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I ZNÓW WRZESIEŃ
Do zmian, jakie zaszły w Polsce w ciągu ostatniego 

roku należy zaliczyć również i zmianę do 11 września 1939. 
Po raz pierwszy organizowane są uroczystości zwią
zane z rocznicą września 1939 roku i biorą w nich udział 
dowódcy 1 uczestnicy ówczesnych walk.

W prasie krajowej coraz więcej wspomnień, repor
taży, opisów i opracowań historycznych tego okresu.

Tematyka morska też jest reprezentowana. Tygodnik 
„Stolica” drukuje fragmenty powieści, czy opowieści nie
dawno zmarłego admirała W. Steyera pt. „Samotny pół
wysep”, osnutej na tle walk na Helu.

Kwartalnik Historyczny wydrukował pracę kmdr, 
ppor. Tyma o walkach na wybrzeżu w roku 1939.

W muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni urządzono 
nowy dział, obejmujący pamiątki z działalności Mary
narki Wojennej na Zachodzie.

W związku z rocznicą wrześniową drukujemy poniżej 
relację Dowódcy Załogi Westerplatte majora Henryka 
Sucharskiego o siedmiodniowej obronie.

Relacja ta znajduje się w archiwum Komisji Histo
rycznej polskiego Sztabu Głównego w Londynie.

PRZEBIEG DZIAŁAŃ NA WESTERPLATTE (GDAŃSK) 

od 1 do 7 wrzeSnia 1939 roku

Stan załogi. Załoga Westerplatte wynosiła: 6 ofice
rów (w tym 1 lekarz), 174 szeregowych i 22 pracowni
ków cywilnych zatrudnionych stale na Westerplatte (ci 
ostatni przeważnie podoficerowie i żołnierze rezerwy). 
Razem załoga wynosiła 201 ludzi obsady.

Uzbrojenie. W skład uzbrojenia załogi wchodziły: 1 
działo (ros. 3 cal.), 4 moździerze Brandta kal. 81 mm, 
2 działka ppanc., 37 mm, 16 ckm, wz. 30, 17 rkm, 8 Ikm 
0,8/15, 160 kb, 40 pistoletów i po 10 jednostek ognia na 
każdą sztukę broni, a ponadto około tysiąc granatów 
ręcznych, zeczepnych i obronnych. Hełmy i maski pgaz. 
były tylko na stan pokojowy załogi, tj. po 38 sztuk.

Uzupełnienie Chełmu i masek do pełnego stanu obsa
dy, około 2000 granatów ręcznych, 2,5 tony mat. wybu
chowych do przeprowadzania zniszczeń, kilkaset zapalni
ków specjalnych do pocisków artyleryjskich i moździerzy, 
wreszcie duża ilość środków opatrunkowych i komplet 
chirurgicznych narzędzi polowych — zostało na kilkana
ście dni przed wojną przyłapane i skonfiskowane przez 

policję gdańską na jednym z dworców w pobliżu Wester
platte.

Teren i umocnienia Westerplatte. Charakterystyka 
terenu Westerplatte podana ■ jest dość zgodnie i względ
nie szczegółowo w Bellonie nr 9/1942, więc tu ją pominę. 
Umocnienia składały się z obiektów stałych jak: koszary 
załogi (ich dolna kondygnacja — parter i piwnica) plus 
5 budyneczków dookoła koszar w odległości 100-300 m 
mających z zewnątrz charakter bądź wartowni, bądź bu
dynków o celach gospodarczych — w dolnej kondygna
cji przystosowanych do obrony, o ścianach odpornych 
na pociski artyleryjskie małego i średniego kalibru. To 
stanowiło właściwe jądro obrony Westerplatte ze wszyst
kich kierunków wokoło. Obiekty te były połączone między 
sobą podziemnym kablem telefonicznym. Niezależnie od 
tej sieci połączeń była zainstalowana sygnalizacja optycz
na i dźwiękowa, jako dodatkowa sieć połączeń między 
poszczególnymi obiektami. Sieć ta zasilana była prądem 
tzw. elektrowni połowej zainstalowanej w piwnicy koszar, 
pędzonej motorem ropnym. W zasięgu dalszym Wester
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platte miało łączność na zewnątrz za pomocą radiostacji 
nadawczo-odbiorczej, zainstalowanej również w kosza
rach.

W miesiącach letnich 1939 roku teren Westerplatte 
został wzmocniony umocnieniami polowymi, głównie na 
najbardziej prawdopodobnych kierunkach natarć nie
przyjaciela tj. od strony wschodniej —, połączenie lądo
we z Gdańskiem od strony zachodniej nad kanałem 
wjazdowych naprzeciw urzędu pilotów („Lotzenamt”). Na 
umocnienia te składały się: rowy strzeleckie, stanowiska 
dla broni maszynowych i moździerzy, stanowiska dział, 
stanowiska obserwacyjne, rowy łącznikowe, zasieki z dru
tu kolczastego (płoty, potykacze) i wreszcie zapory z 
drzewa.

Zaopatrzenie w żywność i wodę. Zapasy żywnościowe 
(konserwy, suchary i artykuły świeże) były w ilości wy
starczającej na wyżywienie załogi w przeciągu czterech 
tygodni, w koszarach była kuchnia stała, w terenie zaś 
zainstalowana była prowizoryczna piekarnia. Wody do
starczało kilka studzien artezyjskich z filtrami.

Wizyta niemieckiego okrętu wojennego. Dnia 25 
sierpnia o godz. 9.30 zawinął do pzrtu gdańskiego, pod 
pozorem wizyty kurtuazyjnej w Gdańsku niemiecki okręt 
wojenny „Schlezwig-Holstein” (Linienschiff-Kadeten- 
sołiur-schiff). Nie wpływając ,w głąb portu zatrzymał się, 
on przy lewym brzegu kanału portowego (Neufahrwas- 
ser), naprzeciw wartowni nr 2, zatem kilkadziesiąt zale
dwie metrów od Westerplatte. Ze swych nadbudówek, a 
szczególnie z wież i masztów miał On doskonały wgląd 
na wońy od zadrzewienia rejon koszar i umocnień sta
łych — wieńcem je otaczających. Obecność jego w dużym 
stopniu utrudniała lub wręcz uniemożliwiała wykończe
nie robót około umocnień polowych i krępowała za dnia 
wszelki ruch na Westerplatte. Prace te, z dużą tylko 
ostrożnością można było jedynie wykończyć nocą. Tak 
bliska obecność okrętu wojennego, którego dane charak
terystyczne określał kalendarz marynarki wojennej (bu
dowa 1913 rok, wyporność 13.600 ton, 2 wieże pancerne a 
2 działa po 280 mm, 10 dział a 150 mm, załoga ponad 800 
ludzi) była mocno niepokojąca. Wprawdzie dnia następ
nego w godzinach wieczornych okręt odpłynął w głąb 
portu, niemniej jednak — jako asekuracja przed ewen
tualnymi niespodziankami z jego strony zostało obostrzo
ne pogotowie bojowe załogi. Od zmroku do świtu około 
1/3 załogi, niezależnie od normalnej służby wartowni
czej, zajmowała wraz ze sprzętem ogniowym stanowiska 
bojowe w terenie. N;ezależnie od tego czynne były pa
trole. ronty i podsłuchy.

Rozpoczęcie działań wojennych
1 września 1939. Działania wojenne rozpoczęli Niem

cy na Westerplatte dnia 1. 9. 1939 o świcie, o godz. 4.45. 
Pancernik „Schlezwig-Ho^tein” rozpoczął ogień z zakrę
tu kanału przy forcie „Wiechselmiinde” (odległość około 
500 m). Pierwsze pociski 280 mm ścinając wierzchołki 
drzew wybuchły w morzu. Równocześnie od strony wscho
dniej. tj. od ląd)w;go połączenia Westerplatte z tere
nem Gdańska, przez wysadzoną w powietrze bramę kole
jową i wyrwy w przyległym murze wtargnęły na Wester
platte pierwsze fale nacierających.

Dowódca tego odcinka por. Pająk Leon, który przed 
chwilą rozpoczął (jak codzień o świcie) ściągać nocną 
obsadę, orientując się, że to napad i rozpoczęcie kroków 
wojennych — zarządził natychmiastowy powrót na sta
nowiska i otwarcie ognia i złożył telefoniczny meldunek. 
W tym samym czasie ze spichlerzy wszystkich budyn
ków nad kanałem po stronie Neufahrwasser kilkadziesiąt 
niemieckich k.m. otworzyło silny ogień na cały teren 
Westerplatte. Po kilkunastu minutach (ze względu na 

lepszą widoczność) otrzymałem cd por. Pająka drugi mel
dunek telefoniczny, że nacierają oddziały S.S. i S.A. w 
sile 2 kompanii, z prośbą równocześnie o położenie zapory 
ogniowej z moździerzy na jego przedpola.

Dowódcia działonu plut. Grabowski otrzymał rozkaz 
zajęcia stanowiska (rejon elektrowni w pobliżu basenu) 
i otwarcia ognia na cele ustalone uprzednio planem 
obrony. W danym wypadku chodziło o zniszczenie gniazd 
broni maszynowej nieprzyjaciela po drugiej stronie ka
nału w spichrzach i budynkach nadbrzeżnych począwszy 
od „Lotzenamt” w kierunku wschodnim.

Moździerze z rejonu koszar otworzyły ogień zaporo
wy przed stanowiska por. Pająka. Ogniem ich kierował 
kpt. Dąbrowski Fr. — mój nestępca. Natarcie niemieckie 
załamało się. Por. Pająk utrzymał swoje stanowiska. 
Jednak słaba podoficerska pftcówka nad morzem w po
bliżu stacji kolejowej Westerplatte nie mogąc usunąć 
zacięcia erkaemu wycofała się w kierunku zachodnim na 
wartownię nr 5. W ślad za nią wtargnęły na tym kie
runku silniejsze grupy nieprzyjaciela na głębokość 250 
m zatrzymane ostatecznie ogniem z wartowni nr 5.

Działań artylerii zniszczył skutecznie i widocznie kil
kadziesiąt gniazd k.m. (ogniem na wprost 250 - 350 m), 
niestety, po oddaniu trzydziestu kilku strzałów wypa
trzony ze „Schlezwig-Holstein” został zniszczony ogniem 
artylerii okrętowej. Chociaż'uszkodzenie działa było nie
znaczne, do prowadzenia ognia nie mogło już być użyte. 
Obsługa działa wyszła cało..

Ogień pancernika dotychczas nękający został zarod
kowany na wysunięte stanowisko połowę plutonu por. 
Pająka (szer. około 180 m). Por. Pająk zostaje ciężko 
ranny, kilku szeregowych zabitych i rannych. Pluton 
wycofuje się na rozkaz na wartownię nr 1. Z tą chwilą 
własne linie bojowe ustala się na linii wartowni nr 1 i 
nr 5. Dowództwo odcinka obejmuje aż do k.ńca zastępca 
por. Pająka — chor. Gryczman. 1/3 terenu zostaje stra
cona. Z innych kierunków nieprzyjaciel prowadzi tylko 
ogień. Straty własne: 4 zabitych ( zawiadowca stacji — 
sierż. rez. Nejsarek, kpr. Kowalczyk, strz. Jeżewski, strz. 
Uss), 4 rannych: por. Pająk, kpr. Dominiak i Zięba, strz. 
Łata. Reszta dnia mija bez szczególnych wydarzeń. Koło 
godz. 21-szej następne (słabsze) natarcie nieprzyjaciela 
załamuje się w ogniu k.m. Duch załogi po tym chrzcie 
ogniowym doskoły.

2 wrześnie 1939 r. Do godzin przedpołudniowych 
dzień mija bez szczególnych wydarzeń. O godz. 17 nastę
puje silny nalot bombowy nurkowców, trwający z małą 
przerwą około 3/4 godziny. Celem nalotu był przede 
wszystkim budynek koszar i leżące w pobliżu wartownie. 
W nalocie brało udział 47 samolotów (po 25 i 22). Bomby 
od 500 kg w dół — kruszące i zapalające.

Trudno zaprzeczyć, że był to dla całej załogi moment 
szczególnie krytyczny. Bombardowanie przerwał zapa
dający zmrok. Poza zapaleniem kilku kopek siana i czę
ści suchego podszycia leśnego, innych pożarów nie wy
wołano. Natomiast straty w ludziach i zniszczenia były 
dotkliwe. I tak: została trafiona i zniszczona dwoma 
bombami wartownia nr 5. Z gruzów wydobyło się tylko 
trzech żywych. Siedmiu natomiast w tym dowódca ob
sady plut. Petze.t, strz. Kra i inni zginę! . Zniszczona była 
górna, kondygnacja koszar, kuchnia, radiost~cja nadawczo- 
odbiorcza, sieć łączności i sygnalizacji, a ponadto insta
lacja wodociągowa. Odtąd w wodę zaopatrywała załogę 
bardzo mało wydajna studzienka artezyjska w piwnicy 
koszar. Jako wyżywienie pozostały tylko konserwy i su
chary, przy czym część tych zapasów również uległa 
zniszczeniu. Z broni uległa zupełnemu zniszczeniu cała 
broń maszynowa i ręczna wartowni nr 5, a nadto moź
dzierze Brandta na stanowiskach w terenie. Odtąd pozo
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stały załodze tylko k.m. i k.b. Jako jedyna broń. Bezpo
średnio po nalocie — ze względu na (jak się wydawało) 
bardzo krytyczną sytuację, zostały spalone szyfry, akta 
tajne i plany umocnień i obrony. Przyznaję, że gdyby 
do godziny po nalocie nastąpiło było natarcie nieprzyja
ciela, byłoby mu niewątpliwie przyniosło sukces. Lecz 
natarcie niemieckie wyszło dopiero o godz. 22-ej i z ła
twością zostało odparte przez zreorganizowaną już w pół
torej godziny po bombardowaniu obronę.

W nocy, w czasie wystawiania czujek, zginął kpr. 
Krzak. Sieć łączności telefonicznej została odbudowana 
systemem polowym. Zniszczona za dnia ogniem artylerii, 
odtwarzana była co noc na nowo. Bardzo dotkliwie da
wał się odczuwać brak radiostacji, której po zbombardo
waniu nie można już było uruchomić. Ten zupełny brak 
łączności z dowództwem i krajem zwiększał mimo woli 
poczucie osamotnienia załogi. Jedynie dzięki zapasowi 
akumulatorów udało się od czasu do czasu złapać zwyk
łym apartem odbiorczym Warszawę nr 1. Było to jedyne 
źródło informacji o położeniu kraju. Wiadomości krze
piące nie były.

3 września 1939 r. W nocy i o świcie tego dnia zo
stały przez nieprzyjaciela przeprowadzone dwa natarcia 
(wypady). Zamiast S.A. i S.S. wszedł tym razem do akcji 
Baon Podchorążych Marynarki niemieckiej z pancernika 
„Schlezwig-Holstein”. Natarcia zostały odparte. Za dnia 
względny spokój.

4 września 1939 r. Charakterystyczny tym, że prócz 
artylerii pancernika „Schlezwig-Holstein” i baterii 88 mm 
z Heubude, Westerplatte była od tego dnia począwszy 
ostrzeliwana z morza przez dwa kontrtorpedowce z Bró- 
sen (Brzeziny), przez baterie moździerzy 210 mm i przez 
baterie z Glattkau. Zatem ze wszystkich stron.

5 września 1939 r. W ciągu tego dnia cały rejon 
Westerplatte, a w szczególności jego środek wraz z kosza
rami był kilkakrotnie ostrzeliwany gwałtownymi nawa
łami artylerii. • Dało się już wczoraj odczuć wybitne 
nasilenie i zagęszczenie ognia artylerii.

Po raz pierwszy od czasu oblężenia ogień artylerii 
(a raczej stromotorowy ogień ciężkich moździerzy) do
sięgał dolnych kondygnacji koszar, a w szczególności 
tzw. wartowni nr 6, głównego punktu obronnego koszar. 
Były przy tym straty. Na wartowni nr 6 ciężko ranny 
kpr. Łakomieć. Dwóch ciężko rannych leżących na łóż
kach w dawnej jadalni (piwnica), obecnie punkt opa
trunkowy, sala operacyjna i szpital równocześnie.

...zostało zabitych odłamkami przez rozbite okienne 
zasłony. Żelbetonowe stropy nad naszymi głowami zo
stały w kilku miejscach przebite. Na przedpolu, już od 
dnia poprzedniego, stwierdzono zamiast oddziałów sztur
mowych marynarki wojennej, oddziały Wehrmachtu. W 
nocy dwa silne wypady nieprzyjaciela odparto.

Te ciągłe bombardowania artylerii szczerbiły i tak 
dość wątłe umocnienia Westerplatte i niszczyły nasz nie
liczny sprzęt ogniowy. Aczkolwiek straty w ludziach, w 
stosunku d-o potęgi ognia nieprzyjaciela były raczej 
bardzo niskie, tym niemniej musiały one mieć swój mo
ralny wpływ na załogę.

Na stanowiskach jedne i te same obsady. Odwodów 
w ścisłym znaczeniu tego słowa być nie mogło. Każdy 
bowiem punkt na Westerplatte znajdował się w pierwszej 
linii bojowej — że głębokość trzymanego odcinka pół
wyspu westerplackiego nie dochodziła do kilometra, a 
szerokość do 400 m przy froncie dookoła. Wyczerpanie 
fizyczne spowodowane ciągłym trwaniem ną stanowi
skach, jednostajnym i szczególnie od 2. 9. bardzo niere
gularnym odżywianiem (posiłki w nocy) było coraz więk
sze. Trudno mi było w tych warunkach informować żoł

nierzy o sytuacji w kraju. Ograniczałem się do podawa
nia jedynie „krzepiących” sukcesów Polskiego Radia, żoł
nierz nie tracił wiary w zmianę położenia ną lepsze. 
Zapytywano mnie często, kiedy nadejdzie obiecywana 
pomoc z Pomorza. W danym wypadku chodziło tu o 
„przemowę” do załogi, jaką miał podczas swej inspekcji 
płk dypl. Hoszowski, w której solennnie obiecywał i za
pewniał, że „w razie czego” cały jeden nasz korpus po
maszeruje na Gdańsk.

W czasie walk stawiało to mnie i wszystkich ofice
rów w bardzo niewygodnej sytuacji wobec szeregowych.

6 września 1939 r. W ciągu całego dnia bądź ogień 
nękający, bądź też silne nawały ogniowe. Prócz artylerii 
okrętowej i artylerii „lądowej” brały w ostrzeliwaniu 
Westerplatte udział moździerze i działka piechoty. W 
godzinach wieczornych nastąpiła ze strony nieprzy
jaciela próba podpalenia lasu na naszym przedpolu, w 
celu wyduszenia obsad wartowni nr 1 nr 5. Opancerzona 
drezyna z cysterną zbliżała się torem od stacyjki kole
jowej Westerplatte. Ostrzelana ogniem k.m. (amunicja 
ppanc.), a następnie działkami ppanc. została na dale
kim jeszcze przedpolu rozbita, a zawartość cysterny za
palona. Wielka łuna oświetliła stanowiska nieprzyjaciela. 
Zamiary nieprzyjaciela zostały zlikwidowane. W ciągu 
nocy trzy silne wypady nieprzyjaciela zostały odparte.

7 września 1939 r. W dniu tym od godz. 4.30-7 zna
lazła się Westerplatte pod huraganowym ogniem artyle
rii i moździerzy o niespotykanym dotąd natężeniu. O 
godz 7 cały ogień w formie walca ogniowego posuwał 
się od wschodniego przedpola w kierunku zachodnim, a 
tuż za tym walcem wyruszyło natarcie niemieckie. Od
działy piechoty z działkami piechoty i miotaczami płomie
ni. Czołowe grupy nacierające zdołały już dojść na odleg
łość rzutu granatem do naszej linii oporu. Natarcie na
leżało za wszelką cenę odeprzeć. Do walki z bliska nie 
było bowiem sił i śrcd.ców. Po godzinie zmagań natarcie 
niemieckie ostatecznie się załamało. Szczerby w obronie 
były jednak znaczne.

Wartownia nr 2 zburzona, a załoga przysypana gru
zami, częściowo ranna, wygrzebywała się z ruin po walce. 
Nie mogła się jednak wycofać do koszar, odgrodzona 
ogniem niemieckich k.m. z odległości 200 m — musiała 
pozostać tuż nad Kanałem. Wartownia nr 1 przechylona 
na bok. jak krzywo postawione pudełko zapałek, war
townia nr 4 również silnie uszkodzona. Amunicja na 
wyczerpaniu. Ranni, z braku najniezbędniejszych środ
ków leczniczych, bez należytej opieki. Zupełna bierność i 
bezsilność na coraz to silniejszy ogień artylerii i moź
dzierzy, na który nie było cd pięciu dni czym odpowiadać.

W tych warunkach i wobec znanego mi częściowo po
łożenia w kraju, zdecydowałem się na kapitulację. O 
decyzji zawiadomiłem oficerów i szeregowych. Poleciłem 
wywiesić białą flagę, w następstwie czego ogień ze strony 
nieprzyjaciela po pewnym czasie ustał.

Obsada pozycji ściągnięta została do koszar. Tu po 
raz pierwszy zaznajomiłem całą załogę o położeniu w 
kraju i naszym. Podziękowałem wszystkim za spełnie
nie obowiązku. Modlitwa za poległych i piosenka „Śpij 
kolego” zakończyły tę tragiczną ceremonię. Trwało to 
do godziny 10-ej.

Przekazując tymczasowo dowództwo memu zastępcy 
udałem się z konieczności osobiście wraz ze st. ogn. Pio
trowskim na linie niemieckie celem omówienia z kom
petentnym dowódcą kapitulacji. Mimo iż występowałem 
w charakterze parlamentarza, zostałem mimo moich 
protestów zrewidowany przez młodego oficera, przy czym 
zrabowano mi moją legitymację oficerską i V.M.

Z dużym respektem zostałem dopiero potraktowany 
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przez dowódcę natarcia ppłk. Henke — dowódcę „Plonier- 
Lehrbatalion Dessau-Roslau”, który mnie doprowadził do 
dowódcy całości gen. Eberhardta. Po zgłoszeniu mu 
mojego celu przybycia otrzymałem od niego a następnie 
od dowódcy „Schlezwig-Holstein” komandora Venigera 
gratulacje i uznanie od przeciwnika z powodu obrony 
Westerplatte, a jako dowód tego uznania ze strony nie
mieckiego dowództwa wręczył mi w pół godziny później 
moją szablę „z prawem noszenia jej w niewoli”, zatwier
dzonym następnie przez O.K.W.

W międzyczasie załoga pod dowództwem kpt. Dą
browskiego opuściła na zarządzenie Niemców teren Wes- 
terpatte, a ranni zostali przewieź en i do szpitala. Mnie 
jeszcze polecono przekazać teren Westerplatte specjalnej 
komisji wojskowej pod przewodnictwem ppłk. Henke.

W godzinach popołudniowych podstawiono w pewnej 
odległości autobusy, którymi już jako jeńcy mieliśmy od
jechać z Gdańska. W chwili, gdy załoga z oficerami na 
czele ruszała z miejsca, padła komenda: „Achtung” i bi
wakujące wokoło oddz;ały wojska i marynarki oddały nam 
przez przyjęcie „postawy zasadniczej” honory wojskowe. 
Nas oficerów umieszczono w Hotelu Centralnym obok 
dworca, szeregowych na forcie , Bischofsberg”, skąd na 
dalszą niewolę zostaliśmy dnia 10. 9., a szerogowi 12. 9. 
przewiezieni do „Stalag I” w Stablak (poligon wojskowy 
pod Królewcem).

Uzupełnienie do przebiegu działań na Westerplatte

Z prasy niemieckiej, jak również z rozmów z ofice
rami niemieckimi tuż po wzięciu nas do niewoli, jak też 
częściowo z własnej obserwacji podczas walk — można 
usta'ić następujące fakty:

I. W pierwszej fazie walki o zdobycie Westerplatte 
pokusiły się raczej czynniki gdańskie rzucając do akcji 
formacje paramilitarne — miejscowe, jak: S.S., S.A. 1 
częściowo policję. Gdy się to nie powiodło, weszła do ak
cji kompania szturmowa załcgi pancernika „Schleswig- 
Holstein”. Po dwukrotnych bezskutecznych natarciach 
widziało się dowództwo niemieckie zmuszone sprowadzić 
drogą powietrzną z Królewca „Pionier - Lehrbataillon 
Wessen-Ros:lau” (dowódzca Oberstleutnant Henke). We
dług źródeł niemieckich, w natarciu w dniu 7. 9. 1939 r. 
wzięły udział pod dowództwem wspomnianego podpuł
kownika: kompania pionierów, kompania szturmowa
marynarki wojennej, pluton lekkich działek piechoty, 
pluton działek ppanc., kompania policji „Landespolizei- 
Regiments I”. oddział miotaczy płomieni.

II. Przed bombardowaniem Westerplatte w dniu 2. 9. 
1939, władze niemieckie przeprowadziły w nocy dnia 1/2. 
9. ewakuację przedmieścia Neufahrwasser i wsi Wisło- 
ujście — razem 14.000 pod komendą Kreistleitera Kelle
ra. W bombardowaniu wzięło udział 47 samolotów. Jedna 
z 500 kg. bomb (prócz tego kilka mniejszych) trafiła w 
same koszary. Ostatni strop nad piwnicą mimo to wy
trzymał, co po kapitulacji wzbudziło podziw u oficerów 
niemieckich dla tej budowli. W ogóle obronę umożliwiały 
własne tylko koszary i umocnienia wartowni, w czym 
zasługa ich konstruktora śp. mjr. inż. Kruszewskiego 
— szefa fortyfikacji Dowództwa Floty. Między innymi 
tej właśnie konstrukcji fortyfikacji Westerplatte należy 
zawdzięczać tak stosunkowo małe straty w ludziach.

III. Po rozpoczęciu działań wojennych niemieckie 
dowództwo, dla poprawienia pola obstrzału pancerni
kowi, spaliło znajdujące się tuż przy Westerplatte war
sztaty Rady Portu z bardzo kosztownymi urządzeniami. 
W ilustracjach niemieckich z tego czasu nazywa się to 
„pożar Westerplatte”.

IV. Straty własne w zabitych i rannych nie przekro
czyły 30-tu. Uważam to za szczególną łaskę Opatrzności 
wobec potęgi ognia niemieckiego. Straty niemieckie obli
czone raczej ostrożnie z moimi oficerami na około 100).  
Dość dokładnie wiadome są straty niemieckie pierwszego 
natarcia (1. 9. 1939). bo podane przez Niemców, a wyno
siły one 70-100 zabitych, 120-150 rannych. Wiadoma nam 
była liczba rannych marynarzy (144). Te cyfry były dla 
nas danymi orientacyjnymi. na których opieraliśmy 
nasze obliczenia (13 natarć, szturmów i wypadów nie
mieckich). Z całą pewnością ustaliliśmy, a przyznali to 
i ranni Niemcy, że duża część ich strat pschodzi ód ich 
własnego ognia broni maszynowej zza kanału (spichrze), 
skąd ostrzeliwali nas nie widząc linii bojowej. Niemcy te 
straty uporczywie przypisywali naszym „Baumsschutzen”, 
których naturalnie nie było.

*

V. Po wzięciu nas do niewoli dowiedziałem się na 
policji niemieckiej o akcji Poczty Po’skiej w Gdańsku. 
W obozie pod Królewcem spotkałem jednego z naszych 
Inspektorów celnych (nazwiska nie pamiętam) z Gdań
ska, który podał mi kilka szczegółów z tej walki. Poczta 
broniła, się od świtu do wieczora dnia 1. 9. 1939. Została 
zdobyta po rozbiciu budynków przez artylerię z czołgów 
i przez podpalenie budynków ropą. Według tejże relacji 
spłonęło w ogniu 13 pracowników i urzędników już prze
ważnie rannych, wraz z zastępcą dyrektora poczty. Z 
wziętych żywcem do niewoli 32 pocztowców, po skatowa
niu ich, rozstrzelano 28 jako nie-kombatantów. W kilka 
dni później zgoniono w gromadę żony i dzieci pocztow
ców (zamieszkałych głównie w koszarach w Neufahr
wasser”). Następnie oddzielono dzieci pocztowców od ich 
matek i zgromadzonym ad hoę dzieciom niemieckim ka
zano obrzucić polskie dzieci kamieniami. Dwoje z nich 
zostało zabitych. Tyle mój informator powiedział mi o 
Poczcie Polskiej w Gdańsku.

VI. Dla zdobycia Westerplatte była utworzona tzw. 
„Grupa Eberhardt” pod dowództwem gen. Eberhardta 
(późniejszego dowódcy gdańskiej dywizji piechoty). W 
skład tej grupy wchodziły formacje S.S. i S.A.. gdańska 
policja (jeden pułk), baon pionierów i pancernik „Schles- 
wig-Holsteiń”, z których kolejno pos.czególne części 
skierowane były do akcji. Dowódcą pancernika „Schles- 
wig-Holstein” był „Kapitan zm- See” Weniger (zginął 
potem w Kanale Angielskim).

VII. W posiadaniu moim była dość liczna niemiecka 
literatura (książki gazety, sprawozdania, biuletyny, ko
munikaty). Niestety większość tych materiałów straciłem 
w czasie koszmarnego marszu przez Niemcy północne z 
Grossburnu do Schwerina. źródła te mam jednak wyno
towane dość szczegółowo.

Jeżeli się znajdę kiedyś w bardziej sprzyjających 
warunkach, noszę się z- myślą szerszego opracowania obro
ny Westerplatte i wydania w formie broszury.

Henryk Sucharski, major 
i dowódca Westerplatte

Niemieckie źródła i literatura do „Westerplatte”

1. Der Feldzug in Polen, von genlt. z. V. Paul Góld- 
ner. Frundsberg-Verlag, Berlin.

1. Der Feltzug der 18 Tage, von Rolf Barthe. Verlag- 
buchhandlung Oldenburg — Berlin.
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3. „Deutsche Infaterie” — Feldzug in Polen (Sonder- 
ausgabe) Sonderdienst — Oktober 1939.

4. „IB” (Indus trierter Beobachter). Sondernummer 
der Feldzug der 18 Tage.

5. Kólnische Ilutrierte Zeitung N. 49 von 7. 12. 1939.

6. Die Woche — daty i numeru nie mam odnotowa
nych (jeden z numerów z jesieni 1939r.).

7. Wiener Ilustrierte Zeitung (XII — 39 lub I — 40).

Prasa codzienna

a. Danziger Neueste Nachrichten nr 206 z 2. 9. 1940.
b. ., „ „ nr 260 z 4. 9. 1940.
c. .. „ „ nr 257 z 31. 10. 1940.
d. „ „ „ nr 259 z 2/3.9.1940.
e. ., ., ., nr ? Erinnerungs-

beilage zum 1. 9. 1940.
f. „ „ „ nr 305 z 31.12.1939.
g. „ „ „ nr 256 z 30.10.1939.
h. „ „ „ nr 211 z 8. 8. 1940.
i. „ „ „ nr 266 z 11.11.1940.

KRONIKA STOWARZYSZENIA
ODWIEDZINY KOLEGÓW
Wobec dużego, ułatwienia w przyjazdach z Polski do 

Anglii i SMW miało ostatnio dwóch miłych gości w oso
bach dawnych kolegów z Marynarki Wojennej. W sierp
niu przyjechał wraz z rodziną na urlop do Anglii kmdr, 
ppor. A. Wronka. Obecnie zaś przebywa w Londynie kpt. 
mar. T. Borysiewicz. Obydwaj koledzy odwiedzili kilka
krotnie SMW, gdzie mieli możność spotkania się i po
rozmawiania z większą ilością dawnych kolegów i przy
jaciół.

Poza tym w ostatnich miesiącach odwiedzili SMW 
następujący Koledzy:
dr W. Szlachciński B. Bratkowski

(Kanada) J. Anczykowski
B. Biskupski E. Rogaczewski
M. Oldakowski

Przyjemnie nam jest podać do wiadomości Kolegów, 
że kpt. Anczykowski jest kapitanem dużego statku 
(10.000 ton) Cristal Bell w linii okrętowej Sugar Linę. 
Statek ten chodzi do Indii Zach, po cukier. Kpt. Anczy
kowski wyraził chęć pomocy komukolwiek z naszych Ko
legów, którzy by mieli chęć pływania pod jego dowódz
twem.

NOWI CZŁONKOWIE

Ostatnio zgłosili swoje wstąpienie i zostali przyjęci 
do naszego Stowarzyszenia kol. kol.:
K. Reut S. Kolos S. Łukaszewicz

Oraz jako członkowie wspierający pp.:
P. V. A. Oldak F. W. Porębski
L. W. A. Churchill H. D. Mundell
M. Ardemagni Cpt. C. A. Lakin
E. N. Wilson

DOROCZNY OBIAD OFICERÓW MAR. WOJ.

W dniu 22 czerwca, zgodnie ze zwyczajem lat uprzed
nich, odbył się w siedzibie SMW doroczny obiad oficerów 
Mar. Woj. W obiadzie wzięło udział 36 kolegów. Ponieważ 
obiady te mają ustaloną tradycję, nie będziemy się roz
pisywać, warto natomiast nadmienić, że są one jedynym 
momentem w ciągu roku, gdzie spotyka się większe 
grono i w przyjemnej atmosferze można swobodnie pogwa
rzyć o minionych latach.

Na marginesie obcięlibyśmy rzucić myśl, że tego 
rodzaju obiad koleżeński powinny zorganizować i inne 
grupy. Dość duża liczba podoficerów czy marynarzy, 
artylerzystów czy torpedystów, maszynistów czy admini
stracyjnych przebywająca w Londynie i okolicy, mogła

by przecież zorganizować coś podobnego a kancelaria 
SMW pomogłaby w organizacji.

ŚLUBY
W miesiącu sierpniu odbyły się dwa śluby, a miano

wicie: kol. S. Kince i kol. M. Ołdakowskiego. w paździer
niku odbył się ślub córki ko’. J. Seiferta. — Wszystkim 
młodym parom życzymy dużo szczęścia i pomyślności.

WYJAZD
W sierpniu wyjechał na stały pobyt do U.S.A. wraz 

z rodziną kpt. mar, B. Rogal-Zórawski. Również w mie
siącu sierpniu wyjechała na stały pobyt do Francji p. 
S. Wojewódzka. P. Żórawska i P. Wojewódzka były czyn
nymi członkiniami Koła Pań SMW i brak obydwóch 
Pań da się niestety odczuć i tak w nielicznym już gronie 
Koła Pań. Państwu Żórawskim i Pani Wojewódzkiej 
życzymy wszelkiej pomyślności w nowych warunkach.

DARY NA SMW
Od wydania ostatniego numeru „Naszych Sygnałów” 

następujące dary wpłynęły do SMW:
E. Nowak 4 szyi., M. Wasilewski £ 1.0.0, H. Roga

czewski £ 3.10.0.
Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za 

dary i pamięć o Samopomocy Marynarki Wojennej.

Członkostwo dożywotnie wpłacili dotychczas nastę
pujący Koledzy:

CZŁONKOSTWO DOŻYWOTNIE

W. Nadratowski £ 13.13.0 C. Przybyliński £ 10.10.0
J. Busiakiewicz 11. 0.0 J. Wańkowski 10.10.0
E. Mentryka 11. 0.0 C. Yorke-Dobersztyn 10.10.0
T. Łubieński 10.10.0 R. Haberlau 10.10.0
T. Kutek 10.10.0 dr B. Markowski 12. 0.0
J. Wiszowaty 10.10.0 M. Wasilewski 12. 0.0
A. Guluk 10.10.0 M. Hrynkiewicz-
W. Łoskoczyński 14. 0.0 Moczulski 10.10.0
W. Zaziemski 10.10.0 K. Hess 10.10.0
W. Krzyżanowski 10.10.0 W. Zajączkowski 12. 0.0
A. Cieszkowska 20. 0.0 R. Dulla 10.10.0
R. Tymiński 10.10.0 H. Gryko 11. 0.0
S. Pohorecki 12. 6.6 Z. Dąbrowski 11.10.0
R. Jedyński 11. 0.0 E. Pawłowski 10.10.0
Z. Janowski 10.10.0 J. Danyluk 10.10.0
C. Wnorowski 10.10.0 F. Wizła 10.10.0
s. Kopecki 10.10.0 L. Antoszewicz 15. 0.0
s. Witkowski 15. 0.0 J. Tchórznicki 10.10.0
M. Maciejewski 15. 0.0 W. Karakulko 11. 0.0
B. Gawęcki 10.10.0 B. Biskupski 11.0 0.0
Z. Plezia 10.10.0 S. Rowiński 11. 0.0
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F. Balicki 10.10.0
M. Koziołkowski 10.10.0
M. Janczewski 10.11.3
P. Cieślak 10.10.0
T. Farbisz 15. 0.0

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

L. Mizgalski 10.10.0
Adm. J. Unrug 10. 0.0
J. Anczykowski 10.10.0
Dr S. Drozdowski 10.10.0

Reyman wpłacili składki

Wszystkim wyżej wymienionym Kolegom za społecz
ne ustosunkowanie się do naszego apelu i zrozumienie 
naszej sytuacji Zarząd Główny SMW serdecznie dziękuje.

Ogólna suma wpłacona dotychczas na członkostwo 
dożywotnie wynosi £ 580.0.9.

Jednocześnie ponawiamy nasz apel do wszystkich 
Członków SMW, by w miarę swych możliwości finanso
wych zechciełi pomóc swej własnej organizacji mate
rialnie przez wpłacanie członkostwa dożywotniego. Nie 
ma czasokresu ani terminu zakończenia wpłacania człon
kostwa dożywotniego. Sprawa ta jest i będzie zawsze 
aktualna.

Komisja opieki i Fundusz im. śp. kpt. mar. J. Ginsberta
Od wydania poprzedniego numeru „Naszych Sygna

łów” — następujące dary wpłynęły na Fundusz im. J. 
Ginsberta:

Liga Morska w Ameryce — Komitet „Święta 
Morza” ... ... £ 96.3.6 (270 doi.)

Komisja Opieki Zarządu Głównego S. M. W. składa 
Zarządowi Ligi Morskiej w Ameryce specjalnie gorące 
podziękowanie za ten hojny dar. Komisja pragnie pod
kreślić, że jedynie dzięki ofiarności członków Ligi jest W 
stanie kontynuować swoją pracę niesienia pomocy inwa
lidom Marynarki Wojennej.

SPECJALNĄ OPIEKĘ NAD EMIGRANTEM, SZYBKIE I SPRAWNE ZAŁATWIENIE ŻYCZEŃ 
’ PODRÓŻNIKA, PRZEJAZDY MORSKIE, BILETY LOTNICZE, BILETY KOLEJOWE
' ' BRYTYJSKIE. KONTYNENTALNE I ZAMORSKIE Z REZERWACJĄ
1 ' MIEJSC I WAGONÓW SYPIALNYCH
I

l 1 zapewnia

f POLSKIE BIURO PODRÓŻY

FREG ATA TRAVE L
I 1 Właściciel i dyrektor: kpt. żeglugi Wielkiej — T. Kutek.
i
( 122 WARDOUR STREET, LONDON, W. 1. Teł.: GERrard 2522-3

<
I1 INFORMACJE I PORADY — BEZPŁATNIE

Ceny biletów lotniczych, morskich i kolejowych — oficjalne. Specjalne możliwości w uzyskaniu 
f transportów do AUSTRALII KANADY i STANÓW ZJEDNOCZONYCH.
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Vancouver, 15. 7. 1957.

Serdeęznie dziękuję za list i wiadomości o kolegach - 
oficerach.' Bogu dzięki, dają sobie radę. Przy następnej 
okazji, proszę mi przesłać parę zdań o naszych podofice
rach i marynarzach. Najwięcej mnie interesuje co pora
bia ta nasza starsza „gwardia” — ci najstarci wśród star
szych. Jako pewnego rodzaju ekspert, gdyż służyłem w 
marynarce rosyjskiej, spędziłem 4 i pół lata z marynarką 
francuską, 8 lat ocierałem się o Royal Navy i wreszcie 
przez przeszło rok czasu bardzo dokładnie obserwowałem 
marynarkę szwedzką — stawiam jednak naszych podofi
cerów bezwzględnie na poziomie najwyższym.

Nie zapomnę jak w roku 1928 wyjechałem do Toulonu 
z 18 podoficerami kandydatami do.tzw. Breve Superrieur 
delectricite i na najwyższe pod względem naukowym kur
sy francuskie torpedoznawstwa i motorów Diesla. Pamię
tam jak dyrektor nauk na pancerniku „Condorcet”, na 
którym były zaokrętowane szkeły torpedowe i elektrotech
niczne zrobił mi afront twierdząc, że przecież Polacy nie 
są na poziomie, by podołać nauce na tym najwyższym 
poziomie dla podoficerów. W rezultacie Polacy, a było 
ich 6 wśród około 90 słuchaczy, zajęli najlepsze miejsca. 
Ostatni Polak zdobył lokatę N. 11. Pamiętam nawet ich 
nazwiska: Kneczke, Pietrzak, Nowotarski, Nyk, Konarski. 
Torpedyści tak samo jak i motorzyści również zadziwili 
Francuzów, a byli wśród nich takie znakomite nazwiska 
jak: Talaga, Ste'maszyk, Biały, Jabłoński, Płonka, Mu
cha. Farbisz, Foterek i jeszcze czterech. Wspominam te 
nazwiska, gdyż powinny być one zapisane w historii Mar. 
Woj. Oni bowiem byli naszymi pierwszymi podwodnikami. 
Z tej grupy bardzo niewielu pozostało przy życiu. Wiem 
na pewno, że gdzieś w Szwecji siedzi kolega Farbisz, je
den z tych naszych najlepszych.

' Czasami zagłębiam się w przeszłość i tak żałuję, że 
nie potrafię wyrzucić z siebie 100 słów na minutę i żeby 
te. zdania, już odpowiednio ułożone, pozbawione byków, 
zaopatrzone w przecinki i kropki automatycznie były 
rzucane na papier. Załączam taką niedołężną próbkę „Na 
dywizjonie szkolnym”. Niestety, jest to dalekie od tego 
co bym mógł napisać i co należy opisać. Przekonałem się, 
że mam przemęczony mózg. Głowa pracuje przez tyle — 
to godzin na dobę, a potem mówi „basta” i nic z niej nie 

da się wyskrobać. Nie jest to moje osobiste zdanie. Wiele 
osób ma te same objawy spowodowane stałym ociera
niem się o elementy obce no i oczywiście dużą rolę od
grywa przemęczenie fizyczne.

Mam też gotowy szkic „opowieści” pt. „Przegląd ad
miralski”, jak również — na zakończenie „Egzamin polo
nistyczny”. Dobrze by było, gdyby ktoś z kolegów powią
zał te rzeczy w bardziej literacką formę. Ja incgę jzdynie 
gwarantować, że 90 procent wypadków, które opisuję są 
prawdziwe. Wypowiedzi Wąsowicza, Iwaszkiewicza itp. są 
prawdziwe. Sądzę, że nie popełniłem zbyt wielu błędów 
pod względem imion, miejsca i czasu. Jeśli „Nasza Syg
nały” potrafią nadać tym rzeczom bardziej literacką 
formę, postaram się o ciąg dalszy.

Cieszę się, że mój Jerzy od czasu do czasu wpada do 
Samopomocy. Tak mnie zależy, by nie zapomniał mowy 
ojczystej.

Niestety, tu w Kanadzie Polacy kanadziczeją galo
pujące. Rodacy, a szczególnie ludzie prości, uważają, :że 
jest to specjalny fason, by w domu mówić z dziećmi p>o 
angielsku — takich rodzin jest sporo. Walczymy z tym, 
objawem jak możemy, ale jest to sprawa nie łatwa.

Od szeregu miesięcy zapominam zapytać się w spra
wie odznaki SMW, krawatu, emblematu itp. Czy jest to 
już zatwierdzone i w jaki sposób można te rzeczy otrzy
mać? Mam krawat Klubu Morskiego, ale emblemat SMW 
na grantowej kurtce nosiłbym codzień.

Gości obecnie tu w Vancouver Marian Kadulski. 19- 
go przylatuje z Polski jego matka. Ma zamiar odstawić 
ją do brata w Kitimat i wracać do Los Angeles. Mówi ,że 
kmdr. Panasiewicz wciąż trzyma się jak maszt, aczkol
wiek staruszek ma już trudności w pisaniu. Wnorowscy, 
Żebrowski i sam Kadulski materialnie stoją dobrze, a są 
to zawsze wiadomości, które mnie najwięcej cieszą. Za
wsze przypominam sobie tę dziadowską emigrację rosyj
ską (po 1918 roku) i chwalić Boga, my Polacy mamy 
większe ambicje i większe zdolności do obcych warunków 
i ludzi. Rozgadałem się na całego. Proszę przekazać po
zdrowienia pp. Wrońskim, Tchórznickim, Rusieckim i 
wszystkim bez wyjątku Kolegom. (Dzięki Bogu żadnych 
wrogów nie mam.)

E. Pławski

(Na marginesie doskonałych modlińskich wspomnień kmdra Pławskiego)
w NIEBIE
(Podsłuchane)
"Cóż to Waszmość taki smutny?
Czyć dusiła zmora?”...
Zagadnął Kochanowski „TRYLOGII” autora.

”Asan snadno pojmie frasunek niemały 
Skoro okiem rzuci na „NASZE SYGNAŁY”.
Tam Zenka (jakby niesyt swych głośnych wyczynów) 
Bezwstydnie mnie ograbia 
Z pierwszeństwa wawrzynów”!...
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Thika, P.O. Box 368, Kenya Colony
Parę dni temu otrzymałem sprawozdanie z działalności 

Zarządu Głównego SMW przesłane mi już do Kenyi. 
Przeczytałem go od deski do deski, czego nigdy nie ro
biłem jak byłem mieszkańcem Londynu. Przypomniało mi 
to, że muszę do Was parę słów napisać i opowiedzieć coś 
nie coś o nowym życiu, jakie nagle zacząłem w dość już 
co prawda sędziwym wieku. Zostałem plantatorem kawy. 
„Nie święci garnki leptą”, a ponieważ już tyle rzeczy w 
życiu zaczynałem, o któiych nie miałem pojęcia, a jakoś 
tam poszło, więc teraz zacząłem z kopyta, tak jak gdybym 
z dziada pradziada kawę sadził i plantacją administro
wał. a wielkie plony zbierał. Co prawda przed wyjazdem 
przez pół roku starałem się możliwie gruntownie przestu
diować „kawową” literaturę i w niektórych dziedzinach 
mogę zaimponować nawet starym plantatorom nowoczes
nymi metodami.

Plantacja jest około 300 akrów, z czego 200 akrów drzew 
kawowych. To jest mniej więcej największe „estate” ka
wowe, jakim jeden człowiek (biały) administruje. Mam 
około 200 squatters, to jest Murzynów, którzy mieszkają 
na „estate” stale z całymi rodzinami, pozatem dochodzą
cych pracowników (przeważnie kobiety) z „Natiye Re- 
serve”. Trzeba tym wszystkim rządzić, a ponieważ Swa- 
hili idz.e mi jak z kamienia więc męczę się mieszaniną 
angielskiego „swahili” oraz domieszką soczystych mary
narskich polskich przekleństw. Czasami to ostatnie naj
lepiej im trafia do przekonania, żarty na bok. Tutejsi 
moi pracownicy, to bardzo pojętni i chętni do nauki. Kil
ka słów, a nawet gestów wystarczy, żeby zrozumiał o co 
chodzi i wykona to szybko i dobrze, pod warunkiem, że 
czuje, iż go obserwujesz i zganisz lub pochwalisz. Staram 
się ich traktować po ludzku i jak dotychczas sielanka 
trwa, zobaczymy jak to długo potrwa.

Dom mam bardzo duży, wygodny (łazienka, chłodzarka, 
elektryczność itd.), duży piękny park i ogród warzywny. 
Oczywiście wszelkie egzotyczne owoce własne. Jarzyny 
żona już zaczyna sprzedawać nawet. Klimatem jestem za
chwycony. znajduję w nim podobieństwo do naszych 
ostatnich dni sierpnia, lub pierwszych dni września w 
Polsce. Chłodne, mgliste poranki, chłodne noce, a środek 
dnia słoneczny. Trudno uwierzyć, że to równik, kilka go
dzin samochodem, a człowiek może się znaleźć w Mom- 
bassa ,gdzie gorąco jak w piekle.

♦
Detroit, 11 maja 1954.

Nareszcie po dwóch latach w Ameryce zabieram się do 
napisania kilku słów. Te dwa lata pozwalają mi już oce
nić korzyści czy ujemne strony emigracji do Stanów.

Jak każdy z nas, po kilku miesiącach pobytu w Ame
ryce, byłem zachwycony Stanami i warunkami życia tu
taj. Wszystko tutaj, warunki życia, klimat, ludzie są inni 
i lepsze. Każdy z nas w pierwszej chwili po przyjeździe 
ocenia to wszystko pod własnym kątem widzenia i takie 
drobnostki jak np. łatwość „kupienia” papierosów, wyda
tek, na który w ogóle się nie liczy, wytwarza dla „bied
nych emigrantów z Anglii” wrażenie bogactwa. Pamiętam 
jak na początku, zaraz po przyjeździe nie mogłem zro
zumieć tubylców, którzy zapaliwszy papierosa, wyrzucali 
go po dwóch pociągnięciach, aby za 5 minut zapalić no
wego i znowu wyrzucić. Dla nas prosto z Anglii wydawało 
się to okropnym marnotrawstwem. Takie wyrzucanie pie
niędzy nie mieściło się w naszych pojęciach. Dzisiaj, po 
dwóch latach, robimy to samo, nie zastanawiając się nad 
tym. —

Jak wygląda Ameryka dzisiaj, po częściowym zagospo-

Swahara (nazwa naszej farmy) jest w odległości 34 mil 
od Nairobi, a 3 i pół mili od miasteczka Thika. Drogi do
bre i komunikacja oczywiście samochodowa. Mam na far
mie dwa samochody: Vanguard firmowy i mój własny 
nowiuteńki Volksvagein. Służba domowa doskonale wy
szkolona, kucharz bardzo dobry, ogrodnik i kilka „bibi” 
(kobiet) utrzymują „lawn”, park i ogród warzywny w 
porządku i myślałbyś, że jesteś w zamożnym majątku 
przed wojną w Polsce, gdyby nie to, że mój headman 
(ekonom) ma trzy żony, a parę dni temu „nyaparos” 
(karbowi) przywlekli do „nyumba” (dworu) w tryumfie 
12-stopowego pytona, zabitego o 200 metrów °d domu.

Reasumując wszystko, wydaje mi się, że obserwuję 
film, w którym Jaśka i ja jesteśmy głównymi aktorami.

Jaśka prowadzi „nursery” (szkółkę kawową), jest dy
rektorem wydziału kulturalno - oświatowego, naczelnym 
lekarzem, moim zastępcą włącznie do podpisywania prze
pustek do „wyjścia na ląd”, honorową prezeską klubu 
„bibis”, które dwa razy w tygodniu mają posiedzenia na 
„lawn” przed domem, ucząc się szycia, a w podzięce śpie
wają i tańczą.

W Naiirobi poznaliśmy Polonię tutejszą z ks. Sapiehą 
na czele. Polonia, jak to Polonia, ploteczki, nudnawy pa
triotyzm, lekkie pijaństwo, a różnica między Londynem 
jest, że tu jest „easy life” i nikt u Lyons,a nie pra
cuje, bluzek nie szyje i biszkoptów nie wypieka.

Starszy syn, Zbyszek, jak wiesz, jest architektem w 
Nairobi, a młodszy też w Nairobi w „boarding school” 
katolickiej. Szkoła bardzo dobra, alei i bardzo droga.

Ogólnie stopa Europejczyków jest wysoka. Farmerzy 
odwiedzają jedni drugich i oczywiście trzeba mieć dom w 
dżungli zaopatrzony, bo trzeba każdego „drinkiem” przy
jąć.

Nie czujesz się tu jak bl... foreignerem, bo tu wszyscy 
biali się kupy trzymają. Mój sąsiad z prawej strony Nor
weg, a z lewej Szwed. Handel przeważnie w ręku Hindu
sów, którzy są analogią do naszych Żydków w Polsce.

Opisałem mniej więcej w perspektywistycznym skrócie 
moje obecne życie i wrażenia. List się zrobił przydługi, 
więc już kończę, zasyłając serdeczne pozdrowienia dla 
wszystkich Kolegów, Przyjaciół i Znajomych w imieniu 
moim i Jaśki.

W. Trzebiński

♦
♦

darowaniu się. Osobiście, my, uważamy, że zrobiliśmy 
bardzo dobrze emigrując. Nasza stopa życiowa podsko
czyła tak bardzo w górę, że nie można nawet porównywać 
z życiem angielskim. Ale porównywując z Amerykanami, 
nasza pozycja społeczna nie zmieniła s.ę wcale. Należy
my tak samo jak w Anglii do średniej klasy, z tą różni
cą, że tutaj ta klasa obejmuje znacznie większy procent 
społeczeństwa. Nie łudzę się, że kiedyś zostaniemy milio
nerami, bo to nie jest potrzebne mi do szczęścia, ale tu
taj każdy może marzyć o tym z większym prawdopodo
bieństwem spełnienia się tego marzenia. — Właśnie bu
dujemy sobie śliczny nowy dom w jednej z najpiękniej
szych dzielnic podmiejskich i za parę godzin wyjeżdżamy 
na koferencję z budowniczym. Za dwa miesiące będziemy 
właścicielami (w pewnym sensie, bo dopóki nie spłacimy 
pożyczki, prawnym właścicielem będzie Mortgage Compa
ny) domu, o którym w Anglii nie mogliśmy nawet ma
rzyć. Mamy też już drugi, nowy samochód i gdybyśmy 
mogli nim zajechać do Samopomocy, to zrobiliśmy taką 
furorę, że cała okolica zbiegłaby się, aby go oglądać.

Nasza córka, Krysia, tak się zamerykanizowała, ż= do 
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szkoły, która jest o 5 minut od nas na piechotę, nie pój
dzie. Muszę ją codziennie rano, po drodze do mojego 
banku , gdzie pracuję, odwozić do szkoły. Do sklepu, po 
cokolwiek, też nikt na piechotę nie pójdzie, zawsze autom. 
Za parę lat odzwyczaimy się od chodzenia zupełnie. —

Lato już się zaczęło tutaj i za miesiąc będziemy mogli 
już wyjeżdżać na tutejsze jeziora na plażę i kąpanie się. 
Każdą sobotę i niedzielę wyjeżdżamy poza Detroit. Od

ległości tutaj nie grają rolę, bo drogi są wspaniałe, a 
benzyna jest tania. Jutro wyjeżdżamy 60 mil poza De
troit, aby zamówić donięk letni na wakacje. Taki domek 
stoi nad samym jeziorem, z własną plażą i przez 2 tygod
nie żyje się— jak country. — Załączam czek na 5 doi. 
na fundusz Kasperskiego. — Kończę i zasyłam moc ser
decznych pozdrowień.

W. Fara

♦
Wieki cale nie pisałem — oczekując na okazję wpad

nięcia do Anglii, lecz ciągle nie mamy szczęścia do Albio- 
nu, bo choć „white Cliffs of Dover” oglądałem wiele razy, 
zawsze wysłano nas gdzieindziej, mimo, że inne statki 
naszego autoramentu zachodzą do Anglii, równie często 
jak gdzie indziej. Mamy za to więcej szczęścia do Morza 
Śródziemnego, gdzie jesteśmy dość często, ostatnio aż w 
Beyrouth, gdzie niegdyś Słowacki szukał natchnień poe
tyckich. Ostatnio — prawdopodobnie dla ochłodzenia po 
upaałch — wysłano nas znowu na Północ daleką, na ru
bieże Kanady gdzie wuj Sam z Kanadą, wybudował pas 
ostrzegawczych stacyj radarowych w czystej pustyni skal
no-lodowej, gdzie nic nie rośnie poza nędznym mchem i 
gdzie do tej pory często ludzka stopa nie postała. Zdumie
wające jest co można zrobić za pieniądze. 300 milionów 
dolarów wpakowano w te instalacje, które mają zapew
nić bezpieczeństwo Nowego Świata od strony bieguna, 
uważanego do niedawna za najlepszą obronę naturalną 
—teraz jest to otwarta brama wjazdowa, gdzie ani „na- 

vy” ani „army” nic nie mogą zdziałać.
Mam bardzie ciekawe doświadczenia nawigacji ark- 

tycznej i lodowej, gdyż jedyna rzecz tutaj obfita — to 
lód — aby tu dojść przebijaliśmy się 12 dni przez pola 
lodowe, by pokryć dystans, który normalnie zabrałby 
nam 2 dni. Oczywiście mamy lodołamacze, helikoptery, 
samoloty etc. co mocno ułatwia operację i jak do tej 
pory nie połamaliśmy jeszce śruby, ani też nie mamy 
dziur w kadłubie — lecz jeszcze czeka nas droga powrot
na, gdzie mogą być niespcdzianki. W pogodne, słoneczne dni

♦
jest tu całkiem możliwie, temperatura około +35° F., .wi
doczność fantastyczna, czyste, rzeźwe powietrze, świado
mość zupełnego odcięcia od świata, co obecnie nie jest 
łatwo osiągalne. Ostatnio byliśmy bardzo zajęci, tak, że 
nie byliśmy w Nowym Jorku od maja — ciągle zachodzi
my do różnych portów wschodniego wybrzeża (Norfolk, 
Filadelfia, Savannah, Chadston etc.), lecz nie do nasze
go portu macierzystego; w rezultacie czego czuję się od
cięty od świata i poczty, która zbiera się w Nowym Jorku 
i czeka na mój powrót. Wkrótce jednak mam zamiar 
wziąć trochę urlopu, by nawiązać kontakty z ludźmi i 
sprawami bieżącymi i posiedzieć trochę na lądzie, bo 
umiar jest zawsze wskazany nawet w pływaniu! Nic nie 
wiem co się w Londynie i w naszym polskim światku 
dzieje — jak Samopomoc prosperuje i co słychać wśród 
kolegów i towarzyszy morskich; coraz mniej ludzie piszą, 
choć wydaje mi się, że sytuacja polityczna obecnie popra
wia się, na skutek ciągłych czystek i zmian w Rosji i wy
gląda, że koniec komunizmu jest już na widoku. Czy są 
jakieś wieści od morskiego bractwa z Polski? — Panowie 
w Anglii na pewno macie więcej kontaktów z Krajem niż 
tutaj za siódmą wodą. Będę bardzo zobowiązany za tro
chę wiadomości i przyrzekam również więcej pisać, bo 
czas szybko mija, już 18 lat upłynęło od opuszczenia 
Kraju i według naszych proroków i jasnowidzów powin
niśmy już wkrótce być w domu, na co od dawna czekam.

Łączę najlepsze pozdrowienia dla Kolegów, Samopo
mocy —

K. I. Hess
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E EŁAWSKI

PRZEGLĄD ADMIRALSKI
Po wyokrętowaniu wychowanków OSMW i spuszcze

niu; proporczyka Dowódcy Dyonu Szkolnego na ORP Ku
jawiak — zabraliśmy się do porządkowania ról okręto
wych oraz przerabiania wszelkiego rodzaju ćwiczeń ma
jących na celu przefasonowanie okrętów ze szkolnych na 
prawdziwie bojowe.

Uczniowie, a w późniejszych latach podchorążowie, 
byli zawsze niepożądanymi pasażerami, szczególnie w po
jęciu takich dowódców, jak Wąsowicz i nie mniej od nie
go sławnego Bohdana (Boniuszka) Brodowskiego. Do 1924 
roku włącznie wychowankowie OSMW rekrutowali się z 
oficerów wojska. Dla Wąsowicza, który był tak krytycznie 
względem wszystkich swoich morskich przełożonych, ko
legów i podwładnych nastawiony — oficer wojska nie był 
człowiekiem.

„Pan wie — ten jak go tam... co na koniu jeździł i 
ostrogami dzwonił, cowboy, pan wie... rzutkę nie umie 
rzucić — to nie lasso, mówi... chce być marynarzem... 
taki sam będzie jak Gibcio... spodnie, pan wie, zawrze 
odprasowane, a jak banderę złożyć, to nie wie: albo ten 
dubina kulawy (Kosianowski), niech Pragę broni od Su- 
worowa, a ten braciszek, pan wie, (Przysiecki) zawsze 
tale jehidno śmieje się, ja, pan wie, kiedyś mu pokażę, 
gdzie śmiech na ośmiu twarzach, pan wie, taki kołłosalno 
ważny, bo brat dowodzi Kujawiakiem, a ten to też taki 
profesor, pan wie, taki adyokat... biedna, biedna ta Ma
rynarką!” — Tak prawił Wąsowicz, tak mówił do mnie o 
innych, a innym o mnie. —

Boniuszka Brodowski był również chronicznie kry
tyczny względem zwierzchników i podkomendnych. Nie 
dowierzał nawet samemu Z.D.O., a podchorążym dosłow
nie dreptał po piętach. Zwracał się do podkomendnych 
przez skrzywioną dolną wargę: „Panoczku, ja pana nie 
proszę... ja rozkazuję, a pan musi wykonać rozkaz „bie
gom” — jasno?”

Boniuszka lubił zagrać w brydża, walił kartą w stół 
z całej siły i do każdej lewy stosował jakieś rosyjskie po
wiedzonka, a jak przegrywał, mówił, że jego karta „w 
bok poszła”. — Dowodził ORP Kaszubem dość nieszczęśli
wie, bo to mu jakiś handlowiec w drogę wlazł, więc go 
łupnął, przy cumowaniu jakoś z trudem obliczał odle
głość, zawsze coś złamał lub wygiął i wreszcie zakończył 
swą karierę morską w sposób bardzo tragiczny. — Pew- 
nego dnia Kaszub w Gdańsku wyleciał w powietrze!... 
Marynarka straciła mało wartościowy okręt, a. Boniuszka 
posadę. Nigdy już więcej nie pływał.

Około trzech tygodni przed końcem kampanii letniej 
przyszła wiadomość, że sam Szef K.M.W. wiceadmirał 
Kazimierz Porębski, osobiście przeprowadzi inspekcję 
okrętów. Admirała Porębskiego znałem jeszcze z Czarne
go Morza, gdy dowodził pancernikiem „Imperatrica Mary
ja”, a następnie brygadą krążowników. Był to człowiek 
o szlachetnym charakterze, reprezentacyjnej postawie, 
stary kawaler i kawaler orderu św. Jerzego, zdobytego na 
słynnym kontrtorpedowcu „Nowik” w czasie r.syjsko - 

japońskiej wojny. — Adm. Porębski byl doskonałym ma
rynarzem oraz miał też dużo uroku osobistego. Wszystkie 
panie i panienki w Sewastopolu zalotnie uśmiechały się, 
gdy „piękny Kazio” przechadzał się po Primorskim Bul
warze, a my Polacy byliśmy z naszego rodaka bardzo 
dumni.

Adm. Porębski kolegował z kontr, adm. Kłoczkowskim 
— dowódcą brygady okrętów podwodnych na Czarnym 
Morzu. Postać również ciekawa i również podwójny ka
waler. Obydwaj byli przykładnymi katolikami, co oczywi
ście nie przeszkadzało im być wysokiej klasy wyznawcami 
i smakoszami wdzięków niewieścich. Dobrze pamiętam 
Wielką Sobotę w roku 1915-ym, Byłem na Rezurekcji w 
kościele i po raz pieiwszy zobaczyłem s edzących w pierw
szej ławce komandorów Porębskiego i Kłoczkowskiego. 
Punktualnie o północy obaj spojrzeli na siebie i powstali 
ze swoich miejsc, a przechodząc obok mnie komandor Po
rębski zrobił gest ręką, bym mu towarzyszył. Na ulicy, 
po wzajemnym przedstawieniu się — komandorowie wy
jaśnili mi o co chodzi: „Spełniliśmy obowiązek jako ka
tolicy, a teraz chodźmy pod prawosławny sobór, by zło
żyć życzenia pięknym rosyjskim paniom...” Dobry to 
był zwyczaj prawosławny, bowiem żadna białogłowa nie 
miała prawa odmówić trzech całusów, gdy się do niej 
rzekło: „Chrystus zmartwychwstał!” W roku następnym 
obrazek zmienił się o tyle, że u wejścia do tego samego 
soboru oczekiwał zakończenia Rezurekcji ten sam po
rucznik. ale już w towarzystwie dwóch kontradmirałów!

Powróćmy teraz do Gdyni!
W pierwszych latach istnienia Marynarki okręty od

czuwały braki wszystkiego, od wstążek marynarskich po
czynając, a kończąc na farbie. Ażeby zdobyć beczkę far
by, trzeba było wykombinować powód, by pójść z okrę
tem do Gdańska. Po drodze w wolnym porcie dowódca, 
kupował butelkę taniego koniaku i parę paczek holender
skiego tytoniu „Dobelmann”. Na Holmie wyładowywały 
się amerykańskie wagony dla Polski. Przed wyruszeniem 
z Gdańska wagony były malowane szarą farbą i z tej 
właśnie farby korzystały okręty R. P. Polskiej. Do tej 
operacji był potrzebny sprytny i mówiący po niemiecku 
bosman, O farbę dla maszynowni i kotłowni starał się 
osobiście bosman maszynowy. Jakich on używał tricków 
i trunków, by zdobyć i zieloną i czerwoną, a czasem na
wet aluminiową farbę — to było jego tajemnicą. Poszli
śmy więc do Gdańska po farbę. Kupiliśmy koniak i ty
toń i przycumowaliśmy się na Holmie. Gdy zapadła noc, 
pod okręt bezszelestnie i w szyku torowym zajechało kilka 
taczek, w dziesięć minut później farba i pokost były zała
dowane i okręt ruszył w drogę powrotną. Następnego 
dnia była sobota. Już przed obiadem Wąsowicz zdrazał 
zaniepokojenie, niecierpliwie spoglądał na zegarek, to na 
wyperfumowanego i iskrzącego galonami munduru nr 1 
— Gibcia.

Gibcio nie miał kłopotu z zejściem na ląd. Był młod
szym oficerem, a że był zwinny i sprytny, jednego dnia 
prosił o zwolnienie zejścia na ląd u dowódcy drugiego, u 
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zastępcy i... chodził codziennie! Ze mną było gorzej! W 
myśl tradycji carskiej marynarki, zastępca D.O. zjeżdżał 
na ląd w wypadkach nadzwyczajnych. Komandor Wąso
wicz, który nigdy nie piastował stanowiska Z.D.O. przy
trzymywał się tego rosyjskiego zwyczaju w sposób rygo
rystyczny, aczkolwiek zawsze mi wytykał, że wciąż sie
dzę w Wejherowie. Jeździłem na ląd mniej więcej raz na 
dwa tygodnie i to zawsze z awanturą, gdyż aku.at tego 
dnia Wąs miał albo zaproszenie na kolację, lub też ważną 
sprawę w Gdańsku. Sam osobiście, „oficjalno” nigdy na 
ląd nie chodził, tylko korzystał z łodzi odwożących 
Gibcia. by „skoczyć do apteki”...!

— Dó apteki ja, do apteki, pan wie, właśnie Gibcio 
na ląd jedzie i ja też skoczę, a gdyby dowódca Floty, lub 
Dywizjonu, pan wie — pytał, to ja do apteki wyjechał, 
minuta temu — pan wie...

— A co gdybyś tak na dwa, trzy dni wyjechał? Twoją 
kabinę pomaluje się i ty odpoczniesz — wtrąciłem.

— Pan wie, dobra myśl, dobra myśl, kabinę pomalo
wać, tylko jeżeli Bereśniewicz, łub Brodowski dowiedzą 
się. pan wie, cała flota będzie wiedziała, Bim też będzie 
wiedział (Bim — pies Szefa Sztabu), że ja dwa dni w 
Wejherowie, pan wie...

— W razie czego mogę ci zatelegrafować...
— Aha, dobrze, a po insp.kcji dam ci dwa dni urlopu, 

pan wie, ja dam, i to „oficjalno” darń... — i pojechał do
wódca do swojej apteki...

Nadszedł dzień inspekcji.
Od samego rana Wąs szukał dziury w całym, biegał, 

wrzeszczał, rozniósł kierownika kotłowni za to. że za dużo 
dymi, a o znalezione w kuchni lusterko — osobista włas
ność kucharza, st. mar. Michała Szala — omal że nie 
zdegradował i mnie i Szala, a lusterko poleciało za burtę! 
Wreszcie nie wytrzymałem, poszedłem do Wąsa i oświad
czyłem. że jeżeli natychmiast nie uspokoi się i nie prze
stanie denerwować załogi — to musi spodziewać się, że 
przy badaniu pretensji i próśb ktoś z załogi zamelduje 
admirałowi — jak to jest na prawdę na Krakowiaku! — 
Uspokoił się.

Punktualnie o gcdz. 9 dobił holownik z Szefem K. 
M. W. i jego świtą. Załoga dziarsko odpowiedziała na 
przywitanie i rozpoczęła się inspekcja osobista. Pierwszy 
szereg, drugi szereg, prawa burta, lewa burta, czapki 
zdjąć... wszystko1 w porządku. „Okręt do przeglądu! Za
łoga na miejsca swoich przydziałów — rozejść się!”

Najpierw Szef K. M. W. zbadał urządzenia kotwiczne 
i sprawdził długość wypuszczonego łańcucha kotwicznego. 
Przedział farb świecił pustymi bańkami, ale pędzle były 
umyte, oczyszczone i suszyły się na półce.

Żaden drobiazg nie uszedł wprawnemu oku admirała. 
Sprawdził mapy, cyrkle, przestudiował dziennik nawiga- 

j cyjny, kazał dobrać flagi do paru sygnałów i spoglądał 
na zegarek. — Ani razu nie podniósł głos,u, zwracał uwa
gi rzeczowe i spokojnie i Gibcio ze swoimi sygnalistami, 

| sternikami i radiotelegrafistami przeszedł przez inspekcję 
' celująco! Pod admiralskim wąsem uwidocznił się uśmiech 

zadowolenia. Krakowiak tak na zewnątrz, jak i na we
wnątrz błyszczał jak jubilerski sklep. Przez dwie godziny 
admirał szperał, macał, zaglądał, podglądał, zsuwał, pod
nosił. po każdej ramie i na wszelkiego rodzaju występach 
prowadził palcem i badał, czy nie ma kurzu, czy nie ma 
gdzieś jakiejś zapałki, pokrywki od pasty do obuwia, lub 
porzuconej szczotki do zębów. Zbadał wszystkie hamaki, 
zawartość worków marynarskich, paznogcie kucharzy, 
prowiantowe książki, apteczkę okrętową itp., itp. Widzia
łem i czułem, że admirał był zadowolony. Przed opuszcze
niem każdego przedziału, lub magazynu dziękował, albo 
chwalił gospodarzy i klepał marynarzy po ramieniu. — 

Zasługę udanego przeglądu zawdzięczał Krakowiak w du
żym stopniu takim dwom filarom marynarki, jakimi byli 
st. bosman maszynowy Patalas i bosman okrętowy Grzy- 
waczyk.

Marynarka nasza zawdzięcza wysoki stopień wyszko
lenia załóg, a przez to też rezultaty osiągnięto przez, okrę
ty ■ w czasie ubiegłej wojny w pierwszym rzędzie naszym 
wspaniałym podoficerom. Takie nazwista jak; Patalas, 
Grzywaczyk, Wawrzyńczak. Kreft .Cichy Macesowicz, Li
chy, Brychcy, Charytoniuk i dziesiątki innych powinny 
być zapisane do historii Marynarki Polskiej złotymi zgłos
kami. — Tym cichym, wiernym i dzielnym ludziom trzeba 
stawiać pomniki.

Po przeglądzie zarządziłem zbiórkę. Szef K.M.W. po
dziękował załodze oraz osobiście mnie, Patalasowi i Grzy- 
waczykowi. A teraz zobaczymy jakie były skutki tego 
przeglądu i admiralskiej pochwały...

W myśl otrzymanego przyrzeczenia — zaraz po in
spekcji wyjechałem na 2 (słownie dwa) dni do Wejhe
rowa.

Gdy w poniedziałek rano przybyłem na okręt, spot
kali mnie przy trapie Gibcio i Grzywaczyk. Sądząc z wy
razu twarzy można było wywnioskować, że coś nie jest w 
porządku. Schodząc po trapie zobaczyłem siedzącego w 
niesie ponurą postać Wąsowicza. Po przekroczeniu progu 
rozpocząłem: „Panie Komandorze, melduję posłusznie...”

— Aha, pan wie, posłusznie!? Tak? Pan tylko uo 
Wejherowa jeździ, a na okręcie same żubry, pan wie, 98 
żubrów... Takiego mam zastępcę... tu jest spis żubrów, 
a tu książka kar i pochwał oficerskich, pan podpisze, pan 
wie, 98 żubrów... admiralską pochwałę dostał, ja nie ad
mirał, ja dowódca pan wie, ja wiem gdzie żubry szukać, 
ja wiem, gdzie Z.D.O. chowa żubry, aha, aha, tak, tak, 
pan wie... 98 żubrów!...

Zabrałem ze stołu spis „żubrów”, książkę kar i po
chwał i poszedłem do swojej kabiny. Wyskokami Wąso
wicza nigdy się nie przejmowałem, ale tym razem posu
nął się zbyt daleko. Czułem się tym postępowaniem do
tknięty. Nie zdążył jeszcze ocknąć się od tego nieoczeki
wanego przyjęcia, jak zabrzmiał sygnał alarmu bojowe
go. Wyskoczyłem na pokład, zobaczyłem biegnącą załogę 
i wymachującego rękoma dowódcę okrętu. „Biedne sie
roty, nie ma tu zastępcy dowódcy, nikt załogą się nie 
zajmuje, biedne sieroty, Z.D.O. w Wejherowie siedzi, a 
załoga bez opieki sieroty wy moje, sieroty!...”

Gdy usłyszałem te wypowiedzi pod moim adresem, za
wróciłem na pięcie, zeszedłem na dól i zamknąłem się w 
kabinie. Wąsowicza poniosła pasja!

— Gdzie jest zastępca? Okręt idzie do boju bez za
stępcy... Aha, bunt, sieroty jesteście... Gibcio! Gibcio!

Z pomostu wystraszony i zadyszany przyleciał Gib
cio. — „Melduję się i to posłusznie”.

— Idź pan do Z.D.O. i powiedz mu pan, że ja daję 
rozkaz, pan wie, osobisty rozkaz, by zaraz tu się zamel
dował, pan wie, — oficjalnie rozkazuję!

Przez wentylator słyszałem każde słówko i każdy ruch 
na pokładzie. Gibcio zapukał i wszedł do kabiny.

— I to melduję, że dowódca prosi pana i to kapitana 
na pokład — dodał: — Słuchaj, błagam cię, wyjdź na 
pokład, bo od dwóch dni i to szaleje, już i mnie i Grzy- 
waczykowi dostało się ,i to zupełnie zwariował, Grzywa
czyk chce wyokrętować się, a ja i to...

— Zamelduj dowódcy, że jestem chory i na pokład 
nie wyjdę.

Gibcio opuścił kabinę.a za chwilę usłyszałem głos 
Wąsowicza:

— Aha, aha, nie mówiłem, jeździ do Wejherowa, a 
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potem chory wraca, ja z niego zrobię prawdziwego Z. D. 
O., pan wie, nie będzie już do żony jeździł, chory wraca, 
pan wie, pan wie, pan wie.sieroty... — i zakomenderował 
— Gibcio, koniec alarmu bojowego!...

Po chwili ktoś puka do mojej kabiny.
— Kto tam?
— To ja, Wąsowicz!... Dlaczego nie byłeś na pokładzie 

na alarmie?
— Czy pan komandor zwraca się do mnie prywat

nie?
— Nie, pan wie, ja pytam oficjalno...
— To proszę zwracać się do mnie regulaminowo, a 

po drugie, jestem chory i żądam lekarza, by urzędowo 
stwierdził fakt mego załamania się nerwowego, bo właś
nie piszę zażalenie na pana komandora do dowódcy floty.

— Aha, aha, zażalenie, na dowódcę pan wie, zażale
nie, nie podoba się, 98 żubrów pan wie, zażalenie... Gib
cio, Gibcio! Z.D.O. zażalenie pisze na dowódcę!...

W międzyczasie zacząłem studiować spis tak zwanych 
98 żubrów. Pierwszy punkt listy od razu zdradził skąd 
powstało słowo „żubr”. Manilowe liny, które nam fasował 
port, były wymierzane i przysyłane na okręty o przepi
sowej długości. Obowiązkiem okrętów było zabezpiecze
nie końców linką, inaczej bowiem manilówka rozkręcała 
się i końce wyglądały jak pędzle do golenia. Otóż przed 
inspekcją okręt wyfasował sporo manilówek, które zostały 
złożone w magazynie okrętowym, w czasie mej bytności 
w Wejherowie był dość silny wiatr i dowódca kazał 
zabezpieczyć okręt dodatkową cumą. Gdy przyniesiono ma- 
nilówkę z magazynu i dowódca zobaczył na jej koń- 
cah „pędzle”, padło słowo „żubry”. Dowódca dostał ata
ku zazdrości, że jego Z.D.O. jest na lądzie, a że on D. O. 
z powodu niepewnej pogody nie może nawet skoczyć do 
apteki, więc zaczął szaleć...

Znalazł gdzieś zapałkę na pokładzie — żubr! Jakiś 
marynarz nie miał przy sobie kartki przydziałów — Wąs 
zarządził nieoczekiwaną zbiórkę załogi i stwierdził, że 11 
chłopców miało swoje kartki przydziałów w innym ubra
niu, lub szafce — 11 żubrów! Poszedł do mesy oficerskiej 
i stwierdził, że 32 płyty gramofonowe były połamane, 
pęknięte, lub podrapane — 32 żubry! itp., itp. — razem 98 
żubrów!

W książce kar oficerskich było wypisanych półtorej 
stronicy niedopatrzeń Z.D.O. i jako rezultat — nagana 
na piśmie.

Przed obiadem znowu pukanie do drzwi.
—- Kto tam?
— To jaź to ja, pan wie, ja prywatno...
— Proszę wejść.
— Co, gniewasz się na mnie? Pan wie. po inspekcji 

admirała przynieśli manilówkę z żubrami, ja wiesz, pan 
wie...

— A czy nie pamiętasz jak sam dałeś mi rozkaz, by 
schować manilówki do magazynu aż do czasu, jak skończą 
się przeglądy?...

D.O. osłupiał:
— Pan wie, ja idiota, pan wie, tak, tak, ja ci da

łem taki rozkaz, dowódca zwariował, zwariował, pan wie, 
to moja wina...

— A co do reszty „żubrów”, to wszystko razem wy
gląda niepoważnie i właśnie piszę do dowódcy floty mel
dunek z prośbą o przeniesienie mnie na Kujawiaka, tam 
przynajmniej jest kulturalny dowódca, który szanuje 
pracę i nie kompromituje swego Z.D.O. wobec załogi. Do 
meldunku załączę dziennik kar oficerskich z naganą 
udzieloną mi przez mego dowódcę następnego dnia po 
otrzymaniu admiralskiej pochwały. Niech dowódca floty 

przekona się, że dowódca Krakowiaka jest przykry dla 
podwładnych, a w dodatku analfabeta.

— Analfabeta, analfabeta, co ty mówisz, ja analfa
beta!?

— Proszę bardzo, ot tu podkreśliłem czerwonym atra
mentem, w tym tekście, w którym mi udzielasz nagany za 
98 „żubrów” zrobiłeś 16 byków, a wiesz, że książka po
chwał i kar jest przesznurowana, opatrzona pieczęcią, 
podpisana przez dowódcę Dyonu. a każda strona ma swój 
numer i wyrwać nie można.

Twarz Wąsowicza spąsowiała. Spojrzał na książkę i 
nic nie mówiąc wyrwał mi ją z ręki i wyrzucił przez ilu- 
minator za burtę. Książka zaopatrzona w ołowiany cię
żar spokojnie poszła na dno wraz z żubrami, bykami i 
podpisem dowódcy dyonu.

—- Szesnaście byków, pan wie. dowódca analfabeta... 
a ty naprawdę chcesz na Kujawiaka? do tego profesora, 
pan wie?

Nie mogłem wynaleźć większej obelgi dla Wąsowicza, 
jak wyrażenie chęci służenia pod dowództwem „bardziej 
kulturalnego” Przysieckiego. — Poszedł i zamknął się w 
swojej kabinie. Po godzinie jednak nie wytrzymał, przy
szedł do mnie i orzekł, że idzie do apteki. Z całym spo
kojem oświadczyłem, że postąpi wbrew rozkazom do
wódcy floty, gdyż na okręcie musi być zawsze dowódca, 
lub zastępca, a ponieważ ja jestem chory, a poza tym 
według oświadczenia mego dowódcy nie nadaję się jako 
Z.D.O.. wobec tego, aż do wyznaczenia nowego zastępcy 
—■ dowódca musi siedzieć na okręcie, a do apteki można 
posłać ordynansa. ,

Wąsowicz zmalał do rozmiarów karalucha.
— Pan wie, ja już powiedział, że ja wariat, książkę 

kar i pochwał utopiłem, a spis żubrów nie liczy się, pan 
wie, nie liczy się!

— A jak ja wyglądam wobec załogi? Nie, panie ko
mandorze, ja pójdę służyć do Przysieckiego, Staszkiewicza, 
gdzie chcą. ale nie z panem na Krakowiaku.

— Pan wie... ja nie wiem... ja przepraszam ciebie.,.
— O nie, jak przeprosić to wobec całej załogi, ina

czej nie zgadzam się.
Wąsowicz wybiegł z mojej kabiny i poszedł na pokład, 

po chwili jednak wrócił.
— Pan wie, że ja wariat, a jeżeli mam cię przeprosić 

przed załogą, to będę wyglądał jeszcze jak większy wa
riat, ty wiesz, dla honoru oficerskiego, pan wie, lepiej ja 
napiszę ci pochwałę.

— Dobrze — mówię — ale to zaraz i przeczytasz ją 
przed zbiórką załogi osobiście i Gibcia i Grzywaczka i 
Patalasa musisz tak samo wymienić i podziękować.

W pół godziny później Wąsowicz przyniósł brulion 
rozkazu pochwalnego i dał mi go do przeczytania.

— Dobrze — mówię — zaraz zwołam zbiórkę załogi, 
ale jeszcze jeden warunek: pamiętasz, cztery lata temu 
w Aleksandrowie przegrałeś do mnie butelkę węgrzyna...

— Tak, tak, pamiętam, tylko zawsze zapominam, pan 
wie...

— A więc po powrocie z apteki masz przynieść dwie 
butelki najlepszego węgrzyna, bo musimy oblać pochal- 
ny rozkaz dowódcy Krakowiaka.

— Tak, tak, pan wie, masz rację, trzy butelki, pan 
wie, trzy butelki, jedną dam bosmanom, oni naprawdę 
zasłużyli, pan wie...

Po odczytaniu rozkazu dowódca pojechał do apteki... 
„jeżeli dowódca floty albo szef sztabu z mopsem, pan 
wie, będą się o mnie pytali, to ja do apteki pojechał... 
minuta temu, pan wie...”

A o węgrzynie jednak zapomniał — PAN WIE?!

E. Plawski
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Nie ma róży bez kolców, 
Ni dołu bez góry. 
Ani dymu bez ognia, 
Ni deszczu bez chmury. 
Posługując się dalej 
Tą słuszną teorią.
Nie ma paczki do Kraju 
Bez firmy TRI-ORION.

TRI-ORION & Co.
(Właśc.: P. S. Minkiewicz — G. J. Mende)

130 ST. DUNSTANS AYENUE, 
LONDON, W. 3. Tel. ACOrn 8188

PACZKI 
DO POLSKI 
I ZA LINIĘ CURZONA

LEKARSTWA • MATERIAŁY • ŻYWNOŚĆ 
Cenniki na żądanie

Dla Członków Samopomocy 10% zniżki

KAMI OFFICE SUPPLIES
(Właśc. J. Busiakiewicz. B. Wroński)

33A ONGAR ROAD, LONDON, S. W. 6. 
TEL. FULham 3970.

JEDYNA
POLSKA
FIRMA
PAPIERNICZA

POLSKA DRUKARNIA

OMEGA PRESS Co.
31 DAYENTRY ST., LONDON, N. W. 1. 

Tel. PAD 7885

WYKONUJE
WSZELKIE DRUKI

HANDLOWE
I PRYWATNE

MATERIAŁY PIŚMIENNE I KANCELARYJNE
MATERIAŁY DO PAKOWANIA 

WSZELKIE GATUNKI PAPIERU
DRUKI. POWIELANIE 

MASZYNY DO PISANIA



14 J^ĄSZĘt sygnały

W ZYGZAG SHOOT!
(Kartki z pamiętnika Mitshipmana Uneasyl

Preamble:
Ponieważ większość faktów jest prawdziwa, a Oscar 
Wilde słusznie powiedział, że „The truth is seldom 
simple and never pure”, a w dodatku, że mi życie 
miłe wszystkie nazwy okrętów za wyjątkiem OPR 
„Iskra” „Wilia” są ściśle fikcyjne. Listy anonimowe 
a propos tegoż wspomnienia, pogróżki, akcje sądo
we i koleżeńskie proszę adresować: c/o Kosz Na 
Srtiieci. p. Komandora Busiakiewicza. który mi 
obiecał dyskrecję. Prawa autorskie i przedruku są 
również zastrzeżone.

Czytając z zazdrością w „Naszych Sygnałach” o im
ponującej frenkwencji w nowym barze na 13 Chelsea 
Embankment czyli na Bałtyku, zastanawiałem się z mo
jego oddalenia, jakiego to robaka oni tam zalewają?

Czyżby to jeszcze były ich wojenne wspomnienia?
Było nie było, mamy o czym wspominać biorąc tak 

chwalebny udział u boku Royąl Navy w drugiej wojnie 
światowej.

; Patrząc w tę coraz odleglejszą przeszłość, z której 
już dzisiaj dzieci uczą się historii, pierś mi się czasem 
dumnie wydyma nad biurkiem i przeżywam po raz setny 
nasze wielkie wyczyny na „Cruel Sea”; a czasami... 
uszy mi się palą i najchętniej dał bym nurka do najbliż
szego. baru na „podwójnego” (i to z pieprzem, jako że 
jestem właśnie „czarnomorcem”), nawet dzisiaj w roku 
Pańskim 1957!

Amerykanie w „Saturday Eyening News” pięknie ilu
strują taki moment jako „Perfect Sąuelch”.

Kto z nas nie pamięta wiosny roku 1940, dni krwi i 
chwały, mimo upadku Francji, ewakuacji Dunkierki i 
nieuniKnionej groźby niemieckiej inwazji Wielkiej Bry
tanii, gdy cała nadzieja zawisła na Royal Navy, no i jej 
morskich aliantach, a Polakach w szczególności.

Tegoż dnia, gdy Hitler stawiał swój podpis na „Ope- 
ration Sealion” na ORP „Gdynia” zacumowany bezpiecz
nie na dwóch beczkach w Hamoaze, Deyenport, przyszedł 
tajemniczy sygnał:

„Most immediate. Detail 4 English speaking mid- 
shipmen report. Captain Blake Royal Naval College, 
Dartmouth.”

Jako że byłem członkiem tego sławnego, czy niesław
nego, rocznika podchorążych, którym szefował w Toruniu 
bosman Graban, a którzy właśnie urządzili „Caine Mu- 
tiny” przeciw skrobaniu burt starego „Pułaskiego” jako 
niehonorową alternatywę do bycia w pierwszej linii, 
wpadnięcie z trzaskiem na nasze pomieszczenie oficera 
kursowego z marsowym obliczem i świstkiem papieru w 
ręku, nie zwiastowało nic dobrego.

— Czterech. ochotników, mówiących płynnie po an- 
fgielsku, wystąp!

Po cńwili wahania, cztery niechętne postacie wy- 
hynęły z zakamarków, już przeczuwając jakieś nieszczę
ścia, ale z mętną nadzieją wzięcia udziału w jakimś do
brym obiedzie w Plymouth Guildhallu z Prinoess Elisa- 
beth lub Margaret, albo jeszcze lepiej z Verą Lynn w 
Grand Hotelu, w roli tłumacza, aby zaznajomić „sweat- 
heart of the forces” z polską stroną medalu...

Porusznik W. F. skrzywił się na nasz widok, gdyż 
żaden z naszej czwórki nie reprezentował tężyzny fizycz

nej. jaką chwila wymagała, ale wzruszywszy ramionami 
przeegzaminował naszą angielszczyznę.

— Podchorąży Tadeusz Zagłoba, skąd umie biegle 
angielski?

— Przedmiot wykładowy w gimnazjum przez osiem 
lat do matury — wystrzelił baz zająknienia Tadek.

,, — Podchorąży Ryszard Skrzetuski?
— Ciotka Angielka, z domu Collins. Całe dzieciństwo 

mówiłem tylko po angielsku.
— Andrzej Longinus?
— Jako Harcerz Rzeczypospolitej byłem co roku na 

zlocie u Baden-Powella w Londynie — śpiewał falcetem 
Andrzejek.

— Pochorąży Michał Wołodyjowski? — zwrócił się 
do mnie.

— Przed wojną tłumaczyłem Byrona i Shakespeara 
— wybełkotałem spontanicznie, czując że mi się czerwie
nią czubki uszów.

pytania te były jednak tylko retoryczne, gdyż w dwie, 
godziny później czterej ochotnicy byli już ze spakowany
mi workami w motorówce odbijającej do Flag Staffu, aby 
złapać pociąg z North Road Station z „tajemnym zada
niem odparcia inwazji i powrotu na ORP „Gdynia” ną 
czas do egzaminów z wiedzy okrętowej”.

Moje doświadczenia morskie były raczej „in statu 
nascendi”. „Iskra” na Bałtyku i Atlantyku napoiła mnie 
ogromnym respektem dla Józefa Conrada, a. O.R.P. „Wi
lia” dała mi okazję wypróbowania teorii Darwina po co
dziennym biegu przez wanty i salingi (The missing link).

. Jedyną pociechą był właśnie ukończony kurs artyle
ryjski na H.M.S. „Defiance” (niestety w języku angiel
skim), gdzie obok „gun drillu”, zaznajomikśmy się z ar
kanami zdobycia „murowanego” nakrycia w pierwszej' 
salwie i poprawek w kierunku i odległości na już palące
go się i uciekającego, przed Royal Navy, nieprzyjaciela. 
Tamże ćwiczyliśmy się w użyciu dalmierza, gdyż radary, 
były.wtedy jeszcze „top secret”, a lotnicy jedli funtami 
skórki jabłek dla lepszego widzenia w nocy.

Tegoż wieczora nasza czwórka stała, na baczność w- 
ogromnym wardroomie w Dartmouth ozdobionego portre
tami Hawkinsa, Frobishera i Franciszka Drake‘a.

W nasze zdumiałe uszy płynęła odprawa, jaką Nelson 
musiał udzielić swoim „hand picked” kapitanom sloop‘ów,; 
fregat i brygantyn w przededniu bitwy pod Trafalgarem.

Błękitne i mesmeryczne oczy Blake‘a zdawały się 
przebijać nas na wylot, gdy jego basowy głos tętnił: >

„Your duty is to spot the enemy first at all costs!”> 
„The whole life of this island depends now on your 

yigilance.”
„The Prime Minister himself has asked to be imme- 

diately informed about any ‘Sealion1 activity.”
Wielcy korsarze ze ścian zdawali się jakby również 

patrzeć na nas z napięciem. (Sealion jak się później od, 
radzika dowiedziałem, był wyrazem szyfrowym niemiec- 
kiej inwazji, o której już wiedziała M.I.5). Niektóre jed-’ 
nak powiedzenia Blake‘a były dla nas zupełnie niejasne,’ 
(i Ciotka Collins nie pomogła) — na przykład, co miało 
znaczyć:

„You must neyer let them penetrate your pudding?”
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W końcu masywny Captain Blake R. N., D.S.O. 
zamknął swoją przemowę zapewnieniem, że „His Majesty 
is still in London” i uroczyście uścisnął nam ręce na po
żegnanie, unikając naszego wzroku.

To ostatnie zrozumiałem następnego dnia rano, po 
nocy w Commercial Hotelu, gdzie był nasz „billet”, mel
dując się na pokładzie uzbrojonego kutra P13, jako z.d.o 
Ta łupinka pod świeżą polską banderą była dowodzona 
przez bosmana Kmicica i nawet duża doza wyobraźni 
nie mogła uczynić wrażenia, które poprzedniej nocy usi
łował nam wpoić heroiczny Blake.

Resztę załogi stanowił st. marynarz Bohun (w roli 
oficera mechanika), marynarz Chmielnicki (ochotnik z 
Francji, zapisany jako torpedysta, ale z braku takiego 
uposażenia spełniający rolę prawej burty pokładowej, 
kucharza, sygnalisty itd. oraz st. mar. Baranowski (arty- 
lerzysta uczący się specjalności, lewa burta pokładowa do 
sprzątania - i wyjścia na ląd).

Bosman Kmicic był badzo zadowolony z mego przy
bycia, gdyż chodząc w wachcie bojowej od miesiąca, noc 
w noc, miał poważne zaległości morfeuszowe. Oprócz roli 
z.d.o. (dyscyplina) powierzył mi również oficera nawiga
cyjnego (jedna mapa), pierwszego oficera artylerii (Le
wis machinę gun) i sygnałowego (radio).
' P13 był wybitnie zbudowany do celów pokojowych
(rybołówstwo Ostendy). Maksymalna szybkość napędu 
Dieslowego była 6 węzłów z wiatrem i prądem z rufy. 
Nawet jedyne uzbrojenie w wyżej wspomnianym kara
binie maszynowym Lewisa (Działo 1 i tylko jeden) zosta
ło niedawno- wstawione i nie pasowało do całości. Centrum 
nerwowego okrętu był „plot” z radiem i mapą Kanału 
Angie.skiego z na czerwono oznaczonym sektorem noc
nej obserwacji między rzekomymi polami minowymi, 
które admiralicja brytyjska zamierzała wkrótce postawić.

Zadanie taktyczne było to samo noc w noc. Wyjście 
z portu o zachodzie słońca na sektor obserwacji tzw. 
„Puddingu”, przebywanie tam na kursie o kontraxursie 
aż do pierwszej jutrzenki i „rolling home” w górę rzeki 
Dart na śniadanie. Działo jeden podobno już było użyte 
kilkakrotnie do Messerschmidtów, które ostrzeliwały z 
wysokiego pułapu naszą flotyllę przy samym ujściu rzeki. 
(W rezultacie tej akcji żadna strona nie poniosła strat, 
chociaż P13 stracił izolatory na antenie i jedno światło 
pozycyjne (wobec black outu i tak nie używanego), co 
z kolei wprowadziło inowację ograniczenia żółtą farbą 
na pokładzie sektorów ogniowych na Lewisie.

Po przeglądzie okrętu i załogi (Chmielnicki obierający 
właśnie ziemniaki zasalutował mi do „pustej” głowy na 
pomieszczeniu, byłem wtedy było nie było matem (panie 
macie) — podchorążym, a śpiący Baranowski i Bohun 
nie tylko że nie raczył się podnieść na „Uwagę” Chmiel
nickiego, ale przewróciwszy się na drugi bok, klnęli siar
czyście na „hałas” spowodowany naszą rondą z lwowskim 
i marsylskim akcentem mieszając do nich takie czarne 
bluźnierstwa, że nie pozostało mi nic innego jak wyjść 
na górny pokład i zebrać myśli.

Z mowy kapitana Blake‘a wynikało, że naszym jedy
nym zadaniem jest raportowanie inwazji nieprzyjaciel
skiej w otwartym języku przez radio a potem „pro patria 
consumor”.

Stawianie przez nas, czy też nie, oporu nie miało dla 
nikogo znaczenia, gdyż właściwe „fighting” miały wyko
nać zalarmowane przez nas floty C. in C. Western 
Approaches, Portsmouth, Dover i Norę Commands. A 
więc „Pudding” to tylko prezent dla Niemców na 'deser, 
skąd przez diabelski zmysł humoru Blake wymyślił dla 
nas tę nazwę.

Nasz starszy oficer kursowy, kapitan B. B. (którego 
mimo „skrobanego” buntu bardzo lubiliśmy) wyraźnie 
nam przy trapie polecił powrót na egzaminy „bez żadnych 

cudów”. Rola radzikowego raportu na widok armady nie
mieckiej. z późniejszym „do modlitwy”, bynajmniej mi 
się nie uśmiechała. Wtedy właśnie powziąłem dziejową 
decyzję pogodzenia obu zadań z naciskiem na możliwości 
P13, jako „bateau piege” z pełnym wykorzystaniem (Dzia
ła Nr. 1.

Tegoż dnia wyszliśmy na morze.
Dotarcie do strefy obserwacji było dokonane na zli

czenie proste i patrzyłem z uznaniem na nonszalancję 
bosmana Kmicica, z jaką pomijał wszystkie okazje 
sprawdzania pozycji z trawersów latarni (zaciemnionych) 
i bojek (wciąż jeszcze dzwoniących i huczących), zmie
niającego kursy na pamięć (logu nie prowadziliśmy) i 
tylko czasami zerkającego na wykreślony atramentem na 
mapie „course of approach and retreat”. Myśli moje po
biegły na chwilę do Torunia i Bydgoszczy i wykładające
go nam nawigacji Komandora Kownackiego — cóż by on 
powiedział na atrament na mapie?

Zaciemniony brzeg szybko zniknął nam z oczu i dotar
liśmy do „puddingu” bez wydarzeń w towarzystwie PI. 
P5 i Pil, które wobec szybko zapadającego zmroku .roz
płynęły się w ciemnościach.

O godz. 22 wysłaliśmy pierwszy meldunek radiowy do 
Dartmouth:

„In position. Nothing to report. Roger. Out.
Na co otrzymaliśmy również nie-kodową odpowiedź: 
„Pudding P13. Receiying you loud and elear.”
„Your message received and understood. Roger. Out.” 
Ta wymiana wiadomości zrobiła na mnie dedatnie 

wrażenie.
W krótkim czasie później słyszeliśmy negatywne mel

dunki innych kutrów, jeden nawet w śpiewnym głosie 
Andrzejka.

O godzinie 23.00 Kmicft dał mi operować własnoręcz
nie nadajnikiem radiowym do drugiego negatywnego mel
dunku; w podziękowaniu posłyszałem z przyjemnością, 
że - moja angielszczyzna była ,loud and elear” dla (Cen
trum „of naval operations” na lądzie.

Rutyna patrolu była prosta. Co godana zmiana na 
kontrakurs, a więc 6 mil w każdą stron? i przed każdą 
zmianą kursu sygnał do bazy przez nadajnik, że „nic nie 
widać”.

Role wachtowe były równie uproszczone. Chmielnic
ki i Baranowski po dwie godziny na sterze, 2 godziny snu 
na pomoście. Bohun w teoretycznej wachcie bojowej przy 
Dieslu z dozwoloną drzemką od czasu do czasu, jako że 
nikt go i tak nie mógł zmienić.

Dowódcy i obecnie jego zastępcy (z r.s.o. pod pachą) 
przypadła obserwacja lewo 180 do prawo 180, obsługa ra
dia i co godzinowe komendy na ster do zmiany kursu. 
O północy Kmicic wysłał następny meldunek do Dart
mouth i ziewając zdał mi wachtę do świtu, schodząc na 
pomieszczenie, gdzie jedyna koją była asygnowana dla 
dowódcy.

Na mojej pierwszej „oficerskiej” wachcie i to w po
bliżu nieprzyjacielskiego brzegu senność mnie zupełnie 
nie prześladowała, czując na. sobie ciężar odpowiedzial
ności za miliony.

Chmielnicki objął wachtę przy sterze, a Baranowski 
zwinął się w kłębek na stercie pasów korkowych na skrzy
dle pomostu i zachrapał prawie że natychmiast.

Noc była ciepła, gwiazdy nieco zamglone, ale widocz
ność niezła na 3-4 mile. O godzinie i padły moje pierwsze 
polskie komendy na ster i drugi z kolei meldunek do 
bazy po angielsku.

Chmielnicki, chociaż schodził z kursu po 10 stopni w 
każdą stronę i czasami „tumaniał”, goniąc kołem stero
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wym w odwrotną stronę ruchu kompasu, sprawował się 
na ogół dzielnie jako sternik. Ustalone kursy prawdziwe 
były 90 i 270, co na magnetycznym kompasie odpowia
dało East-North-East i West-South-West, jako że nie 
był on skompensowany od czasów Kolumba.

Nie mając przez chwilę nic do roboty poza obserwa
cją, myśli moje pobiegły do doskonałej kolacji w Co.nmer. 
ciał Hotelu 1 aerodynamicznej piękności, która mi ją po
dawała do stołu. Wojna miała swoje uroki.

O godzinie 2.30 zapadła gęsta mgła i według przyka
zań r.s.o. chciałem zwolnić szybkość, ale szarpanie śpią
cego Bohuna nie dało rezultatów. Kmicic po pewnym 
oporze, wygramolił się na chwilę na pomost klnąc na 
moje powołanie się na r.s.o. i dodając na odchcdne, że 
na P13 jest tylko jedna szybkość:„cała naprzód” i że pa- 
nikarzy mu na okręcie nie potrzeba! Bohun spał dalej 
bezkarnie ku mojemu oburzeniu. Baranowski, który był 
już na sterze, chciał mi okazać nieco uprzejmości (arty- 
lerzysta, a więc z natury pegaz”), pocieszając mnie, że ta 
mgła zapada tu regularnie o tej samej porze i przemija 
przed wschodem słońca.

Gryziony przez kompleks prześladowczy koncentro
wałem całą uwagę na obserwację, chociaż widoczność nie 
przekraczała 200 jardów.

O 3 godzinie mgła się lekko podniosła, i zauważyłem 
kuter PI, na którym był zaokrętowany „oficer mechanik 
floty” Jacek Marzykiewicz, por. mar. woj. i w związku 
z tym był on automatycznie „senior officer” grupy. Ktoś 
z nas. musi być w złej pozycji, rozumowałem, gdyż PI był 
znacznie bliżej lądu w kierunku północnym niż strefa 
„puddingowa” na to pozwalała.

W 20 minut później zauważyłem peryskop na kącie 
kursowym lewo 50.

— Alarm bojowy! Dowódc® na pomost! — krzykną
łem gromkim, na jaki mi wiek pozwalał, głosem.

Chmielnicki wypełznął spod korKÓw i objął ster od 
Baranowskiego. Kmicic chrapał dalej i nie reagował na 
moje szarpanie za ramię.

Stanąłem przed dylematem co ważniejsze: radiowy 
meldunek, rozbudzenie Kmicica, czy też prowadzenie 
akcji z. pomostu. Mowa Blanke a przeważyła i zbiegłem do 
płotu włączając mikrofon.

„Pudding P13 top priority. Enemy submarine sighted 
in the yicinity. Proceeding to inyestigate. Roger. Out.”

Po. nadaniu sygnału wróciłem biegiem po schodkach 
na pomost nie czekając już na odpowiedź z bazy. Pery
skop był wciąż widoczny na lewej burcie i po chwili Ba
ranowski, który w alarmie bojowym był przy dziale 1, 
meldował entuzjastycznie drugi peryskop na lewo 90. Nie 
mając, lornetki, jako, że taki ekwipunek był tylko dostępny 
na większych okrętach, przechyliłem się przez pomost 
wbijając oczy w mglisty horyzont i osobiście obserwując 
trzeci z kolei peryskop i objekt płaski przypominający 
zbrojną barkę do lądowania desantów.

— Lewo na burt! Na kurs 250! — przekazałem
Chmielnickiemu, zbiegając po raz drugi do radia, już 
upewniony co miało miejsce.

„Pudding P13. Engaging enemy force to port. 3 sub- 
marines supported by assault craft. Roger. Out.”

Z powrotem na pomoście słyszałem podniesiony głos 
Baranowskiego meldującego, że .działo gotowe”.

Przez chwilę nie mogłem znaleźć odpowiedniego roz
kazu do otwarcia ognia, gdyż poza kursem artyleryjskim

*) pegaz — czytelnik co przyjął na serio teorię Dale 
Cournegiego o wywieraniu wpływu na ludzi.

na H.M.E. „Defiance” nie znałem polskich komend arty
leryjskich.

Zdając się jednak na imaginację Baranowskiego wy
krzyknąłem :

— Kąt kursowy lewo 70. Cel barka inwazyjna. W 
zygzag shoot!

— W zygzag — jęknął artylerzysta.
— W zygzag, cgnia! — krzyknąłem przez tubę.
Posypały się kule z Lewisa, tuż przy burcie i Po niej 

<co piąty świetlny). Baranowski wymachując karabinem 
jak miotłą dla osiągnięcia zygzagowatego efektu. W mię
dzyczasie Chmielnicki nie przyzwyczajony do innych kur
sów jak Ost i West, wciąż jeszcze trzymał koło sterowe na 
lewo na burt szukając rozpaczliwie na coraz szybciej pę
dzącej róży waitrów kursu prawdziwego 250.

Kuter wykonał już dwie pełne cyrkulacje i przechylił 
się poważnie na prawo, wbrew zapewnieniom książki pt. 
„Wiedza okrętowa”, wydanej przed wojną, pióra kmdra 
Zajączkowskiego. Baranowski spisywał się po bohater
sku i bez rozkazu strzelał już z drugiego magazynu w na
kazany zygzag po zamglonej czerni z lewej burty.

Wtedy dopiero zauważyłem, że radio jest włączone i 
że jakiś głos bardzo podobny do basu kapitana Blake‘a 
R. N. O.S.O. wzywał monotonnie:

„Calling P13, Calling P13... Confirm number of ene
my units, course and speed. Confirm number of enemy 
units, course and speed. Confirm...

Zeskoczyłem znów do radia, aby uzupełnić mój mel
dunek. gdy w tym momence na przychylę wyps.dl z kolei 
na pokład bosman Kmicic.

Orientując się w mig co się stało, po paru sekundo
wym biegu na pokład i spowrotem do płotu, z rykiem ran
nego tura rzucił się do mnie wyrywając mi z ręki mikro
fon i harkotal tam z podniecenia wątpliwym angielskim 
mieszanym z polskimi przekleństwami, coś w rodzaju: 
„Midshipman gone mad szczun frechowny hospital case”. 
Wypowiadając to z „guttural” akcentem, jako że był ro
dem- z Leszna w województwie poznańskim.

To ostatnie w połączeniu z kanonadą Baranowskiego 
przekonało Blake‘a i jego „back-room boys”, że inwazja 
jest istotnie w drodze 1 że Niemcy już wysadzili załogę 
pryzową na 613 walcząc „hand to hand” z heroiczną ob
sadą radiostacji.

Na dodatek nieszczęścia w trakcie szamotania mikro
fonu nadajnik: musiał zostać uszkodzony, gdyż już więcej 
żadnych sygnałów nie można było nadać lub otrzymać.

Gdy na półkach księgarskich ukazał się tom wspom
nień Winstona Churchilla pt. „The Grand Alliance”, 
szukałem na próżno pewnej daty w lipcu 1940, czy się 
przyznał, że go wyciągnięto z łóżka o 4-tej nad ranem do 
telefonu, w którym jakiś Captain Blake z Dartmouth 
meldował, że inwazja już się rozpoczęła i że „Polish Navy 
has the honour to be the first in engaging the enemy)'.

Tymczasem na pokładzie kutra P13 wypadki przy
brały całkiem normalny bieg. Kmicic po dłuższych pró
bach uruchomienia radia dał za wygraną i objął komen
dę na pomoście ignorując moją obecność. Baranowski 
wykopał puste łuski za burtę i wrócił do spania na kor
kach. Mgła się podniosła nad rankiem i odsłoniła trzy 
peryskopy w postaci pustych butelek od piwa, które wy
rzucił za burtę PI, oraz barkę inwazyjną będącą „a large 
crate of beer”, który wydębił tej nocy oficer mechanik 
floty w towarzystwie dowódcy PI i Andrzejka.

Kmicic nie stawiając mi żadnych pytań, ale w spoj
rzeniu, które przebiegło przez podskakujące na fali bu
telki, odsłonięte do boju (bez pokrowca) działo 1 i mo
ją postać wtuloną w głąb pomostu, zawarł więcej niż sio- 
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wa mogły osiągnąć. Inne kutry weszły protekcyjnie na 
nasz „pudding”, szukając nieprzyjaciela, a nawet angiel
ski K.T. HMS „Granadę” rzucił parę bomb głębinowych 
nam za rufą.

Kapitan Blake, następnego wieczora przy raporcie 
był niespodziewanie wyrozumiały, gdyż zamiast powszech
nie mi obiecywanego „court marshall”, zaprosił mnie 
szerokim gestem, abym usiadł i zapaliwszy papierosa 
zwierzał się:

— „You really got us worried for a while, but...” — 
tu puścił kółko dymu — „it was a great moment in my 
life to speak to the Prime Minister. Do you know that 
the old boy got so excited, that he repeated his famous 
»we shall figth on the beaches, we shall never surrender« 
three times in fuli text!”

Kmicic w meldunku do Blake a bardzo szlachetnie 
dał mi „the beneflt of the doubt”, że peryskopy były 
zaobserwowane przez wielu członków załogi i że czujność 
naszego kutra przyczyniła się dó spłoszenia wywiadu ..nie
przyjacielskiego. Sprawa barki inwazyjnej została -dys
kretnie pominięta.

W kilka miesięcy później st. bosman Kmicic i mat 
Baranowski zostali odznaczeni krzyżem walecznych. Mnie 
przypadł w udziale krzyż zasługi, jak to złośliwie twierdził 
Rysio Skrzetuski, za specjalną uwagę dla wdzięków uro
czej kelnerki w Conaercial Hotelu w Dartmouth, ale to 
już inna historia.

M. Uneasy K. z. s.

POLSKA 
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ŻYWNOŚCIOWA
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Dla Członków Samopomocy 5% zniżki w sklepach detalicznych.
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E. PŁAWSKI

SZKOŁA OGNIA W DYWIZJONIE SZKOLNYM
(ROK 1924)

Na gdyńskiej redzie. vis-a-vis piaszczystej plaży, ciągną
cej się od mola kuracyjnego w stronę Kamiennej Góry, 
stały zakotwiczone trzy okręty Rzeczpospolitej. — Naj
bliżej mola był ORP „Kujawiak” pod dowództwem kmdra 
ppor. Michała Przysieckiego, następny stał OPR „Krako
wiak”' pod dowództwem kmdra ppor. Antoniego Wąsowi
cza i wreszcie ORP „Ślązak” pod dowództwem kpt. mar. 
Włodzimierza Staszkiewicza. Był to Dywizjon Szkolny.

Dowódcą zespołu z proporczykiem na „Kujawiaku” 
był komendant Oficerskiej Szkoły Mar. Woj. — kmdr por. 
Adam Mohuczy. Łatwo można się domyśleć, że dyon ten 
szkolił narybek oficerski dla odrodzonej Marynarki Wo
jennej. A. Mohuczy — b. oficer marynarki rosyjskiej, w 
czasie pierwszej wojny światowej, był zaokrętowany na 
okrętach podwodnych na Bałtyku. Wielki służbista, do
bry organizatof, znał doskonale historię wojen, studiował 
zajadle Castexa i lubił powtarzać powiedzonka wielkich 
admirałów i generałów francuskich: „C‘est la force mo
rale ąui gagne la bataille! O! Voila;”

Michał Przysiecki, również oficer marynarki rosyj
skiej — w czasie pierwszej wojny światowej był tak samo 
podwodnikem, lecz pływał na Morzu Czarnym. Posiadał 
uniwersyteckie wykształcenie, był b. oczytany, a specjał-
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nie interesował się gwiazdami, kometami, planetami i 
kosmosem.

W roku 1917 był delegatem z Czarnego Morza na 
pierwszym zjeździe Wojskowych Polaków w Moskwie.

Pływanie szkolne zbliżało się ku końcowi. Słuchacze 
popisywali się przed dziesiątkiem komisyj ze znajomo
ści sztuki żeglarskiej, różnych mniej więcej hucznych do
datków w rodzaju artylerii, torpedoznawstwa, maszyno
znawstwa itp., oraz tajemnic wciąż zmienianych regula
minów.

Pewnego poranku przyczepiliśmy za rufą tarczę i po
szliśmy pod Hel. Kw. z proporczykiem D. Z. „rozpoznał” 
nieprzyjaciela, chytrze zbliżył się od strony słońca i z od
ległości około 3.000 metrów otworzył „huraganowy” ogień 
z dwóch 75-tek. Wszystki szło jak po maśle. Wąsowicz 
skakał z radości, że słuchacze z okrętu dowodzonego przez 
„konkurencję” Przysieckiego strzelają do „księżyca”, „do 
księżyca, Pan wie, będą wojować z księżycem, jaki do
wódca, taki artylerzysta, Pan wie!...” Tymczasem Kw. 
wyprzedził nas i kontynuował strzelanie pod coraz bar
dziej niebezpiecznym dla Kr. kątem, aż wreszcie dwa 
pociski ze świstem przeleciały tuż nad pomostem i spa
dły mniej więcej pomiędzy tarczą a Kr. Wąsowicz od
chylił okręt w prawo, kazał spuścić „Baran”, powiedział 
coś brzydkiego o Mohuczym, Przysieckim i ich przodkach 
i pociągnął nerwowo za sznurek syreny. Kw. natychmiast 
przerwał ogień, zawrócił w naszym kierunku, a gdy był 
w odległości głosu — Mohuczy dość naiwnie zapytał przez 
megafon: „czy doprawdy było za blisko?” — Wąsowicz bez 
sekundy wahania chwyta za megafon i odpowiada: „Ta
kie strzelanie, Pan wie, to wariactwo, mamy rannych!” 
na Kw. zawrzało. Podniesiono sygnał „Stop”, z niebywałą 
szybkością została spuszczona na wodę łódź. Dowódca 
Dyonu, lekarz dyonowy, sanitariusz, apteka, i nosze — 
wszystko w mgnieniu oka znalazło się w łodzi i z dowód
cą zespołu na sterze całe to pogotowie ruszyło w naszą 
stronę. Postawiono trap, a zgrabnie podana rzutka prze
pisowo trafiła lekarza w głowę. Biedny major Szymkie
wicz okazał się z guzem i bez czapki; trzymając się za 
głowę wskazywał palcem na oddalającą się za rufą czap
kę i coś przedkładał dowódcy, aż do uszu naszych do
szło: „Teraz nie będę zawracał dla twojej czapki, uspo
kój się, zafunduję ci nową!...”

Gwizd oficerski i już D. Z. wspina się po trapie, a 
za nim zbolały lekarz z walizką, sanitariusz z apteczką i 
marynarz z noszami. Wchodząc na pokład, D. Z, robi 
tragiczny znak ręką, aby Wąsowicz nie składał mu regu
laminowego meldunku i przyciszonym głosem zapytuj <*  
„Gdzie są ranni?” Wąsowicz robi zdziwioną minę: „Ran
ni? Jacy ranni?” „Przecież pan przez megafon zameldo
wał, że są ranni!” — „Ja? że są ranni? Nic podobnego, 
nic podobnego przez megafon nie meldowałem!”

D. Z. i D. O. zniknęli pod pokładem, po pięciu minu
tach rozmowy sam na sam cała grupa ratownicza zna
lazła się z powrotem w łodzi i jedyny naprawdę poszko
dowany mjr Szymkiewicz odzyskał wyłowioną z morza 
swoją starą czapkę.

Na jaki temat konferowali wodzowie w zaciszu — 
mogliśmy tylko domyślać się.

E. Pławski
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WSPOMNIENIA PODCHORĄŻOWSK1E
(KARTKI Z PAMIĘTNIKA )

Dziś wstałem lewą nogą. Zresztą musiałem od niej za
cząć, bo prawą ktoś mi przywiązał do koi. I tak zaczął się 
ten dzień..., który postarzał mnie o 2ł godzńy — a po
przedzony on był...

Śpię na dolnej koi. Nade mną melodyjnie odchrapia 
swoje sonaty mój kochany przyciel — „Zosia”. Kochany 
chłopiec. Taki jest muzykalny?! Tylko dlaczego on ma 
taki sopran? Taki cienki, wysoki antybasowy kobiecy so
pran. Cholera mnie porywa, gdy on zaczyna. Zaczyna 
zwykle około 2-ej w nocy. Najpierw spokojnie — „Masie, 
you is loyely. Twe ząbki są jak perełki.” — „Me wish your 
tooth is my”. Oczywiście, że ona może mu dać więcej niż 
jeden ząbek. Ja to wiem dokładnie. Maciek, Janek i Boh
dan no i oczywiście ja, słyszeliśmy w tajemnicy, że ona 
zęby na noc zostawia w szklance wody. To oznacza, że są 
sztuczne, fałszywe. Co za uczta duchowa! Niemniej jed
nak to preludium Zosi wyrwało mnie ze snu. Bohdan i 
Janek obudzili się prawie że jednocześnie. „Czołem! — 
westchnąłem — jak się spało”? Usłyszałem zgrzytnięcie 
prawdziwych zębów. Koja. nade mną zatrzeszczała. Zo
sia zrobiła zwrot na prawą burtę, poczem jak to było 
zresztą do przewidzenia, . jego koc spadł mi na głowę. 
Czytałem trochę książek, bywałem na filmach i sam 
zresztą wiem z praktyki, że normalni ludzie idąc spać 
przykrywają całą swą cielesną powłokę za wyjątkiem gło
wy. Ponieważ, jak mówią, jestem czasami normalny, koc 
ten „popłynął” w stronę poduszki Bohdana. Lekko byłem 
zdenerwowany. Wyraźnie czułem, że noc przejdzie mi 
na marzeniach o śnie. „Maisie, zimno mi, I is cold. Hołd 
me tight” — zaśpiewał nagle Zosia i myśmy nagle zwę
szyli, że jeśli tej siesty nie przerwiemy, to on, za chole
rę, teraz się nie przebudzi — a nas szlak trafi. Czyjaś 
ręka zaczęła gorączkowo macać po podłodze. Kochane 
pantofelki stały na miejscu. Bohdan zlazł ze swojej koi a 
Janek miał zakreślić krzywą „Butakowa”.

Cienki pisk z górnej koi był sygnałem do ataku. Me
lodyjny warkot buta, kilka poderwanych okrzyków, lek
kie zamieszanie — i sopran „zgasł". Zosieńka się obu
dził, reszta nas spała po chwili głębokim, spokojnym, 
zdrowym snem.

Na zbiórce do zajęć dostałem przydział: „Czyszczenie 
iluminatorów i innych metalowych wystających ‘wichaj- 
;strów‘. Wszystko ma być ‘jaśniej słońca' ” — kończy pan 
bosman Iwkowski. W kilka chwil potem poważnie kro
czyłem z sidolem w prawej i ze szmatką w lewej ręce. 
Praca jest celem mego życia. Nie znoszę po prostu „de
karzy”. Zawsze ściskałem rękę tych uczonych, którzy 
mawiali: — „Dekowania, słowo to dreszcze nam przyno
si”. Wiadomo teraz po dłuższych badaniach, że staroegip- 
skie papirusy nie należy mieszać z egipskimi papierosami 
— lecz któż, powtarzamy, któż problem dekowania może 
pomyślnie rozwiązać”. To nie był mój kłopot! Praca pa
liła mi się w rękach. Unosił się nawet dym — papierosa.

Było gorąco. Słońce dziś wyjątkowo raziło w oczy... a 
te są, jak mnie mówiono, skarbem bezcennym. Ogląd
nąwszy się więc ostrożnie w lewo i prawo i poza siebie, 
(pozwoliłem sobie na małą niespodziankę zakładając 
ciemne okulary. I na pewno nikt ze śmiertelników nie 
miałby nic przeciwko temu, gdyby nie ta „lewa noga”. 
Już prawie cały sidol „zużyłem”, gdy czystą francusz
czyzną ktoś nagle do mnie przemówił: „Komanże bliżej, 
kwiateczku”. Choć kwiateczkiem nie jestem, poderwałem 
się na baczność. „A cóż to za ciemne binokle, kolega uży
wa? Słońce przeszkadza? Hę! Słońce, które — hę — 
daje życie i utrzymuje je. Zdjąć te szkła!!!” „Melduję 

posłusznie, że nie mogę. Właśnie wyczyściłem ten oto 
wichajster. panie bosmanie. Proszę popatrzeć, jak on 
błyszczy, jak on w oczy razi — on po prostu oślepia. On 
jest przyczyną, panie bosmanie, że te oto ciemne szkła 
znalazły się na mym nosie. Mnie już nawet strzyka coś 
w lewym oku.” „Hę, strzyka — lewym!? To prawym pew
no możecie dojrzeć tamten łańcuch kotwiczny. Trochę 
rdzą zaszedł nieborak. Niechno go kolega skrobaczką po
drapie. Tylko nie za bardzo — żeby nie oślepiał. Skro
baczkę wyda Plumpek. Kierunek — magazyn!” Nagle 
zrobiło mi się ciemno przed oczyma. Okulary zdjąłem. 
„Biegiem, marsz!” — wrzasnął bosman Iwkowski. Co 
drugi krok robiłem swą nieszczęśliwą lewą nogą.

Otrzymałem dziś piękny list. List od kobiety. Znam ją 
właściwie tylko tydzień, a już do mnie napisała, że chce 
mnie koniecznie zobaczyć i ma mnie coś bardzo ważnego 
do powiedzenia. Koledzy na mnie zazdrośnie spoglądają! 
Ba! Szczęśliwiec! Angielski znam jeszcze słabo, lecz Ma
ciek pomógł mi w przetłumaczeniu jej zgrabnego, peł
nego hieroglifów pisma. Jak ona ładnie napisała — 
„Good bye my dear. Kolacja u mnie będzie Ci przypo
minać Twe dawne dobre czasy. So please, nie jedz nic 
na okręcie and come to me to1 191, Carlton Street”. Nie 
bardzo się orientowałem, gdzie to jest lecz Maciek powie
dział, że to gdzieś bardzo blisko. Zaraz więc po zajęciach 
„wyprułem” na ląd pierwszą motorówką. Kolacja, może 
z winkiem -— na lądzie, co za niebiański luksus! I w 
towarzystwie kobiety! Nic dziwnego, że Maciek, „Zosia”, 
Bohdan i Janek z dziwnym żalem pomieszanym z za
zdrością, na mnie patrzyli. Autobusem do Carlton Street, 
jechałem około godziny. Nigdy bym nie przypuszczał, że 
można aż tak daleko mieszkać. Lecz co się nie robi dla 
młodej, pięknej kobiety. Carlton Street znalazłem sam, 
nie pytając się nawet policjanta. Zresztą, jak bym się 
zapytał, to bym już na pewno nie trafił. Sam wiem z 
praktyki, że najlepiej rozmawiać po angielsku z kolegą. 
Taki to wszystko zrozumie, a może nawet zapyta — „Czy 
dobrze wymawiam — I love you?” Carlton Street prze
szedłem do samego końca i z? zdumieniem stwierdziłem, 
że numeracja skończyła się na 130. Co za licho! Przeczy
tałem jej wonny jeszcze, cudowny liścik po raz dwudzie
sty szósty, lecz numer domu był ciągle ten sam. Lekko 
byłem zaskoczony tym. lecz po głębokim namyśle, posta
nowiłam zapukać do drzwi najbliższego domu i zapytać 
się o miejsce zamieszkania tej, której w drgającym sercu 
obraz mojej nędznej postaci przebywał. Drzwi otworzyła 
mi jakaś starsza niewiasta. Już po 15 minutach wiedziała 
o co mnie chodzi. „Oh good, good, I know, I will help 
you...” Powiedziała mi, ż> ma pokojówkę, która, zna 
wszystkich, wszystkich mieszkańców na tej ulicy. Ona 
mnie pomoże. Pokojówka — maid — przyszła. Szkotka z 
pochodzenia. Pięknie mówiła. Bardzo pięknie. Jaka szko
da, że nic nie rozumiałem. Nawet o szklankę zimnej wo
dy prosić nie mogłem. Carlton Street przeszedłem trzy 
razy wzdłuż i wszerz, lecz numeru 191 ku mej rozpaczy 
nie znalazłem. Znalazłem za to „pub” — „Pod ryczą
cą krową”. Tam w samotności i na pusty żołądek 
musiałem sobie trochę wychylić, bo chandra cholerna i 
rozpacz czarna mną owładnęły. Na okręt wróciłem „wy
płukany” z forsy i lekko zawiany. W mojej kabinie nikt 
nie spał. Wszyscy czekali na mnie. Moja mina powie
działa im wszystko. Co się potem działo w kabinie, trud
no opisać. List napisał Maciek.

L. T. Kwapiszewski
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