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* Być może, że niejeden z Czytelników ,,Naszych 
Sygnałów" może już pomyślał, że przestały one wy
chodzić, a ponieważ są one dla wielu jedynym kontak
tem z Samopomocą Marynarki Wojennej — mógł 
nawet pomyśleć, że może i nasze Stowarzyszenie zli
kwidowało się we „własnym zakresie".

Na szczęście tak nie jest, choć tempo aktywności 
S.M.W. jak tego świadectwem jest „Kronika" zamie
szczona w tym numerze — znacznie zmalało.

Bównolegle maleje i liczba aktywnych t.zw. płacą
cych składki, członków. Jeśli ten prąd odpływowy nie 
zostanie zatrzymany, to wkrótce Samopomoc będzie 
się składać jedynie z członków dożywotnich, którzy 
niestety nie są „nieśmiertelnymi".

„Nasze Sygnały" są ściśle związane z życiem na
szej organizacji, a w szczególności są one dobrym 
obrazem zainteresowań członków Stowarzyszeniem, 
jak również wyrazem potrzeby należenia do pewnej 
lospólnoty i brania udziału, choćby tylko piórem, czy 
nawet jedynie myślą i uczuciem w życiu tej wspólnoty.

Tak więc rozkwit „Naszych Sygnałów" przypada 
zawsze na okres wysokiej temperatury pro-samopomo- 
eowych sentymentów:

Zakwitły wówczas talenty, teka redakcyjna była . 
pełna rękopisów, a Komitet redakcyjny grymasił w 
wyborze materiału.

Jedynie względy finansowe ograniczały ilość stron 
numeru.

„Nasze Sygnały" miały takie okresy rozkitu. Dru
kowaliśmy wówczas kilka świetnych opowiadań, które 
.mogłyby wejść do antologii literatury marynistycznej.

Drukowaliśmy (i drukujemy) cykl wspomnień 
kdra Pławskiego, mających poza narracyjno-artystycz
ny — dużą wartość historyczną jako jedyny w swoim 
rodzaju przyczynek do dziejów naszej marynarki.

Zamieszczaliśmy arcyciekawe reportaże ze wszyst
kich części świata i siedmiu mórz.

Bez przesady można powiedzieć, że redakcja „Na
szych Sygnałów" posiadała największą z pośród pol
skich pism sieć własnych korespondentów.

Zawsze bowiem uważaliśmy, że wszyscy czytelnicy 
„Naszych Sygnałów" są naszymi współpracownikami, 
że wszyscy tworzymy duży komitet redakcyjny, a my 
tutaj .w Londynie spełniamy obowiązek technicznego 
wydawania pisma.

Dzisiaj my tutaj w Londynie stoimy w obliczu 
pewnego kryzysu wydawniczego — nie z powodów 
materialnych, ale z uwagi na brak materiału redakcyj
nego.

Zwracamy się więc do naszych wiernych współ
pracowników, do naszej sieci korespondentów, do na
szych czytelników z prośbą o współpracę.

W czerwcu 1955 r. „Nasze Sygnały" ogłosiły 
„Apel", który jak nam się wydaje znalazł właściwy 
oddźwięk.

Dzisiaj po pięciu latach innymi słowami powtarza
my len apel i oczekujemy na przychylny odzew.

Wszystkim przyjaciołom „Naszych Sygnałów" 
przesyłamy najserdeczniejsze życzenia, świąteczne i 
noworoczne.

REDAKCJA
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WYJAZD DELEGACJI DO KOŁA PLYMOUTH
Piątkowa pogoda ze swoim przygnębiającym ka

puśniaczkiem nie rokowała nic dobrego, a przenikliwe 
zimno odrzucało każdą myśl o wyjściu z domu bezape
lacyjnie. Będąc jednak niepoprawnym optymistą nie 
pozwoliłem zgasnąć iskierce nadziei, że sobota będzie 
napewno lepsza i przyjęte na siebie zobowiązanie wy
pełnimy muskani ciepłymi promieniami listopadowego 
słońca.

Jutro jedziemy do Plymouth by zobaczyć się z na
szymi kolegami, których nie widzieliśmy prawie pięt
naście lat. Podniecenie wywołane tym ■ faktem każę 
złapać mi za słuchawkę telefoniczną. Z drugiej strony 
lini odzywa się zachrypnięty głos Wiesia Krzyżanow
skiego — „jak się masz Stary, jutro jedziemy, przyjdź 
wcześnie na stację, bo może być tłok i trzeba zająć 
dobre miejsca, nie zapomnij wziąść ze sobą parasola". 
— Rozmowę kończymy obaj mocno podekscytowani — 

co też przyniesie jutro.
Ranek sobotni przyniósł ze sobą niespodziankę: 

Słońce wychyliło się z za chmur i pomalowało szary 
Londyn złotą barwą. Wyjazd nasz zapowiada się 
wspaniale, za pięć dziesiąta postać moja wynurza się z 
czeluści podziemki i wkracza do głównej hali dworca 
Paddington. Jeszcze nikogo nie ma, ale jest dużo czasu 
— pociąg dziesiąta trzydzieści — „Gornish Riyiera". 
Za chwilę pojawia się kmdr. Rusiakiewicz „główny 
zbójnik" naszego wypadu. Pierwsze jego pytanie jest, 
czy przyjdą inni i ile kupić biletów. Odpowiadam mu 
z całym przekonaniem, że nikt nie nawali i że w ciągu 
najbliższych minut komplet będzie w całości. 1 rzeczy
wiście za kilka chwil pojawia się kol. Wiszowaty, na
stępnie Krzyżanowski, a wreszcie Wolf. Jesteśmy w 
komplecie — rozpoczynamy zadanie, nałożone na nasze 
i tak przygarbione plecy, przez Zarząd Główny. Prze
dział mamy dla siebie samych — pięciu wytwornych 
panów odstrasza innych amatorów kornwalskiego, 
świeżego powietrza do zajęcia wolnych miejsc w prze
dziale. Pociąg sapnąwszy ciężko — ruszył: Jedziemy.

— „Panowie szkoda czasu" — odzywa się z kąta 
tubalny głos Wolfa, pokazując współtowarzyszom 
dwie talie kart. Kmdr. Rusiakiewicz powstrzymuje 
jednak nabrzmiałe chęcią walki i rozognione twarze 
krótkim; — „dużo czasu — wpierw obowiązek" refe
rując w krótkich słowach nasze zadanie. Po paru 
momentach rozpoczyna się bridge, przerywany od cza
su do czasu wybuchem śmiechu, skromnym zaklęciem 
lub nic nie znaczącym westchnieniem.

Lunch przerywa zmagania, rzucając myśli nasze 
wstecz, iskrząc się wspomnieniami związanymi z 
Plymouth..

Sapiąc ciężko, boć to około 250 mil, pociąg wtacza 
się na dworzec. Wyskakujemy witani roześmianą 
twarzą kol. "Wolnego. Jesteśmy na miejscu. Po wyjściu 
z dworca wita nas kol. Ładowski stojąc koło swego 

wspaniałego Humbera, który od tej chwili wiernie bę
dzie nam służył, chroniąc nas przed przelotnymi desz
czami. Po kilku chwilach jazdy, samochody wdzięcznie 
osadzone, zatrzymują się przed domem kol. Wolnego. 
Pani Wolna witając nas z czarującym uśmiechem po- 
daje herbatę, która po ciężkim lunclfu i dużej ilości 
papierosów jest rzeczywiście nektarem boskim dla 
naszych gardzieli. Po krótkiej pogadance i wspomin
kach kol. Wolny proponuje przejście do drugiego 
punktu programu, to jest zwiedzania miasta. Wskaku
jemy w cierpliwie czekające samochody i cicho sunąc 
podziwiamy Plymouth jakiego nie znaliśmy. Miasto 
kompletnie nowe i tylko dzięki objaśnieniom kol. Ba
dowskiego, możemy się zorientować w dzisiejszym 
Plymouth-cie. Objazd kończymy zajeżdżając do „Domu 
Polskiego".

Nie będziemy się dłużej zatrzymywać nad jego wy
glądem, bo jest tylko tymczasową siedzibą klubu. Ze 
jest tymczasową to wierzymy głęboko i dołożymy 
wszelkich starali by zmienić to na lepsze. W klubie 
spotykamy kol. Tomczaka, Garbę. Rozpoczynamy wał
kowanie tematu — jak polepszyć i rozwiązać potrzeby 
naszych miejscowych kolegów. Czas leci szybko, prze
łyki zwilżane starą whisky pokonywując z trudnością 
zadymioną atmosferę siedziby, ruszają, się w takt wy
powiadanych słów i zdań.

„Panowie napewno głodni" — głos Kierownika 
Domu sprowadza nas do rzeczywistości, — i stół w 
mgnieniu oka pokrywa się dymiącymi talerzami zupy 
pomidorowej, po której pojawiły się wspaniałe kotlety 
i kawa. Smacznie podjadłwszy poweselały dusze nasze: 
Kolega Wolny nie daje jednak odsapnąć, przypomina
jąc, że czas już jest wybrać się na złożenie wieńców 
pod naszą pamiątkową tablicą.

Przyjeżdżamy na miejsce tuż przed ósmą. Jesteśmy 
jedni z pierwszych. Za chwilę podjeżdża swym białym 
nowym Hilmanem sam pan prezes kol. Preisner w to
warzystwie swej uroczej małżonki. Tuż za nim nowiu
teńkim Hilmanem zjawia się kol. Romański z żoną. 
Dołącza do nas kol. S. Lee i jeszcze kilkunastu, ale 
moja zmęczona pamięć tyloma wrażeniami, nie pozwa
la przypomnieć sobie ich nazwisk.

Składamy trzy piękne wieńce i po paru słowach 
wygłoszonych przez kol. Preisnera, minutą milczenia 
oddajemy hołd poległym kolegom.

Kolumna samochodowa cicho szeleszcząc gumami 
wzięła kurs na „Dom Polski". Wchodzących nas do 
klubu powitał gwar głosów i nasiąknięta dymem atmo
sfera. Szkło poszło szybko w ruch, a uśmiechnięta 
twarz pani Romańskiej królującej za barem, z trudem 
dawała sobie radę z żądaniami wciąż napływających 
gości. Rozmowy odrazu przybrały wysoki ton. Kol. 
kol. Wolny, Tomczak, Preisner i Lee zdali się pękać 
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z nagromadzonej energii i projektów, chcąc przelać 
choć w części swój zapał na londyńskich kolegów. 
Udało się to w zupełności, bowiem trudno się było 
oprzeć tej dynamicznej „familii1 jaką reprezentuje 
sobą Plymouth. Poczuliśmy się nawet zażenowani i 
zazdrościliśmy im tej spójni jaka ich wiąże, czego na 
terenie londyńskim tak brak. Każdy z nas w swym su
mieniu powziął decyzję dopomożenia im przez danie 
odpowiedniej oprawy i stworzenie warunków do ich 
towarzyskiej działalności.

Gdy więc cale bractwo zasiadło za stołami mieliś
my możność rozpoznać dawno niewidziane twarze kol. 
kol. Sroki, Szmidta, Chlasty, Syroki, Kuraka i wielu 
innych, — jak oni się mało zmienili i świetnie wyglą
dają. Przecież to młodzi ludzie nie tylko duchem, ale 
i wyglądem zewnętrznym, to napewno słony morski 
wiatr z domieszką whisky konserwuje ich pierwszo

rzędnie i trzyma ich samopoczucie wysoko. Może to 
właśnie on nie pozwala zapomnieć o wspólnej przeszło
ści i każę spędzać wolne chwile razem.

Wskazówki zegara nieubłaganie zbliżały się do 
wyznaczonej godziny odjazdu. Panowie na nas już 
czas. Gorące uściski dłoni i prośba ich nie zapominaj
cie o nas, żegnają nas.

Na pewno stanie się zadość waszej prośbie drodzy 
koledzy, bowiem my jesteśmy waszymi dłużnikami, 
wam udało się stworzyć to co kryje swą istotną treść 
skromna nazwa „Samopomoc" — koleżeństwo którego 
nie jest w stanie zniszczyć czas.

Wielu może odnieść się bardzo sceptycznie do na
szych wrażeń, ale nasza odpowiedź będzie: jedźcie sami 
i przekonacie się. A naprawdę warto.

T. Budzyński

O INNYCH PISAĆ BĘDZIE HISTORIA
W kilka dni po wspólnym obiedzie koleżeńskim 

taki mniej więcej odebrałem telefon.
„Wiesiek, cholera niech was wszystkich weźmie, 

jak w Sygnałach nie opiszesz, co się 8-g'o działo, to 
żonie twojej powiem, co wy za świństwa na tych mę
skich obiadach wydziwiacie..."

Głos był łagodny, żeński, mile przekonywujący w 
delikatnych słowach i... choć niestety żadnych świństw 
na męskich obiadach koleżeńskich nie wydziwiamy, 
jak każdy prawdziwy marynarz żony się boję, i nie 
chcę jej narażać na niepotrzebne i niepokojące telefony. 
Zgodziłem się więc w paru słowach opisać...

Zebraliśmy się w sobotę 8-go października w Sa
mopomocy Lotniczej, bezdomne owieczki, w naszym 
pokoju na kieliszek whisky. Odrazu było pełno i wesoło 
na co mam 48 świadków, bo było nas razem 49. Vat 69 
walnie przyczyniał się do stworzenia tej przemiłej 
atmosfery, bo przecież z pustymi rękami gadać trudno, 
a to whisky dobra i butelka ładna i nazwa ciekawa. 
Zresztą języków nikomu nie trzeba było rozwiązywać 
bo każdy chciał się przywitać, parę słów zamienić nim 
nas usadzą do stołu.

Na pierwszym piętrze koledzy Jabłoński i Budzyń
ski zdążyli jeszcze przed siódmą porozkładać bilety. 
Schodzimy więc na dół i powoli zajmujemy z góry 
upatrzone stanowiska. Na czoło stołu prosimy adm. 
Korytowskiego, komandorów Morgensterna, Dzienisie
wicza, Ziembicktego, Kosianowskiego i Piątkowskiego 
oraz prezesa Nadratowskiego. Sami siadamy po obu 
stronach dwóch rarjiion „podkowy" bez względu ną 
dawne stopnie, i.nie według wzrostu. Może tylko kolor 

włosów odgrywał rolę w doborze miejsca — co drugi 
z nas. jest już dobrze siwy. (Czyżby to był obecnie 
modny kolor włosów dla panów?).

Przy barszczu rozglądamy się po najbliższych 
sąsiadach, przy sznyclu (obecnie to się eskalopem 
nazywa) kol. Jabłoński w paru słowach wita obecnych 
i życzy im miłego wieczoru i osobistego szczęścia, tym 
kończąc dowcipną soc-realistyczną anegdotkę.

Po deserze przy kawie piszący te słowa pozwolił 
sobie przypomnieć obecnym jak dwadzieścia lat temu 
w 1940 roku kadry Marynarki Wojennej powiększone 
zostały pierwszym narybkiem wojennym. O innych 
pisać będzie historia — jak już narzekał w Potopie pan 
Zagłoba — nam marynarzom czasu wojny, niech wy
starczy przeświadczenie i pamięć, że nam dobrze ra
zem było na morzu i co niemniej ważne, na lądzie. Nie 
każdy mógł marynarkę tworzyć, budować, asystować 
przy zaślubinach z morzem, czy dowodzić walecznymi 
jednostkami małej floty podczas jej wielkich dni. -Niech 
więc sobie nasze lekko scudzoziemczałe dzieci na ich 
nazwiskach kiedyś języki łamią, nam przyjemnie jest 
z nimi zasiąść przy jednym stole do „skromnego żoł
nierskiego posiłku". I tak, jak to nieco starsza (expe- 
riencją, a nie wiekiem, że znowu zacytuję Zagłobę) po
kolenie dobrze się naszej Marynarce udało, tak i ekipa 
czasu wojny też „stanęła w potrzebie" na wysokości 
zadania.

Dwadzieścia lat temu na morzu Śródziemnym Pol
ska Marynarka obsadzała Garlanda w pewnej pro
porcji nowicjuszami z Brygady Karpackiej: dwadzie
ścia lat temu dołączyli ochotnicy z Francji i grupa ex 
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piechurów ze Szkocji. Wszystko to chłopcy odznacza
jący się tężyzną fizyczną i wielkimi walorami moral
nymi. Na ten temat wątpliwości nie ma, bo i ja między 
nimi byłem i by dać świadectwo prawdziwe, dowlokłem 
się na sobotni „męski" obiad.

Może rzeczywiście w 1940 r. młodzi ochotnicy bar
dziej dziarsko wyglądali niż obecnie; chyba w 1940 r. 
na „Gdyni" miałem mniej siwych włosów, niż dzisiaj. 
Ale to nie tylko młodość sprawiła, że bardziej podobała 
mi się wówczas Marynarka Wojenna niż dzisiaj Zarzą
dy naszej Samopomocy, których jestem wiernym 
członkiem już od lat kilku.

Długo mógłbym opisywać chmurne i górne.chwile 
wojennej kariery pierwszych wojennych ochotników. 
Wspomniałem przy kawie tylko macierzyńską wręcz 
opiekę, jaką roztoczono nad nami na „Gdyni" co bar
dzo wszystkich obecnych ubawiło (hm, ciekaw jestem 
dlaczego), wspomniałem jak nasi koledzy z Francji 
zwracali się do przełożonych przez „mój komandorze", 
co nas wówczas bardzo bawiło. Dobre były te pierwsze 
dni w Marynarce, dobre były następne lata służby, z 
której wyniosłem reumatyzm, żołądek nadwątlony wo
jennym alkoholem i dużo miłych wspomnień, które 
sobie cenię wysoko.

Parę lat potem byliśmy w Kanadzie, gdzie miejsco
wa piękność stwierdziła, że Polska Marynarka jest 
chyba raczej mała. Zgodziłem się, że jest tak mała 
i waleczna jak Marynarka Kanadyjska. Wydaje mi się 
jednak, że to zdanie było komplementem dla Kanadyj
czyków.

Ale wracajmy do 8-go października. — Po obiedzie 
dzielimy się na trzy obozy. Jedni poważnie dyskutują 
przy stole zagadnienia bieżące i sprawy już należące 
do historii. Brydżyści przenoszą się do naszego pokoju 
do zielonych stolików. Obóz trzeci spragnionych, 
schodzi na dół do baru. Tam spotykamy spóźnionych, 
tych, co na obiad nie zdążyli, ale udało im się przyje
chać przed zamknięciem baru. Godzina zresztą zaczyna 
się robić późna i wszystkie obozy powoli maleją, dołą
czamy do bezpartyjnych i rozchodzimy się do domów, 
żegnając się do rychłego zobaczenia.

Z miłego obowiązku kronikarskiego chciałbym za
notować, że po obiedzie kol. prezes Nadratowski wrę
czył album Marynarki Wojennej podpisany przez 
wszystkich obecnych naszemu miłemu gościowi, kol. 
Rudolfowi Syczyło ofic. mar. woj. jeszcze z przed 
wojny.

Wiesław Krzyżanowski
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NIEDOKOŃCZONY KALEJDOSKOP
Któregoś popołudnia, gdy żołądek wypełniony 

przyjemnym i obfitym niedzielnym obiadem, rozpoczął 
ciężką pracę trawienia, a z pokoju dzieci dochodził 
zciszony gwar ich głosów, pokonując ogarniającą mnie 
senność, powziąłem męską, decyzję zrobienia nareszcie 
porządku w książkach i papierach osobistych.

Marysia, moja najlepsza połowa, przyklasnęła pro
jektowi przyrzekając pomoc. .Słowo się rzekło, a więc 
do dzieła.

Z książkami uporałem się stosunkowo szybko, 
były w nienajgorszym porządku. Następny krok to 
broszury, biuletyny, komunikaty. I tu ulgnąłem i to 
przez „Sygnały", nasze „Sygnały".

Wiedziona jakimś tajemniczym instynktem ręka 
moja sięgnęła po dość gruby pakiet, na froncie którego 
przeczytałem „Komunikat Informacyjny Zarządu 
Główngo Samopomocy Marynarki Wojennej" No. 1, 
I stycznia 194-9 r. A więc to już jedenaście prawie lal 
od tej chwili. Niewytłumaczony magnes nie pozwolił 
mi się oderwać od tych już lekko pożółkłych kart. 
Pozwoliłem wędrować mym wspomnieniom wraz z po
woli przewracanymi kartami.

Wyszło tych komunikatów sześć — jeden w mie
siącu. Pierwsze listy kolegów, którzy najwcześniej opu
ścili nas i suche sprawozdania z działalności S.M.W. 
2 tej sześciomiesięcznej poczwarki wykluwa się pierw
szy numer „Naszych Sygnałów" otrzymując kolejny 
numer 7 dnia 1-go sierpnia 1949 r. Poza tytułem nie 
odbiegają one zupełnie od komunikatów. Dział „listów 
od kolegów" zaczyna rozrastać się. Malują one pierw
sze trudności z jakimi spotkali się nasi Koledzy na no
wych miejscach. Pismo powoli krzepnie. Wzbogacona 
i różnorodna treść każę wprowadzić działy: „Dziesięć 
lat temu", ,,W peryskopie", „Kronika", „Z kolegami 
po świecie".

Piszą wszyscy, piszą dużo i ciekawie. W pierw
szych osiemnastu zeszytach „Naszych Sygnałów" uka
zały się wypowiedzi, artykuły i korespondencje aż 78 
osób. Materiału moc — nożyce redaktora pracują bez 
wytchnienia. Numer 2/52 jest ostatnim numerem po
wielanym. Następny zeszyt to już druk — jest pełno
letnie.

W roku 1953 przechodzimy na kwartalnik o obję
tości 16 stron. W numerze 72 im ogólnego zbioru poja
wia się nowy dział „Dział literacki". Szpalty jego wy
pełniają kolega Krakus, kmdr. .1. Pławski, kmdr. B. 
Wroński i wielu innych. Ich piękna proza, ciekawa 
treść dodaje rumieńców naszemu pismu. Tak szata 
.zewnętrzna jak i jego treść podobają się wszystkim. 
Każdy Walny Zjazd domaga się i woła: chcemy więcej 
„'Naszych Sygnałów"! Pismo to pozwoliło zniknąć od
ległości jakie powstały po naszym rozpierzchnięciu się. 
Wszystkie kontynenty i morza pokryte zostały siecią 
naszych reporterów.

Płynęliśmy spokojnie, wdzięcznie kołysani nadsy
łanymi ciekawostkami i wiadomościami. Ze szpalt wy
chylało, się do nas słońce nowo-zelandzkie (kmdr. W. 
Francki), wiał ostry i mroźny wiatr kanadyjski (kmdr. 
Pławski, Namieśniowski), moczył nas rzęsisty deszcz 
londyński podczas koronacji królowej (kol. Hoyer) czy 
wreszcie wiała morska bryza (kmdr. Biskupski, Kra
kus). Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, bo 
byłby to tasiemiec nazwisk okropnie długi.

Rok 1959 przynosi ze sobą poważne zachmurzenie. 
Dotąd tak szeroko płynąca rzeka, zasilająca łamy na
szego pisma zaczyna się przeobrażać w ledwie- szem- 
rzący strumyk. Rok ten zamykamy tylko dwoma nu
merami.

Koledzy! to jest straszne! Rok bieżący nie przynosi 
ze sobą poprawy, sytuacja się pogarsza. Wyszedł do
piero jeden numer a na następny brak materiałów.

Czy ta nić wiążąca nas w jedną całość ma zostać 
przerwana? Na. to okropne pytanie może być tylko 
jedna odpowiedź: NIE!

Każdy z nas zawsze witał i wita nowy numer z du
żym rozrzewnieniem. Boć to przecież skarbnica wiado
mości o kolegach, z którymi przeżyło się lata dojrzało
ści męskiej i którzy nazawsze pozostaną drogimi. 
Przecież u każdego drzemie szczera chęć odnowienia 
tych wspomnień, wynurza się w nich bez reszty.

Szukając rozwiązania tego problemu, znalazłem go 
dość łatwo bo jest przecież w samym tytule „Nasze 
Sygnały". Sygnały, to nic innego, jak rozmowa na od
ległość. A na pewno każdy z nas ma coś do powiedze
nia — zacznijmy więc mówić! — a na pewno rozgada
my się na całego. Lata przeżyte nagromadziły wiele 
wspomnień, dzień bieżący przynosi ze sobą wiele 
zmian, tematy wydają się niewyczerpane. Działy „Z 
kolegami po świecie" i „Literacki" zaczną puchnąć z 
nadmiaru -materiału.

Przypuszczam, że jest najwyższy czas pokonać 
wrodzone lenistwcf i pozwolić popłynąć atramentowi. 
Niech nie śniedzieją i nie obrastają pleśnią nawet te 
małe i zabawne epizody naszego życia. Przypominam 
sobie jak dziś, Jurka Dobrodzickiego z jego „U nas na 
ścigaczach", Oskara Glińskiego „A na okrętach pod
wodnych", Maślaka Kawernińskiego „My torpedyści" 
gdy oparci o bar przedłużaliśmy wieczory w późne no
ce. Ileż mieli do opowiadania! A jakim niewyczerpa
nym źródłem jest kmdr. Francki. Na usta ciśnie się 
cała plejada nazwisk, które na pewno przywróciłyby 
dawną świetność „Naszym Sygnałom".

Niech ta nić wiążąca nas nie tylko nie urywa się, 
ale niechaj zamieni się w grubą manillę.

T. Budzyński
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PLOTECZKI Z HOVE
W drodze do Plymouth (plotkuję oczywiście na 

temat wyjazdu z Londynu 5-go listopada, który dokład
nie jest opisany w tym numerze Sygnałów przez Tadka 
Budzyńskiego) ograł nas w brydża sam Sekretarz 
Busiakiewicz. Podszedł nas taktycznie, bo najpierw 
nagadał jak ważne jest przed nami zadanie, że to ko
ledzy w Plymouth, że to miasto marynarskie etc., etc., 
potem jeszcze zwrócił uwagę, że pogoda jest piękna 
(prawie niespotykane zjawisko w tym roku) i śliczne 
krajobrazy widać przez okno. Jedni z nas podziwiali 
krajobrazy, drudzy kontemplowali zadanie jakie mieli
śmy przed sobą, a przez cały czas konsekwentnie ogry
wani byliśmy w brydża.

Za Exeter tory biegną wzdłuż samego wybrzeża. 
Wykrzyknęliśmy zgodnie „morze, morze", jak Grecy 
u Ksenofonta i... powróciliśmy do licytacji (graliśmy 
wtedy na robra).

Obiad w pociągu dostajemy bardzo smaczny. 
Wprawdzie niektórzy z nas nieopatrznie zamawiają 
„curry" licząc, że na koszt SMW uda się zgasić ten 
indy jski ogień. Niewczesne marzenia kończą się szyb
ko -— dowiadujemy się, że jeść możemy, co chcemy, 
ale pragnienie gasić trzeba z własnej kieszeni (chyba 
z własnej szklanki).

Dworca w Plymouth nie poznaję. I nazywa się 
inaczej, bo już nie ma tego dodatku: — chyba North 
Road się nazywał ten dworzec podczas wojny. Nowo
czesna architektura, czyste, proste tunele — jeszcze nie 
skończony sam blok stacyjny, wszystko oglądamy 
oprowadzani przez miłego przewodnika po nieznanym 
mieście kol. Wolnego.

A Plymouth jest napradę nieznanym miastem. 
Koledzy Wolny i Ładowski, zabierają nas samocho
dami pokazać nowe ulice, nowe domy, nowe sklepy. 
Ba, nawet płeć piękna inaczej wygląda. Za „naszych 
czasów" prawie wszystkie panie były w mundurach. 
Przynajmniej w dzień...

Przy herbacie u p. Wolnych, pełna energii, humoru 
i wdzięku Pani domu zastanawia się komu najbardziej 
przysługuje tytuł „the poorest Poles in Plymouth". Jak 
się wieczór bractwo zjechało samochodami, piękne i 
pięknie ubrane panie, to wydaje mi się, że ten tytuł 
chyba komuś trzeba będzie przyznać „honorowo".

Pół godzinną przerwę w bardzo urozmaiconym 
programie spędzam z Tadeuszem na Hoe. Widoczność 
jest doskonała. Przed nami przy wejściu do portu mały 
fort, gdzie lata temu odbywały się ostre' strzelania 
przeciwlotnicze z działek automatycznych, po lewej 
dawna baza lotnictwa morskiego, w prawo Devonport. 
Deszczyk przerywa wspomnienia i szybko wracamy do 
domu TPP, gdzie już czekają na nas pozostali członko
wie delegacji londyńskiej, koledzy Wiszowaty i Wolff.

Wspaniałym źródłem informacji na tematy lokalne 
jest kol. Tomczak. Wyglądałoby na to, że to z racji 
sprawowanej funkcji — musi być w Zarządzie Koła 
Plymouth, czyżby był sekretarzem? A przy tym kol. 
Tomczak jest bardzo objektywny i ma bardzo pozy
tywne zdanie i coś dobrego do powiedzenia o wszyst
kich. Twierdzi on, przy gorącym poparciu kol. Wolne
go, że jest nas w Plymouth dość na to by zaludnić do
bry lokal ogólno-polskiego klubu, a marynarze na
prawdę stanowią niezaprzeczalną większość Polonii w 
Plymouth.

Z dawnych (i nowych) znajomych spotykam także 
p. Wronę z żoną, kol. Garbę, kol. Chlastę z którymi 
wspominamy dawne lata. Podchodzę do baru gdzie 
dwóch młodych ludzi — twarze znajome — spoglądają 
na mnie, jakby mi chcieli whisky postawić. I rzeczywi
ście znają ich wszyscy bo byli kierowcami w Plymouth 
i Okehainpton. I rzeczywiście... stawiają mi whisky. 
Przystojny kol. Sroka nie zmienił się zupełnie. Jak to 
oni wszyscy robią w Plymouth pojęcia nie mam, ale 
Londyńczycy wyglądają przy nich o pokolenie starsi. 
Nie chciałbym też zapomnieć p. Kazika Kopałko, który 
z ramienia T.P.P. jest kierownikiem domu polskiego 
w Plymouth, a który bardzo serdecznie nas przyjął i 
ugościł.

W drodze z Dockyard‘u do domu polskiego kol. S. 
Lee zaznajamia nas z „polską topografią" miasta. Tu 
jest bar młodszego Wciślickiego powiada, a tu mieszka 
kol. Piór. Niestety czasu jest zamało, by wpaść na 
jednego do Wciślickiego i by zobaczyć czy kol. Piór 
jest w domu. Kol. Lee i kol. Preisner z dużym przeko
naniem i bardzo przekonywująco argumentują koniecz
ność zorganizowania w Plymouth jednej, dobrej, solid
nej i postawionej na odpowiednim poziomie placówki 
polskiej, o charakterze przede wszystkim towarzyskim. 
Zgadzamy się z nimi, że taki klub może przy tradycji 
polskiej utrzymać młode pokolenie w Plymouth, szcze
gólnie, że w większości wypadków są to dzieci mał
żeństw polsko-angielskich. A dowód spolonizowania 
smaku miałem przy stole. Tak jakoś mi szczęście do
pisało (nawet się bardzo nie pchałem), że zostałem 
posadzony — jak ten przysłowiowy błogosławiony 
między niewiastami — przy stole wśród przemiłych 
sąsiadek Angielek — o polskicłi nazwiskach oczywi
ście.. Gdy zobaczyły, że na stół wjeżdżają talerze obfi
cie załadowane kotletem wieprzowym z kiszoną kapu
stą komentarz był jeden. It‘s lovely. I rzeczywiście...

Muszę choć w paru słowach opisać jak wrobił mnie 
kol. Busiakiewicz w przemówienie. Nieopatrznie bo
wiem stwierdziłem, że ktoś z nas w paru słowach po
winien oficjalnie miłym gospodarzom podziękować. 
Już obiad się skończył i właśnie przysiadałem się do p. 
Romańkich (pani Romańska przed obiadem energicz
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nie pomagała w sprzedaży alkoholi — robiłem co mo
głem by w tej ważnej roli miała dużo do zdziałania a z 
kol. Romańskim wspominałem spotkanie w coraz to 
innych domach S.M.W. na dorocznych Walnych Zjaz
dach) gdy kol. prezes Preisner przerwał nasze miłe 
reminiscencje.podając obecnym do wiadomości że kol. 
Krzyżanowski chciałby parę słów powiedzieć. Porwa
łem się z miejsca by zaprzeczyć, że wcale nie chcę, choć 
mu siałem się przyznać, że mam coś do powiedzenia: 
Dziękuję w imieniu kolegów i własnym.

Myślałem, że nie od rzeczy będzie powiedzieć jak 
bardzo nam się nowy Plymouth podoba, tym bardziej, 
że oni tam bardzo (i to słusznie) ze swojej stolicy są 
dumni. Nie byłem w Plymouth od 1946 roku i nie jeden 
„sentimental attachment" kiedyś zawiązany, dziś jest 
już w średnim wieku... a i adresu nie pamiętam, ulicy 
bym nie znał... Daje to potem okazję czarującej p. 
Preisner do grożenia mi szantażem. Przyznaję się jed
nak z rezygnacją, że żona tak dobrze mnie rozumie, że 
szkoda byłoby czasu pisać.

Na rozmowie z pp. Preisnerami i kol. Lee schodzą 
nam ostatnie minuty przed odjazdem. Chciałbym jesz
cze na zakończenie zanotować jak bardzo zaskarbił 
.sobie naszą wdzięczność Stefan Wolff , który nie tylko 
wyskoczył w Bristol (o 2-ej w nocy) po herbatę i bułki 
z szynką na drugi koniec stacji, ale z prawdziwym 
wdziękiem zafundował nam powrotnego brydża. Przy 
takiej karcie jaką on miał tamtej nocy, na brak powo
dzenia w miłości nie może chyba narzekać... Może jego 
powinniśmy, szantażować?

Nasz wyjazd do Plymouth był zorganizowany by 
wraz z kolegami Koła lokalnego — jak to już pisał 
Budzyński — złożyć kwiaty przed tablicą pamiątkową 
w Devonport i by pogwarzyć na miejscu na temat no
wej siedziby dla klubu ogólno-polskiego. Wydaje mi 
się, że przy wspaniałej energii kol. Preisnera, przy 
entuzjastycznym poparciu kolegów z Plymouth inicja
tywa ta musi być uwieńczona sukcesem. W Plymouth 
wszyscy czują się gospodarzami, nikt się nie wzbrania 
zakasać rękawy i pomóc. Pewne dlatego mimo chłod
nego dnia panie miały rękawy krótkie bo to i rączkę 
ładnie widać, i zakasać rękawów nie potrzeba.

Być może, że zdanie kol. Preisnera jest proroczo- 
słuszne. Być może, że kiedyś zbiorą się w Plymouth 
nasze dzieci i złożą kwiaty pod pamiątkową płytą, 
wmurowaną w ścianę Dockyard‘u. A potem udadzą 
się na towarzyskie zebranie do Domu Polskiego gdzie 
(tak, jak już i dzisiaj) zgodzą, się, że polski język jest 
może za trudny, ale polska kuchnia bardzo im odpo
wiada. .

Zarząd Główny Samopomocy jednogłośnie przykla- 
snął inicjatywie kol. Preisnera i kolegów Koła Ply
mouth by Samopomoc Marynarki Wojennej zainwesto
wała pewne fundusze w kupnie nieruchomości w 
Plymouth, odpowiedniej do wydzierżawienia na ogólno
polski dom. Życzyć chciałbym od siebie, by jaknajprę- 
dzej udało się ten dom kupić, urządzić, zorganizować, 
bo liczę na to, że może uda mi się być zaproszonym 
na „House Warming Party".!

Wiesław Krzyżanowski
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Wyjazd do Plymouth

Na skutek uchwały Zarządu Głównego S. M. W. 
i w związku z uchwałą Walnego Zjazdu, wyjechała 
do Plymouth delegacja Zarządu w osobachtol. Bu
dzyński, Buslakiewicz, Krzyżanowski, Wiszowaty, 

Wolff, celem przeprowadzenia rozmów z przedsta
wicielami Koła Plymouth w sprawie ew. kupna do
mu na terenie Plymouth. Dom ten byłby własnością 
S. M. W. i pomyślany jako ośrodek Polonii w Ply
mouth. Poza tym delegaci- Zarządu złożyli z okazji 
Dnia Zadusznych wieniec od Zarządu Gł. pod ta
blicą na bramie Dockyardu w Devonport.

Po powrocie do Londynu i po złożeniu sprawo
zdania na zebraniu Zarządu Gł. S. M. W. Zarząd po 
rozpatrzeniu wszystkich za i przeciw, uchwalił wy
asygnować na ten cel w odpowiednim czasie sumę 
£ 3000.

Obiad koleżeński

W październiku, w klubie Stowarzyszenia Lot
ników Polskich odbył się „męski" obiad, na który 
zgłosiło się 48 kolegów. Jest to jedna już z nielicz
nych form, która pozwala na spotkanie się naszego 
grona kolegów. To udane spotkanie zachęciło orga
nizatorów do kontynuowania takich spotkań możli
wie raz na rok

Donacje

Zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego Zjazdu 
Stowarzyszenia, Zarząd Główny S. M. W. przyznał 
na różne cele następujące sumy:

Instytut im. gen. W. Sikorskiego £ 25C — na 
wydanie książki „Marynarka Wojenna w II wojnie 
światowej".

Zakład Ojców Marianów £ 20.0.0
Zakład Sióstr Nazaretanek 20.0.0
Związek Harcerstwa Polskiego 20.0.0
Polski Fundusz Biblioteczny 20.0.0
Teatr dla Dzieci 10.0.0
utrzymanie pamiątek narodowych 5.0.0

Członkowie dożywotni

Ostateczna dotychczasowa liczba członków, któ
rzy wpłacili członkostwo dożywotnie wynosi 71. Ogól
na przez nich wpłacona suma £ 812.11.8.

Odwiedzili S. M. W.

W drodze powrotnej do Ameryki, wracając z 
odwiedzin z Polski, wpadli do nas przejazdem ko
ledzy nasi, stale zamieszkali na terenie U. S. A. a 
mianowicie: kol. Fr. Smyłła, Z. Łopuch, i J. Stel- 
maszek, oraz stale zamieszkały we Francji kol. inż. 
Franciszek Rydzewski. Miło było po tylu latach spę
dzić kilka chwil na pogawędce z dawno niewidzia
nymi towarzyszami dawnych lat.

Poza tym odwiedziell nas Koledzy: J. Anczykow- 
ski, który objął dowództwo statku „Cristal Jewel" 
oraz kol. Z. Jagusiewicz, który obecnie jest właści
cielem farmy kurzej w Dorset.

Z karty żałobnej

W dniu 22 lipca zmarł w Londynie kmdr. por. 
Stefan Gebethner i został pochowany na Streatham 
Cemetry. W pogrzebie wzięła udział delegacja S.M.W. 
składając wieniec od kolegów S. M. W.

W dniu 13 sierpnia zmarł w Glasgow bosman 
Jerzy Ring; Zmarłego odprowadziło na wieczny od
poczynek grono kolegów z Koła S. M. W. Glasgow 
składając wieniec w imieniu S. M. W.

W dniu 4 września zmarł w Brukseli po dłuższej 
chorobie kmdr. ppor. Romuald Gintowt-Dziewał- 
towski.

W dniu 6 października zmarł w Torąuay po 
dłuższej chorobie chor. Lucjan Kuźmiński i tamże 
został pochowany.

Cześć Ich pamięci.
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KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ IM. KPT. MAR. J. GINSBERTA

Od ostatniego numeru „Naszych Sygnałów" 
wpłynęły następujące dary na Fundusz Komisji 
Opieki do chwili wydania obecnego numeru:

Koło Nowy Jork £ 35. 0. 0
p. C. Michmlel z U.S.A. 3.10. 6
p. W. Sidor z U.S.A. 3.10. 6
Liga Morska Oddział Warszawa 1.15. 0

W odpowiedzi na apel gwiazdkowy następujący 
Koledzy wpłacili na Fundusz Komisji Opieki S.M.W.:

J. Krasowski 7. 6
R. Katarzyński 1. 1. 0
M. Kadulscy 1.15. 0
K. Łowczynowski 10. 0
L. Ziembicki 1. 0. 0
M. Grodyński 10. 0
J. Klłaczycka 1. 0. 0
B. Karczewski 5. 0
H. Gryko 1. 0. 0
K. Wachtel 1. 0. 0
S. Rowiński 1.16. 2
Z. Wojewódzki 1. 0. 0
A. Trzyna 10. 0

K. Hess £ 7. 0.10
T. Farbisz 6. 0. 0
J. Tumaniszwili 5.10. 0
J. Wańkowski 1. 0. 0
Bezimiennie 1.10. 0
R. Tymiński 5. 0. 0
W. Kamuda 10. 0
H. Kamiński 1. 0. 0
H. Chwalibóg 10. 0
W. Zaziemski 1. 0. 0
A. Grochowscy 12. 6
K. Domański 10. 0
S. Dzienisiewiczowie 1. 0. 0
dr J. Hofman 1. 0. 0
H. Cieszkowska 1. 1. 0
W. Lasek 1. 0. 0
P. Bukraba 2. 0.11
B. Jabłoński 1. 0. 0
W. Śliwiński 2. 0. 0
F. Balicki 5. 0. 0

Zamiast życzeń świątecznych

B. Biskupscy 1. 0. 0
J. Tchórzniccy 1. 0. 0
J. Busiakiewiczowie 2. 0. 0
B. Wrońscy 2. 0. 0
F. Pitułko 1. 0. 0
W. Nadratowski 1. 1. 0
Z. Kleczyńska 2. 2. 0

Wszystkim Ofiarodawcom Komisja Opieki skła
da jak najserdeczniejsze podziękowania.

Dary na S. M. W.

p. J. Burmicz £ 10. 0, 0

Za przekazany dar serdecznie dziękujemy.
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WIZYTA W PORTSMOUTH
Niecałe trzy miesiące temu, przyszedł do Port- 

smouth zespół trzech okrętów polskich z oficjalną 
wizytą. Była to właściwie rewizyta. Gdynię odwiedził 
uprzednio HMS „Tlger ‘ Zespół składał się KT ORP 
„Grom" i dwóch trawlerów, ORP „Bóbr" i ORP 
„Mors". Pierwszy zbudowany około 1950 w Lenin
gradzie, dwa pozostałe wykonane przez gdyńską 
stocznię im. Komuny Paryskiej w 1959 i 1960.

„Grom" jest całkowicie okrętem rosyjskim. Tyl
ko tu i ówdzie tabliczki opisowe zmieniono na pol
skie. Uzbrojenie konwencjonalne; działa, oerlikony, 
aparaty torpedowe, miny, radar. W swej klasie 
„Grom" był już jednostką przestarzałą w czasie spu
szczania na wodę. O wiele aktualniejsze są „Bóbr" 
i „Mors". Uderza jedna rzecz. Chociaż okręty same 
wykonane są w stoczniach polskich, uzbrojenie i 
sprzęt pokładowy jest produkcji rosyjskiej. Nie tyl
ko oerlikony i wyrzutnie bomb głębinowych, ale na
wet winda trałowa i kotwiczna jest rosyjska. Zja
wisko nader ciekawe, ukazujące ogrom i skompli
kowanie takich organizacji — i ich ekonomiczne re
perkusje — jak NATO czy Pakt Warszawski.

Zgrabne sylwetki z powiewającymi banderami 
odcinały się od nabrzeża i kontrastowały swbją 
ciemną bojową farbą od jasnego koloru lotniskowca 
HMS „Victorious‘. Na dziobach przedwojenne pro
porce, do których wrócono przed rokiem, zarzucając 
te z Krzyżem Grunwaldu. Już z daleka dochodziły 
dźwięki skocznych kujawiaków i oberków, nadawa
ne przez rozgłośnię „Groma". Nie w smak mi to 
było. Ja, angielski latarnik, z czapką w dłoni niby 
pielgrzym szedłem, żeby w ciszy i spokoju spoglądać 
czternaście lat wstecz. Raziły mnie więc te „Husie, 
siusie..." i „Dawaj Magda...“. Chciałem iść do świą
tyni, nie na jarmark.

Przy wejściu na trap „Groma" długi ogon zwie
dzających. Chociaż na okrętach spotkałem wielu 
tutejszych Polaków, ogon wydawał się być złożony 
niemalże z samych Anglików. Sekretarki, matki z 
dziećmi, paru maryńców. Na okrętach wyjścia na 
ląd dla żadnej burty chyba nie było, marynarzy 
wszędzie było pełno. Z zaciekawieniem przyglądali 
się tłumowi, wydłubywali z niego co zgrabniejsze no
gi i pękatą pierś; fachowe uwagi dochodziły aż na 
ląd. Przy trapie na nabrzeżu stał bosmat i marynarz 
w białych getrach z karabinem u nogi, któreglo Bóg 
wie po co postawiono. Na pokładzie trapowi w pa
sach z emblematem Mar. Woj. i gwizdkami, w bia
łych rękawiczkach. Oficer wachtowy ze złotymi sznu
rami jakie zwykli byli nosić oficerowie flagowi admi

rała, i przy kordzie. Cała ta urocza grupka... PALI
ŁA, paliła beztrosko, oficjalnie.

Nigdy nie zapomnę jak przejeżdżając przez 
Londyn, krótko po zakończeniu wojny, pędząc w 
rozpiętym półpłaszczu i czapce na bakier, przed sa
mym Kierownictwem wpadłem znienacka na adm. 
Unruga. Po dziś dzień nie mogę zrozumieć czemu 
zawdzięczam życie. Chyba temu, że w konsternacji 
usiłowałem zrobić dwie rzeczy na raz, salutować i 
zapinać półplaszcż. Zasugerowało to pewnie admi
rałowi. że ma do czynienia z niezwyczajnym człon
kiem swojej floty, którego szkoda likwidować. Może 
jednak temu, że nie zmniejszając obrotów wpadłem 
w bramę i przez parę dobrych minut kursowałem po 
korytarzach, żeby zmylić pog.oń. Przerażające 
wróóóóć długo budziło mnie po nocach. A tutaj tra
powi PALĄ. Jestem skrajnym demokratą żeby nie 
powiedzieć rewolucjonistą, jednak palenie na służ
bie nie przechodzi. Kryminał. Czternacha.

Na pokładzie wszyscy byli nadzwyczaj uprzejmi, 
gościnni jak tylko Słowianie potrafią być. Często
wani lemoniadą i kanapkami, rodziny polskie z 
dziećmi podejmowano herbatą i ciastkami i obdaro
wywano książkami. Czym chata bogata, tym rada. 
Na pomost ani do maszyny nie można było pójść. 
Wolno natomiast było fotografować co się tylko 
żywnie podobało na pokładzie. Mania prześladow
cza i brak logiki są naszymi cechami narodowymi.

Przez jakiś czas na dziobie „Groma" koncerto
wała orkiestra złożona z samych bosmanów, zapew
ne zaokrętowana na czas wizyty. Grali z zacięciem 
lepszej orkiestry strażackiej repertuar wiedeńskich 
walczyków.

Marynarze prezentowali się wspaniale. Zdrowi, 
opaleni, w mundurach z dobrego materiału, bismar- 
ckowskich kołnierzach i czapkach - zej mankach. 
Umundurowanie jota w jotę przedwojenne. Zauwa
żyłem tylko jedną czy dwie nowe specjalności. Do 
zajęć nosi się lniane drelichy, też przedwojennego 
kroju, tylko z dodatkiem numeru ewidencyjnego na 
piersi na wzór amerykański i granatowe furażerki 
specjalnego kroju, o wiele ładniejsze od dawnych 
amerykanek.

Zaintrygowały mnie małe oznaki; biało-czerwo
na banderka z głową marynarza w hełmie, przypięta 
na bluzie. Okazało się, że to nie oznaka przynależ
ności do partii, tylko oznaka „Wzorowego maryna
rza". Nadawana za nienaganne sprawowanie się na 
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różne święta narodowe, upoważnia ona właściciela 
do dodatkowych trzech dni urlopu.

Uderzyła mnie czystość polszczyzny tych swoją 
drogą prostych chłopaków. Każdy mówił bezbłędnie, 
gramatycznym językiem bez wsiowych żargonów, 
tak częstych u przedwojennego rekruta. Czuło się 
też, że obnoszą się z pewną dumą, nie imponuje im 

wszystko, co obce. Już po dwóch dniach tęsknili do 
Gdyni i radzi by byli zaraz odkotwiczać i wracać. 
Mowy reklamowe emigrantów ile to oni zarabiają 
na nocnych zmianach nie imały się ich. „Wolności" 
nie wybrał żaden.

Alfred B. Piechowiak

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
17. 1. 1960, St. Eustachę, P. Q. Canada

Oto mój list opisujący wrażenia z Florydy, list 
pomyłkowo przetrzymany.

Aby uniknąć nieporozumienia z osobami senty
mentalnie zaangażowanymi z tym Stanem, z góry 
zastrzegam, że to jest mój własny rzut oka, który 
na pewno pomija szereg zalet tej krainy. Floryda 
jest półwyspem długości około 400 mil i szerokości 
150 mil, pomiędzy szerokością 30° N i 26° N, trochę 
w lewo od długości geograficznej 80 W.

Ludność mieszana — około 5 mil. mieszkańców 
trudnią się hodowlą owoców, rybołóstwem, turystyką 
i nieco lekkim przemysłem.

Stolicą jest Telahassee, do większych miast na
leży Jacksonville, Orlando, Tampa i Miami.

Kraj o podzwrotnikowym uroku jest płaski i 
bardziej miejscami bagnisty od Polesia.

Tutaj lęgną się miliony rozmaitych padalców, 
aligatorów, jadowitych wężów komarów no i smacz
nych ryb. Dzikie ptactwo z całego kontynentu spę
dza tu zimowę wakacje: czaple, bociany, żórawie, 
gęsi, pelikany i flamingos. królują cały czas na tych 
bezkresnych bagnach.

Kwiaty rosną w oczach, w kolorach i okazałości 
nigdzie niespotykanej w Europie.

Doskonałe miejsce dla turystów, nowożeńców 
i emerytów! Ze wschodu, szmaragdowy Atlantyk, z 
zachodu zatoka Meksykańska, kolebka życiodajnego 
„GoldstreanTu". Czasami widać go jak szeroką rze
kę płynącą w kierunku wschodnim, ażeby ogrzać 
brzegi Europy.

Południowa część Florydy, zwłaszcza miejscowo
ści Tampa i Miami Beach są bardzo malownicze.

Hotele są wspaniałe, nowoczesne i bajońsko dro
gie. Palmy i kwiaty wszędzie na skwerach, w ale
jach, w parkach dodają uroku.

Woda jak nagrzana, 73° F. w styczniu sprawia 
przyjemność kąpiącym.

Miasto Miami jest starym portem morskim, 

przez który przewija się szereg bander marynarek 
świata. Piwiarnie i nocne kluby są pełne matrosów, 
atmosfera żywa i podzwrotnikowa.

Ludność bardzo mieszana, wieloraka i wielo
języczna. Ostatnio przybywają licznie Kubańczycy. 
uciekinierzy spod regimu Fidel Castro.

Osiedlają się oni stopniowo, podobnie jak poi 
scy patrioci po upadłych powstaniach.

Warunki nie pozwoliły mi na zwiedzenie Kuby, 
jak również wysp Bahamas, choć miałem jedynie 
120 mil morskich, statkiem do Havanny i .do Nas- 
sau. Może kiedyś w przyszłości, szanse się do tego 
nadarzą.

Jeden dzień spędziłem na „pełnym morzu", ża
glując ze znajomymi na 38 stopowym jachcie. Mo
rze było z lekka wzburzone, fala około 6 stóp, siła 
wiatru podobno 5 wg. skal Beauforta z lewego 
halsu... Sunęliśmy około 5 węzłów koło wysepek 
Key-Westu. Niesmaczne uwagi właściciela jachtu 
a propos rekinów popsuły mi nieco zabawę.

Widziałem takiego potwora ,tiger shark" na 
drugi dzień w akwarium i przyznam się, że można 
dostać ataku serca na jego widok na pełnym mo
rzu, za burtą. Statystyki podają, że dużo pasażerów 
z rozbitych samolotów ginie od rekinów w Zatoce 
Meksykańskiej, gdzie te krwiożercze stworzenia za
łożyły sobie rasową wylęgarnię.

Mój powrót do Montrealu był bolesny, ponieważ 
z 85° F. wróciłem do smutnej rzeczywistości — 10° 
F., klnąc w duszy, że mnie los w takim klimacie ulo
kował. Po tylu latach rezydencji na tym kontynen
cie i po usilnych podróżach, przypomina mi się 
przysłowie: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sa
mi nie wiecie co posiadacie".

Kolegom osiadłym w kochanej Europie podaję, 
że do dziś dnia jeszcze nie odkryłem po tej stronie 
Atlantyku, tak uroczych miejsc jakie spotkałem w 
Provence we Francji, czy w Cornwall w Anglii do 
których często tęsknię.

A. Browarski
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Bahamas, 17 października 1960

Trudno sobie nawet wyobrazić, że za dziesięć 
dni upłynie siedem miesięcy, od czasu, kiedy wyle
ciałem z żegnającego mnie strugami deszczu Lon
dynu.

jak wspomniałem przed wylotem, — otrzyma
łem posadę tak zwanego „Mooring Master" w stacji 
bunkrowej Grand Bahama Port Authority, na prób
ny okres 6-ciu miesięcy, ponieważ władze obawiały 
się, że primo jestem za stary na to stanowisko, a se- 
cundo, że miałem lepszą posadę przedtem i mogę się 
nie dopasować do nowych warunków.

Po przylocie, powtórzono mi też same zastrze
żenia i ruszyłem do roboty. Obowiązki polegały głów
nie na pilotowaniu statków — przeważnie super- 
tankowców i wprowadzanie ich między boje na 
otwartej redzie, gdzie trzeba było nadzorować łącz
nie rur (elastycznych) podnoszonych z dna morza 
(37 stóp) do rurociągów okrętowych, przez nie zaw
sze wprawną załogę murzyńską zatrudnioną przez 
nasze Towarzystwo, oraz pilnowanie procesu bunkro
wania. Następnie, nadzór nad odłączeniem rur, spu
szczeniem ich na dno morza, otrzymanie pokwitowa
nia na otrzymaną ropę, wyprowadzenie statku z 
pomiędzy boj i... „farewell". Dodatkowo, gdy coś 
nawalało z rurami, trzeba było doprowadzać je do 
porządku, często własnoręcznie, mimo załogi murzyń
skiej do dyspozycji, co oczywiście zawsze było połą
czone z umazaniem się ropą i poplamieniem ubra
nia. Oprócz pracy fachowej w czym okazała się mi 
pomocą moja poprzednia służba na tankowcach, — 
trzeba było też reprezentować Agencję Okrętową i 
spełniać szereg innych czynności.

W praniu okazało się, że fizycznie jestem spraw
niejszy od o kilkanaście lat młodszych-superinten- 
denta Tow. Bunkrowego i drugiego („starszego") 
Mooring Mastra i sprawniej od nich wdrapywałem 
się po drabince pilotowej na różne statki, — a co 
do poprzedniej lepszej posady — to aczkolwiek moją 
nową specjalnie się nie entuzjazmowałem, to — 
„jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma" — 
i nigdy nie narzekałem, mimo, że w związku z rap
townym zwiększeniem się przybywających po ropę 
statków i tylko nas dwóch do pilotowania i obsłu
giwania ich, przeciętny czas przebywania na służbie 
wypadał około 12 godzin na dobę, a w trzech wy
padkach byłem ria służbie, w ciągłym ruchu przez 
23 godziny bez przerwy.

W tej pracy, będąc jak gdyby na stacji przeloto
wej, przez którą omalże każdy musi przejść — mia
łem okazję spotkania szeregu osób, o których mi się 
nawet nie śniło. Na przykład na statku pod Panam- 
ską banderą — spotkałem kapitana, który wypro
wadzał nas z Southampton (jako Harbour Master) 
gdy byłem pierwszym oficerem na tankowcu „Astro" 
dziewięć lat temu. Na Brytyjskim trampie Wainsby 
— spotkałem kapitana Dekońskiego. Porucznika na
szej Mar. Woj., a na innym — s/s Gorjistan, brodaty 
kapitan Fllcek oświadczył, że jego ojciec był Pola
kiem. Powiedziałem mu, że w Kier. Mar. Woj. w 
Londynie pracowała Jasia Filckówna obecnie pani 

Milisiewiczowa — na co mi Brodacz z miłym uśmie
chem podał — że to jego stryjeczna siostra.

Nie obeszło się też bez komicznych momentów 
_  a trzeba zaznaczyć, że szereg towarzystw okręto
wych często kupuje stare statki z omalże cmentarza 
okrętowego, a przynajmniej z przewlekłej rezerwy, 
mustruje byle jaką załogę i wysyła w podróż. — Gdy 
jeszcze zaznajamiałem się z warunkami pracy, po
szedłem z innym pilotem wprowadzić taki właśnie 
statek w nocy między boje bunkrowe. Motorówka 
założyła rufową cumę na boje i już między bojami. 
Pilot dal rozkaz „cała wstecz" i „obłożyć rufową 
cumę". Kapitan nastawił telefon maszynowy ńa „ca
ła wstecz", ale nie było odpowiedzi z maszyny. Oka
zało się, że telegraf się zaciął i trzeba było przekazać 
rozkaz przez telefon. Oczywiście, opóźniło to ma
newr maszyny i cuma, która zresztą była słaba i 
stara — urwała się zostawiając statek w stanie 
dryftującym w pobliżu mielizny. Wówczas pilot ka
zał rzucić prawą kotwicę — którą poprzednio za
meldowano jako gotową. Rozległy się stukania na 
dziobie i tłuczenie w zawór windy kotwicznej, ale 
kotwica nie wyszła z kluzy. Na to kapitan uniósłszy 
dramatycznie obie ręce do góry, wykrzyknął „such 
things, you can see only in the moovie". Ostatecznie 
jakoś się statek ocumowało i gdy zaczęliśmy go bun
krować, wyszedłem na pomost i zacząłem rozmawiać 
ze stojącym tam oficerem, którego twarz była zwró
cona do mnie profilem i w ciemnościach nie bardzo 
ją wyraźnie widziałem. Z akcentu oceniłem, że nie 
jest to rodowity Amerykanin i zapytałem skąd on 
pochodzi — jakoże w Amerykańskiej Marynarce 
handlowej pływa dużo Łotyszów, Estończyków, i Skan 
dynawców. Odpowiedział że z Polski. Zapytany czy 
był w Marynarce w Polsce — oświadczył, że tak, w 
Marynarce Handlowej. Zapytałem go więc czy przy
padkowo nie znał mego brata, który pływał w Mary
narce Handlowej i wymieniłem nazwisko. Mój roz
mówca, na dźwięk nazwiska, podskoczył, jakby go 
kto w siedzenie ukłuł — powtórzył pytająco — Ty
miński? — i zaklął... jak marynarz, — przy tym 
stanął do mnie en face... i poznałem, że to Czesiek 
Abramowski, który był na tym statku pierwszym 
oficerem. Obecnie jest on kapitanem na innym —■ 
mam nadzieję, lepszym statku.

Przepracowałem tak cztery miesiące i naogół 
jak sądzę, władze były ze mnie zupełnie zadowolone. 
Byłem już dość zmęczony, ale w międzyczasie spro
wadzono dwóch nowych pilotów i perspektywy były 
już pomyślniejsze, przynajmniej jeśli chodzi o go
dziny pracy. Tymczasem, pewnego dnia zapytano 
mnie czy nie chciałbym zmienić posadę i objąć port 
jako „Port Manager & Harbour Master" w jednej 
osobie, gdyż stanowisko to będzie wolne wkrótce. 
Oczywiście, skwapliwie tę propozycję przyjąłem. W 
połowie lipca poleciałem do Port Ererglades na Flo
rydzie — graniczący z Hollywood, spędziłem tam pięć 
dni, zaznajamiając się z organizacją tego portu i je
go operacjami — oraz z pracą towarzystwa okręto
wego obsługującego Freeport, czyli mój port. 22-go 
lipca objąłem moje obowiązki, w dość trudnych wa
runkach, bo razem z moim przybyciem, zmienił się 
cały personel biura portowego i przez tygodnie całe. 
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praca spoczywała na moich barkach — plus wpro
wadzanie nowego personnelu w Ich obowiązki. Całe 
szczęście, że gdy miałem jechać do Ghany na ka
pitana portu Tema czy Thema, przestudiowałem 
dość dokładnie zasady organizacji i operacji portów.

Obecnie mój personel już wprawił się dość moż
liwie i aczkolwiek wciąż jeszcze wymaga nadzoru 
i kierownictwa — jest mi teraz znacznie łatwiej.

Władze oświadczyły po upływie moich próbnych 
6-ciu miesięcy, że chcą mnie zatrzymać na moim 

obecnym stanowisku i oczekuję teraz potwierdzenia 
tego na piśmie.

Moja żona jest jeszcze w Londynie i jak wszy
stko dobrze pójdzie: ,.lnsha Allah“ przyleci dó mnie 
przed Bożym Narodzeniem.

Chyba dość obszernie opisałem moje przygody. 
— Ciekaw jestem, co się u nas w Samopomocy dzieje. 
— Proszę przekazać moje pozdrowienia wszystkim 
Koleżankom i Kolegom.

R. N. Tymiński

* * ♦

20 listopada 1960 
Bethlehem, Conn. USA

Dawno już wybierałem się z listem, ale jak 
zwykle coś stawało na przeszkodzie. Tym razem 
sprawa naszej wizyty do Anglii. Wybieraliśmy się 
z żoną moją przyjechać do Anglii ubiegłego lata, 
a później bilety zarezerwowane były ną przyjazd 
w początkach października, a teraz naprawdę nie 
wiem kiedy. I na skutek tego odwlekałem z listem, 
bo myślałem, że będziemy mogli zobaczyć się w 
Londynie. Niestety praca moja wymaga przesunię
cia daty wizyty do Europy na 1931 rok.

Z wielkim zainteresowaniem śledzę rozwój wy
padków związanych z emigracją Londyńską i zga
dzam się z poglądem poruszonym w ostatnich „Sy
gnałach", że racja naszego bytu staje się coraz 
więcej zagmatwaną historią. Oczywiście organizacja 
przetrwa dobrych jeszcze kilkanaście lat, dopóki 
większość z nas będzie jeszcze żyła. Później oczy
wiście pójdzie razem z nami pod ziemię i zostanie 
zapomniana. Nic na to nie możemy poradzić, bo 
taka jest nieunikniona kolejność losów. Interesują 
mnie również koleje losów moich najbliższych kole
gów i przyjaciół, z którymi mam w Ameryce na
wiązany kontakt, a s'tracony zupełnie z kolegami 
w Anglii, życie w Ameryce pochłania nas wszystkich 
w takiej mierze, że nie znajdujemy czasu na kon
takty po drugiej stronie oceanu. Ponieważ praca 
moja ostatnio wymagała ciągłego podróżowania, 
udało mi się przelecieć i przejechać Amerykę wzdłuż 
i wszerz. W czasie tych moich podróży spotkałem 
się z Lichodzlejewsklm w Chicago, ze Zdanowiczem 
i Wnorowskim w Los Angeles, z Jaroszem w Dallas, 
z Guzowskim w Washingtonie i Kadulsklm w Los 
Angeles, z żelaznym w New Jersey. Widziałem rów
nież Mayera raz tylko i Gorazdowsklego bezpośred
nio po jego przyjezdzle do Kanady. Wiktor Grocho- 

wicz pracuje w fabryce, którą ją zarządzam, więc 
mam z nim bliski oczywiście kontakt.

Po dziesięciu latach życia w tym kraju, mogę 
autorytatywnie stwierdzić, że jest to olbrzym, któ
rego nie można spojrzeniem objąć, rękami obmacać, 
uszami dosłyszeć i myślami przeniknąć. Problemy 
amerykańskie są tak skomplikowane, rozbite na 
cały szereg spraw lokalnych, że jakiekolwiek gene
ralizowanie jest absurdem. Dlatego też większość 
Europejczyków przyjeżdżających do Stanów Zjed
noczonych, powiedzmy do New York i obracających 
się w środowisku i promieniu powiedzmy 500 mil od 
New Yorku, nie mogą mieć pojęcia o Ameryce. Mogą 
mieć pojęcie o New Yorku w zasięgu 500 mil. W ze
szłym roku przejechałem ten kraj od Atlantyku do 
Pacyfiku i z powrotem samochodem. Z San Francis
co jechaliśmy razem z żoną robiąc średnio 500 mil 
dziennie. — 7 dni. Stepy i pustynie amerykańskie 
do dnia dzisiejszego są w takim samym stanie, w 
jakim biały człowiek 100 lat temu tylko odkrywał 
w swej tułaczce za zlotem. Nie chce się w to wie
rzyć, że przestrzenie te leżą odłogiem, niezamiesz
kałe i nieeksploatowane na przestrzeniach 1000 mil.

Córka nasza Elżbieta, która chrzczona była na 
„Krakowiaku", jest na drugim roku uniwersytetu w 
uczelni Polsko-Amerykańskiej — Alliance College 
w Cambridge Springs stanu Pensylwania. Syn Ste
fan — piętnastoletni chodzi do High School w mia
steczku Watertown, oddalonym od miejsca naszego 
zamieszkania o 8 mil.

W związku z nadchodzącymi świętami Bożego 
Narodzenia, przesyłam czek dolarów 25, — który pro
szę wpłacić na fundusz wymagający według Panu 
Komandora najwięcej pomocy.

Przesyłam od całej rodziny bardzo serdeczne 
pozdrowienia dla wszystkich naszych przyjaciół i 
Kolegów

Jerzy Tumaniszwili

Vancouver, 18 września 1960

Już czas najwyższy przejść na rozkład zimowy 
i przypomnieć sobie o przyj arielach. Ostatnie 6 ty
godni były specjalnie wypełnione różnego gatunku 
szaleństwami, a to dlatego, że nareszcie w lipcu 

słońce powróciło do swojej orbity co dodało nam 
ciepła i animuszu, oraz zmniejszyło artretyczne bó
le (Mówię oczywiście o tych, którzy na to paskudz
two cierpią — np. moja Małżonka). Jeszcze na po
czątku lipca musiałem ogrzewać mieszkanie — a 
mówi się. że mamy tu klimat śródziemnomorski. A 
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więc lepsza pogoda podziałała odmładzające. Dołą
czyłem do drużyny siatkówki (w biurze), grałem w 
golfa, a 14-go sierpnia załadowaliśmy się na-Cbhsu- 
la i wyruszyliśmy w świat. Tym razem zdecydowaliś
my zwiedzić B. C...! 100 mil na wschód od Vancou- 
ver wjechaliśmy w tzw. Fraser Canyon. i zmieniliś
my kurs na nord Canyon jest doprawdy imponunu- 
jący, a widoki zapierające dech. Nowoczesna szosa, 
która ma zastąpić starą, jest już na ukończeniu. 
Wybita w skałach wije się wysoko ponad kotłują
cym się Fraser, a współzawodniczące sobie C. P. R. 
(Canadian Pacific) i C. N. R. (Canadian National) 
ma każda swoją własną stronę Fraser‘a. Ta konku
rencja jest tak bezkompromisowa, że tam gdzie 
CPR zbudowało most i przerzuciło tory z prawego 
na lewy brzeg w kilkudziesięciu metrach dalej jest 
most C. N. R., które przechodzi z lewa na prawo. 
Pierwszą noc przenocowaliśmy w małej dziurze 
„Cache Creek“. Jest to prawdziwa pustynia, a naj
lepszym tego dowodem są nazwy Moteli: Desert 
Motel, Oasis Motel, Camel Motel.

Desert Motel okazał się bardzo nowoczesny, 
czysty, „air conditioned" itp., itp., i wcale nie taki 
drogi.

Następnego poranku, wzdłuż rzeki Thompson 
ruszyliśmy do Kamloops, a trochę dalej zboczyliśmy 
z szosy i odwiedziliśmy Rutczyńskich. Rutczyński 
otrzymał teraz posadę rządową, czy też samorządo
wą w Salmon Ann i przypuszcza, że ranch będzie 
sprzedany. Od Rutczyńskich jechaliśmy wzdłuż je
zior przez Vernon i Kelowna (miasto pięknych ko
biet). W jeziorze Kelowna mieszka podwodny po
twór, któremu na imię Ogopogo. Na wybrzeżu stoi 
drewniana podobizna Ogopogo przy której sfotogra
fowałem Małżonkę i ruszyliśmy dalej doliną Okano- 
gan. Dolina ta ciągnie się 200 czy też więcej mil 
przez Kanadę i Stany, środkiem płyną rzeki lub też 
ciągną się jeziora, a po zboczach są same sady. Mi
liony drzew owocowych pokrywają Okanogan, a że 
trafiliśmy na sezon brzoskwiń i śliwek, więc użyliś
my na całego. U/2 mili od granicy U. S. A. zatrzy
maliśmy się w Osoyoos. Stanęliśmy w Motelu tuż 

na plaży ślicznego jeziora. Mieliśmy dwa pokoje, 
łazienkę i balkonik około 15 metrów od wody, a pla
ża była czysta i bez jednego kamyczka. Takie samo 
jest dno jeziora, po którym można iść 1/3 kim. 
bez ryzyka zatonięcia lub skaleczenia się. żadnego 
monster‘a w jeziorze niema, jedynie pstrągi. Przez 
cały tydzień wylegiwaliśmy się, siedzieliśmy w wo
dzie, robiliśmy wycieczki i żywiliśmy się smażoną 
kurą 1 brzoskwiniami. Po tygodniowym wypoczynku 
pojechaliśmy do Stanów — tą za Okanogan Velley, 
ale w drodze zdecydowaliśmy się zboczyć i zwiedzić 
tzw. Grand Coulee Dam. Jest to największa zapora 
wodna w Północno Zach. Ameryce (większa od Nia- 
gary). I rzeczywiście było na co patrzeć, a szczegól
nie wieczorem, gdy włączono kolorową iluminację. 
Z Coulee Dam wzdłuż rzeki Columbia, wśród skal 
1 gór o ściętych wierzchołkach (zupełnie tak jak w 
Arizonie), przez Wenateliee zaczęliśmy wspinkę w 
górę. Wśród pięknych lasów wiła się droga po zbo
czach górskich sięgających 8-10.000 stóp. W Stevens 
Pass zjedliśmy obiad i zjechaliśmy na poziom morza 
do Everett, gdzie przenocowaliśmy, a następnego 
dnia powróciliśmy do Vancouver. Razem zrobiliśmy 
1200 mil, ale gdy spojrzeliśmy na mapę, to wyglądało 
jakbyśmy z Warszawy pojechali do Wilanowa i z 
powrotem. Za parę lat powinna być gotowa tzw. 
Trans-Canada Highway. Przebijają ją teraz przez 
góry Skaliste. Tam będzie na co spojrzeć. W ostat
niej podróży zrobiłem ponad 100 kolorowych zdjęć 
z których 90% jest bardzo dobrych.

Tu na miejscu jak zwykle jest Pulchny z ro
dziną, z którym się od czasu do czasu widuję oraz 
prawie nie widuję Kwapiszewskiego. O Gorazdow- 
skim nic na razie nie wiem. Odwiedził nas Hack- 
beil-Horodyski. W lipcu był u nas Blałowski, któ
rego statek ładował tu jakieś cargo. Jak zwykle jego 
przyjazd wywołuje poruszenie i sprawia nam dużą 
przyjemność. To tyle co na dzisiaj, proszę więc po
zdrowić wszystkich przyjaciół 1 znajomych. Panu 
serdeczny uścisk załączam.

E. Pławski
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PODWODNICY W TULONIE
Po przekazaniu obowiązków dowódcy ORP Gene

rał Haller, spakowałem manatki i pojechałem do 
Warszawy.

W domu na Grochowskiej zastałam atmosferę na
ładowaną paniką. Zdenerwowana żona biegała z poko
ju do pokoju, przenosiła rzeczy z bieliźniarki do ko- 
módki, ciężko wzdychała, odnosiła rzeczy z powrotem 
do bieliźniarki i powtarzała po raz setny — ,,O Boże, 
Boże, czy aby mamusia da sobie radę z Witoldkiem?"...

Teściowa również w stałym ruchu od jednej szafy do 
drugiej, biadoliła nad brakami garderobianemi żony, 
bo, — „przecież do Paryża jedziesz"...

Stara Andrzejowa wodziła za mną podejrzliwym 
okiem i coś tam mruczała pod zmarszczonym nosem. 
Andrzejowa, niania mojej żony i jej rodzeństwa, czuła 
do mnie głęboki uraz od czasu jak po ślubie wywiozłem 
panienkę do Gdyni, a teraz ma się stać coś znacznie 
gorszego, bo „jadom gdzieś tam do Chrancuzów... i co 
to będzie z naszą panienką" ... Trzeba też wiedzieć o 
tem, że Andrzejowa wogóle nie miała żadnego zaufania 
do „marynarzy", a stało się to po wypadku, gdy jakiś 
cwaniak z Wiślanej floty handlowej namówił ją na 
„świetny interes", wycyganił 600 złotych i zniknął jak 
sen nocy letniej. Jedynie teść, siedział sobie spokojnie 
w kącie pod oknem, ćmił fajkę i pilnował śpiącego 
10-cio miesięcznego Witoldka. Była to dla teścia wy
jątkowa okazja, gdyż nawpół przytomna teściowa 
znajdowała się myślami w Paryżu i całkiem zapomnia
ła o istnieniu papy Nowaczyńskiego. Przez parę godzin 
nikt go nie sztorcował za żadne tam niedociągnięcia i 
przeskrobki. Siedział szczęśliwy w wygodnym fotelu, 
od czasu do czasu z godnością i gracją pukał fajkę o 
obcas, a strącając popiół na dywan za jedwabną kota
rę... czuł się naprawdę panem tego domu!!!

Wyrabianie paszportów zagranicznych, nabycie 
ekwipunku cywilnego, pożegnalne wizyty, wysłuchi
wanie niezliczonych ilości rad znawców i znawczyń 
salonowych zwyczai wersalskich, oraz pakowanie i 
przepakowywanie bagażu zajęły ponad tydzień czasu. 
Wreszcie nadszedł moment rozstania się z domem.

Cała rodzina zebrała się w salonie i rozsiadła się 
na fotelach i krzesłach. W pokoju jadalnym rozległ się 
strzał korka szampańskiej butelki. Łyk zimnego na
poju, wzajemne życzenia, poczem na znak teściowej 
obecni skupili się w cichej modlitwie. Po pożegnaniu 
się z najbliższymi podeszliśmy do teściowej, która 
udzieliła nam swego błogosławieństwa. Następnie po

żegnaliśmy służbę domową, sąsiadów, pieska, oraz 
karmicielkę rodziny — krowę Łosię.

Wypolerowany na „fox-trot" ekwipaż zaprzężony 
w parę karych stał przy ganku na którym zebrali się 
wszyscy domownicy, sąsiedzi i robotnicy z browaru 
teścia. Furman Walenty Piasek strzelił z bicza i pod 
akompaniamentem ostatnich życzeń, trochę szlochów i 
złego spojrzenia w moją stronę Andrzejowej, ruszyliś
my do bramy i wnet koła powozu zadudniały po kocich 
łbach ulicy Grochowskiej.

Minęliśmy fabrykę Jerominów, pałac Biskupa 
Poniatowskiego, garbarnię Konarzewskiego, dworzec 
kolejki Jabłonna — Kaczy dół w Grochówie I, wreszcie 
osiągnęliśmy ul. Zygmuntowską, a jadąc wzdłuż parku 
Paderewskiego, przez most Poniatowskiego i Al. Jero
zolimskie dobrnęliśmy po godzinie do Dworca Głów
nego.

Na peronie czekał na nas tłum krewnych, spokrew
nionych, przyjaciół, kolegów, koleżanek i ich przyjaciół 
i znajomych. I znowu zostaliśmy zasypani gradem rad, 
pytań i próśb...

Jedni zazdrościli nam otwarcie, inni potajemnie. 
Jeden prosił o francuskie znaczki, drugi o widokówkę 
z wieżą Eifla, starszawa kuzynka szepnęła żonie na 
ucho coś o uwodzicielskich zdolnościach paryżanek, a 
ciocia Brońcia z ciocią Karolcią weszły do wagonu i 
zostawiły w naszym przedziale kosz z prowiantem, 
który wraz z koszem z Grochowa plus czekoladki i 
ciastka przyniesione przez całą tę ferajnę mógłby wy- 
karmić załogę krążownika w podróży dookoła świata. 
Tylko szarmancki wujcio Edzio zachowywał się ze 
zwykłą dla siebie' godnością i spokojem. Nieco zaszo
kowany zbyt głośnym i zbyt po prowincjonalnemu za
chowującym się towarzystwem, wytworny Edzio stał 
na uboczu w meloniku i z gwoździkiem w butonierce, a 
kręcąc w ręku hebanową laskę pogwizdywał sobie arię 
z Wesołej Wdówki o Lulu, Margot, Frufru... Wreszcie 
pociąg ruszył. Mnie odrazu ulżyło, nie lubiłem tych po
żegnalnych czułości, żona natomiast otarła parę łez, 
nadgryzła czekoladkę, usiadła w kącie i pogrążyła się 
w rozmyślaniach... „czy aby mamusia będzie pamię
tała o dezynfekowaniu butelki i mierzeniu temperatury 
mleka"... o tym, że musi zaraz napisać pocztówkę, aby 
przypomnieć mamusi gdzie znajdują się zapasowe 
smoczki i pieluszki... Następnie zaczęło się przypomi
nanie .osób, którym zapomniało się zatelefonować na 
pożegnanie, a po osobach stanęły w oczach zapomnia
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ne przedmioty, a więc: maszynka do karbowania wło
sów, nocne pantofle, zielony szalik, co do którego 
„czułam... tak i wiedziałam, że go zapomnę... powiesi
łam go naumyślnie na klamce w salonie, a myśmy 
wyszli przez jadalny... a przecież w żadnym Paryżu ta
kiego szalika nie znajdę"... i t.d., i t.d., i tak zeszedł 
nam czas do Berlina.

Po dwugodzinnym postoju w czasie którego zwie
dziliśmy Unter den Linden, Braundenburger Tor i ja
kąś bardzo czystą, ale podłą w smaku kawiarenkę z 
wodnistą kawą i ciastkami używanymi w wojnie świa
towej jako pociski przeciwpancerne. Z mocno obciążo
nymi żołądkami wróciliśmy do pociągu i ruszyliśmy 
w dalszą drogę. Jechaliśmy przez ziejącą ogniami pie
ców i kominów Westfalję, pod Akwizgranem przekro
czyliśmy granicę belgijską, a następnie przez Leodium, 
Brukselę i bardzo niesympatyczną francuską kontrolę 
celną dotarliśmy do Gare du Nord w Paryżu.

Paris! Stolica świata!! Cudny Paryż od którego 
piękniejszą jest tylko — Warszawa!!!

Po załatwieniu formalności w hotelu, nie tracąc 
czasu wybraliśmy się na zwiedzanie miasta i szaleń
stwa. Czerwoni z podniecenia biegaliśmy z jednej 
strony ulicy na drugą, od jednej wystawy do następ
nej... Nie było wątpliwości, że każdy przechodzeń po
znawał nas etranger‘ów, gdyż stałe zaglądaliśmy do 
przewodników, a każde nasze zdanie zaczynało się na O!

O! patrz tu,
O! spójrz tam!
W okolicy Place de 1‘Opera, wpadłiśmy do naroż

nej Bistro i zamówiliśmy sobie „Chateaubriand avec 
pommes sufflec et Sauce a la Madame de Pompadour". 
Pojęcia nie mieliśmy co to wszystko oznaczało, ale 
nazwa była zbyt kusząca — więc zamówiliśmy. Po 
chwili podszedł inny uśmiechający się jegomość i chy
trze wymanewrował nas na butelkę najdroższego wina.

Wszystko razem wzięte było znakomite co do 
smaku, nastrojowej atmosfery, ceny i napiwku a la 
Americain... ale kto by się z tym liczył.

Gdy powróciliśmy do hotelu zauważyłem w oczach 
i zachowaniu się najdroższej nieco więcej niż zwykle 
bywało słodyczy i czułości, aż wreszcie wskazując na 
fotel, powiedziała bym usiadł i wypoczął, a „ja tylko 
wpadnę do sklepiku na dole by kupić sobie pudru do 
nosa... i poszła żoneczka po puder. Gdy po pewnym 
czasie zaniepokojony jej dłuższą nieobecnością wysze
dłem na ulicę nie znalazłem ani żony ani sklepiku — 
„tu na dole".

Po godzinie wraca moje cudo objuczone paczkami i 
paczuszkami, jeszcze słodsza niż przedtem i zaczęły 
się opowiadania o tym gdzie była, co zwiedziła, co mu
snęła tylko mimochodem, jak tanio w Paryżu i że zna
lazła odpowiedni szalik i świetnie pasujące do całości 
rękawiczki i bardzo ładne pończoszki i kolczyki — „pa
miętasz ria Chmielnej były takie same, ale nigdy na nic 
nie mieliśmy pieniędzy i t.d. i t.d., a gdy zakończyła 

wykrętnie-, że „Ty przecież nie lubisz chodzić po skle
pach, więc musiałam pójść sama, ale obiecuję ci, że już 
niczego więcej"... i tu raptem przypomniała sobie — 
„zapomniałam o pudrze, na śmierć zapomniałam, 
...muszę zaraz skoczyć do sklepiku tu na dole"... ale 
w tym miejscu wreszcie i ja doszedłem do głosu!... 
Umieściłem kochasię w fotelu i powiedziałem jej, że 
musi być bardzo zmęczona, gdyż jest blada, ma czer
wony nos i wygląda jakby miała conajmniej 30 lat.

Nie bacząc na protesty i dyplomację żonusi, 
oświadczyłem stanowczo, że po puder pójdę sam. Gdy 
opuszczałem pokój, na moje „Pa" nie było odpowiedzi.

Rezultat? Powróciłem z zakupów z pudrem, flako
nikiem perfum i pudełkiem czekoladek... W ten nor
malny sposób incydent małżeński został zażegnany a 
kilka minut później już pędziliśmy na dalsze szaleństwa.

Po lekkiej przekąsce poszliśmy do Moulin Rouge 
na występy Mistinguette, która w owym czasie była 
zaledwie 50-cio letnim podlotkiem. Widzieliśmy też 
pierwszy tryumfy Józefiny Baker. Ta czekoladowa 
piękność, przepasana jedynie wiązką bananów ściąga
ła swym bezwstydnym strojem, kuszącym tańcem i pi
kantną piosenką dziesiątki tysięcy turystów ze wszyst
kich części świata. Gdy do tej czarno-białej pary nie
wieściej dodamy Maurice‘a Chevalier, który w owych 
czasach zdobywał szczyty swej scenicznej kariery, na
leży stwierdzić, że był to znakomity okres w historii 
nocnych lokali w Paryżu.

Naładowani wrażeniami, mocno sfatygowani, 
ostatkiem sił doczołgaliśmy się do hotelu, ale wspom
nienia ubiegłego dnia nie dawały nam spać i przez 
dłuższy czas z okrzykiem „A", to żona, to ja powraca
liśmy do różnych — „A pamętasz?... A widziałeś? i do
piero gdy zapytałem „A wiele jeszcze mamy pienię
dzy?" — aniołek udał, że śpi.

■Następnego dnia załatwiałem różnego rodzaju for
malności w ambasadzie.

Nie. byłem coprawda przyjęty osobiście przez 
ambasadora Chłapowskiego, ale w obecności attache 
wojskowego zaopiekował się mną jego przemiły za
stępca rotmistrz Iliński. Następnie poznałem nieśmier
telnego majora-Prohaskę, który na stanowisku oficera 
płatnika Attachat'u przeżył cały okres niepodległości 
Rzeczypospolitej.

Otrzymałem bilety, diety i rozkaz podróży-do 
Tulonu i ze świeżym zastrzykiem gotówki poszliśmy 
z żoną oddać hołd Venus z Milo, pogapić się na Giocon- 
dę i inne malowane i rzeźbione arcydzieła w Louvrze, 
przejechaliśmy się po Bois de Boulogne, ukłoniliśmy 
się prochom Napoleona, ao9-ej wieczór już siedzieliśmy 
w przedziale „P.L.M. rapid" i mknęliśmy na południe.

Gdy po źle przespanej nocy podniosłem nad ranem 
firankę, oślepiło nas rozżarzone do białości słońce, a 
poprzez pędzące wzdłuż toru oliwkowe sady przebijała 
się fioletowa tafla śródziemnego morza.

Zbliżaliśmy się do Marsylii. Dwie godziny później 
byliśmy w Toulon'ie.
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Gdy wyszliśmy z wagonu na peron poczuliśmy się 
jak w dobrze rozgrzanym piecu. Słońce miało jeszcze 
parę godzin drogi by dopłynąć do zenitu, ale chodniki 
już były tak rozgrzane, że piekły nam podeszwy, a żar 
odbijając się o ściany budynków przenikał poprzez 
nieruchome powietrze do najbardziej zacienionych za
kątków.

Wynajęliśmy jednokonną dorożkę z obszytym ko
lorową koronką płóciennym daszkiem, a sympatyczna 
szkapa ze słomianym kapeluszem nadzianym na uszy 
powolutku zawiozła nas do hotelu Continental. Nie 
bacząc na to, że z gorąca topniałem jak ta stearyna, 
Toulon spodobał mi się od pierwszego wejrzenia. Gdzie 
bym nie rzucił okiem, wszędzie były białe mundury 
marynarzy, wszędzie uśmiechnięte i kolorowo ubrane 
dziewczyny, oraz radosny gwar rozbawionych dzieci. 
Cudne o niepokalanej czystości modre niebo, lustrzana 
powierzchnia morza, ulice i place wystrojone w szeregi 
olbrzymich palm, a z każdego bistro wypryskiwały 
wesołe i beztroskie tony grających szaf.

Wzdłuż północnych granic miasta ciągną się tere
ny, których płaszczyzny są pokryte śliwkowymi sada
mi i winnicami, a skaliste wzgórza i pagórki, przemie
nione w tarasy mieszczą w cieniach eukaliptusów i cy
prysów setki domków, zamieszkałych w większości 
przez emerytowanych marynarzy. Wzgórza te oddzie
lają Toulon i jego przedmieścia od „reszty Francji", a 
historyczne szczyty Goudon i Farron dodają majestatu 
tej pięknej i wiecznie zielonej całości.

W hotelu „Continental" nie spotkał nas ani rozga- 
lowany oddźwierny, ani też wyfrakowany mistrz cere
monii, lecz gdy furman dorożki objuczony walizkami 
wpadł do foyer i wykrzyknął „Yoyons Madam Dubois, 
avez-vous fini votre dejeuner?... Voici des clients de 
Paris... mais depechez-vous... Oli! quelle chaleur ou 
nom du nom d‘un chien"... I naraz ze schodów, z pod 
schodów i przez drzwi wpadł do foyer, jak się potem 
okazało cały zespół obsługi hotelowej składający się 
przeważnie z członków rodziny właścicielki.

200 funtowa, ogromnie sympatyczna pani Dubois 
przedstawiła nas swej matce, mężowi (Jean) córce 
(Lucienne), pokojówce z I piętra, pokojówce z II piętra 
i wreszcie pobiegła skrzypiącymi schodami na I piętro, 
gdzie otrzymaliśmy pokój.

Południowi frąncuzi twierdzą, że wszelkie zło po
chodzi od słońca i dlatego zawsze trzymają okna 
zamknięte. I tu właśnie wchodząc do tego naszego po
koju z miejsca popełniłem kolosalne fault pas, podnio
słem bowiem żaluzję i wpuściłem do pokoju słońce... 
Przerażona M-me Dubois rzuciła się momentalnie do 
okna, a zamykając okiennicę zwróciła mi uwagę, że 
czegoś podobnego robić nie wolno, bo mało tego, że 
słońce psuje meble, dywany i zdrowie człowieka, ale 
że otwieranie żaluzji jest równoznaczne z ,,invitation 
pour les-mouchós" (zaproszenie dla much). Nie było 

innej rady więc podporządkowałem się woli M-me 
Dubois.

Po przebraniu się w letnie szaty, zjedliśmy smacz
ny obiad z „widokiem na morze", po czym dużym kle- 
kotem-tramwajem pojechaliśmy na Mourillon, by od
szukać Komandora ppor. i Madame Przysieckich, któ
rzy byli w Toulonie już od 1-go lipca. Michał P. przy
witał nas na ganku zaciemnionego palmami domku i 
wprowadził do saloniku, do którego po chwili weszła 
Pani Maria Przysiecka. Michał, zawsze żywy i dowcip
ny wyglądał ponuro.

— Szkoda mrugać... lepiej wracajmy do Gdyni. 
Siedzę na wykładach jak na tureckim kazaniu,... nic, 
ale to literalnie nic nie rozumiem, — to przecież nie są 
wykładowcy, lecz karabiny maszynowe,... za miesiąc 
pierwszy egzamin, szkoda czasu, a ty jesteś spóźniony 
o całe 10 dni nie ma mowy byś dopędził...

Tymczasem panie znalazły ciekawszy temat niż 
biadolenie nad własnym losem. Pojawiły się katalogi 
,,Aux Printemps" i firmy „Boku" (właściciel p. Boka- 
nowski — żyd z Polski) i jak z rogu obfitości posypały 
się liczby i gatunki. Zaledwie skończyliśmy drugą 
szklankę Cinzano, a już panie powróciły z 10 minuto
wej przechadzki i w unison oświadczyły, że tuż za 
rogiem wynajęły dla nas mieszkanie, że przenosimy 
się z hotelu jutro po południu, a tymczasem jutro rano 
obie panie wybierają się do miasta po zakupy.

Następnego poranka zameldowałem się w Prefek
turze Morskiej, a o godz. 10-ej już siedziałem na pierw
szym wykładzie w Ecole des Officiers torpilleurs na 
Mourillon, — około 10 minut drogi od mieszkania.

Komendantem szkoły był Capitaine de Fregatte Le 
Cosme. Dyrektorem nauk — słynny Capitaine de 
Corvette Bukhard, który podczas I wojny dowodził 
okrętem podwodnym i w piękną, księżycową noc strze
lił 3 torpedy w niemiecki Okręt Podwodny z Princem 
Eugeniuszem Hohenzollernem nu pokładzie. Jedna z 
tych torped przeszła pod U boatem, druga przeskoczyła 
nad pokładem, a trzecia trafiła w sam środek okrętu i 
nie wybuchła, gdyż odległość do celu była zbyt mała.

Bukhard był bliski roztroju nerwowego. Od tego 
czasu nigdy nie uśmiechał się i unikał życia towarzy
skiego. Le Cosme prosił wszystkich oficerów uczni, by 
w obecności Bukhard‘a nigdy tego tematu nie poruszali.

Nie długo czekałem na potwierdzenie obaw Micha
ła. Po południu mieliśmy wykład z elektrotechniki i 
akumulatorów. Wykładowcą tych przedmiotów był 
Lieutenant de Yaisseau Jean Picot. Inteligentny i zdol
ny ten oficer, dobry kolega i wielki przyjaciel Polaków, 
znał wyśmienicie wykładany przedmiot, lecz niestety, 
miał wygórowaną opinię o słuchaczach, bowiem zbyt 
wysoko oceniał posiadane przez nich fakultety w dzie
dzinie amperów i omów. W dodatku, miał ograniczony 
czas, a bardzo rozległy program, to też pędził jak trąba 
powietrzna nie licząc się z przerażonymi minami audy- 
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toriuni i beznadziejną francuszczyzną Michała. Picot 
nie wykładał lecz raził nas salwami zbitych w solidną 
masę nazw, liczb, praw i formułek, oraz nieznanej dla 
nas terminologii francuskiej. Picot był mistrzem w 
sprawach elektrotechnicznych, ale był on również do- 
skonałyni mówcą i co rusz przeplatywał naukę dowcip
nymi dygresjami. Koledzy francuzi pokładali się ze 
śmiechu, ale nam z Michałem chciało się płakać. Że 
trudno było połapać się na tym co Picot tarabanił, to 
jeszcze pół biedy, ale nieszczęście chciało, że ta kru
szyna do moich 5 stóp i 3 cali wzrostu wychodował pra
wie stopę czarnych a kuczerawych włosów. Razem z tą 
busznienowską szopą na głowie miał ponad 6 stóp 
wzrostu. Gdy wykładał stał twarzą do tablicy i coś 
iam drobnym maczkiem pisał i kreślił za sobą. Gdy 
kończył tłumaczenie zadania brał gąbkę i szybko za 
sobą wszystko ścierał.

Sytuacja nasza była rzeczywiście beznadziejna, 
gdyż Picot mówił szybko, pisał za szybko i ścierał za 
szybko.

Po kilku takich wykładach poszedłem do Picota i 
powiedziałem mu, że z jego elektrotechnikę będzie kla
pa... W rezultacie rozmowy zaproponował, że będzie 
do nas przychodził wieczorami i wszystko od początku 
nam powtórz).

Po paru tygodniach wieczornych wykładów poczci
wy Picot wyciągnął nas z niewiedzy i jakoś fam potem 
było...

Niemnej pamiętne były wykłady z torpedoznawst- 
wa. Klasa i warsztat mieściły się w baraku częściowo 
obitym falistą blachą. W lipcu, gdy temperatura była 
ponad 50°C. barak rozgrzewał się do temperatury przy 
której zdychały karaluchy i skorpiony. Wentylatory 
robiły co mogły, myśmy chodzili w kąpielówkach, ale 
kamienna podłoga była dosłownie zalana naszym 
potem.

Miałem uczucie, że jestem na połowie drogi pomię
dzy czyśćcem a piekłem.

Po 4 miesięcznym kursie w Mourillon zostaliśmy 
przeniesieni na kurs okrętów podwodnych czyli do 
Ecole de Navigation Sous-marine.

Na bazie O.P. oczekiwali naszego przybycia kilku
nastu francuzów, czterech Greków z 25 letnim koman
dorem ppor. Ylahopulos na czele, 2-ch Łotyszów i 2-ch 
Jugosłowian: Kpt. Płeiweiss i kpt. Martinetz.

Dowódcą bazy O.P. i szkoły był Capitan de Vais- 
seau de Valtzer.

Wśród wykładowców znalazł się Picot, przystojny 
i zawadiacki baskijczyk Lt. de Vaisseau Coyolla, oraz 
pierwszej klasy znawca tajników motorów Diesla — 
Cap. de Corv. Ecorchon — murzyn z wyspy San 
Domingo.

Kurs był bardzo ciekawy i dobrze zorganizowany. 
Wykłady były przeplatywane wyjściami w morze, a 
pierwsze moje zanurzenie odbyło się na okręcie 

ochrzczonym imieniem naszej znakomitej rodaczki. 
„Curie".

Harmonijna współpraca oficerów instruktorów i 
uczni była jedynie przerywana nieporozumieniami po
między rasą czarną a żółtą. Wśród słucłiaczy był mło
dy porucznik (Nomura. Z matki francuski, a ojca japoń
czyka, francuz Nomura był ponoć bratankiem słynnego 
japońskiego admirała.

Czarny Ecorchon znienawidził żółtaka i to bez wi
docznego powodu. Bogu ducha winny Nomura siedział 
w klasie na baczność, zapisywał każde zdanie wypo
wiedziane przez instruktorów, był zawsze czysto ubra
ny, paznokci nie obgryzał i wogóle był bez reproche. 
Cóż kiedy wystarczało, by gdzieś za rogiem budynku 
przeszedł gwiżdżący marynarz, już Ecorchon zrywał 
się na równe nogi i wrzeszczał „Nomura, — pan gwiż- 
dże!“... i żadne przysięgi ani też słowa honoru poszko
dowanego i całej klasy nie pomagały, — „albo Nomura 
albo ja" i tak raz opuszczał klasę uczeń, drugim razem 
wychodził Ecorchon. Nie pomagała też osobista inter
wencja Komendanta Szkoły.

Murzyn nie mógł strawić widoku japońskiej 
twarzy...

Po egzaminach cudzoziemcy urządzili pożegnalną 
kolację dla dowódcy i instruktorów. Ecorchon zalał się 
jak kacyk murzyński. Chciałem go odprowadzić do do
mu, lecz uparł się twierdząc, że jest to jego obowiązek 
w odniesieniu do mnie, gdyż jako osoba urzędowa je
stem gościem samego President dela Republiąue...

Maszerowaliśmy, a raczej kluczyliśmy przez mia
sto dziwnymi kursami, gdyż przeszliśmy obok Prefec- 
tury Marynarki conajmniej dwa razy, a trzykrotnie w 
okolicy dworca kolejowego. Ecorchon próbował namó
wić innie „na jednego", ciągnąc za rękaw do bardzo 
podejrzanej i brzydko pachnącej knajpy „Sidi Aissa" 
mieszczącej się w głębokiej i żle oświetlonej piwnicy.

Przez drogę musiałem wysłuchiwać tasiemce skarg 
i nadziei tej poczciwej murzyńskiej duszy... Odkrył mi 
największą swoją tajemnicę, o tein jak marzy mieć 
białą żonę. — „Une femme blanche, tu comprend 
Eugenece que ca went dire une femme blanche"?... Na 
uparte żądanie musiałem przysięgać na brodę Maho
meta, że ja również, wolę blondynki. Gdy wreszcie 
zbliżaliśmy się do Quai Cronstadt, Ecorchon raptem 
zmienił objekt swych marzeń i miłości i obrócił je na 
mnie a raczej na całą Rzeczpospolitą i naród Polski... 
„Wy Polacy jesteście prawdziwymi rycerzami, jak bę
dzie następna wojna z Niemcami to przyjadę do Polski 
i będę służył na Twoim okręcie... nie wierzysz?... 
Eugene, Ty runie nie wierzysz?... i buch z rozpędu do 
wody.

Przy pomocy przechodnia wyłowiłem ofiarę miło
ści dla Polski i zawiozłem dryndą do domu. Miał do 
innie żal, że nie dałem mu utopić się, gdyż chciał w ten 
sposób dać dowód swego przywiązania do Ojczyzny 
prawdziwych rycerzy... a może do ojczyzny swych pra-
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ojców? Kto wie, czy Ecorchon nie jest potomkiem 
zapomnianego na San Domingo polskiego wiarusa z 
Armii Napoleona...

W czasie 8 miesięcznego pobytu w Toulonie odwie
dzili nas koledzy-słuchacze Ecole de Guerre Naval w 
Paryżu w osobach kmdr. ppor. Adama Mohuczego i 
kpt. mar. Rafała Czeczotta.

Zwiedziliśmy z żoną tNiceję, Monaco, a w Monte- 
Carlo postawiłem kilka razy na rouge et noir i wygra
łem tyle, że wystarczyło na dobry obiad z szampanem.

W pierwszych dniach kwietnia 1926, po krótkim 
zatrzymaniu się w Paryżu, przybyliśmy z Przysieckimi 
na staż do Cherbourg‘a.

Żal nam było rozstawać się z Joulonem. Pamiętam 
jak dzień przed odjazdem, a była to niedziela, poszliś
my po kościele na pożegnalne zwiedzanie miasta. Na 
Place du Mars odbywał się t.zw. „Foire aux puces" 
czyli „Pchli targ". Wprost na ziemi lub na brudnych 
szmatach leżały stosy starych kapeluszy, przerażająco 
brudne sztywne kołnierzyki, inkrustowane srebrem, 
miedzią i kością arabskie karabiny i noże, kawałki 
luster i grzebyków, połamane zegarki i różne wyroby 
marokańskie, algierskie i t.p.

W pewnym momencie do jednego z łachmaniarzy 
zbliżyła się grupka sześciu żołnierzy Senegalczyków. 
Podeszli na gęsiego, jeden za drugim, tak jak zwykli 
są chodzić ścieżkami w afrykańskiej dżungli i jak cho
dzą po ulicach Toulonu lub wystają godzinami przed 
oknami sklepów wpatrzeni w błyszczącą na półkach 
taniochę. — Zawsze gęsiego!

Pierwszy murzyn podniósł z ziemi słomkowy kape
lusz i włożył go na swój kudłaty łeb. Następnie opasał 
szyję wykładanym kołnierzykiem i obracając białkami 
oczu coś tam bełkotał na wesoło łamaną francuszczyz
ną. Widok strojnisia widocznie przypadł do gustu całej 
grupie i wnet zobaczyliśmy jak zaczęli kolejno wyry
wać sobie nawzajem i przymierzać różne krawaty, me
loniki i kołnierzyki, a przyglądając się swym trans
formacjom w wypożyczonych kawałkach luster szaleli 
z radości i skakali jak małpy. Wreszcie arab — wła
ściciel tych luksusów garderobianych odebrał im cen
ną własność i kazał wojsku odejść. Senegalczycy nało
żyli swe fezy i w szyku torowym pomaszerowali do 
następnego handlarza •— tym razem z parasolami. 
Rzecz prosta, wszystkie parasole były dziurawe, a nie
którym brakowała połowa lub więcej materiału. Od
chodząc, zobaczyliśmy z oddalenia, jak murzyni z pa
rasolami nad głowami, świecąc popiłowanymi na trój
kąty zębami tańczyli jakiś biesnowaty taniec..

Z Foire aux Puces poszliśmy na obiad na Quai 
Cronstadt. To historyczne nabrzeże, dobrze nam znane 
z powieści Claude Farrera, było rodzajem promenady 
oraz przystani dla setek wycieczkowycli motorówek, i 
łodzi wiosłowych do wynajęcia. Po drugej stronie w 
długim szeregu stały brzydkie i brudnawe domy mie
szczące'w sobie restauracje i sklepy z upominkami z 

Cote d‘Azure. .Wzdłuż budynków, w cieniu kolorowych 
baldachimów tłoczyły się szeregi stolików. W samym 
środku promenady stał pomnik Neptuna, a naprzeciw
ko spoczywał na cumach chwilowo „bezrobotny", lu
ksusowy yacht króla Egiptu..

Od strony morza szedł zapach wodorostów i ryn
sztoków lecz z restauracji wciskał się pod baldachim 
aromat smacznej francuskiej kuchni. Gdy do tego do
dać piękno widoków natury i okrętów, oraz zawsze 
wesołe, dowcipne i szczęśliwe otoczenie — łatwo pojąć 
dlaczego nam było tak dobrze w tej swojskiej Touloń- 
skiej atmosferze.

Na ulicach Toulonu nie widziało się pośpiechu. 
Miało się wrażenie, że „panowie" wogóle nie pracują, 
lecz od samego rana spędzają czas w kawiarniach po
pijając aperitif i grając z zacięciem w domino, warca
by lub kości.

Na lenistwo i odpoczynek nie mogły jednak pozwo
lić sobie prowansalskie panie. Nabrałem wielkiego po
dziwu dla tych wiecznie zapracowanych istot kszątają- 
cych się od rana do późnego wieczoru dookoła domu, 
dzieci i tego pasibrzucha i nieroba-męża. Taki leń 
nawet po papierosy nie pójdzie tylko żonę pośle... Pod 
wieczór, wypełniony po dziurki od nosa winem i piwem 
pan domu zjawia się na obiad, po spożyciu którego leci 
na „grand jeu de boutle". Jest to coś w rodzaju angiel
skiego lawn bowling z tą różnicą, że się nie odbywa na 
strzyżonych trawnikach, lecz zwyczajnie na gołej zie
mi. Na każdym placyku i rogu ulicy zbierają się dzie
siątki mężczyzn i z powagą naukowców obserwują 
grę przejętych swą rolą mistrzów. Rzecz jasna, że nie 
tylko gracze, lecz również obserwatorzy są podzieleni 
nu dwie grupy i że po skończonej grze wszyscy idą do 
knajpy by przepić zakłady.

Z nastaniem zmroku budzą się do życia wszystkie 
bistro i tawerny. Ulice rozbrzmiewają kakafonią. 
dźwięków grających szaf. Sale wypełniają się porto
wymi dziewczynami i marynarzami. Na stołach zjawia 
się wino i ęider. Portowe miasto nabiera rytmu nocne
go życia. A o północy, gdy milkną ostatnie tony, roz
grzane i upojone tańcem i winem pary opuszczają ta
werny. Na tle mrugającej latarni morskiej w St. Man- 
drier odbijają się sylwetki palm, mimozy, migdałów i 
fig, a w ich cieniach stoją nęcąco ukryte ławeczki...

Cisza zastygłego powietrza, zapach morza i mło
dość kuszą do całusków... — Muszę jednak powrócić do 
własnej rzeczywistości... Jestem więc z żoną na Quai 
Cronstadt. Zamówiłem małżonce filiżankę kwiatu lipo
wego, a sobie aperitif. Zaproponowałem byśmy zjedli 
na pożegnanie tradycyjną zupę boiullabaisse oraz lan- 
gustę a la Americain. Moja propozycja nie została 
przyjęta odrazu, lecz po kwadransie studiów menu i 
długiej kulinarnej dyskusji z garcon. Żona wreszcie z 
pompą oświadczyła „Boiullabaisse i langusta po ame
rykańsku, a co ty sobie wybrałeś"?... „Smażoną sko- 
lopendrę*  ‘ odpowiedziałem!
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Po spałaszowaniu darów Bożych wsiedliśmy na 
motorówkęi pojechaliśmy na drugą stronę zatoki, by 
zwiedzić Tamaris i plażę w Sablette. Późno wieczorem 
wróciliśmy na Mourillon i wzięliśmy się do pakowania 
rzeczy. Następnego dnia byliśmy już w drodze na pół
noc, via Paryż do Cherbourg‘a.

W Cherbourg‘u, Przysiecki i ja zameldowaliśmy 
się na bazie Okrętów Podwodnych i otrzymaliśmy 
przydział na „Yictor Reveille“ — byłym niemieckim 
„U boat” z tym, że po paru tygodniach będziemy prze- 
okrętowani na Henć-Audry — również ex niemiecki 
podwodny stawiacz min. Żadnych zajęć po godzinach 
służbowych nie mieliśmy, więc po harówce Toulońskiej 
żyliśmy jak na urlopie.

W owych latach mieliśmy w Cherbourgu Polską 
Bazę Morską, a transportowce ORP Warta i ORP Wi- 
Ija przychodziły regularnie z Gdyni po sprzęt wojenny 
— przeważnie dla lotnictwa. Komendantem bazy był 
przesympatyczny komandor Łątkiewicz. 'Niemniej miłą 
i gościnną była jego małżonka pani Julia, której czar 
osobisty (i kulinarny) przyczyniły się do tego, że dom 
ich stał się chętnie, odwiedzaną przez oficerów przysta
nią polską w Cherbourgu.

Komandor Łątkiewicz znał moich rodziców (i mnie 
osobiście) jeszcze z czasów z przed wojny rosyjsko- 
japońskiej, gdy mieszkaliśmy w Mandżurii i od czasu 
do czasu jeździliśmy po zakupy do Portu Artura — 
ówczesnej twierdzy i rosyjskiej bazy morskiej na Da
lekim Wschodzie. Tak się też złożyło, że w roku 1902 
(lub 1903) ojciec komandora, gen. broni Łątkiewicz w 
przejeździć z Rosji do miasta Kirin, wówczas siedziby 
chińskiego gubernatora na Mandżurię, zatrzymał się z 
rodziną w naszym domu w miejscowości Lo-sza-gon 
nad rzeką Sungai, gdzie mój ojciec dowodził pułkiem 
Straży granicznej. Generał Ł. był w drodze do Kirina 
by objąć stanowisko Namiestnika Cara Mikołaja II 
przy gubernatorze. Towarzyszyła mu małżonka oraz 
4 letni „najmłodszy”, a przyszły komandor ppor. Rro- 
nisław Łątkiewicz. Stare to czasy, niemniej uważałem 
za wskazane przypomnieć osobę Polaka, który w cars
kiej Rosji dosłużył się stopnia generała broni, a który 
przysporzył Marynarce Polskiej dwóch synów i jedne
go wnuka.

Komandor Łątkiewicz w 1914 r. służył w marynar
ce Czarnomorskiej na minostawie „Prut”. W pierw
szych dniach listopada Prut został zatopiony przez nie
miecki krążownik pancerny „Goeben”, a Łątkiewicz 
trafił do niewoli tureckiej, gdzie przesiedział do końca 
wojny.

W J9I9 r. wstąpił do Marynarki Polskiej, a służąc 
przez kilkanaście lat na okrętach i na lądzie był zawsze 
ceniony i łubiany przez wszystkich podwładnych.

Staż w Cherbourgu niczym specjalnie nie wyróż
niał się. Wyjścia w morze były dość rzadkie i mało 
ciekawe.-Patrolowaliśmy w sektorach przeznaczonych 
dla ćwiczeń okrętów podwodnych i robiliśmy pozoro

wane ataki na takie objekty jak Leviatan, Mauritania, 
Europa, Bremen, Ile de France i t.p.

Żyliśmy bardzo skromnie. Nie stać nas było na 
żadne życie towarzyskie. Mówiąc krótko było nudnawo 
w Cherbourgu.

26 maja zostaliśmy przebudzeni krzykami gazecia
rzy — „La revolution en Pologne”!!! ,7^6

Kilka dni później otrzymaliśmy rozkaz zwijania 
żagli i natychmiastowego powrotu do Warszawy... Co 
miały wspólnego majowe wypadki z naszym stażem w 
Cherbourgu, tego nigdy nie potrafiłem pojąć, ale- 4-go 
czerwca byliśmy już w Paryżu w drodze do Kraju.

Żegnaliśmy Francję z uczuciem żalu. Podobała 
nam się łatwość współżycia z francuzami i ten brak 
uprzedzenia i sztuczności w stosunku do etrangerów, 
tak często odczuwany w innych krajach. Zdobyliśmy 
wielu przyjaciół i dokładnie poznaliśmy ich porywcze 
temperamenty, łatwość do krytyki, śmieszną dla nas 
powagę z jaką omawiają najdrobniejsze sprawy kuli
narne, ich oszczędność i t.d., ale cechy dobre i szla
chetne tak bardzo górowały nad ich mankamentami, 
że mówiąc krótko — dobrze nam było we Francji. Z 
drugiej strony wracaliśmy z uczuciem wielkiego żalu 
w stosunku do „Warszawy”. Gdyby nie pomoc finan
sowa teścia nie wytrzymalibyśmy we Francji nawet 
paru tygodni. Oficerowie polscy na kursach we Francji 
otrzymywali po 50 franków dziennic diet, ale prawem 
kaduka nie płacono nam naszych normalnych poborów. 
W rezultacie Łotysze mieli 3 razy więcej od nas, Grecy 
— cztery razy a inni cudzoziemcy znacznie więcej.

Po zlikwidowaniu zaległych rachunków zabrakło 
nam gotówki na opłacenie biletu I klasy i byliśmy 
zmuszeni wracać do Warszawy trzecią klasą. Obraliś
my też tańszą trasę przez Strasburg na Berlin i Szcze
cin do Gdańska, skąd za pożyczone pieniądze wróciliś
my do Warszawy.

Tak zakończył się mój pierwszy służbowy pobyt 
we Francji.

* * *

Po wykorzystaniu urlopu zameldowałem się w 
Kier. Mar. Woj. i zasiadłem przy biurku jako Szef Wy
działu Regulaminów i Wyszkolenia.

K.M.W. za owych czasów zajmowało skromny 
dom przy ul. Chałubińskiego. Komandor J. świrski był 
Szefem K.M.W. a wśród tych których pamiętam nale
żeli do Sztabu: Kmdr. Petelenz, kmdr. Zejma, kmdr, 
lek. Gąsiorowski, kpt. mar. Heljodor-Laskowski, por. 
mar. Gebethner — a moim pomagierem był ppor. mar. 
Łuszczkiewicz.

Jak wiadomo, Marynarka Wojenna nie brała 
udziału w wypadkach majowych. Próbowaliśmy udo
wodnić zwycięzcom, że na kibica byliśmy po ich stro
nie, to jednak otoczenie Belwederu nie było skłonne 
temu uwierzyć i na wszelki wypadek przydzielono nam 
do K.M.W. dwuch dyplomowanych aniołów stróży w 
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osobach legionistów Majora Rybotyckiego i kpt. Moro- 
zewicza.

Początki współpracy były nieco żenujące. Otwiera
liśmy sobie nawzajem drzwi z zapraszającym „after 
you sir", a na oddźwięk stuknięcia obcasami przez ko
legów legionistów gotowi byliśmy wyskoczyć ze spod
ni, by odwzajemnić się jeszcze bardziej głośnym dowo
dem dobrego wychowania wojskowego...

Na szczęście ta sztuczna atmosfera nie trwała dłu
go. Szef K.M.W. wraz z Szefem Sztabu narzucili 
projekt współpracy wojska i marynarki i oddali go do 
opracowania Rybotyckiemu i Morozewiczowi i koledzy 
wojskowi wnet stwierdzili, źe była to dziedzina w 
skandaliczny sposób zaniedbana przez rządy przedma- 
jowe i wzięli się ochoczo do roboty. Jednocześnie, nasza 
młodzież zabrała się do sondowania głębokości żołąd
ków i badania odporności na pieprzówkę tych dwueh 
suchoputnych kolegów. W bardzo szybkim czasie 
stwierdzono wspólnotę duchową legionistów i maryna
rzy, Rybotycki i Morozewicz przeszli na marynarską 
wiarę a całe K.M.W. nauczyło się śpiewać „My pierw
sza Brygada".

Po malowniczym życiu wśród mórz i gór Zaruski 
w Wolnej Polsce w błyskawiczny sposób zdobywa 
generalskie szlify i przydział do Belwederu jako tak 
zwany generał do specjalnych poruczeń, albo jak to 
mówili ludzie złośliwi — generał od specjalnych wzru
szeń.

Zasługi położone przez gen. Zaruskiego na polu, a 
raczej na przestrzeniach morskich jako yachtsmana, 
skłoniły Belweder do oddania go do dyspozycji Mary
narki Szef K.M.W. (Komandor) „zaproponował" ge
nerałowi by objął przewodnictwo nad Komisją regula
minową K.M.W., ze specjalnym zadaniem opracowa
nia przepisów dyscyplinarnych dla Marynarki. Rzecz 
jasna, że cały wydział Reg. i Wyszk. musiał automa
tycznie należeć do Komisji. Dla nadania temu „ciału" 
większej wagi gatunkowej, Szef przydzielił nam rów
nież ppłk. Bartelmusa — doradcę prawnego K.M.W. 
Posiedzenia tej komisji były wyjątkowo nudne, a dla 
nas marynarzy — irytujące. Generał uważał, że prze
pisy wojska mogą być doskonale dostosowane do służ
by na okrętach, i źe na przykład dowódcy torpedowca 
w zupełności wystarczą uprawnienia dowódcy kom
panii... Rozumując „logicznie" uważał, źc dowódcy 
dyonu „może nadać prawa dowódca batalionu, a do
wódcę floty można będzie przyrównać do dowódcy puł
ku. W tym miejscu ja chrząknąłem i chciałem zabrać 
głos, ale ubiegł mnie Łuszczkiewicz i coś tam zaczął od 
„melduję posłusznie"... Generał zadzwonił pod stołem 
ostrogami, poruszył znacząco wąsami i obsztorcował 
Łuszczą za zabieranie głosu bez pozwolenia. W rezul
tacie wszyscy milczeli, a mówił tylko Przewodniczący 
i nawet odpowiadał sobie na własne pytania.

Na następnym posiedzeniu. Bartelmusa już nie 
było. Wykombinował sobie jakieś wyjątkowo pilne 
sprawy w sądzie... Każdy referat i Szef Wydziału 

K.M.W. miał swego odpowiednika w Ministerstwie 
Spraw Wojskowych. Ci panowie zawsze znajdowali 
okazję by opuścić gmach K.M.W., i pójść na jakąś na
radę lub posiedzenie, konferencję i t.p. Tylko tacy jak 
Szef Wydz. Reg. i Wysz. oraz Szef Broni Podwodnej 
musieli nie wiem jakie wymyślać historie, ażeby raz 
lub dwa do roku wyłgać się u Szefa Sztabu i wyrwać 
na miasto, lub powiedzmy rozegrać parę piramidek w 
bilard z Szefem Służby Zdrowia, który wybrał się w 
tym samym czasie na odwiedzanie chorych w szpitalu 
Garnizonowym.

Wobec braku prawnika, generał zdecydował odło
żyć dyscyplinę na następny raz a tymczasem „zazna
jomię panów z opracowaną przeze mnie terminologią 
morską".

Siedzieliśmy i słuchaliśmy jak zaczarowani. Gene
rał wzdrygał się przed naśladowaniem marynarek 
używających terminologie obce. „Musieliśmy stworzyć 
terminologię własną, ojczystą"... stwierdził Załuski i 
po pełnym patosu wstępie orzekł: „dlaczego właściwie 
nie moglibyśmy wprowadzić terminów używanych 
przez naszą kawalerię lub tabory,... jak na przykład 
lejce, postronki, dyszel, orczyk i t.p. Nasza kawaleria 
ma przecież stare i piękne tradycje....  — Od czasów
zwycięstwa Krakusa pod Smoczą Jamą — szepnął mi 
na ucho Łuszczkiewicz...

Na następne posiedzenie wyjechałem służbowo do 
Gdyni, a Łuszcz zachorował na rozstrój żołądka... W 
rezultacie generał otrzymał jakieś nowe poruczenie, a 
że Szef i całe K.M.W. było teraz zajęte zamówieniem 
nowych okrętów, więc opracowanie przepisów dyscy
plinarnych przekazano Dowódcy Floty.

Po kilku miesiącach uczciwej, lecz mało owocnej 
pracy w K.M.W. zostałem przeniesiony do Dowództwa 
Floty na stanowisko d.o. ORP Generał Haller.

Gdy po zameldowaniu się u Dowódcy Floty zjawi- 
łem się na okręcie, stwierdziłem z przyjemnością, że 
wśród załogi znajduje się jeszcze kilku starych przy
jaciół jak bosm. Ryterski, Gwiaździński i inni, z któ
rymi już zżyłem się podczas poprzedniego zaokrętowa
nia na tym okręcie.

Siostrzanym ORP Komendant Piłsudski dowodził 
kpt. mar. Jerzy Kłosowski, a dowódcą zespołu był 
kmdr. ppor. E. Solski.

Moim zastępcą był kpt. mar. M. Szemiot, a na K.P. 
por. mar. Kulczycki.

Kmdr. por. Solskiego znałem jeszcze z czasów Kor
pusu Morskiego w Petersburgu. Był starszy o dwa 
roczniki ode mnie'.

W czasie I wojny światowej — w roku 1915 spotka
łem się z Solskim w Sewastopolu, gdzie razem braliś
my udział w ćwiczeniach desantowych Dzikiej Dywizji 
i oddziałów Morskiej Gwardii — w której służył wów
czas por. Solski. Desant ten miał być wysadzony pod 
Bosforem by ulżyć Aliantom bezskutecznie oblegają
cym ciśninę Dardanelską od strony Morza Egejskiego.

W 1916 r. Solski wyjechał do Stanów Zjednoczo
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nych wraz z załogą przewidzianą do obsadzenia jedne
go z byłych rosyjskich okrętów zatopionych w 1905 r. 
w Porcie Artura, a następnie podniesionym i odremon
towanym przez Japończyków i odsprzedanego z po
wrotem Rosji. W roku 1919 Solski przybył do Kraju 
jako kapitan Armii gen. J. Hallera.

Z kpt. J. Kłosowskim znaliśmy się od roku 1912. 
Byliśmy w jednej klasie i razem pływaliśmy na szkol
nym okręcie „Rynda". W dniu w którym mieliśmy 
składać przysięgę na wierność Carowi Mikołajowi II, 
uczucia patriotyczne przemogły i Kłosowski wraz z 
Lipińskim (również był porucznikiem w Mar. Polskiej) 
odmówili składania przysięgi i zostali wydaleni ze 
Szkoły. Rok czy dwa później przemogli jednak swój 
wstręt do Cara i po ukończeniu studiów Kłosowski 
został mianowany oficerem w dwa, a Lipiński w trzy 
łata po mnie.

Solski był to człowiek o zacnych cechach charak
teru i wielkim czarmie osobistym. Doskonały sztabo
wiec o fenomenalnej pamięci co do numerów, paragra
fów, dat — nie mówiąc już o treści spraw — ale, na 
okręcie czuł się niedobrze. Został przeniesiony ze 
Sztabu na okręty, bo brakowało mu parę miesięcy 
zaokrętowania — koniecznych dla zdobycia warunków 
do dalszego awansu.

Biedny Solski nie znosił najmniejszej fali. Gdy 
kręciliśmy się po zatoce to jeszcze jakoś tam było, ale 
za Helem, Solski już leżał. Pamiętam jak chodziliśmy 
pod Bornholm na spotkanie ORP Wilia wiozącej zwłoki 
Słowackiego. Była nieduża fala ale wystarczająca by 
zaokrętowany na „G.H." Solski wzbudził we mnie 
poważną obawę o swoje życie. Zdecydowałem się 
przerwać eskortowanie Wilii i zakotwiczyłem pod 
Bornholmem, żeby w razie potrzeby móc sprowadzić 
z lądu duńskiego lekarza. Gdy wróciliśmy do Gdym, 
Solski miał nieprzyjemną rozmowę z Dowódcą Kloty i 
w rezultacie (za karę) musieliśmy wyjść za Rozewie 
aż do zużycia paliwa... Za Rozewiem była duża fala!

Kilka tygodni później kanonierki poszły z oficjalną 
wizytą do Kopenhagi. W drodze powrotnej przyłapał 
nas sztorm, — taki jeden z lepszych. Solski był zaokrę
towany u Kłosowskiego. Obaj byli absolwentami Ecole 
de Guerre Naval w Paryżu. W odległości kilku mil od 
Bornholmu otrzymuję sygnał z K.P. powiadamiający 
mnie, że idziemy do portu Renne (na południowo za
chodniej stronie wyspy). Nie widziałem specjalnej po
trzeby wchodzenia do portu, gdyż niepogodę można 
było przeczekać na kotwicy nazewnątrz portu, ale 
skoro był taki rozkaz zażądałem locję. Okazało się, że 
była „5 lat stara". Z gazet wiedziałem, że od roku już 
w Renne są prowadzone ogromne prace nad poszerze
niem i modernizacją portu. Chciałem upewnić się czy 
wie o tym Kłosowski, ale w żaden sposób nie mogliśmy 
nawiązać łączności z „K.P.“. Zdecydowałem przecze
kać przed wejściem- do portu, by nie przeszkadzać 
Kłosowskiemu w manewrowaniu. Noc była czarna jak 
dusza czarnoksiężnika. Na tle świateł na lądzie trudno 

było odróżnić światła oznaczające kanał wejściowy, a 
wiatr uniemożliwiał sterowanie na małych szybko
ściach.

Obserwujemy jak „K.P." zliża się „boczkiem" do 
wejściowej bramy i jak po przejściu jej chowa się za 
falochronem. Teraz już widać tylko światła nawiga
cyjne na masztach. Czekam jak skręci w lewo w stronę 
portu, ale po chwili staje się jasnym, że okręt wykręcić 
się nie może i że jest na łasce żywiołu. Dalszy ciąg wy
padków potoczył się szybciej aniżeli można to opisać. 
Widzimy jak okręt chyżo posuwa się bokiem w prawo, 
jak się raptownie zatrzymuje, przechyla się pod dużym 
kątem na prawą burtę i zamiera.

Po krótkim wahaniu decyduje się na wejście do 
portu. Zaraz za wejściem rzucamy kotwicę, urucha
miamy prożektor i rozglądamy się w sytuacji. Jedno
cześnie przy pomocy kotwicy i maszyn rozkręcamy się 
pod wiatr, a że łańcuch jest niebezpiecznie napięty rzu
camy również drugą kotwicę. Wreszcie w świetle 
reflektora zobaczyłem tragiczny obraz leżącego na ka
mieniach ORP K.P.

Do burty dobiła łódź, a po chwili wgramolił się na 
pomost starszy pan — pilot portowy. W języku zrozu
miałym tylko dla marynarzy powiedział mi, że sytuacja 
K.P. jest bardzo poważna, że fala tłucze nim o kamie
nie, że siła wiatru jest 11 i że w Renne nie ma holow
ników, a wobec tego trzeba natychmiast zadepeszować 
do Kopenhagi by zarządzili przysłanie pomocy.

Nie będę rozwodził się nad tysiącami manewrów i 
czynności jakich dokonaliśmy w tych piekielnych wa
runkach, ale po paru godzinach nadludzkich wysiłków 
i ofiarności tak pokładowej jak i maszynowej załogi 
ORP Generał Haller — ORP kdt. Piłsudski został z 
kamieni ściągnięty i odholowany pod same molo w 
Renne.

Za ten wyczyn otrzymałem pochwałę od k-ra Sol
skiego, od pilota i kapitana portu w Renne, który mi 
nawet ofiarował pudło dobrych cygar.

Poczciwy Solski był ogromnie podniecony i wraz 
z Kłosowskim nie szczędzili komplementów pod moim 
i mojej załogi adresem. Pochwalił osobiście kpt. Sze
miota, bosm. Ryterskiego, bosmana Gwiaździńskiego 
i st. mar. Smolińskiego. Oświadczył, że wyjedna rozkaz 
pochwalny Dowódcy Floty dla całego okrętu. Ktoś 
przyszwarcował z „K.P." wiadomość o rzekomych 
przedstawieniach do krzyży zasługi!

— Ale wyszło inaczej! Cała ta Bornholska przygo
da pozostała tajemnicą wtajemniczonych. Pochwała za 
uratowanie okrętu jak to zwykł był mówić Boniuszka 
Brodowski — „w bok poszła" a ja osobiście dostałem 
od Dowódcy Floty porządnego „opeer" za to, że kpt. 
Trzyna nie był z nami w Kopenhadze. Miał zameldo
wać się na okręcie pół godziny przed odkotwiczeniem 
w Gdyni, ale nie przyszedł. Widocznie miał ku temu 
bardzo ważny powód, ale Dowódca Floty miał inne po
dejście do tych rzeczy i orzekł: — i to że kapitan Trzyna 
nie był w Danii kładę panu na karb...
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I tak zamiast z krzyżem na piersi powróciłem na 
okręt z Trzyną na karbie.

,,L‘homme suppose mais 1‘Admirał dispose".
W jesieni zostałem wyznaczony na stanowisko 

Dyrektora nauk do Szkoły Specjalistów Morskich. 
Szkoła została umieszczona na świeżo nabytym we 
Francji krążowniku d‘Entrecasteaux przemianowanego 
przez nas na ORP Rałtyk. Stary ten emeryt miał bar
dzo kolorową przeszłość. Zwiedził wszystkie zakątki 
świata. Służył sprawom Francji na wodach Chińskich 
i na morzu śródziemnym, reprezentował Francję na 
koronacjach i pogrzebach. Rrał udział w ataku na Dar- 
danele, — był wszędzie, gdzie bieg historii wymagał 
obecności trójkolorowej bandery. Moja matka tańczyła 
na pokładzie d‘Enrecasteaux za swoich młodych lat. 
Ja go zwiedzałem we Władywostoku jeszcze jako 
kadet. Teraz stał w Gdyni pod biało-amarantową ban
derą w służbie Rzeczypospolitej.

ORP Rałtyk stal przymocowany do niecałkiem 
jeszcze wykończonego falochronu. Rył pusty i dlatego 
sterczał wysoko nad wodą. Nie posiadał żadnego uzbro
jenia i tylko groźny taran świadczył o jego dawnej 
chwale.

Dowódcą okrętu i szkoły był kdr. por. Adam Mo
huczy. Człowiek o niespożytej energii i tysięcy koncep
cji. Czerpał natchnienie z historii Napoleona i Focha 
oraz strategii Castex‘a. — C‘est la force morale qui 
gagne la bataille, — było jednym z licznych jego po
wiedzonek, którymi lubił imponować swym słucha
czom. W I Wojnie Światowej pływał na rosyjskich 
okrętach podwodnych. W Wolnej Polsce stworzył i 
był pierwszym Komendantem Oficerskiej Szkoły Mar. 
Woj. W czasie wojny z bolszewikami dowodził II Ra- 
talionem Morskim. Ukończył Ecole de Guerre Naval 
w Paryżu. Po zwolnieniu się z Marynarki Wojennej 
był dyrektorem Szkoły Marynarki Handlowej. Osobi
ście poznałem go jeszcze w Harbinie, gdzie jego ojciec 
był inżynierem budowy kolei. Ryła to postać bez
względnie ciekawa i niecodzienna. Zastępcą dowódcy 
na ORP Rałtyk był kpt. mar. Staszkiewicz.

D‘Entrecasteaux kosztował nas niedrogo, ale i 
wartość jego nie była zbyt wielka. Własnej pary sta
ruszek wyprodukować nie mógł, więc przy burcie stała 
zawsze jedna z kanonierek, która nas ogrzewała i da
wała parę dla dynamo. Pomieszczenia i kabiny wyglą
dały deprymująco, a powietrze wewnątrz okrętu 
absolutnie nie przypominało zapachu jaśminu lub 
alpejskich fijołków. Wody w umywalniach przeważnie 
nie było, ale za to szczurów mieliśmy całe armie. 
Były to szczury francuskie i afrykańskie, z Saigonu i 
Madagaskaru. Ogromne te gryzonie od których nawie
wały koty, panowały na wszystkich górnych i dolnych 
pokładach, gryzły nam rzeczy w szafach, wgryzały się 
do wnętrza walizek i kufrów, wyjadały nam pastę do 
zębów, łaziły po nas w czasie snu, niszczyły prowiant, 
a nawet posiekały na papkę dziennik podawczy w 
kancelarii.

Wytrzymaliśmy w tych warunkach oblężenia 
przez parę miesięcy, ale gdy nadeszły prawdziwe mro
zy, gdy nie bacząc na parę z kanonierki woda w umy
walkach zamarzła na amen, a ludzie z zimna nie mogli 
spać ani też siedzieć na wykładach, nadszedł wreszcie 
rozkaz by całą Szkołę Specjalistów Morskich wyokrę- 
tować i umieścić na lądzie... W budynku świetlicy 
marynarskiej, przy pomocy płótna żaglowego podzie
liliśmy salę na klasy, postawiliśmy stoły, ławki i ta
blice i rozpoczęliśmy przerwane wykłady. Świetlica 
zamieniła się w istną wieżę Babel. Poprzez płótno sły
chać było jednocześnie głosy wszystkich wykładowców 
i instruktorów. Jeśli który z instruktorów zwykł był 
upiększać swe wykłady anegdotkami, dowcipami lub 
wręcz siarczystym słowem, ryczała ze śmiechu nie 
tylko jego klasa, lecz również sąsiednie. Z tego powodu 
instruktorzy mówili coraz głośniej by zagłuszyć wy
kładowców po drugiej stronie kurtyny, a tym samym 
przyciągnąć uwagę własnej klasy, a to znów wywoły
wało skargi ze strony wykładowców mniej krzykli
wy cli i tak w kółko.

Nazwaliśmy ten przybytek wiedzy i kultury — 
„Cyrk Medrano"... Było nam cieplej aniżeli na ORP 
Rałtyk, ale te płótna, zgiełk i ciasnota o wiele więcej 
przypominały wędrowny cyrk niż Szkołę Specjalistów 
Morskich.

W szkole tej, pod moją specjalną opieką znajdowa
ła się grupa podoficerów kandydatów do Ecole du 
Brevet Superrieur we Francji, a przyszłych kierowni
ków działów na budujących się we Francji okrętach 
podwodnych.

W połowie lutego otrzymałem rozkaz przygotowa
nia grupy 18 podoficerów i udania się z nimi do 
Toulonu.

Nie potrzebuję chyba opisywać radości z jaką przy
jęliśmy tę wiadomość. 6 miesięcy które spędziliśmy 
razem na ORP Rałtyk jak również w tych warunkach 
„płóciennych" były co prawda męczące, ale dla nas, 
którzyśmy przeszli przez Modlin, Aleksandrów Ku
jawski, Puck i postoje na Gdyńskiej redzie, te ostatnie 
miesiące były jakby zamknięciem okresu pionierskiego 
Marynarki Polskiej. Cieszyła nas świadomość, że już 
tym razem, gdy za parę lat powrócimy do Gdyni na 
nowych okrętach, zastaniemy tu inne — lepsze warun
ki pracy i życia osobistego. Cieszyliśmy się, że po tylu 
latach niepewności nadchodzi wreszcie czas, gdy roz
budowa obrony Wybrzeża przybierze realne formy, a 
port na Oksywiu wypełni się okrętami, które stworzą 
Polską Flotę Wojenną, może niezbyt obfitą w liczbie, 
ale składającą się z najbardziej nowoczesnych jedno
stek bojowych.

Ja osobiście byłem bardzo, ale to bardzo dumny z 
faktu, że byłem tym, któremu przypadł w udziale za
szczyt zostania „Dziadkiem Polskich Okrętów Podwod 
nych".

E. Pławski
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