtąd podawać w „Naszych Sygnałach” krótkie informa
cje i sprawozdania tyczące obrotów Klubu SMW jako 
całości. Pozwoli to naszym członkom orientować się w 
gospodarce i dochodowości Klubu. Ponieważ dochody z 
Klubu są i będą głównym źródłem utrzymania naszego 
Stowarzyszenia, przypuszczamy, że dla większości na
szych członków informacje te będą interesujące. Dla 
krótkiego zobrazowania sytuacji w końcu roku 1956, po
daj emy, iż rok ten przyniósł sumarycznie deficyt na su
mę około £ 480. Obecnie pierwsze pięć miesięcy roku 1957 
dało czysty dochód na sumę £ 500, która została wpłaco
na przez Managera Klubu do kasy SMW. Żywimy na
dzieję, że ten stan rzeczy pozwoli nam zmniejszyć wiszą
ce na nas obciążenia i doprowadzi do zrównoważenia 
budżetu SMW, co w chwili obecnej jest naszym naczel
nym zadaniem.

Wpływy
Hotel Restauracja Bar Różne Razem 

styczeń 141.19. 0 394. 0.0 360. 6.3 123. 6. 3 1019.11.6 
luty 190.17. 6 415.17.0 538.12.9 78. 2. 4 1223. 9.7
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marzec 207. 5. 6 420.16.6 451.,0.9 80. 1. 4 1115. 4.1
kwiecień 265.14. 0 449. 7.2 443. 6.6 104.15.10 1263. 3.4
maj 318.18.10 418. 6.0 446.15.0 86. 7.11 1270. 7.9
Wydatki (sumarycznie)
styczeń 1343. 8.4
luty 1194.16.7
marzec 1028.13.7
kwiecień, 1142.13.9
maj 1430.15.7

W wydatkach są już uwzględniane sumy wpłacane do 
kasy SMW po £ 100.0.0 miesięcznie.

Stan kasy
gotówką

w dniu 1 stycznia 1957 458.4.9
w dniu 1 czerwca 1957 116.3.3

w banku 
335.17.11 
502. 5.11

NIE BĘDZIE DELEGATA ZARZĄDU NA USA
Ze względów organizacyjnych na wniosek kol. T. No

wickiego Zarząd Główny SMW postanowił skasować 
funkcję stałego delegata Zarządu na USA, którą to funk
cję pełnił kol. T. Nowicki przebywający w Chicago.

„ISKRA II”
Nasz jacht „Iskra II” wszedł do kampanii. Wspólnymi 

siłami został odremontowany i byłby gotów do wypłynię
cia na morze, gdyby nie przeszkody natury finansowej. 
Przeszkody te jednak są do przezwyciężenia.

Niestety, żyjemy w świecie, w którym liczą się funty, 
a nie sentymenty. Jak więc wygląda sprawa funtów? 
Jacht nie jest i nie może być instytucją dochodową, ale 
również nie powinien być — ciężarem dla SMW. Przy od
powiedniej organizacji jacht może być samowystarczalny.

Poprzednie komercjalne podejście do wynajmowania 
jachtu dało opłakane wyniki. Traktowanie „Iskry” jako 
taksówki do wynajęcia przyniosło deficyt i finansowy i 
prestiżowy. Jacht wyglądał jak ostatnia łajba, Konieczny 
był gruntowny remont. Tylko niezbędne prace wykonała 
stocznia. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Harcerzami. 
Dzięki ofiarnej ich pomocy oraz pana J. Wasilewskiego, 
prace pokładowe wykonano we własnym zakresie, jest to 
dowodem, że nie brak prawdziwych miłośników jachtingu, 
którzy gotowi są nie tylko brać do' ręki rumpel, czy szo
ty, ale, kiedy trzeba-, to pędzel i skrobaczkę.

W bieżącym sezonie, tak jak i w poprzednch latach, 
bazą „Iskry II” jest H.M.S. Hornet (Gosport).

Wychodząc z założenia, że „Iskra” będzie dostępna wy
łącznie yatchsmenom z prawdziwego zdarzenia, nie bę
dzie w tym roku płatnego skippera.

KOSZTA WYNAJĘCIA JACHTU
nie-członkowie członkowie

Dziennie: lipiec, sierpień
inne miesiące

Tygodniowo: lipiec, sierpień 
inne miesiące

Zgłoszenia albo- do SMW albo
dzinach porannych tel. BRIxton 8743.

£ 5.0.0
£ 4.4.0
£ 30.0.0
£ 24.0.0

£ 3.15.0 
£ 3. 5.0 
£ 23. 0.0 
£ 21. 0.0

do kol. Bilińskiego w go

Na pokrycie kosztów uruchomienia jachtu zgłoszono 
następujące dary:

Gen. W. Anders 25.0.0
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 10.0.0
Koło SMW Brighton £ 5.0.0
kol. W. Nadratowski 5.5.0

DYPLOMY
Przed Komisją Board of Trade zdał egzamin i otrzy

mał dyplom Mastra (Foreign going) kol. T. Banach. Z 
okazji tej składamy kol. Banachowi serdeczne gratulacje.

TOMBOLA NA REPATRIANTÓW7 Z ROSJI
W dniu 12 kwietnia odbyła się w naszym Klubie tom- 

bela urządzona na rzecz repatriantów z Rosji. Tombola 
przyniosła £ 16.14.0, które przekazano do ogólnego fun

duszu na rzecz repatriantów. Fanty na tomobolę były 
zbierane przez Koło Pań oraz darowane częściowo przez 
kol. kol.: Kłopotowskiego, Mackiewicza i żuławskiego. 
Wszystkim Ofiarodawcom dziękujemy serdecznie za ofia
rowane fanty.

KOŁO PAN SMW
W dniu 19 maja Koło Pań urządziło ostatnią tombolę 

w tym sezonie. W związku z tym Koło Pań wpłaciło do 
kasy SMW sumę £ 20.0.0. Następne tombole zaczną się 
o-d września.

ODWIEDZINY KOLEGÓW
W ciągu miesiąca marca- i kwietnia mieliśmy w SMW 

mile odwiedziny. Mianowicie w marcu przybył z Gdyni do 
Londynu i odwiedził nas kmdr. por. inż. K. Switalski a w 
kwietniu kmdr. por. S. Kukiełka. Z okazji tych wizyt ze
brało się grono kolegów, by ich przywitać 1 pogwarzyć o 
minionych latach i wspólnych przyjaciołach. Poza tym 
w ostatnich miesiącach odwiedził SMW następujący Ko
ledzy:
M. Hłasko (Francja)
T. Farbisz (Szwecja)
Z. Pleśniak
S. Kince
K. Zubkowski
K. Reutt (Południowa Afryka)
W. Kuczys
E. Pawłowski
C. Yorke-Dobersztyn
T. Jekiel (Południowa Afryka)
L. Antoszewicz
F. Pitułko
F. Smyłla, S. Witkowski, M. Maciejewski

WYJAZD
W marcu br. wyjechał na stały pobyt do Kenii wraz z 

rodziną kmdr. por. W. Trzebiński. Kol. Trzebińskiemu ży
czymy wszystkiego najlepszego na tamtejszym terenie.

ŚLUB
Dnia 23 marca br. cdbył się ślub kpt. mar. z. Plezi z p-. 

Danutą Lewandowską. Młodej parze życzymy dużo szczę
ścia i pomyślności.

NOWI CZŁONKOWIE
Ostatnio zgłosili swoje wstąpienie i zostali przyjęci do 

naszego Stowarzyszenia: kol. kol.
L. Kwapiszewski
Z Pleśniak
M. Żebrowski
T. Jekiel
J. Hupert

Oraz jako członkowie wspierający p.p.:
Cpt. R. B. Grimsdick
Płk L. Strzelecki
J. Robertson
Z. Landau
J. Townsend
J. H. Hutchinson
R. Lewin

DARY NA SMW
Od wydania ostatniego numeru „Naszych Sygnałów” 

następujące dary wpłynęły do SMW:
E. Runge-Miszewska £ 5.0.0; M. Hrynkiewicz-Moczulski 
10.0; S. Sienkiewicz 1.10.0; Z-arząd Główny Ligi Morskiej 
w USA 41 doi.; W. Zajączkowski 2.0.0; A. Browarski 1.1.0;
J. Humpert 40 doi.; Z. Wojewódzki 2.0.0; S. Kince drze
woryt japoński; T. Farbisz drewniany talerz z Bali-Bali.

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za 
dary i pamięć o SMW.

NAGROBEK DLA Ś.P. L. IGLANTOWICZA
W związku z inicjatywą wystawienia nagrobka na gro

bie ś.p. kol. Iglantowicza wpłynęły na ten cel następu
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jące dary: (ciąg dalszy)
S. Mrozowski £ 2.0.0; T. Nowicki 2.0.0; T. Farbisz 2.0.0;
F. Jasłowski 2.0.0; J. Rudawski 5.0; J. Puzio 10.0; E. 
Iwaszkiewicz 10.0; T. Czapliński 5.0; M. Maciejewski 10.0;
B. Wroński 1.0.0. Bezimiennie 1.0.0.

CZŁONKOSTWO DOŻYWOTNIE
Członkostwo dożywotnie wpłacili dotychczas następują

cy Koledzy:
W. Karakulko 11. 0.0 Z. Plezia 10.10.0
J. Tchórznicki 10.10.0 E. Iwaszkiewicz 10.10.0
L. Antoszewicz 15. 0.0 B. Gawęcki 10.10.0
F. Wizła 10.10.0 M. Maciejewski 15. 0.0
J. Danyluk 10.10.0 S. Witkowski 15. 0.0
E. Pawłowski 10.10.0 S. Kopecki 10.10.0
H. Gryko 11. 0.0 C. Wnorowski 10.10.0
Z. Dąbrowski 11.10.0 Z. Janowski 10.10.0
R. Dulla 10.10.0 R. Jedyńskl 11. 0.0
W. Zajączkowski 12. 0.0 S. Pohorecki 12. 6.6
M. Hrynkiewicz-Mo- R. Tymiński 10.10.0
czulski 10.10.0 A. Cieszkowska 20. 0.0
B. Markowski 12. 0.0 W. Krzyżanowski 10.10.0
K. Hess 10.10.0 W. Zaziemski 10.10.0

R. Haberlau
C. Yorke-Debersztyn

10.10.0 W. Łoskoczyński 14. 0.0
10.10.010.10.0 A. Guluk

J. Wańkowski 10.10.0 J. Wiszowaty 10.10.0
C. Przybyliński 10.10.0 T. Kutek 10.10.0
T. Farbisz 15. 0.0 T. Łubieński 10.10.0
P. Cieślak 10.10.0 Ę. Mentryka 11. 0.0
M. Janczewski 10.11.3 J. Busiakiewicz 11. 0.0
J. Koziołkowski 10.10.0 W Nadratowski 13.13.0
F. Balicki
Kol. A. Reyman i

10.10.0 
kol. R. Reyman wpłacili składki

członkowskie na 3 lata z góry.
Wszystkim wyżej wymienionym Kolegom za społeczne 

ustosunkowanie się do naszego apelu izrozumienie naszej 
sytuacji Zarząd Główny SMW serdecznie dziękuje.

Ogólna suma wpłacona dotychczas na członkostwo do
żywotnie wynosi £ 516.10.9.

Jednocześnie ponawiamy nasz apel do wszystkich 
Członków SMW, by w miarę swych możliwości finanso
wych zechcieli pomóc swej własnej organizacji material
nie przez wpłacanie członkośtwa dożywotniego. Nie ma 
czasokresu ani terminu zakończenia wpłacania członko
stwa dożywotniego. Sprawa ta jest i będzie zawsze aktual
na.

Komisja opieki i Fundusz im. ś. p. kpt. mar. J. Ginsberta
Od wydania poprzedniego numeru „Naszych Sygnałów” 

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

Samopomoc Wetera J. Klamt 5.0
nów Mar. Woj. — T. Farbisz 2. 0.0
New York £ 71.10.6

A. Kwaśnica 10.0
L. Kuźmiński 1. 0.0
Bezimiennie 3. 0.0
J. Puzio 10.0
A. Kadulski 10.0
P. Bukraba 1. 4.6
Bezimiennie 5. 0.0
J. Hupert doi. 30

Nadesłane przez 
kmdr. E. Pław- 
skłego od pp.: 
Pulchny, Szewc, 
Rogalski, Łukasze
wicz 3.13.10

T. Zabłocki 10.0
S. Witkowski 2. 0.0
M. Maciejewski 2.10.0

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za na
desłane dary, za pamięć o potrzebach naszych chprych i 
inwalidów.

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze „Naszych Sygnałów”, na str. 

7, w rubryce składek na Komisję Opieki i Fundusz Gins
berta w liście ofiarodawców winno być: kol. F. Jasłowski 
£7.12.6 — zamiast, jak mylnie Wydrukowano £ 1.0.0. Za 
omyłkę drukarską przepraszamy.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W dniu 16 czerwca w godzinach popołudniowych zmarł 

na udar serca ś. p. kpt. mar. Edward Iwaszkiewicz, prze
żywszy lat 46. Ś. p. Zmarły był członkiem SMW od zara
nia jej powstania 1 w pierwszym okresie istnienia nasze
go Stowarzyszenia położył wielkie zasługi na polu organi
zacji, rozmieszczenia i pośrednictwa pracy.

Na pewno wielu Kolegów dobrze pamięta inwencję i 
wysiłki kpt. Iwaszkiewicza w poszukiwaniu im zajęcia.

Jako Kierownik Biura SMW pozyskał też sobie uzna

nie i sympatię cz.onków, oraz poważanie na gruncie mię- 
dzyorganizacyjnym w Londynie.

S. p. kpt. E. Iwaszkiewicz osierocił żonę i Córkę, któ
rym tą drogą Redakcja „Naszych Sygnałów” wyraża ser
deczne wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbył się w dniu 22 czerwca na cmentarzu 
Brompton Cemetery w Londynie.

Cześć Jego pamięci!
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Z KOLEGAMI PO SWIECIE
...A teraz kilka uwag o Kanadzie, znanej również pod 

nazwą „Syberii Ameryki Północnej”.
Ciężar gatunkowy tego kraju stale i szybko wzrasta na 

arenie polityczno-ekonomicznej. Złożyło się na to szereg 
przyczyn, a mianowicie: naturalne bogactwa kraju, ogól
ny dobrobyt ludności, długoletnia pomoc gospodarcza kra
jom Azji, finansowe popieranie instytucji dobroczynnych 
świata, dostarczanie żywności wygłodzonym państwom, 
inicjatywa i kierownictwo akcji pokojowej w Palestynie 
oraz w awanturze sueskiej, wreszcie bardzo wydajna po
moc uciekinierom węgierskim.

Po czterech latach pobytu w Kanadzie Wschodniej, po
dziwiam rozwój i niespotykane dotychczas tempo pracy. 
Gdzie niedawno były puste pola, dzisiaj pracują fabryki 
lub mieszkają ludzie w wygodnych apartamentach. Hość 
budowli wszelkiego typu w prowincji Ontario i Quebec 
musi być rekordowa, mimo to są w tej dziedzinie braki, 
trudno się temu dziwić, jeśli się zważy, że Quebeck z 
5 milionową ludnością, przewyższa obszarem Francję o 
25 procent.

Co roku przybywa do Kanady 150 tysięcy emigrantów, 
jednak 1/5 tej liczby emigruje albo do Stanów Zjedno
czonych Ameryki Północnej, lub wraca do Europy. Rocz
ny przyrost naturalny wynosi około 173 miliona. Podob
no w 1957 roku państwo to ma posiadać 25 milionów 
ludności. W Europie nie istnieje podobnie młody i pręż
ny naród. Mimo stałej cyfry niezatrudnionych, zresztą 
koniecznej w rozwijającym się przemyśle oraz na sku
tek zajęć sezonowych, nowo-przybyli znajdują zatrud
nienie i osiedlają się. Dwa największe miasta Kanady: 
Montreal i Toronto każde przekroczyło już pół miliona 
mieszkańców — cierpiąc na brak dobrej komunikacji, 
która na tym kontynencie mocno szwankuje. Od szeregu 
lat panuje rywalizacja pomiędzy dwoma czołowymi pro
wincjami: Ontario i Quebec. Ten wyścig przejawia się 
na terenie ekonomicznym, jak również na polu kultural
nym. Ontario — to prowincja angielska, Quebec — to 
kultura starej Francji. W Ontario przeważa protestan
tyzm, w Queb:c — katolicyzm. Do Toronto przyjeżdżają 
jedynie zespoły teatralne z? Stanów oraz z Angli, do 
Montrealu przeważnie z Francji. Quebeo ogarnął szowi
nizm. Pcd batutą premiera. Duplesss, prowincja ta upor- 
nie przeciwstawia się planom federalnym premiera St. 
Laurenó. Dlatego wspaniała szosa od Pacyfiku po Atlan
tyk, jak rówńeż linia ropy naftowej — kończą się na 
granicy Quebeo. Tak pokrótce wyglądają stosunki mię
dzy prowincjalne.

Klimat Quebsc, choć łagodniejszy od klimatu prerii za
chodnich, pozostawia dużo do życzenia. Od Bożego Naro

dzenia temperatury poniżej zera (F.). Kilka dni temu w 
St. Eustachę, oddalonym o 21 mil od Montrealu, noto
wano temperaturę —50° F. (—45,5° C.). Osobiście czyta
łem temperaturę —47° F. (—44° C). Było biało na polu, 
mglista para zapełnia powietrze. W mym domu, choć 
ogrzewany, zamarzła woda, w związku z tym przez kilka 
godzin rozgrzewałem przewody wodne palnikiem. Oczy
wista, że na zachodzie czasami termometr spada do 67° 
F. (—54° C.), ale ja nigdy takich niskich temperatur nie 
spotkałem. Mieliśmy dużo śniegu w tym roku. Oczyszcza
nie własnej posesji to nielada praca, bo śnieg waży ok. 
7 funtów na stopę kubiczną przy temperaturze 32° F. (0° 
O.), lub 3 funty przy temperaturze —10° F. (—23° C.). 
Startowanie samochodu, to nie wesoła przygoda. Są jed
nak w użyciu tzw. „błock heaters” — które ułatwiają za
danie. Jednym słowem życie nie pozbawione cierpień, w 
porównaniu z jednostajnym klimatem południowej An
glii i temperaturą +45° F ( + 7° C.) zimą. Latem, oczy
wista, atmosfera półtropikalna. Słońce piecze bezlitośnie, 
termometr skacze do +90° F. ( + 33° C.), czasami pada 
rzęsisty deszcz, zalewając ulice wodą. Izotermy tego kon
tynentu wydają się przesunięte daleko na południe, na 
skutek bliskości Labradoru. Jeśli się weźmie pod uwagę, 
że mieszkam na szerokości 61%° N., co by ulokowało 
mnie w południowej Francji, to dalsze porównanie nie 
wymaga komentarzy.

Do wszystkiego można się podobno przyzwyczaić, ale 
to wolno idzie. Ludzie bardziej uczuciowi doznają tutaj 
mnóstwo ujemnych wrażeń. Opatrzność może ich oto
czyć szeregiem komfortowych wynalazków, ale brak im 
będzie tej iskry, która powoduje radość życia. Tradycja, 
to do czego się człowiek za młodu przyzwyczaił, ten krąg 
znajomych własnego języka i wyboru, zabytki historycz
ne, to wszystko, nawet ta dobra kawiarnia, teatr, mecz 
piłki nożnej, czy ta skromna przystań alkoholowa — ta 
tradycja tutaj nie istnieje! Wokoło ludzie o kamiennych 
sercach, o prymitywnych manierach, zajęci pogonią do
lara, którego wiecznie im mało. Trzeba albo się z tym 
pogodzić, albo żyć wspomnieniami. Wybierając pierwsze, 
człowiek czuje się jak gdyby w podeszłym wieku usiłował 
jechać na karuzeli miejskiej, przeznaczonej do użytku 
dziec:. Żyjąc wspomnieniami, należy prowadzić własną 
nawigację po burzliwych wodach, wstecznych prądach 
przeciw nieprzychylnym wiatrom.

Kończąc swój tradycyjny list styczniowy, wszystkim 
Kolegom przesyłam najserdeczniejsze życzenia.

276 Constantin Ave.. A. Browarski
St. Eustachę, Quebec.
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Przykre miałem przebudzenie dzisiaj.
Śniło mi się, że byłem na pokładzie pięknego jachtu, 

palmy, lazur, i jakieś zgrabne oliwkowe postacie wokoło. 
Tahiti czy Hawaje? — Nie wiem.

W tym jakby grom i trzęsienie ziemi wyrwały mnie ze 
snu. To przejeżdżający z łoskotem traktor przypomniał 
mi, że to nie morza południowe a Kitimat — polana w 
pierwotnej puszczy.

Nie dziw się, drogi Czytelniku, że tak zaczynam mój 
list przerywający przeszło dwuletnie moje milczenie. W 
pogoni za czymś zawsze nowym i dalekim, przewędro
wawszy tu z dalekiego Południa na zaawansowaną Pół
noc, chciałbym znów gdzieś daleko ku słońcu się wyrwać. 
Nie sądź jednak, że żałuję tych lat spędzonych tutaj, trą- 
cących pionierską, świeżością przeplataną przerostami po
stępu maszynowego.

Gdy dwa lata ternu przybyłem tutaj, by pracować jako 
elektryk, w powstającej olbrzymiej odlewni aluminium, 
osiedla jeszcze nie było. Tymczasowe tylko baraki — a 
na miejscu przyszłego miasta — pierwotna puszcza, w 
której domyślać się tylko można było śladu stóp zrzadka 
spotykanych Indiano-Eskimosów, a raczej Eskimosów z 
domieszką krwi indiańskiej.

Choć do granic Yukonu nie dalej stąd jak z Gdyni do 
Lwowa do Południowej Alaski nie dalej jak z Gdyni do 
Bydgoszczy i nie dalej jak wczoraj oglądaliśmy wspania
łą zorzę polarną — wierz mi lub nie wierz, drogi Czytel
niku, — mieszkamy tutaj dokładnie na szerokości geo
graficznej Gdyni!

Zresztą Kitimat to miejsce wielu kontrastów. Kilka 
tygodni temu już się opalałem na plaży, jakby gdzieś w 
Kalifornii, ale w ostatnim tygodniu, codziennie rano zdra
pywałem lód z okien samochodu przed wyjazdem do pracy.

Dziś znowu upał.
Kitimat położone jest na małej polanie, którą zaczęto 

wycinać w puszczy dwa lata temu. Dziś na przestrzeni 
paru kilometrów kwadratowych żyje już dziesięć tysięcy 
ludzi, korzystając z piętnastu kilometrów dróg i ulic, oraz 
1800 samochodów*).  Jak na razie, połączenie ze światem 
mamy przy pomocy statków, kolei i wodnopłatowców. 
Drcga samochodowa na zewnątrz ma być ukończona w 
następnym roku. Dlatego też w godzinach większego ru
chu lepiej nieraz jest poruszać się pieszo niż samochodem.

Jeśli chodzi jeszcze o tę puszczę — to mieliśmy już 
szereg wydarzeń jak z powieści Curwooda lub J. F. Coo- 
per‘a. W zeszłym roku pożar puszczy, który wybuchł znie
nacka, gdy po niezwykle upalnym dniu zerwał się gwał
towny wicher i rozniósł ogień palących się pni karczowa
nego lasu — w stronę zabudowanej części miasta. W 
myśl kanadyjskiego prawa, nikt wezwany do gaszenia 
pożaru lasu nie może się nie stawić do pomocy. Tysiąc 
gaszących i dwa razy tyle gapiów zdławiło ogień w ciągu 
kilkunastu godzin, wycinając las na drodze pożaru i le- 
jąc z przenośnych pomp wodę, gdzie trzeba i nie trzeba 
było.

Komunikacja między miastem i fabryką była przerwa
na, bo droga stała w płomieniach. Innym razem znów, 
po trzech dniach ulewnych deszczów połączonych z roz
topami śniegów na okolicznych górach, rzeka wezbrała 
tak bardzo, że fabryka znowu była odcięta od miasta. Po
nieważ jednak rzeka jest bardzo krótka (kilkadziesiąt 
mil) i wpada do zatoki tuż obok miasta — jak szybko 
wezbrała, tak szybko opadła spowrotem. Wracając po 
pracy do domu miałem już drogę czysto wymytą.

Takie wezbranie rzeki było czymś nie przewidzianym 
z tej prostej przyczyny, że parę lat temu była tu jeszcze 
niezbadana puszcza, bez stacji metereologicznej i bez 

*) Dziś mamy 30 kmulic i dróg 15 tysięcy ludzi i prze
szło 3.000 samochodów. Połączenia drogowego ze świa
tem jeszcze nie ma.

dziennikarzy, którzy by mogli to wszystko dokumentnie 
zanotować i roztrąbić.

Tutaj wszystko jest jeszcze zbyt świeże, nowe i nie
znane.

Nie należą tutaj do rzadkości miejskie wizyty łosiów, 
niedźwiedzi czy wilków. Naturalnie tylko w zimie. W le- 
cie trzymają się z dala.

Trzeba przyznać, że gościnność rozumiana jest przez 
tutejszych leśnych mieszkańców nieco odmiennie od na
szej, gościnności intruzów i okupantów. Tak na przy
kład ostatniej zimy jakiś dobroduszny niedźwiedź czarnj’ 
wybrał się z wizytą do tutejszego hotelu-piwiarni (beer 
parlor) na nocleg czy na piwo — nie wiem. Jakież było 
jego zdziwienie, gdy wbrew przyrodzonemu niedźwie
dziom prawu gościności, ludzki niekulturalny intruz na 
noc pozamykał drzwi na klucz. Czy to gnany pragnie
niem, czy też żądzą zemsty i dania nauczki „człowiekowi 
w lesie chowanemu” — wkroczył miast przez niegościn
nie zamknięte podwoje, przez szeroko rozwalone szyby 
okienne. I słusznie! Bo albo w myśl staropolskiej gościn
ności — należało drzwi na oścież rozwarte zostawić — 
albo w myśl prawa puszczy zamknąć wszystko na skoble, 
zamki i okiennice, a nie olbrzymie szyby wielkomiejskie 
i neony — w połączeniu z zamykaniem drzwi. Dobrze mu 
tak!

Naturalnie nie wszystkie niedźwiedzie wykazują tyle 
taktu i dobrego wychowania. Tak na przykład ostatniej 
zimy, jakieś mniej okrzesane plemię niedźwiedzi nawie
dzało nasze miasto nocami w poszukiwaniu żywności. 
Oczywiście nie mielibyśmy nic przeciw temu, gdyby nie 
to, że było wśród nich sporo hałaśliwych żarłoków i nie- 
chlujów, które z dużych puszek an śmiecie — tutejszym 
zwyczajem wystawianych przed dom — wyrzucały wszyst
ko i jedząc wydawały wcale niekulturalne dźwięki, coś 
w rodzaju mlaskania połączonego z głośnym pochrząki- 
waniem — co zbudziło niejednego mieszkańca z zasłużo
nego głębokiego snu.

Na wstępie tego listu wspomniałem, że jestem zadowolo
ny z życia na dzikiej północy. I jakże nie miałbym być 
zadowolony, kiedy pierwszy raz w życiu zostałem „ka- 
mienicżnlkiem”, jak mnie mój brat przezywa — choć 
właścicielem tego domu jest raczej bank hipoteczny niż 
ja. Poza tym dostałem tu awans i odznaczenie. Tylko nie 
śmiej się, proszę, Czytelniku. Nie jestem tutaj umundu
rowanym członkiem żadnej gwardii ludowej. Ot, po pro
stu w ramach tej wielkiej firmy, w której pracuję, dra
bina, po której wspinamy się wzwyż po dolary, ma wiele 
szczebli, zacząwszy od praktykanta poprzez różne stop
nie wtajemniczenia elektrycznego dochodząc do szóstego 
stopnia, który zwie się elektrykiem pierwszej klasy. Ja, 
ze względu na całkowity brak doświadczenia w instala
cjach przemysłowych, dostałem się początkowo na bar
dzo dla mnie dobry przedostatni szczebel, a od roku 
jestem już u szczytu. Dalszy szczebel to „szarża” — ale 
to nie grozi mi wcześniej jak za rok lub dwa, gdy ukoń
czą następny etap rozbudowy fabryki.

Jeśli zaś chodzi o to odznaczenie, o którym wspom
niałem, to, niestety, muszę ze skruchą przyznać, że na 
pierś moją, nieskalaną dotychczas żadnym medalem, żad
nym krzyżem (nawet harcerskim), spadł rok temu jeden 
wielki aluminiowy medal „weterana”. Otóż medal ten to 
wyróżnienie dla tych, którzy byli zatrudnieni przy naro
dzinach fabryki, kiedy to książę Edynburga własnoręcz
nie odebrał z maszyny i wygłaskał pierwszy „ingot” alu
miniowy. Z tego ingotu, w rok po uruchomieniu fa
bryki, odbito wielkie medale dla weteranów, którzy wy
trzymali pierwszy rok na odludziu.

Słowa „wytrzymali” użyłem świadomie, bowiem jak 
praktyka wykazuje — pionierski żywot nie każdemu od
powiada, choć skądinąd bardzo jest interesujący, jakby 
to z książek i filmów wynikało. Przykład tego znajduję 
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w bliskiej stosunkowo rodzinie. Oto- moja mniejsza, choć 
nie mniej ważna połowa, wytrzymać już tu nie może bez 
teatru, magazynów, powodzi różnorakich neonów i w 
ogóle gwaru wielkomiejskiego.

Luty 1957.
Blisko rok już upłynął, od rozpoczęcia .tego listu — i 

jakoś nie mogłem się zebrać do wykończenia go. Dopiero 
braterskie napomnienie skłoniło mnie do tego, z prze
rażeniem spostrzegłem, że list ten jak tasiemiec wydłuża 
się, więc w skrócie telegraficznym dodam parę słów tylko.

We wrześniu zeszłego roku, czyli po przeszło dwuletnim 
pobycie na Północy — wybrałem się z żoną na dwuty
godniowy urlop do cywilizacji (czytaj — Vancouver). 
Ptzy okazji musieliśmy zamienić nasze stare auto (52 
rok), bo tutejszym kanadyjsko-amerykańskim zwyczajem, 
dzieci nasze zaczęły się już nas wstydzić, że to nie tylko, 
że nasze auto było stare, ale i małe (5-6 osobowe!).

żeby te rozdźwięki rodzinne załagodzić, zdecydowaliśmy 
się na kupno nowego, ku rozczarowaniu chłopców— zno
wu niestety tylko „Vanguard‘a”.

Dla poznania nowej ojczyzny odbyliśmy podróż spo- 
wrotem, tym razem nie statkiem, lecz samochodem — 
zatrzymując się jeden dzień w Kamloops, gdzie u Ko- 
ziołkowsklch mieliśmy okazję pogawędzić o „starych Po
lakach”.

Po powrocie z urlopu zacząłem pracować już nie jako 
elektryk, lecz jako „white collar worker”. Otóż na moją 
prośbę, po dwóch inteiwiew i czterogodzinnym egzaminie, 
zostałem przeniesiony do „Industrial Engineering De
partment”, na razie jako tzw. „time study men”, zajęcie 
moje polega na usprawnianiu pracy w różnych działach 
fabryki. Zakres tej pracy, o ile się nie mylę, był w Polsce 
określany mianem naukowej organizacji pracy (taylory- 
zacja pracy).

Na zakończenie łączymy moc serdecznych pozdrowień 
dla Kolegów rozrzuconych po świecie.

W. Kadulski
Box 287 — Nechako Centre, 
Kitimat, B.C. Canada.

E. PŁAWSKI

Bal w twierdzy Modlińskiej
Twierdza w Modlinie, duma i nadzieja carskiej Rosji, 

wpadła w 1915 roku w ręce niemieckie z taką samą ta
jemniczością, z jaką poddawały się inne twierdze, miasta, 
punkty strategiczne, pułki, dywizje i korpusy rosyjskie.

Modlin leżący u zbiegu Wisły i Narwi, posiadał wspa
niale rozbudowaną cytadelę z kilometrowej długości ko
szarami, luksusowymi domami oficerskimi i doskonałą 
siecią komunikacji lądowej 1 wodnej. Dwa pierścienie po
tężnych fortów otaczały cytadelę, ukrywając w swych 
kazamatach najbardziej nowoczesną artylerię oraz labi
rynt korytarzy, magazynów i schronów podziemnych.

Zdawałoby się, że Modlin był nie do zdobycia.
Nowogeorgiewsk, taką bowiem nazwą ochrzcili go Ro

sjanie, był to jednak kolos bez duszy. Został zdobyty 
przez Niemców prawie bez oporu. Parę tygodni przed na
dejściem Niemców wszystkie pisma trąbiły o bohater
skiej postawie modlińskiego- garnizonu i o zbliżającej się 
klęsce niemieckiej. Następnie było trochę złego wywiadu, 
trochę strzelaniny, trochę strachu i blagi, wreszcie słuchy 
doniosły o jakiejś zdradzie i w rezultacie Nowogeor- 
giewsk pa-dł. Ale mniejsza z tym...

Los zrządził że w roku 1918 Modlin stał się kolebką 
Polskiej Marynarki Wojennej.

Na cyplu utworzonym przez zbiegające się wody Wisły 
i Narwi znajdował się trójkątny teren, trzeci bok którego 
stanowiła szosa wiodąca od mostu na Narwi do zburzo
nego mostu na Wiśle. Na tym terenie mieścił się basen, 
mogący schronić kilka statków 1 barek, tuż obok stał 
budynek warsztatowy, dalej były domy oficerskie, śred
niej wielkości koszary, magazyny i słynny spichlerz zbo
żowy na samym czubku cypla. Tak w koszarach jak i w 
domach oficerskich brakowało umeblowania, wody, a 

przede wszystkim szyb w oknach. Za wyjątkiem kilku 
szczęśliwców nie mieliśmy ani ciepłej bielizny, ani swe
trów, ani dostatecznej ilości kccy. życie w tych warun
kach było beznadziejnie ponure, toteż nic dziwnego, że 
jeździliśmy dość często do kasyna w twierdzy, by się roz
grzać wć-dką i telefonistkami z tamtejszej i okolicznej 
centrali. Kasyno oficerskie, dzięki staraniom kolegów 
wojskowych, było przyjemne, czyste i o dobrze zaopatrzo
nym bufecie, a że telefonistki również marzły i były 
znudzone monotonią życia fortecznego — często więc 
urządzaliśmy bale, wieczorki i wspólne niewinne zabawy.

Dowódcą twierdzy, a właściwie „Obozu warownego Mo
dlin” (bo tak brzmiała nazwa oficjalna) — był przezac- 
ny pułkownik Malewicz. Dowborczyk, o dość potężnej 
kompleks ji, z zawiesistym wąsem i z wymową zdradza
jącą pochodzenie z tamtej strony Bugu.

Ażeby się dostać do Kasyna, trzeba było wystarać się 
o bryczkę, albo iść kilka kilometrów na piechotę. — 
Bryczka była dwumiejscowa i w stronę Kasyna mieściło 
się w niej razem z woźnicą do 5 osób. W drodze- powrot
nej ten powóz pociągowy zmieszczą! 7 a grzbiet szkapy 
jednego, razem 8 zmęczonych, sennych, ale dobrze roz
grzanych młodzieńców i podchmielonego „resztkami W; 
kuchni” — furmana.

Zanim zabrzmiały tony pierwszego walczyka, odbywała 
się pierwsza faza rozgrzewki, a mianowicie w bufecie. 
Było tam włoskie, niemieckie i węgierskie wino, dość 
paskudne piwo, wódki i likiery Baczewskiego i Kanto“ 
rowicza i okropna wódka „czysta”! Jak to zawsze bywa, 
dopóki człowiek z młodzieńca o szumiącej głowie nie 
przeistoczy się co najmniej w porucznika w czwartym 
lub p ątym roku służby — nic się nie czyni w sposób nor
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malny. W każdym ruchu, w każdym powiedzonku, w 
każdym przejawie życia, jest — bo musi być — mniejsza 
lub większa doza, mniej lub więcej imponującego fasonu 
i tonu. A więc jeden żądał kieliszka wódki z wykałaczką, 
— oznaczało to, że potrafi pić bez przegryzki! Drugi pil 
koniak i zagryzał go piwem. Trzeci pil wódkę na łokcie, 
czyli kładł na stole rękę, a bufetowy ustawiał od łokcia 
do kiści ręki kieliszki i napełniał je wódką, przy czym 
największym fasonem był „łokieć” z wyciągniętymi pal
cami. Jeszcze większym fasonem była picie dwóch łokci 
jeden po drugim, ale odseparowanych „przegródką” — 
to znaczy kieliszkiem oliwy (o ile takową zdołało się ku
pić we francuskiej kantynie)! Ta przegródka, lub separa
tor chyba miała odgrywać taką samą rolę, jak podwójny 
żołądek u krowy. Ja również nie mogłem pozostać w tyle 
i wprowadziłem p'.cie wódki z pieprzem. — Nie lubię 
czystej wódki i nigdy nie używam pieprzu, ale czego się 
nie robi dla zaimponowania szlachecką fantazją! Naj
ciekawszą rzeczą było to, że naśladowców znajdowałem 
przeważnie wśród kolegów z Austriackiej Marynarki i 
Wojska. — Przyzwyczajeni do doskonałych węgierskich i 
włoskich win — jeden Bóg wie, dlaczego dali się namó
wić i przekonać, że nie ma nic lepszego nad kieliszek ordy
narnej siwuchy z pieprzem! Pili to paskudztwo- z poświę
ceniem się tylko dlatego, że im wmówiłem, iż tak plją 
Czarnomorcy. — Oczywiście, gdy tylko nadarzała się oka
zja — wymykałem się, by przyłączyć się do tych mą
drzejszych kolegów z Poli, Triestu i Bocco di Oatarro, któ
rzy nie dali się nabrać na czarnomorską pieprzówkę i pili 
Tokay i Chianti. —

Byli też tacy, co pili wódkę pod kołduna, pod rydza, 
po-d śledzia ogonek, pod powłóczyste spojrzenie Pani Zo
si, a z braku takowej — pod przyjazne spojrzenie vis — 
a vis.

Na ten temat można pisać tasiemce. W porównaniu 
do ceny pary butów wódka była tania. Nie mogąc sobie 
pozwolić na pójście do szewca, by nabyć buty — ludziska 
pili jak szewcy.

Ale chodźmy na salę taneczną. —
Spuścizna po dawnych gospodarzach wyglądała dostoj

nie i czysto-. Zachowało się parę kanapek i giętych krze
seł, ciężkie kotary zdobiły okna wychodzące na wielki ta
ras a doskonała posadzka wabiła do walczyka i mazura.

Trochę żon miejscowych panów wojskowych, trochę 
przyjezdnych z Warszawy 1 zawsze za mało telefonistek z 
twierdzy, z Nowego Dworu i jedna blondynka ze stacji 
kolejowej w Pomiechówku.

„Ja jestem figurynka spod Centrali. Z Centrali twierdzy 
jestem ja...” — śpiewała przemiła panna- Florcia... Bie
dactwo, tak bardzo- kochała się w Marynarce' i maryna
rzach, że wyszła za mąż za intendenta. „...Nie ma zaba
wy, nie ma muzyki, kiedy nie ma z nami panny Ludwi
ki...” — tak się śpiewało o Blondynie z Pomiechówka!

Zęby Państwo' tylko wiedzieli co za- szpetna zazdrość 
pokrywała oblicza mężatek, prawdziwych i kamuflażowa- 
nych wdówek, a przede wszystkim telefonistek, gdy zgrab
ny, postawny, z ostrogami o „malnowym dzwonie” i z 
baczkami a la książę Poniatowski — por. Soldenhoff wy
chodził na środek sali z panną Ludwiką pod rękę i gro- 
mogłośnie komenderował: „Do mazura!”. Wszyscyśmy 
wiedzieli, że jest to pokazowy taniec Adjutanta Komen
danta Obozu Wartowniczego i mało było śmiałków, któ
rzy by-poszli z nim w zawody!

Soldenhoff w mazurze czarował swoim kunsztem!
Tańczył z kawaleryjskim rozmachem, młodzieńczą wer

wą, trochę teatralnie, ale bezkonkurencyjnie. Nic dziwne
go, że sala obdarzała parę tancerzy gromkimi oklaskami, 
a telefonistki pieniły się z zadrości z powodu tej z „Po- 
miechówka”! Oklaski dla por. Soldenhoffa były jakby 
krótką przerwą dla nabrania tchu i rozpędu przez or
kiestrę i podnieconą do tańca publiczność; wnet podnosi 

się ręka kapelmistrza i huragan porywających tonów 
zalewa salę i sąsiednie komnaty. Tak starzy, jak i naj
starsi — wszyscy zrywali się na równe nogi, rozluźniały 
się zesztywniałe artretyzmem kolana, odmładzały się 
twarze, każdy biegł do najbliższej panienki i wiódł ją za 
rękę na salę. „Bo w Mazurze taka dusza, że choć umrze, 
to się rusza...” Oj dana, dana i tak do samego rana!

Czy to pod orkiestrę, czy pod fortepian — tańczyliśmy 
bez stopu mazury, walczyki, oberki, kujawiaki, jak rów
nież „pas d‘Espagne”, „pas de patineur”, Hiayatę i na
wet... argentyńskie tango!

Mazur por. Soldenhoffa wprawiał nasze „odrodzone” 
polskie serca w dziki zachwyt, głęboką zadumę i pa
triotyczne wzruszenie.

Muszę przyznać, że bale w Twierdzy miały duże zna
czenie wychowawcze, szczególnie dla nas przybyłych z 
dalekich, obcych krajów. Tam zapoznaliśmy się z polskimi 
obyczajami, ta-m zaczęl śmy poprawiać swój skażony ję
zyk, tam poczęliśmy obcować z rodakami, czuć po polsku 
i myśleć po polsku! Tam nauczyliśmy się kochać nasze 
tradycje!

Miłe telefonistki były naszymi korektorkami wymowy; 
pamiętam jak w pierwszych miesiącach dostawało mi się 
czy to przez telefon, czy podczas tańca, coś w rodzaju 
takich uwag: „Panie poruczniku, nie mówi się 'kto u te
lefonu", lecz kto przy telefonie!” „Nie mówi się ‘tu 
starszy oficer po porcie*,  lecz starszy oficer portu”... itp. 
„Genku, nie mówi się ‘masz smaczne gąbki‘, lecz masz 
smaczne usteczka...” itd. itd.... Wszystkiego trzeba było 
się uczyć!

Przy stosunku mniej więcej 10 oficerów na jedną 
telefonistkę, rzecz jasna, że każda jedna była cudem z 
Venus! Czy żyrafowata, czy taka mała sobie małpeczka, 
czy chuda i płaskodenna, czy okrągła, lecz dychawiczna 
— oby tylko umiała się poruszać po posadzce!

Żart żartem, ale te nasze Panie i Panienki w Modlinie 
więcej przyczyniły się do odrodzenia- Wojska Polskiego, 
aniżeli pionierzy w rozbudowie Kanady! Tańczyliśmy stale 
w odbijanego. My chłopcy, odbieraliśmy sobie nawzajem 
panienki przez to mieliśmy sposobność do odpoczynku i 
przywileju wyboru następnej ofiary. Ale te nasze bied
ne partnerki wydostawały się z jednych ramion, by 
wpaść natychmiast do innych; bez tchu, bez przestanku, 
bez słowa protestu, lub skargi, lub prośby o zmiłowanie...!

Gdy się walczyk skończył, prowadziło się panienkę pod 
beczkę z domową lemoniadą, parę łyków zimnego płynu i 
jazia do oberka!

Należy też podziwiać, jak te nasze towarzyszki dawały 
sobie radę ze swoją garderobą. — Były w takiej samej 
nędzy, jak i my, a jednak, tak jak my w napojach, tak 
one w modniarstwie trzymały swój fason. — Sam pan 
Dior nie zdołałby z kilku różnorakich kawałków materia
łu co tydzień uszyć nową szatę. Raz barchan szedł na 
spódnicę, a satyna na bluzkę, w następnym tygodniu na 
odwrót! Raz plecy świeciły dekoltem, a przód powiewał 
w koronki. —W drugim tygodniu bywało na odwrót! Pa
nienki zamieniały się sukienkami, moczyły je w farbach, 
przybierały wstążeczkami, kwiatami — to był naprawdę 
kunszt! A co najważniejsze — nigdy nie skarżyły się na 
braki w ubraniu, czy pantofelków! Wiedziały, że muszą 
trwać i współżyć z takimi-że nędzarzami, jak i one.

Zabawy w twierdzy obfitowały oczywiście w różnego 
gatunku momenty tragikomiczne! Do tragicznych nale
żały momenty, gdy woźnica Fyc był tak urżnięty, że ktoś 
z nas musiał uzbrajać się w bat, pijany Fyc rozkładał się 
tak, że o żadnym innym pasażerze nie było mowy i po
wrót do portu wyglądał raczej jak pogrzeb czwartej klasy. 
Przykry moment przeżyłem z kolegami Harro i Ostro
rogiem (potomkiem 18 wojewodów...), gdy wracając w 
nocy piechotą do portu w świetle księżyca zobaczyliśmy 
na drodze autentycznego, białego niedźwiedzia!
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Niby wszyscy znaliśmy murmańską Baśkę (maskota 
batalionu Murmańczyków). Ja osobiście znałem ją bar
dzo dobrze, bo przez pewien czas mieszkała ona w szo
pie tuż obok domku zajmowanego przez moich rodziców. 
Siostra moja odważnie bawiła się z nią, a ja odważyłem 
się dotknąć ją parę razy, ale to było co innego. Tu Baś
ka była na swobodzie, mogła być nastrojona romantycz
nie z powodu pełni księżycowej, mogła zdjąć z moich 
pleców całą skórę zanim miałbym czas udowodnić jej. że 
nie jestem łososiem. — Przeżyliśmy chwilę bardzo nie
przyjemną, ale Baśka była więcej zainteresowana rzeką 
Narwią i poszła sobie na chłodzącą kąpiel.

Byłoby grzechem, bym nie opisał wypadku, jaki przy
darzył się w czasie tańca por. mar. Ludkiewiczowi. Praw
nik w ochotniczej służbie Marynarki Wojennej, porucznik. 
Ludkiewicz był przezacnym człowiekiem, kolegą i kom
panem do butelki. Pić nie umiał, ale nie umiał też od
mówić. W dniu, w którym zdarzył się opisany poniżej 
wypadek, był jednak trzeźwy i przytomny. Miał biedak 
pecha! — Chcąc bowiem poprawić w czasie tańca rewol
wer w tylnej kieszeni, spowodował wystrzał przez spodnie 
w podłogę. — Stało się to w samym środku sali. — Bar
dzo nieprzyjemny wypadek. — Kupił pistolet, by bronić 
się przed bandytami i komunistami, a omal że siebie 
i swojej danserki nie podstrzelił! Poszła sprawa do Ko
mendanta. Twierdzy. — Pierwsze wiadomości ze sztabu 
były bardzo groźne. Pachniało sprawą sądową. Ludkiewicz 
nie wychodził ze swego pokoju. Zamartwiał się, nie jadł, 
nie spał, nie mógł się patrzeć na swój pistolet...

Następnego dnia sam Komendant Portu pojechał do 

płk. Malewicza. Gdy wrócił, powiedział, że „nie jest do
brze”. Dociekaliśmy z Ludkiewiczem co te słowa mogą 
oznaczać w tłumaczeniu na język kodeksu karnego. 
Uspakajaliśmy go; że przecież na więcej jak na 3 lata nie 
wsadzą. Zabraliśmy też cichaczem pistolet z jego pokoju, 
bo wyglądał, jakby był zdolny do najfatalniejszego kro
ku. — Przynieśliśmy Ludwikowi kieliszek wódki, bez pie
przu — nie chciał pić, nawet wygłosił krótką mowę o 
wódce, jako zgubie narodów... W rezultacie wypił z roz
paczy, ale z... pieprzem! Trzeciego dnia wszyscy oficero
wie garnizonu modlińskiego zostali wezwani na odprawę. 
Zanim wszedł płk Malewicz — staraliśmy się wysondo
wać Szefa Sztabu, Szefa dwójki, por. Soldenhoffa — 
ale nic! Nic a nic!

Ludkiewicz był blady i trząsł się jak w febrze. Mówił, 
że prześladuje go widmo kata z linką 1 że ma dziwny 
ból głowy. — Obruszył się też na Myszkowskiego; „Czego 
się patrzysz na mnie, jakbym był już skazańcem?”...

Nareszcie wszedł Komendant Obozu.
— Dzień doby, Panowie! — i wygarnął dosłownie, jak 

poniżej: „Proszę Panów! W subotę na balu jednemu z 
Panów oficerów strzeliło w spodniach. Ja chciał pocjon- 
gnonć tego Pana, ale Panie powiedzieli, że nie ma za 
co go ciągnąć, nu tak ja położył się na te Panie i nie 
pociongnoł go. Dziękuję!”...

Tokay i Chianti pił,
I ja też tam był,
Chlać pieprzówkę uczyłem
I z panną Ludką tańczyłem!

E. Pławski

BURZA NA LINII TASAKA
(Ciąg dalszy)

Po sześciu dniach chrztu morskiego zajadłość 
wiatru nieco osłabła i korzystając z lepszej widocz
ności „Burza” ponowiła próby brania ropy. Tym 
razem jednakże szczęście nam zupełnie nie dopisało 
i po ponownym przemoczeniu do „szpiku kości” burty 
służbowej z bosmanem okrętowym włącznie i zerwa
niu wielu lin i węży, zaledwie 20 ton ropy udało się 
uchwycić. Próby te były tym zawziętsze, że według 
otrzymanych sygnałów niedaleko od nas na północ 
Niemcy zaatakowali konwój aliancki zmierzający do 
Anglii i że po zatopieniu większości eskorterów tor
pedują już bezkarne statki handlowe, broniące się 
bez skutku z działek na rufie, co w tych warunkach 
było- beznadziejne. Aby tam pójść na pomoc, potrzeba 
by odejść natychmiast i to z dużą szybkością, na 
którą „Burza” byłaby zdolną gdyby jej zbiorniki 
miały więcej ropy. Z bezsilnością słuchaliśmy przez 
radio-telefon bohaterskich wysiłków przerzedzonych 
eskorterów, z przeważającą liczbą „U-boatów“, które 
ściągały na tą scenę walki jak sępy pewne już swej 
zdobyczy.

Wiadomości tego rodzaju przenikają szybko cały 
okręt pocztą „pantoflową” i przygnębienie było 
ogólne.

Nasz konwój przeszedł bez wydarzeń „linię tasa
ka'” dzielącą Atlantyk na połowę „należącą” do Ma
rynarki Brytyjskiej i wszedł pod strefę opieki ame 
rykańskiej. W rezultacie jednak ta sama eskorta co 
prowadziła konwój z Greenock pozostała z nim aż do 
przybycia do portów Płn. Amerykańskich. Ta sama 

taktyka dotyczyła okrętów amerykańskich, które po
zostawały z konwojem do końca podróży po obu stro
nach Atlantyku.

W końcu listopada dotarliśmy do brzegów kana
dyjskich nie molestowani przez ataki z pod wody czy 
z powietrza. Konwój rozdzielił się do różnych portów 
z lokalną eskortą amerykańską a nasza grupa prze
szła do Argencji po przeszło 2 tygodniach „orania 
oceanu”.

Po wejściu do portu otrzymaliśmy wiadomość, że 
tejże nocy Niemcy storpedowali 2 statki z naszego 
konwoju tuż przy wejściu do Halifaksu. Była to iro
nia losu tonąć tak blisko brzegu po przejściu otwar
tych i ogromnych przestrzeni bezpiecznie. W naszej 
rosnącej pewności siebie przypisaliśmy to, że U-boaty 
nie śmiały dotykać konwoju pod naszą osłoną.

Ostatni „bój” stoczyła „Burza” tuż przed wej
ściem do portu z martwą falą, pozostałością po nie
dawnym sztormie ci co jeszcze nie przemokli do 
nitki w drodze na pozycje wachtowe w ciągu ostat
nich tygodni, zostali zaskoczeni na pokładzie gdy 
szybkość podniosła się do 25 węzłów i obryzgała „tu
rystów” chcących oglądać uroki Nowego świata.

Po nabraniu ropy w Argencji „Burza” przeszła 
do St. John‘s po odebranie nowego konwoju Idącego 
do Wielkiej Brytanii. Sztorm Atlantycki uszkodził 
nam kluzę kotwiczną i jedną z grodzi wodoszczel
nych, która przepuszczała wodę. Amerykanie wyko
nali nam pewne naprawy, ale mało skuteczne i do
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wódca zdecydował się nie tracić czasu na dłuższe 
remonty aby nie opóźnić osłony konwoju HX 217.

Nieustraszony z.d.o. wraz z bosmanem okręto
wym podparli osłabioną grodź belkami i chociaż było 
to raczej prowizoryczne i woda w dalszym ciągu 
przenikała nadziobowe pomieszczenie, „Burza“ prze
kazała na H.M.S. „Famę" swą gotowość morską i bo
jową. Krótkie wyjście na ląd pokazało „Burzowcom" 
rybackie miasto St. John‘s, gdzie Nowofunlandczycy 
okazali im wiele serdeczności a „dolary z worka" 
marynarskiego (jak to mówiła Gdyńska piosenka) 
zostały zamienione na kosmetyki, czekolady, jedwab
ne pończoszki, filmy i inne wyroby luksusowe, któ
rych brak było w Anglii.

Ci, co spędzali czas wolny w barach i Bellavista 
Klubie, mieli okazję celebrować pierwsze przejście 
„Burzy" przez Atlantyk i to bez strat własnych, choć 
jedynym widocznym nieprzyjacielem były niże 
Islandzkie, które zapowiadał już przed wojną wszy
stko przewidujący wykładowca nawigacji „and allied 
arts" komandor M. Kownacki.

Bardziej trzeźwa ocena tego względnie łatwego 
przejścia atlantyckiego była, że tragiczne losy nie
szczęsnego konwoju atakowanego przez przeważające 
siły armady Doenitza na linii tasaka odciągnęły z 
naszego szlaku większość U-boatów i w ten sposób 
umożliwiły nam niedostrzeżone przejście na zachód.

3 grudnia 1942 „Burza" opuściła wietrzysty St. 
John‘s i objęła sektor na lewym skrzydle konwoju 
HX 217. Było to wszystkim jasne, że tym razem nie 
uda się przeniknąć bezpłatnie przez rozmiary Atlan
tyku, gdyż widoczność się znacznie poprawiła i zbie
ranie się konwoju statków grupujących się z róż
nych portów Ameryki Północnej nie mogło być 
zignorowane przez gęsto rozsianą sieć niemieckich 
okrętów podwodnych będących u szczytu potęgi i 
sukcesów.

Pierwsze wiadomości, że Niemcy są w kontakcie 
przyszły z H.F.D.F.‘ów. Ten aparat oddał aliantom 
niezmierne usługi, gdiyż nie tylko podsłuchiwał on 
sygnały radiowe nadawane przez U-boty, ale również 
pozwalał nadać dokładne określenie namiaru okrętu 
nadającego 1 jego przybliżoną odległość — to ostat
nie dzięki odkryciom polskich „boffinów" pracują
cych w specjalnym departamencie admiralicji bry
tyjskiej.

Ponieważ pierwsze sygnały niemieckiego kon
taktu doszły do nas zaledwie w 24 godziny po opu
szczeniu portu, mieliśmy „pobożne życzenie" że to 
kogoś innego meldują. Z tych marzeń wyprowadził 
nas szybko „pilot" Olszowski, określając położenie 
okrętów meldujących na 100 mil od Halifaxu i to na 
przeciw naszego punktu zbornego.

Widoczność się w dalszym ciągu poprawiała, a 
kabina nawigacyjna podawała optymistyczne „me
teory", że baromentr stoi a nawet idzie w górę. W 
odróżnieniu od wysokiego, spiętrzonego morza mie
liśmy obszerny horyzont, który zapełniły linie stat 
ków handlowych, przeważnie tankowców wiozących 
paliwo lotnicze do Anglii.

Nasz krążownik eskorty H.M.S. „FAMĘ" do
świadczony w bojach na wielu teatrach zmagań mor
skich, cieszył się z drugiego kontrtorpedowca pod 

ręką co w tych ciężkich zmaganiach było prawie że 
luksusem i przysłał Burzy parę świetlnych sygnałów 
komplementacyjnych, że jest „happy to have you 
wlth us".

6 grudnia namierzyliśmy 9 H.F.D.F.‘ów w prawie 
wszystkich kierunkach kompasu i nie ulegało już 
wątpliwości, że jesteśmy centrum atrakcji, choć na 
pozór panowała wszędzie cisza i tylko ciągłe zmiany 
kursu konwoju przez komandora starającego się wy
ślizgnąć z tej matni, powodowały szybkie dodawanie 
obrotów na telegrafie aby postawić Burzę na właści
wej pozycji w sektorze osłanianym i niedopuścić do 
powstania luki między eskorterami. Prawie że na
tychmiast po zapadnięciu zmroku usłyszeliśmy na 
R/T meldunek z koi wety na prawym skrzydle, że 
otrzymała kontakt azdykowy.

W myśl przesłanek taktycznych bliskiej eskorty 
atakowanie takiego echa jest dozwolone tylko w bez
pośredniej bliskości konwoju i to bez straty czasu 
na pozwolenie od starszego eskorty.

W kilka minut później odczuliśmy wstrząsy wy
buchów głębinowych i dla wszystkich obecnych w 
zasięgu 20 mil stało się jasnym, że kość (trotylowa) 
została rzucona.

♦
Dowódca zarządził wachtę bojową, ale zanim ten 

rozkaz doszedł do pomieszczenia „Burzą" otrzymała 
kontakt podwodny i klakson alarmu „okręt pod
wodny!" zaalarmował całą zołogę.

Z tą chwilą wypadki przybrały szybki bieg, gdzie 
krótkie słowa komend na ster i maszyny mieszały 
się z rokazami nastawiania głębokości na bombach 
i informacji z azdyku o ruchach nieprzyjaciela.

„Echo w namiarze 75, hydrofon, odległość 2000 
yardów!"

„Dobrze". Dwieście obrotów. Na kurs 60. Na 
kursie 60", meldował sternik.

„Bomby głębinowe, nastawienie płytkie".
„Odległość 1500 yardów. Namiar 70. Echo okręt 

podwodny! “
„Dobrze", odpowiedział spokojny głos dowódcy.
„Na kurs 55. Przekazać do maszyn: Włączyć 

drugi kocioł, gotowość na duże szybkości".
Burza przechyliła się na szbkiej zmianie kursu, 

przy szybkości 20 węzłów.
„Odległość 1000 yardów, Namiar 70".
Stałość namiaru oznaczała, że dowódca trafnie 

odgadnął kurs nieprzyjaciela i że idziemy mu na 
przecięcie. <•

„Na kursie 55", podał sternik.
„Salwa z dziesięciu bomb nastawiona", meldował 

oficer broni podwodnej.
„Debrze".
Odległość 600 yardów, namiar 70.
Dowódca pochylił się na chwilę do oświetlonego 

żyro-kompasu aby podać sygnał radlo-telefoniczny 
do kierownika eskorty.

„Am attacklng enemy submarine to port". „Aye. 
Aye, Sir", odezwał się Lieut. Lloyd NRVR, nasz oficer 
łącznikowy, włączając nadajnik KRT. Znów głos 
dowódcy: „Podać do maszyn, będziemy rzucali bom
by głębinowe".

Ten ostatni rozkaz dał wszystkim znać że „wódz" 
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jest zupełnym panem sytuacji i nie zapomina o naj
drobniejszych szczegółach, a nawet o „morale" ma
szynistów, którzy nie widząc co się dzieje mogą źle 
zrozumieć nagłe wybuchy w pobliżu okrętu.

„Odległość 250 yardów, namiar 70".
„Mamy go", mruczy zawieszony nad repetytorem 

azdyku Jurek Pawłowicz, przyciskając oburącz z pod
niecenia słuchawki aby lepiej słyszeć nieomylne 
„pingi“ i przyśpieszone powrotne echa.

„Uwaga na bombach!"
Komenda ta elektryzuje przez telefon obsady 

miotaczy Thornicroft‘a i wyrzutni bomb głębinowych.
„Pierwsza pal!"
Z obu wyrzutni na rufie padają do wody uzbro

jone „kuferki".
„Druga pal!" — teraz w dodatku do bomb rufo

wych wylatują w powietrze 75 yardowym lukiem 4 
następne bomby głębinowe aby uzupełnić atak okrę
tu „wszerz".

„Trzecia pal! Czwarta pal!" — To już ostatnia 
komenda rzutowa. 10 bomb opuściło okręt i tonie 
do zadanej głębokości między 50 i 100 stóp, eksplo
dując w dwu warstwach dla utworzenia efektu 
„dziadka na orzechy".

„Bomby głębinowe odpalone".
„Dobrze. Prawo 20. N a kurs 130. Radar 271, po

dać namiar na czoło konwoju. Nawigacyjny, proszę 
o poprawkę kursu, na powrót do naszego sektoru.

„Konwój w namiarze 120, odległość 3500 yardów", 
melduje radar. „Kurs zbliżenia 128", podaje „pilot", 
z pamięci, jakby oczekując tego pytania.

„Dobrze. Na kurs 128. Lloyd! Meldunek na Fa
mę^; „Am resuming station".

W czasie gdy padały te komendy, wybuchy 
bomb głębinowych wstrząsały Burzą nieprzywykłą 
do takich ilości „podarków dla Hitlera" z płytkim 
nastawieniem. Od chwili otrzymania kontaktu upły
nęło zaledwie 15 minut, a Burza nie oglądając się 
nawet na wyniki swego ataku zmierzała jak powi
nien przezorny eskortowiec na swoje obronne sta
nowisko.

„250 obrotów", podał dowódca słysząc przez R/T 
że i Famę ma kontakt przed dziobem i że musimy 
obsadzić podwójny aby wypełnić lukę naszą i „senio
ra".

„Kąt kursowy, prawo dwadzieścia, mała sylwet
ka na powierzchni", meldował sygnalista z prawego 
skrzydła pomostu. Lornetki powędrowały do oczu. 
Okręt podwodny na powierzchni, rozpoznał oficer 
wachtowy z alarmu bojowego.

„Radar 271! podać odległość do echa w namiarze 
150".

„Małe echa, szybko poruszające się, w namiarze 
145", meldował podsłuchowiec radarowy, „odległość 
2000 yardów".

„Prawo 20! Na kurs 140! Otworzyć ogień. Atak 
torpedowy".

„Podnieść kopułę azdyka! 280 obrotów!"
„Aparaty torpedowe, lewa burta! Działo jeden 

na celu!"
„Nastawienie torpedowe 6 stóp. Odchylenia: lewo 

dziesięć!"
„Pal!" Podał przez telefon oficer artylerii.

Błysk ognia z działa 130 m/m oświetlił na chwilę 
dziób i pomost Burzy pędzącej już na maksymalnej 
szybkości na spotkanie nieprzyjaciela próbującego 
przedrzeć się do konwoju przez lukę pomiędzy nami 
a Fame‘m.

„Aparaty torpedowe gotowe".
„Odległość 1500 yardów", meldował radar. „Echo 

znika".
Istotnie tylko fosforyzująca plama pokazywała 

miejce gdzie zanurzył się pośpiesznie nieprzyjaciel.
„Aparaty torpedowe na zero! Zabezpieczyć za

palniki!"
„Atak bombami głębinowymi! 200 obrotów! Na

stawienie płytkie! Salwa z 5 bomb!
Kontratak tego rodzaju był odmierzony na re- 

korderze azdyka, gdyż wobec dużej własnej szybkości 
nie można było ryzykować opuszczenia kopuły azdy- 
kowej.

„Odległość 300 yardów4', podał oficer sygnałowy.
„Uwaga na bombach!"
„Pierwsza pal! Druga pal! Trzecia pal!...
Atak jednowarstwowy miał za zadanie w pier

wszym rzędzie zdemoralizowanie nieprzyjaciela, gdyż 
bez dokładnego określenia kursu unikającego, szanse 
nakrycia były niewielkie. Wstrząsy płytkiego nasta
wienia podniosły nieco rufę Burzy, zwalniającej teraz 
szybkość, gdyż oszczędność ropy na środku Atlantyku 
jest niezbędnym postulatem, a konwój przybliżył się 
w międzyczasie tak, że można było mimo ciemności 
odróżnić poszczególne statki.

„Pilot! — kurs powrotu na pozycję! Lloyd! syg
nał na Fame‘a; Resuming station. Conveyed your 
greetlng to 2 U-bcats". . .. t 1

„180 obrotów. Opuścić kopułę azdyka. Podsłuch 
prawo, lewo 90.

„Dochodzimy do konwoju i naszej pozycji", mel- i 
dował oficer wachtowy, po wymierzeniu radarem 
odległości nadmiaru czoła konwoju.

„Dobrze. 110 obrotów. Lloyd — na na Fame'a: 
In position".

Od chwili pierwszego kontaktu nie upłynęło na
wet 1/2 godziny. Podobne meldunki przechodziły 
przez R/T z innych eskortowców, które po krótkim 
kontrataku wracały na pozycje zachowując nieprze
nikniony pierścień obronny, w ten sposób nie do
puszczając nieprzyjaciela do przyjęcia stosownej po
zycji do strzału torpedowego do któregokolwiek ze 
statków w konwoju.

Dowódca zatrzymał załogę w alarmie aż do 
chwili gdy ustała wszelka aktywność nieprzyjacielska 
poczem zarządził odbój dla wolnej wachty. Do pół
nocy panowała cisza na R/T, a własny podsłuch ra
darowy i azdykowy nic podejrzanego nie widział czy 
słyszał. O 2400 wstąpiła wachta krążownicza. Za
ciemniony konwój w pełnym komplecie statków wid
niał na prawym trawersie i w sektorze rufowym i tyl- i 
ko w momencie nieregularnego zygzaku jaki Burza 
wykonywała dla samoobrony — pokazał się przed 
dziobem i za rufą.

Około pierwszej godziny „pies owczarski" — kor
weta w sektorze konwoju — otrzymała kontakt rada
rowy i wykonała krótki kontratak z 5 bomb na zli
czenie. Była to ostatnia próba niemiecka do pene
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tracji naszej osłony i ranek 7-ego grudnia zastał 
konwojowe „status quo“, a eskorterzy przekazały na 
Fame‘a, już światłem, stan ropy i amunicji.

Burza w swoich gonitwach zużyła najwięcej ropy 
i jako pierwsza poszła do tankowca na uzupełnienie. 
Branie paliwa przy stanie morza „3“ nie przedsta
wiało większych trudności dla uprzednio zaharto
wanej ekipy i do obiadu przeszło 100 ton ropy weszło 
do zbiorników.

Twarz „Kamyka" Wesołowskiego była pełna 
uśmiechów gdy po triumfalnym wejściu na pomost 
meldował dowódcy, że mamy dosyć zapasów na nowe 
„szarże" na pełnej szybkości.

Schodząc z pomostu przeszedł torpedyście umyśl
nie (!) po nagniotkach w odwet za uszkodzenia ma
szynowe , jakie „przeklęte bomby głębinowe" zrobiły 
podczas nocy w jego dziale.

Inaczej wyglądało oblicze „pilota", który pilo
tował od rana na mapie pozycje H.F.D.F.‘ów i na
liczył 18 U- boatów i to przeważnie w sektorze dzio
bowym, wysyłających „E" bary, a więc w kontakcie 
optycznym z nami. Napróżno sygnaliści i wachtowa 
obserwacja wbijała wzrok w horyzont szukając nie
przyjaciela. Niemcy trzymali się przezornie na dużej 
odległości i będąc niscy obserwowali tuż z nad wody 
szczyty masztów i dym, ze statków będąc poza wszel
ką obserwacją oczną czy radarową.

Po zapadnięciu zmroku Komodor odpowiedzialny 
za statki całego konwoju nakazał zwrot o 90 stopni od 
właściwego kursu dla zmylenia przeciwnika i unie
możliwienia mu zajęcia korzystnych pozycji do strze
lania torped. Dało- to nam tylko trzy godziny „grace", 
gdyż Niemcy dobrze znając te uniki nadganiali na 
powierzchni przed czoło konwoju i tuż po 22-giej 
Famę i burza były w kontakcie z „małymi echami, 
o szybko zmieniającym się namiarze".

Dowódca zarządził prewencyjny „Alarm okrętu 
podwodnego" i o północy zaczęły się uporczywe próby 
przenikania, rzuty bomb z „naprowadzonych" echem 
lub na zliczenie z rekordera azdyku, choć tym razem 
Niemcy operowali w pobliżu konwoju z zanurzenia i 
artyleria nudziła się przy działach, oddając całą 
aktywność torpedystom, którzy uwijali się przy mio
taczach po każdej odpalonej salwie ładując nowe 
bomby na łożyska Thornicroftów.

Następnego ranka konwój znów wyłonił się bez 
strat i wobec spadającego barometru i rosnącego 
morza, wyglądało, że Neptun obejmie kierunek ope
racji i że Niemcy zaniechają ataków przy wysokiej 
fali. Dzień przeszedł na braniu ropy z różnym szczę
ściem dla eskortowców, ale aktywność radiowa z 
H.F.D.F. rozwiała próżne nadzieje, że fala zniechęci 
nieprzyjaciela do nowych prób.

Widoczność zamiast się pogarszać tylko się po
lepszała i po południu „pilot" meldował nieprawdo
podobną liczbę U-boatów meldujących entuzjastycz
nie naszą obecność do Wilhelmshafen.

Jako że nasza grupa eskortowa nie była zbyt 
liczna, proporcja była 6-ciu na jednego.

Unik taktyczny przed zmrokiem tym razem się 
nie udał zupełnie, gdyż Niemcy dysponując większą 
ilością okrętów przewidzieli takie możliwości i już 

po godzinie 20-tej azdyk meldował „hydrofon na ką- 
cię kursowym lewo 50".

Nieprzyjaciel rozwścieczony dotychczasowym 
niepowodzeniem atakował z powierzchni i z pod wo
dy strzelając torpedy w ogólnym kierunku konwoju, 
a nawet odpowiadając ogniem dział korwetom, sta
rających się napróżno dogonić ich na powierzchni.

Z Burzą takich igraszek jednak nie ośmielali 
się próbować i chociaż obserwator radarowy omal 
nie urwał anteny, obracając „latarnię morską" 271 
dookoła horyzontu, żadnych ech nawodnych nie było 
w naszym sektorze. Azdyk miał więcej szczęścia i co 
parę godzin rozpoczynała się gonitwa uwieńczona 
salwą z dziesięciu bomb na nieszczęśników co chcieli 
przeniknąć „polskie lewe skrzydło" zespołu piłkar
skiego.

O 3-ciej nad ranem 2 statki z tułu konwoju zo
stały trafione torpedami. Jeden z nich, tankowiec, 
zapalił się ogromną łuną i oświetlił pole bitwy. „Pies 
owczarski" poszedł ratować rozbitków, a Burza i 
„bekowa" korweta cofnęły się o kilkanaście stopni 
dla wypełnienia luki powiększając automatycznie 
własne sektory obserwacji. Straty własne zostały 
wkrótce powetowane przez eskortowców i dudnienie 
bomb głębinowych z wielu namiarów i własna jazda 
„po oranym" dały Niemcom znać, że mają do czy
nienia z niebyłe jakim zespołem.

Ranek 9 grudnia zastał konwój w dobrym szyku, 
a z sygnałów świetlnych wynikało, że prawie całe za
łogi zostały wyratowane z 2 statków zatopionych 
ubiegłej nocy.

H.M.S. „Famę" przysłał Burzy parę sygnałów 
komplementacyjnych za skuteczne kontrataki nocne 
i przekazał objęcie kierownictwa eskorty, sam rusza
jąc ńa patrol przed dziobem konwoju w celu zapę
dzenia U-boatów pod wodę, a więc poza zasięg HX 
217.

Z „Burzą" na czele grupa przeszła bez wydarzeń 
„linię tasaka", a powracający pod wieczór Famę dał 
nam znać że horyzont jest wolny od U-boatów. Dla 
zmylenia przeciwnika komodor postanowił nie zmie
niać kursu a pozostać w ogólnym kierunku pin. 
wschodnim dla przybliżenia się do brzegów Szkocji i 
opiekuńczych skrzydeł „Coastal Command".

Największą niespodziankę sprawił nam „pilot" 
stwierdzając, że w ciągu dnia nie było nowych 
H.F.D.F/ów. Noc 10 grudnia przeszła spokojnie i choć 
radar miał kilka ech, znikły one na dalekiej odle
głości jakgdyby unikając naszego konwoju.

Do dziś dnia trudno jest zrozumieć dlaczego 
Niemcy przerwali akcję tak wcześnie; Burza miała 
tylko dosyć bomb na P/2 ataku, a niektóre korwety 
były zupełnie bez amunicji.

Dochodząc do Rockhallu komodor przysłał nam 
sygnał „Tworzycie historię eskortowców" (You are 
making escort history).

Nad konwojem ukazał się 4-ro motorowy wodno- 
płatowiec typu Sunderland — pierwszy zwiastun że 
brzeg już niedaleko i że obszerny horyzont dookoła 
nas jest wolny od podpatrującego nasz kurs nieprzy
jaciela.

14 grudnia Burza doszła do mola w Greenock na 
krótkie naprawy jako, że nowy konwój do U.S.A. 
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formował się już w Obanie i Liverpoolu. Nieliczne 
dni w porcie przeszły na braniu amunicji i wysyłaniu 
„Merry Christmas” kart do przyjaciół w Wielkiej 
Brytanii, jako że Boże Narodzenie było za pasem.

Po doświadczeniach z HX Burza przyjęła pod
wójny zapas bomb głębinowych z „atomowym elek
tem”, wypełnionych świeżo udoskonalonym przez 
„boffinów” admiralicji minolem więcej niż trzykrot
nie potężniejszym od trotylu i anatolu. W dodatku 
zostały zmienione zapalniki i nastawienia bomb-głę
binowych wobec danych z zeznań jeńców morskich, 
że U-boaty mogą się skutecznie zanurzać do 800 stóp 
i głębiej.

22 grudnia 1942 Burza była już z konwojem zmie
rzającym na drugą stronę linii tasaka. Sprawy bie
żące okrętu zostały już daleko za rufą okrętu: urlopy, 
szpitale, raporty karne, zaokrętowania, wyokrętowa- 
nia, celnicy, dockyardowcy, dziennikarze i inne nie
szczęścia zbiegły po trapie tuż po dzwonkach na 
alarm manewrowy.

Szeroki wiew Atlantyku i długa oceaniczna fala 
wzięła już Burzę w swoje ramiona i po otrząśnięciu 
z przyziemnych spraw lądowych okręt 1 załoga weszły 
w specyficzny stan morskiego istnienia, który raz 
posmakowany nie łatwy jest do porzucenia.

Wigilia Bożego Narodź, zastała Burzę na środku 
Atlantyku, i na swoim tradycyjnym lewym skrzydle 
konwoju (SC115) zdążającym na zachód. Mimo spo
radycznych H.F.D.F.‘ów nie było ożywionej aktywno
ści nieprzyjaciela, a rozhulana śnieżyca rozpoczęta 
tuż przed zmrokiem ustroiła ocean białymi pasmami 
włosów anielskich z „choinkami” seledynowych 
grzbietów fal i wygrywała kolędy na wantach i re- 
lingach.

Dowódca nie zmrużył oka aż do późnej nocy 
trzymając razem z nami wachtę i czuwając nad lo
sem okrętu wydanemu na nierówną walkę z żywio
łami. Nie zapomniał on jednak o opłatku i dzielił się 
nim z całą obsadą pomostu, choć życzenia były po
nad możliwości ludzkich „transmisji wokalnych”, 
gdyż niełatwo jest przekrzyczeć sztorm grudniowy. 
Opłatek zwilżony bryzgami docierających sporadycz
nie na pomost grzywaczy miał posmak słonej wody, 
ale ten gest ujął wszystkich za serce.

30 grudnia Burza miała za rufą 2500 mil zygza
kowanego kursu i po bezpiecznym przeprowadzeniu 
SC115 do brzegów amerykańskich objęła komendę od 
Fame‘a nad grupą, zawijającą do Argencji w wi
gilię Nowego Roku 1943.

H.M.S. „Famę” — jak go nazwa słusznie okre
śliła — szukał jeszcze więcej sławy idąc na pomoc 
konwojowi, który przechodził równolegle do nas, ale 
w kierunku na Wielką Brytanię. Niemcy zaczęli się 
do niego dobierać tuż po wyjściu z portów amery
kańskich i gdyby nie skromne zapasy ropy poszła 
by i Burza tam na harce.

Zamiast tych heroi przycumowaliśmy się łań
cuchami do mola w Argencji gdyż nawet liny ho
lownicze nie wytrzymywały wichury spadającej na 
port zza pagórków Nowej Funlandii. śnieg padał 
gęsto na pokład, ale topniał natychmiast gdyż goto
wość maszyn była wciąż utrzymywana na wypadiek 
gdyby i łańcuchy kotwiczne się urwały.

Podczas gdy Burza uzupełniała swe zapasy na 
powrotną drogę, na już zbierający się SC115, admi
rał Karol Doenitz został mianowany szefem floty 
niemieckiej, obejmując pod swoją komendę nie tylko 
okręty podwodne ale całość marynarki niemieckiej i 
lotnictwa morskiego. Ten awans na „Supreme Com- 
mander of the German Navy” był wyrazem uznania 
za sukcesy jego U-boatów, którymi to samemi — 
według jego własnych słów — można wygrać wojnę.

Doenitz, który wyszedł z więzienia w paździer
niku 1956 roku za „dobre sprawowanie się” miał do
syć czasu by przemyśleć, dlaczego ta przesłanka oka
zała się fałszywa. Czego jednak nie wiedział to jak 
blisko spełnienia była jego przepowiednia i jakie 
były istotne przyczyny jego porażki.

Prawie że od początku rozpoczęcia się Bitwy 
o Atlantyk, zawisnął w pokoju operacyjnym Admi
ralicji Brytyjskiej duży, ścienny wykres wykazujący 
czerwoną linię reprezentującą statystyczną różnicę 
między zwycięstwem a klęską.

Było tam wszystkim wiadome, że jeżeli funkcja 
zatopień utrzyma się poniżej tej linii, Wielka Bry
tania może przetrwać w tej walce, gdy jednak ta 
linia zostanie na dłuższy czas przekroczona, pozo
stanie jej tylko wybór jak się poddać z honorem!

Wielokrotnie podczas tej zimy 1942/43 funkcja 
zatopień dotykała 1 przekraczała z obu stron czer
woną linię i jeżeli w końcu złowroga czarna linia 
odpadła drastycznie od czerwonej „survival linę” w 
kwietniu/maju 1943 to nie dzięki zmniejszeniu się 
fanatycznej determinacji ze strony niemieckich okrę
tów podowodnych, ale jeszcze wększej zawziętości 
alianckich kontrataków świadomych o wysokości 
stawki. Na 21 milionów ton strat alianckich (4500 
statków) — 15 milionów (2775 statków) byto zato
pione przez niemieckie okręty podwodne.

Alianci odpowiedzieli zatopieniem 781 U-boat‘ów 
i w krytycznych latach 1942-43 złamali duch nie
mieckiej podwodnej ofenzywy, głównie tą samą bro
nią: bombą głębinową.

Po krótkim remoncie w Argencji Burza przeszła 
do St. Johns na branie amunicji i już 11 stycznia 
1943 objęła swoją pozycję przy SC116. który nałado
wany cennymi materiałami wojennymi był optymi
stycznie „homewards bound”.

Normalny czas przeprawy był około 14 dni i je
dynie zła widoczność i nieustająca sztormowa pogoda 
pozwoliła przejść bez żadnych molestacjl ze strony 
nieprzyjaciela. Na linii tasaka w pobliżu Islandii przy 
wichurze 10 stopni Beauforta nie było mowy o przy
bliżeniu się do tankowca. Korzystając jednak z bli
skości bazy w Hvalf jordzie Burza złożyła parogodzin
ną wizytę na „Wyspie Chmurnej Północy”.

Po wejściu do fiordu fala ustała jak za dotknię
ciem różdżki czarodziejskiej i dojście do bazy było 
kontrastowe i niemal bajkowe, gdy polski okręt 
osrebrzony pełnią księżyca sunął po niezmąconej 
tafli wody w głąb tej odległej wyspy.

Wysokie brzegi fiordu były przykryte grubym 
całunem śniegowym o szczytach zabarwionych na 
różne kolory przez iskrzący się luk zorzy polarnej, 



NASZE SYGNAŁY 15

który zwisał nad Burzą jak gigantyczny „Arc de 
Triomphe" i jakby na znak uznania dla tego walecz
nego okrętu.

Piękno tej nocy arktycznej olśniło całą załogę i 
cisza panowała na pokładach i pomoście jakby w 
obawie że rozmowa może rozproszyć to zjawisko. 
Następnego dnia Burza już była spowrotem na swoim 
sektorze przy konwoju gotowa na wszelkie ewen
tualności.

26 stycznia SC116 doszedł bez strat do brzegów 
Szkocji i okręt po pożegnianiu się świetlnym z ko
modorem poszybował w stronę rzeki Clyde.

♦
Już dzisiaj historycy uważają Bitwę o Atlantyk, 

która trwała 5% roku za najzażartszą kampanię z 
wszystkich notowanych wojen. Zwycięstwo aliantów 
było odniesione mimo desperackich prób świeżo 
promowanego Doenitza, rzucającego wszystkie rezer
wy na Północny Atlantyk w zdeterminowanej próbie 
odcięcia pomocy amerykańskiej. Pisząc na ten temat 
jeden z kronikarzy angielskich zauważył: „Never 
before the enemy has shown such singlemindedness 
utilising all his strength against one objectlve: the 
interruption of supplies from America to Great Bri- 
tain".

W tych tragicznych zmaganiach na linii tasaka 
Burza przyłożyła swą skromną cegiełkę do ostatecz- 
niego zwycięstwa.

Był to- szczęśliwy okręt. W prasie angielskiej 
znalazły się o „Polish left winger" co nigdy goala 
nie przepuścił. W nieskończonych utarczkach z U- 
boataml zapędzała wroga nieubłaganie na „tropy 
smętka." Zapomniawszy o śnie, odpoczynku czy 
brakach technicznych do oceanicznych operacji szła 
ofiarnie konwój za konwojem na trzy tysięczną mil 
przeprawę. Załoga zahartowana już do tych żmud
nych przepraw dumna była ze swego okrętu i two
rzył się szybko typ „polskiego korsarza" z długą brodą 
(na którą w końcu zezwalał z.d.o.) i instynktem no
woczesnych „Brethren of the Coast" wyczuwających 
nieprzyjaciela na odległość i umiejącym się z nim 
rozprawić.

Nadbudówki wyblakły od słonej wody, a postrzę
piona na wielu sztormach bandera wojenna powie
wała z gaflu pastelowo biało i amarantowo.

Praktyka bojowa była wzmocniona przez krótki 
okres treningowy na Hebrydach w Tobermory gdzie 
najnowsze metody zwalczania okrętów podwod
nych i doświadczeń wszystkich grup zostały przeka
zane Burzy z H.M.S. „Philante" i gdzie cała załoga 
została przereorganizowana na jednolity zespół 
zwalczania U-boatów.

Artylerzyści i maszyniści, a nawet kucharze za
prawiali się w wyścigach ładowania bomb głębino
wych na miotacze, a rola alarmu bojowego została 
zidentyfikowana z rolą alarmu okręt podwodny. 
Bomba głębinowa z roli obronnej została teraz prze
niesiona do zadań zaczepnych i w wprawnych rękach 
dowódcy Burza wróciła wczesną wiosną na linię ta
saka, już jako weteran 1 głodna krwi. Niedługo jej 
przyszło czekać.

Idąc na zachód z konwojem z pokaźną eskortą 
okręt otrzymał sygnał wzywający go do wsparcia 

amerykańskiej grupy eskortowej walczącej ze „zgra
ją wilków' ‘linii tasaka. Pożegnawszy się z Grupą B3 
(Commander M. J. Evans R.N.). Burza podniosła parę 
w kotłach i ruszyła na przecięcie kursu atakowanego 
konwoju.

Już następnego ranka tuż przed wschodem widać 
było łuny na horyzoncie i błyski dział co oznaczało, 
że Niemcy się rozzuchwalili i walczą już na po
wierzchni. Około południa Burza napotkała opusz
czony statek norweski 8000 ton, którego napróżno 
starał się dobić poprzedniego ranka eskortowiec ame
rykański mimo użycia całej swej artylerii. Taki 
„latający holender" na szlaku konwojów alianckich 
stanowiło niebezpieczeństwo dla nawigacji, szcze
gólnie podczas nocy a pozostawienie go dało by rów
nież szanse U-botom do abordażu i brania z ńiego 
zapasów’ wody słodkiej czy prowiantów a nawet 
studiowania tajnych map alianckich, na których 
zniszczenie nie zawsze jest czas.

Jakby na dowód tych przypuszczań oficer wa
chtowy na Burzy zaobserwował 2 U-boaty na po
wierzchni w przyzwoitej odległości obserwujące nas 
i dryfujący statek.

„Pilot" naniósł na mapę niezliczone H.F.D.F.‘y 
i podał przybliżony czas na randez-vous tuż po za
padnięciu zmroku.

Dowódca powziął decyzję zatopienia Norwega i 
po wykonaniu krótkiej cyrkulacji Burza strzeliła 1 
torpedę trafiając nieszczęśnika w śródokręcie. Fon
tanna wody wytrysnęła powyżej masztów celu i w 
niespełna trzy minuty statek złamał się na dwoje 
i tonął szybko za rufą Burzy pędzącej już w kie 
runku atakowanego konwoju.

Na ciemniejącym horyzoncie tuż po zachodzie 
słońca pokazały się szeroko rozsypane statki ame
rykańskiego konwoju nie trzymających się już w 
regularnych liniach po wielu unikach 1 stratach.

Prawie że natychmiast Burza zauważyła nie
miecki okręt podwodny na powierzchni zdążający 
podobnie jak my na przecięcie kursu Amerykanom. 
Niemcy wpatrzeni w łakome cele nie utrzymywali 
obserwacji na rufę i dowódca chociaż przeciwny 
taranowaniu na otwartym Atlantyku omal nie na
prowadził Burzy na „nagniotki" nieprzyjaciela.

Będąc już od dawna w alarmie bojowym z azdy- 
kiem podającym dokładną odległość, atak bombami 
głębinowymi był przeprowadzony „na pewniaka".

Niemcy-w końcu dostrzegli dominującą nad nimi 
Burzę i zanurzyli się rozpaczliwie na kilkaset yardów 
odległości. „Dziadek na orzechy" bombami wypełnio
nymi „atomowo-termicznym" R.D.X.‘em zapienił 
ocean na dużej przestrzeni, a dla wszelkiej pewności 
Burza wykonała drugą cyrkulację rzucając dalsze 
10 bomb „na poprawiny".

Po tym preludium które było zawiadomieniem 
konwoju, że Polacy już są na miejscu Burza zabrała 
się do regularnego oczyszczania skrzydeł amerykań
skich z ech azdykowych meldowanych na pomost 
bojowy. Zwięzłe komendy na ster i obroty, przechyły 
i wstrząsy, „uwaga" i „pal" były jakby forte i stac
cato Atlantyckiej Symfonii, którą Burza wygrywała 
przerażonym Niemcom nie wiedzącym skąd się wśród 
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nich nagle znalazł kontrtorpedowiec 1 do tego taki 
zajadły.

Około północy znikły wszystkie podejrzane echa 
radarowe i azdykowe i Burza ruszyła na rozpoznanie 
starych ech za rufą, konwoju. Dochodząc do nich 
blisko, w alarmie bojowym, obserwacja pomostu roz
poznała U-boata na powierzchni i w czasie gdy ko
mendy padały do nowego ataku, Niemcy zaczęli ner
wowo migać do Burzy światłem: S.O.S., S.O.S., S.O.S., 
a w tym samym czasie U.S.S. „Campbell“ wezwał nas 
na R/T podając że nieprzyjaciel już się poddał, a że 
sam Campbell jest uszkodzony 1 niezdolny do ruchu.

Burza zwolniła szybkość i po porozumieniu się z 
kierownikiem eskorty objęła akcję ochronną Camp- 
bella. Obserwując czujnie horyzont radarem i słu
chając pod wodą na hydrofon okręt ofiarował sama
rytańską akcję podjęcia resztki niemieckiej załogi 
U-boata, którego Campbell staranował i zdziesiątko
wał bronią małokalibrową. Niemcy musleli przepły
nąć około 150 yardów w chłodnych wodach wiosen
nego Atlantyku i byli wyciągani „za uszy“ przez 
oficera broni podwodnej, który miał tradycyjny przy
dział na rufie przy manewrach okrętu. Według re
lacji jeńców, Burza a nie Campbell była Ich pogrom
cą. U-boat widział nadchodzącą na odsiecz Burzę i 
nawet miał nas na celowniku torpedowym, ale na 
szczęście dla nas wszystkie aparaty torpedowe były 
już u niego puste po zatopieniu szeregu statków a- 
merykańskich. Burza uwijała się jak baletnica mię
dzy echami podwodnymi, znalazła Ich w chwilę 
później na azdyku i kanonada minolowa naszej no
wej „artylerii podwodnej" o potędze jakiej jeszcze 
przedtem Niemcy nie słyszeli szybko nakłoniła ich 
do wyjścia na powierzchnię w celu poddania się.

W krótkim czasie później Campbell staranował 
ich sam uszkadzając się więcej od nieprzyjaciela a 
zabijając ich dowódcę i obsadę pomostu ogniem z 
działek przeciwlotniczych.

Następnego ranka zaczęła się „wędrówka ludów" 
z Campbella na Burzę. Przy pomocy kutrów motoro
wych Campbell przesłał na Burzę większość swej za
łogi jak również rozbitków z wielu statków alianckich 
zatopionych poprzedniej nocy przez „wolf pack".

Większość morskich narodów i ras znalazła się 
nagle na pokładzie polskiego okrętu ku przerażeniu 
kotki okrętowej Kasi, która nie znosiła obcych Intru
zów.

Obok Holendrów, Norwegów, Belgów, Francuzów 
i Amerykanów byli Chińczycy, Malajczycy 1 inni „czy- 
cy“... Czapki, South-Westki, fezy, turbany. I w do
datku nasi jeńcy niemieccy zamknięci w łazience 
dowódcy za wyjątkiem dozwolonego spaceru dla roz
prostowania „szwabskich" kości, co im się należało w 
myśl genewskiej konwencji...

Bezpieczeństwo okrętu wymagało aby ta masa 
ludzka była trzymana Pod pokładem gdyż stateczność 
okrętu była zagrożona. Około 500 dusz przymusowo 
zaokrętowanych podzieliło teraz losy Burzy na Atlan
tyku wobec normalnej własnej załogi dwustu.

Burza została z Campbellem przez następne 

kilka dni i nocy aż do przybycia zwalniającej ją kor
wety i gdy własny zapas paliwa dlawno już przekro
czył „bezpieczną normę zasięgu" i była obawa że nie 
wystarczy ropy aby dotrzeć do brzegów amerykań
skiej bazy w Argencji. Campbell zostawił tylko „ske- 
leton crew" do przyjęcia cumy z holownika, który go 
przyciągnął do portu w dwa dni później.

Prasa amerykańska poświęciła Burzy dużo miej
sca jako bohaterce tej akcji, a w kościele Św. Kostki 
w Nowy Yorku Polonia poświęciła sztandary dla 
Burzy.

Lato 1943 zastało okręt wciąż w pracy konwojo
wej, ale już o powiększonym okręgu działania. Jeden 
z konwojów prowadzonych już przez nią przeszedł 
Zatokę Biskajską w drodze do Gibraltaru.

Burza w zespole grupy B3 przeszła w pobliżu tam 
operującej specjalnej grupy atakującej U-boaty a 
kierowanej z H.M.S. „Starling", dowodzonego przez 
jednego z największych pogromców podwodnych ra
busiów Captain‘a Johna Walkera „D.S.O. and 3 Bars 
R.N.".

Przez własne R/T słychać było typowe komendy 
atakowe 1 cyniczne obserwacje efektów ich ataków 
opisujących formy poszarpanych członków ludzkich 
pływających w centrum plamy oliwnej, jedynej po
zostałości po U-boacie.

Burza z konieczności swego zadania jako bez
pośredni eskortowlec nigdy nie marnowała czasu na 
badanie rezultatów swych ataków, mając głównie na 
uwadze niedopuszczenie do powstania luki w swoim 
sektorze przy konwoju i w ten sposób uniemożliwie
nie okrętowi podwodnemu nieprzyjaciela oddanie 
salwy torpedowej.

Ilość zatopień musiala być jednak o wiele wyższa 
niż jej oficjalnie przyznano i tylko nagłe oziębienie 
się ataków niemieckich po paru nocach niedoszłych 
prób rozbicia konwojów pod jej opieką dawało istotne 
świadectwo skuteczności tej kontrakcji. Z drugiej 
stony akcje eskorterów często się zazębiały i trudno 
było czasem stanowczo stwierdzić, który z 2 lub wię
cej okrętów ładujących bomby głębinowe na hieprzy- 
jaciela może być kredytowany jego zatopieniem.

Za akcje bojowe na Północnym Atlantyku Burza 
otrzymała zbiorowe Vlrtuti Mllltari 1 tymże krzyżem 
został odznaczony jej dowódca.

Z Gibraltaru Burza przeszła do zachodniej Afryki 
i 12 lipca Anno Domini 1943 przekroczyła równik kie
rując się do Lagos w Nigerii.

W różnych operacjach do ujścia rzeki Congo, 
wchodząc na jej słodkie wody aż do portu w Borna. 
Pointę Nere, Killndlni, Dakar, Freetown. . daleki to 
zasięg działania i jeszcze dalsza droga do oswobo
dzenia swego kraju.

Czarnecki, gdy po szwedzkim zaborze zawędrował 
do Danii, to wydawało się, bardzo dalekim zagonem, 
ale gdy Burza przebyła więcej niż 100.000 mil „dla 
„Ojczyzny ratowania" żadna nawet piosenka na 
cześć tego okrętu nie została napisana.

Cliristopher Miles
Wydawca: ZARZAD GŁÓWNY SAMOPOMOCY MARYNARKI WOJENNEJ 

13 Chelsea Embankment. London, S. W. 3.
Tel. FLAxman 6499 i 5948

Printed by Yeritas Foundation Press, 12. Praed Mews, London, W.2. Tel.: PAD 9734.


