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OŚRODEK POLSKI W LONDYNIE
Samopomoc Marynarki Wojennej jak i wszystkie 

inne organizacje społeczne powstała 15 lat temu przy 
czym cel jej i założenia były ściśle obliczone na pierw
szych kilka najcięższych lat naszego pobytu na emigra
cji. Sądzę, że inicjatorzy i założyciele w przewidywa
niach swoich nie brali na serio pod uwagę, że dzieło 
ich w niezmiennej prawie formie przeżyje swe pierw
sze 15 lat wypełniwszy w większości swoje cele i za
łożenia.

Żadna jednak instytucja czy społeczeńswo nie po
trafi się obronić prawom i skutkom postępującego 
czasu. Żadna organizacja, żadne ciało zbiorowe nie 
potrafi się obronić zmianom które upływający czas 
narzuca. Obroni się jednak i przetrwa jeśli z pewną 
dozą trzeźwości i zdrowego rozsądku pójdzie z duchem 
czasu, pójdzie z koniecznością, którą upływający czas 
narzuca. Może teraz po 15 latach istnienia S. M. W. 
nadszedł czas by się obejrzeć w tył, zrobić rachunek 
sumienia, postawić krzyżyk i poprawić dalszy kurs 
uwzględniwszy nowe wiatry, nowe prądy i depcące 
nam po piętach wymogi nowych pokoleń wyrosłych w 
tym kraju.

Lat temu 15 gdy patriotyzm lokalny stwarzał od
rębne organizacje, które powstawały jak grzyby po 
deszczu jako akt samoobrony po doznanej klęsce poli
tycznej Polski uważaliśmy to wszyscy jako rzecz słusz
ną, konieczną i zrozumiałą. Nie mogło być chyba ina
czej. Długa droga, którą przeszliśmy od tego czasu 
nauczyła nas niejednego. Dojrzeliśmy walcząc o Chleb 
codzienny, zrozumieliśmy wiele rzeczy, których 
uprzednio trudno nam by było strawić, nabraliśmy 
szerszego spojrzenia na problemy ograniczone dawniej 

do wąskich ram naszego małego środowiska. Można 
powiedzieć dorośliśmy i dojrzeliśmy.

Popatrzmy więc dzisiejszymi oczami na ten nasz 
mały zwężający się świat SMW. Przemyślmy czy już 
dziś stać nas na to by częściowo chociaż nie rezygnując 
z naszej odrębności, zacząć myśleć o budowie wespół 
z innymi czegoś większego, coś o celach przewyższa
jących nasze dotychczasowe horyzonty i naszą dotych
czasową rację bytu.

Od pewnego czasu nurtuje ludzi w wielu organiza
cjach społecznych, ludzi patrzących ideowo i trzeźwo 
myślących o jutrze ta sama troska i myśl o tym jakimi 
drogami mą pójść przyszłość naszego i następnych po
koleń emigracyjnych.

Jedno jedyne rozwiązanie uporczywie wraca jako 
najrzeczowsze i jako najsłuszniejsze. Połączenie stop
niowe dotychczas rozstrzelonych wysiłków jest jedy
nym wyjściem i jedyną odpowiedzią.

Zastrzegam, że jest to myśl nie nowa, zastrzegam 
także, że trudności napotkane będą olbrzymie, ktoś by 
może rzeki, że zadanie to jest niewykonalne. A jed
nak... a jednak cel jest tak piękny, potężny i słuszny, 
że warto przejść po grudzie by do niego dobrnąć.

Jedna jeszcze mała uwaga. Jeśli tego nie zrobi na
sze pokolenie, nie zrobi go już żadne. Znikną ludzie, 
rozejdą się rozdrobnione, ale wciąż jeszcze istniejące 
zasoby pieniężne, rozpłynie się wszystko we mgle tego 
kraju i śladów naszych nie znajdzie następne pokole
nie. Dawna emigracja pozostawiła Mickiewiczów, Szo
penów, Lelewelów, pozostawiła wreszcie Rappersville 
i Bibliotekę Narodową w Paryżu. Tamta emigracja 
cierpiała nędzę i była uboga w dobra materialne, pozo
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stawiła dzieła geniuszy następnym pokoleniom. My
śmy, jak dotychczas, geniuszy nie wychodowali, cho- 
dujemy natomiast skrzętnie dobra materialne.

Cóż więc pozostawimy po sobie? Na co nas stać?
1 tu dochodzę do istoty rzeczy.
Mam konkretnie na myśli sprawę ogólno polską, 

sprawę jednego powszechnego polskiego ośrodka, któ
ry by przetrwał S.M.W., kombatantów, lotników i 
wszystkie inne a liczne kółka, kółeczka i związki.

Dyskusje na ten temat zaczęte niedawno ograni
czają się narazie do kilku'większych organizacji, przy 
tym w następnej fazie będą wciągnięte wszystkie pol
skie organizacje i związki uwzględniające w dużym 
stopniu związki młodzieżowe. Następnie pozostawia się 
drogę otwartą dla firm polskich i osób prywatnych. 
Dyskusje wstępne są badaniem gruntu, sądowaniem 
opinii i tylko w tym charakterze pozwalam sobie za
wiadomić kolegów o zamierzonej inicjatywie.

Pierwsze pytanie narzucające się każdemu jest po 
co to wszystko i dlaczego? Odpowiedź wydaje się pro
sta: Życie poszczególnych organizacji kurczy się w 
sposób zresztą naturalny. Liczne jeszcze lokale o ta
kim czy innym charakterze na terenie Londynu i opie
rające się na polskiej klijenteli nie wróżą długiego 
życia. Myśmy dali przykład likwidując klub, który nie 
miał widoków utrzymania się na powierzchni. To samo 
wkrótce czeka klub kombatantów, Ognisko i lotników. 
Nie tylko o klubach myślę, nie tylko o biurach czy ba
rach. Potrzeba nam bazy na polski kościół, teatr, szko
lę, bibliotekę czy dom młodzieży. Trzeba nam ogólno 
polskiego ośrodka na wzór chociażby istniejące
go tutaj instytutu francuskiego, ośrodka, który by 
wyczerpał nasze zapotrzebowania, przetrwał nas i słu
żył przyszłym polskim pokoleniom nie tylko emigra
cyjnym, ale i tym rzeszom wędrownych rodaków, któ
rych drogi prowadzić będą przez Londyn. Będzie to 
pomnik naszego wysiłku i ślad naszego pobytu na tej 
obcej ziemi. Ujęcie to jest zupełnie ogólnikowe i czasu 
jeszcze trochę upłynie zanim zostanie ono szczegółowo 
rozpracowane.

Drugie zasadnicze pytanie. Skąd środki materialne 
na ten cel?

Tu na wstępie muszę przypomnieć kolegom, że 
pieniądze czy dobra materialne mogą stanowić wła
sność: pańswową, społeczną lub prywatną. Stwierdzam 
także, że majątek wszystkich polskich organizacji w 
tym kraju pochodzi jedynie z funduszów państwowych 
względnie społecznych. Dodam, że nawet składki raz 
wpłacone indywidualnie stają się majątkiem społecz

nym. Tym samym majątek S.M.W. jest majątkiem 
społecznym. Jest to własność zbiorowa w tej chwili w 
administracji członków SMW. Według wszelkich praw 
ludzkich majątek ten, w tej czy innej formie, winien 
wrócić do społeczności. Oczywiście tylko i jedynie spo
łeczności polskiej. Nie usiłuję określać majątku pol
skich organizacji społecznych w Londynie choćby, ale 
nie będę daleki od prawdy, jeśli określę je cyfrą £ 
500.000. Wydaje mi się, że przy dobrej woli i szerszym 
spojrzeniu na zagadnienie i wyzbywszy się myśli o 
korzyściach osobistych, można by zebrać odpowiedni 
kapitał na realizację tych projektów, bo kapitały te są. 
Z sumą idącą w tysiące funtów można się pokusić o 
niejedno.

By nie przerażać moich kolegów i przyjaciół z S, 
M. W. bolesną myślą rozstania się z całością kapitału, 
dodam, że nikt tego nie żąda i nikt tego się nie spoi 
dziewa, a przynajmniej nie teraz, dokąd jeszcze istniej 
jemy. Oczywiście, że nie obejdzie się bez odprowadzel 
nia pewnej części na ten cel, ale będą to przelewy 
częściowe i ostatni nastąpi już po likwidacji S. M . W., 
gdy zapewne nie będzie i nas. Druga część majątku 
pozostaje wyłączną własnością naszą i na nasze cele, 
jak już wspomniałem, na tak długo, jak długo istnieć 
będziemy.

Identycznie to samo tyczy się innych polskich or-j 
ganizacji, z których kilka najważniejszych zatwierdziło 
w zasadzie samą ideę omówioną pokrótce powyżej.'

Ośrodek Polski Ltd. byłby przedsięwzięciem pal 
excelence komercjalnym, opartym na prawach Coml 
pany Ltd., obowiązującym w tym kraju. Nasze pie
niądze, umieszczone tam w formie akcji, dawałyby! 
nam prawo wglądu w działalność Ltd., proporcjonalnie 
do wysokości ...naszego wkładu. ...Nie byłyby więą 
to pieniądze darowane lub roztrwonione, a po prostu 
ulokowane. Daleko zresztą do omawiania szczegółów 
i na to przyjdzie czas. Jest to na razie myśl, która 
kolegom podaję, celem jej przetrawienia i osądzenia 
jej celowości.

Dodam także, że podobne sugestie rozpracowane 
w terenie, pomogłyby mniejszym organizacjom i kołom 
na zdobycie bazy operacyjnej dla wszystkich i walnie 
by się przyczyniły do konsolidacji luzem chodzących 
jednostek oraz podniosłyby prestiż Polaków w oczach 
naszych gospodarzy.

Od nas, koledzy, zależy decyzja, czy przyczynimy; 
się do postawiena fundamentu trwałego dzieła, czy: 
osiądziemy na laurach zadowoleni z dnia dzisiejszego.

.1. BUSIAKIEWICZ
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Walny Zjazd S.M.W.

W dniach 16 1 17 kwietnia b.r. odbył się 15-ty z kolei 
Walny Zjazd delegatów i członków S.M.W. Wszystkie 
nasze koła: Plymouth, Glasgow, Brighton i New York 
były reprezentowane. W zjeździe wzięło udział 60 kilku 
członków reprezentując przeszło 180 głosów. Zjazdowi 
przewodniczył kol. B. Wroński. Obrady były rzeczowe 
i szły na tyle sprawnie, że przypuszczamy, że w przyszłości 
czas trwania Zjazdu może być ograniczony do 1-go dnia. 
Szczegóły o Zjeździe ukażą się w osobnym sprawozdaniu. 
Zjazd zakończył się tradycyjną herbatką.

Skład nowego Zarządu jest następujący: Prezes W. 
Nadratowski, 1-szy vice prezes — B. Jabłoński, II-gi vlce 
prezes W. Krzyżanowski, Sekretarz — J. Busiakiewicz, 
Z-ca Sekretarza S. Rusiecki, Skarbnik — J. Wlszowaty, 
Z-ca Skarbnika R. Dulla, ponadto do Zarządu weszli 
kol. kol. T. Budzyński, T. Czapliński, A. Kłopotowski, 
S. Kmiecik, G. Mende, C. Pronlewicz-Załomay, Z. Plezia, 
L. Bodar-Rousseau, S. Wolff. Zarząd na 1-szym swym 
zebraniu dokooptował kol. B. Wrońskiego

Nabożeństwo żałobne.
Z okazji gwięta Mar. Woj. odbyło się w dniu 14-go 

lutego nabożeństwo żałobne za dusze poległych i zmar
łych oficerów, podoficerów i marynarzy Mar. Woj.

Nowi członkowie.
Ostatnio zgłosili swoje wstąpienie i zostali przyjęci 

do naszego Stowarzyszenia: Kol. M. Grodyński i M. 
Kownacki.

Członkowie dożywotni.
Od wydania ostatniego numeru „Naszych Sygnałów’’ 

członkostwo dożywotnie wpłacili:
Z. Nadratowski £ 12.0.0
R. Tizzard 25.0.0
A. Hara 25.0.0

Przyjazdy.
Po czteroletnim pływaniu na Dalekim Wschodzie 

przybył na urlop do Londynu kol. C. Przybyliński, który 
jest kapitanem na jednym z statków kursujących stale 
między Oceanem Indyjskim a Japonią i Chinami.

Również przybył na kilka dni kol. A. Hara, którego 
statek przybył z ładunkiem do Londynu. Kol. Hara jest 
kapitanem na statku 11.000 ton i pływa stale na Da
lekim Wschodzie, powodzi mu się dobrze i jest zadowo
lony ze swego stanowiska. Ostatnio w podróżach swoich 
spotkał na Dalekim Wschodzie dawnego naszego kolegę 
kpt. Węglarza, który pływa na statkach polskich.

Przybył także po dwuletnim pływaniu między Sta
nami A.P. a dorzeczem Amazonki kol. St. Witkowski, 
który jest 1-szym mechanikiem w firmie Lamport 
& Holt Ltd.

Odwiedzili S.M.W.
Od ostatniego numeru „Naszych Sygnałów” w prze

jeździć przez Londyn, będąc na urlopie w Londynie 
odwiedzili nas następujący koledzy:

Z. Janowski, J. Anczykowski.
Z. Wojewódzki, J. Wańkowski,
B Biskupski, St. Witkowski,
C. Przybyliński. A. Hara.

* *
W pierwszych dniach lipca przypył do Londynu Ko

lega nasz por. mar. inż Zygmunt Kiciński z Małżonką.
Państwo Kicińscy przebywają stale w Argentynie, 

gdzie inż. Kiciński jest jednym z dyrektorów dużych 
zakładów elektrotechnicznych Siemensa.

Został on wysłany przez firmę do Włoch, skąd oboje 
państwo Kicińscy zrobili wypad do Polski i Anglii. Pełni 
wrażeń wracają do Argentyny, gdzie są oczekiwani z 
niecierpliwością przez liczne grono przyjaciół i znajo
mych. Inż. Kicińskiemu serdecznie życzymy dalszych 
sukcesów na terenie Argentyny.

Wyjazdy do Polski.
W ostatnich kilku miesiącach byli na kilkutygodnio

wym pobycie w Polsce i podzieli się z nami swymi wra
żeniami następujący koledzy: T. Kutek, Z. Plezia, A. 
Kłopotowski, Z. Wojewódzki, S. Kmiecik, i J. Wiszowaty.

Wiadomości o Kolegach.
W ostatnich kilku miesiącach kmdr. J. Seifert, który 

pływa od dłuższgo czasu w Marynarce Handlowej, został 
kapitanem statku „Irving Dale I” w linii okrętowej Kent 
Linę Ltd. Koledze Seifertowi gratulujemy awansu.

Po dłuższej przerwie wrócił na morze kmdr. Z. Wo
jewódzki i jest 1-szym oficerem na tankowcu około 20.000 
ton, kursującym między Zatoką Perską a Włochami. 
Kmdr. Wojewódzki pełnił także zastępczo kilka razy 
funkcję kapitana w tej linii okrętowej.

Po zakończeniu kontraktu w Pakistanie i po kilku
miesięcznym pobycie w Londynie, kmdr. R. Tymiński 
wyjechał na wyspy Bahama celem objęcia nowego sta
nowiska.

Osobiste;
W kwietniu b.r. kol. C. Proniewicz-Załomay przewod

niczący Komisji Opieki S.M.W. zawarł związek małżeński 
z p. Jadwigą Rydygier. Młodej parze życzymy dużo 
szczęścia.

Udział w pogrzebie gen. J. Hallera.
W dniu 11-go czerwca odbył się w Londynie na 

Ealingu pogrzeb zmarłego gen. broni Józefa Hallera. W 
pogrzebie brały udział wszystkie polskie organizacje, oraz 
bardzo liczne rzesze Polonii londyńskiej.

Samopomoc Marynarki Wojennej złożyła wieniec i 
była reprezentowana przez kol. kol. W. Nadratowskiego, 
B. Wrońskiego i J. Busiakiewicza.

Z karty żałobnej.
W dniu 19 czerwca b.r. po długiej i ciężkiej chorobie 

zmarła w Londynie p. Eugenia Hoyer długoletnia człon
kini Koła Pań S.M.W-

Śmierć Jej dotknęła głęboko nas wszystkich, którzy
śmy ją znali i ceniili.

Koledze inż Hoyerowi składamy wyrazy naszego głę
bokiego żalu i współczucia.

Złożenie kwiatów pod pomnik;em Lotnika w Norholt.
W dniu 12-ego czerwca z okazji Tygodnika Lotnika 

Polskiego, odbyło się złożenie wieńców pod pomnikiem 
Lotników Polskich w Norholt.

Kwiaty w imieniu Samopomocy Mar. Woj. złożył 
Prezes kol. W. Nadratowski.
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KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ IM. Ś.P. KPT. MAR. J. GINSBERTA

W odpowiedzi na apel gwiazdkowy od ostatniego J. Wańkowski 2. 0. 0
numeru „Naszych Sygnałów” — 
wpłacili na Fundusz kpt. mar. j.

następujący 
Ginsberta:

Koledzy F. Atlasiński 10. 0
B. Gawęcki 3. 0. 0

£. s. d. A. Trzyna 10. 0

117.13. 8 K. Domański 10. 0
Liga Morska Okręg Il-gi E. Pławski, W. Szwec, M. PulchnyLiga Morska ze Święta Morza 53. 8. 4 3. 0. 0

Liga Morska — Święto Morza w Chicago 23.17. 4 F. Pitułko 2. 0. 0

Koło Nowy York 21. 6. 4 Z. Wojewódzki 1. 0. 0
A. Reymanowa 5. 0
M. Hrynkiewicz-Moczulscy i J. Miodyńska 1. 1. 0

Zamiast życzeń świątecznych: W. Lasek 1. 0. 0
£. s. d. J. Starzycki 2. 0. 0

Z. Janowski 1. 0. 0 T. Lesisz 1. 0. 0
B. Biskupscy 1. 0. 0 R. Bakies 1.10. 0
J. Busiakiewiczowie 2. 0. 0 B. Żukowski 2. 0. 0
S. Rusieccy 1.10. 0 p. Bukraba 2. 0.11
B. Wrońscy 2. 0. 0 T. Łubieński 2. 0. 0
J. Tchórzniccy 1. 0. 0 J. Kiłaczycka 1. 0. 0

B. Iwaszkiewicz 1. 0. 0
W. Nadratowski 1.10. 0 M. Podoba 10. 0
H. Chwalibóg 10. 0 W. PStruszeński 12. 4
K. Hess 5. 5. 0 A. Kwaśnica i. o. o
B. Lassa 1. 0. 0 K. Łowczynowski 10. 0
M. Kadulski 2. 2. 0 W. Szwec 1.17. 0
T. Farbisz 5. 0. 0 P. Cieślak 1. 1. 3
Z. Kiciński 35.12. 7 E. Pławski 1.17. 0
H. Gryko 1. 0. 0 J. Wańkowski 1. 1. 0
J. Klamt 10. 0 J. Busiakiewicz 104. 0. U
A. Grochowski 10. 0 Z. Kleczyńska 10. 0
H. Hoyer 2. 2. 0 K. Namieśniowski 1. 0. 0
R. Tymiński 1.10. 0 Koło New York 3.10. 1
B. Karczewski 10. 0 J. Tchórznicki 1. U. u
J. Sojak 2. 0. 0 S. Witkowski 5. 0. 0
M. Swirska 1. 0. 0
W. Zaziemski 1. 0. 0 Wszystkim Ofiarodawcom Komisja Opieki składa jak
T. Kubiakowski 5. 0 najserdeczniejsze podziękowania.

Dary na S.M.W.

Od ostatniego numeru „Naszych Sygnałów”, wpłynęły
dary na S.M.W.:następujące

K. Hess
T. Farbisz
S. Witkowski

£ 3.11.7
3.14.0
3.10.0

przez Ligę Morską w Ameryce: 
p. Clara Michmiel 10 doi.
p. W. Sidor 10 doi.

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za
przekazane dary i pamięć o nas.
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KOMANDOR POR. W. A. KOSIAINOWSKT-LORENZ

POLSKA KSIĄŻKĄ O*
Tytuł jej — „Wojna morska 1939-1945“. Napisana 

została przez dwóch autorów. Jednym jest szeroko już 
znany i zasłużony na polu piśmiennictwa morskiego 
Jerzy Pertek. Drugim jest mniej znany — przynajmniej 
tutaj, na obczyźnie — Witold Supiński.

Zapewne w każdym kraju, który ma ambicje wy
dawnicze, znajdziemy książkę o podobnym tytule, 
omawiającą te same sprawy. Tutaj, w Wielkiej Rry- 
tanii jest znane, wielkie dzieło S. W. RoskilPa pt. 
„The War at Sea 1939-1945“.

(Imawiana książka przedstawia sobą skrót dzie
jów zmagania się narodów na morzach świata w okre
sie drugiej wojny światowej. Jest pracą imponującą 
i wielce pożyteczną. Informacje bowiem tzw. „szarego 
człowieka" w Polsce, o całokształcie wojny morskiej 
w latach 1939-1945.

Książka ta chyba daje wszystko, co chciałby wie
dzieć przeciętny czytelnik interesujący się minionymi 
wydarzeniami na morzu.

Ogromną zasługą tej książki będzie potwierdzenie 
- można powiedzieć „optyczne" — pewnych prawd 

głoszonych dotychczas o działaniach polskich okrętów 
i statków, że tak powiem — „na wiarę".

Wszystkim Polakom zapewne obiły się o uszy 
słowa mówiące, że Polska Marynarka Wojenna i Pol
ska Marynarka Handlowa bardzo dzielnie spisały się 
w czasie minionej wojny. Utarł się frazes — jak 
powiedzieliśmy wyżej — przyjmowany na wiarę, gło
szący że prawie nie było jakiejś poważniejszej operacji 
bojowej na morzach w której by nie brały udziału 
okręty Marynarki Wojennej, lub statki Marynarki 
Handlowej pod polską banderą.

Nie od rzeczy tutaj przypomnieć, że jeden z auto
rów omawianej książki, mianowicie Jerzy Pertek, 
napisał już bardzo dużo o uznanych za wspaniałe -— 
bojowych wyczynacli obu marynarek polskich.

Książkę jego o marynarce pt. „Welkie dni małej 
floty" czyta się jak jakiś „dreszczowiec", aczkolwiek 
nie ma w niej ani odrobiny fantazji. Narracja autora, 
wsparta danymi dokumentarnymi oraz przytoczonymi, 
bardzo licznymi opisami wielu działań bojowych przez 
uczestników tych działań, jest po prostu fascynująca. 
Polaka czytającego tę książkę, albo drugą, też jego 
pióra pt. „Druga mała flota" (o Marynarce Handlo
wej), jak się to mówi — „rozpiera duma".

W tamtych książkach opisy morskich operacji, w 
których polskie okręty i statki brały udział, siłą rze
czy zgromadzone są w jednym, dużym, zwartym bloku.

WOJNIE NA MORZU
Jasnym jest, że czytając tylko tamte książki, nie 
bardzo można patrzeć na wydarzenia w nich opisane, 
z pewnej odleglejszej perspektywy ukazujące rozsta
wienie działalności polskich jednostek morskich w 
czasie i w geograficznej przestrzeni.

I oto, ta książka, „Wojna morska 1939 — 1945" 
daje nam potrzebną perspektywę.

Gdy gorliwy, interesujący się prawdą historyczną, 
i szukający potwierdzenia dla słyszanych pochwał pol
skiej marynarki czytelnik pomyka po przez prawie 450 
kartek tej książki, to z gorącym uczuciem radości prze
konuje się, iż może być dumny ze swoich, marynarzy. 
Znajduje bowiem potwierdzenie prawdy o polskim 
udziale w „prawie wszystkich poważniejszych opera
cjach morskich".

Kartka za kartką, strona za stroną opisują w chro
nologicznym porządku, lub układzie teatrów operacyj
nych, wszelkie wydarzenia, wszelkie operacje zamie
rzone, przygotowane i przeprowadzone przez sojuszni
cze dowództwo, lub przypadkowo wynikłe na skutek 
inicjatywy nieprzyjaciela.

Tutaj właśnie ujawnia się z całą dobitnością, że 
istotnie „Mała flota" polska, będąca w istocie drobnym 
ułamkiem całego ogromu „bojowego żelaztwa" so
juszniczego, jest tu i tam i ówdzie, i,... prawie wszędzie.

Znajdujemy polskie jednostki i w tych dramatycz
nych konwojach Atlantyckich i na patrolach bojowych 
i bitwach na Morzu Północnym, i w trudnych opera
cjach na Morzu śródziemnym, z jeszcze bardziej „trud
nymi" basenami — w Morzu Egejskim i w Adriatyku...

Tam ochraniają konwoje napastowane przez nie
przyjacielskie okręty podwodne walczą polskie kontr- 
torpedowce... Tu polskie okręty podwodne niszczą nie
przyjacielski transport i jego siłę bojową... Tam znów 
artyleryjskie polskie ścigacze popisują się wielką bra
wurą i zawziętością w boju. Tam zaś polskie statki 
Marynarki Handlowej przewożą sojusznicze wojska 
lub tak bardzo niezbędny materiał wojenny i żywność...

Gdy się chce poznać, te, specjalnie ciekawe, dla nas 
Polaków miejsca w książce, i gdy zacznie się zakładać 
papierkami (zakładkami) strony na których wśród 
sojuszniczycli okrętów wymienione są, jako biorące 
udział w danej akcji polskie jednostki, to okazuje się, 
że książka bardziej i bardziej „puchnie" od tej mnogo
ści zakładek.

No i wtedy czytelnik polski przekonywuje się, że 
to nie były czcze przechwałki i ot, takie sobie slogano
we powiedzonka o bardzo intensywnej działalności i o 
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„wszędziebytności” jednostek pod polską banderą 
morską w minionej wojnie na morzach.

A więc jest to dobra książka. Bardzo dobra 
książka...

Trzeba powiedzieć, że każdą, takiego rodzaju 
książkę, ludzie mający taki lub inny związek ze spra
wami w niej poruszanymi, oglądają troszkę — jakby 
przez lupę... Szukają przysłowiowej „dziury w 
całym”...

Wydaje mi się, że „dziur” w tej książce chyba nie 
ma. A jeżeli są, to bardzo nieznaczne. W każdym razie 
widać, iż autorzy bardzo uczciwie i z wielkim sercem 
nad nią pracowali. Wdzięczność im się należy za to, 
że opisując wszelkie operacje morskie starali się przed
stawić plastycznie ich istotny, prawdziwy obraz. Wy
mieniali skrupulatnie nazwy jednostek biorących 
udział w tych operacjach. Dzięki temu właśnie widzimy 
ten szeroki wachlarz rozstawienia się w wojennej 
akcji, polskich jednostek morskich.

Możliwie, że niechcący gdzieś coś opuścili. Może 
ktoś z polskich marynarzy troszkę się zasmuci, jeżeli 
gdzieś, w jakimś opisie nie znajdzie imienia swego 
okrętu lub statku na którym przeżył groźne i wielkie 
swoje chwile...

Może w rozdziałach mówiących o ciężkich, bardzo 
ciężkich okresach bitwy o Maltę, a więc o dramatycz
nej epopei śródziemnomorskiej, zapomniano wspom
nieć nasz słynny okręt podwodny Sokół, który tam był 
jednym z bardziej wybijających się aktorów straszli
wego dramatu... Był on wszakże w porcie La Valetta 
na Malcie... Remontował we własnym zakresie, w 
strasznym niebezpieczeństwie, swoje, poważne uszko
dzenia... Pomagał w dodatku innym... Działo się to 
tam, gdzie, jak historia mówi, zrzucono przez nieprzy
jaciela w ciągu samego kwetnia 1942 roku, więcej bomb 
niż na całą W. Brytanię.

Tak samo może i „Dzikowcy” (oficerowie i mary
narze z ORP Dzik) zasmucą się, że przy (pobieżnym 
zresztą) omawianiu działań na Morzu Egejskim, nie 
wspomniano, że polski okręt „Dzik”, operował w tym 
ciasnym morzu, topiąc tam nieprzyjacielski tonaż...

No ale to są raczej drobne rzeczy...
Książka ta obejmuje' całokształt wojny na morzach. 

A więc i działania na Dalekim Wschodzie, na Pacyfi
ku... W tej części książki, opracowanej przez W. Su- 
pińskiego, nie znajdujemy polskich jednostek. Aż tak 
daleko polska marynarka nie zapuściła się. Zresztą 
głównym wrogiem Polaków był hitlerowski najeźdźca.

Nawiasem mówiąc, znalazł się jednak i tam, na 
Dalekim Wschodzie, Polak. I to na odpowiedzialnym, 
bojowym stanowisku. Był nim polski oficer nlarynarki 
handlowej .i oficer rezerwy marynarki wojennej, Miko
łaj Deppisz.

W stopniu komandora ppor. Marynarki Wolnych 
Francuzów dowodził pomocniczym krążownikiem. 
Uczestniczył w różnych bojowych, desantowych opera
cjach. Sukcesem jego było chociażby to, że nie stracił 
ani jednego statku z eskortowanych przez siebie kon
wojów.

To, że ani pom. krążownik „Cap de Palmes” ani 
jego polski dowódca komandor Deppisz nie są wspom
niani w części V-ej omawianej książki (Wojna na Da
lekim Wschodzie) może jest naturalne. W proporcji do 
ogromu zaangażowanych tam sił, krążownik „Cap de 
Palmes” i komandor Deppisz byli raczej „drobnoustro
jami”. A więc patrzenie na wydarzenia światowe, na
wet z tak zwanego polskiego podwórka, mogło nie uza
sadniać wypychania na przód tego polskiego epizodu.

Mniej jednak zrozumiałym jest to, że w polskiej 
książce nie wspomniano takich postaci, jak Wicel 
Admirał Jerzy Świrski i Generał Władysław Sikorski.

Admirał Świrski był przecież Szefem Marynarki 
Wojennej polskiej, odtworzonej jego ogromnymi wysił
kami i tak skutecznie działającej podczas całej wojny.) 
Generał Sikorski nie był marynarzem, lecz jako Nai 
czelny Wódz polskich Sił Zbrojnych, był wszakże też 
zwierzchnikiem marynarzy.

Przyczynił się on jako Naczelny Wódz do organik 
zowania i rozwijania Marynarki Wojennej w oparciu 
o sojusznicze współdziałanie, a jako premier Rządu 
Polskiego był też zwierzchnikiem polskiej Marynarki 
Handlowej,, która w poolu sojuszniczym odegrała nie 
poślednią rolę...

Jeżeli taki zbrodniczy organizator światowego nie
szczęścia jakim był Hitler został wspomniany aż na 
9-ciu kartkach książki, to polscy organizatorzy oporu 
na morzu, mogli i powinni byli być wymienieni.

Nie dopatrujemy się jednak w tym jakiegoś „na
stawienia”. Zapewne było to tylko przeoczenie. Zu
pełnie przecież oczywistym jest, że już nie ma tego 
przykrego ukrywania prawdy o czynach zbrojnych 
polskich na Zachodzie, jakie miało miejsce w t. zw. 
„okresie mnionym” przed październikiem roku 1956... 
Wtedy szkalowano wszystko co było „przedwrześmo- 
we“ i przemilczano wszystko, co było zdziałane na Za
chodzie. Na przykład fakt historycznej doniosłości — 
wysłanie w przeddzień wojny trzech najlepszych okrę
tów polskich; „Błyskawica”, „Grom” i „Burza” do 
portów brytyjskich, jeszcze przy okazji przygotowań 
do Święta Morza 1956 roku przedsawiony był w jednym 
z czasopism wojskowych w Polsce niemal jako zbrod
nia i zdrada.

W omawianej książce „Wojna morska 1939—1945" 
(jak i w poprzednich książkach J. Pertka) decyzję wy
słania tych okrętów do portów brytyjskich określa się 
jako trafną... No bo przecież jasnym jest, że gdyby 
wszystkie okręty polskie zostały na Bałtyku, aby „bro-
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nić polskiej ziemi", to wszystkie, byłyby zniszczone. 
Nie byłoby wówczas możliwości odbudowania i rozbu
dowania polskiej Marynarki Wojennej i kontynuowa
nia na dość szeroką skalę, walki na morzach pod pol
ską banderą.

Polski wkład do sojuszniczego zwycięstwa, i tak 
nie bardzo dużo dał nam realnych korzyści. Lecz gdyby 
ten wkład był pomniejszony o tak bardzo spektakular
ny czyn polskich morskich dział i torped, mielibyśmy 
znacznie mniej atutów do wołania wielkim głosem o 
sprawiedliwość.

Ciekawą dla nas, szczególnie dla nas Polaków na 
obczyźnie — jest IV-ta część książki. Przedstawia ona 
bowiem dość mało na ogół znane dzieje niemiecko- 
rosyjskich zmagań na Bałtyku, na Morzu Czarnym. 
Uzupełnia też wiadomości o działaniach na wodach 
arktycznych.

W końcowej części książki, pod tytułem „Pokłosie 
wojny" znajdujemy dużo trafnych spostrzeżeń i infor
macji dotyczących nowości na odcinku wojennych zma
gań na morzu. Jest w tej części też nutka — może nieco 

przesadnego optymizmu. Na stronie 361-ej czytamy; 
„Fantastyczny rozwój techniki wojennej niewątpliwie 
(podkreślenie moje) wykluczy w przyszłości wszelką 
możliwość wojny"...

Wiemy, że tak samo mówili nasi przodkowie gdy 
łuk został zastąpiony przez kuszę, i potym gdy zjawiły 
się karabiny maszynowe jako „narzędzia masowego 
mordu"... i potym, gdy samoloty zaczęły zabierać ze 
sobą 12-to kilogramowe bomby!!!

Jak widzimy — nic nowego pod słońcem... Proroct
wa zawodzą, i, zawsze znajdują się nowi prorocy.

Uważam, że każdy kto chce mieć pod ręką cieka
wy, podręczny zestaw wiadomości o budujących naszą 
dumę narodową dziejach Polski na morzu w okresie 
największej w historii wojny, musi posiadać trzy książ
ki: „Wielkie dni małej Floty", „Druga Mała Flota", 
oraz tę najnowszą — „Wojna morska 1939 — 1945".

Kmdr. por. W. A. Kosianowski-Lorenz,
Londyn.
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Moyie, B.C., 5 kwietnia 1960

Bardzo dziękuję Panu za jego miły list, oraz za 
przyjęcie mnie z powrotem na łono Rodziny.

Ja przez tyle lat siedziałem jak mysz pod miotłą, 
bo po prostu ciężko walczyłem o byt. No i nadal walczę. 
Nie chcę przez to powiedzieć, że narzekam na Kanadę. 
Choć dużo możnaby o niej powiedzieć (w obie strony) 
— to jest dobry teren pracy... dla młodych. Żebym ja 
miał mniej lat, a więcej sił, to bym sobie tu doskonale 
dał radę. Daję sobie, zresztą, radę jako-tako, jeno mi to 
z trudem przychodzi, i często gęsto bokami robię.

Ograniczam się narazie do ogólników, bo nie mam 
czasu na szczegóły. Te przyjdą później, wie Pan kiedy 
— z nastaniem następnej wiosny, (to jest mój martwy 
sezon). Teraz rozpoczęła się orka dla mnie, która bę
dzie trwała do końca września.

Jak Pan widzi z pieczątki, sprzedaję benzynę, oli
wę, opony etc. naprawiam nawalone kichy — i kicham 
na naprawy. Moja żona (druga żona, Angielka) zapa
rza kawę i sprzedaje. I to tak w kółko, od rana do nocy, 
a czasem i w nocy.

Poza tym jest zawsze moc roboty koło gospodar
stwa, wieczne naprawy, bo wszystko stale się psuje.

A ponieważ ja się poruszam z godnością i powagą, jak 
mucha w miodzie, więc rezultat jest taki, że nigdy na 
nic nie mam czasu, — nawet na spanie i jedzenie. 
Strasznie by mi się tu teraz przydał motorzysta, drena- 
żysta, elektrykarz, cieśla okrętowy, spawacz, pisarz, 
kucharz no a przede wszystkim ordynans. (Na pewno 
zauważył Pan, że nikogo z obsady pomostu na mojej 
liście nie ma.!!) Niechże Pan Komandor sobie teraz 
wyobrazi, że ja te wszystkie wyżej wymienione spe
cjalności muszę obsadzić sam, t. zn. do spółki z żoną. 
Trudno się tedy dziwić, że ledwo zipię.

Papierki i „Sygnały" doszły, bardzo dziękuję. 
Strasznie wolno ta poczta jedzie przez Atlantyk, rzekł- 
byś: Iskra to wozi.

Czy uwierzy Pan, że mi pisanie po polsku zaczyna 
już sprawiać pewne trudności — oto do czego doszło,, 
czy dochodzi.

Czas kończyć. Jeszcze raz dziękuję Panu Koman
dorowi, za taki miły list — i za te „Sygnały".

Załączam serdeczny uścisk dłoni dla Pana i Kole
gów.

Mirosław Kownacki

J. KRAKUS

MOJA NOC
Więc najpierw wściekł się pilot. Rufowy holownik 

mylnie rozumiejąc sygnał zwolnił hol i statek nasz 
całą siłą bezwładności podpartej huraganowym wich
rem wysadził na molo małego zresztą Bogu ducha 
winnego Holendra, którego załoga długo jeszcze po tym 
szczękała zębami.

Później się wściekli marsylscy dokerzy. Ładunek 
przeznaczony do Marsylii wskutek opętanej pogody na 
Atlantyku zasypała dokładnie biała glinka, która nie
proszona rozgościła się po wszystkich zakamarkach

WIGILIJNA
ładowni. Wreszcie wściekł się agent pomstując po wer
salsko na własnych ziomków za żądanie dodatkowej 
płacy za brudną robotę no i nareszcie wściekł się kapi
tan udzielając wścieklizny wszystkim młodszym ofice
rom za to, że z niewyjaśnionych dotąd przyczyn jakąś 
tajemniczą mocą zamkniętej i zaklinowanej ładowni 
dosłownie z pod sześciu yaley‘owskich kłódek ulotniło 
się gdzieś kilka skrzynek ginu i whisky.

Prawda, że kilka dni po wyjściu statku z Londynu 
załoga chodziła pijana, ale prawda też, że jest to zwy
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czaj bynajmniej nie tępiony każdej szanującej się za
łogi, tymbardziej, że święta Bożego Narodzenia mieliś
my spędzić na morzu i każdy jakiś tam skromny zapas 
miał. Wszystkie jednak te sprawy to były drobne, nie
ważne historie codziennego życia na statku i przestały 
istnieć zupełnie z chwilą, kiedy wściekło się morze i 
huraganową nawałnicą powitało nas jeszcze za falo
chronem marsylskim.

Barometr w kabinie nawigacyjnej nie wiele wska
zywał ziejąc zresztą obojętnie dokładnie wydłubanymi 
żyletkami i cyrklami wnętrzem, które jakimś dziwnym 
umiłowaniem wszyscy kolejni kapitanowie upodobali 
sobie jako miejsce zapychania komunikatów radiowych 
pogody jakby mu chcąc wrócić dawną świetność. Tym 
razem kapitanowi przyszło to dość łatwo, bo najpierw 
odmówił nad nim iście marynarską „modlitwę" póź
niej zmiął, stargał i wtłoczył na właściwe miejsce.

huragan o sile 12-14, wiatr pół. wschodni do 
północy..." to dość. Uwięzione półwyspem Apenińskim, 
postrzępionymi brzegami Francji i wypalonym słońcem 
lądem hiszpańskim Morze Śródziemne to niby senne i 
rozleniwione tworzące tu niemal zatokę, owo Morze 
Śródziemne, drzemiące pod czystym błękitem nieba i 
kuszące turystów w chwilach gniewu i buntu potrafi 
być straszne i wziąć odwet za zbyt długą pokorę i le
nistwo.

Wstaje wtedy jakoby w gniewie Bożym i biada 
temu, kto w tym czasie próbuje podjąć z nim walkę, 
wbrew wszelkim cudom techniki, wbrew wszelkiej lo
gice, wiedzy i doświadczeniu, wbrew wszystkiemu 
czym człowiek dotąd rozporządza aby stawić czoło 
naturze. Doświadczenie uczy, że po dawnemu w chwili 
najwyższego rozpętania żywiołu człowiek zdany jest 
tylko na łaskę Opatrzności. Nie wicher, a wichry, nie 
burzę a huragany jeden straszniejszy od drugiego, wa
lą się bezustannie aż gdzieś z za słonecznej i słodkiej 
Sycylii aż z pod kolumn Akropolu, z dalekiej Afryki i 
dalej jeszcze z Oceanu Indyjskiego pędzi to wszystko 
w jakimś opętanym tańcu, łamie się o brzegi i szczyty 
wysp i wysepek, nabiera jakichś wściekłych nieobli
czalnych wirów i niespodzianek, porywa cząsteczki 
wody spiętrza w olbrzymy i łamie olbrzymy napotyka
nych kadłubów, tłucze o brzegi i wraca w jeszcze więk
szym buncie i gniewie. Wtedy są chwile na morzu, że 
zdaje się jakoby nic na tym Bożym świecie nie mogło 
ostać się na miejscu, że cały glob wiruje jakimś rozko
łysanym, rozdygotanym i rozbełtanym ruchem, trze
szczy, łamie się i kruszy aż wreszcie rozpryśnie na 
miliardy cząsteczek i zawiśnie w wieczności jak owe 
złote ćwieki gwiazd wydarte z kopuły nieba i rozchuś- 
tane pod trzeszczącą głową.

W taką właśnie noc, 23 grudnia wyszliśmy z Mar
sylii. Stojąc całą noc niemal na miejscu próbując da
remnie siłą maszyn zmóc napór huraganu braliśmy 
dziobem pełny wiatr i nieustanny chlust wody. Statek 
już przestał pracować na swojej mocy roboczej a stękał 
i jęczał na' najwyższej mocy kruszącej, giął się nielito- 

ściwie i zdawało się, że to granica wytrzymałości, że 
jeszcze jeden podniebny wzlot, jeszcze jedno zawalenie 
się w wyssaną przez rufę otchłań i koniec. A tu nie
szczęścia i kłopoty, jeśli walą się na człowieka to już 
kupą, seriami, jedno za drugim bez chwili wytchnie
nia aż wreszcie przychodzi najgorsze i — jak mówił 
Sienkiewicz albo starosta albo kapucyn.

Albo się człowiek po nich dźwiga i prostuje umor
dowany grzbiet, albo gnie się coraz bardziej wreszcie 
pada aby więcej nie, powstać. Z kuchni wylęgarni 
wszystkich plotek, wraz ze swądem palących się potraw 
dobiegła nas wieść, że stary ciężko zaniemógł. Istotnie 
w nawale pracy i ciągłej gotowości początkowo nikt 
nie dostrzegł, że pomost zatracił jakby cząstkę swej 
duszy j zdolności dowodzenia. Pierwszy raz i to właś
nie w najcięższych chwilach zabrakło na skrzydle po 
nawietrznej stronie kapitana. Stał tam zwykle oparty 
o rączkę telegrafu wysoki, lekko przygarbiony w głę
boko na oczy naciśniętym berecie, nieczuły na chłód 
i bezsenność, przez wielką lunetę zamiatał wzrokiem 
horyzont uważny i czujny jak żuraw, gotów natych
miast zręcznym manewrem wyjść naprzeciw każdej 
złośliwej niespodziance pogody. I oto kapitana zabra
kło na zwykłym swoim miejscu, i oto każdy się czuł 
jakby pozbawiony tej cząstki wygody zrzucenia z siebie 
odpowiedzialności i pierwszego uderzenia niebezpie
czeństwa, a obarczony dodatkowym brzemieniem tro
ski o całość własnej skóry, które skrzętnie z poczuciem 
całej odpowiedzialności zbierał na swoje barki ten wy
soki, małomówny i często zgryźliwy „stary".

Kapitan nie był zły. Był tylko stary, smutny i sa
motny. Surowy bardzo dla siebie i załogi, wymagający 
i obowiązkowy, postrach dla wszelkich „bumów" i 
„kundów" pies dla młodszych oficerów leniwych i nie
obowiązkowych, hartujących swe dusze marynarskie 
w cieple kabiny nawigacyjnej, a nie na skrzydle po
mostu. Sprawiedliwy i uczynny dla ludzi, których po
znał, ufał im i był pewny ich w każdej potrzebie. Po
chodził aż gdzieś z wysokiej północy Szkocji, na dale
kich Orkneyach wyrósł nabierając w duszę jakby owej 
posępnej, mglistej surowości. Człowiek starej daty i 
starej szkoły morskiej, już dziś ani mógł ani pewnie 
chciał dostosować się i pojąć systemu nauczania, ani 
efektów wykorzystania tej nauki. Pływał ciągle bo już 
chyba całym sercem i duszą wszczepił się w morze, 
ukochał przestrzeń i góry a kto wie może niepoprawnie 
i uparcie ukochał dawną, starą legendę mórz i póki 
mógł, póki żyw i tchu wlókł ją za sobą i z sobą w 
resztkach życia.

Kapitan nie był łubiany przez załogi i jakoś nie 
mógł czy nie chciał dobrnąć ani grzebać w prymityw
nych i jakby niewskrzeszonych ich duszach. Dbał o nie 
na swój sposób i osłaniał całą swoją wiedzą i doświad
czeniem, ale nie próbował ich dźwignąć na swoje wy
żyny. Zwykle w niedzielę, tuż przed południem już po 
przeglądzie statku kapitan zaczynał swój obrządek 
dziwny dla załogi przeważnie nie zrozumiały dający 
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przyczyny do drwin i śmieszków, dla mnie piękny i 
zrozumiały, dla niego samego pewnie najważniejszy. 
W zamkniętej kabinie bez żadnej asysty stewardów 
wyciągał z szaf swój pełny strój szkocki z przepisowy
mi ilościami agraf, spon, torebek, noży i chust, trze
pał to wszystko, czyścił i pieścił aż wreszcie przystro
jony w całą swoją świetność, dumę i... świętość wymy
kał się na pokład szalupowy i tam sprężystym, dziar
skim krokiem wyprostowany i jakby wyższy masze
rował po nawietrznej, czasami przystawał wlepiał 
wzrok w dalekie, ośnieżone szczyty gór mówił coś do 
siebie i mruczał machając długimi rękoma, to znowu 
wciskał siwe kosmyki włosów pod czapkę, ocierał 
ukradkiem łzy wyciśnięte wiatrem a może smutkiem i 
chodził dalej.

Często ktoś z załogi zabiegał mu drogę i uderzył 
pustym, złym uśmiechem w te głęboko osadzone oczy 
i rzucał w nie drwinę a stary to czuł i brał ją odważnie 
ale... darować nie mógł. Szarzał więc w sobie coraz 
bardziej, kurczył i posępniał zapadając duchem coraz 
bardziej w przeszłość.

I teraz właśnie dopiero w obliczu niebezpieczeń
stwa i poczucia zupełnej bezradności ta maleńka ścież
ka zaufania i wiary w owego posępnego człowieka 
poczęła sobie torować drogę do mózgów załogi i uchy
lać z całą świadomością czerepu czaszki wciskając pod 
nią zwykły, ludzki strach.

A strach szedł i oznajmiał się w coraz posępniej
szym wyciu wichru aż legł na sercach wraz z zapadają
cym szybko zmrokiem. Nastała noc. Noc Wigilijna — 
gorsza od wszystkich poprzednich, najgorsza ze wszy
stkich, jakie przeżyłem na morzu. Przez nawałę wichru 
i kurzawę słonej wody dobrnąłem jakoś do kabiny 
sterowej odbierając koło i kurs od poprzedniej wachty. 
Głęboko z maszynowni jakby z pod ziemi przez szum 
przewalającej się po pokładach wody dobiegł miarowy 
głuchy odgłos gongu wydzwaniającego północ.

Bóg się rodzi. Moc truchleje!!!
Trudno sobie wyobrazić i nie sposób mocniej i po

tężniej poczuć wielkość owej prawdy jak właśnie w 
tej chwili pełnej najgłębszej pomroki, rozpętania ży
wiołu i poczucia własnej nicości, w której cała moc 
ludzka truchleje i bezradnie poddaje się potędze stwo
rzenia. Uboga bardzo była moja wieczerza wigilijna. 
Z maleńkiego skrawka bibułki wydobyłem okruch 
opłatka przysłanego przez najbliższą mi duszę i na 
jeden, krótki moment wydarłem się przez ową ciem
ność i zagubienie gdzieś do swoich. Fala wspomnień 
bardzo już mglistych, fala wzruszenia, klująca wilgoć 
pod powiekami i już... stół wigilijny, choinka, radosny 
odgłos dzwonów i ta jasna, pogodna świętość... mój 
miły Boże, to jakieś wszystko dawne, takie dalekie i 
nieosiągalne, nawroty życia minionego, których niby 
ostatnie niewidzialne kręgi muskają siwiejącą już 
głowę i rozpływają się coraz bardziej a bezpowrotnie 
w czasie.

Opłatek, wspomnienia, żadnych już chyba życzeń 
dla siebie po tylu zawodach i... śnieg. Najprawdziwszy 
śnieg, jeno nie biały sypki a puszysty — tylko smutny, 
mokry niby maleńkie ciemne owady tłucze o szyby 
okien.

„Wesołych świąt" rzeki drugi oficer podając mi 
na dłoni kilka orzechów. I po chwili, jeśli nie zwolnimy 
szybkości z któregoś przechyłu możemy się już nie 
podnieść. Widzi pan — rzucił na usprawiedliwienie — 
do mnie należy tylko nawigacja a nie manewrowania 
pierwszy oficer śpi po kilkunastogodzinnej służbie a 
kapitan chory, kapitan bardzo chory. Mamy ogromny 
dryf do lądu ą ląd to zagłada — dodał ciszej, pochylając 
młodą twarz nad ekranem radaru.

Niech pan wejdzie na 110 i podaje mi największe 
odchylenie w lewo. Kurs 110 powtórzyłem cisnąc 
rączki steru aż wskazówka manometru zadygotała 
ostrzegawczo. Dziób statku jakby chwilę węszył w 
głębokiej bróździe szukając sobie drogi, wziął wreszcie 
leniwie jedną falę na siebie potem drugą, wspiął się 
do góry, za^tękał wszystkimi nitami, zwalił na burtę 
i znowu strzelił wysoko aż linia horyzontu zapadła się 
pod nogi. I wtedy przychodzi takie dziwne drżenie 
statku całego, drobne niby niedostrzegalne w tym opę
tanym tańcu a przez to właśnie straszne, jest chwila 
pozornej ciszy tylko wydaje się jakby kil tarł już o dno 
szukając punktu ostatniego zaczepienia.

Wtedy człowiek kurczy się w sobie i czeka i łyka 
ślinę gorzką co dławi a sam drży już własnym drże
niem lęku.

„Ponieważ pewności nie masz, w którym miejscu 
śmierć cię czeka, ty jej w każdym miejscu oczekuj" 
przypomniała mi się głęboka sentencja Seneki. Otóż 
i filozofia życia, biorąc na rozum czekam jej nieuchron
nie i nie będę próbował jej umknąć, na nerwy zaś wo-i 
lałbym jej długo zbyt w oczy nie patrzeć.

Nagle w te moje rozmyślania i bardzo skrócony 
rachunek sumienia wdarł się niby intruz głos drugiego 
oficera, głos jakby spazm żalu wydarty bezwiednie i 
do nikogo.

„Jutro, tak jutro syn mój skończy siedem tygodni 
a żona dwadzieścia trzy lata, siedem tygodni bicia 
tętna maleńkiej istoty to taki krótki okres całkowitego 
poczucia mojej odpowiedzialności przed życiem. Czu
łem się silny dźwigać ją a teraz... widzi pan, gdym ich 
żegnał przed wyjściem w morze mała taka śmieszna, 
dziecinna rączka zacisnęła się wokół mojego jednego 
palca, tego ot widzi pan...

Nie widziałem nic, ani jego palca, ani nie mogłem 
nawet okazać współczucia, ani zrozumieć jego najbar
dziej ważnych problemów, które w tej chwili wydawa
ły mi się zupełnie poza zasięgiem wyobraźni. Zdawało 
mi się, że nie ma na świecie już nic prócz tej nocy złej 
i pełnej grozy.

W krąg bladego światła żyroskopu wcisnęła się 
masywna postać drugiego oficera. Panie — rzekł ja
kimś nienaturalnie wysokim głosem — czy pan się boi.
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Niech pan powie, że tak, że pan drży tak samo jak i ja 
i że pan koniecznie chce i musi żyć jak i ja. Pan się 
przecież musi bać a mimo wszystko stoi pan na stano
wisku i pełni swoją służbę i obowiązek jak i ja, ale się 
jednakowo boimy. Gdzież więc jest granica strachu a 
gdzie poczucie odwagi. Podał mi papierosa dłonią pod
nosząc zapałkę. — Chciał się przekonać — mówił dalej 
— że lęk, to właśnie najwyższe odczucie strachu jest 
oddźwiękiem najwyższej wiary... Lęk to przecież tylko 
pokwitowanie istnienia mocy wyższej od naszej i pro
śba o miłosierdzie nie dająca się wyrazić modlitwą. Nie 
chcę się opierać na tym, że najlepszym uspokojeniem 
sumienia jest poczucie własnej niewinności ale wydaje 
mi się, że strach przed Bogiem to nie wstyd i nikt mnie 
nie nazwie tchórzem przed moim synem.

Boję się •— powiedziałem spokojnie i lęku tego nie 
kryję. Boję się wszystkich zjawisk i niebezpieczeństw, 
których nie mogę pokonać systemem nerwowym ani 
ogarnąć umysłem. Pan katolik — spytałem.

Katolik — powtórzył cofając się w mrok jakby 
uciekając przed pytaniem. Nie wiem nie próbowałem 
nigdy swojej wiary ująć w jakąś regułę. To nie jest 
ważne w ogólnej wierze. Kiedyś, kiedy jeszcze byłem 
małym chłopcem za jakąś niewinną, dziecięcą psotę 
zostałem ukarany klęczeniem i przymusem przeprasza
nia Boga. Gdym starał się cichutko podeprzeć rękoma 
obolałe kolana albo unieść się trochę, dłoń cerbera cis
nęła mnie do ziemi. Nie umiałem pewnie jeszcze prosić 
Boga ani się modlić tak mocno abym był nieczuły na 
dotkliwy ból, życie moje było wtedy zbyt krótkie abym 
je okupywał cierpieniem a istota zła czy dobra docie
rała do mnie bardzo mgliście. Powstawał więc we mnie 
tylko zwykły dziecięcy bunt. Wiara i religia to bardzo 
różne, dwa odrębne procesy, które narastały we mnie. 
W tej chwili wydaje mi się, że życiem swoim jednam 
sobie zgodę z Panem Bogiem, nie jestem zdolny jednak 
bez dawnego buntu znosić jakieś dodatkowe ciśnienie 
na moje przekonanie, dlatego też nie pukam natarczy
wie do żadnego kościoła.

Niech pan spojrzy — mówił dalej pochylony do 
przodu jakby całym masywem ciała chcąc pchać upar
cie czas wolno upływającej wachty — niech pan spojrzy 
tu — stuknął pięścią w cienką płytę dzielącą nas od 
czerni nocy — trzeba coś więcej aniżeli cal żelaza aby 
mnie, pana czy nas wszystkich uchroniło przed krań
cem istnienia. Nie trzeba mocy przeznaczenia ani 
wiary rozkładać na Babilon, każda nacja ma swoją 
religię i jej praktyki ale każdy człowiek ma tylko jedną 
wiarę, którą potrafi zdefiniować w sobie właśnie w ta
kiej chwili jak ta'. Niech pan słucha i patrzy...

Wciśnięty całym ciężarem ciała w usuwającą się 
z pod nóg podłogę czułem na natężonych mięśniach 
każdy ucisk i napór wichru. Mimo wywodów drugiego 
oficera już siłą przyzwyczajenia podświadomie czuwa
łem nad -każdym zdradliwym uderzeniem kadłuba 

równocześnie odczuwając ogromną radość z utrzyma
nia statku na potrzebnym kursie. Od dłuższej jednak 
chwili całą moją uwagę przykuwało coś innego, oto na 
prawej burcie nawietrznej poza szybą zasuniętych 
drzwi poczęło się dziać coś dziwnego. Gęsta pomroka 
nocy jęła jakby wirować, kłębić się i powstawać jesz
cze ciemniejszym zarysem w krztałty ludzkie wreszcie 
całkiem wyraźnie urosła w postać kapitana. Wysoka, 
prosta otulona w długi płaszcz z podniesionym kołnie
rzem, wielka luneta przewieszona przez piersi i duża 
koścista ręka na telegrafie a tylko głowa cała ginęła 
jakby w jaśniejszym tumanie mgły oczy poświaty o 
jeden ton wyraźniejszej aniżeli cała postać.

Puściłem ster cofając ręce przed uderzeniem wra
cającego koła do zera, ale koło było zacinięte na prawą 
burtę i nie wracało. Po podłodze gdzieś z zakamarków 
i kątów wtedy zaczął pełzać ku mnie lęk, drobniutkie 
uczucia szpileczek, mrówki biegnące szybko od pięt aż 
do czubka zdrętwiałej głowy i wracać z powrotem i 
znowu pełzać. Ślina w ustach zdawała się zawadą nie 
do przełknięcia a przez szpary zabitych deskami okien, 
przez szczeliny drzwi i zcieków wody wionął jakiś 
straszliwy chłód i zmieszał się z skowytem wichury.

Czy pan coś widzi — spytałem drugiego z trudno
ścią dociskając zęby. Drugi oficer chwycił lornetkę 
starając się przy pomocy szkieł przebić mrok nocy i 
łapał horyzont pozorny szukając na nim daremnie ja
kiegoś światełka, nagle szkła jego uchwyciły drzwi 
a przez nie i skrzydło pomostu. I oto wśród jakiejś ma
kabrycznej ciszy słyszałem jak jego pierścionek na 
palcu zaczął dygotać drobniutkim drżeniem na obsadzie 
lornetki.

Tymczasem statek począł się kłaść w lewy prze
chył, drobne owady śniegu jęły ciąć po szybach niemal 
poziomymi smugami, szum wody dartej przez relingi 
huk wichury i łopotanie pokrowców na łodziach zlał 
się w posępny gwizd a nam jakby świadomość grozy 
przykuła wzrok do zjawy na prawej burcie.

I oto w tej chwili zaczęło się dziać coś więcej, coś 
zupełnie przeciwnego naturze. Zgroza. Wysoka postać 
kapitana w miarę przechyłu statku wbrew prawom 
fizyki zachowała kąt wprost do płaszczyzny pokładu 
tylko lorneta zawieszona jakby w powietrzu podda
wała się prawu ciążenia. A statek chylił się jeszcze 
bardziej wreszcie... kąt zawarty pomiędzy pokładem 
statku a zjawą począł się powoli rozwierać a postać 
kapitana wracać do pionu ziemskiego i zaciśniętą dło
nią na telegrafie brać na siebie cały przechył.

Statek drgnął, przypadł do wody jeszcze o ułamek 
stopnia wreszcie począł wstawać z przechyłu a w tejże 
chwili zaterkotały brutalnie dzwonki telegrafu. Drugi 
oficer jakby rażony gromem przypadł do tablicy roz
dzielczej włączając światło na zegary. Przekaźnik na 
pomoście wskazywał „wolno naprzód" gdy tymczasem 
strzałki wskaźnika maszynowego zaskakiwały na tę 
samą pozycję.
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Zaraz też charakterystyczny chrobot mikrofonu i 
zagniewany głos trzeciego mechanika z dołu; „pospa
liście się czy nareszcie potopili na pomoście, że się do 
was dodzwonić od kilku minut nie można, całkiem inne 
mam dla was życzenia zamiast wesołych świąt, ma
szyna nie jest gotowa bez uprzedzenia na manewr tele
grafem, nie zwiększajcie paniki ani zdenerwowania bo 
i tak go tu dość."

Drugi oficer wyłączył mikrofon ocierając spocone 
czoło i spojrzał na chronometr.

„0114“ — zapisał w dzienniku okrętowym — wolno 
naprzód.

Podniósł znowu słuchawkę telefonu i wydzwonił 
maszynę, „Hallo!!! ■— gniewne z dohi“.

„Godz. 0114—mówi drugi wolno jakby dobierając 
z trudnością słowa — kapitan bez uprzedzenia mnie 
osobiście przekazał do maszyny — wolno naprzód ■— 
maszyna oddzwoniła natychmiast.

Przez chwilę słychać było dokładnie z maszyny 
zmęczone i monotonne ssanie tłoków i cmokanie cy
lindrów.

„Hallo!!! Pomost, tu pierwszy mechanik. Cóż zno
wu za niesamowite historie dzieją się tam u was i z 
wami. Uwaga, mam przed sobą dziennik maszynowy, 
który sam wypełniam. Hallo!!! Podaję czas obowiązu
jący. Godz. 0110 kapitan zakończył życie nie odzysku
jąc zupełnie władzy w nogach ani mowy, byli obecni 
przy zgonie; pierwszy oficer, ja, radio oficer oraz szef 
stewardów. Uwaga. Ostatnia notatka kapitana w jego 
osobistym dzienniku.- „wolno naprzód aż do odwołania 
przez pierwszego oficera. Hallo, sam przełączyłem koło 
manewrowe o godz. 0111 repetując przekaźnik telegra
fu z pomostu. Dodzwonić się do was nie było można 
przez kika minut stąd pewnie różnica w czasach, zo
stawmy to do rana, pierwszy oficer automatycznie 
obejmuje obowiązki kapitana. Przełączyć telegraf na 
„cała naprzód" dalsze manewrowanie przez telefon jak 
zwykle."

Drugi oficer wyłączył mikrofon i w tejże chwili- 
stanął za nim pierwszy w mdławym świetle lampy 
wyglądając zmięty i zszarzały.

„'Niech pan idzie — rzeki do drugiego kursem pół
nocnym, tak — zupełnie na północ tam, Szkocja. A 
my... my już więcej nic dla niego uczynić nie możem. 
Po określeniu dokładnej pozycji proszę niech pan 
przejdzie dokładnie na południe, mamy zbyt wielki 
dryf.

Pochylił się nad mapą znacząc ołówkiem drobny 
punkcik i czas 0110 potem wglądnął do dziennika 
okrętowego.

, „Tu jest drobna pomyłka — zwrócił uwagę dru
giemu — pomyłka w czasie z manewrem, o pierwszej 
dziesięć kapitan zakończył życie, w minutę po tym 
pierwszy mechanik wykonał manerw...

Panie kapitanie — przerwał drugi — notowałem 
czas wg. chronometru natychmiast po obdzwonieniu 
telegrafu, jestem więc pewien, że się nie mogłem po
mylić. Maszyna przedzwoniła sygnał z pomostu a ja... 
a ja telegrafu nie dotykałem."

Wierzę — rzekł pierwszy po dłuższej chwili — 
wierzę, że pan zmęczony i podenerwowany jak my 
wszyscy. Straszna to noc. I po chwili do mnie. Czy 
pan dostrzegł lub usłyszał manewr z telegrafem.

Nie namyślałem się nad odpowiedzią, myślałem 
tylko, że może prawdziwą zmącę sobie odrobinę tą 
ogromną dozę zaufania, jaką mnie dotąd darzono. Dla
tego może odpowiedziałem o ułamek sekundy za późno 
aby pierwszy mógł bezkrytycznie wierzyć.

W najkrytyczniejszym momencie przechyłu — 
rzekłem — widziałem postać kapitana na skrzydle po
mostu i ciśnienie jego ręki na uchwyt telegrafu, po 
włączeniu świateł na zegary przez drugiego oficera 
dostrzegłem strzałkę przekaźnika z maszyny pokry
wającą się z wskaźnikiem na pomoście, drugi oficer 
wtedy natychmiast chwycił czas.

Pierwszy spojrzał na mnie i bez słowa podbiegł 
niemal do drzwi na prawe skrzydło pomostu otwierając 
je na całą szerokość. Pchnięty wichrem cofnął się do 
wewnątrz a wraz z nim drobne, mokre płatki śniegu. 
Gdzieś pod stropem niebu pękły chmury i tylko ich 
krawędzie nasycały się zwolna poświatą księżyca. Na 
ociekającym wodą pomoście nic się nie działo, zaśnie
działy i biały od soli tkwił na starym miejscu telegraf, 
zewnętrzny uchwyt aż do nasady pierścienia wodzą
cego lśnił nieskazitelną czystością mosiądzu jakby w 
tej chwili polerowany.

Pierwszy oficer zasunął cicho i bardzo dokładnie 
drzwi i otarł czoło o chłodną szybę milcząc przez dłuż
szą chwilę przymykając oczy jakby sam przed sobą 
chciał zciszyć i zamknąć pod powiekami drżenie włas
nej duszy.

„Proszę zostawić dziennik okrętowy w takim sta
nie jak jest — rzekł do drugiego — swoją wachtę obej
mę normalnie a dzień wolny dla załogi przesuwam na 
jutrzejszy."

Po zejściu pierwszego na dół drugi oficer podał mi 
kubek z herbatą sam usuwając się znowu poza krąg 
światła.

Bardzo to dobrze, że nie pozostawił mnie pan sa-| 
mego w tej trudnej chwili,, sam bym nie podołał a 
przecież sam też nie mogłem poddać się obłędowi. Co 
pan o tym myśli, czy istotnie można oddziałowywać 
jakąś mocą astralną na bieg zdarzeń codziennego ży
cia, hę! Kto mi poda prawdę, jak pan sądzi w jakim 
dzienniku najbardziej osobistych przekonań można to 
zjawisko zapisać. Zawisł w ciemności pytaniem.jakby 
w nadziei, że pomogę mu się wygodnie usadowić na 
jakimś kruchym szczycie halucynacji czy wspólnej 
psyhozy.
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Ale ja nie myślałem nic. Nic w każdym razie ta
kiego o czym bym chciał się z nim w tej chwili dzielić 
i dlatego pewnie odpowiedziało mu tylko wycie wichru 
i dudnienie pustej beczki po pokładzie zerwanej z 

uwięzi a w chwilę po tym gong z maszyny wydzwania
jący koniec wachty.

Krakus

P. S. Powyższe opowiadanie nie jest zmyślone. 
Historia to może dziwna a przecież prawdziwa, pisana 
natychmiast niemal na gorąco bez poprawek i bez pre- 
tesji do wartości literackiej. Dziennik okrętowy i za
pewne sporo więcej siwych włosów na łbie — oto 
wszystko czym mogę pokwitować prawdziwość tego 
opowiadania.

Bardzo też byłbym rad gdybym powrotem swoim 
na łamy Sygnałów mógł podkreślić dalej najbardziej 
swoją przynależność do SMW. Zdaję sobie dokładnie 
sprawę, że mało to sławna i bardzo bezefektowna przy
należność i daj Bóg abym dla dobra SMW był w niej 
odosobniony i stwarzał precedens a przecież po dale
kich i czasami bardzo niewyraźnych echach życia 
SMW orientuje się, że jednak topnieje nasza garstka 
w miarę upływających lat. Prawda, trudno jest fawo
ryzować sprawy ważne wobec najważniejszych, które 
coraz bardziej zacieśniają się wokół naszego najbar
dziej osobistego życia tak dalece, że człowiek łapie się 
zdumiony za głowę dostrzegając, że zaczyna zaniedby
wać nawet tam, gdzie winien być pierwszy przed wszy
stkim. Wydaje mi się, że schorzenie to jest zjawiskiem 
naturalnym i nie ma już na nie lekarstwa. W tym 
ogólnym zjawisku nam — członkom Stowarzyszenia w 
stanie „płynnym" to znaczy tym, którzy gross życia 
spędzają na morzu przysługuje i bez żenady ośmielam 
się upomnieć o specjalną tolerancję.

Życie to takie rozdmuchane i rozpędzone bezustan

nie gonitwą taką znikąd do nikąd kiedy człowiek nie 
może go pozbierać do kupy i wcisnąć w jakiś zaciszny 
kąt codziennego, ludzkiego życia. Jeśli się nie ma o co 
zaczepić ani sercem ani tęsknotą, ani kogo żegnać ani 
witać, jeśli człowiek gdzieś czasami przycupnie na 
chwilę by tchu złapać w wiecznym strachu, że za chwi
lę się trzeba zrywać znowu i wlec gdzieś w nieznane 
wieczną samotność to trudno wtedy i dogrzebać się we 
własnej duszy do jakichś zakamarków dobra i poczucia 
obowiązku, trudno jest wtedy promieniować ciepłem 
ogólnych, ludzkich spraw kiedy się samemu kostnieje 
poza dawno zapomnianym i wywietrzałym zupełnie po
czuciem przynależności do kogoś innego.

Prawda znowu, że podobno: „Jak sobie pościelesz 
tak się wyśpisz i t.d. Hall! Prawda oczywista... przy
pominam sobie, że kiedyś dawno, kiedy już ponoć mo
głem niby zaczynać sobie słać okazało się, że pościel 
w której miałem spać była wielce brudna. Wołałem 
więc nie... dospać.

Przeglądając kolejno „Sygnały" nie trudno do
strzec, że i tu choroba czyni postępy. Zawsze wierny 
i niezmordowany Kmdr. Pławski pozostał niemal sam 
jeden z dawnych gawędziarzy. Mocne to i szczerym 
złotem kapiące pióro. Wielki to więc zaszczyt i honor 
gdybym mógł powyższym opowiadaniem skromnym a 
prawdziwym pod nim się podpisać.

J. Krakus

E. PŁAWSKI

WSPOMNIENIA Z MARSZU DO MORZA
W 1920 ROKU

28-go czerwca 1919 roku, na mocy pod
pisanego w Wersalu traktatu pokojowego, 
Polsce został łaskawie przyznany tak zwany 
„dostęp do morza". Zwrócono Polsce skrawek 
jej historycznej własności w postaci k Iku- 
dziesięcm kilometrów piasczystej plaży, tro
chę torfowisk, trochę pagórków oraz jedną 
kępę. Nie było na tym wybrzeżu ani portu 
handlowego, ani cichej zatoczki z przystanią 
w której mógłby schronić się statek w po
trzebie.

Własnego dostępu do tego „dostępu do 
morza" również nie było, gdyż tak zwany 
..korytarz", dla celów komunikacyjnych był 

na raz’e całkiem bezużyteczny. Jedyny 
istniejący tor kolejowy z wnętrza Polski — 
kończył się w Tczewie, ażeby trafić na pol
skie wybrzeże, trzeba było jechać pociągiem 
przez terytorium wrogiego Gdańska, być na
rażanym na prowokacje niemieckiej hakaty, 
poddawać się rew'zji niemieckich celników, 
oraz kontroli dokumentów osobistych przez 
gdańską Schupo (Schutzpolizei). Jedyna po
rządna szosa nadająca się dla transportu 
samochodowego również prowadziła przez 
terytorium tzw. Wolnego Miasta.

Zanim danym nam było ujrzeć przyzna
ne Polsce wybrzeże i odczuć na własnej skó
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rze skutki obojętności, nieświadomości i zło
śliwości wykazanych przez poszczególne de
legacje reprezentowane na „targach" Wer
salskich, — upłynęło ponad pół roku czasu. 
Nic innego nie pozostawało jak uzbroić się 
w cierpliwość i kontynuować ćwiczenia i za
jęcia dla utrzymania wyszkolenia i dyscy
pliny I Baonu Morskiego na dotychczaso
wym poziomie.

Staliśmy w Aleksandrowie Kujawskim 
i zabijaliśmy nudy czytaniem, bilardem, bry
dżem, konną jazdą, polowaniem oraz stu
diowaniem mapy Pomorza i marzeniem o 
przyszłości.

Ja osobiście pełniłem obowiązki oficera 
operacyjnego baonu z tym, że po objęciu wy
brzeża stawałem się automatycznie komen
dantem portu wojenego w Pucku.

Nie miałem pojęcia o tym, co sobą przed
stawiał ten port i jakich był wymiarów, to 
też w chwilach samotnych przenosiłem się 
myślami do znanych mi wojennych portów 
rosyjskich i innych, a przypominając sobie 
postacie sędziwych admirałów, którzy w tych 
portach rządzili i gospodarowali, rozpierała 
mnie duma, że oto ja 24-letni porucznik 
zostałem wyznaczony na stanowisko pierw
szego komendanta portu wojennego na Pol
skim Wybrzeżu...

Tymczasem na moście kolejowym od
dzielającym Kujawy od Pomorza zaczęło się 
coraz bardziej otwarte kontaktowanie się z 
ludnością polską z „tamtej" strony granicy. 
Dowiedzieliśmy się o tym jak po ogłoszeniu 
warunków pokojowych, Niemcy zabrali się 
do rabowania Pomorza, a w pierwszym rzę
dzie do ogołacania tego kraju ze wszelkiego 
rodzaju produktów żywnościowych. Na coraz 
to większe braki żywności i przedmiotów 
pierwszej potrzeby skarżyli się również żoł
nierze niemieccy, ale Niemcom chodziło nie 
tylko o braki materialne. Wyrastał wśród 
nich coraz większy strach o własną skórę. 
Coraz częściej wypowiadali się na stemat 
prowokacyjnego względem nich zachowywa
nia się ludności polskiej, a bojąc się czyn
nych wystąpień zniecierpliwionych Polaków 
jakby szukali w nas ewentualnej pomocy.

Pewnego dnia, dwaj „zgłodniali" Niemcy 
przynieśli ze sobą nowiuteńki karabin ma
szynowy i zaproponowali wymianę towaru 
na kilogram smalcu. Kilka dni później za 
kilogram masła zdobyliśmy skrzynkę ręcz
nych granatów. Potem przyszła kolej na lor
netki i aparaty fotograficzne, aż wreszcie 
dowódca baonu wstrzymał ten handel wy
mienny. Mieliśmy coprawda sposobność roz

brojenia Wehrmachtu kosztem kilkudziesię
ciu kilogramów tłuszczu, ale decyzja dowód
cy była bezwzględnie słuszna.

Pewnej nocy, rozgoryczeni i głodni 
Niemcy otworzyli ogień po koszarach i oko
pach baonu. Pociski karabinowe i k.mów 
gwizdały nad miastem, a ludność chowała 
się po domach, żadnych strat w ludziach 
i materiale nie ponieślimy, a te parę go
dzin trwający incydent graniczny był ostat
nim wybrykiem niemieckim pod Aleksan
drowem Kujawskim, gdyż kilka tygodni 
później przestał już być miastem granicz
nym — i da Bóg — na zawsze.

17-go stycznia 1920 r. niebo było pokryte 
ołowiom,, a deszcz na zmianę padał lub lał. 
W niewielkim pokoiku zamieszkałym przez 
ppor. Kazika Zaleskiego oraz poruczników 
Stefana De Waldena, Ludwika Ziembickiego 
i Eugeniusza niżej podpisanego, od samego 
rana odbywało się wielkie pakowanie rze
czy. Nadszedł wreszcie dzień wymarszu na 
Pomorze i nad morze. Byliśmy wszyscy w 
tym niepoważnym wieku w którym nie umie
liśmy jeszcze reagować ze spokojem i rozwa
gą na wielkie wydarzenia historyczne. Piekło 
rewolucji rosyjskiej i ciężkie początki w od
radzającej się Polsce, mieliśmy już poza 
sobą. Teraz istniała tylko różowa przyszłość. 
Dla nas świat był pełen uroku. — Trzeba 
tylko sięgnąć poza linę horyzontu, a co się 
tyczy rzeczy smutnych i przykrych, to prze
cież istnieją tylko po to, by o nich nie my
śleć. Idziemy więc nad morze, a potem pod 
Polską banderą poprzez tysiące horyzontów, 
popłyniemy w daleki świat...

Cały nasz wspólny dobytek mógłby być 
zapakowany w ciągu jednego kwadransa 
czasu, przez jedną osobę i do jednej walizy. 
Nam czterem zajęła ta czynność parę godzin 
czasu... skakaliśmy przez taborety i łóżka, 
mocowaliśmy się, śpiewaliśmy sobie nawza
jem, chowając lub przekładając rzeczy do 
obcych walizek. W rezultacie ktoś prysnął 
wodą Ziemickiemu w twarz... Biki w obronie 
własnej zasłonił się ręką i niechcący uderzył 
mnie pudełkiem z proszkiem do zębów wprost 
w otwarte usta. Proszek zasypał mi oczy i 
zakneblował drogi oddechowe. Myślałem, że 
się uduszę • Odratowano mnie strumieniem 
wody i biciem po plecach. Poczciwy Ludwik 
nastraszył się niemniej ode mnie i obiecał, 
że po wejściu do Torunia postawi butelkę 
Liebfraumilch’u.

Wreszcie przyszedł marynarz z oddziału 
taborowego po nasze walizki i zabawa po- 
rucznikowska została przerwana.



NASZE SYGNAŁY 15

Przed północą na dziedzińcu koszaro
wym stanął wyszykowany w szeregi I Bata
lion Morski. Dowódca — kpt. mar. Konstan
ty Jacynicz w asyście adiutanta por. mar. 
Mariana Wolbeka i piszącego te słowa ofi
cera operacyjnego, objeżdżał konno kom
panie, konferował z dowódcami i wydawał 
ostatnie rozkazy. Padał drobny deszcz, niebo 
było czarne, ziemia pokryta błotem i kału
żami, a widoczność — trochę lepsza od zera. 
Siedziałem na przydzielonej do mojej dyspo
zycji jasno-blond klaczy ,,Lena“ w podszy
tym wiatrem amerykańskim mundurze ko
loru „khaki". Na głowie miałem morską gra
natową czapkę, a na nogach — okropne 
owijacze. Pod wpływem niesłabnącego desz
czu, robiłem się coraz bardziej mokry i cięż
szy. Woda ściekała mi przez kołnierz na 
kręgosłup, przez owijacze do półbutów, a od 
godzin wystawione na deszczu siodło żałoś
nie chlupało i zachowywało dokuczliwą wil
gotność na odwrotnej stronie mojej osoby. 
Przy prawym boku, w domowego wyrobu 
skórzanej pochwie, wisiał rosyjski „Nagan", 
a w kieszeni miałem przemoczoną na amen 
latarkę elektryczną. Padły komendy i zdani 
na instynkt i znajomość terenu naszych 
wierzchowców, wyruszyliśmy na czele baonu 
w kierunku mostu granicznego — 2>/2 kilo
metra na południe od Aleksandrowa, Zaraz 
za mostem szosa na Toruń skręcała w pra
wo, ale baon miał iść piaszczystym traktem 
leśnym wprost przed siebie. Po przejściu za
ledwie kilkunastu metrów stało się oczywi
stym, że trakt leśny absolutnie nie nadaje 
się na przemarsz naszych taborów, to też 
dowódca kazał mi udać się z powrotem w 
stronę Aleksandrowa, spotkać ppor. Zale
skiego i skierować go wraz z taborami na 
szosę toruńską.

Zawróciłem Lenę na odwrotny kurs, 
przecisnąłem się pomiędzy drzewami i ma
szerującymi chłopcami, a gdy minąłem 
ostatni oddział, klacz myśląc, że wracamy 
do suchej stajni i smacznego sianka, chętnie 
zwiększyła obroty.

Zaleski jeszcze tkwił ze swoim taborem 
na terenie koszar. Właśnie skończył wycią
ganie z błota na szosę ostatniego wozu, ale 
wrzeszczał jeszcze przez inercję i klął na 
pogodę używając takich słów, że aż Lena ra
dośnie zarżała...

Wiadomość o tym. że tabor ma iść szosą 
zmieniła samopoczucie Zaleskiego o 180 
stopni. Podzielił się przyjemną nowiną z po
doficerami sekcyjnymi i wreszcie tabor ru
szył.

Pożegnałem Zaleskiego i cmoknąłem na 
Lenę, by dała większego gazu. Gdy dojeż
dżałem do skrzyżowania z szosą wiodącą ze 
Służewa natknąłem się na czoło 12-go Pułku 
Ułanów. Ktoś głośno krzyknął w moim kie
runku: — „Stój! Hasło!..." — Stanąć potra
fiłem, ale o żadnym haśle ani ja ani Lena 
nic nie wiedzieliśmy. Na chybił trafił odpo
wiedziałem — „Puck"! Kilka latarek ręcz
nych strzeliło snopem światła w moim kie
runku, a jednocześnie usłyszałem znajomy 
głos pułkownika Tokarzewskiego — „Łódź 
ahoj! To ty żeńka?"

I tak się stało, że przekroczyłem tej nocy 
polsko-niemiecką granicę dwukrotnie — raz 
na czele marynarzy, a drugi raz na czele 
kawalerii.

Na moście ktoś mi podsunął manierkę 
ze śliwowicą Genellego, kajzerkę oraz kaba
nosa. Łyk śliwowicy rozgrzał mnie i dodał 
odwagi do oczekującej mnie samotnej drogi 
przez ciemny i nieznany las. Pożegnałem 
ułanów, którzy skierowali się szosą, a Lena 
ze mną na grzbiecie pomaszerowała traktem.

Od lat dziecięcych nie lubię lasu w nocy. 
Jestem na tyle odważny, by przyznać się 
bez obsłonek.. że boję się ciemnego lasu. Pro
szę mnie zostawić na tratwie na samym 
środku oceanu — nie będę odczuwał żadnej 
bojaźni. Gdy morze jest spokojne, a niebo 
bez chmurki lubię leżeć na dnie łodzi, o ni
czym nie myśleć i patrzeć się w gwiazdy. Nic 
tak nie koi zmęczenia i nic nie jest lepszym 
lekiem na nerwy, aniżeli czyste morskie po
wietrze, samotność oraz świadomość, że nikt 
nie zapuka do drzwi, — że nie zadzwoni 
telefon... Jeśli morze jest wzburzone, to fale 
przecież idą w jednym kierunku, a za każdą 
falą może być tylko inna fala, a gdy się pa
trzę w kierunku nadchodzących bałwanów 
wiem przecież na pewno, że nikt mnie z tyłu 
nie ugryzie, nie uderzy, nie kopnie.

W lesie są tysiące drzew, krzaków i pni 
za którymi coś się czai i niepokoi. Gdy jest 
wiatr skrzypią drzewa i ruszają się krzewy. 
W cichą noc las jest pełen dźwięków sów 
i świerszczy, trzeszczą gałęzie pod nogami 
zwierzyny. Słychać szmery, szelesty, bzykanie 
lecących chrabąszczy, piski, świsty, skrzeki, 
skowyty i płacze. W ciemnościach lasu wszy
stko wydaje się tajemnicze i straszne. Nic 
też dziwnego, że nie patrząc na śliwowicę 
miałem duszę na ramieniu. Przygryzając ka
banosa, trzymałem się nogami za klaczy 
brzuch i z niepokojem oglądałem się na 
wszystkie strony starając się przebić wzro
kiem ściany otaczającej mnie puszczy.
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Gdy tak rozmyślając nad marnym losem 
konnego marynarza, zanurzałem się coraz 
głębiej w czarną paszczę lasu i gdy przez 
samoperswazję zdołałem doprowadzić puls 
do poniżej 120, stało s!ę coś najbardziej nie
oczekiwanego i najmniej pożądanego. Bez 
żadnego widocznego powodu Lena raptem 
zmniejszyła szybkość, a spoglądając znaczą
co w prawą stronę, kilkakrotnie prychnęła 
nozdrzami, wreszcie stanęła i zaczęła się co
fać wstecz. Nerwowym ruchem ręki odna
lazłem pochwę rewolweru i zacząłem moco
wać się ze sprzączką pokrywy. Skóra futera
łu pod wpływem deszczu była tak napęcz- 
niała, że nie było mowy o wydostaniu broni. 
Włosy stanęły mi na jeża...

Wtem z prawej strony lasu ukazuje się 
sylwetka idącego mężczyzny. Krzyknąłem 
„Stój" — bez wrażenia. Wrzasnąłem ,,Halt“ 
— nawet nie spojrzał. Szedł naukos z po
chyloną głową, wolniutko, lecz pewnym kro
kiem prześlizgnął się pod samym pyskiem 
Leny i zagłębił się w ciemnościach po lewej 
strome traktu... Jakby nic nie było, Lena 
rusza w dalszą drogę, a ja z sercem i kawał- 
k!em kabanosa w gardle i z pulsem boleśnie 
rozsadzającym skronie, na próżno szukałem 
resztek siły woli, by zapanować nad sobą 
i znaleźć wytłumaczenie dla tego incydentu 
granicznego. . Niejeden może posądzić mnie 
o złą wytrzymałość na alkohol, ale Lena 
przecież wódki nie piła...

Około godz. 4-ej nad ranem dopędziłem 
batalion, który po kilku godzinach ciężkiego 
marszu stał przy drodze na dużej polanie. 
Do Torunia pozostawało zaledwie kilka kilo
metrów drogi, a że wejście do Podgórza m a- 
ło nastąpić o godz. 8-ej rano, mieliśmy parę 
godzin czasu na odpoczynek. Zameldowa
łem dowódcy o skierowaniu taborów szosą, 
oraz o przekroczeniu granicy przez 12 pułk 
ułanów, ale o przygodzie leśnej nie wspom
niałem ani dowódcy, ani też kolegom.

Siedząc na pniu i zajadając śniadanie 
rozmyślałem, nad tym. W jaką ubrać szatę 
całą tą historię, aż wreszcie zdecydowałem 
pójść na rozmowę ,,w 4 oczy“ do dowódcy. 
Jacynicz miał ważniejsze sprawy na głowie 
to też słuchał mnie jednym uchem, a na za
kończenie powiedział przeciągle — ,,to cie
kawe"! — Na pewno nie uwierzył!!! A może 
lepiej bym zrobił gdybym mu wspomniał o 
tej śliwowicy?

Tuż przed brzaskiem batalion wyruszył 
w dalszą drogę. Sekcja marynarzy pod do
wództwem por. mar. B. Leśniewskiego ma
szerowała około kilometra przed baonem.

Gdy o godz. 8-ej czołówka zbliżała się do 
dworca kolejowego na Podgórzu, ja również 
znalazłem się przy niej z jakimś ustnym roz
kazem od dowódcy.

Od prawej strony zbliżał się do nas 
szosą, podjazd kawalerii z por. Jabłońskim 
na czele. Na dachach domów i w oknach za
częły się pojawiać flagi o polskich barwach 
narodowych. Ze wszystkich stron, z okrzy
kami „Witajcie Polacy'’, „witajcie Rodacy", 
zbierała się rozentuzjamowana młodzież i rzu
cała się na szeregi maszerujących maryna
rzy, przyczem niejeden z nas zaznał przed
smaków całusów hożych Pomorzanek. Na 
skrzyżowaniach ulic zbierała się odświętnie 
ubrana starszyzna Toruńska. Panowie w me
lonikach i koszulach o „sztywnych przod
kach" oraz ujarzmione w gorsety panie, 
okrzykami i gestykulacją, a przede wszyst
kim łzami wyrażali swe wzruszenie i radość 
na widok zbliżających się oddziałów pol
skich. Tu i ówdzie ludzie śpiewali „Jeszcze 
Polska... i „Nie będzie Niemiec..."

W międzyczasie jakiś pan z opaską na 
rękawie zbliżył się do podjazdu ułańskiego, 
a trzymając w ręku melonik zaczął coś kla
rować Jabłońskiemu, który też po chwili 
dał nam znak ręką, by zatrzymać oddział. 
Okazło się, że weszliśmy na Podgórze o go
dzinę za wcześnie, że Niemcy są jeszcze w 
mieście, i że załadowanie ostatnich oddzia
łów do pociągu zakończy się według progra
mu czyli o 7.45. Ku wielkiemu zmartwieniu 
zawsze chętnych do rozprawy z Niemcami 
pułków poznańskich, musieliśmy zatrzymać 
nasze oddziały i odłożyć wmarsz do miasta, 
do czasu wybicia godziny 8-ej według czasu 
wersalskiego.

Bez snu od pobudki dnia poprzedniego, 
zapięci w oszczędnościowy sposób uszyte i 
zbyt ściśle przylegające mundury, spięci pa
sami, paskami, owijaczami itp. Po przebyciu 
kilkunastu kilometrów piaszczystej drogi pod 
nieustającym deszczem. — byliśmy mocno 
zmęczeni. Marzyliśmy o ciepłych kwaterach, 
dobrym obiedzie i kilku godzinach snu. Nikt 
z nas nie przypuszczał, że uroczyste wejśc:e 
przez most do Torunia i defilada, odbędą 
się dopiero w godzinach popołudniowych. 
Tak znaczne opóźnienie uroczystości zostało 
spowodowane prośbą władz miejskich, bo
wiem dowódca garnizonu niemieckiego sta
nowczo sprzeciwiał się dekorowaniu miasta 
zanim oddziały niemieckie nie opuszczą mu
rów toruńskich.

Na drodze wiodącej do mostu stanął 
pułk piechoty, 18 pułk ułanów pomorskich, 



NASZE SYGNAŁY 17

Batalion Morski, a za nami wzdłuż ulic Pod
górza, jak okiem sięgnąć widać było roga
tywki, łby końskie i lance ułańskie. Oddziały, 
które stały wśród ulic zabijały czas rozmową 
z ludnością, która częstowała ich ersatz-ka- 
wą, ersatz-herbatą oraz wojennego wypieku 
i smaku toruńskimi piernikami. Orkiestry 
pułkowe grały naprzemian, a w przydrożnych 
restauracjach i gospodach żołnierze rozgrze
wali się przy kominkach i dziewczynach. 
Batalion Morski wyciągnął znacznie gorszy 
los. Staliśmy na otwartym nasypie, a mroź
ny wiatr hulał wśród szeregów zmarzniętych, 
głodnych i zmęczonych marynarzy. Orkiestra 
nasza napróżno szukała schronienia, by roz
grzać nas muzyką, ale na tym wygwizdowie 
nie było ani krzaczka ani żadnej budki przy
drożnej. Wreszcie po długich godzinach cze
kania padły komendy i przed frontem od
działów przejechał Generał broni Józef Hal
ler i znikął wraz ze swym orszakiem za przę
słami mostu. Po chwili z drugiej strony Wi
sły rozległy się okrzyki toruńskiej ludności, 
a na wałach prysnęły ognie i pióropusze dział 
głoszących światu o tym wielkim akcie hi
storycznym.

Po 127-miu latach Toruń powrócił do 
swojej Macierzy.

Wraz z por. Wolbekiem jechaliśmy tuż 
za dowódcą baonu. Gdy po przekroczeniu 
mostu znaleźliśmy się na placu przed dwor
cem kolejowym, ktoś w tłumie krzyknął — 
„to są nasi marynarze, niech żyją polscy ma
rynarze!" ■— a w odpowiedzi strzeliły w nie
biosa tysiące głosów witającego nas pomor
skiego narodu. Lena drgnęła, ale wnet oprzy
tomniała, przeszła na truchcika, a strzyżąc 
uszami i pomachując ogonem obracała się 
lekko to w jedną to w drugą stronę i w ten 
koński sposób odpowiadała na przywitanie. 
Gorzej było ze mną. Byłem do takiego stop
nia wzruszony, że drżąc jak we febrze na 
całym ciele ledwie trzymałem się w siodle. 
Na twarzy miałem zastygły uśmiech, a po 
policzkach lały się strumienie łez... W miarę 
zbliżania się do trybuny wypełnionej oficjal
nymi osobistościami i generalicją, powoli na
bierałem przyzwoitszego wyglądu i powraca
łem do postawy oficerskiej — ale też nie na 
długo. Zaledwie minęliśmy trybunę, jak z 
tłumu wybiegła na czarno ubrana siwiuteńka 
pani, szybko zbliżyła się do Leny, chwyciła 
mnie za nogę i przycisnęła twarz do kolana, 
a podając mi medalionik z wizerunkiem św. 
Jakuba, powiedziała ..Niech Pan Bóg ma was 
w swojej Opiece", a po chwili dodała: „Ja 
dwuch synów straciłam w niemieckiej krieg- 

smarine, — za Niemców musieli walczyć"... 
po czym szybko zniknęła w tłumie. Po dziś 
dzień pamiętam oczy i rysy tej miłej i bied
nej Pani.

Kwatery dla Baonu Morskiego zostały 
wyznaczone na Podgórzu. Musieliśmy prze
czekać, aż całe wojsko przejdzie przez most 
na stronę miasta i wreszcie o godz. 7-ej wie
czorem znaleźliśmy się przy nakrytym bia
łym obrusem stole i zajadaliśmy befsztyki 
z końskiego mięsa z kartoflami i marchwią.

Nazajutrz, po dobrze przespanej nocy i 
orzeźwiającej kąpieli ruszyliśmy do miasta. 
Domy, place i ulice lśniły kolorami flag, 
wstęg, dywanów, zieleni i kwiatów. Grupy 
podgazowanych i podnieconych Pomorzan 
tłoczyły się na chodnikach, a gestykulując 
zamaszyście rozprawiali o swoich przeży
ciach.

.Wraz z Michałem Borowskim, Toma
szem Duraczerrt, Arturem Reymanem i W. 
Krempskim mieliśmy zamiar obejść mury 
starego Torunia, przejść się po parku na 
Bydgoskim Przedmieściu, i zakończyć dzień 
kolacją w Artushofie. Gdy na Starym Ryn
ku zagadnęliśmy jakiegoś dystyngowanego 
pana, zapytując go o najkrótszą drogę do 
murów, wnet powstało zbiegowisko, a w re
zultacie zgubiliśmy Borowskiego i Reymana, 
a po kilku minutach jazdy tramwajem zosta
liśmy wprowadzeni do bogato urządzonego 
mieszkania państwa R. na Bydgoskim Przed
mieściu. Rzecz jasna, że na tym skończyła 
się nasza wycieczka krajoznawcza, a rozpo
częły się badania rodakoznawcze.

Nie zdążyliśmy rozejrzeć się po salonie, 
gdy przez jedne drzwi wpadła jak bomba 
pulchniutka i głośna pani domu, a w dru
gich drzwiach ukazała się postać starszej 
pani ubranej na czarno z haftowanym czar
nym czepcem na białych włosach i wypu
stkami na rękawach i szyi z białej koronki. 
Szła opierając się o laskę, a gdy pan R. pod
prowadził nas i przedstawił swej matce, po
dając mi rękę powiedziała — ,,czuję wielką 
wdzięczność do Boga, że pozwolił mi dożyć 
tej cudownej chwili" — po czym ucałowała 
mnie w czoło.

Tymczasem salon szybko zapełnił się 
sąsiadami, a każdy uważał, że musi ścisnąć 
moją dłoń jak najmocniej i trząść moją 
ręką tak długo, aż się urwie. Conajmniej 
dwie panie dygnęły przedemną z taką dwor
ską gracją, że mogłyby ująć samego księcia 
Filipa. Każdy sąsiad meldował się uzbrojo
ny w baterię wódek Kantorowicza, panie i 
służba układały piramidy jadła, a w samym 
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środku stołu postawiono kolosalny „Baum- 
kuchen” czyli po polsku — sękacz.

Zanim zaczęła się uczta, gospodarz na
kręcił sprężynę gramofonu i przez metalową 
tubę zabrzmi ały chropowate tony starej, bo 
„jeszcze po ojcu” płycie „Jeszcze Polska nie 
zginęła”. Wszyscy zerwaliśmy się na równe 
nogi i otworzyli usta, ale tylko jedna „pani 
starsza” — matka gospodarza, odśpiewała 
melodię do końca, — reszta chóralnie szlo
chała... Zen twardy Naród Pomorski na 
dźwięk mazura Dąbrowskiego zmiękł i sto
pniał.

My „Galileusze z Kongresowy” przy
zwyczailiśmy się do przeżywania tego ro
dzaju momentów już od końca 1918 roku, 
a ja osobiście należę do ludzi rozczulających 
się z największą łatwością. Na początku, ten 
babski nawyk i brak zdolności panowania 
nad sobą były dla mnie krępujące i irytu
jące, ale z biegiem czasu przekonałem się, 
że zagryzanie warg i szukanie chustką mu
chy w oku nie były wykrętami dość przeko
nywującymi. Z biegiem czasu urobiłem sobie 
zdanie, że lepszą zasadą jest wykazywanie 
stoicyzmu w przeżyciach ciężkich, natomiast 
chwile radosne zakrapiane łezką — to tak 
jak ta wódka „z kropelką”.

Służba wniosła tace zastawione kryszta
łowymi szklankami z szampanem. Gospo
darz chrząknął i rozpoczął przemówienie, ale 
— daleko nie zajechał, gdyż zatkał się wła
snym wzruszeniem... Odebrał gromkie bra
wa i ciężko usiadł na fotelu.

Ktoś zaproponował by „nasza marynar
ka” coś powiedziała. Byłem najstarszy, więc 
wszedłem na krzesło, uśmiechnąłem się, pu
blika zamilkła, ale i ja również przycich
łem... wreszcie podniosłem kielich do góry 
i wydusiłem ze siebie — „Rodacy, kochajmy 
się”! I kochaliśmy się do samego rana. Gdy 
wykończyliśmy całą prowianturę i monopol 
państwowy u państwa R. przenieślimy się do 
innego domu, w którym odbywała się uczta 
na cześć I Pułku Ułanów Krechowieckich z 
ppłk. S. Zachorskim na czele.

Grubo po północy, mocno sfatygowane 
towarzystwo zaczęło rozchodzić się po do
mach. Wobec braku środków przewozowych 
nie mieliśmy innego wyboru więc szliśmy 
w nogę pod śpiewanego i gwizdanego mar
sza. W wielu domach świeciły się ognie, a 
gromkie „sto lat” stwierdzały nieomylnie, 
jak wielkie jeszcze były zapasy wódki by pić 
„do dna” i że wielu jeszcze pozostało Pomo
rzan, których „piorun nie trzasnął”.

Gdy wyszliśmy na Szeroką zauważyliś
my w bocznej ulicy jakiś dobrze oświelony 
lokal. Przez ciekawość zajrzeliśmy do środka 
i stwierdziliśmy, że była to restauracja z bu
fetem, orkiestrą i podłogą do tańca. Michał 
Borowski, Artur Reyman i jeszcze kilku na
szych kolegów, rozchwytywani przez ochocze 
do tańca panienki dźwigali się po posadzce 
resztkami sił. Przy stolikach około tuzina 
białogłowych przyglądały się tańczącym i 
czekały na swoją kolejkę. Na widok trzech 
nowych twarzy wchodzących na salę, pa- 
nieki zerwały się ze swoich krzeseł, i z wigo
rem, który mógłby wystraszyć samego Pres- 
leya, — rzuciły się w naszą stronę. Z zawo
dową znajomością tajemnic zapięć, guzików 
i pętelek, płeć delikatna pozbawiła nas cza
pek, pasów oficerskich i płaszczy, i wnet tań
czyliśmy zniemczonego walczyła, czyli tzw. 
Hopsen-Walter.

Około godziny 6-ej nad ranem, po prze
szło godzinnym marszu, zmęczeni i przemar
znięci wróciliśmy do swoich kwater, a godzi
nę później trzeba było już wstawać do zajęć...

Byliśmy w Toruniu do dnia 9-go lutego, 
ale murów toruńskich tak i nie zwiedziłem, 
pierników toruńskich nie skosztowałem i w 
Artushafie nie byłem — a wszystkiemu sta
ły na przeszkodzie te obowiązki reprezen
tacyjne.

9-go lutego załadowano batalion na po
ciąg i ruszyliśmy w kierunku Gdańska. Po
ciąg specjalnie nie spieszył się. Jechaliśmy 
przez kraj, który nie był dotknięty wojną. 
Domy, ulice, sady i pola nie miały na sobie 
śladów przemarszu wojsk i wieloletniej oku
pacji, a ludność wyglądała zdrowo i zamoż
nie. Wszystkie dworce kolejowe, ulice miast 
i miasteczek, a nawet pojedyńcze domy rol
ników były udekorowane flagami, a ludność 
na widok pociągu wypełnionego wojskiem 
witała go okrzykami, kapeluszami i chu
steczkami.

W Tczewie przekroczyliśmy granicę Wol
nego Miasta Gdańska. Na peronach mija
nych dworców kolejowych stały posterunki 
okupacyjnych wojsk brytyjskich, a tłumy 
ludności polskiej, nie patrząc na porę nocną 
wiwatowały na naszą cześć, śpiewały Rotę 
i błagały byśmy pozostali w Gdańsku, upew
niając, że dopomogą nam przy wyrzucaniu 
Szkopów i... Anglików. Niestety! Nie byliśmy 
dość silni by powtórzyć „bunt” gen. Żeligow
skiego w Wilnie... a może źle zrobiliśmy, żeś- 
my nie zaryzykowali?... — Całkiem możliwe!

10- lutego, o godzinie 6-ej rano zajecha
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liśmy pod dworzec kolejowy w Pucku. I tu 
również padał deszcz. Po zjedzeniu śniada
nia, w towarzystwie ppor. mar. Szworca, któ
ry przyjechał do Pucka z ramienia General
nego Komisarza R.P. w Gdańsku, oraz 
dwuch podoficerów, poszliśmy na teren 
byłej niemieckiej bazy lotnictwa morskiego, 
by dopilnować prac przygotowawczych do 
mających się odbyć na tym terenie uroczy
stości. Na wybrzeżu, tuż obok pochylni słu
żącej do wodowania wodno-samolotów usta
wiono maszt, a obok wkopano drewniany 
cokół z wyrzeźbionymi na nim Białym Or
łem, Gryfem Kaszubskim i datą — 10 lutego 
1920 roku.

Przed godziną 10-tą, na krytej betonem 
przestrzeni pomiędzy hangarami, zaczęły się 
ustawiać kompanie I Baonu Morskiego oraz 
reprezentacje ze wszystkich pułków wojska, 
biorącego udział w objęciu Pomorza. Dzie
siątki kutrów rybackich w pełnej gali flago
wej ustawiły się na wolnej od lodu przestrze
ni wodnej. Publiczność cywilna zajęła wy
znaczony dla niej placyk pomiędzy hanga
rem a wybrzeżem, — tuż za cokołem i ma
sztem.

Zabrzmiały tony marsza generalskiego. 
Wojsko reprezentowało broń. Na białym ru
maku w otoczeniu świty zbliżał się w stronę 
morza generał broni Józef Haller.

Pogrążeni w milczeniu i zacżarowani 
powagą chwili, staliśmy wpatrzeni w zwolna 
zbliżający się orszak. Ludność cywilna, bitne 
nasze wojsko, oraz pełni radosnej dumy 
marynarze, a z nami cała Polska, przeżywa
liśmy jeden z najwspanialszych momentów 
w historii Rzeczypospolitej.

Po przeglądzie wojska, generał Haller 
skierował się w stronę polowego ołtarza przy 
którym ks. biskup połowy Gall w asyście 
biskupów z Pelplina i innych diecezji, oraz 
przezacnego kapelana I Baonu Morskiego, ks. 
Miegonia, odprawił Mszę świętą. Po udzie
lonym przez Biskupa błogosławieństwie, ge
nerał Haller w asyście generała bryg. Skrzyń
skiego skierował się po pochylni w stronę 
morza. Gdy konie stanęły w wodzie, generał 
Haller patrząc przed siebie w stronę Bałtyku 
wypowiedział mniej więcej następujące sło
wa:

r,W imieniu Najjaśniejszej Rzeczypo
spolitej Polskiej, ja generał broni Józef Hal
ler obejmuję w posiadanie ten oto nasz pra
stary Bałtyk słowiański". Po wypowiedzeniu 
tego zdania generał odebrał od adiutanta 
dwa złote'pierścienie, z których jeden rzucił 

w morze, a drugi — identyczny, nałożył sobie 
na palec, po czym zwracając się w stronę 
admirała K. Porębskiego, rozkazał podnie
sienie bandery. Admirał dał mi znak ręką, 
na co ja zakomenderowałem:

,.Do Bandery! Banderę podnieść". Na tą 
komendę orkiestra Mar. Woj. zagrała „Jesz
cze Polska nie zginęła", wojsko sprezento
wało broń, a bateria artylerii polowej huknę
ła gromem salutu na cześć Rzeczypospolitej 
i jej morza.

Wszyscy obecni, wtórując orkiestrze 
śpiewem, śledzili ze wzruszeniem jak kapral 
marynarki Kazimierz Wiśniewski i st. ma
rynarz Florian Napierała powoli wciągali 
banderę na szczyt masztu.

Ja osobiście przeżyłem ten dzień z po
dwójnym napięciem. Po życiu w którym od 
dzieciństwa znałem same wojny, rewolucje, 
ucieczki i tułaczki — od Kaukazu, przez 
Syberię do Mandżuri i z powrotem, — wy
dawało mi się, że nareszcie dobiłem do przy
stani, do której tęskniłem jako Polak i jako 
marynarz. Mało tego! Z woli Opatrzności 
i przełożonych właśnie mnie przypadł w 
udziale ten ogromny zaszczyt podniesienia 
polskiej bandery nad polskim Bałtykiem, 
czyli że byłem nie tylko świadkiem, lecz je
dnym z tych którzy w akcie zaślubin Polski 
z morzem wziął bozpośredni udział.

Od tego wielkiego pamiętnego dnia 
upłynęło 40 lat.

W Wolnej Polsce, rok rocznie, w dniu 
10 lutego odbywały się odczyty, akademie 
i obchody, a w Gdyni, Marynarka Wojenna 
święciła ten dzień ze szczególną uroczysto
ścią.

W dzisiejszej Polsce niema już święta 
10 lutego. W nowej Polsce są nowe rządy, 
nowe prądy, nowa etyka i pisze się nową 
historię dostosowaną do „nowoczesnych" 
metod rządzenia krajem. Również na rozkaz 
zerwano z przeszłością i podeptano nasze 
Polskie tradycje. Przyjdzie jednak dzień, w 
którym obecne rządy pójdą w zapomnienie 
— ale Naród Polski będzie żył wiecznie, tak 
samo jak będą żyły tradycje oraz historia 
z jej zwycięstwami i klęskami z jej okresami 
lat tłustych i chudych.

Fałszerstwo i kłamstwo mają krótki 
żywot.

10 Luty 1920 roku nie był to dzień 
symbolicznych zaślubin z morzem, jak to 
wobrażali sobie niektórzy korespondenci i 
kronikarze. Tego rodzaju podejście do spra
wy jest absolutnie błędne, bowiem żadna 
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przysięga nie może mieć w sobie nic symbo
licznego i żadnego ersatz’u.

żołnierz nasz umierał, walcząc o Polskę 
niepodległą, a nie symboliczną.

Odzyskaliśmy morze nie po to by władać 
nim symbolicznie, a zaślubiny z morzem mia
ły charakter w równym stopniu formalny 
i prawny jak każdy inny związek zawarty 
przed Bogiem.

10-go Lutego 1920 roku przez usta ge
nerała Hallera przemówiła cała Polska. Cały 

naród brał udział w tym wiekopomn 
akcie i złożył uroczystą przysięgę, ślubu 
morzu wieczną miłość i wierność tak 
szczęściu jak i w niedoli.

Tak nam dopomóż Bóg.

E. Pławski, kmdr

Vancouver B. C.
15 marca 1960 r.
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