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W DWUDZIESTĄ ROCZNICĘ
Kochani Przyjaciele 38-mej Nominacji!

Pamiętacie dzień 15 października 1938 roku na 
pokładzie O.R.P. „Bałtyk?" To już 20 lat mija od tego 
Niezapomnianego Dnia, a jednak gdzieś wewnątrz 
nas jest jakiś kącik, gdzie te wspomnienia żyją świeże 
i niczym niezatarte, malowane pięknymi barwami, 
jakie tylko ogląda młodość.

Pamiętacie: — było nas 21 (a właściwie 22, bo 
Jasio mimo odłożonej nominacji był także z nami) 
+ 12. Wyruszaliśmy pełni szczytnych Ideałów z wielką 
dynamiką 1 wielkimi planami — marzeniami o „bo
jowym roczniku", o nowym M.D.Lot, o wielkich woj
nach, które nas poczynią sławnymi wodzami. Dawne 
to już czasy, a tak drogie. Tych 40 miesięcy Podcho
rążówki tylko się mignęło, zostawiając tylko same 
dobre, bo złych na pewno nie mogło być, wspomnie
nia, — 40 miesięcy, przez które zżyliśmy się ze sobą, 
jak rodzina, jak bracia.

Dziwnie nieoczekiwanie ułożyło się dla nas życie 
— pod ukochaną banderą i wymarzonym proporcem 
z ramieniem kaperskim, zbrojnym mieczem, nie po
został nikt. W służbie Neptuna niewielu. Większość 
nas źyje życiem szarego, przeciętnego człowieka na 
lądzie, szczęśliwi egzystencją, jaką sami sobie wyro
biliśmy.

Dziś, z dalekiej Argentyny, śpieszę przy „Naszym 

święcie" pozdrowić Was Wszystkich najserdeczniej, 
Drodzy Przyjaciele, gdziekolwiek Was poniosły losy 
i dać Wam Wszystkim, chociaż na odległość, pyska.

Nie zapomnijmy przy tej okazji złożyć Hołd Tym, 
którzy odeszli.

Nie zapomnijmy wyrazić naszej podzięki Całemu 
Gronu naszych wychowawców marynarskich i peda
gogom, którzy siwieli w oczach, wbijając w nasze 
głowy mądrości, które też i na każdym kroku poza 
Marynarką okazują się tak pożyteczne. W pierwszym 
rzędzie nasze podzięki winny skierować się pod adre
sem najzacniejszego człowieka i dzielnego wodza, 
naszego oficera kursowego, kmdr. Jana Tchórznic- 
kiego. Zapewnij my ich, że o ile los nas tak pokiero
wał, że nie możemy zasad przez nich wpajanych za
stosować na morzu — napewno zastosujemy je na 
każdym kroku w życiu obecnym. ZAWSZE PRZEBO
JEM NAPRZÓD I ZAWSZE FAIR-PLAY.

Drodzy Przyjaciele! Jak Wam pozwoli czas i 
ochota dajcie o sobie znać, najlepiej, jak zawsze, 
przez „Nasze Sygnały". Zarówno i ci z pod starego 
„Union Jack‘a, jak 1 z pod innych znaków, zarówno 
rolnicy z Nazaretłi jak i kupcy w Wall Street. Dla 
nas my zawsze pozostaniemy cl sami — jedna, ser
deczna brać 38-mej nominacji.

Michał Serafin
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„GRYF‘ W PORTSMOUTH
Dokładnie trzy lata po wizycie w Anglii dobrze 

nam znanych staruszek, Burzy i Błyskawicy, do 
Portsmouth zawinął okręt szkolny „Gryf”. Nie ten 
przedwojenny, ale nowy zbudowany podczas wojny 
w Danii, a następnie przekazany w ramach odszkodo
wań wojennych Rosji Sowieckiej która z kolei dała go 
Polsce. Jest to zmodyfikowany statek handlowy, około 
cztery i pół tysiąca ton. W Marynarce Wojennej pły
wał on początkowo pod nazwą „ZETEMPOWIEC". 
Gdy „po polskim październiku” zlikwidowała się ta 
organizacja wzorowana na sowieckim Komsomole, 
przemianowano okręt na O.R.P. „Gryf".

Ta zmiana nazwy, to nawiązanie do tradycji 
przedwojennej jest charakterystyczne dla nowej 
atmosfery panującej w Mar. Woj.

Zmiana ta uderza w chwili wejścia na pokład. 
Począwszy od szczegółów w umundurowaniu. Znikły 
rosyjskie naleciałości, tak rażące podczas wizyty Bu
rzy 1 Błyskawicy. Nie ma już epoletów na mundurach 
marynarskich i toporowych skórzanych pasów z me
talową klamrą na mundurach marynarskich. Jedyną 
bodajże różnicę z przedwojennymi mundurami sta
nowią oznaki stopni młodszych oficerów: chorąży je
den pasek, podporucznik — dwa, porucznik — trzy, 
kapitan marynarki — cztery. Ponieważ na Gryfie, 
jako na okręcie szkolnym, było zaokrętowanych wię
cej niż normalnie oficerów, brytyjscy gospodarze byli 
trochę oszołomieni tym „złotym deszczem" na ręka
wach.

Nie warto wspominać o nic nie mówiących ofi
cjalnych przyjęciach, wizytach komplementacyjnych 
i t.d. Chyba tylko, że rolę jednego z tłumaczy pełnił 
ppor. marynarki brytyjskiej, syn komandora Kamiń- 
okiego. Dużo ciekawsze były kontakty załogi z roda
kami z Anglii. Przyznam się, że spodziewałem się 
liczniejszego przybycia tutejszej Polonii, gdy okręt 
był otwarty dla zwiedzających w słoneczne niedzielne 
popołudnie. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać że 

wizyta nie była należycie „rozreklamowana”, no a 
nasze londyńskie codzienne pismo pominęło ją zupeł
nie milczeniem. Poza tym ci, którzy wiedzeni nostal
gią przyjechali zobaczyć Burzę i Błyskawicę trzy lata 
temu, mieli pełne prawo być rozczarowani i zniechę
ceni. Zwiedzających spotykała wówczas, albo milczą
ca obojętność przeciętnego marynarza, który obawiał 
się wdawać w rozmowy z „reakcyjnymi” Polakami z 
Anglii, albo propagandowe wywody „politycznie u< 
świadomionych”, którzy namawiali na powrót do 
kraju, obiecywali złote góry tym którzy przekroczą 
Rubikon „żelaznej kurtyny". Zresztą niewiele było 
wtedy okazji do rozmowy. Zwiedzających przeprowa
dzano szybko po górnym pokładzie i po pięciu mi
nutach odstawiano na molo.

Teraz było zupełnie inaczej; nieliczni stosunkowo 
Polacy spędzili na pokładzie GRYFA długie godziny 
rozmawiając swobodnie z załogą. Niektórzy przyje
chali by spotkać się ze znajomymi, lub krewnymi 
wśród załogi, większość jednak pod wpływem zrozu
miałego sentymentu. W rozmowach nikt nikogo nie 
„nawracał”, nie agitował ani przekonywał. Poprostu, 
na sprawy zasadnicze Istniała jednolitość poglądów.

Na okręcie nie widziałem, tak bardzo rzucających 
się dawniej w oczy, portretów przywódców politycz
nych. Natomiast w mesie oficerskiej i w wielkiej sali 
wykładowej, służącej jednocześnie za świetlicę 1 kino, 
widnieją portrety króla Władysława IV i admirała 
Arciszewskiego, oraz obraz bitwy pod Oliwą. Na ta
blicy, pod napisem „Polska Marynarka Wojenna w 
Drugiej Wojnie, na Zachodzie”, wycinki z naszego 
albumu. Odniosłem wrażenie, że album ten jest w 
Kraju na wagę złota, a w ogóle zainteresowanie wśród 
załogi dziejami polskich okrętów na Zachodzie o- 
gromne. Młodzi marynarze z dumą wymieniali nazwy 
naszych okrętów i akcji w jakich brały udział.

Józef Bliński

WIADOMOŚCI O KOLEGACH W KRAJU
Na marginesie jednego z artykułów kmdr. E. 

Pławskiego, w którym porusza on szereg nazwisk 
dawnych naszych starych i zasłużonych podoficerów 
Mar. Woj., zebraliśmy trochę ogólnych wieści o losach 
tych z.nich, którzy dotychczas przebywają w Polsce. 
I tak: dawny chor. mar. Patalas — kpt. mar. w stanie 
spoczynku mieszka do dziś dnia w Wejherowie. Chor 
mar. Dyduch — kmdr. ppor. w stanie spoczynku, 
chor. mar. Talaga — kpt. mar. w stanie spoczynku. 
Chor. mar. Grzywa,czyk — por. mar. w stanie spo
czynku. Chor. mar. Wiśniewski — por. mar. w stanie 
spoczynku. Bsm. Więcek — kpt. mar. w stanie spo
czynku. Bsm. Wojtowicz — kpt. mar. w stanie spo
czynku. Bsm. Małek — por. mar. w stanie spoczynku. 
Bsm. Buczek — por. mar. w stanie spoczynku. Wszys
cy przeważnie mieszkają w Gdyni lub w okolicy i za
rabiają w ten czy inny sposób ha Chleb codzienny. 
Jest szereg takich co nie byli powołani do Mar. Woj. 
po wojnie — chor. mar. Lichy (brak prawej ręki) jest 

inżynierem na stoczni gdyńskiej. Chor. mar. Habaj 
jest starszym pilotem w Gdańsku. Chor. mar. Ryter- 
ski jest kapitanem statku. Chor. mar. Szydłowski 
mięszka w Gdyni. St. bsm. Dmltrowicz, jest kapita
nem statku. Kilkunastu kolegów jest w dalszym ciągu 
w Mar. Woj. Chor. mar. Sobczyk jest kmdr. por. St. 
bosman Taczała jest kpt. mar.

Szeregu kolegów już nie ma w naszym gronie. 
Chor. mar. Brychy zginął na holowniku w czasie 
przejścia z Helu do Gdyni, w basenie Prezydenta na
jechał na minę. Zginął także wówczas bsm. Bednar
ski. W obozie jenieckim zginęli w czasie nalotu chor, 
mar. Napierała, Melcer, Nyk. W Krakowie zmarł st. 
bsm. Nowotarski. Ostatnio zmarł w Wejherowie st. 
bsm. J. Szłapka 1-szy kierownik maszyn na pierw
szym ORP „Pomorzanin”.

Tyle co do nas doszło. Korzystamy z tej okazji i 
wszystkim tym naszym kolegom załączamy dużo ser
decznych pozdrowień i nasze najlepsze życzenia.
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WIADOMOŚCI O KOLEGACH
W rubryce „Z Kolegami po świecie", czytamy nie

jednokrotnie ciekawe listy od kolegów z najrozmait
szych nieraz stron świata. Mamy przez to czasami 
wiadomości co jeden z nich czy drugi porabia, jak się 
urządził, jak mu się powodzi, jak się czuje gdzieś tam 
za siódmą wodą. Szkoda tylko że tak ich nieliczna 
grupa pisuje do Sygnałów bo przecież niejeden z nas 
jest ciekawy co się u nich dzieje.

Niejednokrotnie jednak Ci „z daleka" chcieliby 
wiedzieć coś o tych „z bliska" o nas tutaj z Londynu 
czy z Anglii w ogóle. Tymczasem o tych „z bliska" nic 
się nie pisze, cni też nie pisują. Nie pozostaje więc nic 
innego jak w skrócie telegraficznym podać kilka słów 
o tych O' których wiemy. Na początek więc o grupie 
najliczniejszej, która do dziś dnia zachowała łączność 
z morzem i pływa w marynarce handlowej na róż
nych ale w 99% oficerskich stanowiskach. Jako kapi
tanowie statków pływają kol. J. Anczykowski, B. Ga
węcki, F. Pitułko i T. Ożóg. Poza tym cały szereg I- 
szych czy II-gich ofic. mech. Dziś już mało kto z na
szych pływa jako III-ci. Oto lista kolegów pływają
cych: L. Antoszewicz, B. Biskupski, T. Banach, M. 
Białowski, B. Bratkowski, J. Fangerog, T. Farbisz, K. 
Grocholski, A. Hara, K. Hess, P. Jankowski, Z. Ja
nowski, R. Jedyński, S. Kince, J. Krakus, W. Łosko- 
czyński, M. Maciejewski, M. Ołdakowski, J. Pawowicz, 
J. Piór, C. Przybyliński, J. Rekner, J. Seifert, S. Siko
ra, J. Starzycki, A. Sulikowski, K. Szalewicz, L. Ziem- 
bicki, K. Zubkowski, C. Żmija, M. żołyński.

Druga grupa kolegów z gruntu angielskiego to ci 
którzy zupełnie zmienili „zawód" i usadowili się nie 
tyle w marynarce handlowej ile w handlu, otwierając 
własne warsztaty pracy w najrozmaitszych gałęziach 
i tak:

Najstarszą „placówką" jest hurtownia żywnoś
ciowa wraz z kilkoma sklepami żywnościowymi której 
założycielami i właścicielami są koledzy: Kłopotow
ski, Góralczyk, Plezia, w tejże samej firmTe pracuje 
kol. W. Szabunia i H. Elbel. Firma rozwija się pomyśl
nie, bo przecież ludzie jeść muszą.

W tej samej branży pracują i inni ludzie: kol. P. 
Wasilewski ma nowoczesny sklep żywnościwy w Lon
dynie jak również kol. St. Reszitny jest właścicielem 
ładnego sklepu na South Kensingtcn. Podobny sklep 
żywnościowy ma kol. Idzikowski w Bristolu a kol. Do- 
bersztyn jest „grocerem" z 3-ma sklepami w Bath.

Jarzynami na całego handlują w zgodnej spółce 
kol. A. Górski i W. Kamuda zaopatrując w jarzyny 
dobrą klientelę z St. John‘s Wood.

Zupełnie w innej dziedzinie ma bezmała monopol 
kol. T. Kutek. Jeśt właścicielem dużej firmy Fregata 
Travel przez którą można załatwić wszystko: spro
wadzić rodzinę z Polski, pojechać na urlop na konty
nent, pojechać samolotem czy okrętem do najdalsze
go zakątka ziemi, słowem bez przesady w trochę 
mniejszym wydaniu Cook Lid.

Jeśli chcecie koledzy mieć nowoczesne meble, 
ładne kute w żelazie lampy czy inne najróżniejsze 
dekoracje to tylko do kol. A. Jaraczewskiego, którego

W ANGLII 
iirma Mars Ltd. zaopatruje w niejedno najwytwor
niejsze sklepy Londynu.

Natomiast jeśli zechcesz kolego ostrzyc się przy
zwoicie to wal do kol. Wizły a jeśli chcesz żonie za
fundować trwałą ondulację to kol. Pawlicki zrobi to, 
tak że niech się Paryż schowa.

Nie brakuje też naszych w „papierze *,  tutaj trzy
mają polski rynek kol. kol. Wroński i Busiakiewicz. 
Tak zwane „Stationary" czy jakikolwiek gatunek pa
pieru czy opakowania dostanie się u nich, jak rów
nież wszelkie druki, powielanie .maszyny do pisania 
i t.p. kupisz tam za tanie pieniądze, więc popierajcie 
swoich.

Współwłaścicielem dużej pralni mechanicznej 
jest kol. Dulla, którego maksymą jest „Nie morduj 
swojej żony, pozwól nam zrobić tę brudną robotę" 
więc jeśli chcesz mieć śnieżno białą bieliznę to do... 
kol. Dulli.

Są i między naszymi aptekarze, więc jeśli nie daj 
Boże potrzebne lekarstwo to napewno kol. Liber zrobi 
je tak że każdy chory poczuje się jak nowonarodzone 
dziecię.

Kwestię okularów można załatwić w grupie ma
rynarskiej bo znowu kol. Kazio Domański który się 
wykształcił na pierwszorzędnego optyka i osiedlił się 
w Newcastle, działa bez pudła.

Firmę wysyłkową paczek do Polski otworzyli już 
dawno kol. Minkiewicz i Mende. Można wysłać przez 
nich do rodziny w kraju dosłownie wszystko od nici 
począwszy na maszynach do szycia czy rowerach 
skończywszy. Miły ten zespół działa niezawodnie, więc 
paczki do Polski należy wysyłać tylko przez Felusia 
i Dziabasa.

Kol. Mindak pracuje „w domach" to znaczy jest 
współwłaścicielem agencji która ułatwia, nabywanie 
domów czy mieszkań. W bardzo oryginalnej „gałęzi 
przemysłu" pracuje kol. J. Gosiewski, firma której 
jest właścicielem wyrabia... narzędzia chirurgiczne. 
Niemniej interesującą pracę ma kol. Jagusiewicz, jest 
od lat wielu właścicielem b. ładnie zaprowadzone) 
farmy minkowej więc płaszcz minkowy dla Twej żony 
kolego będzie cię taniej kosztowa! przy skontaktowa
niu się z kol. Jagusiewiczem.

Specem od barów i restauracji jest kol. Czapliń
ski który twierdzi że snack-bar — to doskonały inte
res, a co ważniejsze my mu wszyscy wierzymy.

Kol. Kramek szyje hurtem suknie damskie i jest 
właścicielem dobrze prosperującej szwalni.

Dla odmiany kol. Hermaszewski jest wspówlaści- 
cielem firmy radio-telewizyjnej. Napewno kupi się 
taniej u niego niż gdziekolwiek indziej.

Jeśli popsuje się komuś samochód to własny 
garaż posiada kol. J. Jędroszczyk a wiemy przecież że 
mechanik z niego pierwszorzędny.

Brakowałoby w tym całym przeglądzie np. skła
dów aptecznych, otóż i tacy są między naszymi co są 
właścicielami drogerii i takim jest właśnie kol. Ka
tarzyński.

Naprawdę solidnie, tanio i szybko oprawia książki 
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introligatornia której właścicielem jest kol. inż. Za- 
ziemski więc i w tym dziale mamy kogoś z Mar. Woj.

Napewno przeczytawszy to wszystko kochany ko
lego będziesz solidnie zmęczony w tym więc wypadku 
udaj się niezwłocznie na wypoczynek do pensjonatu 
w Brighton którego właścicielem jest kol. St. Wieczor
kiewicz.

Tyle na razie. To jest to co wiemy, a jeśli nie 
wiemy o wielu, wielu innych naszych kolegach którzy 
prowadzą takie czy inne warsztaty pracy, to tylko z 
ich własnej winy bo widać kontaktu z SMW nie pod
trzymują, więc j nam nie łatwo o nich pisać w ciemno.

J.B.

KRONIKA STOWARZYSZENIA
WALNY ZJAZD STOWARZYSZENIA

W dniach 19 i 20 kwietnia odbył się w siedzibie 8. 
M. W. doroczny XIII z kolei Walny Zjazd Stowarzysze
nia. W Zjeździe wzięło udział około 50 kolegów, łącznie 
z delegatami Kół Plymouth, Glasgow i Brighton. Zjaz
dowi przewodniczył kol. B. Wroński. Sprawozdanie ze 
Zjazdu dołączamy do nieniejszego numeru.

Skład nowowybranego Zarządu jest następujący: 
Prezes — W. K. Nadratowski,
Pierwszy wiceprezes — dr. W. Limonienko,
drugi wiceprezes — S. Wieczorkiewicz,
Sekretarz — J. Busiakiewicz,
Zastępca Sekretarza — J. Biliński,
Skarbnik — W. Krzyżanowski,
Zastępca Skarbnika — T. Czapliński.

Ponadto weszli do Zarządu:
T. Budzyński, 
R. Dulla, 
W. Herzog, 
J Mackus, 
G. Mende, 
F. Minkiewicz,

M. Hrynkiewicz-Moczulski,
C. Proniewicz-Załomay,
A. Wacięga,
M. Urbańczyk,
S. Kmiecik, 
S. Wolff.

Komisja Rewizyjna: kol. kol. —
R. Bakies, T. Hermaszewski,
Z. Plezia A. Ponikiewski.
H. Kamiński,

Sąd Koleżeński: kol. kol. —
J Chojnowski, B. Wroński,
A. Piechowiak, z. Wojewódzki,
W. Sągajłło, W. Zaziemski.

Przewodniczący Walnego Zjazdu SMW przesyła za 
pośrednictwem „Naszych Sygnałów" serdeczne podzięko
wanie wszystkim tym Kolegom, którzy z okazji Zjazdu 
nadesłali życzenia do SMW.

KOŁO NEW YORK
W dniu 28 listopada 1957 odbyło się Walne Zebranie 

członków Koła SMW New York. Nowy zarząd wybrany 
został w następującym składzie: kol. kol.
Prezes — A. Chart-Charłoziński,
Pierwszy wiceprezes — T. Jaszkowski
Drugi wiceprezes — H. Gottschalk,
Sekretarz Org. — E. Lubicz,
Sekretarz Fin. — Z. Łopuch,

Członkowie Zarządu: kol. kol.
W. Majka, K. Brożek,
M. Łysakowski. K. Mayer,

Komisja Rewizyjna: kol. kol.
S. Dzioba, W. Olszewski.
K. Nagrodzki,

Sąd Koleżeński: kol kol.
J. Gottschalk, J. Paleta.
B. Kiciński,

KOŁO BRIGHTON
W dniu 30 marca odbyło się Walne Zebranie człon

ków Koła SMW Brighton, 
w następującym składzie: 
Prezes —
Wiceprezes —
Sekretarz —
Skarbnik —

Komisja Rewizyjna:
B. Bąkowski, K. Cichoń,

Nowy Zarząd wybrany został 
kol. kol.
T. Zabłocki,
P. Modrzejewski,
S. Wieczorkiewicz,
H. Adamiak.

kol. kol.
W. Żółkiewka.

KOŁO SMW GLASGOW
W dniu 2 marca odbyło się Walne Zebranie członków' 

Koła SMW Glasgow. Wybrany Zarząd ukonstytuował się 
następująco:

Prezes — kol. W. Cygan, Sekretarz — kol. Z. Mot- 
łoch, Skarbnik — kol. W. Pawłowicz.

KOŁO SMW W PLYMOUTH
Na Walnym Zebraniu członków Koła SMW Ply

mouth, które odbyło się dnia 9 marca 1958, wybrano no
wy’ Zarząd w następującym składzie:

Prezes — kol. E. Preisner, Sekretarz — kol. C. Ku
rak, Skarbnik — kol. L. Wolny, Członek Zarządu — kol. 
H. Grześkowiak.

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący — kol. T. Sro
ka, Członek — kol. L. Jaśkiewicz.

Nowoobranym Zarządom Kół przesyłamy serdeczne 
gratulacje i żywimy nadzieję, że zrobią one wszystko, 
by istnienie Kół zachować i działalność ich rozszerzyć. 
Życzymy im tego z całego serca.

CZŁONKOWIE DOŻYWOTNI
członkowstwo dożywotnie wpłaciliW bieżącym roku 

następujący Koledzy:
F. Doliński £ 11. 0.0
A. Kłopotowski 13.10.0
K. Malawski 10 10.0
E Liber 10.10.0
K. Grocholski 15. 0.0
F. Pitułko 12. 0 0
K. Szalewicz 11.10.0

A. Kwaśnica £ 10.10.0
J. Mazur 10. 0.0
S. Gawlik 12 0.0
P. Jankowski 15. 0.0
K. Brożek '30 doi.
J. Puzio 30 doi.

Ogółem od czasu wprowadzenia członkowstwa doży
wotniego 66 kolegógw wpłaciło na członkowstwo dożywot
nie sumę £ 754.0.9.

Wszystkim członkom dożywotnim za społeczne usto
sunkowanie się do naszego apelu i zrozumienie naszej 
sytuacji Zarząd Główny SMW serdecznie dziękuje.

Jednocześnie ponawiamy nasz apel do wszystkich 
członków SMW, by w miarę swych możliwości finanso
wych zechcieli pomóc swej własnej organizacji przez 
wpłacanie składek dożywotnich. Sprawa ta jest i będzie 
zawsze aktualna.
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NOWI CZŁONKOWIE
Ostatnio zgłosili swoje wstąpienie i zostali przyjęci 

do naszego Stowarzyszenia : kol. kol. E. Bruch, J. Mazur, 
W. Szwec.

Oraz jako członkowie wspierający:
p. E. Iwański, dr W. Clark, p. M. H. Cardiff, p. R. 

Mount, p. D Barrington-Hudson, p. M. Macartney, p. K. 
R. Mackenzie.

ODWIEDZINY KOLEGÓW
W ostatnim okresie odwiedzili SMW następujący Ko

ledzy :
pp. Tymińscy z córką z Pakistanu,
pp. Markowscy z rodziną z British Honduras, 
oraz kol. kol. Jacek Dehnel z Polski, M. Hłasko z Fran
cji, M .Wasilewski ze Szwajcarii, T. Rekner, W. Łosko- 
czyński, B. Gawęcki, ,T. Ożóg, A. Połomski z żoną i cór
ką, St.Kince, P. Jankowski, J. Kosik, kmdr. K. Siemasz
ko z Polski.

WYJAZDY
W lipcu bież, roku wyjechał na stały pobyt do USA 

kolega W. ZAREMBA. W sierpniu opuścił na stałe An
glię kol. dr Tadeusz Rowiński, udając się wraz z rodziną 
do Kalifornii, USA. Obydwu Kolegom życzymy, serdecznie 
dużo powodzenia na nowej ziemi,

DYPLOM MASTRA
Przed komisją Board of Trade składał egzamin i 

otrzymał dyplom „Mastra“ kol. J. Seifert. Z tej okazji 
składamy Mu serdeczne gratulacje.

ODZNAKA SMW
W wykonaniu uchwał poprzednich Zjazdów Zarząd 

Główny SMW zamówił 200 sztuk odznak członkowskich. 
Przypominamy, że kilka lat temu została w tym celu 
powołana specjalna komisja, która badała nadesłane pro
jekty i ostatecznie zatwierdziła projekt nadesłany przez 
kmdr. T. Podjazd-Morgensterna. Ze względów oszczędno
ściowych odznaka została wykonana, najtańszym sposo
bem.

Można ją obecnie nabyć w Sekretariacie SMW za 

cenę 5 szyi. Prosimy wszystkich członków o zakupywanie 
jej, gdyż jedynie w ten sposób „odmrozimy" włożony w 
to kapitał. Należy podkreślić, że całkowity ewentualny 
dochód idzie na Komisję Opieki i pomoc dla, chorych i 
inwalidów Marynarki Wojennej i z tego przede wszyst
kim powodu zachęcamy kolegów do- nabywania odznaki.

TOMBOLE W SMW
Tombole urządzane obecnie co dwa tygodnie w na

szym Klubie mają coraz to większe powodzenie. Zapo
czątkowane zostały przez Koło Pań SMW. Niestety Koło 
Pań zmalało- do faktycznie czterech czy pięciu czynnych 
członkiń tak, że obecnie trudno powiedzieć, by Koło Pań 
w ogóle istniało. Sprawę zorganizowania tombol przejął 
Komitet Klubowy i pozostałe panie. W każdym razie 
tombolę idą dalej i coraz lepiej, co przede wszystkim na
leży zawdzięczać p. J. Mackus i kilku paniom oraz kol. 
Waciędze. W tym roku odbyło się 13 tombol i ogólny czy
sty zysk wyniósł £ 63.0.0, które to pieniądze zostały wpła
cone do kasy SMW.

Korzystamy też z okazji i jeszcze raz apelujemy do 
wszystkich członków o popieranie tsj inicjatywy przez 
nadsyłanie najdrobniejszych nawet fantów.

SYTUACJA FINANSOWA KLUBU SMW
Jak podawaliśmy w sprawozdaniu rocznym za, rok 

1957, Klub przyniósł stosunkowo znaczny dochód, bo £ 
1535.0.0. Przy układaniu budżetu na rok 1958 przyjęliśmy 
dochód z Klubu na £ 1250.0.0. Tymczasem sytuacja w 
Klubie uległa znacznemu pogorszeniu i do chwili obecnej 
wpłynęło jedynie £ 150.0.0. Gwałtowny spadek frekwencji 
został spowodowany przede wszystkim długotrwałym 
strajkiem autobusowym oraz ogólnie złą koniunkturą. 
Obroty we wszystkich lokalach spadły znacznie. Ten stan, 
rzeczy jest tym bardziej niepokojący, że nie zanosi się 
na zasadnicze zmiany w najbliższej przyszłości. Dla nas 
jest to tym dotkliwsze, że dochód ż Klubu jest podsta
wowym źródłem naszego istnienia. Na razie Zarząd Głów
ny SMW nie przewiduje żadnych dr; stycznych pociąg
nięć, niemniej gdyby sytuacja nie zmieniła się na lepsze. 
Zarząd SMW stanie przed decyzją wprowadzenia rady
kalnych i zasadniczych zmian.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Doszła do nas wiadomość, iż zmarł w Wejherowie je

den z najstarszych naszych kolegów, jeden z pierwszych 
co już w 1919 roku zgłosili się do powstającej Polskiej 
Marynarki Wojennej, st. bosman Józef SZŁAPKA.

Był on pierwszym kierownikiem maszyn na pierw
szym OPR „Pomorzanin". Przesłużył na nim, a potem na 
ORP „Wilja" lat 20. Odszedł od nas jeden ze „starej 
gwardii", co 30 lat temu kładła podwaliny pod Polską 
Marynarkę Wojenną. Cześć Jego pamięci!

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

łów" — następujące dary wpłynęły na Fundusz im. J. 
Ginsberta:
K. Brożek £ 1.15.0 A. Kwaśnica 0.10.0
Liga Morska Kol. E. Pławski,

Oddz. Gdynia 3.10.0 Szewc, Pulchny 2. 3.6 
Dr W. Limonienko — 2 płaszcze męskie, 4 swetry męskie, 
5 par pantofli męsk., 11 koszul, krawaty, kołnierzyki, 5 
ubrań męskich, 4 sukienki, 2 płaszcze damskie, 4 kostiu
my, 3 swetry, 6 ciepłych koszulek, 4 p. pantofli damskich.

Wszystkim wyżej wymienionym ofiarodawcom — Za
rząd Główny SMW składa serdeczne podziękowanie za 
ich dary i pamięć o potrzebach naszego Stowarzyszenia.

Dary na SMW
K. Brożek £ 1.15.0
J .Klamt 5.0
dr S. Nalęcz-Korze-

niowski 16.0
Wszystkim Ofiarodawcom

S. Podlewski £ 10. 0.0
W. Zajączkowski 3.10.0
S. Wolff 3.0

serdecznie dziękujemy.
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA 
KOŁA SMW GLASGOW

W dniu 2 lutego 1958 na Walnym Zebraniu zebrali
śmy się 23 i przystąpili do obrad.

Sprawozdanie za rok ubiegły — poszło gładko. Komi
sja Rewizyjna złożyła podpisy na książkach skarbnika 
też gładko. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarzą
dowi — jeszcze gładziej.

Więc wybieramy nowy Zarząd i z miejsca utknęli
śmy. Owszem, podano kandydatury całego Zarządu — 
tylko że nikt nie przyjął. Zeszłoroczny sekretarz i skarb
nik w jednej osobie, kol. Strzelczyk wyjawił nam (jak 
byśmy nie wiedzieli jak ten czas ucieka), że funkcję 
trzymał przez osiem lat. Wstrząsnął głową raz drugi i 
stanął rakiem i nie.

Zostawiliśmy więc funkcję sekretarza, chwyciliśmy 
się prezesa.

Lassa — oczywiście to bardzo porządny człowiek i w 
postawie i w obejściu — urodzony prezes — bajkowa! je
den i drugi.

Klasnęliśmy w graby, a kiedy ucichły oklaski, usły
szeliśmy stanowcze — nie.

Tłumaczy on — nieładnie jest, by jeden i ten sam 
zarząd pracował wiecznie. Przecież jest nas tu ponad 
dwudziestu. Dlaczego Cygan nie może wziąć prezesostwa.

Odkąd poruszono moją osobę — zacząłem się bronić.
że ten sam zarząd z roku na rok, to nie jest argu

ment — krzyknąłem. Przecież w Londynie najważniejsze 
funkcje zarządu obsadzane są przez tych samych ludzi 
niemal od założenia Stowarzyszenia. Poza tym miałem 
wiele uzasadnionych wymówek. Mieszkam daleko na 
przedmieściu, całą godzinę jadę autobusem. Rodzina, 
dzieci. overtime, itd.

♦

Poznań, 16 kwietnia 1958 r.
Redakcja „Naszych Sygnałów" 

Pisma Samopomocy Marynarki Wojennej 
13, Chelsea Embankment

LONDON, S.W.3.
Równoczesną pocztą pozwoliłem sobie przesiać do 

biblioteki Samopomocy Marynarki Wojennej egzem
plarz nowego, trzeciego wydania „Wielkich dni ma
łej floty". Korzystając z tej okazji chciałbym raz 
jeszcze ponowić wyrażone już w przedmowie do tej 
książki podziękowanie za użyczone mi przez Samo
pomoc cenne materiały, a zwłaszcza egz. Albumu Pa
miątkowego. Moją ocenę tego, pięknego wydawnictwa 
wyraziłem już w opublikowanym w poznańskim „Ty
godniku Zachodnim" artykule pt. „Księga chwały 
polskiego marynarza" i jeżeli powracam do tego za
gadnienia w liście do „Naszych Sygnałów" to czynię 
tak dlatego, że właśnie na łamach jednego z dawniej

Jednym słowem — brak czasu.
Jeszcze raz nie mogę! — powiedziałem 1 przyjąłem. 

Z powrotem do wybierania sekretarza.
Prosiliśmy każdego obecnego, Kolegów Ducha, Gat- 

tnera, Oira. Motlocha — dosłownie każdego z obecnych. 
Niestety — każdy miał wymówkę, włącznie z tymi, co 
proponowali kandydatury innych. Wobec tego rezygnuję 
z prezesostwa — oświadczyłem.

Nastała cisza przerywana tylko czyimś chrząkaniem.
Płynęły godziny.
Wnet bar na dole zamkną! — ostrzegł ktoś
Mianuję skarbnikiem kol. Pawłowicza — wcisnąłem 

z głupia i — przyjął. Z ociąganiem się — sekretarza przy
jął Motloch. Ale ja pisać nie umiem — zastrzegł się.

Ja też nie umiem — powiedziałem. — Pomogę Ci
Najtrudniejszy orzech został kraknięty.
Już bez wymawiania się trzech przyjęło obowiązki 

Komisji Rewizyjnej.
W samych dyskusjach poruszono sprawę członków 

nie płacących od roku.
Co z takimi zrobić?
Nic — podałem rozwiązanie. Ci ludzie, jak chór. 

Duch, Wydymus czy Kowal wpadają raz na rok, regu
lują składki wstecz i znów ich nie widać jakiś czas.

Sprawa ostatniej zabawy.
A-a-a, było ponad 80 ludzi i przyniosła czystego do

chodu £ 11. Zabawa taka przydałaby się częściej — zgo
dzili się wszyscy.

Na tym obrady zastały zakończone.
Komisja Rewizyjna: kol. kol. E. Gattner, G. Olesz

czuk, J. Kolendo.
W. Cygan, prezes A. J. Motloeh, sekretarz

*
szych numerów tego pisma przeczytałem słowa jakże 
niesłusznej krytyki „nieszczęsnego" — jak go tam 
nazwano — albumu, że dużo tam o służbie kancela
ryjnej, obozach demobilizacyjnych i pomocniczej 
służbie kobiet, a mało o walce i służbie okrętów, które 
prawdopodobnie istniały jako dodatek do tego wszyst
kiego...

No cóż, moje zdanie jest zupełnie inne. Album nie 
jest oczywiście historią Marynarki Wojennej R.P., bo 
z pewnością wcale nie miał nią być, ale jest cennym 
dokumentem upamiętniającym wielką w stosunku do 
jej rozmiarów rolę odegraną przez Polish Navy w 
ostatniej wojnie, fundamentem do zapoznania się z 
całokształtem działalności naszej Marynarki Wojen
nej w latach 1939-1945, a przy tym wszystkim — 
mimo złudnych pozorów stworzonych przez albumo
wy charakter wydawnictwa — zawiera sporą garść 
informacji dla tego, który chce szukać, umie patrzeć 
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1 potrafi znaleźć. Przygotowując ostatnio obszerną 
książkę i 21 broszur (w sumie ok. 1000 stron omawia
jących „wielkie dni" naszej „małej floty" przekona
łem się o tym najlepiej.

I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Sprawa 
oddźwięku, jaki album wywołał, i przyjęcia, jakie 
znalazł w kraju. Przez długie lata album ten był w 
Polsce niemal legendarnym wydawnictwem, którego 
jakże szczęśliwych posiadaczy liczyć mcżna było na 
palcach, nie wiele zaś większa była liczba tych, któ
rzy mieli — jak niżej podpisany — okazję widzieć go, 
trzymać w rękach i przeglądać z wypiekami ogromnej 
emocji na twarzy i rosnącą w sercu głuchą rozpaczą 
że po obejrzeniu albumu nie można go będzie zabrać 
ze sobą i przeglądać po raz drugi, piąty, dziesiąty (jak 
to wciąż jeszcze robię teraz), ale trzeba go będzie po-

♦

San Nicolas, dnia 1.8.1958.
Szanowne i Drogie „Sygnały"!

Jeszcze jedna zbłąkana owieczka wraca do paste
rza — jeszcze jeden „bywszy" (ale to bardzo dawne 
czasy) marynarz daje znać o sobie po raz pierwszy 
po 9% latach. Ale zarówno wrodzony „wodowstręt" 
do pióra, jak 1, już nie nowe, ale inne warunki życia 
— rodzinka, codzienne troski i stała włóczęga (pra
wie nigdy nie pracuję tam, gdzie mieszkam) stają 
na przeszkodzie pisaniu.

Dziś pozwalam sobie „molestować" (po naszemu) 
Was Panowie z następującego powodu: Bywają okre
sy, zwłaszcza po przeczytaniu jakichś starych „Syg
nałów", które z dziesiątych rąk niekiedy do mnie 
trafią, gdy z rozrzewnieniem wspomina człek dawne, 
cudowne czasy, najpiękniejszy w życiu okres grana
towego mundurka i ten wymarzony, już w okresie 
świadomej młodości, — Wielki Dzień NOMINACJI.

Dwadzieścia lat już mija od tego dnia i przy tej 
okazji pozwalam sobie zwrócić się do Szanownej Re
dakcji ,by zechciała umieścić przy najbliższej możli
wości pozdrowienia, jakie pragnę przekazać tą drogą 
dla Całej Braci rocznika 1938, gdzieby oni nie byli, 
gdyż wierzę, że wcześniej czy później dotrą do nich 
„Sygnały".

Kochany Zespole „Sygnałów". Nie potrzebuję 
Wam pisać, jak wielki podziw żywię dla Was, że przy 
codziennych pracach i troskach znajdujecie czas, aby 
podtrzymywać to pismo, które jest potężnym więzem

4 
♦

Monterey Park, Califomia
Do Redakcji „Nasze Sygnały".

Nie dziwię się, że wielu z „Rcdziny Marynarskiej" 
czyta Nasze Sygnały „cd deski do deski". Często spo
tyka się jakieś nazwisko znajome lub bliskie, a cza
sem przeczyta się o miejscowości w której „kiedyś" 
się było.

Ja nie jestem marynarzem a tylko żoną jednego 
z Nich (i to dopiero od 9-ciu 1.) jednak z wielką 

zostawić u właściciela 1 już tylko w pamięci przywo
ływać widziane obrazy. Tak było przed dziesięciu laty 
i później. A i dziś setki, tysiące młodych ludzi w Pol
sce wyrywałoby go sobie z rąk, gdyby tylko mogli ja
kimś sposobem ten „nieszczęsny" album zdobyć. 
Rzeczywiście nieszczęsny dla wielu entuzjastów mor
skich tradycji, którym nie było dane wejść w jego 
posiadanie.

I z tych wszystkich względów raz jeszcze dziękuję- 
Samopomocy Marynarki Wojennej jako wydawcy, a. 
Komandorowi Kosianowskiemu oraz jego współpra
cownikom redakcyjnym i technicznym jako twórcom,, 
za inicjatywę, koncepcję, trud i serce włożone w przy
gotowanie tego pięknego wydawnictwa.

Jerzy Pertek

*

między nami wszystkimi, starymi i młodymi, między 
całą naszą rodziną marynarską. Nie potrafię należy
cie wyrazić mej wdzięczności za Wasze trudy, ale też: 
wiem i widzę, że prawie w każdym numerze jakieś, 
tęgie pióro któregoś z Kolegów wypowiada i moje i 
nas wszystkich myśli w tej materii pod Waszym adre
sem.

Nie próbuję wystąpić w charakterze reportera ź 
Argentyny, gdyż, przypuszczalnie, kraj ten jest ogó
łowi dość znany: — to tam, gdzie pomarańcz i wino 
dojrzewa, wieczny błękit nieba zmusza stale do po
godnego uśmiechu (teraz zima bez deszczy i do 30°C 
— od stu lat takiej nie pamiętają) I gdzie sławny 
nasz Kolega, inż. Kiciński .roztacza opiekę nad każdą 
polską „sierotą", dając jej pracę 1 w krótkim czasie, 
zwłaszcza przy dobrej woli zainteresowanego, fach. 
Aż czasem biorę mu to za złe, gdyż, również będąc 
jego uczniem i wychowankiem fachowym (nie wiem, 
czy on się zechce do tego przyznać), od 2^ lat pró
buję jechać na własną rękę — a w ten sposób z każ
dym dniem, wzrasta przez niego szkolona konkuren
cja.

Kończę tych parę słów — kiedyś, jak znowu da
dzą znać o sobie tęsknoty za minioną przeszłością 
może się znów odezwę.

Łączę wyrazy poważania i najserdeczniejsze 
uściski zacnych, koleżeńskich dłoni i pozdrawiam 
CAŁĄ NASZĄ RODZINĘ.

Michał Serafin

♦

przyjemnością czytam N.S. Specjalnie lubię wspom
nienia p. Pławskiego — tyle w nich sentymentu 1 
przemiłego humoru. Lubię również rubrykę „Z Kole
gami po świecie".

W N-rze 50/51 (listopad 1957 — marzec 1958) 
znalazłam artykuł p. B. „Wspomnienia Kalifornij
skie". Dane geograficzne, podane przez p. B. mogą 
być dokładne (nie sprawdzałam) a jeśli tak, to na- 
pewno wzięte z podręcznika bo któż jest w stanie za
pamiętać tyle faktów'? Przyznam się, że szereg uwag. 
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zrobionych przez p. B. wywołało u mnie przykre uczu
cie. Nie wiem jak długo p. B. był w Kalifornii i jak 
zauważył pewne szczegóły? Np. „Przebieranie nie
wolników na pograniczu meksykańskim przez Białe
go Pana?" Prawdą jest, że dużo Meksykańczyków 
przyjeżdża do Stanów na roboty sezonowe ale nikt ich 
nie zmusza. Przyjeżdżają dobrowolnie bo mogą lepiej 
zarobić. Straż graniczna ma nieraz kłopoty z tymi, 
którzy usiłują przedostać się do> U.S.A. przez „zieloną 
granicę". Jak więc można mówić o niewolnictwie?

Następnie uwaga o gangsterach i „grupie niere
alnych aktorów upojonych winem". Ani jednych ani 
•drugich na ulicach się nie widzi. Gangsterzy często 
nie są zinani nawet policji (być może, że ich wcale w 
L.A. nie ma). Aktorów widzimy w teatrach, kinach 
1 telewizji. Nie są upojeni winem, tylko my ich sztuką, 
gdyż wiele z nich posiada ogromne talenty.

Dalej p. B. widział na ulicach Los Angeles „Skoś- 
nookich, Murzynów i Meksykańczyków". Czyż Los 
Angeles jest wyjątkiem? Przecież wszyscy o tym. wie
dzą, że całe Stany Zjednoczone są konglomeratem 
narodowości całego świata. W L.A., ze względu na bli
skość granicy z Mexico, jest więcej Meksykańczyków, 
■a w New York znów więcej Portorykańczyków.

Zdziwiło mnie również, że p. B. wspominając Los 
Angeles (skupisko 2 i pół milionowe) powątpiewał czy 
to można nazwać miastem? A przecież Ottawa, Ont. 
mając około 300.000 mieszkańców nie jest wsią kana
dyjską. A że domy w L.A. są niskie (powód wiadomy) 
1 może L.A. jest brzydkie w oczach p. B. to nie znaczy 
że nie jest miastem .Mnie się zdaje, że Los Angeles 
ma dużo ładnych .szerokich, wysadzanych palmami 
i krzewami alej, jak również wiele pięknych parków 
1 budynków nawet w śródmieściu. Centrum Los An
geles, jak zresztą we wszystkich miastach jest punk
tem handlowym, a więc ruchliwym i hałaśliwym, ale 
tam się nie mieszka. W zachodniej części miasta 
znajduje się ogromna i piękna dzielnica rezydencyj- 
na. Tam nie ma „prefabricated houses". Są domy 
tańsze i droższe ale wszystkie toną w zieleni i kwia
tach okrągły rok.

Co do prawie „codziennej mgły" w L.A. jest wiele 
przesady. Mieszkałam w Los Angeles 5 miesięcy i nie 
wiem czy miasto było zamglone więcej niż 4-5 razy 
i to w godzinach rannych. Być może dzielnice poło
żone bliżej Oceanu są częściej zamglone.

Mgła i „smog" nie ma ze sobą nic wspólnego. 
Może być mgła a nie być zupełnie „smog‘u" i odwrot
nie... Mgła powstaje z oparów wody, a „smog", jak 
słusznie p. B. zauważył, są to gazy spalinowe. Nic w 
tym dziwnego gdyż mamy tu ogromny przemysł i 
miliony samochodów. Odpadków i śmieci ani w mieś
cie ani w okolicy od dłuższego czasu już się nie spala, 
ponieważ Zarząd miasta je usuwa. Tak samo „smog", 
jak i mgła nie jest zjawiskiem codziennym. Są całe 
miesiące bez odbrobiny „smog‘u, natomiast są okresy, 
przeważnie w lecie, kiedy „smog" bywa przez kilka 
dni z rzędu po parę godzin dziennie. Zależne to jest 
od kierunku wiatru. Jakkolwiek „smog" jest rzeczy
wiście gryzący w oczy to nie do takiego stopnia aby 
nie można go było znieść przez krótki okres. Zresztą 
jest utworzona specjalna Komisja, która pracuje nad 

rozwiązaniem tego problemu. Ta odrobina „smog‘u“ 
wcale nas nie odstrasza gdyż jest wiele plusów w 
mieszkaniu w Los Angeles lub w najbliższej okolicy. 
My mieszkamy od trzech lat w odległości 6-ciu mil 
na wschód od L.A. i w tak zwanym „basenie L.A." a 
jesteśmy naprawdę zachwyceni.

Przejdę do tematu „prefabricated houses" o któ
rych p. B. wspomina. Nie byłam w Anglii i nie mam 
skali porównawczej, ale jeśli tam domki są akie jak 
tu, to wydaje mi się ,że p. B. niesłusznie mówi o nich 
z pogardą. My te domki uważamy za błogosławień
stwo dla ludzi żyjących z pracy rąk własnych. Prze
cież nie każdego stać na kupno „pałacu". Prawdą 
jest, że tych domków może być kilkadziesiąt lub kil
kaset tego samego typu bo to obniża koszt domu. 
(Te domy nie są w centrum L.A. a w okolicy.) Domki 
mają pewne wewnętrzne jak i zewnętrzne zmiany. Np. 
mają dachy pochylone w innym kierunku, jakąś ory
ginalną przybudówkę lub „patio" i każdy na inny 
kolor pomalowany. Ważnym jest to, że każdy ma inne 
otoczenie dookoła. Mam na myśli ogródki w których 
jest mnóstwo semi-tropikalnych drzew, krzewów i 
kwiatów. Działki nie są wcale małe. Nas nie stać na 
ogrodników i daj Boże siły i zdrowie aby ten kawałek 
własnej ziemi utrzymać w należytym porządku.

Czytając o L.A., widziane oczami p. B. odnoszę 
wrażenie, że nastawienie Jego do tego zakątka świata 
jest zupełnie negatywne. Czyż dlatego jedynie, że p. 
B. wyobrażał sobie L.A. inaczej niż ono przedstawia 
się w istocie; to miasto jest „sztuczne" i brzydkie"??? 
Warszawa przed wojną uchodziła za drugi Paryż, a 
miała swój Targówek. Byli j tacy, którzy Pińsk na
zywali drugą Wenecją... De gustibus est non dispu- 
tandum.

Ciekawa jestem czy p. B. przyjeżdżając na zwie
dzenie L.A. i prawdopodobnie mając ograniczony 
czas, zainteresował się tym co jest najbardziej godne 
zwiedzenia w Los Angeles i w najbliższej okolicy? 
Czy p. B. wie o istnieniu tak zwanego Forest Lawn, 
Cmentarza-parku, obejmującego kilkaset hektarów 
w samym mieście? Tam jest Mauzoleum w którym 
znajduje się reprodukcja witraża Leonardo da Vlnci 
„Ostatnia Wieczerza". Tam również zbudowano „The 
Hall of Crucifixion“ z przepiękną fasadą wejściową 
w stylu gotyckim, gdzie umieszczono obraz (szeroko
ści 195 i wysokości 45 stóp) niezrównanego malarzu 
polskiego Jana Styki „Ukrzyżowanie". Obraz prze
piękny. Słowa Amerykanina, objaśniającego ten 
obraz przenikają do głębi nie tylko Polaka ale każ
dego kto w owym Audytorium się znajduje. W Audy
torium wiszą portrety dwóch wielkich Polaków: Jana 
Styki i Ignacego Paderewskiego. Na terenie Forest 
Lawn jest wiele pięknych rzeźb z białego kamienia 
i bronzu, a także płaskorzeźby z bronzu, przeważnie 
reprodukcje i trochę oryginałów znanych artystów 
włoskich.

W L.A. mamy piękne Planetarium, w stylu Bi
zantyjskim, położone na wysokiej górze i otoczone 
wypielęgnowanymi klombami różnorodnych kwiatów. 
Z tamtąd jest wspaniały widok na całe miasto. 
Zwłaszcza w nocy daje niezapomniane wrażenie cza
rujące oko milionami różnokolorowych świateł.
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Na zachodnim brzegu Oceanu jest Akwarium z 
dwoma ogromnymi basenami ze szkła w których pły
wa tysiące różnorodnych ryb i innych stworzeń mor
skich. Znajduje się tam, jeśli się nie mylę, jedyny w 
niewoli wieloryb.

We wschodniej części tak zwanego „Basenu L.A.“ 
znajduje się Huntington Library (Punkt Nr I dla 
zwiedzenia przez turystów z całego świata) położone 
w olbrzymim parku z doskonale utrzymaną roślin
nością. Jest to Galeria sztuki ze zbiorami obrazów 
znanych malarzy, przeważnie angielskich. Biblioteka 
posiada wiele rzadkich książek i rękopisów.

To nie jest wszystko. Są muzea, teatry znane ze 
swoich koncertów na najwyższym poziomie świato
wym, „Hollywood Bowl“ i wiele, wiele innych, których 
nie wymieniam gdyż obawiam się, że mój list będzie 
zbyt długi.

Los Angeles nie jest miastem gdzie się urodziłam. 
Postanowiłam jednak je bronić, wychodząc z założe
nia;

Co ludzkie ludziom co boskie Bogu! ! !
Łączę serdeczne pozdrowienia

Ludwikowa Zdanowiczowa

Komandor P. PŁAiWSKI

SĄD MARYNARSKI
Zmechanizowana szkapa z chorym na zadyszkę 

motorem zwolna zbliżała się pod „Dwór Artusa",
Okutany parą wehikuł sapał, terkotał, skrzypiał 

i dzwonił jak skarbonka. Prawy tylny błotnik sie
dział okrakiem na kole i przy każdym podskoku chra
pliwie przecierał się o mocno już przeżutą zębem 
czasu oponę. — W ruchach i dźwiękach weterana 
fordowskiej produkcji było coś wyjątkowo tragicz
nego, coś co nasuwało najbardziej makabryczne my
śli...

I rzeczywiście!
W odległości kilkunastu metrów od paradnego 

wejścia taksówka wyzionęła ducha. Coś zgrzytnęło w 
skrzynce biegów, silnik zawył, następnie dostał 
czkawki i wreszcie zamilkł. Od raptownego „przyha
mowania" z pod auta wyleciały resztki rury wyde
chowej, a prawa tylna kiszka ulżyła sobie, wypusz
czając ze świstem resztę powietrza...

Poczciwa stara Fordzina — zdechła!
Z przedniego siedzenia wyskoczyło dwóch ludzi, 

Z lewej strony szofer i właściciel taksówki, a z prawej 
szczupła sylwetka elegancko ubranego, ale ponoć 
zmęczonego podróżą z Gdyni, por. mar. Krzyżanow
skiego. — Porucznik i szofer stanęli obok siebie na 
chodniku i podrapali się każdy za swoim uchem. 
Szofer martwił się o Forda, a porucznik o jego zawar
tość; łatwo też można było domyślić się, że ładunek 
był pokaźny i w dodatku źle rozłożony w stosunku do 
zerowej linii wozu. Szofer spróbował otworzyć prawe 
drzwi, ale oparły się one o krawędź chodnika, wobec 
czego należało z tej strony auta zrezygnować. Gdy 
otworzono lewe drzwi, a por, K. zajrzał do środka 
limuzyny — wnet zrozumiał, że rozwiązanie sytuacji 
wymaga zastosowania strategii Castexa. W między
czasie z hotelu nadbiegł portier, a,że miał aż trzy 

galony na rękawach, a Krzyżanowski tylko dwa, po
wstała chwilowa konsternacja, a w rezultacie po 
wzajemnej wymianie salutów wraz z szoferem, jako 
doradcą technicznym — rozpoczęli naradę. Po uzgod
nieniu planu działania najpierw wyładowano dwie 
małe walizki i dwa granatowe oficerskie płaszcze. 
Następnie por. K. wsunął głowę i ręce do wnętrza 
taksówki, a ciągnąc za coś z całej siły — wołał bła
galnie: „Panie Komandorze, już jesteśmy na miejscu, 
już dojechaliśmy, tak, już jesteśmy przed hotelem, 
panie Komandorze, proszę wysiadać przez lewe drzwi, 
ja pomogę"... Po dłuższej ciszy z wnętrza odezwało 
się coś, przypominające dźwięk miecha kowalskiego.

— A dlaczego ja mam wysiadać z lewej strony, 
jeżeli ja już jestem po prawej stronie... Pan Porucz 
nik znowu jakiś kawał chce mi zrobić...

Biedny Krzyżanowski już nie wiedział jakich 
użyć argumentów, by namówić komandora do opusz
czenia taksówki. — Grupa przechodniów z zaintere
sowaniem przyglądała się wysiłkom por. K„ a nie
którzy byli przekonani, że w tym musi być trunkowa 
sprawa. Jakiś starszy, głuchawy, ale usłużny pan po
radził nawet: „Jak pan sobie życzy to ja zadzwonię 
po policjanta by tego pana konduktora zabrał, bo i 
po co ma pan z tym pijakiem zadawać się".

— Panie komandorze, kontynuował por. K., ja 
wiem, że według regulaminu przysługuje panu korzy
stanie z prawego trapu, ale auto nawaliło, więc mówi 
się trudno, więc proszę, — pomożemy, — zresztą Pa
nie Komandorze, czy nie pora na śniadanie?

Gdy komandor usłyszał słowo „śniadanie", naj
pierw zamilkł i znieruchomiał, po chwili jednak za
czął mlaskać wargami, a następnie ruszać coraz 
energiczniej rękoma, nogami i całym ciałem. Roz
huśtana taksówka na moment wyrównała przechył, 
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następnie zapadła się na zmiażdżony lewy resor i 
wreszcie oczom obecnych ukazała się olbrzymich roz
miarów komandorska rufa. Jeszcze chwila i kdr. 
ppor. Bereśniewicz uwolnił się z wąskich drzwi auta, 
nałożył czapkę i szybko pomaszerował do „Dworu 
Artusa".

Dla obsługi hotelowej osoba komandora była do
brze znaną z poprzednich przyjazdów. B. był dość 
częstym gościem w Grudziądzu, dokąd przyjeżdżał w 
charakterze asesora do Sądu Marynarskiego. — Po
dejrzewam, że Szef Sztabu wyznaczał B. na asesora 
dlatego, że była to jedyna okazja by zmusić go do 
ruchu, do przejścia z okrętu do taksówki, z taksówki 
do pociągu, z pociągu do taksówki 1 t.d., jednym sło
wem zaaplikować mu trochę wysiłku fizycznego.

Okropna choroba, która spowodowała nadmierne 
utycie Bereśniewicza miała duży wpływ na jego uspo
sobienie. Gdy był głodny — dziecinniał, — przeje
dzony — robił się senny i niesympatyczny. Najedzony 
w miarę, niczym nie różnił się od otoczenia, był to
warzyski, dowcipny i przyjemny. — W pewnym okre
sie choroby, gdy waga B. doszła do 146 kg., a Balce
rowicz był zmuszony złączyć dwie taśmy krawieckie, 
by zmierzyć komandorski brzuch pod surdut, — le
karze ostrzegli, że jak tak dalej pójdzie, to może 
nawalić serce. — B. nastraszył się 1 pojechał do Ko
sowa. — Przepisana kuracja polegała na stopniowym 
zmniejszaniu jadłospisu i wykonywaniu pewnych 
ćwiczeń fizycznych. Oprócz rąbania drzewa i t.p„ 
dwa razy dziennie B. miał odbywać kilku-kilometro
wy spacer do specjalnego zegara, nakręcić go i ozna
czyć na automatycznie przesuwanej taśmie godzinę, 
o której ta czynność była dokonana.

B. znienawidził ten słup z zegarem od pierwszego 
wejrzenia, ale że miał umysł lotny — w sąsiedniej 
wiosce nawiązał sztamę z jakimś dwunastoletnim 
chłopcem i już w drugim dniu pobytu w Kosowie 
wprowadził następującą organizację: o wyznaczo
nych godzinach chłopak spotykał B. w odległości 
około 1 km. od Sanatorium i przynosił mu obfitą 
przegryzkę oraz dzban mleka. B. siadał na trawce, 
wsuwał parę tysięcy kalorii i smacznie zasypiał, a 
chłopak w międzyczasie szedł z kluczem pod słup, 
nakręcał zegar, wracał i budził Bereśniewicza. Jak 
w biegu ze sztafetą B. odbierał klucz i chyżym kro
kiem podążał do Kosowa, by otrzymać (zasłużoną) 
porcję obiadu. W Identyczny sposób B. zdobywał pra
wo do kolacji... ale, — w trzecim tygodniu kuracji 
ktoś B. wsypał, to też następne dwa tygodnie musiał 
chodzić pod słup w towarzystwie gajowego, który też 
nie zawsze obierał najkrótszą drogę!...

Ale wróćmy teraz do Grudziądza.
B. wpadł do hotelu jak rozpętany żywioł. Na 

przywitanie panienki z okienka odrzekł „głodny je
stem" i pobiegł wprost do sali restauracyjnej. — 
Zanim doszedł do stolika wyrecytował kelnerowi: 
„Dwie porcje kawy, bułek, masła, omlet z szynką — 
wszystko dla dwóch", — opad! na krzesło, chwycił 
w jedną dłoń widelec, w drugą nóż i znieruchomiał 
w oczekiwaniu.

Po chwili przyszedł por. K. z zapytaniem, czy ma 
skomunikować się z Sądem natychmiast, czy po 
śniadaniu?

— Natychmiast — odrzekł B.
Gdy po 15 minutach powrócił K., odświeżony, 

uczesany i w czystym kołnierzyku — zastał koman
dora w błogim nastroju człowieka szczęśliwego, zjadł 
on bowiem obie porcje śniadania, a na zapytanie por. 
K. dlaczego nie zaczekał, — odpowiedział „Sędzia nie 
zając nie ucieknie, a wot jajecznica z kawą — ucie- 
kli".

Po śniadaniu B. i K. zgłosili się w gmachu Sądu, 
gdzie zostali przyjęci przez sędziego majora T., który 
z miejsca im oświadczył, że rozprawa rozpocznie się 
dopiero o godz. 14-ej, wobec czego są narazie wolni.

Zaledwie tramwaj ruszył z pod Sądu do miasta. 
— odezwał się Bereśniewicz do majora T.: „A wot ja 
wam razkażu anegdot!... Pewien sędzia pyta się pod- 
sądną panienkę, czy wie jaka jest różnica między 
tramwajem, a podporucznikiem, a panienka na to...

— Stare rzeczy panie Komandorze, przerwał por. 
K. — wprost do antykwariusza, taką brodę z wodo
rostów ma ten kawał, na metr długą, już muszlami: 
porósł cd anegdot...

Bereśniewicz zzieleniał.
Taki fendryk śmie jemu, komandorowi zarzucać, 

że opowiada muszlami porosłe anegdoty...
— To pewnie ja już Panu w pociągu opowiada

łem ten kawał?
— Gdzie tam, od pradziadka słyszałem, jeszcze- 

w czwartej gimnazjalnej... a poza tym ten kawał 
niema nic wspólnego z sędzią, a jest to ot tak sobie- 
dowcipne pytanie.

— Pan Porucznik jest bardzo niegrzeczny w sto
sunku do starszego stopniem... nawet gdyby tak nie 
było...

— Ja bardzo przepraszam Pana Komandora, ja 
wcale nie miałem zamiaru urazić Pana, ja bardzo- 
przepraszam...

— Ja też bardzo przepraszam, ale a propos, czy 
Pan zna tę historię z Rusieckim?

— Nie, nic nie wiem Panie Komandorze.
— Otóż czy tak było, czy inaczej, ale opowiadał 

mi o tym Kosakowski... Admirał świrskl przyjechał 
na inspekcję do Gdyni, a Admirał Unrug zaprosił goi 
do Kasyna Oficerskiego, by obejrzał obraz, wie Pan, 
ten co go kupił komandor Solski, co nad bufetem wi- 
siał...

— Jakto komandor Solski wlsiał?
— Obraz wisiał... Pan albo rozumuje jak dziecko, 

albo jest Pan bardzo złośliwy, a jeżeli tak, to ja prze
stanę opowiadać.

— Przepraszam Pana Komandora, przesłyszałem 
się...

— Poszli więc admirałowie do kasyna, a za nimi 
flagowy Rusiecki. Stanęli przed obrazem, a adm- 
Świrski pyta się, czy to jest scena wzięta ze Starego 
Testamentu? Adm. Unrug odpowiada, że tak jest, 
że to jest zabójstwo- Kaina przez Abla, a wówczas sto
jący z tyłu Rusiecki szeptem poprawił „Panie Admi
rale, to Kain Abla zabił". — Adm. Unrug jak nie 
spojrzy z góry w dół i mówi: „Ja wszakżesz o to Pana 
nie pytam". — Widzi Pan, i tak powinno być, prze
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łożonemu nie wolno zaprzeczać, choćby nie miał 
racji... Admirał jest też omylny, ale w obecności trze
ciej osoby, wie Pan, — nie godzi się!...

— Panie Komandorze — odezwał się dotychczas 
milczący major T., nie męcz Pan biednego poruczni
ka, już przecież przeprosił Pana, lepiej powiedz Pan 
na czym polega ten dowcip z panienką i tramwajem? 
— Bereśniewicz zamilkł, opuścił głowę i zamyślił się. 
Było jasne, że nie mógł sobie przypomnieć sedna ka
wału, ale po ratunek do por. K. zwrócić się nie chciał, 
ambicja na to mu nie pozwalała. Na szczęście major 
wysiadł na następnym przystanku.

— A więc zobaczymy się o drugiej, — proszę so
bie przypomnieć ten kawał, bo inaczej poproszę o to 
porucznika, tymczasem — cześć!

Zgniewany, przybity i do reszty zniechęcony do 
por. K„ komandor poszedł wprost do swego pokoju.

Punktualnie o 12ej spotkali się przy stole w re
stauracji.

— Proszę mi dać barszczu z kartoflami i skwar
kami, „sztukamięs" z kwiatkiem, bułki, masło, fili
żankę kawy i kawałek tortu.

— Ja poproszę o to samo — zwrócił się por. K. 
do kelnera.

Po chwili B. decyduje się przerwać panującą 
ciszę.

— Czego Pan milczy?
— Pan Komandor powiedział, że młodszy oficer 

może tylko odpowiadać na pytania starszych, że 
młodszy w ogóle nie ma głosu, więc siedzę cicho...

— Eeee... Czy Pan żonaty?
— Tak jest Panie Komandorze.
— To dlaczego. Pan taki chudy? Może żona nie 

nauczyła się jeszcze gotować?
— O nie, mam też teściową, jest znakomitą go

sposią, świetnie karmi, Pan Komandor musi ją znać, 
ma restaurację na Oksywiu, a żona moja to była Miss 
Oksywie...

I znowu zapadła cisza.
Przyniesiono zupę i kartofle. Każdy zjadł swoją 

porcję i nawet jednego skwareczka na talerzu nie 
zostawili. Z nie mniejszą energią wcięli drugie danie, 
poszły też bułeczki z masłem, wypili po dwie filiżanki 
kawy i każdy wchłonął po dwa kawałki tortu. B. 
zgarniał jadło z talerzy, jakby operował bulodozerem. 
Wpychał, miażdżył i łykał jak automat.

Przez cały czas tej operacji nie spuszczał jednak 
oczu z K. i myślał „I skąd to w takim chuderlaku 
tyle miejsca? Nawet mi bułeczki jednej nie ustąpił".

— Ale ja głodny jestem..., Kelner, kelner, panie 
starszy, czort jeden wie. jak się do nich zwracać! 
Kelner, proszę powtórzyć cały obiad..., tak..., od 
początku do końca.

— I dla mnie również — spokojnie orzekł por. K.
B. spojrzał na K. z ukosa.
— Pan chyba tylko tak, dla kawału? Pan zawsze 

chce się nabijać ze mnie, wykorzystuje Pan moją 
dobroć, ...a wot ja Panu dam nauczkę, jak Pan nie 
zje, to zapłaci Pan za swoje i moje obiady!...

— A jak zjem?
— To ja płacę za wszystko, ...wot!
— Jak Pan Komandor każę to zakład przyjmuję.
Podano zupę, kartofelki ze skwareczkami, „sztu

kamięs", bułeczki Itp., itp. B. wszystko zmiatał, lecz 
w miarę zliżania się końcowej fazy uczty robił się 
coraz bardziej zaniepokojony, bowiem Krzyżanowski 
wcale nie ustępował mu w tempie...

Bereśniewicz nie martwił się z powodów mate
rialnych, gnębiła go niepewność, czy K. zjadł ten 
drugi obiad jemu na złość, czy też naprawdę był 
głodny?

— Przegrałem, — powiedział ale jednak mi się 
zdaje, że Pan Porucznik! zrobił to przez...

— Panie Komandorze — przerwał Krzyżanowski 
— a może powtórzymy?

Tego było już za wiele. Bereśniewicz nic nie od
powiedział, zaczerwienił się, wstał i ostentacyjnie 
opuścił restaurację. Gdy był już u wyjścia usłyszał 
jak K. wołał donośnym głosem kelnera.

Do gmachu Sądu każdy przybył na własną rękę.
Punktualnie o drugiej zajęli swoje miejsca na 

sali rozpraw.
Wprowadzono starszego marynarza oskarżonego 

o pobicie właściciela restauracji, obrazę policjanta 
i wybicie przedniego złotego zęba panience lekkiego 
prowadzenia. Oprócz honorowego zadośćuczynienia 
poszkodowany knajpiarz zażądał „uregulowania" za 
złamany stół, dwa krzesła 1 gramofon, oraz w imieniu 
„panienki" „odszkodowania za złotą koronę, którą z 
powodu uderzenia w twarz dziewica połknęła i już 
nigdy nie odnalazła". — Sędzia zwrócił uwagę knaj- 
piarzowi że pani Wisior jest pełnoletnia i że będzie 
miała sposobność sama upomnieć się o poniesioną 
stratę.

— Nie pani a panna Wisior, proszę Marynarskie
go Magistratu, a co do pełnych lat to...

— Nie ma Pani jeszcze głosu, więc proszę siedzieć 
cicho...

I tak przeszło godzinę trwała rozprawa. Major 
zadawał pytania, słuchał odpowiedzi .robił notatki, 
zaglądał do paragrafów Kodeksu, aż wreszcie zwrócił 
się do kdra B. — czy nie chciąłby zadać jakiego py
tania? — B. bez wydania dźwięku podał sędziemu 
jakąś kartkę. Sędzia przeczytał, spojrzał ze zdziwie
niem na B., a po chwili zwrócił się do por. K. czy 
może on by postawił pytanie podsądnemu?...

Wreszcie sędzia i asesorowie udali się na naradę 
w celu wydania wyroku. Gdy się zamknęli w małym 
pokoiku narad, major najpierw zwrócił się do B. z 
zapytaniem, co oznacza jego kartka?

— A ja wcale nie do Pana Majora, a do por. 
Krzyżanowskiego tę kartkę napisałem, to była b. 
ważna sprawa, a Pan Major nie chciał jej dalej prze
kazać...

Sędzia ledwie wstrzymał się od wybuchu.
—Panie Komandorze, przecież byliśmy na sądo

wej rozprawie, a Pan pisze jakieś kartki o prywatnym 
charakterze, ...skąd mogło mi przyjść do głowy, że w 
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takim momencie Panu Komandorowi coś podobne
go... o, tu jest ta kartka, proszę.

Krzyżanowski odebrał świstek i przeczytał na 
głos — „Panie por., czy Pan zjadł trzeci obiad, czy 
też nie*?"...

Po ogłoszeniu wyroku sędzia zarządził 15-to mi
nutową przerwę.

Wszystkie te zdarzenia i niepowodzenia doznane 
w ciągu jednego dnia ogromnie zafrasowały Bereś- 
niewicza. Najwięcej jednak przejmował go fakt, że 
ani rusz nie może przypomnieć sobie, co odpowiedzia
ła panna na temat tramwaju i podporucznika.

B. wyszedł na ulicę z zamiarem odbycia prze
chadzki, ale... tuż za rogiem była maleńka kawiaren
ka. Wpadł na szklankę mleka... wypił sześć, zjadł 
tuzin ciastek i spóźnił się o kwadrans na następną 
rozprawę. Sędzia go- spotkał z delikatnym napomnie
niem, ale B. wcale się tym nie przejął, odwrotnie, 
wyglądał dość uroczyście, pewny siebie, a na ustach 
igrał mu drwiący uśmieszek. Usiadł na swoim, miejscu 
i szybko zaczął coś pisać. Po odłożeniu ołówka złożył 
kartkę i podał ją sędziemu. Sędzia sponsowiał, chwy
cił kartkę i bez spojrzenia na nią schował do kieszeni. 
Gdy po skończonej rozprawie wracali wieczorem 
tramwajem do domów, kmdr. B. zapytał sędziego, czy 
przeczytał kartkę? Z okrzykiem „O!“ — major sięg
nął do kieszeni, rozłożył arkusik, a po chwili głośno 
się roześmiał.

— Panie Komandorze — ten kawał ma już tak 
grubo porośniętą muszlami brodę... i major uczynił 
odpowiedni gest ręką.

Gdy B. siedział w kawiarence, pił mleko i wchła
niał ciastka — K. na prośbę przejętego ciekawością 
sędziego — zdradził mu tajemnicę panienki i pod
porucznika. — Sędzia nie przypuszczał, jakie bolesne 
kłucie zadał ambicji Bereśniewcza. On to bowiem, 
i tylko on na całej Flocie miał patent do wszystkich 
świeżych kawałów.

Pamiętne są te czasy, gdy okręty nasze stały na 
zimowym postoju w Gdańsku, gdy zdyszany Bereś- 
niewicz powracał na „5 przed" z Wejherowa, a na
tychmiast po podniesieniu bandery pędził kolejno na 
wszystkie okręty ze swoim tradycyjnym „a wot ja 
wam rozkazu anegdot!" Bereśniewicz walczył o to 
pierwszeństwo każdym osiągalnym sposobem. Był 
ogromnie zazdrosnym i czuł się głęboko urażonym, 
gdy ktoś wyprzedził go w tym, co w jego mniemaniu 
było jego prawną własnością. B. jednak potrafił uży
wać swych anegdotek nie tylko w celach „oświato
wych", lecz również celem osiągnięcia korzyści ma
terialnych.

Działy się te rzeczy za starych dobrych czasów, 
gdy ceremoniał morski nie był jeszcze ani kurtyzo- 
wany, ani też demokratyzowany i gdy na okrętach 
pielęgnowano jeszcze stare zwyczaje, jak np. przyno
szenie próbki obiadów.

Kucharz z apetycznie nakrytą tacą, w asyście 
Z.D.O. i podoficera prowiantowego oczekiwali przy 
luku dowódcy okrętu. Wachtowy szedł do kabiny D.O. 
i meldował próbkę obiadu.

Nigdy nie widziałem dowódcy, żeby to nie wiem 
w jaKim oył piekielnym nastroju, by na widok kucna- 
rza z próbką nie rozjaśnił swego oblicza, od. ucha 
do ucha uśmiechem. Najpierw próbował zupę, nabie
rając łyżką trochę płynu .trochę jarzyn, ułamek kar
tofelka i obowiązkowo' —- kółeczko dobrze podsmażo
nej cebulki. Po przegryzieniu zupy dobrym, polskim 
czarnym Chlebem — D.O. brał się do smażonego, du
szonego lub gotowanego mięsa z kartoflami, ryżem 
lub makaronem. Z małymi wyjątkami mieliśmy do
skonałych kucharzy. Wspomniałem już o takim mi
strzu, jakim był bosman Michał Szal, a czy jego uczeń 
bosman Ogrodziński był gorszy? Pamiętam, jak z 
chińskiej rzodkiewki robił szparagi, a z wołowiny 
sarninę, albo też comber zajęczy... A czego ne wyra
biał ten sztukmistrz, z puszką skondesowanego mleka, 
lub mleka sproszkowanego!... Przecież na Piorunie 
mieliśmy śmietankę, śmietanę, lody, „szlagsahne", 
torty z kremem i t.p. A kto nie pamięta Barabasa, 
Derdzlaka?...

Na zimowym postoju w Gdańsku załogi okrętów 
nie były zbyt przeciążone pracą, a w okresach silnych 
mrozów wszelkie czynności na pokładzie były reduko
wane prawie do zera. Rozkład dnia upraszczał się do 
takiego stopnia, że każdy znał na pamięć, że o 06.36 
— pobudka, o 08.00 — podniesienie bandery, a 11.25 
— próbka obiadu i t.p. Wobec tak mało skompliko
wanego rozkładu dnia zrobiliśmy się ogromnie czuli 
co do punktualnego przybycia kucharza z próbką 
obiadu. Otóż zauważyliśmy, że od pewnego*  czasu zbyt 
często próbka obiadu ulegała opóźnieniu, a kucharze 
coraz to nowe wynajdywali wykręty, by usprawiedli
wić się przed D.O. Wreszcie tajemnica pękła. Zaczęło 
się od tego, że rozgniewał się z powodu opóźnienia 
próbki sam Dowódca Zespołu kmdr. Łątkiewicz i 
udzielił o-pe-er Dowódcy ORP Generał Haller. Z ko
lei dostało*  się Z.D.O., aż w drodze służbowej jęknął 
w kuchni ambitny Chef. Tym razem jednak Chef 
miał dosyć tych kawałów i wnet rykoszetem, czyli 
drogą służbową wzwyż, powędrowało wyjaśnienie ca
łej sprawy.

—- „Melduję posłusznie, gdy byłem w drodze z 
kuchni do dowódcy, raptem stanął mi w drodze pan 
komandor Bereśniewicz i zapytał co mamy na obiad. 
Ja się zatrzymałem, odrzuciłem serwetkę i już chcia- 
łem iść, a komandor zagrodził mi drogę i pyta, czy ja 
słyszałem kiedy anegdotkę o muchach na kompocie? 
— Zanim otworzyłem gębę kmdr. Bereśniewicz już 
chwycił za łyżkę i w dwie minuty wszystko zjadł"...

Zdarzyło się, że B. w jednym dniu na .dwuch 
obcych okrętach potrafił takie wizyty z anegdotkami 
dla kucharzy złożyć. Rzecz jasna, że nie zapomniał 
również o próbce na własnym okręcie.

Gdy Bereśniewicz był w Pucku, dr major Szym
kiewicz przepisywał mu dla celów kuracyjnych spa
cery do Swarzewa i z powrotem. Niestety i tam była 
kawiarenka ze świetnym mlekiem, doskonałym cia
stem z kruszonkami, nie mówiąc już o dwóch „kru
szynkach' ‘dorosłych córeczkach właścicielki. Opo
wiadała nam Kaszubka, że B. potrafił wypić cały 
dzban mleka i zjeść przerażające ilości ciasta, a prze
platał ucztę opowiadaniami takich kawałów, że „ino 
młodsza córka z pokoju wyszła".
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Sylwetka kmdra Bereśniewicza była spowita set
kami tragicznych, a jednocześnie zabawnych kawa
łów, historyjek i zdarzeń. Nie sposób opisywać tę po
stać bez poruszenia śmiesznostek, przyczyną których 
była jego ciężka choroba, to też jeżeli w czymkolwiek 
„przesoliłem" upewniam, że nie uczyniłem tego by 
poniżyć kolegę w oczach obecnego lub przyszłych po
koleń.

Kmdr. Bereśniewicz posiadał dużo uroku i dodat
nich cech osobistych i bezwzględnie stoi w rzędzie 

tych kolegów, którzy w latach 20-tych w ten sposób 
lub inny przyczynili się do rozbudowy naszej mary
narki.

Bereśniewicz pozostawił nam w spadku piękne 
piosenki o morzu i okrętach...

Nie potrzebuję chyba dodawać, że powrót Bereś
niewicza i Krzyżanowskiego z Grudziądza do Gdyni 
odbył się w różnych przedziałach.

P. Pławski

ARTUR ARONSON Tłumaczył z angielskiego W. LIMONIENKO

THE „BURZA“ WAS A DESTROYER
OD REDAKCJI:

Artykuł p. Arousona „THE BURZA A DESTRO
YER" ukazał się w styczniowym numerze 
UNITED STATED NAVAL INSTITUTE PRO- 
CEEDINES" oczym wspominaliśmy w poprzed
nim numerze „Naszych Sygnałów" „BURZA 
BYŁA NISZCZYCIELEM" (w tłumaczeniu dr. 
W. Limonienko).

Stare przysłowie głosi, że historia powtarza się. 
Niewątpliwie miało to zastosowanie w stosunku do 
Polski i jej sił zbrojnych. Obecność ich na obczyźnie 
podczas drugiej wojny światowej — gdy Kraj był 
podzielony między Sowiety i nazistowskie Niemcy — 
nasuwała łatwe porównanie z siłami polskimi wal
czącymi pod Napoleonem około 125 lat temu, gdy 
Polska była podzielona pomiędzy Austrię, Rosję i 
Prusy. W obu wypadkach walczyły one po stronie 
tych, którzy byli przeciwko podziałom Polski.

W pierwszym wypadku Napoleon przyrzekł od
budować ich ojczyznę. W drugim wypadku był to 
Winston Churchill. Rząd Polski na obczyźnie był 
utworzony prawie natychmiast po upadku Polski we 
wrześniu 1939 roku. Został on uznany przez wszystkie 
narody za wyjątkiem Rosji i Niemiec. Rząd ten osta
tecznie obrał siedzibę w Londynie i stąd kierował 
polskim wysiłkiem wojennym aż do końca wojny.

18-go listopada 1939 ambasador Raczyński i Mr. 
Cadogan podpisali Polsko-Angielski układ odnośnie 
stworzenia oddziału polskiej Marynarki Wojennej w 
Wielkiej Brytanii. Układ ten, w istocie swej przewi
dywał, że administracja, dowództwo i regulaminy 
pozostają w polskich rękach — natomiast Brytyjska 
Admiralicja miała zapewnione dowodzenie opera
cyjne.

Oddział ten został szybko utworzony — ponieważ 
pewne okręty Polskiej Marynarki Wojennej przeby
wały już w Anglii od 1-go września — i były już w 
czynnej służbie — w dniu podpisania układu. Po
między tymi okrętami była O.R.P. Burza dowodzona 
przez kmdr. ppor. Stanisława Nahorskiego.

Kontrtorpedowiec Burza był zamówiony we 
Francji. Budowę jego rozpoczęto w 1926 r. a na wodę 

spuszczono w 1929 w Chantiers Navales Francais w 
Blainvilie. Wyporność jego wynosiła 1,540 ton, dłu
gość 350 stóp — trzy kotły — zapewniały maksymal
ną szybkość 33 węzłów — załoga 145 marynarzy. Po
jemność ropy 300 ton, dawała zasięg około 3000 mil. 
Jego uzbrojenie stanowiły cztery francuskie działa 
kalibru 5.1", 2.40 mm. podwójne karabiny maszynowe, 
bomby głębinowe i sześć wyrzutni torpedowych. 
Oręt ten mógł również stawiać miny (60).

Zbudowany do służby na Bałtyku, okręt ten prze
znaczeniem losu miał służyć sprawie Aliantów na wo
dach bardziej rozległych — w tych latach wojny 
przekroczył on Atlantyk na różnych kursach od Kon
go do brzegów Nowej Funlańdii i od równika aż do 
Koła Podbiegunowego.

1^4 *
łO-go sierpnia 1933 około 12.30 dowódca ORP. 

Burza otrzymał rozkaz. — „Wykonać Pekin". Okręt 
stoi na redzie w Gdyni. W kabinie dcy był cały sze
reg brązowych kopert zawierających rozkazy. Jedna 
z nich nosiła znak „Pekin". Komandor Nahorski 
otworzył kopertę. — Bez zwłoki jego okręt był na 
kursie wiodącym do Anglii. Rozkaz nakazywał na
tychmiastowy odjazd trzech okrętów ORP Burza, 
ORP Grom i ORP Błysławica. Szef Kierownictwa 
Marynarki Wojennej wydał ten rozkaz przekonany 
że w wypadku wojny okręty te byłyby skazane na 
zagładę nie mając zapewnionych polskich baz opera
cyjnych. Mając to na względzie — plan „Pekin" zo
stał uzgodniony z władzami Brytyjskimi na początku 
tegoż miesiąca — i jako wynik tego 30-go sierpnia 
wczesnym popołudniem Komandor Nahorski szedł 
szykiem torowym w ślad za dwoma poprzednimi o- 
krętami na zachód.

Było to spokojne lecz szybkie przejście. Kontr- 
torpedowce starały się uniknąć rozpoznania i nie 
były w akcji bojowej. Było to bardzo pomyślne dla 
Burzy. Uniknęła ona bowiem losu, który byłby jej 
udziałem, a mianowicie poświęcenia siebie i załogi w 
samobójczej misji osłonięcia dwóch bardziej warto
ściowych okrętów w wypadku zaatakowania przez 
nieprzyj aciela.

Nie napastowana — lecz pełna napięcia mała 
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flotylla płynęła szybko ponad bałtyckimi mieliznami 
odnosząc w ten sposób małe uszkodzenia. Przybyła 
ona do Leith (Angia) około 17.30 pierwszego września 
1939.

Lecz załoga na Burzy nie czuła się szczęśliwa. 
Wyjazd był nieoczekiwany — pełen rozczarowania — 
bez oddania jednego strzału. Niektórzy przygnębieni 
myśleli o opuszczeniu okrętu i o powrocie do Kraju 
by bronić domów ojczystych. Jedynie kilku z nich 
mogło uprzytomnić sobie że nie tylko w Polsce mogli 
oni walczyć w tej wojnie. Lecz sytuacja poprawiła 
się znacznie po kilku dniach. Anglia przystąpiła do 
wojny i potrzebowała każdy okręt do walki a zwłasz
cza destroj ery. Trzy polskie okręty.— raczej przy
jemny widok dla Brytyjskiej Marynarki — zaczęły 
szybko służbę jako polska Flotylla pod rozkazami 
Dowódcy (Commander in Chief) Western Approa- 
ches — z bazą operacyjną w Plymouth.

Burza długo nie czekała na pierwsze spotkanie 
z nieprzyjacielem. 7-go września 1939 nie daleko 
Minch poza zewnętrznymi Hebrydami zauważono z 
pokładu peryskop — i bomby głębinowe zmusiły 
U-boat na powierzchnię wody. Wszystkie działa na 
Burzy natychmiast przemówiły.

Lecz Niemiec chociaż trafiony zanurzył się — 
zostawiając ropę na powierzchni wody. Los tak 
chciał, że Burza zatopiła pierwszy (prawdopodobnie) 
jej pierwszy okręt podwodny rok później.

W kilka tygodni później w czasie których wyko
nała ona szereg ataków przeciwko okrętom podwod
nym — ORP Burza została przeniesiona na wschod
nie wybrzeże Anglii. Weszła ona do First Destroyer 
Flotllla (The Harwlch Forces of the Home Fleet) z 
bazą w Harwlch. I kiedy cały świat oczekiwał na na
stępny ruch Hitlera (koniec 1939 roku i pierwsze 
miesiące 1940 roku) — Burza polowała na morzu Pół
nocnym— wypatrując przemytników, okręty pod
wodne a zwłaszcza stawiaczy min.

Przeszukiwała ona morze, szybko zmieniając 
kurs pomiędzy cieśniną dowerską, obok Terschelling 
wzdłuż holenderskiego wybrzeża aż po Helgoland i 
z powrotem. Niewinny wygląd małych statków han
dlowych nie zmniejszał jej czujności'— w wielu wy
padkach statki te załadowane były niewinnym ła
dunkiem: minami.

Niemcy zarzucili dno oceanu dookoła Anglii no
wymi magnetycznymi minami — przeciwko*  którym 
w tym czasie nie było obrony. Obszar pomiędzy Good- 
win Sands aż do wejścia do Harwlch był szczególnie 
niebezpieczny. Pierwsza Flotylla Destroyerów pod 
dowództwem Captain Creasy przeszukiwała te właś
nie wody czatując na nieprzyjaciela i muslała wcho
dzić i wychodzić przez ciasne wejście do portu przez 
pierwszą zimę tej wojny. I właśnie tutaj H.M.S. Gipsy 
— okręt dowódcy flotylli wyleciał na minie przy wej
ściu do Harwlch. Załoga Burzy zaledwie 200 yardów 
na przedzie do dowódcy flotylli, była świadkiem dra
matu Brytyjczyka — i nagle praca na patrolach, prze
stała być monotonną i banalną.

Lecz ponad wszystko był to okres zmian w życiu 
okrętu. Wszystko zaczęło się zmieniać. Otrzymał on 
również kable neutralizujące magnetyzm okrętu. 

Także 16-go lutego*  1940 kmdr. ppor. Wojciech Franc- 
ki przejął dowództwo od kmdr. Nahorskiego.

Być może największą zmianą na Burzy była 
zmiana nastawienia psychicznego jej załogi. Rozpo
częła ona pobyt w Anglii z uczuciem niepewności i 
niższości — lecz pierwsze miesiące 1940 roku przeko
nały ją o własnej wartości i zaufaniu we własne zdol
ności. I gdziekolwiek jej okręt dokonał czegoś lep
szego niż inne okręty — jej nastawienie moralne i 
duma również wzrastała. Jej poczucie dumy wzra
stało gdy ich dowódca mógł utrzymać okręt na wy
znaczonej pozycji, mimo okropnej pogody — i Bry
tyjczycy wyrazili swe uznanie.

Jej zaufanie we własne siły wzrastało ponieważ, 
w przeciągu kilku godzin załoga przyjęła Brytyjskie 
kody, nawigacyjne przyrządy i almanachy — zaś 
Royal Navy zmieniła na Burzy oficera łącznikowego 
dając tym razem podporucznika mar. zamiast kpt. 
mar.

I gdy destroj ery w zespole zaczęły prosić o dane 
żyra — ponieważ ich własne przestawały pracować- 
w zimowych sztormach na Morzu Północnym — Po
lacy czuli się coraz, lepiej i coraz bardziej przekonali 
się do własnych zdolności.

Były oczywiście i nieprzyjemne strony jeśli cho
dzi o życie na Burzy — wynikające z faktu że Burza 
nie była zbudowana do służby na Atlantyku, gdzie 
pogoda nie zawsze dopisuje. Jej wysokość metacen- 
tryczna była mała a wzdłużna wytrzymałość zmiej- 
szona przez wielką ilość (prawie czterokrotnie więk
szą niż. na brytyjskich okrętach tego tonażu) drzwi. 
Z bocznym wiatrem utrzymanie na kursie było b. 
trudne. Przechyły miała znaczne i tony wody prze
lewały się przez dziób.

Pomieszczenia załogi były stale mokre i woda 
przelewała się od burty do burty za każdym prze
chyłem. Marynarka Wolnych Francuzów odstawiła 
do rezerwy okręty typu Burzy ze względu, na braki 
techniczne. Lecz Burza wciąż była w czynnej służbie- 
aczkolwiek jej mała pojemność ropy nie pozwalała 
na udział w dłuższych podróżach 1 mimo trudności 
w zaoptrywaniu jej w amunicję dla. jej francuskich 
dział. I będąc starym okrętem — Burza była uwa
żana za okręt, który nie powinien być w czynnej 
służbie. Lecz załoga była dobrą załogą, szkoloną w 
pokojowych czasach — której wyczyny czasami były 
prawie mechaniczne — jak mechanizmu zegarowego. 
Nie odczuwali oni żadnego podniecenia w tych wal
kach przeciwko*  U-boatOm — dla nich była to co
dzienna praca. Wszystko to postawiło kmdr. Franc- 
kiego w pozycję nie do pozazdroszczenia — jako do
wódcę. On sam skłonny był do myślenia, że było roz
rzutnością trzymać dobrą załogę na przestarzałym-, 
okręcie. Niestety nie było możliwym otrzymanie lep
szego. Brytyjczycy byli zachwyceni każdym okrętem,, 
który posiadali w tym czasie na wodzie.

W tych więc okolicznościach — Burza została 
przeniesiona z Harwich do Rosyth (Firth of Forth) 
na początku kwietnia 1940 roku. Tutaj została ona 
przyłączona do większych okrętów Home Fleet i 19- 
go kwietnia opuściła Scapa Flow z przeznaczeniem 
do Narwik.

I prawie natychmiast okręty napotkały okropną 
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pogodę. Sztorm szalał — 1 wysoka fala wzmagała się. 
Burza nie mogła utrzymać się w szyku z innymi okrę
tami nawet gdy szybkość została zmniejszona. Wresz
cie, gdy jej demagnetyzujące przyrządy zostały za
lane wodą i zniszczone, zawróciła do Skapa na kil
kanaście dni — by przeprowadzić naprawy. Jej 
pierwsza próba na otwartych wodach wypadła ujem
nie. Wziąwszy to pod uwagę kmdr. Francki doszedł 
do przekonania, że było rzeczą konieczną zameldo
wać, że według jego zdania ORF Burza nie był zdolny 
do służby na otwartych morzach, lub oceanie w ze
spole nowych destroyerów. Mówiąc ogólnie (sądził 
on) że okręt ten był zdolny tylko do ograniczonej 
służby — pełnionej poprzednio w ramach sił bazo
wanych w Harwich .

Kmdr. Francki był uważany za energicznego bo
jowego dowódcę. Wydaje się więc że warunki musiały 
być rzeczywiście trudne, narzucając mu złożenie tego 
rodzaju meldunku. Po naprawie Burza wróciła do 
służby. Z innym destroyerem została ona wysłana 
26-go kwietnia 1940 roku do eskorty trzech statków 
do Narwiku. To zadanie, zdawałoby się codzienne, 
zwykłe, — daje niezwykle interesujący wgląd w pro
blemy dowódcy destroyera w czasie wojny.

Tankowiec Boardale był właśnie takim proble
mem dla kmdr. Franckiego. Boardale nie tylko roz- 
prół sobie burtę ale również osiadł na podwodnej 
skale we fiordzie Asan. Idealny cel dla okrętu pod
wodnego, w samym środku rozlanej ropy i benzyny 
lotniczej — niebezpiecznej — łatwo palnej. Statek 
ten został szybko opuszczony przez załogę, która zna
lazła schron na pokładzie Burzy. Kapitan statku jed
nak odmówił opuszczenia swego statku — głuchy na 
wszelkie tłumaczenia i argumenty. Ostatecznie kmdr. 
Francki wydał rozkaz zdjęcia siłą kapitana ze statku. 
W końcu okazało się że nie było tego potrzeba — 
ponieważ w ostatniej chwili kapitan zmienił zdanie. 
Zeszedł więc z „Boardale" i wkrótce przybył na Bu
rzę ze swym kanarkiem i kotem — maskotą. Okręt 
ruszył natychmiast by dołączyć do konwoju. Ale to 
nie był jeszcze koniec z Boardale. Burza znalazła się 
wkrótce w drodze powrotnej do fiordu Asan — z za
daniem sprawdzenia losu tankowca. Tutaj znalazła 
ona szereg stateczków rybackich zbierających łako
mie rozlaną na powierzchni ropę. Napróżno kmdr. 
Francki starał się ostrzec rybaków o niebezpieczeń
stwie wybuchu. I wreszcie iskierki z rury wydechowej 
motoru jakiegoś stateczku spowodowały zapalenie się 
ropy i Boardale jak również i ropa znalazły się w mo
rzu płomieni. Burza wróciła na dawny kurs i przeka
zała załogę ze statku na transportowiec we fiordzie 
Harstad.

Następne dziesięć dni —to udział jej w kampanii 
w Narwiku.

Były to pierwsze dni maja 1940-go roku. A w 
maju na tych szerokościach światło dzienne prawie 
że nie zanika. Wszystkie więc zadania musiały być 
wykonane w warunkach dobrej widoczności. Tak 
więc Burza chodziła tam i z powrotem — osłaniając 
zadania innych, podbierając z wody rozbitków, holu
jąc małe statki, przewożąc generałów i ich sztaby, 
unikając nieprzyjacielskich bomb, przewożąc ludzi z 
jednego statku na drugi, nieustannie atakowana z 

powietrza, zawsze widoczna, wstrząsana bliskimi wy
buchami bomb, lecz zawsze manewrując a jej dowód
ca mając niedokładne mapy Wzdychał by jego okręt 
nie podzielił losu: krążownika — który wszedł na skałę 
i zatonął mając nawet na pokładzie admirała. Między 
rozbitkami, których przewoziła była również załoga 
polskiego KT ORF Grom, który zatonął od bomb lot 
niczych. Strata tego nowoczesnego okrętu była boleś
nie odczuta przez marynarzy i wielu zastanawiało się 
czy nie lepiej byłoby stracić starą balię jak Burza -r- 
lecz w nawale ataków lotniczych było mało czasu, na 
rozmyślania. I było to być może rzeczą charaktery
styczną dla Brytyjczyków — którzy wiedzieli, o po
trzebach okrętów marynarek walczących z dala od 
własnych krajów. Przeładowanie rozbitków z Gromu z 
HMS Resolution na małą Burzę było wielkim zdarze
niem które odbyło się z pełnymi honorami i orkiestra
mi, saluty oddano według przepisów. Orkiestra grała 
hymny narodowe. Łzy były w wielu oczach — w ta
kich sytuacjach więzy przyjaźni i wspólne cele za
cieśniły się. W tym czasie było dużo takich nastrojów. 
Pewnego dnia w norweskim fiordzie szereg małych 
stateczków przeszło obok Burzy. Wypełnione one były 
żołnierzami polskiej Brygady Podhalańskiej — prze
wożonymi na brzeg. Mijając Burzę żołnierze śpiewali 
starą polską pieśń o morzu. Dla załogi Burzy był to 
piękny moment.

Tak więc w norweskiej kampanii Burza przeszła 
chrzest bojowy. Jeden z jej podchorążych K. Zub- 
kowski powiedział: „Zobaczyliśmy wojnę z bliska i 
co to znaczy strzelać do nieprzyjaciela — zobaczyli
śmy pierwszych rannych i zabitych naszych i po 
niemieckiej stronie. Zaczęliśmy uprzytamniać sobie 
że wojna na. morzu znaczy bezsenne noce i dni, ciągła 
czujność wilgoć i zimno i od czasu do czasu krótką 
akcję której rezultaty często nawet nie były widocz
ne".

Dunkierka była ich następnym przeznaczeniem.
Po Narwiku nadszedł krótki okres patrolów po

wtórnie na Morzu Północnym — i Burza znów spot
kała dużą ilość małych statków. Lecz tym razem 
ładunkiem ich nie były miny. Wiozły one tym razem 
inny ładunek. Uciekinierów holenderskich do Anglii. 
I wreszcie pewnego dnia, a był to 24 maj 1940 zestala 
Burza skierowana do Calais, gdzie zastała ona H.M.S. 
Vimiera i Wessex.

Zespół ten rozpoczął ostrzeliwanie górzystych 
dróg obok Sangatte — by wstrzymać postęp zmotory
zowanych niemieckich kolumn.

Przed upływem godziny Luftwaffe wysłała do 
ataku lekkie bombowce.

Kmdr. Francki donośnym głosem zaczął wyda
wać rozkazy do steru i maszyn. Miał on dobre wy
czucie okrętu i okręt w mgnieniu oka reagował. 
Burza wykonywała zwroty na burtę jak motorówka.

Pierwsze bomby spadły tuż za rufą, druga seria 
wzdłuż okrętu w odległości 15 yardów. Burza zatrzę
sła się — lecz aż do tego momentu nie była trafiona. 
Na okręcie bardziej delikatne mechanizmy przestały 
działać. Przekaźniki żyra, elektryczne żarówki, na
dajniki, przyrządy pomocnicze wyłączone. Wyrzutnie 
bomb głębinowych uszkodzone. Wodoszczelne prze
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grody otwarte podmuchem. Burza zaczęła tracić 
ciśnienie pary. Z utratą szybkości wzrastała szansa 
trafienia Burzy jako celu. Jej działa wysyłały pocisk 
za pociskiem. Samoloty nadchodziły pojedynczo lub w 
grupach po trzech, przelatując nisko nad destroye- 
rem. Jeden został zestrzelony •— inne trafione. Nowa 
seria bomb! — i znów zaledwie w odległości kilku 
yardów. I znów Burza zatrzęsła się. Tym razem nawet 
i działa przestały strzelać. Na pomoście jedynie kilku 
sygnalistów obsługiwało karabiny maszynowe. Nie
daleko Vimiera po serii bomb leżała na wodzie nie
ruchoma w obłoku pary. Wessex trafiony w komin 
zaraz po pierwszym nalocie wybuchł i zatonął. Wyda
wało się więc, że to. była tylko- kwiestia czasu. Na 
pomoście kmdr. Francki zdecydował wyrzucić mate
riał wybuchowy z pomostu za burtę. Za burtę więc 
poszły bomby głębinowe 1 torpedy. I w tym momencie 
Burza została trafiona dwukrotnie.

Z całej liczby około sześćdziesięciu bomb zrzuco
nych w czasie 15-to minutowego nalotu dwie uszko
dziły dno i podwodną część burt. Na szczęście ran
nych było niewielu. Nalot zakończył się lecz nie dla 
marynarzy na Burzy. Tym razem walczyli oni o oca
lenie ich okrętu. W ciągu dwudziestu minut załoga 
maszynowa jakimś cudem zdołała wycisnąć zi maszyn 
około stu obrotów. Wolno idąc rufą walcząc z. prze
ciwnym prądem i sterując śrubami Burza wieczorem 
weszła do Dover‘u. Ostatecznie z pomocą holownika 
doszła do Portsmouth do naprawy i przeróbki. Tutaj 
wreszcie została wyposażona w asdyk jak również w 
angielskie 5“ działa. W dodatku otrzymała ona no
wego dowódcę i gdy okręt był gotów do służby na 
morzu w dniu 6-go sierpnia — opuścił on port pod 
nowym dowódcą — kmdr. Antonim Doroszkowskim.

Artur Aronson
(C.d.n.)
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