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Na marginesie „Księgi chwały polskiego marynarza”
.....Pierwsze — i wówczas chyba jedyne... egzempla

rze — przywieźli ze sobą do Kraju członkowie załogi 
„Błyskawicy", kiedy... powróciła ona do Gdyni. Ogląda
łem go po raz pierwszy z niebywałym zainteresowaniem 
i wypiekami na twarzy. Jako autor niedawno przedtem 
wydanej, a opracowywanej z bardzo skąpych wycinko
wych i fragmentarycznych materiałów książki o Polskiej 
Marynarce Wojennej w latach 1939-1945 („Wielkie dni 
małej floty", wyd. 55, Poznań 1947) miałem teraz w ręku 
publikację podającą tyle szczegółów i danych, których 
przy pisaniu mej książki mi brakowało, zawierającej po
nad pięćset świetnych niekiedy zdjęć, którymi można by 
wyposażyć i tym samym wydatnie wzbogacić nowe wy
danie książki. Niestety, choć polowałem nań Wytrwale, 
zdobycie egzemplarza... wówczas mi się nie powiodło, 
zresztą rychło zarówno on, jak moja książka, i w ogóle 
zagadnienie naszych pięknych tradycji wojenno-morskich 
z lat 1939-1945 stały się źle widziane, zakazane i osnute 
mgłą niepamięci."

Tak pisze w numerze 26 „Tygodnika Zachodniego" 
z 29 czerwca 1957 r. p. J. Pertek, literat i historyk mor
ski, mieszkający w Poznaniu — o „albumie pamiątkowym 
„Polska Marynarka Wojenna od pierwszej do ostatniej 
salwy w drugiej wojnie światowej" — w opracowaniu 
komandora por. W. Kosianowskiego, przy współudziale 
ppor. A. Koźluka, matów W. Kosyrczyka i A. Nowickiego 
i podoficera PMSK I. Woźniak, w realizacji St. Gliwy 
— wydany nakładem Samopomocy Marynarki Wojennej 
w Londynie, w 1947 roku przez Instytut Literacki w Rzy
mie".

O albumie tym — któremu „Tygodnik Zachodni" po
święca kilka szpalt na stronach tytułowej i piątej — 
autor artykułu nie tylko pisze entuzjastyczną recenzję. 
Posługuje się nim dla zobrazowania działalności naszej 
marynarki w okresie ubiegłej wojny, wyrażając się o nim 
następującymi słowami uznania: „...album daje wszech
stronny obraz działalności Polskiej Marynarki Wojennej 
w latach 1939-1945. żadne z ważniejszych wydarzeń w 
historii bojowej naszej floty nie zostało pominięte i ża
den z wchodzących w jej skład okrętów nie został opu
szczony... poznaj emy ich dowódców, oficerów, załogi. 
Osobno zobrazowane zostały oddziały i instytucje Mar.

Woj. na lądzie... znajdujemy ilustracje z życia i pracy 
w Marynarce Wojennej dotyczące jej kontaktów z sojusz
nikami, i innych spraw... aneks zawierający listę odzna
czonych... w sumie 1250 nazwisk. (Brakuje natomiast, 
i to jest dość poważne przeoczenie, pełnej listy poleg
łych i umarłych marynarzy polskich na Zachodzie — 
a jest ich łącznie 450 nazwisk)."

Podkreślając zasługę .... londyńskiego stowarzyszenia
Samopomocy Marynarki Wojennej, które ofiarnie przy
słało pewną ilość albumów osobom szczególnie zaintere
sowanym tym tematem w kraju..." p. Pertek ubolewa, że 
„...na potrzeby ogółu czytelników prasy morskiej, a jest 
ich skromnie licząc chyba ze sto tysięcy (tyle wynosi 
ponoć już nie wystarczający dziś nakład „Morza"), jest 
to tyle co nic, maleńki ułamek procentu, kropelka w 
morzu zainteresowania."

I dlatego rzuca myśl wznowienia tego wydawnic
twa tak, jak się wznowiło „Bitwę o Monte Cassino" 
Wańkowicza, czy też jak apeluje się o wydanie księgi 
lotnictwa polskiego „Destiny Can Wait". Uważa za ko
nieczne uzupełnienie — przy sposobności — materiału 
i rozbudowanie „działu poświęconego obronie Wybrzeża 
w 1939 roku" i „nie tylko zdjęciami dokumentarnymi z 
walk wrześniowych, ale i postaciami ich bohaterów, któ
rych podobizny w... albumie zostały pominięte."

„W księdze chwały polskiego marynarza —- pisze w 
zakończeniu p. Pertek — nie może brakować nazwisk 
i zdjęć komandora Frankowskiego (dca Obrony Morskiej 
Wybrzeża), komandora Steyera (d-ca Rejonu Umocnio
nego Hel), kmdra-ppor. de Waldena (d-ca „Wichra"), 
kmdra-ppor. Kwiatkowskiego (d-ca „Gryfa"), kmdra- 
ppor. Boczkowskiego (d-ca dyonu minowców) i dowód
ców mniejszych jednostek nawodnych, kmdra-por. Sala
mona (d-ca ,Sępa“), i dowódców obu pozostałych okrę
tów podwodnych, kmdra-por. Szystowskiego (dca dyonu 
lotnictwa morskiego), kmdra-por. Jabłońskiego, kpt. 
Przybyszewskiego, por. Krzywca i innych dowódców na
szej artylerii nadbrzeżnej i przeciwlotniczej, kmdra-ppor. 
Horyda (d-ca II bat. Morskiego) i kpt. Błeszyńskiego 
(dca pociągu pancernego „Smok"), por. Jacka Dehnela i 
wielu innych niewymienionych oficerów, i marynarzy 
Bizewskiego i Skiby, którzy polegli z imieniem Polski 
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na ustach i wielu innych podoficerów i marynarzy, któ
rych. nie sposób tu wyliczyć..."

Kiedy-się czyta te słowa, dobiegające nas serdecz
nym echem z Kraju, chciałoby się jeszcze do listy tej 
dorzucić i tych, którzy należeli do floty pińskiej, i tych, 
co walczyli pod Kockiem, i tych, którzy przebijając się 
w walkach do swych oddziałów, zginęli śmiercią „niezna
nych żołnierzy", nigdy nie docierając do swych jednostek 
macierzystych. I może należałoby poświęcić także jedno 
zdanie pamięci innych. .Tych, którzy do służby czynnej 
oficjalnie nie powołani, w obronie Kraju, a zwłaszcza 
Wybrzeża brali udział, odnosili rany, a potem ginęli za
mordowani pod Gdynią i tych, których nazwiska — prócz 
wski i jego koledzy ż elektrowni Mar. Woj. na Helu, za
mordowani pod Gdynią i tych.którychnazwiska — prócz 
ich najbliższych — nikt nie będzie w stanie przypom
nieć. Jak inżynierowie, majstrzy i pracownicy Warszta
tów; Mar. Woj. na Oksywiu, których część wpadła w ręce 
wroga na Helu; albo wartownicy cywilni, którzy jak i 
poprzednio wymienieni, pomordowani zostali w Witami
nie, albo przeszli katusze i śmierć w straszliwym obozie 
Stutthoff.

Utrwalanie wspomnień o tym wysiłku narodowym, o 
tym nadmiarze, zdawałoby się nieraz, nadmiernej ofiar
ności i zmarnowanych poświęceń, potrzebne jest nie tyl
ko naszemu pokoleniu, którego udziałem były te wyda
rzenia. Pokolenie młode, z którego narasta już warstwa 
ciekawa spraw morskich, domaga się tego od nas. Zain
teresowanie w Kraju tymi zagadnieniami jest ogrom
ne. Świadczą o tym ilości zapytań skierowanych np. do 
miesięcznika „Morze" na tematy działalności Marynarki 
w czasie wojny, szczegółów ó okrętach przed wojną, i 
w okresie walk. Prośby o dane techniczne okrętów' i róż
ne szczegóły dla wykonywania modeli „Groma", „Orła" 
itd. powtarzają się stale, tak jak zainteresowanie losem 
okrętów, które przejściowo nosiły polską banderę pod
czas wojny. Obecnie cały szereg wydawnictw — poza 
„Morzem" — poświęca tym sprawom sporo miejsca. Za
interesowanie to nie jest niczym nowym w polskim spo
łeczeństwie. Nabrało może jedynie na sile z powodu bar
dzo specjalnej atmosfery, jaka otaczała te zagadnienia 
przez okres blisko dziesięciu lat.

Po zakończeniu działań wojennych, zwłaszcza zaś po 
powrocie do Kraju okrętów z Zachodu, szereg osób przy
stępuje do opracowywania materiałów, tak dla prasy jak 
i dla rynku księgarskiego, dotyczących udziału polskiej 
Mar. Woj. w zmaganiach na morzu.

Już W 1947 r. ukazuje się wspomniana wyżej książka 
J. Pertka. „Wielkie dni małej floty", pisane z wielkim 
wysiłkiem i borykaniem się z trudnościami, których 
przezwyciężenie — w zakresie uzyskania źródłowego ma
teriału — nieraz przekraczało możliwości autora, osiąga 
dwa wydania. Jaki był los tej pracy, widzielimy już na 
wstępie tego artykułu. Książka ta, jak i inne z tej samej 
dziedziny, stały się białymi krukami, bezcennymi, a mo
że nieraz niebezpiecznymi pozycjami prywatnych biblio
tek, niemożliwym do osiągnięcia na rynku wydawniczym.

Potem, aż do połowy 1955 roku, głucho jest i pusto 
na łamach prasy oraz półkach księgarskich o prawdzie 
naszych osiągnięć w działaniach na morzu. Prawie wszy
stko, co się ukazuje posiada piętno służalczości, albo 
wprost jest szyte grubymi nićmi kłamliwej propagandy, 
która niewątpliwie nie była głosem narodu.

Dojrzewanie jednak procesu, który doprowadził do 
„wielkich październikowych wydarzeń", a w których sło
wo pisane tak ważką odegrało rolę, powoduje powolne 
przenikanie zapory milczenia. Głosy, w których wyczu
wa się dążenie do wyzbycia się narzuconych fałszów, 
odzywają się w całym Kraju. Prawda o przeszłości po

czyna wydobywać się z pod piór, które kierowane nie
śmiałą jeszcze ręką, a pobudzane gorącym pragnieniem 
serca, dążą do utrwalenia jej dla przyszłych pokoleń. 
Zrazu są to drobne oznaki tylko, jakieś śmielsze zdanie, 
tytuł lub przypływ wspomnień, jeszcze nieraz okaleczo- 1 
ne i zniekształcone, pod przemożnym wpływem czynni
ków hamujących, ale wciąż narastające w spontanicz
nym porywie dążenia do prawdy.

Tak samo rzecz się ma i z piśmiennictwem morskim. 
Na przykład artykuł R. Gilewicza 1 S. Woźniaka w „Mo
rzu" z września 1954 r. pt. „Wicher — sławny okręt i jego 
bohaterska załoga" jest jeszcze wyraźnie dostosowany do 
ówczesnych wymagań i posiada wszelkie znamiona wła
ściwe temu okresowa. Ale już samym tytułem przypo
mina o istnieniu wydarzeń zepchniętych do lamusa nie
pamięci, pogrzebanych i skrzętnie ukrywanych dotąd 
wspomnień. Późniejszy artykuł J. Pertka, w majowym 
numerze „Morza" z 1955 r. pt. „Jak walczył i zginął 
„Grom", z dołączonym planem okrętu dla celów' mo
delarskich, przenosi już czytelnika na teren, który do
tychczas był czymś w rodzaju tabu. Działania naszej flo
ty u boku aliantów zachodnich nie dadzą s ę już ukryć, 
co zresztą nie było zapewne zamierzeniem autora. We 
wrześniu i październiku 1955 r. ukazują się kolejno dwa 
artykuły E. Kosiarza zatytułowane „Wrzesień 1939". Nie 
pozbawione jeszcze swoistych na owe czasy zwrotów i 
pominięć, są wprowadzeniem poniekąd do dalszego te
matu, jakim jest zńacznie już poszerzony, bo osiem roz
działów obejmujący, cykl pióra tegoż autora pt. „Polska 
flota wojenna w II wojnie światowej", ukazujący się w 
kolejnych numerach „Morza" od listopada 1955 do lipca 
1956. Tu już w całej pełni mówi się jasno i otwarcie 
o współdziałaniach z flotami aliantów, o zwycięstwach 
i stratach, o rozbudowie floty po’skiej, o jej rzetelnej 
pracy i wysiłku we wspólnej walce.

Nie sposób w ramach niniejszego artykułu omówić 
wszystkie prace, notatki, wspomnienia i próby beletrys
tyczne ukazujące się od tego czasu na łamach prasy 
codziennej, tygodników, miesięczników i innych wydaw
nictw. Docierają one do najszerszych warstw społeczeń
stwa, ciesząc si ęzwłaszcza ogromnym zainteresowaniem 
młodzieży. Oczywiście prym wiedzie „Morze". Ukazują 
się w nim m. in.: „Ucieczka" (o „Orle", „Pechowiec" (o 
„Sokole"), „Torpedy były celne" (o „Dziku", i „ORP 
„Wilk" atakuje" — S. Biskupskiego; „Bitwa, do której 
nie doszło" M. Borowskiego; „Pierwszy radar „Błyska
wicy", .Wojenna historia radaru", „Pierwsza torpeda" i 
„Znam swoją drogę" — W. Kona; dalej: „Dzika" szable 
tną dobrze" i „Arbodaż" — B. Romanowskiego; „Okręty 
podwodne „Sokół" i „Dzik" — S. Woźniaka; „Ostatni 
U-Boot na morzu" (o „Garlandzie") — B. Wójcickiewi- 
cza i wiele innych.

Ale poza „Morzem", którego nakład nie pokrywa za
potrzebowania i które nagle nabrało jakiegoś żywszego i 
bardziej naturalnego wyrazu — drukują artykuły i inne 
czasopisma. Tygodnik szczeciński „Ziemia i Morze" dru
kuje np. w 1956 r. w nr. 8 szkic „Zapomniana rocznica" 
(Bitwa „Pioruna" z „Bismarkiem") J. Pertka, w nr. 18 
„Samotny półwysep" — B. Dzimicza, w nr. 4 „Nad księgą 
„Jastrzębia" J. Pertka. Takie pisma jak „Kierunki", „Or
ka", „Poznaj świat", „Przekrój", „Przyjaciel Żołnierza", 
„Świat", „Trybuna Ludu", „Tygodnik Powszechny", 
„Uwaga", „Zarzewie", „.Żołnierz Wolnoci", „życie War
szawy" drukują szkice wspomnieli a i różne przyczynki 
do naszej histerii morskiej ostatniego trzydziestolecia 
z uwzględnieniem działań na Zachodzie.

W „Żołnierzu Wolności" zbeletryzowana próba dzie
jów okrętu podwodnego, pióra S. Biskupskiego pt. „ORP 
‘Orzeł*  zaginął" — ukazuje się przez kilka miesięcy w 
1957 roku w ponad 30 odcinkach. Na żądanie czytelników 
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..Morze" rozpoczyna w październiku 1956 r. druk sylwetek 
wszystkich okrętów polskich od 1920 do 1945 roku z ob
szernymi opisami i uwagami. Cykl ten ciągnie się jeszcze 
i w roku bieżącym.

Nawet tak odległy — zdawałoby się — od spraw 
morza tygodnik „Stolica" stał się terenem druku kilku 
rozdziałów wspomnień z książki adm. W. Steyera pt. 
„Samotny półwysep" (nr. 35-37/1957) oraz B. Mańkow
skiego i J. Szczepańskiego fragmentów książki pt. „Tom
bakowy pierścionek i inne opowiadania" pt. „Pour le 
Merite" (obrona Helu w 1939 r.). Nawiasem mówiąc 
wspomnienie to stało się powodem pewnego nieporozu
mienia w postaci szeregu artykułów polemicznych w tym
że piśmie (o baterii im. Laskowskiego, o ś.p. kpt. mar. 
Przybyszewskim itd.), zakończone listem B. Mańkow- 
skiegopt. „Pour le Merite a prawda historyczna" z nie
oczekiwaną pointą nie pozbawioną ironicznego humoru 
sytuacyjnego, niezamierzonego zupełnie w wypowie
dziach licznych autorów korespondencji na ten temat.

Z prób o charakterze historycznym zanotować na
leży — oprócz już wspomnianego wyżej cyklu E. Kosia
rza w „Morzu" — pracę W. Tyma pt. „Przygotowanie do 
obrony i lądowa obrona wybrzeża morskiego (1-19. 9. 
1939)“ drukowaną obecnie w kwartalniku „Wojskowy 
Przegląd Historyczny" w Warszawie. Drukowana w tym
że czasopiśm e „Bitwa o Atlantyk" W. Kona jest już 
niewątpliwie próbą wyjścia na szersze wody, jak w zna
czeniu dosłownym, tak i tematycznym. Szkic historyczny 
pt. „Działalność służby zdrowia Marynarki Wojennei w 
czasie walk na wybrzeżu we wrześniu 1939 r.“ pióra dra 
A. Dolatowskiego ukazał się w „Przeglądzie Morskim" 
z listopada 1956 r.

Obraz rynku księgarskiego o wątku wojenno-mor- 
skim jest z persoektywy londyńskiej nieco niewyraźny, 
a to fe względu na nDzwykie szybk ę rozchodzenie się 
wydawnictw i niemożność dostania ich w krótkim cza
sie do ich wydrukowaniu. W tym właśnie zjawisku naj
bardziej przejawia s ę atrakcyjność tematu, potrzeba za
spokojenia ciekawości w tej dziedzinie. Nie snosób zli
czyć już prac fachowych, tecbn’cznych z dziedziny mor
skiej w ogóle, a także o polskiej marynarce handlowej. 
Z zakresu nas interesującego szczególnie, poza wymie
nionymi już książkami . Samotny Półwysep" i „Tombako
wy pierścionek", które iuż sie ukazały, oczekuje się no
wego wydania ks'ążki J. Pertka „Wielkie dni małej flo
ty", podczas gdy jego najnowsza książka pt. „Polacy na 
morskich szlakach świata" ukazała się parę miesięcy 
temu.

Nie sposób też pominąć prac drobniejszych, bardziej 
ogólnych, ale najdobitniej wskazujących o stopniu za
interesowania Kraju marynistyką w ogóle. Są to m. in. 
Z. Grabowskiego i J Wójcickiego „1000 słów o morzu i 
okręcie" pod redakcją B. Kuźmińskiego i J. Wolniewicza. 
Ten. liczący ponad 200 stronic słowniczek terminolo

giczny, wydany w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy (I 
wydanie), jest nie do osiągnięcia od chwili ukazania się 
w 1955 roku. Następnie — wydawany stale „Kalendarz 
Morski" ukazał się na przykład na rok 1957 w ilości 30 
tysięcy egzemplarzy — rozchwytany został w niezwykle 
krótkim czasie. Opracowany prz-z J. Wójcieckiego i pod 
redakcją S. Biskupskiego, zawiera sporo materiału o Ma
rynarce Wojennej, tak ogólnego jak i historycznego, oraz 
„Kalendarzyk działań polskiej Marynarki Wojennej w 
czasie II wojny światowej". Egzemplarz na rok 19n8 nie 
dotarł jeszcze do redakcji „Naszych Sygnałów" i prawdo
podobnie jest już na wyczerpaniu. Ciekawy eksperyment 
wydawniczy pt. „Morze w humorze", opracowany przez 
E. Kassel i S. Bamatt. pod redakcją J. Wolniewicza, wy
dany przez M.O.N. w 1957 r. w ilości 10 tysięcy egz. zo
stał wchłonięty przez rynek czytelniczy i zamierron’' jest 
bodaj powtórne jego wydanie.

I wreszcie aby — chooiaż częściowo zaspokoić po
trzeby czytelników interesujących się sprawami morski
mi — Ministerstwo Obrony Narodowej wydało w czerw
cu ub. roku książeczkę zatytułowaną „Pod polską ban
derą na Zachodzie, 1939 - 1945“ w nakładzie 50 tysięcy 
egzemplarzy. Niewielkich rozmiarów, około 60 stron i 
ponad 40 ilustracji zawiera:ąca, opracowana przez J. 
Pertka, z okładką i przerywnikami A. Werki i pod re
dakcja J. Wolniewicza, jest popularnym „Zarysem dzia- 
Dlno-ci polskiej flo‘y na Zachodzie". Fodada ora cie
kawa (zwłaszcza dla nas) wzmiankę redakcyjną. Na stro
nie drugiej, brzmi ona jak następuje: „Fotografie z al
bumu „Od p:erwszej do ostatniej salwy", Rzym 1947 
oraz P. Płonka". Oba źródła sa nam dobrze znane. Jed
no — to nazwisko naszego kolegi z czasów wojny, którego 
praca przyczyniła się do skompletowania zbiorów fotogra
ficznych. Drugie — to nasz, samopomocowy" album. 
Źródło zbędnej wrzawy i nieraz pustej pisaniny. Ale 
wróćmy do rzeczy.

Przejrzenie omawianej książeczki nasuwa pewne spo
strzeżenie. Oto łączy ona w swej treści wysiłek dwóch 
grup entuzjastów. Jednej — w Kraju, w 1957 roku, sprag
nionej każdego widomego znaku o dziełach wojennej 
floty polskiej, na morzach świata czasu woiny. Drugiej — 
na obczyźnie, w 1947 roku owianej pragnieniem przeka
zania wieści o tym rodakom. I dziwnym zbiegiem okolicz
ności ukazuje sie ona w dzi°s'ęciolecie wydawnictwa 
emigracyjnego. Tak wiec pragnieniu autorów Albumu, 
aby zachować społeczeństwu polskiemu pamięć o wysił
kach, naszej Marynarki Wojennei. stało się zadość. Bo
wiem pracą ich posłusuja się w Kraju. Formy obu wy
dawnictw są oczywiśce różne, ale zamierzenia ich. po
mimo dzieseciu lat dzieiącvch je nawzajem, są iden
tyczne. Oto świadectwo naszej wsoólnej więzi. Niezależ
nej ani od czasu jaki nas cd owych wydarzeń dzieli, 
ani od miejsca, w jakim sie znajduiemy. Ani od róż
nych kolei przeznaczonego nam losu.
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THE „BURZA” WAS A DESTROYER
W styczniowym z bież, roku numerze „United States 

Naval Institute Froceedings" ukazała się monografia 
o ORP „Burza" pod powyższym tytułem.

Autorem pracy jest p. Artur Aronson z pochodzenia 
Polak, który przed dwoma laty jako podchorąży mary
narki amerykańskiej brał udział w wizycie eskadry ame
rykańskiej w portach brytyjskich.

Korzystając z pobytu w Londyne porobił on studia 
w archiwum Instytutu Historycznego im. gen. Sikor
skiego oraz odwiedził S.M.W., skąd wypożyczył kilka fo
tografii stanowiących ilustracje do jego pracy. Poza tym 
kontaktował się listownie z byłymi dowódcami „Burzy".

Na podstaw!e zebranych materiałów opracował on 
doskonałą historię okrętu.

Praca ta została wyróżniona nagrodą „Westccot Me
moriał Essay" jako najlepsze „wypracowanie" z języka 

angielskiego za rok 1957 w Akademii Morskiej w Anna- 
polis. Praca p. Aronsona jest istotnie bardzo dobra. Pod 
względem historycznym ścisła, p sana z literackim zacię
ciem. Autor opracował temat z sercem, temperamen
tem i znajomością rzeczy. Wszyscy polscy marynarze 
winni mu są wdzięczność że pierwszy podjął inicjatywę 
i tak rzetelnie ją. mimo wielu trudności, urzeczywistnił. 
Praca ta może być wzorem dla monografii o innych 
okrętach.

W liście do SMW p. Aronson uprzejmie upoważnił 
nas do ogłoszenia jego pracy na łamach „Naszych Sygna
łów". Wyrażając mu za to podziękowanie, Komitet Re
dakcyjny w najbliższych numerach „Naszych Sygnałów" 
przystąpi do druku tego świetnego opowiadania „The 
‘Burza' was a destroyer".

Z PUSTEGO W PRÓŻNE

W lipcowym-październikowym numerze „Naszych 
Sygnałów" pisze kmdr. W. Trzebiński z Thika, że spra
wozdanie Zarządu Głównego przeczytał od deski do de
ski, czego nigdy nie robił, gdy był mieszkańcem Londy
nu. Nie wiem, czy lektura oficjalnej literatury Samopo
mocy Marynarki Wojennej podniosła plony na planta
cji kawowej, gdzie używając jego porównania „nie świę
ci garnki lepią". Ale na pewco ubawiły go londyńskie 
kłopoty i kłopociki, które nawet tym, którzy w naj
egzotyczniej szych mieszkają krajach, wydają się dziwnie 
bliskie i swojskie.

Sprawozdanie Zarządu zawsze stud owalem z wro
dzona nieuwagą i pobieżnie, ale starczyło na to, by na 
Walnym Zjeździe nie pytać o rzeczy, które jak kawę 
(z plantacji Trzebińskiego) na ławę wyłożył ustępujący 
zarzad. Nie muszę chyba dodawać, że ze specjalnym na
bożeństwem czytał°m któregoś roku paragraf przez sie
bie skreślony, upaialem się doskonałym rytmem świet
nej eolskiej prozy i przekonać się w duchu starałem, że 
za błędy ortograficzne odpowiedzialność ponosi ktoś in
ny, zecer, pan redaktor, korektor, a nie ja, bo ja ..psze- 
cierz błenduf" nie robię.

Sprawozdania z Walnego Zjazdu natomiast jeszcze 
nigdy nie czytałem. Po co? Byłem przecież na zjeździe, 
słuchałem, gadałem, pamęć jeszcze mam jako taka, i 
na prywatny użytek wystarczy mi to, co pamiętam. Ale 
w pamiętnym 1957 roku za dużo rzeszy się sta’o; mię
dzy innymi w tym roku po raz pierwszy przeczytałem 
sprawozdanie z Walnego Zjazdu. Owszem, panowie Kara- 
kulko i Wieczorkiewicz doskonały kawałek polskiej prozy 
popełnili, sprawozdanie pięknie jest napisane. a’e zebra
nie dla postronnych musiało być wielce wesołe... Pano
wie drodzy panowie, kiedyż zdamy sobie sprawę, że już 
jesteśmy co najmniej w średnim wieku i że nam została 
tylko ograniczona ilość Walnych Ziazdów. w których je- 
szce będziemy brać udział. Naprawdę najwyższy czas, by 
nasze zebrania były miłe dla wszystkich. Nawet dla prze
wodniczącego. To przecież też człowiek, ta, kolega na
wet. Pamiętam lata temu siedziałem w cichym kąciku 
i zakładałem się z siedzącym obok postronnym uczestni

kiem: Czy interpelujący skoczy jeszcze raz do oczu za
rządowi? Czy Zarząd wytrzyma? Czy może... czy może 
dz;ś padną wreszcie słowa mocne, słowa, z których 
słyną marynarki całego świata, a których nie używa 
jednak ani ustępujący zarząd, ani interpelujący uczest
nik zjazdu. A gdyby prozę panów Karakulki i Wieczor
kiewicza umocnić paroma słowami dosadnymi, robiłaby 
bardziej realistyczne wrażenie. A może... może ktoś i coś 
powiedział, ale wytworni sekretarze Zjazdu nie dosły
szeli? Najzabawniejsze jest to, że zakładać sie chciałem. 
że ktoś nie wytrzyma, że ktoś wybuchnie już lata temu. 
I ten sam zakład mogłem zrobić w tvm roku. Albo wiec 
jesteśmy zrzeszeniem porywczym, wiecznie młodych wil
ków morskich, albo po prostu nie jest nam dane do
rosnąć. po prostu jesteśmy niedojrzały..

Nałgałem powyżej piszac, że na ostatnim zjeździe 
mógłbym jakiekolwiek robić zakłady. Nie mogłem, bo 
nie byłem na zjeździe. Nie byłem, bo w pamiętnym 1957 
roku wiele sie na to złożyło powodów. A wiec przede 
wszystkim z Krakowa przyjechała zobaczyć mn’e Mama 
i Siostra. Przedstawiłem się im na londyńskim lotnisku, 
że to niby ja, syn i brat. Niezupełnie przekonane dały 
się zawieźć do domu, gdzie po zlapaniu drugiego odde
chu w prawdziwie matczyne - siostrzanym zaślepniu 
stwierdziły, że sie nic przez te osiemnaście lat nie zmie
niłem. Sobota i niedz;ela Walnego Zjazdu to 'był” ich 
ostatnie dwa dni w Londynie. Zostałem z rodzina. Walny 
Ziazd doskonale udał sie beze mnie. Ze wzruszeniem 
wspominam dziś chwile pobytu mamy w Londynie. I ze 
wzruszeniem po raz pierwszy w tym roku przeczytałem 
Sprawozdanie z Walnego Ziazdu. To jest zresztą jednym 
z powodów, że piszę do „Naszych Sygnałów" spodziewa- 
iac sie. że Redaktor przvjmie, poprawi, skróci, gdzie 
trzeba, doda, gdzie brakuje i... wydrukują. Na drugiej 
bowiem stronie sprawozdania stoi, że Przewodniczący 
Ziazdu i Komisu Wydawniczej zaapelował do zebranych, 
,.abv propagowali id°e udziału w pracach ..Naszych Syg
nałów" w najszerszym eronie kolezów". Zawsze lubiłem 
zdania, które Ceżko mi przychodzi zrozumieć. W tym 
wypadku domyślam się, że kol, Hrynkiewicz-Moczulskię- 



nasze sygnały i

mu chodzi o to, by pisać. Zaproponowałem więc ideę 
udziału w pracach, propaganda się udała i... piszę...

Ale jest i drugi powód, że piszę do „Naszych Sygna
łów". Powiedziała mi pewna piękna pani, że zawsze jak 
dostanie „Sygnały", najpierw je przegląda, by się prze
konać, czy tym razem ja cos napisałem. Ale ostatnio bar
dzo była rozczarowana. I tu oczy zwróciła w mą stronę 
z niemym wyrzutem. Aniele! pomyślałem, a powiedzia
łem: Proszę pani, dla pani coś do następnego numeru 
napiszę, choć pani łaskawie zechce zrozumieć, że mn.e to 
bardzo ciężko przychodzi, że ja właściwie z pustego 
w próżne... itd. zamamrotałem zarumieniony. A ona tym 
głosem, który kierownictwo marynarki antycznej skłoniło 
do wysłania zjednoczonych flot greck.ch pod Troję, 
szepnęła: Dla mnie z pustego w próżne? naprawdę? Jak
że jestem wdzięczna.

A jak już jestem przy tym wiecznie fascynującym 
temacie, chodzi mi o płeć piękną, a nie o wojny morskie, 
pozwolę sobie zrobić pewien wcale poważny zarzut na
szym tegorocznym dziejopisom. Na tej samej stronie 
drugiej, tego samego sprawozdania z Walnego Zjazdu za
raz w następnym paragrafie po wyżej cytowanym piszą 
panowie Karakulko i Wieczorkiewicz, że tyle pomysło
wości, wysiłku i pracy i „cały ciężar zadanm spoczywał 
na wątłych barkach tylko jedenastu pań. Za moich 
czasów kawalerskich tą samą część anatomii nazywało 
się toczonym ramionkiem i „cały ciężar" delikatnego po
całunku wystarczył, by... ale to między bajki włożę. A 
może żona będzie czytać następny numer „Naszych Syg
nałów". Przykro mi będzie wtedy, że tak namiętne 
wspomnienia nie budzą w niej ataków zazdrości. Wręcz 
przeciwnie...

Na następnych stronach sprawozdania jest utrwalo
ne na wieki jak jedni starali się jak najlepiej wytłuma
czyć, drudzy starali się nie zrozumieć, ale działo się to 
już tyle razy, że tylko na jeden temat chcę wtrącić swe 
nieproszone trzy grosze.

Kol. Czapliński zapytał, „jaka jest technika przeka
zywania głosów na Zjazd przez członków, którzy nie mo
gą na nim być obecni, a pragną brać udział w wyborach. 
Sprawa jest dla niego niejasna, tym bardziej, że w ko
lejnych Zarządach biorą udział prawie zawsze te same 
osoby", (strona 5) Na tej stronie jest też i odpowiedź 
kol. Busiakiewicza, którą pozwolę sobie uzupełnić w ten 
sposób. Z obecnych na Walnym Zjeździe około 50% kan
dyduje do Zarządu Głównego. Z kandydujących prawie 
wszyscy są wybrani, bo Zarząd jest liczny, a amatorów 
niewielu. Parę lat temu z Henrykiem Hoyerem założy
liśmy klub Wańki Wstańki, to znaczy po roku w zarzą
dzie uważaliśmy, że przysługuje nam rok wypoczynku. 
Tak trudno było odmówić kandydowania w roku wypo
czynku, że uważam obecnie, że jedynym pewnym spo
sobem uniknięcia wybrania do Zarządu jest nieobecność 
na Zjeźdź.e. Bo trudno jest nie kadydować, gdy czterdzie
stu powiedzmy ludzi, z karteczkami w ręku samych sie
bie do kandydowania namawia. Wybory to czysta for
malność. Dwóch czy trzech szczęśliwców z kandydują
cych odpada. Reszta przez rok pokutuje. A chce ktoś 
przykładu, to proszę: Parę lat temu Józek Biliński głos 
mi swój oddał; głosowałem na kogo mogłem, a mnie do 
Zarządu wybrali. A w tym roku oddałem swój głos Józ
kowi i oto.. Biliński w Zarządzie.

Wizyta Mamy i Siostry, nieprawodopodobna ilość 

pracy w biurze, przeprowadzka, a stąd nieprawdopodob
na ilość pracy w domu, zamiłowanie do lenistwa i ksią- 
zeK kryminalnych są powodem, że w ostatnim roku ak
tywnego udziału w pracach Samopomocy nie brałem, 
cnoć na „Bałtyk" wpadam z rodziną dość często, podej
ście „i co się tam u nich dzieje" wzięło górę. Jakbym 
był Kenyi co najmniej, z daleka to wszystko oglądam, 
z perspeKtywy.

Łatwiej mi ocenić, gdy osobisty kontakt mocno zel
żał, znaczenie „Naszych sygnałów". N.gdy nie czytałem 
ich z takim zainteresowaniem. Może dlatego, że ja ostat
nio nic z pustego w próżne... a może dlatego, że ukazało 
się najlepsze dotychczas „Z kolegami po świecie". Uka
zały się ogłoszenia naszych, marynarskich firm. Mnie, 
skromnemu, c.ężko pracującemu architektowi, kto może 
od inżynierów wymyśla, choć przecież po P.U.C.-u lon
dyńskim to nię przysługuje. Odegram się ja teraz na 
dyrektorach. Listę już sobie według ogłoszeń w „Naszych 
Sygnałach" przygotowałem i następny raz niech tylko 
ktorego spotkam. Szczerze mówiąc, to im, tym naszym 
dyrektorom, powodzenia i jak najlepszych owoców pracy 
życzyć trzeba z Nowym Rokiem. Dodać też chciałbym, 
że niecierpliwie czekamy na ogłoszenia firm poza lon
dyńskich i oczywiście zamorskich.

A cóż ja... ofiarować mogę czytelnikowi tylko bardzo 
niesprecyzowane i z całą pewnością nieprzydatne na nic 
usługi. A więc, gdy naprawdę niczego n.e potrzebujesz, 
gdy nic lepszego nie masz do roboty, gdy jestes w staro
polskim piastowsko-jagieilońsk.m Londynie, dzwoń, ko
lego, do Krzyżanowskiego ACOrn 4934 (brydż w czwartki 
wieczorem) lub przyjeżdżaj do 18 The Ridgeway W. 3.

Nigdy nie czytałem „Naszych Sygnałów" z takim za
interesowaniem, powtarzam to oświadczenie, jak obecnie 
i to chyba dlatego, że kmdr. Plawski rozpoczął drukowa
nie swej, jeśli można tak powiedzieć, anegdotycznej hi
storii Mar. Woj. Oby tylko „Nasze Sygnały" ukazywały 
się dość często, bo materiału kmdr. Pławskiemu do swycn 
kapitalnych wspomnień na pewno nie zabraknie. Może 
więc nie od rzeczy będzie jeśli swój felieton skończę hi
storyjką o historyku; wspomnien.e to błahe, ale w dniu 
tym, o którym piszę do swego dowódcy nabrałem specjal
nego szacunku, a on sam się domyślać nawet nie mo
że dlaczego.

Wyszliśmy na ląd w Greenock; chyba to było w paź
dzierniku 1940. Było nas trzech; razem mieliśmy za so
bą sześć miesięcy służby w marynarce, bo przemunduro- 
wano nas we wrześniu tegoż roku. Na głównej ulicy 
Greenock spotykamy dowódcę „Pioruna", kmdr. Pław- 
skiego. Salutujemy: komandor zatrzymuje nas skinie
niem ręki. Jak nie macie żadnych planów — powiada — 
idźcie do Odeonu; tam jest dobry film. Zdania są po
dzielone, do rady dowódcy odnosimy się nieufnie — 
pewnie jakaś straszna tragedia. Ale autorytet zwyciężył 
i w parę minut potem siedzieliśmy wygodnie w kipie, 
a na ekranie dobrze odżywione i leciutko ubrane pa
nienki zgrabnie fikały nóżkami. Widok ten bajecznie 
podniósł nam morale i jednogłośnie stwierdziliśmy, że 
dowódca ma gust.

Ciekaw jestem, czy pan Komandor widząc nas nie 
pomyślał sobie: Poślę ich na tę muzyczną bzdurę, bo a 
nuż trafią na jakąś straszną tragedię...

W. Krzyżanowski
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
walny zjazd

Zarząd Główny S.M.W. zawiadamia wszystkich Kole
gów, iż zgodnie z paragrafem 24 Statutu Stowarzyszenia 
tegoroczny Walny Zjazd SMW odbędzie się w dniach 
19 i 20 kwietnia (sobota i niedziela). Zarząd Główny 
prosi wszystkich Członków o jak najliczniejszy udział 
w Zjeżdzie, względnie przekazanie swego głosu na inne
go kolegę, tak by Walnemu Zjazdowi zapewnić ąuorum 
wymagane Statutem.

W związku z tym prosimy wszystkich Kolegów, któ
rzy zalegają- ze składkami członkowskimi, o jak najszyb
sze ich uregulowanie. W myśl Statutu oraz ostatnich 
uchwał Zarządu Głównego SMW prawo głosowania na 
Walnym Zjeżdzie mają jedynie ci członkowie, którzy nie 
zalegają ze składkami dłużej niż 6 miesięcy.

CZŁONKOWSTWO DOŻYWOTNIE
Członkowstwo 

pujący Koledzy: 
W. Nadratowski 
J. Busiakiwicz 
E. Mentryka 
T. Łubieński 
T. Kutek 
J. Wiszowaty 
A. Guluk 
W. Łoskoczyński 
W. Zaziemski 
W. Krzyżanowski 
A. Cieszkowska 
R. Tymiński 
S. Pohorecki 
R. Jedyński 
Z. Janowski 
C. Wnorowski 
S. Kopecki 
S. Witkowski 
B. Gawęcki 
M. Maciejewski 
Z. Plezia 
F. Balicki 
B. Biskupski 
S. Rowiński 
L. Mizgalski 
Adm. J. Unrug 
J. Anczykowski 
dr S. Drozdowski 
E. Liber 
K. Grocholski 
K. Brożek

dożywotnie

£ 13.13.0
11. 0.0
11. 0.0
10.10.0
10.10.0
10.10.0
10.10.0
14. 0.0
10.10.0
10.10.0
20. 0.0
10.10.0
12. 6.6
11. 0.0
10.10.0
10.10.0
10.10.0
15. 0.0
10.10.0
15. 0.0
10.10.0
10.10.0
11. 0.0
11. 0.0
10.10.0
10. 0.0
10.10.0
10.10.0
10.10.0
15. 0.0

30 doi.

wpłacili dotychczas nastę-

M. Janczewski 10.11.3
J. Koziołkowski 10.10.0
P. Cieślak 10.10.0
T. Farbisz 15. 0.0
C. Przybyliński 10.10.0
J. Wańkowskl 10.10.0

C. Yorke-Dobersztyn 10.10.0
R. Haberlau 10.10.0
K. Hess 10.10.0
dr B. Markowski 12. 0.0
M. Wasilewski 12. 0.0
W. Zajączkowski 12. 0.0
M. Hrynkiewicz-Mo- 

czulski 10.10.0
R. Dulla 10.10.0
H. Gryko 11. 0.0
Z. Dąbrowski 11.10.0
E. Pawłowski 10.10.0
J. Danyluk 10.10.0
F. Wizła 10.10.0
L. Antoszewicz 15. 0.0
J. Tchórznicki 10.10.0
Dr J. Hofman 10.10.0
J. Starzycki 10.10.0
W. Karakulko 11. 0.0
F. Doliński 11. 0.0
A. Kłopotowski 13.10.0
K. Malawski 10.10.0
F. Pitułko 12. 0.0
dr E. Rombeyko 12. 0.0

Wszystkim wyżej wymienionym Kolegom za społecz
ne ustosunkowanie się do naszego apelu i zrozumienie
naszej sytuacji Zarząd Główny S.M.W. serdecznie dzię
kuje. Ogólna suma wpłacona dotychczas na członkow
stwo dożywotnie wnosi £ 660.0.9.

NOWI CZŁONKOWIE
Ostatnio zgłosili swoje wstąpienie i zostali przyjęci 

do naszego Stowarzyszenia jako członkowie wspierający 
pp.: Mjr. R. Sanders, Dr. G. G. Lee, p. Graham Spry, 
Rev. A. Murray Smith, p. J. H. Montague, p. C. A. 
Reardon, p. A. Coląuhoun, p. J. Garliński, p. A. Falrley, 
p. E. Pethybridge, Dr D. Gowler, p. M. Podoba, p. S. 
Cook, p. T. LaskieWicz, p. N. Leggett, p. L. A. Sim, 
p. E. Kulbicki, p. J. B. Bolton

STARANIA O POMOC W ADMIRALICJI
Od pewnego czasu prezes SMW, kol. Nadratowski 

prowadzi na terenie Admiralicji akcję celem otrzymania 
na cele Stowarzyszenia pewnej kwoty. Akcja ta, prowa
dzona od dwóch lat, będzie miała swój koniec, taki czy 
inny, w najbliższych tygodn.ach.

W związku z tym w dniu 18 grudnia ub. roku Lord 
Alexander of Hillsborough podniósł tę sprawę w Izbie 
Lordów, podkreślając, że personel polskiej Marynarki 
Wojennej dzielnie walczył i że on jako ten, który był 
wówczas Pierwszym Lordem Admiralicji stwierdza, że 
polscy marynarze oddali wielkie usługi wspólnej sprawie.

Obecny Pierwszy Lord Admiralicji, Lord Selkhk, któ
ry był interpelowany, dodał od siebie, że polscy maryna
rze to dzielny zespół ludzi, którym zawdzięczaliśmy wiele 
w czasie wojny.

COCTAIL PARTY
W dniu 16 grudnia ub. roku odbyło się w SMW 

Coc taił Party dla angielskich przyjaciół i sympatyków 
naszego Stowarzyszenia. Obecnych było około 80 osób. 
Przyjęcie to miało na celu przyciągnięcie i związan e na
szych przyjaciół angielskich ze Stowarzyszeniem oraz 
spopularyzowanie członkowstwa wspierającego wśród 
wpływowych osób ze sfer handlowych, przemysłowych, 
Admiralicji itp. Było także obecnych czterech członków 
parlamentu.

ODWIEDZILI SMW
Odwiedził w ostatnim okresie następujący Koledzy: 

K. Mdadowski — który pływa obecnie jako kapitan ss. 
„Katowice" (Folska), J. Piotr, F. Pitułkowie, M. Biało- 
wski, A. Tyc, Z. Maciejewski, Z. Jagusiewicz, H. Idzi
kowski, J. Anczykowski.

ANDRZEJKI
Tradycyjnym już zwyczajem urządziło Koło Pań 

SMW w dniu 30 listopada ub. r. zabawę taneczną. Należy 
stwierdzić, że była to impreza udana. Obecnych było 
około 130 osób. Czysty dochód w sumie £ 35.6.6 został 
wpłacony do kasy SMW.

MIKOŁAJ DLA DZIECI CZŁONKÓW SMW
W dniu 29 grudnia ub. r. Koło Pań urządziło Miko

łaja dla dzieci członków. Były gry, zabawy, śpiewy, pod
wieczorek, podarunki od św. Mikołaja, dużo wrzawy, ru
chu i około 30 dzieci.

) 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE

Z okazji Święta Marynarki Wojennej, przypadające
go w dniu 10 lutego, w dniu 8 lutego odbyło się nabożeń
stwo żałobne za dusze poległych i zmarłych oficerów, 
podoficerów i marynarzy.

DOROCZNY BAL SMW
W dniu 8 lutego odbył się w salach naszeo Klubu 

doroczny bal SMW. Bal udał się nadspodziewanie dobrze. 
Miłym objawem był fakt, że ilość naszych członków obec
nych na balu była wyjątkowo duża, bo sięgająca prawie 
1/3 ogólnej ilości uczestników. Obecnych 220 osób. Czysty 
dochód w sumie £ 123.18.8 wpłacony został do kasy 
SMW.
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TOMBOLE
Tak jak w roku poprzednim, Kolo Pań SMW urządza 

raz w miesiącu niedzielne tombole, które ściągają coraz 
liczniejsze grono gości. Czysty dochód jest wpłacany do 
kasy S.M.W.

DARY NA TOMBOLĘ
Koło Pań SMW, które od dwóch lat prawie organi

zuje od czasu do czasu niedzielne tombole, wystosowało 
apel o składanie fantów na te tombole. Na apel ten od
powiedziały następujące osoby: pp. B. Busiakiewiczowa. 
A. Biskupska, A. Cieszkowska, F. Dzienisiewiczowa, L. 
Grzeczkowska, A. Jaraczewskl, A. Guluk, j. Mackusowa, 
O. Rowińska, M. Wacięgowa, H. Wójcik, H. Seifertowa, 
M. Moczulska, dr. Limonienko, T. Hiermaszewski, I. 
Wrońska. A. Nowicki, Mrs. Macartney, E. Strzelecka’ A. 
Zubkowska, E. Hoyer, J. Wiszowaty, p. Danielewiczowa, 
Kami Office Supply.

Fanty te względnie dary na tombolę umożliwiły nam 
rozpoczęcie tomboli w ostatnim sezonie. Wszystkim ofia
rodawcom serdecznie dziękujemy.

RÓŻNE
Kmdr. J. Bukraba, zamieszkały w USA, w liście 

swym donosi, że we wrześniu 1957 r. zmarł w St. Peters
burg (Florida) ks. Jerzy Szacki, były kapelan Marynarki 
Wojennej w Gdynii, a następnie proboszcz garnizonowy 
w Bydgoszczy. Ks. Szacki był przez 5 lat więziony w 
Dachau.

Kol. Lesisz donosi nam, że dawny nasz kolega por. 
mar. J. Kosik po ukończeniu studiów prawniczych w Pol
sce napisał pracę doktorską i za nią otrzymał jednocze
śnie stypendium na studia w Haryard Uniyersity (USA).

Przebywa on tam obecnie i w liście do kapitana Lesisza 
prosił o pozdrowienie kolegów w Anglii.

ŚLUBY
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa śluby: 

Kol. Konstanty Siemaszko ożenił się z p. Colette McAlli- 
ster, oraz Kol. Jerzy Lisowski z p. Zofią Gumińską. 
Obydwum młodym parom życzymy dużo szczęścia i po
myślności.

DYPLOM MASTRA
Przed komisją Board of Trade składał egzamin i 

otrzymał dyplom „Mastra" kol. K. Zubkowski. Z okazji 
tej przesyłamy Mu serdeczne gratulacje.

DARY NA S. M. W.
K. Taczanowski £ 0. 5.0
A. Guluk 0.10.0
M. Wasilewski 3. 0.0
P. Cieślak 1. 1.5

Wszystkim Ofiarodawcom

R. Tymiński 4.16.5
pp. S. Kubik (przez 
Ligę Morską w
Ameryce doi. 5.50
serdecznie dziękujemy.

PODZIĘKOWANIE
W grudniu ub. roku otrzymaliśmy od wdowy po ś. p. 

st. bsm. Ludwiku Iglantowiczu list następującej treści: 
„Przesyłam gorące podziękowania wszystkim przyjacio
łom, kolegom i znajomym ś.p. Męża mojego Ludwika 
Iglantowicza, którzy przyczynili się do sprawienia Mu po
grzebu, jak również pomocą materialną pomogli w wy
stawieniu nagrobka. W rocznicę Jego śmierci składam 
w imieniu swoim jak i rodziny serdeczne Bóg zapłać.

Weronika Iglantowicz

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

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

Zamiast życzeń świątecznych:
pp. F. Pitułkowie £ 2. 0.0 pp. B. Biskupscy 1. 0.0
pp, J. Busiakiewi- Z. Janowski 1. 0.0
czowie 1.10.0 S. Rusieccy 1.10.0

S. Witkowski 3. 0.0 J. Wojtyra 0.10.0
K. Hess 3.10.0 P. Bukraba 2. 1.5
T. Budzyński 0. 5.0 B. Jabłoński 1. 0.0
A. Guluk 2. 0.0 L. Zdanowicz 0.11.5
F- Jasłowski 3.10.0 M. Mackiewicz 3.11.5
J. Koziołkowski 1. 0.0 J. Hupert 5 doi.
J. Wańkowski 1. 0.0 T. Farbisz 5, 0.0
Kami Office Supplies 2. 0.0 A. Grochowscy 0.10.0
A. Trzy na 0.10.0 Z. Kiciński 60 doi.
A. Cieszkowska 0.10.0 D. Szczerbnik 30 doi.
J. Wondraczek 0. 2.6 J. Klamt 0.15.0
K. Domański 1. 0.0 F. Rydzewski 1. 0.0
J. Kiłaczycka 1. 0.0 W. Nadratowski 1. 1.0
J. Rochowczyk 4. 1.2 Z. Pleśniak 1. 0.0
M. Kaclulski 1.10.0 F. Atlasiński 0,12.6
H. Chwalibóg 0.10.0 Z. Chmielewski 0. 5.6
A. Tyc 1. 0.0 W. Majewski 3=11.5
W. Lasek 0.10.0 P. Dobrowolski 0. 5.0
B. Żukowski 2. 0.0 H. Gryko 1. 0.0
T. Lesisz 1. 0.0 S, Dzienisiewicz 1. 0.0

Na pomnik dla ś.p. L. Iglantowicza:
Z. Kiciński 20 doi.

W. Zaremba 1. 0.0 Z. Wojewódzki 0.10.0
W. Zaziemski 1. 0.0 z. Giertych 0. 7.6
R. Dulla 2. 0.0 B. Paprocki 0.10.0
W. Śliwiński 3. 0.0 R. Tymiński 10. 0.0
L. Zlembiccy 1. 0.0 S. Rowiński 2. 0.0
A. Browarski 1. 0.0 J. Starzycki 1. 0.0
R. Bakies 1. 0.0 T. Piątkowski 0.15.0
K. Kubicki 1.15.0 Bezmiennie 2.10.0
E. Pławski, Pulchny Z. Kleczyńska 1. 1.0
Szwec, Rogalski 2.17.9 P. i H. Kamińscy 0.10.0
H. Zejma-Górska 0.10.0 C. Wnorowski 1.15.0
W. Mackiewicz — 15 ibs. makownika 
Liga Morska 5-ty Okr. 150 doi.
Liga Morska Oddz. Biały Orzeł 25 doi.
Liga Morska Oddz. B. Ox-zeł od Kwaśniewskiego 10 doi.
Liga Morska Oddz. 2-gi Chicagowski 25 doi.
Związek Ofic. Mar. Handl. 15. 0.0
Liga Morska Oddz. Sanitariuszek £ 8.18.7
Liga Morska Oddział Morskie Oko 100 doi.

Wszystkim wyżej wymienionym Ofiarodawcom, któ
rzy w tak wydatny sposób przyczynili się do umożliwie
nia Świąt naszych chorym i inwalidom, czy też w inny 
sposób pomogli Stowarzyszeniu — Zarząd Główny S M.W. 
składa im serdeczne podziękowania za ich dary i pamięć 
O, potrzebach naszego Stowarzyszenia.
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Światła i cienie działalności koła SMW w Brighton
Mija cztery lata od zalożen a Koła Brighton Samo

pomocy Mar. Woj., które rokowało duże nadzieje na 
zrzeszenie, jeżeli nie wszystkich, to przynajmniej więk
szej ilości kolegów marynarzy zamieszkałych w Brighton, 
Hove i okolicy. Nadzieje zawiodły jednak w poważnym 
stopn u, ponieważ w ciągu minionych prawie czterech 
lat zdołaliśmy podwoić co prawda liczbę członków zało
życieli Koła, co jednak nie zupełnie zaspokoiło nasze 
przewidywania.

Przybyła nam spora ilość członków zwyczajnych, 
lecz w tym samym okresie ubyło z Koła 10 członków 
zwyczajnych z powodu wyjazdu, śmierci lub wypisania 
s’ę z Koła. Na szczęście cyfra wypisania się 3 członków 
zwyczajnych nie jest duża, lecz sam fakt jest bardzo bo
lesny, gdyż w podanych przez nich powodach rezygnacji 
nie można dopatrzeć się pełnego uzasadnienia tej de
cyzji.

W obecnej chwili Kolo posiada 28 członków zwy
czajnych i 23 członków wspierających. Trudno sobie wy
tłumaczyć brak zainteresowania naszymi sprawami przez 
resztę kolegów marynarzy, których, jak zdołaliśmy usta
lić, jest na tutejszym terenie 55 i z większością z nich 
posiadamy kontakt osobisty. Są między nimi i tacy, któ
rzy częściowo interesują się życiem Koła, gdyż mamy 
przyjemność goszczenia ich na urządzanych przez nas 
imprezach, lecz mimo przyrzeczeń z ich strony, że za- 
piszą się na cz.łonków Koła, z nieznanych nam powo
dów niestety dotąd tego nie uczynili.

Bardzo pocieszającym objawem jest natomiast duże 
zainteresowanie się na-zym Kołem ze strony sympaty
ków naszego Stowarzyszenia, gdyż cyfra 23 członków 
wspierających (na nasze miejscowe warunki) jest cyfrą 
bardzo pokaźną. Objaw ten jakkolwiek chwalebny, to 
równocześnie też krępujący nasze ambicje marynarskie, 
że sprawami naszej Samopomocy interesują się więcej 
sympatycy naszego Koła, a u samych kolegów maryna
rzy brak jest tego obowiązkowego zainteresowania, że 
tak powiedzieć własnymi swoimi sprawami.

Szkoda, że Koło Brighton SMW znajduje się w trud
nym położeniu finansowym i nie możemy sie zdobyć na 
chociaż mały i skromny, lecz własny kąt. w formie Klu
bu. czy innego ośrodka, aby w ten sposób dać możność 
kolegom niezrzeszonym w naszym Kole .wzięcie udziału 
bezpośrednio w życiu i działalności Koła.

Z drugiej strony przelalibyśmy żyć kątem po miesz
kaniach prywatnych, których z konieczności życzliwie 
udzielała nam członkowie władz Koła. Poza tym za
oszczędzilibyśmy poważne jak na nasze warunki sumy 
nienieżne wydawane przez Koło na wynajmowan e lokali 
na urządzenie różnych imprez, zabaw i wieczorów towa
rzyskich. Wydatki te narażają nas niejednokrotnie na 
straty, gdyż mniejsze imprezy, jak herbatki towarzys- 
skie, obchody św. Mikołaja dla dzieci itn. urządzamy bez
płatnie biorac wydatki na własny rachunek.

Mimo uciążliwych warunków prowadzimy nasza pra
co wytrwale i konsekwentnie i miło jest stwierdzić, że Ko
ło Br ghton SMW je't w t°j chwili jednym z najbardziej 
popularnych wśród polskich stowarzyszeń na tutejszym 
terenie — rozwijającym dużą działalność charytatywną 
nie tylko wśród własnych członków potrzebujących do
raźnej czy stałej pomocy, lecz pomagającym czynnie i 
finansowo również w innych dz;edzinach społecznych na 
tuteiszym terenie.

We własnym zakresie trudno nam będzie dojść do 
zdobycia potrzebnych funduszów na zorganizowanie wła
snego ośrodka, a co za tym idzie, do zdobycia reszty ko

legów marynarzy na członków Koła. Jak bowiem z 
praktyki wynika, to własny ośrodek jest zasadniczym 
bodźcem do należytego rozwoju danego stowarzyszenia, 
gdyż możliwość spotykania się na własnym terenie jest 
zasadniczą gwarancją pełnego rozwinięcia działalności 
dla dobra stowarzyszenia oraz jego członków, a przy tym 
do zdobycia jak największej ilości członków i sympaty
ków stowarzyszenia.

Dziesięć lat temu, dzięki wytrwałej pracy oraz zbio
rowej pomocy prawie wszystk ch kolegów marynarzy po
wstało nasze Stowarzyszenie Samopomocy Mar. Woj. po
czynając od własnej skromnej siedziby na Drayton Gar- 
dens i dzięki ofiarnej pracy oraz energii kolejnych władz 
naszego Stowarzyszenia możemy dziś poszczycić się jed
nym z najpiękniejszych klubów, jak m jest nasz Bałtyk" 
na Chelsea Embankment.

Niestety, obecne władze SMW wciąż jeszcze borykają 
się z poważnymi trudnościami natury finansowej i w ża
den sposób nie mogą przyjść z pomocą któremukclwiek 
z istniejących Kół w Plymouth, Glasgow czy Brighton. 
Ponieważ Koło Brighton SMW zdecydowanie dąży do 
zorganizowania własnego ośrodka, który stałby sie filią 
SMW w Londynie, pragnęlibyśmy odwołać sie do dewizy 
wynikającej z nazwy naszej Samopomocy, abyśmy pomo
gli sobie wzojemnie do powstania takiej fili jakżeśmy to 
uczynili dziesięć lat temu, dokładając wówczas swoją 
cegiełkę do powstania Stów. Samopomocy Mar. Woj. z 
jego pierwszym skromnym Klubem na Drayton Gardens. .

Koszt ośrodka Koła Brighton SMW w najskromniej
szych choćby rozmiarach wynosiłby około £ 2.500.— , 
Symboliczne £ 150.— zdołaliśmy już odłożyć w ciągu 
naszego 4-letniego istnienia mimo udzielanej przez na
sze Koło pomocy charytatywnej, o której wspominaliśmy.

Poza tym poważna część członków, tak zwyczajnych 
jak i wspierających Kola Brighton, zgłosiła swój akces 
w formie cegiełki lub pożyczki (od £ 3 do £ 5), co po
większy nasz kaoitał zakładowy o dalsze £ 150.—. Jed
nakże suma £ 300 jest daleka jeszcze od tego, aby rozpo
cząć własnymi siłami realizację podanego projektu orga
nizacyjnego, toteż pozwalamy sobJe na nieśmiała prośbę 
odwołującą się do kolegów członków SMW, zwłaszcza 
Koła Londyn, aby zechcieli przyjść nam z pomocą w for
mie cegiełki lub pożyczki, na jaką kogo stać w celu 
umożliwenia nam zorganizowania własnego ośrodka w 
Brighton, który stanowiłby pierwszą filię naszej Samo
pomocy Mar. Woj.

Aby należycie zab^znieczyć i ewentualnie oprocen
tować zdobyte od kolegów fundusze, pragniemy nasz 
ośrodek zorganizować na wzór klubu ..Bałtyk" w mniej
szych rozmiarach, a możliwość’ ku temu w Brighton 
mamy duże zwłaszcza w sezonie letnim oraz sezonach 
świątecznych. Poza tym z isfnieiących tu organizacji 
polskich (a jest ich kilka) żadne nie posiada wlasnego 
ośrodka, więc chetn-e bv one skorzystały z odnaimowa- 
nia od nas lokalu potrzebnego im w różnych okoliczno
ściach.

Podaiac powyższe pod rozwagę kolegów, prosimy o 
nadsyłanie swych uwag lub smstrzeżeń do Komitetu Re
dakcyjnego ..Naszych Sygnałów", względnie bezpośrednio 
na niżej podany adres Kola. Pragnąc, o ile możności sko
rzystać jeszcze z obecnego sezonu roku bieżącego ser
decznie prosimy o przysp eszenie nadsyłania wspomnia
nych uwag lub spostrzeżeń Kolegów.

Zarząd Koła Brighton S.M.W. 
c/o 20 Lynton Street, Brigthon 7.
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10 LUTEGO
Od chwili założenia Koła w Brighton S.M.W. kolejne 

władze Koła, nakreślając plan pracy i imprez na rok 
swej kadencji, zawsze rok kończą najbardziej przema
wiającą do naszych uczuć marynarskich imprezą obcho
du „Święta Marynarki Wojennej 10 lutego", w obecnej 
kadencji nasze imprezy, których było k lka, zakończyli
śmy również tą, która najżywiej przypomina nam histo
rię Marynarki Wojennej, a z nią ściśle związane nasze 
osobiste przeżycia.

W przeddzień naszego święta, tj. w sobotę 8 lutego 
b.r. odbyła się piękn e zorganizowana zabawa marynar
ska w salach kina „Savoy“, przy wybrzeżu brightońskim, 
na którą przybyli licznie nasi koledzy ze swymi rodzi
nami 1 przyjaciółmi, przedstawiciele życzliwych nam 
bratnich polskich organizacji, reprezentanci „Dziennika 
Polskiego" z naczelnym redaktorem p. Horko i dyrekto
rem technicznym p. Srogą, oraz duża ilość zaproszonych 
gości polskich i angielskich.

W niedzielę dnia 8 lutego br. odbyło się uroczyste 
nabożeństwo w kościele (parafii polskiej) św. Marii Mag
daleny, które w intencji za poległych i zmarłych naszych 
kolegów odprawił proboszcz polskiej parafii kat. w Brigh
ton ks. T. Wojtas, nakreślając w podniosłym kazaniu 
również głęboko trafiającą do naszych uczuć historię 
naszej Marynarki Wojennej. (Ks. Wojtas jest członkiem

W BRIGHTON
wspierającym i że tak powiem patronem duchowym na
szego Koła.)

Uroczysty nastrój w czasie nabożeństwa, na które 
z prezesem kol. Zabłockim przybyli — Zarząd Koła in 
corpore oraz duża ilość naszych członków zwyczajnych i 
wspierających, spotęgowało zapalenie świec na ogrom
nym świeczniku przed ołtarzem Najśw. Serca Jezusa, 
które ofiarowali obecni członkowie na intencję poległych 
i zmarłych kolegów.

W czasie nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod 
batutą p. Wicherka.

Nabożeństwo zakończył celebrans odmówieniem 
wspólnej modlitwy za spokój dusz poległych 1 zmarłych 
marynarzy.

Wszystkim, którzy się przyczynili do uczczenia na
szego święta Mar. Woj. składamy na tej drodze serdecz
ne Bóg zapłać.

Ze względów oszczędnościowych bowiem posiadając 
bardzo skromne fundusze i nie mając własnego lokalu, 
jak w latach ubiegłych tak i w obecnym roku nie mo
gliśmy sobie niestety pozwolić na urządzenie wspólnej 
herbatki towarzyskiej względnie uroczystej akademii za 
co jak najmocniej przepraszamy członków i sympatyków.

S. Wieczorkiewicz

Vancouver, dn. 19 Stycznia, 1958 r.

Załączam „Egzamin Polonistyczny", jako dalszy 
ciąg serii wspomnień. — Staram się by moje opisy 
zawierały jak największą ilość nazwisk. Może się 
zdarzyć że któremuś z kolegów omyłkowo, lub „dla 
rymu" przypiszę wypowiedzenie obcych słów, za co 
z góry proszę o wybaczenie. Nikogo nie mam zamiaru 
obdzierać z zasług, —- odwrotnie, w miarę możności 
będę je wspominał. Nie będę poruszał rzeczy i osoby, 
o których nie warto wzmiankować, ale wszystko co 
się złożyło na historię naszej Marynarki powinno być 
spisane. Jest to moim i mojego pokolenia obowiąz
kiem.

Jedni niech piszą historię w oparciu o doku
menty i źródła oficjalne, inni niech piszą również 
w oparciu o historię, ale malując sylwetki osób oraz 
poszczególne wypadki w sposób widzialny, omawiany 
i obmawiany przez nas po kabinach, mesach i ku- 
brykach. Świętej pamięci Kuba Krawczyk pozosta
wił w spadku zbiór wierszowanych utworów, opisu
jących życie na Dyonie O.P. Kuba doskonale i deta
licznie podpatrzył śmiesznostki cechujące jego oto
czenie i za to nikt się na niego nie obraził. Dlaczego 
nie piszą Nahorski, Wroński, Biskupski?... Dlaczego 

nie pisze Pan Komandor, oraz Koledzy, którzy prze
szli przez łagry, obozy i koncentraki? Wśród okrop
ności tych przeżyć mieliście momenty, które mogli
byście wspomnieć z humorem, — z humorem cho
ciażby wisielczym. Przed wojną niejeden z nas czekał 
na audycję „Na Lwowskiej fali", gdyż była ona 
źródłem zdrowego dowcipu 1 śmiechu. Nie mamy już 
Lwowa, ale na „Morskiej Fali" w Naszych Sygnałach 
możemy sięgnąć wstecz do okresu omal że legendar
nego, do lat powstania naszej Marynarki, dó lat gdy 
Polska była zamieszkała przez szczepy Piłsudczyków, 
Dowborczyków, Hallerczyków, Pieronów, Galileuszy 
itp., a każdy z tych szczepów miał swoje zasługi 1 
swoje małostki. Morska Fala niech nam służy nie 
tylko jako lekarstwo na tęsknotę do przeszłości, ale 
tak samo niech będzie nam pomocą w wyszukiwaniu 
wesołych tematów dla „Naszych Sygnałów" również 
w obecnym naszym życiu wśród obcych. Tematów 
tych mamy tysiące, trzeba tylko chcieć 1 znaleźć, 
a nie będzie mowy o bankructwie N. S.

Ja osobiście będę pisał wspomnienia dopóki 
bateria się nie wyczerpie, ale chciałbym czytać nie 
tylko utwory własne, chciałbym również przeczytać 
coś o sobie. Trzydzieści lat temu mówiłem po polsku 
nie gorzej aniżeli Kom, Iwaszkiewicz, lub Boniuszką 
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Brodowski. Byłem przecież „starszym oficerem po 
porcie"! a i Twierdzy Modlińskiej byłem stałym by
walcem, a pamiętam też, jak obraziłem się na jed
nego majora, gdy zapytał mnie, z pod jakiego1 jestem 
zaboru? „Zabór" po rosyjsku oznacza „płot". Sądzi
łem, że prowokuje mnie do sprawy honorowej, pyta
jąc pod jakim płotem mieszkałem, czy też coś w 
tym rodzaju. Wstrzymałem się od reagowania obrazą 
na obrazę i wycedziłem mu wprost w nos: „ja z 
Mandżurii, z Harbina proszę pana majora!" —.

A czy Ludwik Ziembicki, a Hulewicz, H. Eibel, 
Artur Rejman nie mogliby wspomnieć raportu o woj
nie domowej w Modlinie? — Wojnie wypowiedzianej 
przez por. Antoniewicza, K-ta Szkoły Spec. Morskich 
w Kazaniu K-rowi ppor. Antonowiczowi K-towi 
Portu Woj. w Modlinie? Przecież w tej wojnie brały 
udział uzbrojone statki Wisła (por. Szmidt) i Wawel 
(por. Hulewicz), a oddziały Modlińskie — po prze
prawieniu się na drugą stronę Wisły szturmem 
owładnęły fortecę i wzięły do niewoli Antoniewicza 
razem z jego sztabem, instruktorami itp. — A kto 
opisze dzieje I Bat. Morskiego, obejmowanie Pomo
rza, zaślubiny z morzem i podniesienie bandery w 
Pucku przez por. mar. E. Pławskiego i kaprala mar. 
Stanisława Wiśniewskiego? A czy mamy zapomnieć 
o fakcie, że ten sam Pławski w roku 1947 złożył ban
derę Marynarki w Muzeum im. Gen. Sikorskiego w 
Londynie? Pławski był tym, który otworzył i zamknął 
Księgę Dziejów Mar. Polskiej w tym ostatnim okresie 
Niepodległości!

Ja dobrze pamiętam ten dzień 10-go lutego 1920 
roku w Pucku, gdy wzruszeni do łez Wiśniewski i ja 
wciągnęliśmy na szczyt masztu Polską Bandere, a 
gen. Haller zaślubił Rzeczypospolitą z Bałtykiem 
przez rzucenie w morze pierścienia. Padał wówczas 
rzęsisty deszcz, ale nigdyMazurek Dąbrowskiego nie 
brznrał tak uroczyście, porywająco i wesoło. — 10-go 
lipca 1947 roku w Londynie również padał deszcz, ale 
tony Czerwonych Maków- na Monte Cassino nigdy 
nie dźwięczały tak bardzo, a bardzo tragicznie...

Nie wiem, czy wśród moich przełożonych i 
rówieśników było wielu takich, którzy zwrócili uwagę 
na ten ciekawy szczegół. Dla mnie osobiście to nie 
był szczegół, a nadzwyczajne zrządzenie losu, z któ
rego jestem dumny ja i moja najblisza rodzina. Sta
wiam sobie jednak pytanie, czy nie byłoby to „przeo
czeniem", gdyby ten niecodzienny wypadek poszedł 
w zapomnienie wśród moich potomków, kolegów- 
marynarzy? Nie wiem, czy w jakimś rozkazie dzien
nym, czy też dokumentach i zbiorach Biura Histo
rycznego fakt mojego udziału w dwuch tak wielkich 
zdarzeniach historycznych był stwierdzony, omówio
ny lub zaznaczony?

Piszę o tej sprawie nie jako osoba ubiegająca 
się o jakąś nagrodę, gdyż nie była w tym żadna 
moja zasługa, lecz — jak to zaznaczyłem — wielkie 
zrządzenie losu przez który doznałem tak wysokiej 
klasy zaszczytu, o którym nie należałoby — ot tak 
sobie — zapomnieć...

Dla Gen. Hallera był to również wielki zaszczyt, 
ale on jest i będzie sławny jako ten, który „w imie
niu Rzeczypospolitej"... itp. Generał ten otrzymał 

pamiątkowy pierścień, który następnie przejdzi 
jako relikwia do jego skarbca rodzinnego. Ja w cha 
rakterze przedstawiciela Marynarki brałem bezpo 
średni udział tak w zaślubinach Puckich, jak i i 
złożeniu Bandery w Londynie, a chodzi mi o to, b 
za lat dwadzieścia, gdy któryś z moich mlodszycl 
kolegów pisząc w Naszych Sygnałach wspomnieni 
z okazji 50-cio lecia zaślubin, by wspomniał równie 
i kaprala Wiśniewskiego, i mnie i tych, którzy towa 
rzyszyli mi 10-go lipca 1947 roku w Londynie. Tei 
N-r „Naszych Sygnałów" będzie na pewno cenion 
jako relikwie przez mojego Syna Marynarza i jegi 
potomstwo.

Mamy K-ra Zajączkowskiego, ale nie ma w Na 
szych Sygnałach wspomnień o Flotylli Pińskiej. Kto 
musi przecież opisać dzieje M. D. Lotu, — czy ni 
uczyniłby tego kol. Durski, albo Szalewicz? Nie wolni 
przecież pominąć na Morskiej Fali tak znakomite 
osoby, jakim był ś. p. Edward Szysztowskl....

Gdfeieś wśród wężów, nosorożców zaszył się v 
dżungli afrykańskiej kol. Stoklasa, prosimy o par< 
„historycznych kawałów" o naszym pierwszym Do
wódcy Floty w Pucku i na Grabówku, a następni*  
długoletnim i zasłużonym Szefie K.M.W., Komandorze 
K-admirale i V-admirale J. świrskim.

Wszakże muszą się znaleźć tacy, którzy dobrze 
podpatrzyli i podsłuchali i pamiętają życie, prace 
i sportowe wyczyny tak drogiej dla nas wszystkie! 
postaci Admirała J. Unruga! |

A pamiętać o Kominie!...
Kol. Cz. Wnorowski pamięta dobrze czasy K-ra 

W. Panasewicza, gdy rządził portem w Pucku i k-ra 
Filanowicza w Gdyni...

Musimy wskrzesić wszystkich, tak maluczkich 
jak i największych.... Wszystkich tych, którzy wbił 
czy to jeden, dziesięć czy też tysiące nitów w tę sta
lową dziobnicę historii, która dała nam nieśmiertelne 
imiona Helu, Westerplatte, Wichra, Gryfa, Groma 
Orła, Wilka, Pioruna, ślazaka i tyle, tyle innych...

Być może, że rozgadałem się zbyt obszernie na 
te tematy, ale w takim jestem dziś nastroju, a prze
cież z kim mam gadać na te tematy, jak nie z panem 
Komandorem, a przez Pana z kolegami po świecie?...

święta minęły. Pisałem Panu, jaką wspaniałą 
niespodziankę zrobił nam Kol. Biskupski; żona i ja 
wspominamy go po- dziś dzień. Ufamy, że los zrządzi, 
że znowu zawita do B.C. po drzewo dla U.K.

Po Nowym Roku gościliśmy pp. B. Horodyńskich 
(ex B. Hackbeil). Wpadli do nas z Portland — 
Oregon.

Na Noworocznej zabawie Stów. Pol. Kombatan
tów spotkałem kol. Kuryłko ze ślązaka..— Jak Pan 
widzi kontakt z kolegami utrzymuje się i Vancouver 
pod tym względem nie jest zły. My tu żyjemy najbli
żej z pp. Pulchnymi i pp. majorostwem Filipowiczami 
i taka już jest organizacja, że gdy ktoś tu z Marynar
ki się zjawi, to już obowiązkowo musi przejść przez 
te trzy nasze domy, a każdy z nich jest znakomity 
pod względem polskich potraw, tortów i kawy.

Podróżnicy niech o tym pamiętają! 
Pozdrowienia dla wszystkich.

E. Pławski
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M.v. „Crystal Diamond"
2.12.1957 r.

Drodzy Koledzy,

Z dziwnym rozrzewnieniem czytam zawsze „Na
sze Sygnały" i to nie tylko raz, lecz po wiele razy 
te same artykuły a specjalnie „Z Kolegami po 
świecie".

Na morzu ma człowiek często dużo czasu, czasa
mi nawet tak dużo, że nie wiadomo co z tym czasem 
ztrobić i wtedy myśli o tym co było i co by być 

mogło, gdyby...

W czasie długich rejsów wraca się wspomnie
niami do chwil przeżytych razem z kolegami, którzy 
teraz są prawie w każdym zakątku świata i wspom
nienia te stają się tym bardziej realne, gdy przeczyta 
się list cd któregoś z nich w „Sygnałach".

Komandor Pławski na pewno nie zdaje sobie 
sprawy, ile radości, wzruszenia a także beztroskiego 
śmiechu sprawił mi swoimi wspomnieniami i ja z 
pewnością więcej niż on żałuję, że „nie potrafi wy
rzucić ze siebie 100 słów na minutę". Naprawdę więle 
zawdzięczamy Kolegom i Koleżankom, którzy reda
gują „Nasze Sygnały", szkoda tylko, że nie częściej...

Co do mnie, to j akoś nie mogę się od morza „od
czepić", nie dlatego, abym specjalnie kochał tą cią
głą włóczęgę, chociaż, kto wie, tak w każdym razie 
twierdzi moja żona gdy na urlopie nieśmiało wspo
minam, że byłby czas osiąść na lądzie. Aby jej jednak 
udowodnić, że pływanie to nie tylko „wino, śpiew i 
kuszące nas dziewczęta w portach" zabieram w No
wym Roku całą rodzinę na morze.

Obecnie jestem na m/v. „Crystal Diamond" naj
nowszym statku kompanii Sugar Linę Ltd., zbudowa
nym dopiero 6 miesięcy temu. To już 3-ci statek tej 
kompanii, którym dowodzę, pierwszy był m/v. „Cry
stal Crown" a drugi m/v. Crystal Bell".

Statki te są „ostatnim krzykiem mody" jeśli cho
dzi o budowę bulk cargo carriers, posiadają automa- 
tycsjnie trymujące ładownie, automatyczny ster i 
wszystkie najnowsze pomoce nawigacyjne włączając 
Decca Navigator.

Wozimy przeważnie cukier (do 10.000 ton ładun-

SPROSTOWANIE

Przez pomyłkę w ostatnim numerze „Naszych Syg
nałów" nie podano nazwiska autora „W NIEBIE" (Na 
marginesie doskonałych modlińskich wspomnień kmdr. 
Pławskiego). Jest nim kol. M. Kadulski. Za przeoczenie 
przepraszamy.

ku) jak sama nazwa kompanii wskazuje, lecz po 
„sezonie cukrowym" każdy inny ładunek. Po cukier 
chodzimy do Indii Zachodnich, na Kubę, Jamajkę, 
San Domingo, Trynidad i do Południowej Afryki. Po 
sezonie, który trwa mniej więcej od stycznia do 
września, przeważnie do Ameryki Północnej, Kanady 
i Nowej Funlandii, oraz na Kontynent. Obecnie 
jestem w drodze do Norfolk U.S.A. po ładunek węgla 
z przeznaczeniem do U.K. lub na Kontynent. Jest 
nawet szansa na pójście do Polski, jako że Charter 
Party włącza „Baltic Sea including Polish ports *.  
To byłoby jednak „too good to be true".

Co do obecnego rejsu, to nie mógłby być dużo 
gorszy. Z wyjątkiem pierwszych dwuch dni, gdy szli
śmy z rekordową szybkością, pogoda była i ciągle 
jest fatalna. Sztorm za sztormem, musiałem zmniej
szyć szybkość o 50% i już dwa razy zmieniałem E.T.A. 
Kolegów z konwojów wojennych mogę zapewnić,' że 
nic się na Północnym Atlantyku nie zmieniło. Po 
wyjściu z Kanału początkowo postanowiłem iść Ko
łem Wielkim (Great Circle) lecz że droga choć naj
krótsza prowadziła trochę za blisko „gniazda" gdzie 
się wylęgają depresje, zmieniłem kurs na Rhumb 
Lane, prosto do miejsca przeznaczenia. Lecz i ta 
droga okazała się zbyt optymistycznie podjęta i w 
rezultacie po minięciu Azorów zszedłem na południe 
na drogę najdalszą, lecz trochę spokojniejszą. Wśród 
kapitanów tej kompanii, tak zresztą jak i prawdo
podobnie wśród innych, istnieje ciągła rywalizacja, 
by zrobić rejs najszybciej i najwięcej załadować 
ładunku. Ponieważ wszystkie statki są „Sister Ships" 
i chodzą przeważnie na te same rejsy, jesteśmy ze 
sobą prawie w codziennej komunikacji przez Radio
telefon, wymieniając spostrzeżenia i zamierzenia, 
pilnie śledząc jeden drugiego progres.

Cała załoga jest Brytyjska z wyjątkiem jednego 
oficera, który jest Burmeńczykiem. Nie brak nam 
i kobiecego towarzystwa, bo czasami niektórzy ofi
cerowie zabierają swoje żony na rejs.

Tak to życie płynie, czasami bardzo wesoło, 
czasami niezbyt wesoło, lecz często na wspomnie
niach czasów, które są niezapomniane i których 
żadne obecne życie nie potrafi zastąpić.

Nie wiem, gdizie będziemy spędzali święta, lecz 
pewnie jak zwykle na morzu.

Od chwili, gdy wstąpiłem do Marynarki Handlo
wej, tylko raz udało mi się spędzić święta na łonie 
rodziny. Ponieważ zdarzyło się to w roku ubiegłym, 
nie bardzo łudzę się nadzieją na ten rok.

Korzystam teraz z okazji by przesłać wszystkim 
Kolegom najserdeczniejsze życzenia świąteczne 
Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego, Roku, oraz 
najlepsze pozdrowienia.

Józef Anczykowski
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EGZAMIN POLONISTYCZNY
Rok Pański 1924.

W Kasynie mar. woj., w Pucku przy 
stoliku siedziało kilku oficerów, a popijając 
Okocimskie piwo, tak oto między sobą gawo
rzyli:

— Są pogłoski, że jakieś tam egzaminy 
mamy składać, z historii, geografii, pisowni 
polskiej i coś tam jeszcze — wycedził ppor. 
Zaleski.

— Dopiero co z regulaminów składałem, 
ledwiem się wykaraskał, już daliby spokój - 
orzekł sąsiad, — taki pomysł mógł li tylko 
powstać w głowie jakiegoś tam usłużnego 
Galileusza z pod Nowego Targu. Podsunął 
papierek zmęczonemu Admirałowi, ten pod
pisał, a Dowódca Floty otrzymał do wyko
nania.

— Nu i jakżesz to panowie, wtrącił por. 
Hulewicz, Admirał to przecież swój człowiek, 
nasz z Kresów, a dał się namówić przez tych 
Awstryjców, podpisał, a teraz co z tego bę
dzie?

— Ci od Franca Józefa — wtrącił por. 
Rudnicki — wszyscy w Galicji polskie szkoły 
kończyli, a czy to nasza wina, że w zaborze 
rosyjskim musieliśmy obce szkoły kończyć?

— Wstyd, wielki wstyd z tego będzie 
i jedna kompromitacja — podchwycił Za
leski —, a to brdctwo z Poli, Fiume i Bocco 
di Cattaro będą się nabijać z nas jak ze 
sztubaków!

— I zobaczysz jak oni wszyscy na egza
minatorów będą wyznaczeni — dodał por. 
Nabrocki.

— Wyznaczeni?... sami się wyznaczą 
pierony sakramenckie — oświadczył ppor. 
pilot Stępkowski, - wam z Kongresowej i 
nam Poznaniakom egzaminy urządzom, zer- 
żnom, a jak przyńdom awanse, to zobaczy
cie... dziady pierońskie!

Na okrętach w Gdyni nie mniejsze pa
nowało zakłopotanie

Dowódca Krakowiaka kdr ppor. Wąso
wicz spacerował ze swoim zastępcą po po
kładzie i temi prawił słowy:

— Pan wie, co ty myślisz, zwariowali pan 
wie, zwariowali..., a wiesz kto to zrobił?... 
ja wiem o tak. ja wiem, — pan wie... Po
patrz, widzisz tam na szlupce (po rosyjsku 
łudź szalupa) z buldogiem,... widzisz, bulgog 

pan wie — mądrzejszy od niego, ale pies 
będzie egzaminy składał, a ten pan S. pan 
wie — będzie prezesem komisji egzamina
cyjnej...

Rzeczywiście, na jolce zbliżał się w stro
nę Krakowiaka kmdr. por. S. z Bimem. Pies 
ten w swoim czasie nabrał dużo rozgłosu 
w Kraju i zagranicą, jako pies-matematyk. 
Wąsowicz nie znosił kmdra S. i miał ku temu 
swoje uzasadnione powody.

Przy burcie Krakowiaka stała motorów
ka „Nurek". — Dowódcą Nurka był por. Ste
fan Jacynicz, ale był tam również zaokręto
wany w charakterze instruktora stary i do
świadczony nurek kmdr. por. Iwaszkiewicz. 
Widząc rozgorączkowanego Wąsowicza — j 
Iwaszkiewicz zbliżył się do burty i zapytał o 
czym debatujemy.

■— Pan wie — dopiero co składaliśmy 
egzaminy z regulaminów, a teraz — pan wie 
— literatury mam się uczyć. To jest śmiech 
na ośmiu d-ach — pan wie —, kołosalno 
ważno — pan wie — dla oficera marynarki 
literatura! Lepiej nech się uczą jak astro
nomiczne zadania robić — pan wie, u mnie 
- pan wie — żaden oficer nie wie, jak chro- I 

nometru nakręcić, a na okręcie same żubry 
— pan wie — ...

— Znowu z tymi żubrami wyjeżdżasz, 
już zapomniałeś jak to było — wtrąciłem.

— Nie, nie — pan wie — ja o Tobie nie 
mówię, u Ciebie wszystko idealno — pan wie 
—, ja mówię o Gebethnerze, u niego same 
żubry, elegant — pan wie — wciąż do Sopot 
do żony jeździ;... literatura, poezja — to dla 
Gibcia, poezja — pan wie, on wszystkie 
poezje na pamięć powinien znać, — ten Ge
bethner i Wolf!...

Iwaszkiewicz uśmiechnął się i wtrącił.
— A ja odmowię i wot! Ja stary i przed 

taką egzaminatorką komisją stawać nie bę-! 
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dę! Ot, teraz wszystkie porucznik! śmieją się 
jak komandor Sasinowski składał egzamin 
z regulaminów. Przecież inżynier, stateczny 
człowiek, okręty budował, sławny można po
wiedzieć uczony, nawet Francuzy szacunek 
dla niego mają, a tu jakiś tam kapitan mówi 
do niego ,,Panie komandorze, taki rozkaz, 
wszyscy muszą ten egzamin złożyć; — panie 
komandorze — mówi — ja sam nie znam 
regulaminów, ale Szef Sztabu mnie wyzna
czył... Panie komandorze, tylko jedno pyta
nie..., tylko tak, dla pro forma“... a koman
dor Sasinowski milczy i patrzy na tego ka
pitana i myśli sobie, „przecież tylko dwa lata 
temu egzaminowałem tego kapitana, pałę 
chciałem mu postawić, — taki był uczony 
z budownictwa okrętowego, ale ja go prze
puścił, a teraz ten sam kapitan jemu •— 
komandorowi pałę postawi z regulaminów"... 
Przecież 30 lat służył w rosyjskiej marynarce 
i nawet w ręku nigdy nie miał żadnego 
regulaminu. . Ot czasy — panoczku, zakoń
czył swe przemówienie Iwaszkiewicz — gdyby 
to Sasinowski w Legionach służył, to by i 
generałem był i dwa Virtuti miał i żadnych 
regulaminów by nie słuchał...

— A jakżesz się to skończyło z tym egza
minem — wtrąciłem.

■— A skończyło się tak! — ten kapitan 
to porządny był człowiek, co miał robić? —- 
więc mówi: „panie komandorze, jak matkę 
szanuję, jedno tylko pytanie, ja już nawet 
sam na nie odpowiem, ale rozkaz taki"...

— Nu to gadaj pan — mówi Sasinowski.
— Panie komandorze proste pytanie, 

można powiedzieć najłatwiejsze, — co to jest 
czujka?

Komandor Sasinowski spojrzał na ka
pitana, stuknął palcem o stół i mówi: „Nu 
panoczku, to to ja wiem, czujka, to jest taka 
mała, morska ptaszka."

— Widzicie panowie — kontynuował 
Iwaszkiewicz, — Sasinowski nawet nie przy
puszczał, że był egzaminowany z regulaminu 
piechoty. Myślał sobie, że czujka, to pewnie 
czajka, a wiadomo, że czajka, mewa, rybitwa 
to są morskie ptaki i morskim regulaminom 
podporządkowane, a teraz panoczku wszyscy 
opowiadają o tym egzaminie i śmieją się w 
rozpuk, a szkoda, przecież zacny to człowiek, 
taki inżynier sławny.

Zgodziliśmy się z przedmówcą, ale na 
tym Iwaszkiewicz nie skończył, a zwracając 
się do Wąsowicza, zapytał:

— A pan w Rewlu był?
— Tak, tak, przed wojną tam byłem — 

pan wie — gardemarinem...

— A ja tam był całe życie — można 
powiedzieć, ja w Rewelu miał duży dom, ja 
sam nie wiem wiele, ja służby miał, jak ja 
byłem w rosyjska marynarka to byłem taki 
bogaty, że cała taka polska flota mógłbym 
kupić. Teraz wszystko stracił, ale ja mam w 
Rewelu kilka obrazów7, żebym tylko je mógł 
dostać z powrotem! Ja o tym pisał do Rządu 
Polskiego i Estońskiego i do różnych wiel
kich osób, a właśnie dzisiaj ja dostał list 
pisany posłem emarykańskim, który wie, 
gdzie są obrazy i że jeżeli rząd Estoński po
zwoli, to mogę je dostać. — Admirał Zalca *)  
tak samo obiecał pomoc. Toteż porządny 
człowiek i też bogaty, on baronem — pan wie 
— u niego wszystkiego jest, on i teraz co
dziennie je kura w obiad, wódka pije, kar- 
ciochy lubi i.na panie zważa...

Zza komina już od kilku minut Gibcio 
mi robił jakieś znaki, musiałem wiec prze
prosić i opuścić komandorskie towarzystwo.

Aby się przygotować do egzaminu po
lonistycznego mieliśmy kilka tygodni czasu. 
Trzeba przyznać ,że program był raczej 
obfity. Kilka dni przed terminem, żona urzą
dziła mi egzamin sprawdzający i jak się 
później przyznała — żyła i trwała w atmo
sferze strachu aż do oficjalnego ogłoszenia 
wyników egzaminacyjnych.

W tym pamiętnym dniu wbiłem się w 
najlepszy mundur i rannym pociągiem wyru
szyłem do Pucka.

Egzamin odbywał się w Kasynie Oficer
skim. Przy dużym, białym obrusem nakry
tym stole rozsiadła się komisja egzamina- 
cycyjna. Przewodniczył — jak to zgadł w 
swoim czasie Wąsowicz — kom. por. S. Do 
komisji między innymi wchodzili: kom. ppor. 
M. Przysiecki, kpt. M. Majewski i por. Cze
sław Wnorowski. Do mojej grupy ofiar na
leżeli kom. ppor. Bereśniewicz, A. Wąso
wicz, por. Nahorski, ppor. Laskowski, Stęp
kowski i kilku innych. Najpierw otrzymaliś
my po arkuszu papieru i zaproponowano 
nam do wyboru jeden z pięciu tematów, 
jako wypracowanie z języka Polskiego. Obok 
mnie siedział przejęty i zlany potem Bere
śniewicz, który w tym okresie czasu ciężko 
chorował na coś w rodzaju złej przemiany 
materii i biedak ważył ponad 140 kg. Bere
śniewicz był oburzony i osobiście dotknięty 
rozkazem warszawskim. Miał on naturę sen
tymentalną, lubił pisać wierszyki, lub też 
dorabiał słowa do znanych motywów, two
rząc piosenki, — czasem wcale udane.

Na wypracowanie piśmienne mieliśmy 
dwie godziny czasu. Obrałem sobie jakiś te
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mat historyczny 1 wziąłem się do pracy. 
Pierwszy w niespełna godzinę czasu oddał 
swój arkusz Bereśniewicz. Przewodniczący 
nie był obecny i zastępował go chwilowo 
Przysiecki.

— Panie komandorze, to nie jest na za
dany temat to co pan napisał, — zwrócił się 
Przysiecki do Bereśniewicza.

— A ja uważam, że to jest lepsze.
— Ale ja tego nie mogę przyjąć od pana!
— A ja nie przyjmę tego z powrotem... 

Tłuste policzki Bereśniewicza pokryły się 
rumieńcem, dolna warga zadrżała, a w 
oczach pokazały się łzy.

- Jeżeli ja potrafię napisać dobry 
wiersz po polsku, to powinno to więcej zna
czyć, aniżeli tamte tematy, ja nie przyjmę 
tego z powrotem, ja... i biedny Bereśnie
wicz tak się zdenerwował, że trzeba było dać 
mu spokój. Wierszyk o Koziołku powędro
wał do teczki przewodniczącego.

W oznaczonym czasie wszystkie opraco
wania, czy to skończone, czy też niedokoń
czone, jak również czysty arkusz z nawi- 
skiem ppor. L. w prawym rogu — powędro
wał do tejże teczki i rozpoczął się egzamin 
ustny.

— Panie poruczniku, zwraca się Przy
siecki do stojącego na baczność delikwenta 
— jakie pan zna rzeki w Polsce?... Był pan 
nad Wisłą?... Może słyszał pan o Bugu?... 
Co? Nie pamięta pan?... A jak się nazywają 
góry na południe od Krakowa?... Nie sły
szę?... O, przepraszam, myślałem, że pan coś 
powiedział,., a czy wie pan gdzie są w Polsce 
pokłady marmuru?... Co?... Czy pan słyszał 
o górach świętokrzyskich9... Głośniej pro
szę! O, przepraszam, dziękuję panu!

Ofiara przechodzi pod obstrzał Wńorow- 
skiego.

— Panie poruczniku, pan ha pewno czy
tał Pana Tadeusza, i to przypuszczam kilka
krotnie. Czy może pan nam powiedzieć, kto 
był głównym bohaterem tego rymowanego 
utworu? Co? Eee.. to może przypomni pan 
sobie nazwę dworu, w którym mieszkał pan 
Tadeusz?...

Nie może pan?... Aha, chwilowo nie mo
że pan sobie przypomnieć tego... W takim 
razie może pan nam wyszczególni nazwy 
głównych dzieł Sienkiewicza... źle się pan 
czuje? Co? To może kolega Majewski zada 
panu parę pytań z historii, a ja tymczasem 
dziękuję panu.

Panie Por., kto był ostatnim królem Pol
skim? Słyszał pan o Stasiu?... Przepraszam, 
może nie był pan w zbyt zażyłych stosun

kach ze Stanisławem Poniatowskim... Po
wiedzmy... O! który to król polski rozbił 
Turków pod Wiedniem?... Pamięta pan jak 
dał im bobu? Co? Nie wie pan co to ,,bobu“? 
Przepraszam, — łupnia im dał panie dobro
dzieju. Co? Zbyt stare czasy? — To to racja! 
To w takim razie, kto stworzył Legiony? Czy 
pan potrafi zaśpiewać piosenkę „my pierw
sza brygada"? ..

Wreszcie kmdr. por. S. podziękował w 
imieniu Komisji i pierwsza ofiara opuściła 
pokój. Tuż za drzwiami oczekiwała grupa 
kolegów, dla których egzaminy były wyzna
czone na dzień następny. Chcieli dowiedzieć 
się czy trudne są pytania, czy srodzy egza
minatorzy.

— „Jak tam było Józku, powiedz"! A 
Józek na to, — „Psia krew pierony, do słowa 
dojść nie dali"...

Następnym był Bereśniewicz. 1 byłoby 
z nim wszystko dobrze, gdyby go diabeł nie 
opętał. Niefortunnie pomylił nazwiska Mi
ckiewicza i Sienkiewicza. To by mu jeszcze 
uszło, bo przecież każdemu wolno pomylić 
się, ale w Bereśniewicza tkwił głęboki żal do 
Komisji egzaminacyjnej, za zbagatelizowa
nie tego utworu o Koziołku, — toteż, gdy 
usłyszał uwagę Wnorowskiego, że Pielgrzym- 
stwo Polskie a Dziady to są dwie różne rze
czy, — obraził się ostatecznie i wręcz odmó
wił odpowiadać na pytanie Komisji. Opusz
czając pokój zażądał zwrotu poematu o Ko
ziołku, czego mu Komisja odmówiła. Zde
nerwowany poszedł do restauracji Daszew
skiej, spałaszował tam smażoną kurę, pół 
tuzina kotletów i pojechał na obiad do domu 
do Wejherowa.

Z kolei był jeszcze jeden nieszczęśnik z 
pod zaboru niemieckiego. Przyjechał do od
rodzonej Ojczyzny wprost z Kilonii. Miał 
biedak duże trudności, gdy wciąż jeszcze 
myśląc po niemiecku, musiał każde słowo 
tłumaczyć na polski. Nie mógł zrozumieć, 
dlaczego ta bezduszna Komisja chce go ko
niecznie traktować jako eksperta w, na
ukach o Polsce.

Panie Por., proszę nam powiedzieć przez 
jakie miasta płynie Wisła? - Rozumie pan 
moje pytanie?

Jawohl Herr eee,... rozumiem, Wisła 
płynie przez Warszawa, i Swece, i Toruń, i 
Graudenz do Danzlger Bucht.

— Mówi się śwlecie, Grudziądz i Zatoka 
Gdańska, panie poruczniku.

— O, ja, tak, tak...
— A jakiej długości jest nasze wybrzeże?



NASŹE SYGNAŁY 15

O bardzo krótkie, prawie, nic, o ta
kie... (i rozłożył ręce wymownym ruchem).

- Tak, rzeczywiście, bardzo krótkie, 
prawie nic, dziękuję...

— Jakie pan zna powstania, polskie, pa
nie Por., zapytuje kpt. Majewski. —

— Eeee...
—• Czy słyszał pan o powstaniu Stycz

niowym?, powstaniu Listopadowym?
O ja, tak, tak...
Które z nich było wcześniejsze Stycz

niowe, czy Listopadowe?
— Naturalnie Styczniowe...
— O!... A czy wie pan coś o polskich 

kosynierach i o bitwie pod Maciejowicami?
— Eeeeee...
— Może pan pamięta nazwisko tego 

Polskiego Wodza, który z Kosynierami takie 
piękne nad Moskalami odniósł zwycięstwo?... 
Nu,... Nu... nu... pamięta pan?... Ko... 
Ko... Ko...

— O tak, Kopernikus.
Wszyscyśmy bardzo lubili porucznika X, 

toteż usłyszeliśmy z ulgą, że Majewski chcąc 
mu dopomóc — zadał jeszcze jedno pytanie.

— Panie Por., pan na pewno słyszał o 
Napoleonie, wprawdzie ten Bonapartek tak 
samo nas oszukał, jak i inni to robili, to 
jednak miał przy sobie oddziały Polskie, a 
na czele ich stał Polski Książę, taki piękny 
Książę, z bokobrodami, pamięta pan?... Na
prawdę przystojny chłop, jest taki obrazek, 
jak na koniu skacze do rzeki... wie pan o 
kim mówię?

Tu ja nie wytrzymałem i aczkolwiek sie
dź ałem nawprost Przewodniczącego — na
pisałem na obrusie wyraźnie J. P., kopnąłem 
por. X. pod stołem w nogę, wskazałem na te 
dwie litery, wskazałem mu też oczyma na 
obraz Księcia Józefa Poniatowskiego, co wi
si ał na ścianie i po chwil omal nie padłem 
porażony...

Por. X. spojrzał na obrus, potem na mnie 
i z oburzeniem wycedził:

- Pan Kapitan wszak żartuje, Józef 
Piłsudski pod Napoleonem nigdy nie służył!

Por. X. miał częściowo rację, — na tej 
samej ścianie, za plecami Komisji! wisiał 
również portret Naczelnika. Państwa, Józefa 
Piłsudskiego.

Finały egzaminów były ogłoszone w roz
kazie tajnym, wobec tego nie mogę w tym 

miejscu ujawnić ani nazwiska, ani rezulta
tów. Wiem, że dzięki żonie ja przeszedłem, 
inni mieli poprawki... i również przeszli.

Po powrocie na Krakowiak zdecydowa
łem się urządzić przyjęcie, na które zaprosi
łem żonę, szwagierkę, Gibcia i Kapitana inż. 
Kamieńskiego z żoną. Wąsowicz był oczywi
ście w ,,aptece", czyli w domu w Wejherowie. 
Gibcio kupił tort, dwa tuziny ciastek. Ku
charz, st. marynarz Michał Szal zaparzył 
kawę, stół został nakryty białym obrusem, 
a stołowy nałożył czyste skarpetki.

Kiedy holownik ,,Krakus" odbił od mola 
Kuracyjnego, wyszliśmy na pokład by przy
jąć jadących gości. Gdy Krakus dobił do 
Krakowiaka ku naszemu zdumieniu zoba
czyliśmy, że przyjechał również kom. ppor. 
Bereśniewicz. Nie zdążyłem mu powiedzieć, 
że D. O. jest na lądzie, gdy Bereśniewicz już 
wgramolił się na pokład i orzekł, jak zwykle 
zaczynając zdanie rosyjskim ,,a wot", że 
przyjechał do nas na herbatkę. — Bereśnie
wicz mówił po polsku poprawnie, ale lubił 
popisywać się rosyjskimi powiedzonkami 
tak, jak zresztą większość z nas przyjezd
nych z Rosji. Pamiętam, jak ktoś zapytał 
kpt. W. Kodrębskiego ..gdzie pan się nauczył 
tych rosyjskich wyrazów? Jest pan przecież 
z Austriackiej Marynarki? — A Kodrębski 
na to bez za jąkania ..przecież służę w Pol
skim Fłotie!“ —

Wizyta Bereśniewicza była nieco krępu
jąca, ale nie pozostawało nic Innego, jak za
prosić go do towarzystwa. Zanim weszliśmy 
do messy zaproponowałem gościom obejść 
okręt. Bereśniewicz podziękował i powiedział, 
że zaczeka na nas na rufie. Gdy po kwadran
sie wróciliśmy, Bereśniewicza na pokładzie 
nie zastaliśmy, natomiast Szal właśnie wy
skoczył z luku i coś pośpiesznie klarował 
Gibciowi. Po przerażonych twarzach oby- 
dwuch, mogłem wywnioskować, że stało się 
coś niesamowitego. Zjechałem na poręczach 
do messy. Na kanapie siedział Bereśniewicz, 
a przed nim na stole stały puste półmiski... 
Tort, ciastka, śmietanka, — wszystko poszło!

- A wot ja tak czekałem na państwa 
i sam nie wiem jak się to wszystko zjadło... 
Po czym wstał, poszedł do kabiny Wąsowicza 
i za chwilę już chrapał.

Przyjęcie poegzaminacyjne odbyło się 
bez Bereśniewicza i bez ciastek. —■

E. Pławski
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SPOTKANIE POD ISLE DE BATZ
(Noc 9. 6. 1944)

Opracował: Seamiles

Operacja „Neptune“ przewidywała w 
analizie ewentualnej kontrakcji morskiej 
nieprzyjaciela zagrożenie dwu kierunkowe 
konwojów inwazyjnych wojsk sprzymierzo
nych do Normandii: Po pierwsze niebezpie
czeństwo bezpośrednie, to jest atak frontal
ny ciężkich okrętów z Morza Północnego i 
Bałtyku pod dowództwem osobistym admi
rała Doenitza, oraz po drugie zagrożenie 
przenikające przez okręty podwodne i lekkie 
siły nawodne operujące z portów francu
skich na Atlantyku i w Kanale Angielskim.

Duże siły morskie pod admirałem Fili
pem Vianem były w gotowości na wąskim, 
26 milowym, przesmyku między Dover i Ca
lais, a w dodatku nieustanny wywiad lotni
czy i bombardowanie baz w Niemczech za
pewniało kontrolę sytuacji na wypadek ata
ku od wschodu.

Honorowy przydział obrony od zachodu 
przypadł w udziale 10-tej flotylli kontrtor- 
pedowców bazowanych w Plymouth, która 
została specjalnie przeszkolona w tym celu 
na wiosnę 1944 roku i trzymana w gotowości 
bojowej na wodach tegoż Sound‘u, z którego 
Sir Francis Drakę rzucił się na hiszpańską 
armadę prawie 4 wieki temu.

Niemcy przezornie unikali walki na 
otwartym morzu z siłami alianckimi, nie
wątpliwie na polecenie Doenitza, który pla
nował użycia swego zachodniego ramienia 
w momencie przez niego wybranym ,aby mieć 
maksymum przewagi zaskoczenia i koncen
tracji ogniowej do przerwania konwojów 
inwazyjnych do „Festungs-Europa“.

Ta taktyka niepokoiła admiralicję i cen-

*
Aby lepiej zilustrować te zmiany, trzeba 

rzucić okiem na zreorganizowany pomost 
bojowy okrętu dywizjonowego O.R.P. „BŁY
SKAWICA”.

Potrzeba manewrowania okrętu na no
wo przybyłych radarowych mapach wraz z 
koniecznością pełniejszego użycia już istnie
jącego sprzętu radarowego a szczególnie 
P.P.I. (Indykator Pozycji Płaskiej) dopro
wadziła do stworzenia tak zwanego ,,plotu“ 
to jest kabiny taktyczno-operacyjnej gdzie 
w dodatku do nawigatora zasiedli teraz ofi

trum operacyjne w Plymouth, które szukało 
nowych środków do wywabienia Niemców na 
morze do zlikwidowania w starciu tego nie
ustannego zagrożenia od zachodu.

Już wczesną wiosną 1944 r. małe siły 
nawodne alianckie były w kontakcie z nie
mieckimi w pobliżu Ushant i Guernsey (15-ta 
flotylla straciła jeden kontrtorpedowiec) ale 
po krótkiej wymianie ognia Niemcy pokazy
wali swoim przeciwnikom zmykające a za
pienione pełną szybkością rufy, chowając się 
pośpiesznie pod osłonę własnej artylerii nad
brzeżnej.

Co gorzej, skuteczność akcji alianckiej 
nie była wystarczającą; ogień artyleryjski 
i salwy torpedowe były prowadzone ze zbyt 
wielkiej odległości, co z kolei dawało ciężej 
uzbrojonym Niemcom (działa dziobowe 150 
m/m) chwilową przewagę i mimo spalenia 
tysięcy ton ropy i pokaźnego konta odpalo
nych pocisków i torped, strat w ludziach i 
okrętach i ogromnego wysiłku nerwowego, 
zagrożenie potencjalne Kriegsmarine nie zo
stało zmniejszone.

Operacja ,,Overlord“ *)  rozpoczęła się 
6 czerwca (D day) i w ramach tego ogrom
nego planu 10-ta flotylla wychodziła co noc 
na patrole bojowe w oczekiwaniu na kontr
atak morski w kanale angielskim.

Wbrew tym oczekiwaniom Niemcy nie 
pokazali się ani 6-go, ani 1-go czerwca. Było 
wtedy już zupełnie jasnym, na co Doenitz 
liczył i chwila wymagała drastycznej zmia
ny metod taktycznych alianckich. Nowe wy
tyczne 10-tej Flotylli były właśnie preludium 
do akcji pod Isle de Batz.

♦ *

cer radarowy i z.d.o (w alarmie bojowym). 
Ten zespół miał nowe zadanie interpretacji 
sytuacji taktycznej ruchów nieprzyjaciela 
przy pomocy instrumentów mierzących na 
wodzie, w powietrzu i pod wodą. Dowódca 
mógł teraz polegać na stałej i efektywnej 
informacji taktycznej w formie ciągłego ra
portu z płotu i w dodatku był w stanie poda
wać tam do rozwiązania wszystkie problemy

*) Kulminacja operacji „Neptune“ i lą
dowanie wojsk sprzymierzonych.
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rachunkowe dla własnych kalkulacji i decy- 
zj. Innymi słowy plot zamienił się teraz w 
morski „brains trust".

Mając potrzebny ku temu ekwipunek 10- 
ta flotylla otrzymała teraz pozwolenie wcho
dzenia na terytorialne wody nieprzyjaciel
skie, a nawet do wnętrza portów, gdyby nie
przyjaciel „nie dał się od mola odepchnąć". 
Radar nawigacyjny otworzył teraz możliwo
ści uprzednio nieznane na polskich okrę
tach, gdzie określanie pozycji mogło być 
skutecznie przeprowadzone do 300 metrów 
tolerancji bez żadnych namiarów na znaki 
czy światła na lądzie. Ogień do nieprzyja
ciela polecano teraz otwierać „gdy będzie 
widać ich białka oczów" aby za wszelką cenę 
uzyskać decydujące zbliżenie do złowienia 
niechętnego i ostrożnego przeciwnika. Były 
to może zbyt drakońskie środki sugerowane 
przez sztabowców Flag Staffu, którzy prowa
dzili bitwy tylko palcem na mapie, ale poka
zywały one desperację centrum operacyjne
go, któremu nieprzyjaciel wciąż się wymykał 
przez palce.

Godzina dziejowa wybiła w czasie, gdy 
’/2 miliona żołnierzy sprzymierzonych było 
już na ziemi francuskiej, lub w morskich 
konwojach do Arromanches, kontratak na
wodnych sił niemieckich rozpoczął się wie
czorem 8 czerwca 1944 (D plus 2).

O zmroku wywiad lotniczy zaobserwo
wał eonajmniej 4 kontrtorpedowce nieprzy
jacielskie w szyku torowym na północ od 
Brestu skradające się w kierunku wschod
nim. *)

Wiadomość ta dotarła do 10-tej flotylli 
szyfrem radiowym o godz. 2142. Flotylla w 
składzie 8 kontrtorpedowców była na nor
malnym patrolu przeciwko okrętom podwod
nym, które mogłyby interweniować w inwa
zji z otwartego Atlantyku.

H. M. S. „TARTAR" — dowódca flotylli 
nakazał natychmiastowy zwrot na kurs 

przecinający drogę nieprzyjacielowi (K= 
269) i szybkość 25 węzłów.

O północy zespół znalazł się w pozycji 
49 04 N; 03 57 W; w pobliżu wód terytorial
nych bretońskich (najbliższy brzeg francu
ski widoczny na radarach w odległości 15 
mil).

Szyk bojowy flotylli był czołowy w 2 dy-

*) Późniejsze dane wkazaty, że siły nie
mieckie ziciązane w bezpośredniej walce pod 
Isle de Batz składały się z 5-ciu K. T.

(K. T. typu „Nazwik“ i 2 K. T. typu- 
Elbing. p. a.

wizjonach: 19-tym i 20-tym. Odległość mię
dzy dywizjonami 2 mile. W skład 19 dywi
zjonu weszły H. M. S. TARTAR (dca flotylli) 
Ashanti, Haida i Huron.

Dywizjon 20-ty był dowodzony przez 
O.R.P. „BŁYSKAWICA" i zawierał H.M.S. 
„ESKIMO", O.R.P. „PIORUN" i H.M.S. JA- . 
VELIN"; (w tej kolejności w szyku toro
wym).

Ponieważ obecność nieprzyjaciela była 
pewna, okręty alianckie obsadziły swoje peł
ne uzbrojenie,, włączyły maksymalną liczbę 
kotłów i za wyjątkiem obsad pomostu były 
w pogotowiu alarmu bojowego.

Na pomoście BŁYSKAWICY panowała 
cisza w antycypacji nadchodzących wy
darzeń przerywana tylko sporadycznymi 
dzwonkami sprawdzającymi łączność mię
dzy ośrodkami kontroli i uzbrojenia i pod
słuchu.

Z dalownika artylerii będącemu tuż po
nad pomostem bojowym, dolatywał od czasu 
do czasu głos II oficera artylerii, zachęca
jącego „dziadów częstochowskich" z działa 
2 aby „tym razem lepiej zgrywali przekaźni
ki". Aparaty torpedowe przestawiały się z 
burty na burtę dla ćwiczebnych ataków 
ogniem kierowanym i samodzielnym.

Dla zmylenia obserwacji nieprzyjaciel- - 
skiej, zespół wykonywał zygzad obronny po 
30 stopni od ogólnego kierunku zbliżenia.

BŁYSKAWICA trzymała odległość na 
TARTARA przy pomocy radaru; starszy flo
tylli był na lewym trawersie w odległości 
4000 jardów.

Dywizjon 19 był również tylko widoczny 
na radarze, gdyż noc choć pogodna była ra
czej ciemna i bez fosforyzacji gładkiej po
wierzchni kanałowych krawędzi Atlantyku.

Sygnał z TARTARA przyśpieszył nagle 
tempo wypadków.

„W KONTAKCIE RADAROWYM Z 
NIEPRZYJACIELEM. NAMIAR PRAW
DZIWY 251, ODLEGŁOŚĆ 10 MIL. CZAS 
NADANIA 0116,“
Oba dywizjony skierowały swe radary 

typu 271 na ten namiar rozpoznając nie
przyjaciela. BŁYSKAWICA otrzymała mel
dunek z własnego podsłuchu radarowego w 
2 minuty później, również w namiarze 251, 
„pięć szybko zbliżających się ech, w odległo
ści 9 mil“.

Dywizjony przestały zygzakować. Odle
głość była poza zasięgiem artyleryjskim czy 
torpedowym. TARTAR określił kurs nieprzy
jaciela jako północny, szybkość 20 węzłów.
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Zespoły aliancki i niemiecki rozpoczęły 
zbliżać się do siebie, szukając jaknajdogod
niej szych kursów, aby w momencie kontak
tu ogniowego wykorzystać maksymum swe
go uzbrojenia.

Plot rozpoczął swą gorączkową pracę 
wykreślania ruchów nieprzyjaciela, odległo
ści od brzegu, obecności pól minowych i 
innych danych dotyczących pola walki.

Radar BŁYSKAWICY trzymający ciągle 
nieprzyjaciela na ekranie, melduje o godz. 
0120, że najbliższe echa nie dające własnych 
znaków rozpoznawczych (I. F. F.) są w na
miarze 228, odległości 9000 yardów.

Ponieważ w niespełna 4 minuty od 
pierwszego kontaktu odległość do niemców 
zmalała o przeszło połowę, należało wniosko
wać, że nieprzyjaciel idzie o wiele większą 
szybkością, niż 20 węzłów, lub, że pierwsze 
określenie celownika było błędne.

Radiotelefon wzywa BŁYSKAWICĘ, to 
H.M.S. ESKIMO podaje o godz. 0126, że nie
przyjaciel wystrzelił do nas torpedy.

Salwa zespołu niemieckiego była przy
puszczalnie odpalona w momencie pierwsze
go kontaktu, a więc 10 minut temu z na
miaru 251; w tym momencie BŁYSKAWICA 
i 20 dywizjon szedł kursem 255, a więc pra
wie, że idealnym kursie tbronnym, oka
zując minimum burty nieprzyjacielowi. 
Wiązka torped idąca szybkością 40 węzłów 
(od godz. 0126), musiała już przejść poza 
zasięg naszych okrętów, na kursach prze
ciwległych nie trafiając nikogo.

BŁYSKAWICA zarządza zwrot dla 20 
dywizjonu na kurs 270°, gdyż T ART AR idą
cy chwilowo kursem 290° zbliżył się za bar
dzo do nas i zasłonił nieprzyjaciela będącego 
po lewej burcie obu dywizjonów.

BŁYSKAWICA i 20 dywizjon otwierają 
ogień artyleryjski do nieprzyjaciela w kącie 
kursowym lewo 50, początkowo pociskami 
oświetlającymi, a później pół-pancernymi. 
(S. A. P.)

W świetle naszych pocisków oświetlają
cych, ukazuje się sylwetka prowadzącego 
szyk niemiecki kontrtorpedowca typu NAR
WIK wyposażonego w działa 150 m/m. Kąt 
biegu nieprzyjaciela: prawo 90, odległość 
5600 yardów. Reszta szyku niemieckiego by
ła chwilowo zasłonięta przez 19 dywizjon po 
lewej burcie.

BŁYSKAWICA uzyskuje nakrycie w 2-ej 
salwie (cztery podwójne baterie) a trafienie 
już w trzeciej Dalocelownik obserwuje po
żar na śródokręciu NARWIKA i że nasze 

salwy z dział 100 m/m, pociski !/2 pancerne 
idą w nieprzyjaciela „jak w masło".

♦ ♦ ♦
W tym momencie walki będzie trzeba 

zatrzymać na chwilę zegarki, aby przypa
trzeć się sytuacji ogólnej.

W czasie gdy BŁYSKAWICA ładowała 
pociski do pierwszego NARWIKA, (w sumie 
12 salw) formacja niemiecka minęła już 19 
dywizjon i rozpoczęła oświetlanie 20 dywi
zjonu i po chwili kierując cały swój ogień 
na O.R.P. BŁYSKAWICA, która znajdując 
się do nich najbliżej musiała przedstawiać 
największe echo radarowe na ich ekranach.

W odróżnieniu od aliantów, niemcy uży
wali pocisków przeciwpersonalnych (kruszą
cych) wybuchających w najmniejszym kon
takcie z celem. Tego rodzaju pociski wybu
chały również w zetknięciu z powierzchnią 
wody i dawały podobny efekt do wybuchu 
bomb głębinowych. Ta nocna amunicja nie
miecka była w dodatku zupełnie bezbłysko- 
wa i salwy nieprzyjacielskie były zupełnie 
nie widoczne gołym okiem.

H.M.S. „TARTAR" został już trafiony w 
pomost pociskami kruszącymi; dowódca flo
tylli został ciężko ranny, 4 marynarzy bry
tyjskich zabitych, 9-ciu rannych w różnych 
częściach okrętu a głównie na pomoście i 
dalocelowniku, który został również uszko
dzony i był w płomieniach. Mimo ogromnej 
intensywności ognia niemieckiego skierowa
nego na BŁYSKAWICĘ, okręt polski nie po
niósł strat, chociaż był obramowany prawie 
każdą salwą nieprzyjacielską i zasłonięty 
ogromnymi słupami wody niektórymi w od
ległości 40 metrów od burty.

Niemcy otworzyli również ogień z dział 
małokalibrowych (przypuszczalnie 40 m/m), 
które jednak przy odległości prawie 3 mil nie 
mogły być skuteczne i raczej pokazywały ich 
małą dyscyplinę ognia, lub brak zrozumienia 
sytuacji taktycznej.

Ponieważ cały 20 dywizjon strzelał do 
nieprzyjaciela posiadając pod koniec wojny 
doskonale wyszkolone obsady dział, często
tliwość ogniowa naszych salw była pokaźna: 
w przybliżeniu co 7 sekund 26 pocisków o 
mieszanym kalibrze 100 i 120 m/m wykony
wało balistyczny przelot do ich formacji. 
Dywizjon 19, który również trzymał nieprzy
jaciela pod ogniem „przysyłał" im 24 poci
ski w salwie, kalibru 120 m/m.

W sumie w pierwszym momencie starcia 
nieprzyjaciel otrzymywał w ciągu minuty 
250 pocisków l/2 pancernych od flotylli. Jeżeli 
przyjmierny konserwatywny procent traf
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nych jako 10. to nieprzyjaciel był trafiony 
conajmniej 25 razy w ciągu 1 minuty od 
otwarcia ognia Podobny, choć nieco zmniej
szony bilans otrzymywali alianci od niemców 
w kalibrze 150 i 130 m/m.

(Jeżeli tylko TARTAR był kilkakrotnie 
trafiony, a nie BŁYSKAWICA lub PIORUN 
to należy to raczej przypisać Opatrzności 
niż statystycznym prawom średnich i przy
padków. Marynarze polscy mają poważne 
powody składać za to wota Królowej Morza 
na ołtarzach kościołów, gdzie ich los teraz 
rozsypał.)

Efektywność ognia alianckiego była je
dnak niewątpliwie wyższa i wybór pocisków 
pół pancernych do walki z kontrtorpedowca- 
mi trafny.

Te ostatnie przenikając do wnętrza 
okrętów niemieckich, musiały tam czynić 
ogromne spustoszenia.

Obie strony używały pocisków oświetla
jących, gdyż wobec okromnej szybkości 
względnej 55-60 węzłów podczas defilad na 
kontrakursach, trafne określenie tychże 
kursów walczących formacji przez ploty nie 
było praktyczne. Niemcy posiadali tu dużą 
przewagę, gdyż ich pociski oświetlające były 
o wiele jaśniejsze od alianckich. Podczas tej 
ciemnej nocy czerwcowej 10 Flotylla była 
jaskrawo „obnażona" przez przeraźliwie bia
łe lampliony pirotechniczne niemieckie, o 
dobrych spadochronach i trwałości świe
cenia.

Artyleria główna niemiecka miała nad 
aliantami również przytłaczającą przewagę, 
gdyż w porównaniu do BŁYSKAWICY waga 
ich pocisków była o 50 procent wyższa. W 
istocie działa BŁYSKAWICY były raczej 
przewidziane do zwalczania lotnictwa.

Atak torpedowy zespołu niemieckiego 
był wykonany ze zbyt dużej odległości, aby 
ich wiązki mogły być skuteczne.

Dywizjon 19-ty koncentrował całą swo
ją uwagę na wysiłek artyleryjski i rezerwo
wał swoje torpedy do ataku z bezpośredniej 
odległości, to jest poniżej 4000 yardów.

Dywizjon 20 również nie doszedł do de
cydującej odległości i nie mógł strzelać tor
ped w momencie zbliżania przed dziobami 
sił własnych w myśl wytycznych walki w 
formacjach (adjacent ship restrictions).

Nieprzyjaciel, który podczas pojedynku 
z BŁYSKAWICĄ szedł kursem północno-za
chodnim, zawrócił w kierunku własnego 
brzegu uniemożliwiając aliantom podsłuch 
radarowy i trzymając w dalszym ciągu celny 

ogień artyleryjski, obramowując salwą po 
salwie okręt dywizjonowy.

BŁYSKAWICA pozbawiona kontaktu 
radarowego z celem wykonała zwrot unika
jący (0130) strzelając do wycofywującego się 
nieprzyjaciela, z dział rufowych w ich przy
puszczalnym kierunku, a więc „na ślepo".

Niemcy wykorzystując, osłonę brzegu, 
który głuszył radary aliantów i wydostawszy 
się z pod ognia 20 dywizjonu, zawrócili na 
wschód, a później znów na północ podcho
dząc do chwilowo obezwładnionego TARTA- 
RA, planując „dożynki", aby w ten sposób 
wykorzystać swój jedyny jak dotychczas 
sukces. Stan 19-go dywizjonu był w tym mo
mencie nie znany dla BŁYSKAWICY, gdyż 
przypuszczalnie dzięki skutecznemu działa
niu aparatów niemieckich do głuszenia ra
darów (nie posiadanych przez aliantów na 
kontrtorpedowcach) nasz P.P.I. był zupełnie 
zaćmiony.

Dopiero z późniejszych relacji wynikło, 
że w momencie gdy formacja niemiecka na
cierała na TARTARA, niewidzialny dla nich 
H.M.S. ASHANTI, który ochraniał dowódcę 
flotylli wystrzelił wiązkę torped z odległości 
3500 yardów trafiając wielokrotnie pierwsze
go w szyku NARWIKA. Niemiec wyleciał w 
powietrze o godz. 0139 i potężna eksplozja 
podwodna wstrząsnęła nawet 20-tym dywi
zjonem.

Była to już ostatnia próba walki przez 
niemców, którzy porzuciwszy szyk rzucili się 
do ucieczki w różnych kierunkach.

TARTAR wciąż jeszcze gasząc własne 
pożary, wycofywał się na północ, osłaniany 
przez wiernego „Piętaszka" ASHANTI.

HAIDA i HURON ścigały rozsypanego 
nieprzyjaciela, który poza zasięgiem ich 
dział był widoczny na ich radarach wycofu
jąc się w stronę Isle de Batz na kursie połud
niowym, a później wschodnim. Dywizjon 
20-ty w szyku torowym zawrócił natychmiast 
w kierunku nieprzyjaciela (godz. 0145) w 
celu odcięcia mu drogi do Brestu.

W chwilę później TARTAR ukończywszy 
gaszenie pożarów wezwał BŁYSKAWICĘ na 
radiotelefon kierując ją w stronę meldowa
nych przez kanadyjczyków kontrtorpedow- 
ców.

O.R.P. „PIORUN", który przyłożył cięż
kiej ręki w pierwszym starciu z NARWIKA
MI, wystrzeliwując szereg celnych salw ze 
swych 120-tek, tak się zapatrzył na nieprzy
jaciela, że nie zauważył nawet uniku BŁY
SKAWICY i szedł dalej starym kursem na 
nieprzyjaciela, co postawiło go w pozycji 
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między 19-tym i 20-tym dywizjonem. Został 
on z powrotem „zagarnięty” przez 20 dywi
zjon, pędzący teraz 30to węzłowym zagonem 
(szyk torowy) i już o godz. 0223 BŁYSKA
WICA na czele pełnego 20 dywizjonu zbliża 
się do TARTARA, a później do HAIDY i HU- 
RONA, które w 4 minuty później (0237) do
szły do zasięgu artyleryjskiego z nieprzyja
cielem.

Z namiaru prawdziwego 125 widać ogień 
i dolatuje odgłos wybuchu, co powoduje 
chwilową konsternację, gdyż nieprzyjaciel 
meldowany przez kanady jeżyków był w na
miarze 216, a więc na zachód od nas.

Istotnie o godz. 0256 widać w tym na
miarze wybuchy pocisków oświetlających. 
HAIDA i HURON, które zwykle jedynie mia
ły kontakt radarowy, wskazywały w ten spo
sób kierunek nieprzyjaciela i o gedz. 0318 
HAIDA określa kurs nieprzyjaciela na 120 
lub 130. BŁYSKAWICA prowadząca swój 
20-ty dywizjon zwraca na kurs 120 i zwiększa 
szybkość do 33 węzłów.

Rozpoczyna się teraz ostatnia faza wal
ki; pościg za nieprzyjacielem.

Idący już na dużej szybkości dywizjon 
20-ty przechodzi przez wielką plamę ropy o 
2 milach średnicy, jedynej pozostałości po 
nieszczęsnym NARWIKU, co odważył się 
przysunąć za blisko to torpedowego „asa pi
kowego” flotylli H.M.S. ASHANTI.

żadnych rozbitków nie zauważono.
Dywizjon 20-ty i pół-dywizjon 19-ty 

(HAIDA i HURON) łączą się o godz. 0350 i 
dla wzajemnego rozpoznania się zapalają 
światła bojowe.

W dziesięć minut później HAIDA, któ
rej nie podobał się mimo wszystko komin 
BŁYSKAWICY, oświetla ją pociskami „star 
Shell”.

Tego rodzaju „obnażenie” nie było przy
jęte z entuzjazmem przez tą ostatnią i o 
gedz. 0430 BŁYSKAWICA poleca kanadyj- 
czykom zająć pozycję w7 szyku 20 dywizjonu.

Nowoprzybyli 19-to dywizjonowcy byli 
bardzo aktywni i upojeni walką, widzieli nie
przyjaciela w wielu kierunkach kompasu nie 
szczędząc tym celom prawdziwym czy urojo
nym pęczków pocisków oświetlających. Dzię
ki temu już o godz. 0449 „HURON” oświetla 
kontrtorpedowiec w namiarze 195, który oka
zał się 1 KT. niemieckim typu NARWIK. Plot 
określa kurs nieprzyjaciela jako zachodni. 
Nieprzyjaciel wycofywał się dymiąc z komi
na przysuwając się coraz bliżej do brzegów 
Finisterre.

Z BŁYSKAWICĄ na czele alianci do

ganiają uciekiniera i otwierają ogień naj
pierw z pocisków oświetlających, a później 
z pół-pancernych. Przewaga ogniowa jest 
teraz przytłaczająca po stronie aliantów. 
BŁYSKAWICA ładuje w niemca 11 salw z 
swej pełnej 8-mio lufowej baterii. Polacy, 
Anglicy i Kanadyjczycy pompują teraz bez
litośnie pociski w przeciwnika, który po 
chwili zaczął się palić i nie odpowiadał żad
nym ogniem.

W dalszej odległości przysuwały się już 
tylko w roli obserwatorów na ten „Cup Fi
nał” H.M.S. TARTAR i ASHANTI, słuchając 
przez radiotelefon przebiegu naszego po
ścigu.

Wśród błysków i huku dział głównych 
awangarda 10 flotylli przechodziła wtedy tuż 
pod Isle de Batz, która była widoczna w sza
rzejącym już poranku.

HAIDA, która na lewym skrzydle 20 dy
wizjonu dokładała Niemcom skutecznego 
ognia, meldowała już o godzinie 0458, że nie
przyjaciel obezwładniony naszymi pociska
mi wyrzucił się na brzeg i jest w płomie
niach. Zwycięska flotylla przeszukała rada
rami cały horyzont, ale więcej okrętów nie
przyjacielskich nie zauważono.

W międzyczasie baterie nadbrzeżne od
ległe o 8 mil, otworzyły ogień do 10 flotylli. 
Ogień ten był jednak mało skuteczny i bli
skich upadków7 nie zauważono. Zwycięzcy 
zignorowali tą anemiczną interwencję z 
brzegu i mimo światła dziennego przeszukali 
jeszcze przez V2 godziny zakamarki brzegu 
bretońskiego. Z późniejszych danych dowie
dzieliśmy się, że wybuch okrętu w namiarze 
185 o godz. 0237 był na pokładzie ELBINGA 
uszkodzonego przez aliantów w pierwszej 
fazie walki.

Było to po raz pierwszy od wielu lat, że 
siły morskie alianckie mogły tak śmiało 
operować w pełnym świetle dziennym i w 
widoku brzegu francuskiego, wciąż jeszcze 
okupowanego przez niemców.

O przeszło 200 kilometrów dalej na 
wschód, patrole wojsk sprzymierzonych do
cierały na przedmieścia Caen w Normandii 
(D plus 3), ale dopiero w kilka miesięcy póź
niej, generał Patton zajął Francję zachod
nią w błyskawicznych atakach wojsk pan
cernych amerykańskich co przyćmiły nawet 
„Blitzkrieg” niemiecki w Polsce.

W pełnym świetle dziennym o godzinie 
0537 BŁYSKAWICA zarządziła teraz zwrot 
na kurs do Plymouth i dyspozycję szyku 
obrony przeciwlotniczej. Kurs ogólny North. 
(000).
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Okręt polski prowadzi teraz całą flotyllę, 
z uszkodzonym TARTAREM za rufą. Zapach 
kawy przenika na pomost bojowy przez tuby 
głosowe; kawa z rumem, nektar dla zwy
cięzców!

Luftwaffe wysłała jednego Junkersa 88, 
który o godz. 0612 wykonał anemiczny nalot 
na 10-tą flotyllę ostrzeliwując ją z broni ma
szynowej z przyzwoitej zresztą odległości.

Znużone twarze weteranów nocnej ba
talii zmarszczyły się w pół-uśmiechu na tą 
parodię ataku niegdyś tak groźnego lotni
ctwa niemieckiego.

„Mietek! daj mu parę placków" — prze
kazał oficer wachtowy do dalocelownika w 
raczej nieformalnej instrukcji otwarcia 
ognia.

BŁYSKAWICA oddała szereg szybkich 
salw z artylerii głównej do prawie już nie
widocznego samolotu. Niemiec, nie ogląda
jąc się za siebie, wyrywał już na pełnych 
motorach „po medale do Goeringa".

W dwie godziny później flotylla znalazła 
się u wejścia do Plymouth. Ostatni rozkaz 

dowódcy podkreślił piękno i powagę tej 
chwili: „PODNIEŚĆ GALĘ BANDEROWĄ"!

♦ ♦ *
W wyniku akcji pod Isle de Batz zostały 

zatopione 2 niemieckie kontrtorpedowce ty
pu NARWIK oraz uszkodzone 1 K. T. typu 
NARWIK i 1 K. T. typu ELBIG.

Próby interwencji z zachodu zostały w 
ten spoósb. udaremnione i zadanie nałożone 
na 10 flotyllę zostało wykonane w pełni.

Straty własne były jedynie na TARTA- 
RZE (4 zabitych, 9 rannych). Nieprzyjaciel 
musiał ponieść ogromne straty personalne, 
a jeszcze większe moralne, gdyż od tej nocy 
żaden się już kontrtorpedowiec na morzu nie 
pokazał.

Okręty alianckie rozpoczęły już minia
turowe „inwazje" zachodnich brzegów Fran
cji wchodząc tam do wnętrza portów i na
wiązując kontakt z Maquis.

Siły morskie niemieckie na zachodzie 
przestały istnieć.

Seamiles

Box 593, Edson, Alberta, Canada, 
12 styczeń 1958 r.

Drodzy Koledzy,
Sześć miesięcy minęło, prawie że co do dnia, gdy 

z London Airport, a nie morzem niestety, losy przy
niosły mnie z rodziną z Anglii do Gór Skalistych w 
Kanadzie.

Wiem, że nie jestem tu pierwszy, z byłej Mary
narskiej wiary, — i pewno nie ostatni a więc krótko 
dla pożytku tych co myślą o emigracji, i dla przy
jemności tych co śledzą z ciekawością losy swych 
kolegów (tak jak ja) oto doświadczenia moje ostat
nich 6 miesięcy.

Do Kanady zdecydowałem się wyjechać w stycz
niu 1957 roku, spodziewając się, że poprzez tą raczej 
drastyczną zmianę, znajdę tu lepsze warunki na po
lepszenie stopy życiowej mojej rodziny i cenną mło
dość przedłużę o lata.

Po opłaceniu kosztów podróży, około £ 300 i 
zrobieniu prowizji dla krewnych zostających w Anglii 
w dolarach, wziąłem tylko £ 105. Zanosiło się więc 
na pionierską awanturę w czem żona podtrzymywała 
mnie — i tak mniej więcej się stało. Po przylocie do 
Kanady, Alberta (35 godzin lotu) żonę i dwie córy, 
12 i 6 lat, zostawiłem u mego znajomego, 85 mil na 

północ od Edmonton. Sam natomiast wróciłem do 
Edmonton szukać pracy.

W lipcu i sierpniu przeszłego roku, nie było o to 
łatwo. Ogłoszenia w gazecie miejscowej, „Edmonton 
Journal" i odpowiedzi na ogłoszenia tam ukazujące 
się, nie dawały pożądanych wyników. W istocie, bez
robocie tutaj odczuć można było prawie że w każdej 
dziedzinie. „Employment Office" wolnych prac nie 
miał do zaofiarowania. A zatem tak jak na filmie 
amerykańskim z lat 1930-tych, chodzić zacząłem od 
firmy do firmy, od biura do biura i od urzędu do 
urzędu, po to aby usłyszeć — „you are too old“ (mam 
tylko 39 lat), „bez doświadczenia w Kanadzie", lub 
poprostu — „No vacancies“. Trzy, cztery tygodnie 
tak przeszły. Gotówka topniała, jak śnieg w sierpniu 
a widoków na pracę nie było. Psychicznie, reakcja 
była raczej niespodziewana. Wydawało mi się, że 
obserwuję siebie, tak jak w kinie, na ekranie. Wi
działem siebie chodzącego godzinami po ulicach, stu
diującego firmy, sklepy, banki, oceniając je pod 
kątem możliwości zatrudnienia, i robiącego- starania 
o interview. Było to nadzwyczaj interesujące i nawet 
nie pozbawione humoru gdy usłyszałem jeszcze jedno 
— „No", „Sorry", „Too old". Dieta moja w tym okre
sie czasu to był Chleb, „peanut butter", bo zawiera 
proteiny, oraz proszkowane mleko — 2 razy dziennie.
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Wieczorem, gdy zmęczony chodzeniem, zasiada
łem do tego pokrzepiającego posiłku, co to za rozkosz 
była użyć swojej wyobraźni i wledży psychologii. Po
wtarzając „sizzling steak, sizzling steak" wsuwałem 
Chleb z „peanut butter" aż mi się uszy trzęsły.

Tak minęło 6 tygodni, gdy układ planet zmienił 
się i Jowisza przychylne wpływy wspomogły mnie 
niespodziewanie.

C.N.R. — Canadian National Railway‘s zaofiaro- 
rowały mi administracyjną pracę, najpierw w 
Edmonton a później w Edson pięknym małym mia
steczku położonym wśród lasów sosnowych tuż: u 
podnóża Gór Skalistych.

Odpowiedzialny jestem za administrację perso
nelu 1 zaopatrzenie 11 stacji, na zachód od Edmon
ton, odcinku idącym wgłąb Gór Skalistych w stronę 
pięknej letniskowej miejscowości Jasper.

Co więcej, szczęście dopisało mi również w zna
lezieniu b. wygodnego bungallow tu w Edson, którego 
wynajęcie kosztuje $ 65 miesięcznie, co jest tanio. 
Cóż to za przyjemność mleć mieszkanie ciepłe, ogrze
wane termostatycznie naturalnym gazem, w każdym 
pokoju ta sama temperatura. Po Anglii to definityw
nie jest przyjemność.

Nasi sąsiedzi, okazali się niespodziewanie po
mocni. Zauważywszy, że posiłki spożywamy po pio- 
niersku na skrzyni, a siedzimy na ławkach, które 
skleciłem z kilku desek, pożyczyli nam fotele, krzesła, 
stoły, naczynia kuchenne — i nawet maszynę do 
prania. Ot, po prostu, umeblowali cały domek. Była 
to szalona ulga, gdyż budżetu naszego nie obciążyłem 
wydatkami 1 spłatami na kredyt. Stopniowo, z 
oszczędności, uzupełniamy teraz nasze braki i w 
chwili obecnej nie wiele rzeczy pozostało do1 kupienia. 
Muszę sie przyznać, że za 2 — 3 miesiące zamierza
my kupić używany samochód, który w Anglii był 
naszym długo niezaspokojonym marzeniem.

Ogólnie, moja żona, która jest Angielką, najle
piej odzwierciedla naszą obecną sytuację, gdy mówi 
— „I am glad, I am here".

Klimat w Albercie przypomina Polskę. Dotych
czas nie mroźno. Brak wilgoci wysp Brytyjskich jest

*
New York, New Orlean, Galwestone.

Coś od ostatniego Zjazdu zacięła mi się maszyna 
i nie mogłem żadnym sposobem nic do Sygnałów wy
stukać. Przyzwoitość jednak już sama nakazuje dać 
znać o sobie a też i we wszystkich dwóch numerach 
Sygnałów nie mogłem nic swojego wyczytać i wstyd 
ml się trochę zrobiło a także zazdrość, że inni piszą 
a ja nie.

Nie wiele się wprawdzie u mnie zmieniło po za 
tym, że znowu jeden rok odkładam za siebie, ot taki 
zwykły rek jak co rok. Pływam wciąż uparcie a de
cyzję pożegnania się z morzem oddalam od siebie jak 
mogę jako najbardziej mi przykrą a mimo to kiedyś 
nieodwołalną.

Jedenaście lat temu, kiedy stanąłem na jakimś 
dworcu wielkiego Londynu z walizką w ręku „przy
sposobiony" niby do życia cywilnego, rozglądałem się 

powodem tego, że zimna i mrozu nie udczuwa się tak 
dotkliwie jak w Anglii a ja w swetrze i letniej gabar
dynie czuję się doskonale.

A więc reasumując nie żałujemy naszej decyzji 
wyemigrowania z Anglii.

Ja w dalszym ciągu mam do niej dużo sentymen
tu 1 piękno krajobrazu brytyjskiego wspominam z 
nostalgią.

W dalszym ciągu odczuwam brak mych starych 
przyjaciół, których zostawiłem w Anglii, oraz pewne
go czaru i majestatu, który posiada Londyn i w 
mniejszym stopniu inne miasta.

Jednakowoż patrząc w przyszłość, w Kanadzie 
widzę dla siebie większe możliwości 1 większą radość 
życia. W Edson mimo wygody, nie zostanę napewno 
na stałe a w swoim czasie lepszą pracę też powinie
nem znaaleźć.

Porównując Kanadę z Anglią, uważam, że obec
nie o pracę tu trudniej niż w uprzemysłowionej 
Anglii, ale gdy raz znajdzie się ją, to wyżyć z prze
ciętnej nawet płacy jest tutaj o wiele łatwiej.

Stopa życiowa oczywiście wyższa. Wydaj e mi się 
że ci Koledzy, którzy w Anglii osiedlili się już od 
1939-40 roku, tak jak ja, mogą odczuć ku własnemu 
zdumieniu, że do Anglii i do „English way of life" 
bardzo przywykli i wiele rzeczy tu w Kanadzie, może 
ich początkowo razić.

To uczucie, oczywiście, słabnie po pewnym czasie 
i nowe doświadczenia, nowe horyzonty, możliwości, 
dodają bodźca, które życie robi naprawdę interesu
jące.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że podejście ludzi, 
nawet do tego samego problemu, różni się bardzo, 
zależnie od ich psychiki, zamiłowań, charakteru etc. 
etc. dlatego też nie chcę tworzyć pozorów, że w Ka
nadzie są większe możliwości znalezienia szczęścia 
niż w Anglii czy w Polsce.

Wszystko zależy od indywidualnego nastawienia 
psychicznego.

Kończę na tem i przesyłam serdeczne pozdrowie
nia koleżeńskie.

Lech Kwapiszewski

* *

zdumionym wzrokiem po obcym mi i nieznanym mie
ście i uczułem, jakgdyby lęk przed zanurzeniem się w 
nim aż po starość. Nie dlatego, że roił mi się w ma
rzeniach daleki, ciekawy świat wypielęgnowany w 
szczenięcych latach, a poprostu pragnienie otwartej 
przestrzeni, wolności i tej najpiękniejszej zupełnej 
swobody zadecydowały o tym, że stojąc wtedy na 
progu tylu Innych nieznanych i mało kuszących dróg 
wybrałem tą jedyną najświeższą i wydawało mi się 
najprostszą — na morze.

Dźwignąłem więc ową walizkę i włóczę się z nią 
przez lata i świat. Jedyny mi wierny i nieodstępny 
towarzysz, oboje nadgryzani czasem starzejemy się 
razem, a przecież przywykliśmy do siebie i trwamy 
w wiecznym oczekiwaniu, śnił nam się kiedyś powrót 
do Kraju. Ot niepoprawni marzyciele jako, i- my 
wszyscy. Walizka była gładka i czysta, Iśjiiąca i mło
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da. Nic to, że swoim wypukłym wiekiem przykrywała 
tylko skromny dobytek wojennych lat i kilku letniej 
włóczęgi, miała służyć tylko do kraju a później... 
eh, co by tam było później. Był by dom, swoi i bliscy, 
swój dawny świat bogaty czy biedny ale przecież 
swój. A tak, cóż. Zawiedzeni i rozgoryczeni poszliśmy 
z nią. w drogę śladem dawnej włóczęgi i trwamy w 
niej aż do dziś.

Walizka się zdarła, zszarzała, wieko zapadło i 
pokryło zmarszczkami, plamy od soli, od wina a może 
i lez, zamki pokryte rdzą a wnętrze... miły Boże. 
Wnętrze to samo. Kilka dni temu w szalejącym na 
pomocnym Atlantyku sztormie spadła mi na giowę 
rozsypując wkoło jak wyrzut a może wspomnienie 
zawartość minionych lat. Usiadłem na łózKu i zanu
rzyłem ręce i serce jak w relikwii, jak w świątyni. 
Jak to dobrze czasami, kiedy samotność tej ciągłej 
włóczęgi tak z nikąd do nikąd siądzie na karKu i 
niby zmora dusić zaczyna, zanurzyć się w przeszłości, 
otulić wspomnieniem i z jakichś niby nic nie znaczą
cych drobiazgów czytać historię minionych lat. Każ
dy drobiazg coś mówi, każdy coś tłumaczy, przypo
mina, wzbudza radość czy łzy. a ot zaśniedziałe gu
ziki munduru, tu emblemat, tam jakiś odłamek żela
za, kula. A ot owinięte w watę małe, srebrne serdusz
ko jak szkaplerzyk, w nim okruch polskiej ziemi, 
Matka Częstochowska i czyjeś drogie dobre i serdecz
ne słowa pisane drobnym maczkiem „Z Bogiem" 
„Kordian", „Anheli" pożółkłe kartki Księgi Piel- 
grzymstwa, Ostatnia improwizacja i cudowny szkic 
węglowy rąk Szopena. Stare listy, fotografie, jakieś 
rękopisy i tyle, tyle innych ubożuchnych, skromnych 
a jakże drogich całym sercem drobiazgów. Chcę się 
wyrzucić czasami to czy owo, a tu jakoś żal, jakoś 
trudno się rozstać. Ciąga się więc człowiek i co raz 
coś jeszcze dorzuci. Skromny to niby dobytek a prze
cież bije z niego jakaś wielkość przeszłości, wspom
nienie i tyle wielkich wzruszeń, a dorobek... Niestety 
jakoś w żaden sposób mi się nie mieści ani miejsca 
w tej walizce nie ma na jakiegoś Lloyda czy Barckle- 
ya nie ma tam żadnych akcji, nie — nie ma nic, czemu 
bym ustąpił miejsca kosztem moich najmilszych 
drobiazgów. A przecież mimo wszystko dorobek jest 
i to nie byle jaki. Setki nocy na wszystkich niemal 
morzach świata, olbrzymi powiew przestrzeni i wol
ności, setki wschodów i zachodów słońca, sztormy i 
burze, zawieje i huragany, dziesiątki krain, lądów i 
miast. Inne rasy, światy i ludzie, setki tysięcy prze
bytych mil, praca i słońce, uśmiech i wino, cudowna 
tężyzna fizyczna i jakaś wieczna radość z upartej, 
szumiącej i niczym nie pokonanej młodości. Fanta- 
sta, marzyciel i abstrakcja. Krótko mówiąc wariat — 
ktoś pewnie powie pomiędzy jednym a drugim roz
daniem kart przy brydżowym stoliku. Słusznie ale... 
zostańmy każdy przy swoim.

A teraz wstyd mi trochę przyznać, że przez tyle 
lat swej włóczęgi jestem dopiero pierwszy raz w New 
Yorku. Wygrywają na tym i Sygnały i ja, bo mam 
się do czego przyczepić i o czym pisać. Byłem kiedyś 
w Tokio i wydawało mi się, że jest to chyba na świę
cie najbardziej zagęszczone miasto pod względem 
ludności. W tej chwili podobno statystyka to po
twierdza. New York jest bezsprzecznie najwyższym 

miastem świata, a Londyn najobszerniejszym. Co 
zaś do wielkości to...

Kwiestia, którą należy rozpatrywać indywidual
nie, dlatego też zastrzegam, że wrażenia, którymi się 
dzielę są tylko i tylko osobiste i polemizować na ten 
temat z nikim się nie podejmuję. A więc sam moment 
wpłynięcia do miasta 1 państwa, gdzie do tak jeszcze 
niedawna było wszystko „naj... naj... naj..." osacza 
pewnym lękiem niwelowanym z wolna ciekawością i 
zdumieniem. Wali się też na człowieka odrazu i przy
tłacza wysokością gigantyczny wprost kompleks 
monstrualnych budowli, które bardziej zdumiewają 
aniżeli przykuwają pięknem architektonicznym. Port 
jest ponury i symetryczny o bliźniaczo podobnych 
molach i wrzynających się w rzekę prostokątnych 
magazynów. Brak niemal zupełny kranów i dźwigów 
odbiera ten swoisty charakter portowego miasta ja
kim cieszy oko Bruksela, Antwerpia czy Hamburg. 
Cumujemy w sobotę po południu w samym centrum 
portu przy sławnej przystani „Cunard White Star" 
gdzie kiedyś miał stanąć tragicznej pamięci „Tyta
nie" cudo ówczesnej techniki budowy okrętów i nie
spełniona nadzieja monopolu w transporcie trans
atlantyckim. W porcie jest cicho i sennie tylko po 
drugiej stronie rzeki leżą na kotwicach olbrzymie 
pływające fortece U.S. Navy.

Wyjątkowo tym razem odprawa celna i emigra
cyjna trwa krótko i zdumiewa wprost uprzejmością 
co w tym kraju trochę dziwi. Stoimy przy dwunastej 
Avenue, idę pięćdziesiątą ulicą poprzez siedem głów
nych arterii, przecinam Broadway, sławną 5>-tą Ave- 
nue, gigantyczny Rockefeler Centre. Ulice zalane 
popołudniowym słońcem niemal puste i straszliwie 
zaśmiecone, zapatrzony w przykuwający wzrok ma
syw niemal najwyższego budynku świata udaję, że 
nie widzę domów po obu stronach odrapanych i róż
nej wysokości, niechlujne i biedne a po pustych 
jezdniach hasa dzieciarnia obszarpana i krzykliwa, 
której w najgorszym wypadku oprócz gruźlicy czy 
innej zarazy z oparów otwartych śmietników nic in
nego nie grozi. W miarę jednak oddalania się od 
portu miasto nabiera wyrazu i zatraca trochę śmieci, 
staję wreszcie pod a raczej przed najwyższym niemal 
wybrykiem człowieka i dopiero teraz można w naj
wyższym zdumieniu pojąć jego ogrom. Zadzieram 
głowę do góry aż do bólu w karku, biegnę wzrokiem 
po gładkiej przestrzeni muru, czepiam się pięter, 
okien, staram się liczyć, kręci mi się jednak w głowie, 
mylę się, zaczynam od nowa, wreszcie daję spokój i 
szukam porównania, zestawienia z innymi gmacha
mi. Obok trzydzieci siedem pięter to oficyna, dwa
dzieścia dziewięć to domek na kurzej łapce. Do czego 
wreszcie człowiek dąży i gdzie się wspina. Dziw, że to 
wszystko stoi i nie wali się na głowę, dziw, że wresz
cie ta święta ziemia dźwiga tyle i nie jęczy pod po
tęgą człowieka, Tuż obok równie potężny choć niższy 
sławny Radio City Musie Hall, mekka wszystkich 
turystów (przeważnie panów) nowoyorska La 
Scala najlepiej zbudowanych dziewcząt i główna 
składnica eksportowa „girlsów1 do wszystkich 
niemal nocnych lokali świata. Tu za jedne pięć 
dolarów można zobaczyć najbardziej nago-kolorowe 
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widowisko, na które olbrzymie tłumy czekają cierpli
wie w kolejkach już od rana.

Mijam jednak to wszystko bo śpieszy mi się do 
polskiego domu narodowego, którego dość mglisty 
adres podat ml sprzedawca gazet. Nie pytam niKogo 
o drogę a wiedziony swoim cyranowskim nosem i 
przysłowiową zdolnością przyswajania terenu tra- 
nam bez puma po przeszio dwugodzinnej podróży aż 
do trzeciej Avenue a później przez czterdzieści przecz
nic do celu.

Na skromnej i mało efektownej ulicy wciśnięty 
pomiędzy dwa brzydkie domy świeci kolorowym na
pisem „roiski Dom Narodowy1. Robi mi się jakoś 
przyjemnie i jest jednak wzruszenie. A szkoda, przy
znaj ę, ze zostałem zupełnie zaszokowany. Wejście na 
doi prawie do suteryny a tam... Gdyby to nie było 
polskie, gayoy nie to, źe człowiek zawsze i niepopraw
nie szuku, czepia się i chwyta wszystkiego co polSKie 
nazwat bym to norą, spelunką, szynkiem w najgor
szym gatunku i... miał bym rację. Niska, diuga pra
wie ciemna sala bez żadnego godła, bez żadnego 
znaku, pierwsze co rzuca się w oczy to posępność i 
butelki... butelki i butelki. Gołe nie nakryte stoły, 
ławy, zaducn i pustka. W prawo następne drzwi i 
jeszcze gorzej. Podobna sala tylko trochę ciemniejsza 
i bardziej zaśmiecona. Kilka stołów bilardowych i 
znowu nic, żadnego znaku polskiego. Tu jest trochę 
gwarniej, rozebrani do koszul grają w bilard rodacy. 
Przeważnie młodzi. Twarze spocone, stężałe powagą 
gry. Nikt nic nie mówi, nikt się nikim nie interesuje, 
słychać tylko stuk bil czasami przekleństwo. Pod 
ścianami lawy, krzesła, nagle stoliki i kilkunastu 
„kibiców11 którzy wyglądają raczej na stałych tu by
walców, ludzi którzy już nie mają swoich własnych 
spraw. Twarze szare, obojętne i znudzone, apatyczne 
i bez uśmiechu. Ubrani dostatnio ale bardzo źle śle
dzą zmęczonym wzrokiem grę, obstawiają graczy, 
palą podie cygara i sami grają w... warcaby. Ale nie 
dla przyjemności ani gimnastyki umysłu. Każdy 
zdjęty kamień przez przeciwnika to najmniej dolar, 
partia kilka dolarów, które wędrują z kieszeń z taką 
samą znudzoną miną jak i wychodzą. Staram się 
nawiązać rozmowę z kimś — daremnie. Każdy się 
kurczy, chowa w sobie 1 nie potrafi nawet uśmiech
nąć. Nie mam pieniędzy amerykańskich i staram się 
wymienić funty. Barman nie chce prawie gadać i 
odsyła do kierownika domu. Idę więc w nadziei, że na 
takim stanowisku jest ktoś kto przynajmniej powita 
mnie uprzejmością. Zawód i to straszliwy. Kierownik 
domu, dobrze ubrany, widać bardziej sprytny do in-. 
teresu aniżeli polski — nawet nie raczył się odwrócić 
do mnie tylko w biegu burknął „banki... do banku 
panie... ja się tym nie zajmuję, mnie to nic nie 
obchodzi.11

Wyszedłem bardzo^ ostudzony ze swojego zapału, 
przechodzę ulicę i wchodzę do polskiego biura po
dróży gdzie w oknie napisy po polsku, nazwisko' ślicz
ne polskie a właściciel... „panie — powiada — ja się 
tym nie zajmuję, ja na tym nic nie mogę zarobić, 
proszę wyjść bo już zamykam.

Naturalnie wyszedłem, wyleciałem jak z procy. 
Przyznaj ę, że byłem głodny i spragniony i naprawdę 
zdobycie dolara, czy dwóch na posiłek stawało się 

problemem. Wchodź ęwięc do trzeciego domu „Polski 
Dom Demokratyczny11 trochę czyściej i jaśniej. Mó
wię prosto, że jestem głodny a mam tylko angielskie 
pieniądze i chciałbym je wymienić. Pan za bufetem 
popaptrzał na mnie, pokiwał głową i rozłożył ręce. 
„Nic panu nie poradzę — powiada — a jeść panu nie 
dam bo ja tu tylko pracuję11. Dałem więc spokój i 
wracam do Domu Narodowego; Sala bilardowa powoli 
zaczyna się zapełniać. Ktoś w sali rzucił kilka centów 
ńo grającej szaty a ta ryczy straszliwie jakąś okropną 
„poiKę • mądzę tu i tam, obserwuję grę, wędrujące 
doiary i szare, bezbarwne twarze i jest ml smutno. 
Ztupeinie mimo woli wracam całym sobą do Lonaynu, 
do nas. JaKze ogromnie różnią się atmosferą nasze 
polskie londyńskie domy, jak ogromnie biją wyglą
dem jakąś swoistą świeżością i... uśmiechem i pol
skością tą nowoyorską placówkę. U nas ten niedosyt 
pieniędzy, często brak ich w takim stopniu aby się 
czuć zupełnie swobodny maskuje się uśmiecnem, 
uprzejmością, gestem i słowem. Nawet połówkę 
„Woodblna11 czy „Weighla11 wyjmuje się ze srebrnej 
papierośnicy i pali z wdziękiem w bursztynowej cy
garniczce a ciężko zarobione kilka szylingowych 
punktów przy brydżowym stoliku chowa się do kie
szeni z takim gestem jakby się już nie chclały mie
ścić. Nawet jeszcze marynarka „demob11 jest staran
nie wyczyszczona, każdy stara się swoją biedę pie
lęgnować i obnosić z jakąś godnością i narodową du
mą. Tu nie. Ludzie mają pieniądze i wydają je lek
komyślnie bez uśmiechu, tak pewno jak i je zara
biaj ą.

Naturalnie, że obserwując to, od razu powstaje 
we mnie pewien kompleks i poczucie ubóstwa. Czło
wiek natychmiast przelicza wszystko na szylingi i 
funty i łapie się za głowę. Piwo i wódka mała — 
dolara, Skromny bardzo posiłek — dolara. Wogóle 
wygląda na to, że dolar jest tu najmniejszą jednost
ką obiegową a centy potrzebne są tylko do automa
tów. Wszędzie dolar. Prawda, że ja na paczkę papie
rosów muszę pracować godzinę a tu... trzy minuty, 
prawda że na samochód, który w nocy można by jesz
cze postawić przed „Dorchesterem11 trzeba pracować 
trzy tygodnie, ale na to wszystko tu trzeba żyć, tu się 
przyzwyczaić, polubić tego dolara a zapomnieć o fun
cie i o naszej skali zarobków w stosunku do tutej
szej.

Otwarły się wreszcie drzwi i zobaczyłem pierw
szego dobrze ubranego pana. Jakież było moje zdzi
wienie i radość, kiedy w przybyłym poznałem kolegę 
Adriana. Przywitaliśmy się bardzo serdecznie i- na
turalnie zaraz do bufetu, najmilszy chyba człowiek 
jakiego znam. Przyjechał zresztą niedawno do Sta
nów z Londynu, mieliśmy więc o czym gadać tem- 
bardziej, że to serdeczny przyjaciel kol. Fangeroga i 
należał w Londynie jakgdyby do naszego zespołu z 
Kozłowskim na czele. Zaimponował mi doskonałym 
wyglądem a przede wszystkim jasnym, pogodnym 
uśmiechem bez którego dopiero w Ameryce poznaj ę 
jak ogromnie trudno i smutno żyć. Nie chcę zdradzać 
tajemnic zawodowych kol. Adriana i jego zarobków 
ale... zarabia akurat tyle na dzień co ja... na tydzień. 
Nie zazdroszczę a całym sercem życzę mu jeszcze 
lepiej. Mimo jednak wszystko kol. Adrian po kilku 
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dobrych drinkach przyznał mi, że... za Anglią tęskni 
a ja mu się wcale nie dziwię. Los jakby chciał mi 
wynagrodzić moje pierwsze wrażenia i niepowodzenia 
uśmiechnął się do mnie na całą szerokość bo w 
drzwiach stanęły dwie nowe a raczej stare a najmil
sze twarze roześmianych już z daleka kol. kol. Majki 
i Palety, z tym ostatnim — pamiętam pożegnałem się 
kilkanaścielat Hemu na pryczy rosyjskiego łagru z 
wspólną obietnicą spotkania się kiedyś gdzieś na 
szerokim świecie. Obaj, więc obietnicy dotrzymali
śmy. Nie będę pisał ile i cośmy wypili bo P. Kdr. 
Rusieckiemu by włosy stanęły z zazdrości, że to nie 
u niego, w każdym razie zamknięcie baru o czwartej 
rano wydawało nam się karą Bożą a zasób dolarów 
u moich trzech przyjaciół zgoła nie przyzwoity. Nie 
płaciłem nic bo nie miałem z czego ale kolegów u- 
przedziłem o tym i wydawało mi się, że to jest w po
rządku tak długo póki następnym rejsem nie zawi
tam do New Yorku. Na razie jednak pragnę Im 
najmocniej i serdecznie podziękować za pośrednic
twem Sygnałów za troskliwa opiekę, za nakarmienie 
mnie i napojenie, za przemiłą gawędę, wspomnienia 
i tą naprawdę najmilszą koleżeńską atmosferę jaką 
można spotkać po tylu latach rozprysku w gronie 
marynarzy. W. wym. koledzy nie obrażą sie przecież 
jednak na mnie jeśli publicznie ich pochwalę, że 
dyskretnie bardzo widziałem u nich poobijane palce 
i zdarte naskórki, że wyczułem a może mi nawet po
wiedzieli. że pracują i to może ciężko a. przecież tro
chę ciszej 1 jakby nieśmiało przyznali mi się, że małą 
własne domy, samochody, są świetnie ubrani a ko
lega Paleta szczególnie postawa i urodą sprawia wra
żenie jakiegoś przemysłowca z kalifornijskiego 
wybrzeża a przecież pływa tylko jako... pierwszy me
chanik.

Mimo szybko bardzo mijających'godzin i w prze
miłej atmosferze pitego w dużej ilości koniaku nie 
zapomniałem przecież o obserwacji i zdążyłem do
strzec, że w górnych kondygnacjach budynku odby
wał się tygodniowy, tradycyjny dancing, że ludzi 
zwaliło się moc i że niemal wszyscy piją i to jak, tak 
typowo po polsku z narodowym zacięciem i trochę na 
smutno, że „zastaw się a postaw się" winno być dalej 
naszą maksymą. Widziałem dużo dobrze ubranych 
pań i bardzo dużo bardzo przystojnych pań. Sala 
restauracyjna odbiega już charakterem, czystością, 
schludnością i dobrze zrobionymi motywami ludowy
mi na ścianach oraz miło urządzonym wnętrzem na
biera. trochę swoistości i wydalę się bardzo oddalona 
od sali barowej mimo, że dzieli je tylko jednak ścia
na. Gdyby nie plastykowe obrusy i kolorowe koszule 
kelnerów można by było z zupełnym zadowoleniem 
spożyć doskonale przyrządzone posiłki.

Kolega Majka był na tyle uprzejmy, że podwiózł 
mnie własnym samochodem (300 dolarów) pod sam 
statek i bardzo serdecznie pożegnał tłumacząc nie
śmiało, że ma jeszcze żonę i dzieci i chyba pojedzie 
do domu. Zbyt było późno aby iść spać, zbyt wcześnie 
aby iść do kościoła gdzie się umówiłem z kol. Adria
nem następnego ranka. Otuliłem się więc trochę 
szczelniej w płaszcz i ruszyłem na spacer. Taki po
ranny bez celu, kiedy nadmiar wypitego alkoholu po
woduje załamanie się energii i wywołuje zmęczenie 

nieprzespanej nocy, kiedy człowiek bije klina klinem 
i zmęczenie stara się pokonać ruchem i świeżym po
wietrzem. Było mi wszystko jedno gdzie idę, pewne 
jest tylko, że pragnąłem się wyrwać z miasta, zdjąć 
z rozbolałej głowy przygniatający ciężar czernieją
cych oczodołami okien posępnych i martwych gma
chów. Szedłem długo w jednym kierunku, tak długo 
aż miasto poczęło zatracać stożkowy charakter, zni
żać się. przypadać do ziemi a miejscami zupełnie się 
w nią wcierać ruderami przedmieścia aż wreszcie za
padać niemal pod ziemie brudem i biedotą. Cóż za 
niebywały kontrast, co za zmiana gwałtowna i nie 
noieta. To już nie nędza a jedna wielka rozpacz. 
Ludzie śpią na ulicach, w załamaniach muru. na kra
tach chodników, jęczą i, złożeczą, napastują o jał
mużnę grożą i nożami błyszczą. To już chyba nie 
ludzie, to jakieś monstra bez nosów i oczu o zeszpe
conych chorobami i narkotykami twarzach. Włóczę
dzy i nędzarze, notoryczni żebracy i narkomani, su- 
tenerzy i złodzieje, kobiety-wiedźmy o rozczochra
nych długich włosach, bezwstydne i rozoasane. niia- 
ne i wariatki, prostytutki i młode dziewczęta, które 
tylko nod osłona nocy odważała sie ofiarować siebie 
za szklankę gorącego mleka, świat bez uśmiechu, bez 
żadnej życzliwości, zacięty, zły i nieufny w zwierzęcej 
wcale już nie o byt a o dzień o jedną chwile. Poli
cjanta nigdzie nawet śladu, ulice wymarłe zunełnie 
tvlko czasami ze świstem przecieranych o jezdnie 
mon przemknie jakaś limuzyna, muśnię światłami 
reflektorów owe źy.iace widma, wciśnie w załamania 
murów i niknie jak zjawa..

Wracam na statek bardziej smutny aniżeli zmę
czony. Do koścmła nie poszedłem a szkoda.. Spotka
łem jednak kol Adriana, który — poczciwiec czekał 
na mnie przez kilka godzin

idziemy jeszcze do Polskiego Domu żołnierza, 
adzie sie grupuje dość dużo biur i klubów różnych 
naszych organizacji m.in. koło naszej >°Mw. Niestety 
jest niedziela i nie ma nigdzie nikogo. Otwarty tylko 
bar ściśle dla członków i gdyby nie powołanie sie na 
kol. Brożka to bvśmy tam nic pewnie nie wynili. Dom 
sorawja. milsze wrażenie aniżeli Narodowy tam też m 
raz nierwszy. Pan. którv był w ba.rze bardzo zresztą 
rmJv i kult.ura.lnv powitał nas uśmiechem i od niego 
usłyszałem tto raz pierwszy „dziękuję"

Wieczorem po zjedzeniu dobrej kolacji (Adrian 
płacił) idziemy na Brodway. Nie ulega wątpliwości 
— a szczególnie po dzisiejszym poranku — że wra
żenie ogromne. Ktoś kiedyś powiedział, że Oxford Str. 
czy Piccadilly Circus w porównaniu do Brodway czy 
piątej Avenue to wiejska ścieżka a mnie się wydąje, 
że to dobrze utrzymany kwietnik przed podrzędnym 
cyrkiem. Kwestia zresztą gustu i o nią nie mam do 
n’kogo nretensjl. Morze świateł, jedna orgia kolorów, 
coś lak kiepska aktorka w bardzo silnym świetle kin
kietów i w sztucznej biżuterii. Prawda, że oszałamia 
to wszystko i... męczy bardziej aniżeli zachwyca. 
Jeden wielki bazar gdzie można wszystko kunić ale 
nic nie dostać. Tłumy, tłumy i tłumy ale kto w tym 
tłumie. Młodzież strzyżona na „jeża" i w obcisłych aż 
do bezwstydu portkach. Guma do żucia i Rock. rock, 
rock. Krzyk, wrzask i zamęt. Tu nie ma „sorry" ani 
thank you, wydaje się, że nadmiar dobrobytu, bo
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gactwo i to wszystko naj... naj... naj... wyjałowiło z 
ludzi zupełnie poczucie uprzejmości, uśmiechu i ja
kiejś prostej, dziecinnej radości cieszenia się z tego, 
co się ma. Kupowałem kilka drobiazgów-pamiątek, 
piłem kawę i jadłem, ocierałem się i obijałem o ludzi 
popychany i deptany nigdzie jednak nie usłyszałem 
tych najprostszych codziennych a jakże miłych i po
trzebnych słów jak właśnie „sorry" przepraszam czy 
dziękuję. Tu sprzedawca się niecierpliwi jeśli się na 
coś za długo patrzy, chciałoby się klienta jaknajszyb- 
ciej pozbyć, a szczególnie takiego, którego może liczyć 
tylko na pojedyncze dolary. Tu znowu wszystko za
czyna się od dolara, niżej prawie nie ma nic. Za 
dolara można sobie wynająć dziewczynę do tańca na 
godzinę. Ma trochę mniejsze piersi jak te z Radio 
City i krótsze nogi ale uśmiecha się tak samo bez
barwnie do swoich nagniotków jak i do godzinnego 
partnera, może tylko bardziej smutno i żuje gumę z 
większą obojętnością.

Może to wszystko dla ludzi bogatych, dla ludzi z 
tamtej strony witryn wytwornych lokali, którzy nie 
muszą liczyć — ma swój urok swoje nawet piękno, 
a nade wszystko pozwala się wyżyć i zepchnąć z ba
rek znojny dzień spędzony gdzieś w klubie czy w 
garsonierze, ale dla nas a właściwie dla mnie to ma 
tylko podziw i zdumienie, że... ludzie tak potrafią 
żyć. Stanęliśmy na samym chyba pępku owego Brod- 
wayu oszołomieni i oślepieni tym sztucznym blaskiem 
i nic, żadnego zatracenia w sobie, żadnych pokus, 
żadnej zazdrości.

„Czy wiesz — mówię do Adriana — że gdzieś, ot 
nawet bardzo nie daleko jest niczym nie zmącona 
nrzestrzeń morza, że jest tylko ostra linia horyzontu 
i niebo i gwiazdy i... cisza taka zupełna przeczysta, 
kiedy cztowiek może dostrzec samego siebie i wierzyć, 
że się nie zgubi."

Adrian stanął, zdjął kapelusz i odetchnął bardzo 
głęboko. „Jak dobrze, że jest — odpowiedział — i 
jak dobrze, że my o tym wiemy". A po tym wzięliśmy 
się pod ręce i ruszyliśmy bez żalu w powrotną drogę.

Pożegnałem Adriana, najmilszego kompana a na 
drugi dzień wieczorem wychodziliśmy z New Yorku. 
I teraz już by to co innego, już byłem znowu w sobie. 
Wspaniały, przebogaty i przecudny widok a nie za
pomniany, tu już człowiek patrzy i nasyca wzrok 
czym innym, czymś niedoścignionym z poza Brod- 
wayu i piątej Avenue. Czerń nocy zamazuje tamto 
wszystko, Olbrzymie masywy strzelistych budowli drą 
granat nieba zrębami murów tak, że widać tylko 
ostre linie a z pomiędzy nich tryska w niebo miliony 
iskier, roi się to wszystko i miga, lśni i błyszczy, roz
lewa wspaniały kolorową łuną i naprawdę sprawia 
wrażenie jakoby szmat nieba rozgwieżdżonego spły
nął na ziemię a gwiazdy milionami wspinają się po 
jakichś niebosiężnych szczytach i ulatują z ziemi ku 
górze.

Taki jeden widok opłaca tamto wszystko, a ko
legów, którzy tą ziemię obrali sob!e jako drugą 
ojczyznę przepraszam, jeśli uraziłem ich czymś w 
swoim liście. Nie miałem zamiaru obrażać niczyjej 
narodowej dumy 1 wiem, że dla każdego jego własny 
kraj jest najpiękniejszy 1 najlepszy na świecie. 
Słusznie i... dlatego też do Ameryki pewnie się nigdy 
nie wybtorę.

A teraz już jestem w drodze do New Orlean, 
żółte, mętne fale Mississipi bełkocą już o burty a w 
dali poprzez gąszcz mijanych dżungli i ponad nim 
znowu się jarzy i bije w niebo milionami świateł 1 
kolorów New Orlean. Kiedyś, kilka lat temu swój 
pierwszy list do Sygnałów wysyłałem właśnie stąd. 
Nie obiecuję, że ten będzie ostatni ale widocznie 
stolica Texasu dobrze wpływa na moje usposobienie 
c^ego najlepszym dowodem jest ten list.

Minęły święta i Nowy Rok i wiem, że mi wszyscy 
dobrze życzą, odwrotną więc pocztą życzę całej Sa
mopomocy i wszystkim Jej Członkom tego samego, 
a Sygnały przepraszam, że trochę zaspałem i obiecuję 
przebudzenie.

J. Krakus

* * *

KALIFORNIJSKIE WSPOMNIENIE
Marzenia zwiedzenia Kalifornii ziściły 

się. Wraz z całą rodziną (żona i dwoje dzieci) 
wyruszyliśmy pewnego zimowego poranka 
koleją w tę daleką podróż. Z Montrealu, 
przez Toronto do Chicago. Stamtąd, pośpie
sznym pociągiem zwanym „GRAND CAN- 
YON“, w kierunku na San D.ego.

W stanie Illinois, przeprawiliśmy się 
przez bagnistą rzekę Mississippi, poprzez do
liny stanów Missouri i Iowa, później przez 
stale wznoszący się terene stanu Kansas, od 
500 stóp do 6000 stóp nad poziomem morza. 
Stany Nevada, Colorado i Ar.zona, to szereg 
pasm górskich, dochodzących do 12000 stóp.

Pociąg większą część drogi nie schodził 
poniżej 6000 stóp, pnąc się czasami do 8000. 
W krytycznych momentach brało udział w 
pracy siedem lokomotyw Diesla, ciągnąc 
dwadzieścia sześć pulmanów.

Góry skaliste, „Sierra Nevada“, to skały 
koloru żółtawo - czerwonego, pozbawione 
wszelkiej roślinności.

Wreszcie wdół, wzdłuż zachodniego spad
ku do osławionej Kalifornii — czyli „Cale 
Funiente", co po hiszpańsku oznacza — cie
pły komin.

Kalifornia jest jednym ż czterdziestu 
ośmiu stanów Am. Płn.,- o powierzchni 160000
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rnil kw. (1¥2 razy większa od wysp W. Bry
tanii), o ludności około 9 milionów.

Położona nad wybrzeżem Oceanu Spo
kojnego, pomiędzy szerokością północną 42° 
i 32°, pomiędzy długością zachodnią 117° i 
124°.

Od granicy Arizony, Kalifornia jest pła- 
skowzgórzem o wzniesieniu około 4000 stóp 
ponad poziomem morza. Po kilku godzinach, 
wjechaliśmy w pustynię Mojave, przestrzeń 
ciągnąca się około 200 mil.

Tutaj jest sucho, nic prócz piasku i ka
mieni, gdzieniegdzie wzgórza — typowe tło 
cowboy‘skich filmów!

Ostatni etap, to przejście z płaskowzgó- 
rza, poprzez wąski łańcuch gór San Bernar- 
dino do basenu Los Angeles.

Tak zwany „Basen L. A.“, jest niskim 
płaskowzgórzem. około 300 stóp ponad po
ziomem morza, o promieniu 35 mil, zatoczo
nym z Los Angelos.

Od zachodu ogranicza go Pacifik, a z 
wszelkich innych stron pasma górskie do 
6000 stóp, poczynając od północnego zachodu 
- pasma gór „SANTA MONICA", od północy 
„SAN GABRIEL", od wschodu „SAN BER- 
NARDINO" i od płd. wschodu „SANTA ANA“.

W tej dolinie jest ciepło, jak nad M. 
śródziemnym. Temperatura w grudniu 75° 
F„ pełno palm, kaktusów, gaje pomarańczo
we, winne i gdzieniegdzie oliwne. Po 76 go
dzinach, pokrywając dystans 3350 mil, do
jechaliśmy do San Diego.

San Diego jest południową bazą Mar. 
Woj. Amerykańskiej na Pacyfiku.

Miasto o ludności y2 mil, z czego chyba 
połowa Meksykańczyków (mieszkańców sta
rych Hiszpanów z Indianami). Podobnie jak 
w Devonport — flota na cumach, jakiś k/t. 
w pogotowiu.

16 mil na południe — przebiega granica 
amerykańsko-meksykańska, dokąd udaliś
my się na jednodniową wycieczkę, zwiedzając 
miasteczko Tijuana, próbując przy okazji 
znajomości hiszpańskiego.

Dwie zasadnicze rzeczy uderzają przy
bysza, pierwsza, to niska stopa życiowa 
i gorący klimat, odbierający chęć do pracy, 
druga, to zupełne zobojętnienie na czas.

Na granicy, rzesze robotników sezono
wych obojga płci, oczekujące pozwolenia 
wjazdu do U.S.A. w celach zarobkowych.

„Biały Pan" przebiera swTych niewolni
ków, będąc za nich odpowiedzialny finanso
wo i socjalnie do czasu, kiedy ich prześle 
z powrotem, wybierając następną partię.

Część Meksykańczyków na stałe udaje 
się do Stanów, ale kwota emigracyjna jest 
ściśle ograniczona.

Z San Diego, pociągiem na północ, 
wzdłuż pięknych plaż, do Los Angeles, odda
lonego o 130 mil.

Miasto to o ile tak je można nazwać — 
to milami rozrzucone, luźno ze sobą powią
zane przedmieścia, w których zamieszkuje 
około 2 \'2 miliona ludzi.

Dużo skośnookich, Murzynów, Meksy
kańczyków, przypuszczam, że wystarczająca 
ilość gangsterów, jak również grupa niereal
nych aktorów filmowych i tłumy ich naśla
dujące, wszyscy sprawiając wrażenie upoje
nia ciepłem i winem.

Domki mieszkalne, ze względu na trzę
sienie ziemi, przeważnie małe, niskie, z lek
kiego materiału, na skąpych dziełkach, bo 
ziemia jest droga — jednym słowem całość 
przypomina kolonie „prefabricated houses" 
stawianych przez Anglików po ostatniej 
wojnie.

Ładnym położeniem i wyglądem wyróż
niają się przedmieścia: Santa Monica, Be- 
verley Hills, Glendale oraz Hollywood.

No, ale tam mieszkają magnaci filmowi 
i olejowi!

środek miasta posiada szereg budowli 
solidnych i wysokich gmachów, gdzie po
wierzchnia szkła przewyższa powierzchnię 
ścian.

Jedzenie restauracyjne badzo drogie, 
niesmaczne i nieczysto podane. Pacyfik jest 
piękny, ze swoimi plażami, woda koloru zie
lonkawego i tego dnia dość chłodna w ką
pieli.

Moja pierwsza wizyta w Los Angeles 
przyniosła mi rozczarowanie. Wyobrażając 
sobie zupełnie coś innego, spotkałem jakieś 
sztuczne miejsce, zupełnie odmienne od tych, 
które dotychczas zwiedzałem.

W Anahein koło Los Angeles zwiedziliś
my nowe studio Walt Diesney‘a dla mło
dzieży.

Studio jest zbudowane na kilkudziesięciu 
akrach ziemi i obejmuje tzw. „frontier land" 
(okres walki z Indianami), „fantasy land“ 
(bajki), „adventure land" (historie XIX stu
lecia w stanach) oraz „land of to-morrow“ 
(przyszłość w ujęciu J. Verne‘go).

A propos mgły. Cały świat kpi z Lon
dynu.

A cóż jest w Los Angeles, czy w San 
Francisco?

W Los Angeles prawie codziennie panuje 
mgła, zalegająca cały basen. O tym, oczywl- 
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sta, bardzo mało geografów wie. Ale dyplo
matycznie mieszkańcy nie nazywają tego 
zjawiska „fog“, lecz ,,smog“.

Co to jest „smog“?
Otóż opary Pacyfiku wchodzą do basenu. 

Wydzieliny spalinowe 5 milionów samocho
dów, dymy fabryk, spalonych odpadków oraz 
wyz.'ewy ropy oliwnej, wierconej w pobliżu, 
nasycają atmosferę. Na skutek braku wia
trów oraz ze względu na otaczające góry, te 
chmury mgły, pozostają statyczne, hamując 
dostęp promieniom słońca, trując mieszkań
ców, swym ostrym zapachem, podobno po
magając rakowi płuc.

Do San Francisco pojechaliśmy autobu
sem przez jeden z najdłuższych mostów na 
świecie — „Oakland BAY BRIDGE“ &y4 mili 
długości, most o dwóch pokładach: górny dla 
samochodów, dolny dla autobusów.

Pośrodku zatoki są dwie wyspy „Treasure 
Island“ i „Buena Yerba“, na których Mar. 
Amer. zbudowała swą północną bazę na Pa
cyfiku.

Nieco dalej znajduje się wyspa ALCA- 
TRAZ, słynna ze swego więzienia.

San Francisco oczarowało nas swą gó- 
rzystością. Mieszkańcy, w liczbie 800 tysięcy, 
składają się z wszystkich narodowości i ras.

Samo miasto śliczne, solidnie odbudowa
ne po pożarze i trzęsieniu ziemi w 1906 r. 
bardzo czyste, z wieloma ładnymi parkami, 
których zieleń przypominała Anglię. Wysokie 
wzgórza TWINN-PEAKS musiały być prze
cięte tunelem w trzy-czwarte swej wysokości, 
ażeby połączyć wschodnią i zachodnią część 
miasta.

Jako drogę powrotną, wybraliśmy trasę 
północną, to znaczy przez stany Nevada, 
Utah, Wyoming, Nebraska i Iowa.

Oto w skróceniu trasa 7200 mil, dla zorien
towania czytelnika w terenie.

Przedsięwzięcie kosztowne, mimo ulgo
wych biletów i dość męczące, ale sądzę warte 
wysiłku. Choć pociągi szybkie i wygodne, wo
łałbym płynąć. Moje reakcje „powycieczko- 
we“ ograniczę jedynie do pierwszych wrażeń, 
ponieważ, aby wydać właciwy sąd o kraju, 
należy tam mieszkać.

Koledzy, osiedleni w Kalifornii dostar
czą, sądzę, więcej informacji na ten temat.

Południowa Kalifornia, to znaczy San 
Diego, Los Angeles i okolice sprawiły wraże

nie sztuczności i odrębności od innych sta
nów.

Czasami zdawało mi się, że jestem w 
oazie, otoczonej zewsząd nieprzebytą pu
stynią.

Wnioskowałbym, że dla białego człowie
ka, z umiarkowanej strefy, klimat byłby tam 
za ciepły i zbyt jednostajny. Ponadto nie
zdrowa atmosfera ze względu na ,,smog“ w 
mieście, wygórowany koszt utrzymania, zbyt 
zmanierowane i hałaśliwe miejsce, ażeby 
mieszkać z rodziną.

Kawalerowie czuliby się tam lepiej.
Klimat płn. Kalifornii bardziejby od

powiadał, ale z kolei nie każdemu podoba się 
amerykański tryb życia.

Po zwiedzeniu tego „ósmego cudu“ świa
ta, jestem bardziej przekonany o uroku 
„Cóte d‘Azur“ lub nawet Cornish Riviera czy 
Płd. Irlandii. Jedną jednak rzecz przyznam, 
że Kalifornia jest jedynym, znanym mi miej
scem na świecie, gdzie łagodny klimat i mo
rze w pobliżu, stworzyły dla człowieka do
skonałe warunki pracy. W porównaniu z 
Kanadą to jest bardzo korzystne, specjalnie 
jeśli się doda fakt narodowościowy.

O ile w tym kraju podstawą dobrej po
zycji jest urodzenie w Kanadzie i anglo
saskie nazwisko, o tyle w Stanach — pierw
szeństwo odgrywa umiejętność pracy.

Jeśli chodzi o pamiątki po hiszpańskich 
konkwistatorach... W budownictwie kościel
nym i w prywatnych rezydencjach, widać, 
często te wpływy, w formie łuków, krużgan
ków i tarasów.

Nazwy miejscowości, gór, rzek są zacho
wane w oryginalnym brzmieniu. Język hisz
pański odbiega jednak od czystej wymowy 
kastyłskiej i jest używany przez Meksykań- 
czyków. Nie sądzę, aby przeciętny kalifornij- 
czyk znał ten język, ale za to często słysza
łem jak go kaleczył.

W nielicznych wypadkach darzono nas 
kurtuazją. Na wspomnienie Montreaku — 
patrzono na mnie jak na przybysza z Marsa, , 
ktoś nawet próbował biednej francuszczyzny, 
w przekonaniu, że sprawi mi przyjemność.

Może kiedyś znajdę wreszcie to idealne . 
miejsce do osiedlenia, a kto wie, może tym 
miejscem będzie Kalifornia.

J. Browarski
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