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Jesteśmy znowu we Francji, po burzliwym przejściu 
przez morze Północne wylądowaliśmy w Le Havre, a w 
kilka godzin później pociągiem przez Rouen zajechaliśmy 
na Gare St. Lazare w Paryżu.

W ambasadzie przywitał mnie czule mjr. Rrokaska, 
wydał niezbędne dokumenty, bilety, instrukcje i gotówkę 
na dalszą podróż, a następnego wieczoru byliśmy już W 
drodze na Południe.

Grupa moja składa się z 18 podoficerów i trzech 
rodzin — w tym moja żona i syn Witold.

Nie bacząc na „porę deszczową”, Tulon przywitał nas 
słońcem, błękitem nieba i tak dobrze już znanym nam 
z żoną zapachem południowego morza. Pani Dubois, 
Właścicielka hotelu „Continental” spotkała nas z właściwą 
sobie radością i hałaśliwością. Zostawiłem pod jej opieką 
rodzinę i pośpieszyłem do Prefektury, gdzie zostałem 
przyjęty przez vice-admirała Vindry i jego Szefa Sztabu. 
Prefektura oczekiwała naszego przyjazdu i wszystkie 
zarządzenia były już wydane.

Następnego dnia, po odstawieniu sześciu motorzy
stów z bosmanem Makarem na czele do szkoły dla podofi
cerów maszynowych, udałem się z resztą chłopców po
ciągiem do Salins d’Hyeres, gdzie zakotwiczony na redzie 
stał 5-cio kominowy pancernik „Condorcet” na którego 
pokładach mieściły się szkoły dla podoficerów elektro
techników i torpedystów.

Najpierw zostałem przyjęty przez bardzo eleganckie
go z.d.o. Capitaine de Fregate Carpentler, który zapro
wadził mnie do jeszcze bardziej dystyngowanej osoby, 
a mianowicie dowódcy okrętu Capitaine de Vaisseau 
Marąuis du Pays de Monteabrier.

DYREKTOR NAUK.

Na tym jednak skończyła się przyjemna strona skła
dania wizyt moim francuskim przełożonym. Z kabiny d.o. 
trafiłem na właściwy pokład szkolny, — do pomieszczenia 

dyrektora nauk, w ponurej i hermetycznie izolowanej 
od dostępu świeżego powietrza kabinie, przy biurku za
walonym papierami, kajetami, stosami ołówków, gumek 
i niedopałków, siedziała niemniej ponura i niemniej 
nieporządana osoba Cap. de Coryette Dupont (nazwisko 
zmyślone). Nie powstał odrazu, gdy dyżurny oficer za
meldował mu moją obecność, lecz po przeczekaniu dość 
długiego okresu czasu, raptem zerwał się z krzesła, obrócił 
się twarzą w moją stronę i obrzucił mnie potokiem 
wysoce nieprzyjemnych i nieczym nieuzasadnionych 
objekcji...

— Czy Pan sobie zdaje sprawę z tego, że to jest kurs 
tak zwany Brevet Supereiur? Czy pan wie o tym, że 
na te kursa są wybierani najwybitniejsi podoficerowie 
marynarki francuskiej... Polscy podoficerowie nie mogą 
mieć dostatecznego przygotowania naukowego... ja zaraz 
idę do dowódcy i spowoduję wysłanie telegramu do Pa
ryża... Polacy najpierw powinni pójść na młodszy kurs 
specjalistów...

Byłem w stopniu kapitana mar. więc musiałem grze
cznie stać na baczność i słuchać. Gdy skończył, zakomu
nikowałem Duponfowi, że tych spraw nie będę z nim 
dyskutował, gdyż zostały uzgodnione ną szczeblach mini
sterialnych, lecz wszystko o czym mi w tej chwili powie
dział zamelduję Ambasadorowi R.P. w Paryżu, a tym
czasem idę do dowódcy Condorcet.

Po wysłuchaniu mego meldunku d.o. zawezwał do 
siebie Duponfa, po czym we dwójkę poszli do sąsiadującej 
kancelarii dowódcy. Przez otwartą rurę głosową słysza
łem całą rozmowę. Dupont upierał się w swoim przeko
naniu o niskich wartościach i kwalifikacjach Polaków 
tak długo, aż wreszcie stary praktyk dowódca oświadczył 
mu —

— Mon cher Dupont, to nie jest sposób, którym zdo
bywa się polskie odznaczenie.

Czarodziejskie słowo „decoration” poskutkowało i Du
pont uległ, po chwili powrócili do kabiny i oświadczyli 
w unissono, że to wszystko było najzwyklejsze nieporo
zumienie, i że gdyby nie to, że Dupont nie pije nawet 
wina moglibyśmy wypić na pomyślność współpracy na
szych marynarek.
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Teraz, dopiero mogłem przyjrzeć się niecodziennej 
postaci dyrektora nauk. Był to okaz godny pędzla kary
katurzysty, kreskówki W. Disneya, Pióra Czechowa, pla
steliny w ręku wyrobnika figur woskowych w muzeum
Madam Tussaud...

Gdy. z tułowiem powyginanym na zyg-zag, stał niby 
— to na baczność przed swoim dowódcą, wyglądał jakby 
został siłą wyciągnięty z przestrzeni pomiędzy biurkiem 
a krzesłem, — przestrzeni do której nagiął i dopasował 
masę swego chuderlawego ciała i w takiej pozycji z, bie
giem czasu Zesztywniał. Twarz miał bladą, zmęczoną 
i porytą zmarszczkami, Długi nos z kępami sterczących 
zeń włosów ginął wtopiony w wypłowiałego koloru wąsach. 
Wąsy te, całkowicie pokrywały górną wargę i właściwie 
trudno było zgadnąć, czy rosły pod nosem, a zakręcając 
w dół ginęły w ustach, czy też naodwrót... Szpakowate, 
od miesięcy niestrzyżone włosy, zakrywały szyję i kołnierz 
munduru. Gdy do powyższego doda się krzaczaste brwi 
niemniej imponujące krzaki sterczące z obu uszu i gdy 
taką głowę uzbrojoną w pince-nez wsadzi się poprzez 
brudny kołnierzyk, opalany łachmanem krawata, do 
wyświechtanego na glans munduru — otrzymamy Du- 
pont’a.

WIZYTA SZEFA K.M.W.

Motorzyści i torpedyści bardzo szybko oswoili się z 
warunkami pracy i językiem, za to pierwsze miesiące 
nauki na kursie elektrotechnicznym dały się naszym 
chłopcom bardzo we znaki. Byli zmęczeni, gdyż mało 
sypiali, nie chodzili nad ląd, lecz kuli i kuli. Kurs był 
'naprawdę na bardzo wysokim poziomie i już w pierwszych 
tygodniach na 100 podoficerów francuzów, 15 zrezygno
wało.

Zamieszkałem, tak jak i dwa lata temu na Mourillon. 
Wkrótce po nas przyjechali na kurs oficerów mechaników 
okrętów podwodnych, kapitan mar. inż. Sipowicz, por. 
mar. inż. Trybsl 1 por. mar. Seweryn Bukowski z ro
dziną.

W połowie lata odwiedził nas Szef K. M. W. komandor 
Świrski. Małżonka przyrządziła kolację, na którą zapro
siliśmy całą oficerską Polonię. Omówiliśmy przy okazji 
wszystkie projekty na przyszłość, ja osobiście Otrzyma
łem dodatkową funkcję, a mianowicie przewodniczącego 
Komisji odbiorczej torped w St. Tropez i dopiero gdy na 
stole zjawiła się kawa i Benedyktyn rozmowy służbowe 
zmieniły się na humor i kawały.

' Do zmiany właściwie przyczynił się komar, który 
uciął Szefa w czoło. Óbok siedząca pani Bukowska szybko 
Wyciągnęła z torebki buteleczkę z przeciwkomarowym 
płynem, a podając ją Szefowi rzekła: — „Te komary tu, 
to istna plaga,... gryzą w dzień, w nocy spać nie dają... 
a najgorsze to proszę pana admirała... że ja doprawdy 
duszę się... ja, ja wprost nie mogę zasnąć pod tym mu
szkieterem”... (miało to być — „pod moustiquaire’em” 
czyli siatką broniącą od komarów).

EGZAMINY.

. W miarę zbliżania się terminu egzaminów sympatycz- 
riiał i potulniał Dupont, a pewnego dnia zdobył się nawet 
na oświadczenie, że według jego zdania większość Polaków 
powinna zdać egzaminy z wynikiem conajmniej dosta
tecznym. Przy sposobności wręczył mi spis instruktorów, 
Ze sobą na czele, na wypadek, gdyby zaszła taka okolicz
ność. że Rząd R.P. miał zamiar im wyrazić swe podzię- 
kówanie... vÓus comprenez?

Wbrew przewidywaniom Dupont’a ani jeden z naszych 
chłopców dostatecznego wyniku nie uzyskał.

Rezultat egzaminów był miażdżącym tryumfem Po
laków. Komisja egzaminacyjna z admirałem na czele 
była zaskoczona i wstrząśnięta, a Dupont dosłownie 
zbaraniał, gdyż nie mógł tego sukcesu Polaków przypisać 
ani sobie, ani też zasługom Szkół francuskich. Osobiście 
byłem tak wzruszony i tali mnie „zatkało”, że nie byłem 
w stanie ułożyć zdania, by podziękować Admirałowi za 
jego gratulacje i słowa uznania wypowiedziane pod adre
sem naszych podoficerów...

Co do Dupont’a — spojrzałem mu z tryumfem w 
oczy i wycedziłem — „Eh bien voila... c’est ca”!... na 
nic, mądrzejszego zdobyć się nie potrafiłem.

Ostatecznie, sześciu elektrotechników znalazło się w 
pierwszej 15-tce (na 93-ch), a wszystkie prace Polaków 
wykonane w warsztatach pozostały w muzeum szkolnym 
jako wzorowe.

Torpedy storn, którzy również zdali teorię z wynikiem 
wybitnym, koledzy francuz! zrobili brudny kawał, a mia
nowicie, w torpedzie przygotowanej przez polską grupę 
do strzału pokazowego został zaklinowany ster kierun
kowy. Torpeda zrobiła koło, uderzyła Condorcet z przeciw
nej burty i zatonęła. Po wyłowieniu torpedy cała ta 
sprawa wyjaśniła się, a dowódca Condorcet wyraził swoje 
ubolewanie i zarządził dochodzenie.

Następnego dnia Condorcet odkotwiczył do Tulonu, 
gdzie miała się odbyć admiralska inspekcja i wydanie 
dyplomów „Brevet Superieur”.

Odkotwiczenie zostało wyznaczone na godz. 0900. 
Punktualnie o 0855 z.d.o zameldował dowódcy gotowość 
okrętu. Szczęśliwa z powrotu do Tulonu załoga żwawo 
zajęła miejsca swoich przydziałów i w milczeniu czekała 
na rozkazy.

Nieco odmiennie wyglądał korpus oficerski.
Na twarzach przełożonych wyraźnie odbijały się 

skutki nieprzespanej nocy, a ilość pustych butelek w 
bufecie świadczyła, że zakończenie kursów było odpowied
nio fetowane. Oszałamiające rezultaty uzyskane przez 
grupę polską oblewało się strumieniami szampana, wina 
i likierów. Wysłuchałem dziesiątki mów i komplementów 
pod adresem własnym. Marynarki Polskiej i całej Rzeczy
pospolitej.

Koło północy zjawił się w mesie Dowódca w towarzy
stwie DuponUa. Po dłuższych mowach 1 ceregielach 
abstynent Dupont zgodził się na „jednego” i pod „Vlve 
la Pologne” wypił całą szklankę „panache” — czyli, pół 
na pół wino z lemoniadą.

ODKOTWICZENIE DO TULONU.

Powróćmy teraz na pomost Condorcet.
Dowódca — Markiz nie był to żeglarz odważny. Gdy 

po odebraniu meldunku o gotowości okrętu rozejrzał się 
dookoła, wnet zaczął bić dłonią o miedzianą pokrywę 
kompasu, powtarzając nerwowo: „mer... alors, mer... 
alors, mer... alors”. Gdy zauważył mnie na skrzydle po
mostu odpowiedział na salut i zbliżając w moją stronę 
zaczął się uskarżać na „wyjątkowo” niekorzystną pozycję 
okrętu, — Condorcet bowiem stał obrócony dziobem 
w kierunku lądu... Markiz zwierzył mi się, że nie lubi 
wychodzić rufą, że nie lubi rozkręcać się maszynami w 
tak wąskim miejscu, że okręt ma zbyt młodą i niedo
świadczoną załogę, że nie jest całkiem pewien maszynki 
sterowej itd., itd.... ale wreszcie padła pierwsza komenda.

Na dziobie zasycżała para, a lekkie drganie kadłuba 
obwieściło, że łańcuch kotwiczny ruszył. Dowódca z nie
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pokojem chodził po pomoście, żądając co chwila meldun
ków dotyczących łańcucha, sondy, kierunków (nieistnie
jącego) wiatru itp. aż w pewnym momencie doleciał 
moich uszu taki przyciszony, ale jakżeż wymowny i pełen 
odprężenia głos... „Eh bien alors, — mer...!”

Spojrzałem na dowódcę — był innym człowiekiem... 
Wpatrzony w kierunku dziobowym siedział z zachwytem 
jak w miarę Wyciągania łańcucha, okręt rozkręcał się 
w kierunku wyjścia. Markiz promieniował. Trzymał obie 
ręce na telegrafie maszynowym i z trudem wstrzymywał 
się od uruchomienia gotowych do skoku dziesiątków ty
sięcy koni mechanicznych.

Chwycił megafon i krzyknął w stronę dziobu; „Mals 
plus vite, yoyons”! Było jasne, iż radość Markiza powoli 
przeradzała się w obawę, czy, aby pod wpływem inercji 
dziób okrętu nie przeskoczy kierunku prowadzącego na 
wyjście, zanim puści kotwica... Aż wreszcie odezwał się 
megafon, zastępcy dowódcy — „kotwica puściła”!

Telegraf maszynowy odrepetówał swoje dryn-dryn, 
kominy dmuchnęły chmurą czarnego dymu i stary Con- 
dorcet ruszył zwolna w kierunku otwartego morza.

Cały dzień i noc następną spędziliśmy w okolicach 
Marsylii i Tulonu. Nie patrząc na porę zimową, pogoda 
była jak marzenie.

Po nieprzespanej nocy Markiz wyglądał zmęczony 
i jeszcze więcej zdenerwowany. Czułem,'1 że moja obecność 
na pomoście krępuje go, więc zasalutowałem i poszedłem 
do mesy, w saloniku za chmurą dymu siedzieli dwaj 
przyjaciele. Starszy lekarz okrętowy oraz drugi oficer 
mechanik. Tym razem wspominali jak to 22 lata temu 
byli na jakimś aviso w Saigonie, jak polowali na chiń
skich przemytników, i jak zgrywali się w ruletkę w 
Macao. Zawsze z ciekawością słuchałem opowiadań tych 
dwóch znawców życia w koloniach francuskich. Obydwaj 
byli w stanie kawalerskim, prawie całą służbę w mary
narce odbyli razem, znali nazwy wszystkich knajp, 
kabaretów, salonów opiami i domów gry w Inctochinach, 
na Madagaskarze w Gnianie itp. W ostatnich 12 latach 
było to ich pierwsze zaokrętowanie w wodach ojczystych, 
ale już mieli tego dosyć i za miesiąc Wyruszają na nowym 
krążowniku na Martynikę.

— Pan był na pomoście? — zwrócił sie do mnie 
doktór.

— Owszem, odpowiedziałem.
— Jak pan myśli, czy będziemy dzisiaj w Tulenie?
— Oczywiście, już jesteśmy w pobliżu St. Mandrler...
— O, to nic nie znaczy, wtrącił oficer mechanik, 

zobaczy pan, jak w miarę zbliżania się do miejsca postoju 
ruchy Condorcet zaczną się upodabniać do „mouvement 
d’un escargo au ralenti” (Ślimak na zmniejszonych obro
tach)... Tak, nasz Markiz jest bardzo ostrożny... ale wie 
pan, mieliśmy kiedyś przed laty, takiego dowódcę na 
aviso, który bał się widoku telegrafu maszynowego. Wszy
stkie komendy powtarzał przez rurę głosową. Dawał 
„wolno naprzód”, a jednocześnie błagalnym głosem po
prawiał — „un peu plus vite que stop” (trochę szybciej 
niż stop). Tak samo nie dowierzał sternikowi, mówił 
na przykład: „babord 5, — mais doucement, doucement”) 
(W lewo pięć, tylko powoli, powoli)...

— Ale, wtrącił doktór, niech pan wyjaśni, że tak było 
do momentu jak go nauczyłem kropnąć sobie parę ko
niaczków dla animuszu. On był chyba jedynym na 
świecie francuzem, który do 32-go roku życia nie dotknął 
nawet szklanki wina. Teraz jest jednym z lepszych 
naszych dowódców, a zmienił się na odważnego, od czasu 
jak nabrał przekonania do właściwości alkoholu. Dawniej 
zWykj był powtarzać: ,,1’alcool tue!”, a obecnie wydłużył 
to zdanie, kazał je wygrawerować na miedzianej tablicy 

i umieścił to swoje zmodernizowane motto na najbardziej 
Widocznym miejscu w mesie. To motto w obecnej formie 
brzmi — „L’alcool tue, mais les marins n’ont pas peur 
de la mort” (alkohol zabija, lecz marynarze nie boją się 
śmierci).

Cumowanie Condorcet trwało 4 godziny!
— Un peu plus vite que stop!

W TULONIE.
Następnego dnia po inspekcji i pożegnalnym obiedzie 

zostałem przyjęty przez admirała, dowódcę okrętu z.d.o. 
i wreszcie Duponfa. Był ostrzyżony, w trochę lepszym 
mundurze, ale wyraźnie podniecony. Długo trząsł moją 
rękę i powtarzał: ,,Vous polonais, vous etes... vous etes... 
vous etes epatant!... Excellent, excellent mon ami, le 
resultat est excellent itp., itp. Obiecał, że w sprawozdaniu 
specjalnie podkreśli „fantastyczne” wyniki Polaków i 
pierwszorzędne zalety dowódcze ich bezpośredniego prze
łożonego (to znaczy moje...), a przy okazji dodał jeszcze 
trzy nazwiska instruktorów na wypadek... gdyby... vous 
comprenez! Dupont zaznaczył, że ci trzej podoficerowie 
nic nie mieli do czynienia z Polakami, ale że są to bardzo 
porządni chłopcy i byłoby im bardzo przyjemnie mieć 
„une decoration Polonaise”...

Tymczasem do Tulon zaczęli przybywać pojedyńczo 
1 grupami oficerowie przeznaczeni na budujące się we 
Francji okręty. Jedni byli przydzieleni do szkół, inni zaś 
na staże. Wśród stażystów był również kmdr. ppor. Ta
deusz Podjazd Morgenstern, — przyszły dowódca ORP. 
Wicher.

Przez cały okres służby w Marynarce nigdy nie by
liśmy razem w tej samej jednostce. Morgenstern był 
tym pierwszym kolegą marynarzem, który w 1918 roku 
przywitał mnie w Warszawie, gdy po ucieczce z Rosji 
zameldowałem się do służby w Sekcji Mar. Woj. Był on 
wówczas adiutantem Szefa Sekcji, przez następne 28 lat 
spotykaliśmy się tylko doraźnie. Był on rzadko, ale zawsze 
bardzo mile widzianym gościem w naszym domu tak w 
Warszawie jak i w Gdyni, Toruniu, Tulonie i Cherburgu. 
Jego tryskający dowcipami humor i ujmujące cechy 
zewnętrzne urobiły mu wyborną opinę w świecie towarzy
skim, to też nie brak go' było na zabawach i przyjęciach. 
Świetnie tańczył i lubił dobrze zbalansowane w tańcu 
panienki. Przez długie lata walczył skutecznie o własną 
wolność i niepodległość 1 udało mu się przetrwać w Stanie 
kawalerskim daleko poza trzydziestkę.

Przyjazd Morgensterna do Tulonu zbiegł się z okre
sem, gdy stałem się zarozumiałym posiedzicielem samo
chodu marki Renault (1922). Wysokie kwadratowe pudlo 
na kółkach ze żwawo i głośno pykającym motorkiem 
nie robiło' poważnego wrażenia, ale ten pojazd mechanicz
ny nigdy mi nie nawalił. Po dziś dzień z rozczuleniem 
wspominamy z żeną nasze wypady samochodowe w oko
lice Tulonu, Marsylii i St. Tropez, a już gdy towarzyszył 
nam Morgenstern, to nawet głośno dudniący Renault 
nie był w stanie zagłuszyć wybuchów naszej wesołości.

Było to lat temu 30, a trzydzieści lat temu byliśmy 
i młodzi i szczupli... Dzisiaj, — wątpię by starszy Pan 
T. P. M. potrafił usiedzieć i dowcipkować na całej trasie 
Tulon-Marsylia na tym bardzo maleńkim, twardym i 
chyboczącym się na wszystkie boki, składanym krzesełku 
tzw. strapontln.

Na kurs okrętów podwodnych przyjechali kapitano
wie; A. Mohuczy, E. szystowski, M. Szemiot, porucznicy 
M. Jacynicz, a. jougan, a. Łoś, s. Lasocki. Na kursie 
torpedowym był por. mar. A. Hulewicz. W St. Tropez 
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nadzorował budowę torped mój stary przyjaciel z Czar
nego Morza kpt. E. Jóźwikiewicz.

W międzyczasie w Tulenie powstała Polska Szkoła 
Podwodnego Pływania, której polskim dowódcą byłem ja, 
a francuskim Lieutenant ide Vaisseau Brebant, były czło
nek francuskiej Misji Morskiej w Warszawie. W tzw. 
V Depot, Marynarka Francuska oddała do naszej dyspo
zycji bardzo wygodne i czyste pomieszczenia dla podofi
cerów i marynarzy. Do dyspozycji Polskiej Szkoły zostały 
przydzielone dwa okręty podwodne: „Romazotti” i „Reg- 
nault”. Pewnego dnia na dziedzińcu koszarowym stanął 
oddział przybyłych z Polski marynarzy i rozpoczęło się 
szkolenie.

Kursy były zorganizowane w ten sposób, że gdy jedna 
połowa siedziała w klasach na wykładach druga połowa 
była w morzu.

Przez odpowiednie ułożenie programów odbyliśmy 
szereg podróży wzdłuż wybrzeży francuskich, korsykań
skich i Północnej Afryki.

KORSYKA I NUDYŚCI.
Na Korsyce zwiedziliśmy Ajaccio. Byliśmy w domu, 

w którym urodził się Napoleon, złożyliśmy wizytę bur
mistrzowi i zwiedzieliśmy nędzny miejski park, w- którym 
wśród mimozy i kaktusów pasła się gromadka osłów. 
Był to okres, w którym w okolicach Ajaccio panował i ter- 
rozywał całą ludność jakiś znakomity bandyta. Musiał 
to być lepszy „fachowiec”, skoro żandarmeria Wywiesiła 
po całym mieście plakaty obwieszczające, że osoby za
puszczające się pozą rogatki czynią to na własne ryzyko 
i odpowiedzialność. Po Ajaccio zajrzeliśmy do wyjątkowo 
malowniczej zatoczki w głębi, której wyrastało wprost 
z wody miasteczko Bonifacio. Podeszliśmy w zanurzeniu 
omal, że nie ocierając się o ściany domów, a gdy wynu
rzyliśmy się, we wszystkich oknach i na dachach ukazały 
się wymachujące chusteczkami postacie, a dziewczęce 
głosy nawoływały byśmy zatrzymali się w Bonifacio — 
chociażby na godzinkę!?...

Przed opuszczeniem Korsyki wpadliśmy jeszcze do 
jedynego w swoim rodzaju miasteczka o nazwie greckiego 
pochodzenia — Caragese. Oryginalność tego miasteczka 
polega na tym, że główna ulica przecina go na dwie 
równe części, przy czym patrząc od strony morza, prawa 
strona jest zamieszkała przez ludność grecką, a lewa 
przez rdzennych korsykańczyków. W centrum miasteczka 
naprzeciwko siebie stoją dwa kościoły: rzymsko-katolicki, 
a po drugiej stronie ulicy — grecki. Sklepy, szkoły, wi
niarnie, — wszystko jest dublowane. Rozmawiając z lud
nością po obu stronach ulicy przekonaliśmy się, że od 
setek lat istniejące Caragese, nie zrobiło Widocznego 
postępu w swoim rozwoju kulturalnym, że warunki w 
których żyje ludność są bardzo prymitywne, ale za to 
żadnej wojny domowej nie mieli od przeszło 100 lat.

Przed powrotem do Tulonu 'zakotwiczyliśmy koło wy
sepki zarośniętej palmami i eukaliptusami w zatoczce 
kolo Hyeres. Zastępca dowódcy zajął się wietrzeniem, 
czyszczeniem i szorowaniem okrętu, a Brebant i ja zdecy
dowaliśmy się wylądować na wysepce i Wykąpać się. Nie 
zdążyliśmy jeszcze wyciągnąć jolkę na brzeg, gdy z krza
ków wylazło dwóch brzuchatych i owłosionych Adamów 
i w sposób bardzo nieprzyjemny dla ucha oświadczyli, 
że jest już najwyższy czas, by Marynarka Francuska 
wiedziała o tym, że ta oto wyspa należy do klubu nu
dystów i jako takowa korzysta z praw eksterytorialnych 
i wobec tego „S’il vous plait — poszoł won!... I wynieśli- 
my się galopująco, a gdy odbijaliśmy od wyspy zza krza
ków odprowadzały nas uśmiechy całej grupy bardzo przy
jemnych Ewuńci.

CASINOS I BILU.
O wiele mniej pikantnie zakończyła się nasza na

stępna podróż, którą nazwaliśmy „inspection des Ca- 
sinos”.

Celem tej podróży było przyzwyczajenie załogi do 
dłuższego przebywania poza bazą okrętów podwodnych. 
Przygotowaliśmy program zajęć i ćwiczeń w morzu na 
całe dwa tygodnie naprzód, ale też zdecydowaliśmy, że 
połączymy tą podróż z wizytacją portów i miasteczek 
położonych pomiędzy Tulonem i granicą Italską.

Po przybyciu do Nicei, postawiono namioty, przynie
siono z pod pokładu składane stoły i krzesełka, a że była 
to rocznicą ślubu naszego z.d.o pojawiły się butelki, 
szklanki i przygryza Z.d.o. był to człowiek bardzo oszczęd
ny w wydawaniu franków. Nie oszczędzał on copraWda 
własnej żony i był ójcem ośmiorga dzieci, ale żeby tak 
zafundować koledze szklankę wina, to raczej wołałby 
skoczyć za burtę. Na jego szczęście Brebant był starym 
kawalerem, a w dodatku przez dłuższy czas przebywał w 
Polsce i nauczył się szerokich gestów; wobec tego funda
torem uczty był Brebant...

Zaledwie zamoczyliśmy wargi w pierwszej szklanicy, 
jak usłyszeliśmy charakterystyczny dźwięk składanych 
wioseł, a zaraz potem na pokładzie zjawił się jakiś bardzo 
głośny, ale przyjemnie uśmiechający się młody człowiek. 
Zasalutował dłonią, do „pustej” głowy (czyli bez nakrycia) 
w kierunku „Tricolors” następnie ukłonił się w naszą 
stronę i przedstawił się jako Bill — właściciel jachtu 
przycumowanego tuż za rufą Romazotti. Przyszedł by W 
imieniu swoim i swoich przyjaciół zaprosić nas do siebie 
na drinka i przekąskę. Bez wahania ulegliśmy. Na jach
cie zastaliśmy jeszcze jednego Anglika i dwie młode pięk
ności. Jedna była żoną majora — anglika, który wołał 
pozostawić żonę na szczęście losu we Francji i pojechał 
do St, Andrews na golfa, a druga, była to żyrafowata 
Amerykanka — ponoć panna! Nazwaliśmy ją żyrafą, bo 
była tak potwornie długa, że Bill kupił jej krzesło na 
kółkach, by mogła na jachcie przesuwać się z kabiny 
do mesy itp., bez rozbijania głową abażurów i żarówek 
umocowanych do sufitu.

Na jachcie istniały tylko trzy rodzaje płynów, a mia
nowicie ropa dla silników, woda do mycia i szampan. 
Już w następnych kilku minutach Bill opowiedział nam 
swoją historię, a wyglądała ona mniej więcej tak: Po
chodzi z pod Londynu, gdzieś tatuś milioner posiada 
62 pokojowy pałacyk, dom dla służby, park, ogrody i sady, 
strumień z pstrągami, golfowe boisko na 9 dziur oraz 
stadninę koni wyścigowych. Tatuś całe życie nic nie robił 
tylko bawił się 1 jeździł do Francji na wypoczynek. Sy- 
nalek Bill ukończył kilka klas w Harrow, ale któregoś 
dnia miał dosyć nauki, rzucił na śmietnik szkolny frak 
i słomkowy kapelusz i powiedział „Basta”.

Gdy osiągnął pełnolecie, Bill kupił sobie niewielki 
jacht motorowy. Wynajął kapitana, dwóch majtków, .ku
charzą i lokaja, a siebie zamustrował jako maszynistę 
do obsługi Diesli. Już od paru lat „pływa” pomiędzy 
Marsylią a Niceją i nie patrząc na błagalne namowy 
kapitana, dotychczas nie skusił się na „dalszą podróż” 
— chociażby na Korsykę.

Bill był taki bogaty, że mieszkając we Francji i pro
wadząc najbardziej idiotyczny tryb życia, nie był w stanie 
wydać nawet procentów narastających na jego kapitale. 
Tymczasem zrozpaczona mamusia błagała go w listach 
o prawdę — czy aby nie cierpi biedy...

Około północy zabrakło szampana. Bill, już mocno 
nagazowany szampańskimi pęcherzykami, skoczył na nie
równe nogi i zaproponował Jouganowi i mnie przejażdŻT 
kę do Antibes, gdzie jest taki nocny lokal, w którym 
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można dostać szampana o każdej porze dnia i nocy. 
Małym otwartym Fiatem ruszył z kopyta, a gdy już by
liśmy daleko za miastem zapytał mnie, „a właściwie dla
czego jedziemy po szampana do Antibes, kiedy można 
było go nabyć w hotelu Negresco w Nicei. Nie zdążyłem 
powiedzieć „tak’’ gdy Bill machnął raptownie kierownicą 
w lewo, a Fiat z całą zawartością wpadł do przydrożnego 
rOwu. Wóz nie przewrócił się lecz, osiadł karterem na kup
ce kamieni, coś tam głośno pękło i musieliśmy wysiadać. 
Mieliśmy jednak szczęście, gdyż na widok naszej niedoli 
przejeżdżająca szosą zalana w pestkę para w podeszłym 
wieku zatrzymała się obok, a pan we fraku zaprosił nas 
szarmancko do środka taksówki.

Jougan usiadł obok szofera, a my z Billem na przed
nim siedzeniu twarzą do naszych dobroczyńców i poje
chaliśmy z powrotem do Nicei.

Jechaliśmy na milcząco bo energiczny pan we fraku 
korzystał z ciemności i nie tracąc czasu badał geografię 
swej wybranej, przy czym w zapale miłosnym kilkakrotnie 
pomylił kolano darlinga z moim. Ściskając i macając go 
z natarczywością. Wreszcie wyładowaliśmy zakochaną pa
rę pód hotelem Imperial i ruszyliśmy do Negresco. Bill 
z taksówkarzem poszli do foyer i dość szybko powrócili 
z dwiema skrzynkami szampana.

Należy przypuszczać, że niewielu jest na świecie ta
kich wariatów, którzy kupują szampan w hotelu Negresco 
— w dodatku po północy. Bill zapłacił bez mrugnięcia 
dokładnie ośmiokrotną cenę nie licząc połamanego na 
amen Fiata, opłacenie taksówki z Antibes, sto franków 
napiwku dostał taksówkarz oraz tyleż portier Negresco.

Zabawa przeciągnęła się do rana. Na szczęście była 
to niedziela!

Z Nicei przeszliśmy do Cannes. Tuż za nami przyszedł 
jacht Billa i zakotwiczył w pobliżu. Wieczorem odbyła się 
kolejna zabawa, przy czym dołączyły do naszego, „zespołu” 
załogi z kilku innych jachtów—przeważnie angielskich.

Tańczyliśmy rumbę, zajadaliśmy się wyszukanymi wy
robami wyśmienitego Billowskiego Chefa, a szampańskie 
butelki strzelały salwami.

Następnego^ rana, gdy Romazótti odkotwiczył i ruszył 
w kierunku St. Tropez cała flotylla jachtów wyruszyła 
za nami Wytwarzając przez to dość krępującą sytuację. 
Po krótkiej naradzie zdecydowaliśmy się zmienić kurs 
na wschód i udać, że wracamy do Nicei, po pewnym 
czasie okręt zanurzył się i pod wodą zawróciliśmy na za
chód i w ten sposób uwolniliśmy się od niepożądanej 
eskorty. Gdy po godzinie czasu Brebant podniósł pery
skop, na horyzoncie widniał tylko jacht Billa, który po
dążał do omówionego sektoru, w którym użyliśmy go jako 
cel do pozorowanych ataków torpedowych.

W St. Tropez wyrwałem się na parę godzin z pod 
francusko-angielskiej opieki i poszedłem w odwiedziny do 
pp. Jóźwikiewiczów. Kapitan E. Jóźwikiewicz nadzorował 
budowę torped dla naszych okrętów, a ponieważ ja byłem 
przewodniczącym Komisji Odbiorczej, więc miałem po
wody nie tylko towarzyskie, by odwiedzieć ten gościnny 
dom.

U państwa Jóźwikiewiczów zastałem por. mar. S. 
Lasockiego, który również był członkiem Komisji 
odbiorczej torped — i tak na „torpedowych” rozmowach 
przy kawie i benusiu zeszło nam całe popołudnie.

PIRACKIE STRIP-TEAS’Y.
Gdy wracałem w towarzystwie Lasockiego na okręt 

skusiło nas zajrzeć do pewnego lokalu na wybrzeżu, w 
którym odbywał się głośno reklamowany „Bal piratów”.

To 'cośmy zobaczyli było żenujące nawet dla nas 
marynarzy.

Z małymi wyjątkami lokal był szczelnie wypełniony 
przez reprezentantów z United Kingdom.

W przejściowym pokoiku, przy kilku stolikach rozgo
ściła się starszyzna. Panowie w strojach dobrych dla pa- 
puasów, szczerzyli sztuczne zęby do swoich młodych fran
cuskich towarzyszek i z angielską flegmą, miaro.;o klepali 
je po biodrach.

Starsza.we i starsze panie zakamuflażowały szalikami 
i biżuterią swoje pomarszczone szyje i dekolty i Wabiły 
zaczepnie i prowokująco tych wśród najmłodszych gentle
manów, którzy jeszcze nie śmieli odmówić kobiecie ani 
tańca ani łyku szampana.

Na niby — to wytatuowani „piraci” z czerwonymi 
chustkami na głowach, przepaskami na oku i jakąś 
szmatą dookoła „linii wodnej” — wyglądali jeszcze jako — 
tako, natomiast te skromne i cnotliwe, zimne i wyniosłe 
córy Albionu, jeszcze „czut-czut”, a byłyby całkiem, a la 
fourchette. Niektóre panienki, — te bardziej żenujące 
się, paradowały w drewnianych beczułkach lub workach 
zawieszonych na szelkach, ale ubiory tych lepszych mo
delek, przeważnie składały się z dwóch przezroczystych 
chusteczek, agrafki i sznurka. Jedna chustka, — ta więk
sza, zczepiona agrafką na plecach opadała trójkątem na 
przedzie i w zależności od grubości opancerzenia panienki, 
przykrywała całość lub też tylko część jej żeberek. Na 
sznurku otaczającym biodra, ryzykownie lecz chytrze, 
była przymocowana druga chusteczka... żadnej z tych 
panienek nie chodziło o to, by być ładnie i szykownie 
ubraną — wprost przeciwne, cały problem polegał na 
zademonstrowaniu gustownej i twarzowej golizny. *)

Orkiestra trąbiła 1 bębniła jak na małpim weselu.
Obok orkiestry, przy stoliku urzędowała grupa „sę

dziów” i wybierała królową pirackiego balu. Ciężko mu 
szło z tą pracą, a szczególnie, gdy chodziło o stwierdzenie 
walorów zewnętrznych tych piękności, których Wdzięki 
były ufortyfikowane beczkami o żelaznych obręczach. 
Raptem trybunał sędziowski zerwał się ze swoich miejsc 
i zmieszał się z tańczącym tłumem. W powietrzu błysnęły 
ostrza scyzoryków i nożyczek i pod dźwięki Werbla roz
poczęło się obcinanie sznurków, szelek i wstążeczek. Z 
hukiem opadły na podłogę beczki, ześlizgnęły się chu
steczki i opaski, a tłum ryknął w zachwycie...

Te „Folies” w- amatorskim wykonaniu angielskim, 
zakasowały wszystko co dotychczas widziałem na scenie 
w znanym ze swej śmiałości i wystawy — „Folies Berge- 
re” w Paryżu.

Nie wszystko jednak poszło gładko na sali i conaj- 
mniej w jednym wypadku ta nieoczekiwana transforma
cja stała się przyczyną „lekkiego” nieporozumienia. Jakiś 
jegomość, zachęcony widokiem nagich panienek zabrał 
się z zapałem do rozbierania swojej sąsiadki, która naj
spokojniej w świecie siedziała przy stoliku i ani nie była 
w stroju pirackim, ani też nie brała bezpośredniego 
udziału w tej średniowiecznej zabawie. Jak się za ęhwilę 
wyjaśniło owa niewiasta była korespondentką jakiegoś 
pisma z Południowej Rodezji, a że znała się na sposo
bach i chwytach stosowanych przy poskramianiu małp 
i dzikusów, zdzieliła zgrabną rączka amanta w nos i wy
wróciła go wraz ze stolikiem na podłogę, w ogólnym 
podnieceniu incydent Rodezyjski nie wywołał jednak 
specjalnego zamieszania. Młodzian z rozbitym nosem 
opuścił lokal, a Królową Piratów została zgrabna „mis- 
ska” z Southamptcn.

POWRÓT DO BAZY.
Po St. Tropez byliśmy z odwiedzinami w St. Maxime, 

Frejus i Salins d’Hyeres. W dzień korzystaliśmy z towa

*) Cóż za doskonała pamięć! Przypisek Redakcji.
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rzyszącego nam jachtu Billa, który z największym za
pałem wykonywał wszelkie zlecenia Brebant’a i jako okręt 
— cel w dużym stopniu dopomógł nam w szkoleniu 
oficerów w podejściu do celu i odbieraniu pozycji ataku. 
Bill i jego pasażerowie byli najszczerzej „delighted”. że 
w tym swoim pustym trybie życia mogli jeszcze do czegoś 
się przydać. W Salin d’Hyeres mieliśmy ostatnią wspólną 
kolację i Romazotti powrócił do Tulonu.

Po zameldowaniu się w domu, my żonaci musieliśmy 
gęsto tłumaczyć się przed władzą rodzinną z Wyczynów 
i wydatków pieniężnych poniesionych w ostatnich dwóch 
tygodniach. Nie pomagały Wywody o tym że utworzenie 
współpracującego zespołu składającego się z Romazotti 
i jachtu Billa było posunięciem ze wszechmiar mądrym, 
i że dzięki tej współpracy szkolenie nasze posunęło się 
znacznie naprzód. Tłumaczyliśmy żonom, że te. tzw. 
„formidable party” były absolutnie niewinne, że angielki 
są wogóle do niczego, że na nas 8 oficerów przypadały 
zawsze conajmniej 24 panienki, że zespoły tych 
zimnych i nudnych angielskich syren zmieniały się co 
wieczór itp., itp. — i wszystko to pod bajerem!

Po upływie paru tygodni, gdy już wszelkie przytyki 
i wytyki na temat pływającego haremu poszły w zapom
nienie, a w domu zapanował pokój, zjawia się nieoczeki
wanie Brebant.

,.Mauvai.se nóuvelle — Eugene” i podał mi gazetę. Na 
frontowej stronicy „Le Petit Var”, była wzmianka o za
aresztowaniu przez żandarmerię w Nicei pana Williama 
X. — właściciela jachtu, oraz jego przyjaciela pana Y.

Zauważono, że od pewnego czasu ten jacht był zbyt
nio zainteresowany ruchami okrętów podwodnych ćwiczą
cych się u wybrzeży Francji...

W końcu doniesienia korespondent zauważył:
— Pomiędzy jachtem, a oficerami okrętów podwod

nych, wśród których znajdowali się również oficerowie 
zaprzyjaźnionego z Francją kraju, nawiązały się bardzo 
przyjazne stosunki...

Brebant ledwie panował nad sobą. Muszę przyznać 
się, że ja również poczułem gorycz w ustach... Po krót
kiej naradzie zdecydowaliśmy się pójść do Prefektury 
i poprosić o przyjęcie nas przez Admirała.

Poczciwy Admirał wysłuchał nas cierpliwie, ale w 
rezultacie roześmiał się pod swoją siwą i podobną do 
łopaty, brodą i powiedział po ojcowsku:

„Oh, mais non, mais no,... c’est simplement une de 
plus des ces histores des gendarmes". (O, ależ nie,... to 
jest zwyczajnie sobie jeden więcej z tych pomysłów 
żandarmerii).

Poszliśmy z Brebant do najbliższej knajpy, ale jakoś 
nic nam nie smakowało, rozmowa nie kleiła się, a mnie 
wciąż wydawało się, że wszyscy mnie śledzą, żonie nic 
w tej sprawie nie powiedziałem i przez dwa dni byłem 
w nieznośnym dla otoczenia humorze.

Trzeciego dnia wlatuje do nas Brebant i już na pro
gu krzyczy: „Eugene! — ta całą szpiegowska historia jest 
zwyczajną sobie kaczką dziennikarską... Bill i jego kum
pel nie są żadni tam szpiedzy, lecz zostali zaaresztowani 
za uprawianie homoseksualizmu... masz gazetę, czytaj!

Zrobiło mi się niedobrze...
— „Nie rozumiem, powiedziałem, czego ty się tak 

cieszysz... ja osobiście wołałbym być posądzonym o szpie
gostwo, aniżeli o jakieś tam bliżej nieokreślone przyja
cielskie stosunki z tego rodzaju draniami”...

Następnego dnia gazety odwołały wszelkie insynuacje, 
którymi „Le Petit Var” obdzielił francuskich i cudzo
ziemskich ■ oficerów, poszliśmy z Brebant do Morskiego 
Klubu i uraczyliśmy się ostrygami i białym winem.

EDWARD LIGOCKI.
W tym samym okresie czasu, na przedmieściu Tulonu 

mieszkał Edward Ligocki. Pewnego popołudnia szedł sobie 
przed siebie po Boulevard Strasbourg i usłyszał z wnętrza 
Coq Hardi głośne śmiechy i rozmowy. Nie patrząc na 
hałas uliczny łatwo było rozpoznać język polski, bo i co 
tu gadać, nikt przecież tak głośno nie mówi jak my Po
lacy — nawet przy pół czarnej.

Edzio wszedł do kawiarni, a po chwili już siedział 
przy stole w miłym gronie naszych oficerów z Edwardem 
Szystowskim na czele.

O tym spotkaniu dowiedziałem się parę dni później 
od Sipowicza i Trybla, przy czym opisali Oni Ligockiego 
mniej więcej w następujący sposób.

— Mieszka w dawnym kurniku. Całe jego umeblowa
nie składa się z łóżka, kilku pustych wieszaków i starego 
kufra, który stojąc na sztorc służy mu jako biurko i hoc- 
ny stolik. Przylepiona do rogu kufra parafinowa świeca 
jest jedynym źródłem światła sztucznego w tym nędznym 
schowanku.

Powodzi się Ligockiemu?... gorzej być nie może! Nie 
miał dość pieniędzy, by pozwolić sobie na normalne odży
wianie się. Nie miał środków, by zapłacić za prawdziwy 
pokój w prawdziwym domu.

Gdy po powrocie z miasta opowiedziałem żonie o 
tym, co słyszałem od Sipki zdecydowaliśmy zaprosić Ligo
ckiego do siebie na kolację.

Przyjechał w najbliższą sobotę i wystarczyło kilku 
kwadransów czasu, byśmy się poczuli jak dawni przyja
ciele. Najpierw dowiedzieliśmy się coś nie coś jeden o 
drugim, a następnie przesuwając się po ulicach, urzę
dach, kawiarniach i salonach Warszawy przekonaliśmy 
się, że wszędzie mamy wspólnych znajomych, przyjaciół 
i nieprzyjaciół.

NASZE AUTO.

Pewnego dnia za namową Edwarda kupiłem sobie 
auto, w porównaniu do „Renastella” albo „Hispana- 
Sniza”, nasz wehikuł wyglądał dość komicznie, ale miał 
cztery koła, kwadratowe pudło z oknami i niezawodny 
motor. Nauka prowadzenia samochodu odbywała się na 
placach i bezludnych ulicach i zawsze przy współudziale 
Rady Trzech. Obok mnie na przednim siedzeniu siedział 
Edward, przewodniczący Rady, obserwator z prawej burty 
i nawigator, żona siedziała za Edwardem i hie spuszczała 
oczu z szybkomierza i co chwila meldowała: — osiemna
ście... dwadzieścia... dwa... dwadzieścia i trzy... uważaj... 
już prawie dwadzieścia pięć kilometrów... nie wolno ci 
jechać tak szybko, zaraz zmniejsz do dwudziestu... pa
miętaj. że dziecko jest z nami... Ale witoldek, — obser
wator z lewej burty, — skakał z radości za moimi plecami 
i chwaląc dziarską postawę tatusia, buntował go przeciw 
matce i zachęcał do zwiększenia gazu — conajmniej do 
30 kilometrów. Po kilku takich próbach zdałem egzamin 
i otrzymałem prawo jazdy.

Po egzaminie odbyła się u nas większa uczta, po 
której zaryzykowaliśmy odwieść Edwarda do jego „kurni
ka” i tu na własne oczy przekonaliśmy się w jakich 
warunkach wegetował ten wartościowy dla Polski czło
wiek, i przy pierwszej sposobności wzięliśmy go na spytki. 
Przez skromność wykręcał się ze szczerego wyspowiadania 
się i twierdził, że wcale nie jest z nim najgorzej. Nie 
podzielaliśmy optymizmu Edwarda. Wręcz przeciwnie, — 
nabraliśmy przekonania, że jest w bardzo ciężkiej sytua
cji materialnej, bo nie miał stałego zajęcia i żył z nędz
nego honorarium, zą artykuły umieszczane parę razy 

Mauvai.se
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miesięcznie w „Ls Matin”. Nie należał do ludzi, którzy 
potrafią torować drogę do sławy i dobrobytu rozpychając 
się łokciami. Miał on też swoje racje dla których opuścił 
kraj. Żartobliwie mówił, że w Polsce jest dość miejsca 
dla Piłsudskiego, albo dla Ligockiego, lecz nigdy dla obu 
jednocześnie.

Gdy już znaliśmy się bliżej, Edward opowiedział nam 
wzruszającą historię o tym, jak na pewnym, o bardzo 
trudnym dostępie wzgórzu pod Talonem znalazł od dawna 
porzuconą kapliczkę. Na specjalnej audiencji u Papieża 
uzyskał prawo własności do tycn ruin, własnoręcznie je 
remontował i miał zamiar pochować tam nieboszczkę żo
nę. W kapliczce tej nie byliśmy, ale wiedzieliśmy gdzie się 
znajduje. Czy Ligocki wykończył kapliczkę i czy przeniósł 
do tego grobowca nieboszczkę żonę — tego nie wiem.

Pewnej niedzieli, siedząc nad morzem w romantycz
nym salins d’Hyeres zmusiliśmy Edwarda do nawiązania 
kontaktu z redaktorem „Ilustrowanego Kuriera Codzień. 
nego” w Krakowie — p. M. Dąbrowskim.

Ku wspólnej naszej radości, po paru tygodniach, na
deszła odpowiedź z prozycją, by Edward został stałym 
korespondentem „I.K.C.” na Południową Francję.

Po otrzymaniu pierwszego honorarium przeniósł się 
do lepszego pokoju i kupił sobie nowy krawat. Jednocześ
nie zaczął stopniowo podwyższać wydatki na wyżywienie, 
przenosząc się do coraz droższych knajp i restauracji 
podmiejskich aż wreszcie wylądował w samym śródmie
ściu. Pewnego dnia zaprosił mnie do tajemniczego bistro 
na Cap Brun, gdzie rzekomo przechowywali najlepszy we 
Francji „Mar du Pays”.

Edwarda Ligockiego wreszcie było stać na to, by 
zafundować koledze kieliszek wódki,... lecz Kochani Roda
cy! Jeśli Wam przydarzy się być we Francji i jeśli macie 
normalne ludzkie podniebienie, nie żądajcie tego „znako 
mitego napoju”... w porównaniu do Mar du Pays, siara- 
czahy kwas smakuje jak dobrze rozwodniony sok ma
linowy.

Tymczasem „życie w dostatku” zaczęło w szybkim 
tempie przywracać Edwardowi Ligockiemu jego dawne 
szlacheckie nawyczki.

AUTO LIGOCKIEGO.
Edward nie miał jeszcze za co kupić drugiej pary 

spodni, a już wbił się w ambit i zaczął rozglądać się za 
samochodem. Nie było oczywiście mowy o kupnie używa
nej maszyny w garażu lub sklepie. Zaczął więc szperać 
po przedmieśmiach, dziurach i zakamarkach, aż wreszcie 
znalazł... Znalazł grat muzealnej wartości, który gdyby 
nie Edward na pewno nigdy by już nie ujrzał dziennego 
światła, stał w częściowo rozwalonej stodole, a na jego 
siedzeniu mieszkała kocica i dwoje małych. Po usunięciu 
kotów i desek oczom Ligockiego ukazał się dwumiejscowy 
„wyścigowiec”.

Przód wehikułu przypominał nie „Bugatti” nie to 
,.Amilcar’a”. Tuż za siedzeniem wznosiła się ściana, a 
dalej ogromnych wymiarów odwłok.

Maszynę wyciągnięto na polną drogę odkurzono, 
obmyto z grubszych pozostałości po kurach i innych 
ptaszkach, z narożnej stacji benzynowej przybiegł gara- 
żysta, ktoś coś dokręcił, inny nalał benzyny, trzeci mach
nął korbą i maszyna warknęła. Ligocki oniemiał w za
chwycie...

Combien? — zapytał.
Po naradzie, w której Oprócz właściciela i garażysty 

wziął również udział sąsiad — epissier, właściciel nie 
tyle orzekł ile raczej zapytał wstydliwie — 4.000 fran

ków? Eh?... a po chwili dodał... „naturellement” dla 
dobrego klienta i „pour yous etre agreable” i tylko dla 
Pana — 3.500 franków. Eh?

Ligocki powiedział, że pomyśli, a szczwany właściciel 
przy pożegnaniu zełgał, że ma dwóch innych amatorów. 
Edward połknął haczyk i obiecał przyjść następnego 
rana.

Edzio nie miał pieniędzy 1 w miarę zbliżania się 
tramwaju do śródmieścia, beznadziejność tranzakcji sta
wała się coraz bardziej oczywista. Z drugiej strony, dziar
ska. sylwetka wyścigowca tkwiła natarczywie w jego polu 
widzenia. Edzio zakochał się w starym gracie i widział 
w nim came strony dodatnie, a stopniowo odmładzając 
rok jego produkcji na liczniku szybkości sięgał już po 
istniejące rekordy.

Gdy tramwaj osiągnął Bid. Strasbourg, Edward był 
już całkiem przekonany, że cena maszyny jest bardzo 
niska, i że ta oferta kryje za sobą jakąś tajemnicę. Kto 
wie, a może „stary” jest w obawie o podrastającego syna 
i dlatego zdecydował opylić wyścigowca za byle jaką 
sumę???

U Coq’a Edward zastał Cipkę, Trybla i Szysta. Za
fundował im drinka, opowiedział o „niebywałej okazji” 
i zaproponował utworzenie spółki akcyjnej. — Decyzja 
musi zapaść natychmiast, drugiej takiej okazji nie ma 
w całej Francji. a jakiej to marki ten twój gruchot 
zapytał Szystowski wymawiając „gruszo” z francuskim 
akcentem.

Speszony Ligocki zamilkł...
O 8-ej rano Edward był już przy aucie i z wielkim 

zażenowaniem oświadczył, że kolega, który kupił ten sa
mochód, chce wiedzieć jakiej jest marki. Właściciel pos- 
krobał się za uchem, wycedził przez zęby jakieś brzydkie 
słowo i otworzył maskę Zaglądali tu i tam, odskrobali 
w paru miejscach farbę, ale żadnych napisów ani też 
śladów po nich nie znaleziono, w rezultacie, po nara
dzie z garażystą i jakimś przygodnym „ekspertem”, 
oświadczyli, że jest to prawdopodobnie karoseria 
firmy „Delfos”, a motor „Chapuis-Dormier” — albo też 
odwrotnie. Gdy Ligocki żegnał się z tą grupą eksper
tów, cwaniak francuz szepnął mu na ucho, że po prze
prowadzeniu jaknajbardziej dokładnej kalkulacji, wyg
ląda, że będzie mógł ustąpić samochód za 3.00 fran
ków, ale to już będzie napewno ostateczna cena.

W Coq Hardi Ligocki zastał tylko Sipowicza.
— Musisz kupić ten samochód! Niebywała okazja! 

Jest na niego kupa amatorów, ale właściciel, dobry mój 
przyjaciel, obiecał zaczekać na moją ostateczną odpo
wiedź do szóstej wieczór.

Sipka jak to Sipka. Miał większe zaufanie do tram
waju i żaden Delfos go nie wzruszał. Nie chciał nawet 
widzieć to cudo.

Dzień po dniu podróżował Ligocki pomiędzy Coq 
Hardi i Delfcsem, a przebiegły francuz, trzymał go w 
stałym napięciu, twierdząc, że przez swoją dobroć stra
cił już kilku amatorów i że właśnie w tej chwili miał 
telefon od jegomościa który daje mu 4.000 fr. gotówką, 
więc „po raz ostatni czekam na pańską decyzję do 
jutrzejszego południa.”

W ten sposób upłynęły dalsze dwa tygodnie. Bez 
żadnego też nacisku ze strony Edwarda Francuz obni
żył cenę o dalsze 200 franków. Wreszcie Sipowicz miał 
tego dosyć!

— Uprzedzałem ciebie, że moje pieniądze przynoszą 
pecha, rzekł... włożyłem 1000 guldenów do banku Kwi- 
leckiego w Gdańsku i co, bank zbańczył. Pożyczyłem 
trochę forsy Wiktorowi zastrzelił się. ale to twoja spra
wa masz 2800 franków... za połowę płacę ja, a drugie 
1400 fr daję ci jako pożyczkę i do cholery z tym twoim 
Delfosem.
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PIERWSZE SPOTKANIE Z DELFOSEM
Ja osobiście absolutnie nic o Delfosie nie wiedzia

łem i całą tą historię znam tylko z opowiadań Szysta. 
Pewnego popołudnia zjawia się u nas Ligocki i oświad
cza że kupił samochód, który już się znajduje na placu 
przy Bid. Mistral i że prosi bym zobaczył, wypróbował 
i wogóle... Edzio miał bardzo dobrą opinię o mnie ja
ko samoohodziarzu i dlatego kazał przyholować Delfo
sa jaknajbliżej naszego domu.

Wraz z żoną i synkiem pobiegliśmy w te pędy na 
placyk i ujrzeliśmy... Wyglądał rzeczywiście raczej za
bawnie, ale i cena jego nie była już tak wygórowana 
jak to wydawało się kolegom.

Wobec tego, że nigdy przedtym ani potym takiej 
konstrukcji nie widziałem i nię zobaczę muszę go opi
sać, — póki jeszcze mam żyjących świadków. Na pierw
szy rzut oka Delfos przypominał wyścigowca z przesad 
nie rozbudowanym Odwłokiem. Nie pamiętam czy posia
dał błotniki, ale co do świateł to był obwieszony lam
pami i latarkami jak choinka. Razem miał 4 elektrycz
ne punkty świetlne oraz> 3 karbidówki — na wypadek 
braku prądu z akumulatora. Gdyby nawaliła elektrycz
ność i karbid, pod siedzeniem znajdowały się dwie la
tarnie z parafinowymi świecami. Akumulator do świateł 
był umocowany na stopniu, ażeby łatwiej go było zgu
bić, lub wyjąć do ładowania. Motor był zawieszony na 
mocnych skórzanych rzemieniach i zaklinowany kawał
kami drzewa. Cztery osobne akumulatorki obsługiwały 
zapłon świec. Motor z łatwością zapuszczał się korbą. 
Wóz miał cztery koła, przyczem przednie opony były 
nieco węższe od tylnych. Koła były umocowane do osi 
przy pomocy mutry, tak jak na powozach konnych. Z 
prawej strony na specjalnym szpikulcu były nadziane 4 
czy też 5 kół zapasowych. Opony tych kół nie wygląda
ły jednakowo. Jedna z nich raczej przypominała oponę 
rowerową, a conajmniej diwie były pokryte, na całej po
wierzchni zużywalnej, blaszkami przypominającymi 
główki gwoździ tapicerskich

Gdy tak oglądaliśmy i studiowaliśmy to dziwadło, 
dookoła zebrał się tłumik ciekawskich. Ręcz jasna, że 
każdy uważał za wskazane powiedzieć coś dowcipnego 
pod adresem antyku na czym oczywiście cierpiała 
ogromnie duma Edwarda. Obcięliśmy czymprędzej odje
chać do bardziej zacisznego miejsca, ale nikt z nas nie 
wiedział jak się operuje biegami i dopiero po Wyjęciu 
deski z podipodłogi zrobiliśmy odkrycie. Okazało się, że 
zmiana biegów nie odbywała się na zygzag, lecz w linii 
prostej od przodu w kierunku rufy i to w następującej 
kolejności: w pozycji najbardziej wysuniętej do przodu 
lewarek włączał bieg wsteczny, a następnie kolejno włą
czał punkt neutralny, i bieg, neutralny, u bieg, neutral
ny i wreszcie po wycięciu w podłodze nieco dłuższego 
otworu udało się dociągnąć lewarek do pozycji biegu 
Ill-go.

Edward był w siódmym niebie. Przekręcił sportową 
czapkę daszkiem w tył, zapuścił motor i usiadł obok 
mnie. Włączyłem pierwszy bieg i puściłem pedał. Pod
rygując kuprem i dzwoniąc karbidówkami, pod aplo- 
dysmenty publiczności stary emeryt ruszył z miejsca.

NIEBEZPIECZNE CHWILE
Po szczęśliwym zajechaniu pod nasz dom i po 

krótkiej naradzie zdecydowaliśmy wypróbować spraw
ność motoru. Prostopadle do ulicy na której mieścił się 
nasz dom inna uliczka prowadziła ostro pod górę, a w 
dolnej swej części opierała się o ruchliwy Bid. Mistral. 
Witold stanął na skrzyżowaniu i dał znak, że droga jest 
wolna. Nabrałem rozpędu i raptownym zwrotem skie

rowałem maszynę pod górę. Po zrobieniu zaledwie kil
kunastu metrów stary Delfos dostał ataku astmy, zaczął 
się dusić i wreszcie motor zamilkł. Wyścigowiec zatrzy
mał się i natychmiast zaczął staczać się w dół. Tu do
piero wyszło na jaw, że hamulce grata nie działały. Pe
dał naciśnięty do samej deski nie wywołał najmniejsze
go cienia oporu. Włosy stanęły mi dęba. Obróciłem gło
wę w tył, ale wysoki odwłok zasłaniał mi widok ulicy. Na 
szczęście Witold zrozumiał tragedię mojej sytuacji, a 
biegnąc równolegle, w odpowiednim momencie dał mi 
znak ręką. Monumentalny odwłok wtoczył się z powro
tem na naszą ulicę i maszyna szczęśliwie zatrzymała 
się. Gdy ocierałem zroszone potem czoło zza rogu wys
koczył Edward, a bijąc brawa wykrzykiwał: — Doskona
le, doskonale udał ci się ten manewr, Genio jesteś as 
nad asy... już myślalem, że będzie po Delfosie...

Najwidoczniej Edward obawiał się tylko o Delfosa, 
natomiast co do mojej osoby był przekonany, że pot
rafię wyjść cało z każdej sytuacji, — nawet gdybym się 
stoczył wdół ulicy, a Delfos byłby zmiażdżony pomiędzy 
dwoma tramwajami...

marynarze w tulonie

Trzeba tu zaznaczyć że cała nasza marynarska brać 
w Tulenie rekrutowała się z młodzieży. Najstarszym 
wśród nas był kpt. mar. Eugeniusz Jóźwikiewicz (t.zw. 
Juju). Znakomity kawalarz i znawca broni podwodnej. 
Juju nadzorował budowę torped w St. Tropez. Następ
nym do co wieku był kpt. inż Hilary Sipowicz (t.zw. 
Sipka) a reszta, byli to młodzieńcy w wieku lat 23-33. 
Grupa ta składała się z oficerów specjalnie dobieranych 
przez naszych przełożonych z pośród wielkiej ilości ama
torów do służby na okrętach podwodnych. To samo 
zresztą dotyczyło naszych podoficerów. Wszyscy ci 
ambitni i pełni entuzjazmu kandydaci na pierwszych 
polskich podwódziarzy byli pierwszej klasy specjaliści, 
stuprocentowymi pod względem zdrowotnym, a razem 
Wzięci i każdy z osobna zdawali sobie sprawę z ciążą
cej na nich odpowiedzialności.

Tego rodzaju atmosfera panowała wśród nas do go
dziny 17.00, — ale gdy po zajęciach wracaliśmy samo
chodami lub „pigouliere'ką” do domów, całe to towa
rzystwo rozjaśniało swe oblicza służbowe, a dotychcza
sowa postawa oficerska przemieniła się na gromy śmie
chu i dowcipów.

Żyliśmy ze sobą w przyjaźni i zgodzie. Wszyscy czu
li się szczęśliwi i wszystkich ponosił temperament i hu
mor. Nie było potrzebne ani wino; ani też żadna specjal
na okazja, by uruchomić wesołość i śmiechy.

Rej wśród kpiarzy wiódł Edzio Szystkowski. Był 
pod tym względem niewyczerpalny. Jego oku i uszom 
nie uszło nic co się nadawało do przeinaczenia na ka
wał, dowcip lub satyrę. Najwięcej dostawało się grupie 
mechanicznej z Sipką na czele. Suchej nitki nie zosta
wiał na żadnym z naszych francuskich wykładowców 
i kolegów. Będąc kawalerem nie oszczędzał żonatych, 
ale wokoło osoby Ligockiego i jego Delfosa Szystkowski 
stworzył legendę.

LIGOCKI I DELFOS
Edzio Ligocki czuł się wśród nas szczęśliwy i od

młodzony. Wiedział że go lubimy i cenimy, to też nie 
szczędził niczego by dać nam dowód swojej wzajem
ności. Był zawsze z nami lub gdzieś w pobliżu. Ex-ma- 
jor, cywil Edward Ligocki był faktycznie honorowym 
członkiem podwodnej rodziny. Edzio należał do nas. 
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przeżywał wraz z nami nasze radości i smutki i musiał 
też pogodzić się z faktem, że był ulubioną tarczą dla 
kawałów swego imiennika.

Poczciwy Edzio był bardzo dumny tak ze siebie jak 
i ze swego Delfosa, ale nie miał zaufania ani do siebie 
ani też do maszyny i było ku temu sporo powodów. Po 
szczęśliwie zakończonym badaniu hamulców okazało, 
się, że właściwie dla uruchomienia silnika trzeba dwuch 
ludzi: jednego ną korbie, a drugiego ne, gaźniku. Wo
bec takiej sytuacji maszyną była przeważnie parkowa
na ną jakimś wzgórzu, a motor z łatwością zaskakiwał 
na biegu.

Na bardziej ruchliwych skrzyżowaniach ostrożny 
Edzio zatrzymywał Delfosa, wysiadał i szedł przed dziób 
auta, a rozglądając się na boki i przed siebie studiował 
sytuację uliczną i dopiero po przekonaniu się, - że hory
zont jest czysty, biegł z powrotem do auta, wskakiwał 
na siedzenie i ruszaj w dalszą drogę. Zdarzył mu się 
jednak wypadek, że stojąc na skrzyżowaniu rozglądał 
się uważnie dookoła 1 recytował ną głos, — z przodu 
nic... z lewa nic... z prawa nic”... wskoczył do auta, 
włączył bieg, dał gazu i... wyrżnął w stojący za nim 
tramwaj. Odwłok był mocny ale tramwaj mocniejszy 
i w rezultace Delfos miał zlekka wgniecioną rufę. Od 
tej pory wyścigowiec nazywał się „ten w kuper kopnię
ty Delfos”, a Edward zrobił się jeszcze ostrożniejszy, 

jeździł tylko po przedmieściach i tam też parkował swój 
wehikuł.

Szyst stale upominał Ligockiego. — Nie miałeś 
Edzio kłopotu i kupiłeś sobie Delfosa! Przedtym, tram
waj dowoził ciebie pod same wejście do Ooq’a, a teraz 
musisz zostawiać maszynę na wzgórzu, maszerować kil
ka kwartałów do centium miasta, a że wciąż drżysz o 
całość objektu twojej miłości, więc biegasz co chwila 
do grata by sprawdzić czy jeszcze stoi na czterech 
kołach.

Edzio nie zwracał uwagi na docinki Szysta i o każ
dej porze dnia i nocy był gotów zawieść kolegę do domu 
lub na wycieczkę. Jeździł z nimi do Hyeres, do Nimes, 
do Sablettes, — woził wszędzie, gdzie teren nie wymagał 
specjalnej pracy hamulców. Martwił go jednak Sipo
wicz. Ten uparty Litwin i współwłaściciel Delfosa, ka
tegorycznie sprzeciwiał się wycieczkom samochodowym 
z Ligockim. Nie chciał nawet widzieć Delfosa. Pewnego 
dnia, zdenerwowany zbyt usilnymi naleganiami Ligoc
kiego Sipka wreszcie zrzekł się wszelkich legalnych 
praw do swojej połówki.

Kilka miesięcy później, Delfos-Chapnis-Domier za
kończył swój żywot gdzieś w okolicy Tulonu...

E. Pławski
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NOTATKI Z WALNEGO ZJAZDU
Nowy redaktor „Naszych Sygnałów” Wiesiek Krzyża

nowski wykorzystując naszą wieloletnią przyjaźń, powie
dział mi „Napisz parę słów o ostatnim Zjeździe — humer 
pozjazdowy zawsze miał coś takiego — a tradycja mój 
Stary to rzecz ważna”. — Obcemu na pewno bym wręcz 
odmówił, bo pisanie dla mnie człowieka obracającego się 
w świecie liczb, to przestrzeń, w której czuję się jak 
słoń w składzie porcelany, no ale jakże tu odmówić 
przyjacielowi tymbardziej, że nie czekał wcale na od
powiedź.

* * *
Kwadrans akademicki dobiegał końca, czas odkotwi- 

czenia to kwestia paru minut. Gwar na sali wzmaga się 
przez przybywanie coraz to nowych kolegów, w końcu 
sali wprawne oko reporterskie wyławia delegacje z Ply
mouth kol. kol. wolny i Preisner, koło Brighton repre
zentuje niezastąpiony kol. Wieczorkiewicz, komandorowie 
Reyman i Tchórznicki coś żywo dyskutują z naszym 
czarującym członkiem panią Cieszkowską, mat Bednarz 
opowiada Piechowiakowi i Karakulce jak to prowadzi 
się kolejkę podziemną — jest motorniczym na Piccadilly 
Linę, kol. Hermaszewski zajadle kończy rejestrację przy
bywających kolegów. Nagle przez salę przesuwa się postać 
prezesa Nadratowskiego, a za nim w trop podąża kmdr. 
Busiakiewicz. Zbliżają się do stołu na cenzurowanym — 
miejsce z 'którego będą się spowiadać i prosić o rozgrze
szenie. Nagle wszystko ucichło. Odkotwiczamy!

Prezes Nadratowski otworzył 16-ty Walny Zjazd i 
powitał zebranych.

Wieloletnia tradycja kazała powołać kmdr. B. W roń 
skiego na czoło prezydium. Gwarantowało to nam nie 
tylko sprawność w obradach, ale miłą atmosferę iskrząca 
się jego dowcipnymi sformułowaniami, które rozładowując 
napięcia kontrowersji, ładowały pozytywnie atmosferę. 
Punkty porządku dziennego Zjazdu leciały jeden po 
drugim. Absolutorium z podziękowaniem wyraziły rzę- 
siste oklaski. Piętnasty zarząd Samopomocy dokonał 
swego chwalebnego żywota. Następny to już będzie za
rząd Stowarzyszenia Mar. Woj. — ale zmiany statutowe 
pozostawiam innemu Kadłubkowi do opisania.

Po raz pierwszy w historii Samopomocy podstawy 
finansowe z luźnych i płynnych zaskrzepły w żel-beton. 
Nawet najwięksi pesymiści nie byli w stanie dostrzec 
chmur na tak pogodnie malującej się przyszłości. Zjazd 
chcąc choć w części zapłacić dług wdzięczności kolegom, 
którzy najbardziej przyczynili się do tego faktu nadaje 
godność członka honorowego kol. kol. Nadratowskiemu 
i Busiakiewiczowi.

Ramowy program pracy dla przyszłego zarządu kła
dzie, główny nacisk na stronę socjalno-samopomocową. 
Jest już bowiem czas, by ta tak pięknie wyhodowana 
roślina zaczęła kwitnąć, przynosząc trochę słońca i ciepła 
w nasze domostwa, (

Nastrój i atmosfera Zjazdu są wspaniałe. Naprawdę 
czujemy się sobie bliscy, cieszymy się, że jesteśmy . r^Zem!,} : ab 

,, * ■ 4 ■ - ;i'„''
T. Budzyński
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
WALNY ZJAZD S.M.W. Obiad koleżeński oficerów Mar. Woj.

W dniu 23 kwietnia 1961 roku odbył się szesnasty 
z kolei Walny Zjazd członków i delegatów S.M.W. 
W odróżnieniu do lat poprzednich Zjazd odbył się w 
ciągu jednego dnia i pierwszy raz od wielu lat reprezen
tował konieczną do zmiany Statutu ilość głosów.

Zjazd prowadzony był pod sprężystym przewodni
ctwem kmdr. Wrońskiego załatwił kilka zasadniczych 
problemów, uaktualniając Statut Stowarzyszenia i na
kreślając ogólną linię wytyczną dla pracy następnego 
Zarządu. Między innymi poprawkami zmieniono nazwę 
na „STOWARZYSZENIE MARYNARKI WOJENNEJ” 
nazwa angielska pozostaje „POLISH NAVAL ASSOCIA- 
TION”.

Zjazd nadał godność członka honorowego Kolegom 
W. NadratoWskiemu i J. Busiakiewiczowi za długoletnią 
pracę dla dobra S. M. W.

Zjazd zgromadził około 50 kolegów i odbył się w 
niezwykle przyjemnej i konstruktywnej atmosferze. Po 
Zjeżdzie podejmowano uczestników herbatą i ciastkami.

Skład nowego Zarządu jest następujący:

Prezes — w. Nadratowski, i wice prezes — K. Sub
kowski, u wice prezes — T. Budzyński, sekretarz —- 
J. Busiakiewicz, z-ca sekretarza — W. Krzyżanowski, 
skarbnik — j. Wiszowaty, z-ca skarbnika — R. Dulla. 
Członkowie: T. Czapliński, B. Jabłoński, E. Liber, L. 
Bodar-Rousseau, S. Rusiecki, B. Wroński.

Komisja Rewizyjna: T. Hermaszewski, M. Grodyń- 
ski, H. Kamński, c. Proniewicz-Załomay, A. Reyman.

ŚWIĘTO MAR. WOJ. — 10-ty LUTY

W związku z przypadającą w dniu 10-go lutego rocz
nicą zdobycia dostępu do Morza, odbyło się w dniu 11-go 
lutego w Brompton oratory nabożeństwo za dusze po
ległych i zmarłych oficerów, podoficerów i marynarzy 
Mar. Woj. w nabożeństwie wzięli udział oprócz Zarządu 
Głównego S.M.W., członkowie S.M.W. z rodzinami, przed
stawiciele organizacji miejscowych oraz grono przyjaciół.

Tego samego dnia wieczorem odbył się w Allied 
Circle „dinner-dance” dla członków S.M.W. i ich rodzin. 
Zebrało się około 120 osób. Wesoła i przyjemna atmosfera 
zabawy pozwala sądzić, że imprezę tą należy uważać za 
udaną

Dnia poprzedniego odbył się w klubie Polskiej YMCA 
ostatni z odczytów kmdr. B. Wrońskiego, o udziale Mar. 
Woj. w Ii-ej Wojnie Światowej. Końcowa dyskusja świad
czyła o •zainteresowaniu jakie te odczyły wywołały.

Dnia 16 grudnia odbył się w Ognisku Polskim trady
cyjny doroczny obiad oficerów Mar. Woj. Zebrało się 
około 50-ciu kolegów, których witali przy wejściu organi
zatorzy zebrania dekorując każdego czerwonym goździ
kiem. Przy kieliszku i pogawędce spędzono kilka godzin, 
by w ten sposób choćby podtrzymać kontakt, który mimo, 
że mieszkamy prawie wszyscy w Londynie, nie zawsze 
jest łatwy do utrzymania.

Wiadomości o kolegach

Następujący nasi koledzy pływający w marynarce 
handlowej objęli funkcje kapitanów:

Kol. j. Rekner jest od dłuższego czasu kapitanem 
dużego statku o pojemności 15.000 ton 1 pływa na dale
kich i bardzo urozmaiconych trasach.

Kol. j. Pawłowicz jest kapitanem na tankowcu S/S 
„Mobil Radiant” pod banderą panamską. Chodzi na 
Daleki wschód.

W styczniu b.r. po zlikwidowaniu swoich interesów 
w Londynie, wyjechali na wyspy Bahama kol. G. Mende 
i P. Minkiewicz. Obaj wyżej wymienieni Koledzy objęli 
stanowiska w Grand Bahama Port Authority w Freeport, 
dołączając do ekipy kmdr. Tymińskiego, który zajmuje 
tam od kilku miesięcy jedno z naczelnych stanowisk.

Obydwu Kolegom życzymy dużo powodzenia w nowej 
pracy.

Następujący Koledzy odwiedzili S.M.W.

J. Rekner (Marynarką Handlowa), J. Krakus (Mary
narką Handlowa), S. Jachimowicz (Kanada), M. Ołda- 
kowski (Marynarka Handlowa), j. Pawłowicz (Marynar
ka Handlowa), F. Smyłła (U.S.A.), Z. Wojewódzki (Ma
rynarka Handlowa), m. Białowski (Marynarka Handlo
wa), St. Knyszyński, b. Karczewski (Swindon), j. Tchórz- 
nicki (Lilford), w. Baszkiewicz (Plymouth).

Członkowie dożywotni

Od ostatniego numeru „Naszych Sygnałów”, następu
jące Koledzy wpłacili członkostwo dożywotnie:

St. Knyszyński — £10.10.0
M. Bocheński — 12.15.0
P. Wasilewski — 10.10.0

Do chwili obecnej 75 kolegów wpłaciło członkostwo 
dożywotnie wpłacając ogólną sumę £ 870.16.9.
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Donacje Komisja Opieki i Fundusz im. kpt. mar. J. Ginsberta

Uchwałą Zarządu Głównego S.M.W. przyznano na 
różne cele następujące sumy:

Instytut im. gen. Sikorskiego na wydanie 
książki „Marynarka Wojenna w II Wojnie
Światowej (2-ga rata) £ 250.0.0
Na przygotowania wstępne do budowy
Ośrodka Polskiego w Londynie 25.0.0
Na cmentarz we Włoszech „Loretto Fund” 10.0.0
Na Nagrodę Literacką 26.5.0
Na Polski Kościół w Londynie 30.0.0

Z karty żałobnej

W dniu 19-go marca 1961 zmarł nagle na udar serca 
kpt. mar. Wacław Lipkowski w wieku lat 57. Pochowany 
został na St. Pancras Cemetry w Londynie. Kpt. mar. 
W. Lipkowski był w naszej marynarce jedynym oficerem 
o specjalności nurka i stąd dowódcą ORP „Nurek”.

Doszła nas wiadomość o śmierci długoletniej urzęd
niczki D-twa Floty w Gdyni z lat przedwojennych p. 
Anny Popowiczowej, zmarłej w Gdyni 11-go grudnia 1960. 
Z inicjatywy jej przyjaciół nabożeństwo za Jej duszę 
odbyło się w Londynie 28-go stycznia 1961.

Cześć Ich pamięci!

Od ostatniego numeru „Naszych Sygnałów” wpłynęły 
następujące dary na Fundusz Komisji Opieki, Dalszy 
ciąg Apelu Gwiazdkowego:

P. Jankowski
R. Haberlau

1. 0.0
1. 1.0

B. Iwaszkiewicz 
j. Bednarz

10.0
10.0

J. Starzycki 2. 2.0 P. Cieślak 1. 1.3
J. Wielogórski 1. 0.0 C. Wnorowski 3.10.0
R. Dulla 3. 3.0 Z. Kiciński 40. 0.0
Z. Jagusiewicz 1. 0.0 J. Klamt 5.0
M. Wasilewski 1. 0.0 A. Browarski 2. 0.0
J. Wojtyra 1. 0.0 K. Namieśniowski 1. 0.0
A. Kwaśnica 1. 0.0 M. Maciejewski 4. 0.0
J. Giertych 10.0 j. Tumaniszwili 3.10.0
A. Kłopotowski 3. 0.0 Oddz. Ligi Morskiej
E. Pławski i w. Szwec 2. 3.0 im. Gen. Kwaśniew-
A. Grocholski 1. 0.0 skiego 10 doi.
T. Piątkowski 15.0 Oddz. Ligi Morskiej
Z. Janowski 1. 0.0 „Morze” 10 doi.
W. Pstruszeński 14.3 Oddz. Ligi Morskiej
L. Zdanowicz 1.15.0 „Gdynia” 10 doi.

Dary na S.M.W.

p. R. Rodzik £ 3.0.0
Wszystkim ofiarodawcom za przekazane dary serdecz

nie dziękujemy.
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PROSZĘ O GŁOS... >
Kilka lat temu na zebraniu koleżeńskim w Londynie 

Żywy Dziennik stanowić miał dodatkową atrakcję wspól
nie spędzonego popołudnia. Bo przecież zebraliśmy się 
po to, by się spotkać razem, wypić kawę i... po żywym 
Dzienniku ugrupować się po czterech przy brydżowych 
stolikach. Pozwoliłem więc sobie — z góry wiedząc, że 
nikt słuchać właściwie nie będzie, dorzucić do Żywego 
Dziennika następną kartę. Poprzednie dla przypomnienia 
zacznę „napisali” pancwie Wroński i Piór. Wówczas, 
jak i przedtem, jak i obecnie, ktoś pisywał w „Naszych 
Sygnałach” na temat Naszych Sygnałów. Redaktor właś
nie zaprosił w wstępnym artykule wszystkich czytelników 
do wyrażenia swej opinii na temat naszego pisma. Nie 
wiem, czy jakąkolwiek odpowiedź otrzymał; swoją sformu
łowałem w ostatnich wierszach mej strony Żywego Dzien
nika, w formie niezręcznej fraszki, którą chciałbym dziś 
zacytować:

„Oby się „Nasze Sygnały” 
Zawsze ukazywały
W nich się koledzy życiem 
Jakby opłatkiem podzielą 
a B. W. zgódźmy się wszyscy 
is really a jolly good fellow.”

B. W. jest jolly good fellow i był jolly good Redakto
rem „Naszych Sygnałów” przez lata całe. W tym roku 
niestety stwierdził: że nie napisze następnego apelu do 
rozsianych po szerokim świecie kolegów — czytelników 
— korespondentów „Naszych Sygnałów” o współpracę 
(piszcie Panowie, zaklinam na wszystkie świętości), arty
kułem wstępnym się nie zajmie, a o treść i formę nu
meru niech zadba kto inny. Niżej podpisany „kto inny” 
chdiałby w swych pierwszych redaktorskich słowach 
podziękować imieniem nas wszystkich czytelników — 
współpracowników p. kmdr. Wrońskiemu za tak staranne 
wydawanie i za tak żywą redakcję „Naszych Sygnałów” 
i za Jego radą w tym roku, zamiast apelu o współpracę 
(która trwa), ogłosić konkurs na najlepsze wspomnienia 
wakacyjne. Ponieważ „Nasze Sygnały” są według posta
nowień Walnego Zjazdu i stosownie do życzeń czytelni
ków (nieregularnie ukazującym się) kwartalnikiem, pro
szę o nadsyłanie swych Wspomnień do Sekretariatu Sto
warzyszenia Marynarki Wojennej we wrześniu do po
wakacyjnego numeru. Wspaniała nagroda pięciu funtów 
szterlingów ufundowana przez SMW (i kilka głębszych, 
które postawi piszący te słowa), oczekuje szczęśliwego 
laureata, wybranego przez jury z trudem wyłowniono 
spośród kolegów, którym tylko złośliwy splot okoliczności 
nie pozwoli wziąć udziału w konkursie. A teraz w paru 
słowach chciałbym powiedzieć, o co nam w tym inaczej 
nazwanym apelu chodzi.

KOLEŻANKI KOLEDZY.
Redakcja „Naszych Sygnałów” zaprasza 

swych wszystkich, czytelników do wzięcia u- 
działu w konkursie na NAJCIEKAWSZE 
WSPOMNIENIA WAKACYJNE.

1. Prace nadsyłane na konkurs powinny 
być pisane piórem, ołówkiem lub na maszy
nie i mogą być dowolnej długości.

2. Mile widziane wstawki geograficzno- 

krajoznawcze stanowić powinny znacznie 
mniej niż 100 pracy.

3. Wspomnienia o sobie, rodzinie i spot
kanych podczas wakacji kolegach mogą skła
dać się na 100 pracy.

4. Niecodzienności stylistyczne, obcoję
zyczne makaronizmy i ortograficzna orygi
nalność będą traktowane przez jury jako 
świadomie użyty środek nadania koloru 
wspomnieniom, a nie jako literacka niezręcz
ność.

Reasumując i... żarty na bok piszcie Koledzy; nie 
tylko oczekuje was nagroda lecz także sprawicie wielką 
przyjemność tym wszystkim, z którymi podzielicie się 
swymi wspomnieniami.

Nie wiem, jak często, Drogi Czytelniku, zaglądasz do 
starych, czy wiecznie młodych numerów „Naszych Sygna
łów”. W ostatnim numerze Tadek Budzyński opisuje 
jak to on przerzuca te lekko pożółkłe karty i pozwala 
myślom wędrować wraz z powoli przewracanymi kartami. 
I jakże się chłopak wyrobił na dobrej lekturze. Mnie 
też się to zdarza. Przerzucanie kart, a nie to drugie mam 
na myśli. Zawsze znajdę coś co mnie interesuje, coś 
z czym się zgadzam lub... nie zgadzam. W wspomnia
nym ostatnim numerze w Kronice Stowarzyszenia czytam 
na przykład: że w październiku odbył się „męski” obiad 
i że jest to jedna już z nielicznych form, która pozwala 
na spotkanie się naszego grona kolegów. A tu jak na 
złość ll-go lutego w sobotę w klubie Allied Circle zja
wiła się nasza grupa kolegów, już nie w czysto męskim 
gronie, bo z Paniami, nie zasiedli do obiadu, tylko 
przykucnęli do kolacji (bo było nas na zresztą dość 
obszerny lokal trochę zbyt wielu), a podjadłszy i popiw
szy ruszyli w tany. Ten przemiły wieczór zorganizowa
liśmy sobie w Allied Circle, który obecnie prowadzi płk. 
Strzelecki, dawny kierownik naszego Bałtyku przy Chelsea 
Embankment. Orkiestrę nawet mieliśmy tą samą co daw
niej na Bałtyku i choć bez przemówień i uroczystości 
razem spędziliśmy rocznicę Zaślubin z Morzem.

Wystąpiliśmy wszyscy jako gospodarze i stoliki (a 
często stoły) zarezerwowane gustownymi „programami 
— menu” podawały nazwiska obecnych marynarzy. Dwa 
najbliższe mnie stoły to pp. Busiakiewiczowie, Mackuso- 
wie i kol. Halina Wójcik ze swym towarzystwem przy 
jednym, a duża grupa, której rej wodził kol. S. Wolff 
przy drugim. Obok stolik pp. Kłopotowskich i pleziów, 
w środku kmdr. Kosianowscy, a przy nich prezesowski 
stolik z pp. Tizzardami. Po drugiej stronie kmdr. Morgen
sternowie z pp. Górskimi, obok stolik kmdr. Jabłońskich 
i ich gości. Bliżej kominka kol. Wiszowaty z uroczą 
żoną, a z nimi kol. Guluk. i wielu wielu innych. Towa
rzystwo całe zebrało się wcześnie o 7-ej Wieczorem, i po 
wstępnych powitaniach w coctail barze i znalezieniu 
namiaru na swój stolik zasiedliśmy do smacznej kolacji 
szybko i sprawnie podanej, by jaknajWięcej czasu zosta
wić na tańce. Na mazura (na szczęście dla nietańczących 
jak ja), nie było miejsca, ale walczyki, polki i „narodowe” 
tanga tańczyliśmy z zacięciem. Kolegom z Bickleighskich 
roczników chciałbym zakomunikować, że niestety orkie
stra nie umiała zagrać „Halinka morowa dziewczynka” 
w związku z tym nasz śpiew utonął w powszechnym 
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gwarze, a Morowa Dziewczynka nie została uczczona 
przynależną jej piosenką.

W barze, dokąd spragnieni co chwilę pielgrzymują 
od stolików i tańców spotykamy tych, co dołączyli nieco 
później. Spotykamy więc jeszcze kpt. Jaraczewskich. 
Jest też Ita i Tadeusz Kutkowie.

Bardzo bałem się spotkania z delegacją Plymouth ha 
Walnym Zjeździe. Przecież w tym już wspomnianym 
ostatnim numerze „Naszych Sygnałów'’ moje wspomnie
nia z Plymouth zamiast Ploteczki z Hoe zatytułowano 
z Hove. Teraz rozumiem dlaczego kolejność rozwijania 
i rozbudowywania kół lokalnych nie była jasna, gdy 
tytuł wskazywał na Brighton, a treść na Plymouth. 
Koledzy Preisner i wolny żalu do mnie o przekręcony 
tytuł nie czuli za co jestem im wdzięczny, a czytelników 
za pomyłkę przepraszam. Za to zanotować muszę, że 
Koledzy z plymouth na Walnym Zjeździe zaproponowali 
najbardziej rewolucyjną poprawkę do' statutu Stowarzy
szenia wprowadzając dzieci w wieku powyżej lat 18-tu 
na rzeczywistych członków. Nie przypuszczam by młodsze 
pokolenie marynarskie gremialnie rzuciło się do zapisy
wania na członków S.M.W. w swe 18-te urodziny, ale 
jednostki zainteresowane w ojcowskiej tradycji bardzo 
serdecznie powitamy w swym gronie .

Na ostatnim Walnym Zjeździe miałem przyjemność 
imieniem ustępującego Zarządu referować proponowane 
poprawki do Statutu. Przygotowując poprawki, chciałem 
dostosować statut do wymagań codziennego życia organi
zacyjnego. a mianowicie: coraz trudniej było Wybrać 
Zarząd składający się z 17 członków, a wybranie Zarządu 
liczącego mniej członków byłoby łamaniem statutu. Także 
paragraf nakazujący zebrania Zarządu conajmniej co 
miesiąc wymagał zmiany, bo zwołanie zebrania w lipcu 
czy sierpniu jest po prostu nie możliwe ze względu na 
wakacje, z władz Stowarzyszenia wykreśliliśmy Sąd Ko
leżeński, który przy naszych miłych i zgodnych charakte
rach, nie okazał się potrzebny. A na wniosek kol. prezesa 
Nadratowskiego przestaliśmy się nazywać Samopomocą 
Za zasługi dla Stowarzyszenia Walne Zjazdy obdarzyły 

paru zasłużonych członków godnością członka honoro
wego, co automatycznie pozbawiało ich biernego i czyn
nego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. W ten 
sposób posłaliśmy energicznych kolegów na przedwczesną 
emeryturę i nie mogliśmy, tego właśnie się obawiając, 
nikogo tą godnością uhonorować. Zatrzymując przez 
wprowadzenie statutowej poprawki dla członków honoro
wych uprzednio im przysługujące prawa członków zwy
czajnych, udało nam się do nowego zarządu wciągnąć 
p. kmdr.’ Wrońskiego i nadać zaszczytną godność człon
ków honorowych p. mec. Nadratowskiemu i p. kmdr. Bu- 
siakiewiczowi, którym się ta godność od lat należy. Mamy 
Więc w tym roku — zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia. 
— Zarząd mniejszy niż w latach poprzednich, ale za to 
jakże dumny, że w swej liczbie prezesa i dwunastu człon
ków ma aż trzech członków honorowych.

Nowy Zarząd rozpoczął swą kadencję bardzo energi
cznie, i życzyć mu należy, by do następnego Walnego1 
Zjazdu święty zapał nie ostygł.

A zapał został skierowany w dwóch kierunkach, bo 
wszystkie zainteresowania, prace i odpowiedzialności zo
stały podzielone między dwóch wice-prezesów. Ten do
tychczas wygodny tytuł w tym roku oznacza obowiązek 
kierowania pracami Stowarzyszenia i wszyscy spodziewa
my się, że przyjacielskie współzawodnictwo kolegów Zub- 
kowskiego i Budzyńskiego jaknajlepsze wyda owoce. Za
rząd ukonstytuował się inaczej niż w latach minionych 
nie tylko dlatego, że do tytułu wice-prezesa przywiązał 
funkcje i odpowiedzialność, ale że chyba po raz pierwszy 
w dziejach Stowarzyszenia nie powołał do życia komisji 
finansowo-gospodarczej. Dochody 1 gospodarka Stowarzy
szenia są nareszcie ustalone. Teraz możemy się w pełni 
zająć tymi z naszych kolegów, którzy potrzebować mogą 
naszej pomocy, możemy poświęcić więcej czasu na życie 
towarzyskie w kołach czy w Londynie i co niemniej ważne 
możemy złapać za pióro i napisać słów parę do „Naszych 
Sygnałów”, o co serdecznie prosi.

W. Krayżanowski
(nowy „redaktor”)
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
BAHAMAS :

FREEPORT, BAHAMAS 
5. 3. 1961.

Już minęło 5 tygodni, gdy tu jesteśmy, a właściwie 
mam wrażenie jakbym w tej bajce-historii, jak z kina 
przebywał od lat, bo tak daleko wydają się wszystkie 
przeżycia londyńskie. Klimat tu jest przecudny i zimowe 
tak zwane zimne wieczory równają się ciepłym letnim 
wieczorom w Europie. Podróż z Londynu do Freeport 
przeleciała szybko. Wylecieliśmy parę minut po północy 
i o 6.30 rano byliśmy w New York (zegarki zostały prze
sunięte o 5' godzin wstecz), gdzie było pełno śniegu lecz 
mróz niewielki. Z New York do Miami przelecieliśmy 
luksusowym jetem 1200 mil w 2 godziny, to było impo 
nujące a-, do tego z mrozu i śniegu wylądowaliśmy 
w upał — zacząłem z siebie ściągać całą ciepłą bieliznę 
i dobrze, że miałem w co się przebrać. Najmilszy jednak 
był dla mnie ostatni etap Miami-Freepori Lecieliśmy 
luksusowym samolotem na jakieś 50 osób — po jecie 
wydawał się on małym, na niewielkiej wysokości ponad 
błękitnym morzem i zamglonymi wyspami. Freeport był 
3-cim przystankiem tak, że mogliśmy się przyjrzeć tym 
wyspom i zachwyt mój trwa do tej pory. Lot trwał 40 
minut, żałowałem, że tak krótko. Zostaliśmy przywitani 
przez R, Tymińskiego, który roztoczył nad nami opiekę 
1 tak nadzwyczajnego szefa to jeszcze nie miałem — 
mogę to śmiało*  powiedzieć. Pracy mamy dużo lecz się nie 
przemęczamy, lecz opiszę to w następnym liście. Proszę 
napiszcie parę słów, co u was słychać — jak nowy dom 
i jak udał się bal. Załączam pozdrowienia dla wszystkich.

Jur Mende

Dziabas opisał już właściwie szczegółowo o naszej 
podróży. Na Bahamas czujemy się wspaniale. Praca bar
dzo interesująca no i w naszym marynarskim zawodzie. 
Wreszcie jesteśmy na właściwym „kursie”. Oboje Tymiń
scy nadzwyczajni. Życzyłbym każdemu takiego przełożo
nego, jakim jest Bej. Jadwiga z całą troskliwością i ser
cem zajęła się nami, tak że dom Ich stał się naszym 
domem.

Mieszkamy razem z Dziabasem w 3 pokojowym fiacie 
(oddanym do naszej dyspozycji przez Port Authority) 
urządzonym po amerykańsku z wszelkimi wygodami. W 
porcie chodzimy w koszulach, a w biurze portowym już 
obecnie uruchamiamy „air conditlon”, gdyż inaczej trud- 
noby było pracować, tak jest obecnie luty, marzec — 
wyobrażam sobie jak będzie latem. Podobno lipiec i sier
pień są potwornie gorące i nawet nasza służąca murzynka 
Antoneth mówi, że z trudem wytrzymuje te upały.

Kończę i przesyłam pozdrowienia dla wszystkich.

F. Minkiewicz

U.S.A.:
135, Westfield Avenue, 
Elizabeth, N. Y. USA

6 kwietnia 1961.

Zaniedbałem się bardzo w pisaniu listów, lecz dobrze 
późno, jak nigdy, a przyczyna — człek starzeje się i ame
rykański sposób życia mało zostawia czasu na pisanie.

Nasze Kółko — już nie Koło S.M.W. pomału toczy 
się, i gdyby nie kol. Brożek, który już się stał żelaznym, 
jak nie dożywotnim prezesem, Kółeczko to już dawno by 
się przestało toczyć.

Reszta — pięciu, dziesięciu stałych członków na ze
braniu rocznym przez „aklamację” się wybierają i tak 
znów, jeden rok do przodu popychają Kółeczko.

Nasze imprezy rozpoczynają się i kończą na miłych 
dancingach marynarzy i lotników, kilka razy do roku 
— które udają się może nie tak bardzo finansowo — 
lecz towarzysko — sportowo dobrze — taniec, a w szcze
gólności polka, jest tutaj bodajże najpopularniejszą i po
wszechną gimnastyką.

Zabawy te zwykle mijają w miłej atmosferze i ostat
nio nawet nie widziałem policjanta, który prawem miej
scowym, musi być na wszystkich publicznych imprezach. 
Widocznie pewny doborowego towarzystwa, przespał się 
w kąciku i w ten sposób odwalił swoją wachtę, która 
i tak płacona jest przez Stowarzyszenie.

Ja od dwóch lat dorobiłem się domu, który jest tzw. 
mały apartment house, no i my sami mamy miłe miesz
kanko z dużym ogrodem i zadowoleni jesteśmy bardzo. 
Do centrum miasta mamy zaledwie pięć minut piechotą, 
a mieszkamv jak w parku. Również od czterech lat mamy 
syna Pi otrą-Andrzej a, tak że z córą Krystyną rodziną 
jest w komplecie i mama i papa, myślą już o emeryturze 
i wnukach.

Wybierałem się od dłuższego czasu z wizytą do Polski 
via Anglia, lecz zawsze coś przeszkadza, a obecnie bez
robocie, które również i mnie zahaczyło, tak że wizytę 
muszę odłożyć. Załączam moje upoważnienie na Zjazd 
i życzę pomyślnych wiatrów obradowych.

Z koleżeńskim pozdrowieniem dla Kolegów. ,, ,

L. Stróżniak

LOS ANGELES 
15 stycznia 1961

Dziękuję Zarządowi Samopomocy za życzenia świąte
czne i noworoczne. Proszę przyjąć ode mnie aczkolwiek 
spóźnione, tym nie mniej najserdeczniejsze: życzenia 
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Noworoczne Załączam również spóźniony datek na inwa
lidów.

Przy okazji komunikuję, że cała rodzina Wnorow- 
skich trzyma się dziarsko. Ja jestem już od 2 lat na 
emeryturze z niewielką pensyjką, za to Wojtek pnie się 
w górę w swojej karierze businessowej. Jest jednym z 
manażerów w największej firmie sprzedaży metali na 
Zachodzie. Mam jednak wrażenie, że się psychicznie 
dość zamerykanizował i dobrze się czuje w tutejszym 
środowisku. Ja się natomiast nie mógę zasymilować 
i tęsknię do Europy i do Polski. W tym roku, jeśli zdro
wie dopisze, wybiorę się z żoną do Polski. Daleka to 
droga z Kalifornii i kosztowna!

Kończąc na tym. zasyłam jeszcze raz serdeczne po
zdrowienia.

Wielce oddany
Czesław Wnorowskl

P. S. Cieszę się, że Samopomoc zyskownie sprzedała 
■ dom i nareszcie jest na plusie.

Monterey Park, California 
26. 1. 1961 r.

Drogi Panie Komandorze!
Serdecznie dziękuję za pamięć, naprawdę jestem 

wzruszony, że Pan Komandor interesuje się moim losem, 
a wiadomości jak dotychczas pośrednie — przez wspól
nych znajomych...

Proszę wybaczyć, że na szereg liścików nie odpisałem 
(raz odpisała moja żona). Zawsze byłem „ciężki^- do 
pisania, a po przyjeździe do Stanów człowiek wciągnął 
się jak’ wół do pracy. Poza pracą zawodową, (zajmuję 
stanowisko „Chief Engineefa” w niewielkiej walcowni 
metali), mam masę roboty koło domu. Raz kupiliśmy 
dom zupełnie nowy. Nie było murków ochronnjch przed 
ulewami ani odwodnienia. Przez pięć i pół lat doprowa
dziłem wszystko do porządku i dom sprzedaliśmy z pew
nym zarobkiem. Teraz znów od trzech miesięcy mieszka
my w nowym domu i od początku to samo... Nie musiał- 
bym tego robić, gdyby nie poczucie obowiązku w stosunku 
do rodziny mojej i mojej żony w Polsce. Od kilkunastu 
lat nie dziesiątki, ani setki, tylko tysiące dolarów poszło 
na pomoc bliskim. Robocizna, jak Panu na pewno wiado
mo, w Stanach jest wygórowana i dlatego staram się co 
mogę, koło domu, robić sam. Poza domem jestem „White 
collar”, ale w domu spełniam obowiązki murarza, stolarza 
a czasem i ogrodnika... Nieraz jestem tak wypompowany, 
że nie jestem w stanie wziąć pióra do ręki. Poza tym 
(poza normalną lekturą codzienną), trzeba jeszcze wiele 
poczytać z dziedziny technicznej. I tak czas leci. Niema 
czasu ani siły na rozrywki kulturalne, a z Kolegami 
widuję się tylko kilka razy do roku. Najczęściej z kom. 
M. Zebrowskim, który będąc kawalerem od czasu do cza
su wpada do nas na pogawędkę.

Półtora roku temu żona moja była w Argentynie 
i widziała się z kom. Januszewskim. Biedni oni, Koman
dor jest poważnie chory na serce, a Pani ma kłopoty 
z chodzeniem, ma w stopie artretyzm czy też reumatyzm. 
Młodym nie jest słodko na Obczyźnie, a co dopiero star
szym i to w dodatku bezdzietnym. Kilka miesięcy temu 
mieliśmy list, narzekają na swój los, ledwo mogą koniec 
z końcem związać. A co będzie jak zaniemogą na dobre?

Wprawdzie sytuacja na całym świecie w obecnej 
chwili nie jest pocieszająca. Nikt z nas nie jest w stanie 
przewidzieć co „jutro” przyniesie. My tu pokładamy całą 
nadzieję w- naszej nowej Administracji, a może tylko się 
łudzimy? Może po prostu łapiemy się jak tonący brzytwy?

Zapytuje pan, czy wybieram się w Wasze strony? 
Może kiedyś, ale nie w najbliższej przyszłości. Ostatni 
raz byłem w Anglii w 1954 roku, to nie tak dawno. 
Chcialbym bardzo wybrać się do Europy, bo do życia 
amerykańskiego ani rusz nie mogę przywyknąć. Być 
może materialnie nam tu się lepiej powodzi, ale duchowo 
dławimy się.

Pozdrowienia Wszystkim Kolegom, a Panu Koman
dorowi serdeczny uścisk dłoni ślę.

Ludwik Zdanowicz

* sjc #

Wyjątki z listu kol. K. Siemaszko, który 2 lata temu 
wyjechał do U.S.A. i osiadł w Chicago.

...Pracuję stale w firmie, w której inż Szorc jest 
wice-dyrektorem. Firma przeniosła się do własnego no
wego budynku i to niestety daleko ode mnie. Przybyło 
także dużo nowych ludzi i jak na mój gust za dużo tu 
przełożonych. Pracy jest więcej niż rezultatów. Właściwie 
jedyny człowiek z głową to inż. Szorc, a o reszcie trudno- 
mówić, no ale zobaczymy co się z tego wykluje. Ponieważ 
nie można żyć w Chicago bez samochodu, więc kupiłem 
sobie autentyczny model „Mercury 1957”, który natych
miast rozebrałem na drobne kawałki, a teraz składam. 
Cena za ten samochód była 25 doi. czyli £ 8.0.0 z grosza
mi. Na remont wydam prawdopodobnie około 100 doi. 
ale będę miał zupełnie „rebuilt” samochód. Motor ma 
dobry, natomiast cały szereg poszczególnych urządzeń 
musiałem zmienić no i trzeba dać go pomalować. Jest 
to duży samochód z overdrivem, więc w sam raz na moją 
zwiększoną rodzinę.

Kmdr. Lichodziejewski przychodzi czasem do nas 
i każda jego wizyta jest dla nas wielką przyjemnością, 
a dzieciaki po prostu szaleją za nim. Zaraz pakują mu 
się na kolana i wtedy nikt inny dła nich nie istnieje. 
Tak się złożyło, że mieszkamy bardzo daleko od polskiego 
środowiska, to też naogół mało bywamy. Oczywiście jak 
był „Śląsk” to byliśmy w teatrze ze 3 razy. Wpadamy 
czasem do muzeum polskiego, gdzie zaprzyjaźniliśmy się 
z kierownikiem p. Jerzym Walterem. Trochę uczę pol
skich tańców ludowych i wygląda na to, że zrobi się 
zupełnie dobry zespół, tymbardziej, że jest sporo pół 
zawodowców. U nas pomału przybywa sprzętu domowego 
i tak po trochu zaczynamy się tutaj zagospodarzać.

Dziękuję bardzo za Sygnały, które z punktu czytam 
od deski do deski. Trochę mało podaj ecie wiadomości 
o Londyńczykach. Rozumiem to, bo jak sam byłem w 
Londynie, to mi się zdawało, że sprawy londyńskie to 
przecież każdy zna, więc po co pisać, no a teraz zmia- 
niłem zdanie i chętnie bym się dowiedział, co słychać 
u Was i dokoła was. z prawdziwą przyjemnością „ucze
stniczyłem” w wyprawie do Plymouth, a może ktoś z was 
wybiera się do Glasgowa i opisze co tam się dzieje? 
Mimo zupełnego braku czasu i wypełnionych dni brakuje 
mi londyńskich przeglądów naszej Polonii pod Brompton 
Oratory, herbatki u Daquis’a czy kolacji w S.M-W. Choć 
nie należę do „pijących” to z prawdziwą przyjemnością 
wypił bym whiskacza, jeśli nie na „Bałtyku”, którego nie 
ma. to z Wami u Lotników. Tu w Chicago nie ma tego 
rodzaju przystani, a jeżeli si. to za daleko. Za to pro
gramy radiowe polskie bardzo mi się podobają. Czy 
mieliście bal na 10-go lutego? Może coś o tym będzie w 
Sygnałach. Kończę już, chyba i od nas wszystkich Wam 
wszystkim zasyłam dużo serdecznych życzeń „Wesołego 
Alleluja” i byście mieli ładne lato, bo sobie życzę, by 
było ono chłodniejsze.
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KANADA:
Urywki z listów kpt. W. Żeglugi kol. Stanisława 

Rowińskiego z grudnia 1960, oraz z marca 1961 roku.

...Właściwie nie powinno się narzekać na życie tutaj, 
bo na ogół łatwiej się tu urządzić niż w wielu innych 
krajach, a szczególnie w Europie, ale imigracja, inteli
genci, bez względu na narodowość kochają krytykować 
Kanadę, a szczególnie Kanadyjczyków. Ja to też robię, 
mimo tego, że uważam to za niesprawiedliwe. Siebie 
wszakże, usprawiedliwiam tym, że nie pracuję w swoim 
zawodzie, i że w tym kraju w swoim zawodzie pracy nie 
dostanę.

Jednym co mi stale zakłóca spokój, to brak rozmów 
z bliskimi mi ludźmi i towarzyszami. Nie mam tutaj 
nikogo z którym by można się było podzielić choćby 
wspomnieniami. Brak takich przyjacielskich rozmów od
czuwa się dopiero wówczas, gdy się jest ich pozbawionym 
1 to przez dłuższy czas. Żywego słowa nic nie jest w 
stanie zastąpić. Będąc pozbawionym takiej rozrywki 
człowiek jałowieje, skorupieje i dwa razy prędzej się 
starzeje. Na dodatek tryb życia w Kanadzie, mentalność 
cudzoziemców, a częściowo i klimat wywierają wpływ 
swój na imigrantów.

Boleśnie mnie dotknęła śmierć Pawa Czajkowskiego. 
Paweł miał wielu ludzi bliższych mu może niż ja, ale 
tak jakoś czuliśmy się sobie bliscy, że bardzo się tym 
przejąłem. Jes-cze silniej przeżyłem śmierć mojego bardzo 
bliskiego przyjaciela kpt. Michała Niczko. Umarł na 
mostku kapitańskim, wychodząc w morze. Gdyby nie ta 
okoliczność, to bardzo prawdopodobne, że uratowali by 
mu życie. Z Michałem byłem w specjalnej przyjaźni, 
która się zaczęła od czasów Szkoły Morskiej w Tczewie. 
Najpierw zbliżył nas pobyt w niewoli. Spędziliśmy razem 
dwa i Pół roku na codziennych rozmowach. Był to wy
jątkowej wartości człowiek. Miał zupełnie niecodzienną 
zdolność odróżniania złego od dobrego, jakiś po prostu 
wysublimowany zmysł etyczny.

Zaciekawi was może wiadomość, że w zaszłym roku 
zupełnie przypadkowo spotkałem w Charlotte Amalie, 
na Virgine Islands dawny wasz jacht Iskrę II. Rozmawia
łem z załogą tj. z tymi Amerykanami, którzy Iskrę od 
Samopomocy kupili, podróż z Anglii mieli dobrą, ale 
mieli także dosyć żeglowania i szukali kupca na swój 
jacht. Zazdrościłem im tej podróży.

Urywki z listów kmdr. E. Pławskiego z British Columbia.

.. .Serdecznie dziękuję za list z życzeniami i miłe słowa 
pamięci wypowiedziane pod moim adresem, przez obec
nych przyjaciół na wspólnym obiedzie koleżeńskim, oraz 
za krawat, że tak powiem 40-to lecia. Wszelkie wzmianki 
o koleżeńskich herbatkach, obiadach czy zebraniach zaw
sze wywołują we mnie mieszane uczucia radości i zazdro
ści. Tak bliscy mi wszyscy jesteście, a jednocześnie tak 
dalecy. Mam tu wszystko, czego właściwie dusza zapragnie 
dla skromnego żywota człowieka poczciwego, ale braku 
możności spędzenia paru godzin w gronie kolegów i przy
jaciół, z którymi obcowałem przez 30 lat nie da się 
określić, czy też. wymierzyć żadną miarą, żeby to jeszcze 
dzieliło nas iooo mil, to bym nie przepuścił chyba żadnej 
Okazji. Niestety dystans pomiędzy Greenwich a 123° W. 
nawet ną naszych równoleżnikach jest to odległość z 
lekka za długa... ale niech żywi nie tracą nadziei. Stalin 
ukradł .mi plecak wraz z marszałkowską buławą, za to 
teraz mam w kieszeni bilet na Irish Sweep Stake, jeśli 

więc wygram przenoszę się do Europy, pozostawiając 
Kanadę Kanadyjczykom.

...Minął jeszcze jeden rok _ 22-ga gwiazdka poza 
Krajem, a moja tu 13-ta w Kanadzie. Od 1939 r. po
starzeliśmy się o całych 22 lat. Szybko życie przechodzi 
ale i za to co się przeżyło dobrego czy złego i tak 
trzeba Panu Bogu dziękować gdyż, przynajmniej jeśli 
chodzi o mnie dożywam wieku wtórnego dzieciństwa 
gubiąc po drodze trochę zęby, woreczek żółciowy i sporo 
włosów, ale mam ręce nogi i oczy i resztę jeszcze w jako 
takim stanie użyteczności. Zima w tym kraju jest nudna 
gdyż stale leje i rzadko kiedy udaje się w niedzielę 
zrobić wypad poza „rogatki miasta”. Jeśli chodzi o week
endowe wieczory, to mamy tu atrakcji aż za dużo. To 
Kongres Polonii Kanadyjskiej, to Stowarzyszenia Pol
skich Kombatantów, to inna federacja wysilają się w 
pomysłach i organizują zabawy, podwieczorki, śledziki, 
koncerty i inne obchody, a nawet bale na których niżej 
podpisany prowadzi poloneza zresztą raczej nieudolnie. 
Na spanie właściwie nigdy nie ma czasu i człowiek jest 
zawsze zmęczony. Romanowski przestał pisać zupełnie. 
Parę tygodni temu mieliśmy u Siebie wizytę kmdr. Kow
nackiego z małżonką. Wygląda doskonale taki sam żywy 
szczupły i włosów mu nie przybyło. Był poruszony swoim 
nowo nabytym samochodem więc rozmowa toczyła się 
przeważnie na ten temat. Strasznie nam przykro, że 
Bialowski, którego tak wszyscy tutaj lubimy, zmienił linię 
i się nie zjawia. Bardzo nam go brak. Wkrótce napiszę 
więcej, a teraz proszę przekazać wszystkim kolegom 
dużo serdecznych pozdrowień i najlepsze życzenia.

AFRYKA :
216, Stella Rd„ Hillary, Durban 
28. 4. 1961.

Drodzy Koledzy!
Dziękuję za list z 7 bm. wraz z pokwitowaniem za 

składki. Wstyd mi, że od tak dawna nic nie napisałem, 
więc postaram się teraz to naprawić. Południowa Afryka 
jest teraz bardzo na widowni, więc spodziewam się, ze 
tutejsze sprawy mogą Was zainteresować. Oczywiście 
czytacie na pewno sporo na ten temat w gazetach, ale 
ilekroć mowa o wiadomościach czerpanych z gazet, przy
pomina mi się autentyczny wypadek z moją rodzoną 
siostrą, która w roku zdaje się 1936 czy 1937 pojechała 
ze swym mężem na wakacje do Hiszpanii, gdzie spędzili 
bardzo przyjemnie kilka tygodni i dopiero po powrocie 
do kraju dowiedzieli się z gazet, że w Hiszpanii w czasie 
ich pobytu wybuchła wojna domowa, w której tysiące 
ludzi straciło swe życie. Tak samo prawdopodobnie gazety 
w Anglii piszą o straszliwych zaburzeniach w Południowej 
Afryce, o których my nic nie wiemy dlatego zwykłego 
powodu, że są one kolosalnie przesadzone. Ostatnie roz
ruchy miały miejsce rok temu w kwietniu i spowodowały 
śmierć około 70 murzynów. Powodem tej tradegii był 
wyłącznie brak zimnej krwi, albo raczej powiedzmy, pe 
prostu tchórzostwo policji, która bez prowokacji zaczęła 
strzelać do tłumu, który był zupełnie przyjacielski — do 
tego stopnia, że przynieśli kosz „cold drinków ’ dla policji! 
Rząd tutejszy jest kompletnie zwariowany na punkcie 
koloru skóry i doprowadza do takich nonsensów, że np. 
niedawno jakiś biały człowiek umarł po wypadku samo
chodowym, bo „biały” ambulans był zajęty gdzieindziej 
i przysłano po niego „czarny”, do którego policja zabro
niła go załadować! W innym wypadku czarnemu dokto
rowi zabroniono udzielić pierwszej pomocy białej ofierze 
wypadku itd. w autobusach czarnym nie wolno jeździć 
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razem z białymi, na poczcie i na kolei mają oddzielne 
okienka itp., ale jednocześnie większość białych dzieci 
jest wychowywanych przez czarne nianie do tego stopnia, 
ze najpierw uczą się mówić po murzyńsku, a dopiero 
znacznie później po afrikans lub angielsku. Jest to więc 
kraj nieprawdopodobnych paradoksów, tym dziwniejszy, 
że ci zajadli rasiści jednocześnie w prywatnym życiu 
odnoszą się do murzynów bardzo po przyjacielsku, oczy
wiście na stopie pana i sługi, tym niemniej pana dobro
tliwego do wiernego sługi. Murzyni w ogromnej większości 
zdają się być zadowoleni ze swego losu za wyjątkiem 
pewnych poniżających praw, których zniesienia się do
magają coraz gwałtowniej. Głównie idzie im o zakaz 
przebywania na ulicach po godzinie 10 wlecz, i o przy
mus noszenia przy sobie tzw. passow tj. dowodów osobi
stych bez których mogą być aresztowani i skazani na 
więzienie. Również nie wolno im zmieniać miejsca za
mieszkania bez pozwolenia., o które bardzo trudno. Nie
które najbardziej lukratywne zawody są zarezerwowane 
prawem dla białych, tak, że jeżeli nawet murzyn wielkim 
wysiłkiem zdoła zdobyć fachowe wykształcenie, w wielu 
wypadkach nie może go wykorzystać dla poprawy swego 
losu. Moim zdaniem te niebywałe wybryki rasistowskie 
są spowodowane po pierwsze kompleksem niższości, który 
ci Afrikaans posiadają niewątpliwie, a po drugie faktem, 
że prawie wszystkie stare rodziny tutejsze mają większą 
lub mniejszą domieszkę krwi murzyńskiej, co starają się 
zatuszować przesadną pogardą dla tej rasy. Pomimo tego 
wszystkiego. Południowa Afryka jest nadal krajem mle
kiem i miodem płynącym, krajem, gdzie każdy człowiek 
z głową na karku i chęcią do pracy może bez trudności 
znaleźć wygodny i komfortowy byt. Każdy fachowiec obo
jętnie w jakiej dziedzinie, jest rozchwytywany natych
miast po przyjeździe. Dla ludzi bez określonego fachu 
lub mających zamiłowanie do życia spekulacji lub black 
marketu, kraj ten nie jest odpowiedni. Opozycja przeciw
ko obecnemu reżymowi wzmaga się stopniowo i mamy 
nadzieję, że w końcu zwycięży, jeżeli nie będzie to za 
późno. Na razie jeszcze pozory demokracji są zachowane 
w' odniesieniu do białych i w wyborach obecna partia rzą
dząca mogłaby stracić władzę. Zależy to tylko od tego 
czy dostateczna ilość ludzi przekona się dostatecznie 
wcześnie o błędności obecnej polityki. Przekonywać ich 
jest niestety dość trudno, bo są z natury uparci, a zre
sztą nikt nie lubi rezygnować z posiadanych od pokoleń 
przywilejów i miękkiego wygodnego życia. Z drugiej stro
ny wielu murzynów zdaje sobie sprawę z tego, że ma
terialnie powodzi im się lepiej pod rządami białych niż 
gdyby się sami rządzili. Miejska ludność murzyńska ko
rzysta z doskonałych szpitali, nowoczesnych kolonii miesz
kalnych oraz ze szkół co prawda bardzo prymitywnych 
pod względem programu nauczania. Jestem pewien, że 
materialnie stoją oni dużo lepiej niż np. chłopi w nie
których dzielnicach Polski. Np. na około 12 milionów 
murzynów przeszło 100.000 posiadają własne samochody, 
jest to bardzo mało w stosunku do ludności białej, gdzie 
jeden samochód zdaje się przypada na 3 czy 4 osoby, 
ale na pewno wielokrotnie więcej niż w pośród chłopów, 
a może nawet całej ludności Polski, w mojej kopalni 
zarobki murzynów wahają się od £ 15 do £ 50 miesięcznie. 
Prócz tego kawalerowie, lub ci, którzy mają żony na wsi 
dostają jedzenie i mieszkanie za 6 sh. tygodniowo. Mają 
też bezpłatną pomoc lekarską, 3 tygodnie płatnego urlopu 
rocznie wraz z holiday bonus i emeryturę po conajmniej 
10 latach służby. Trzeba też pamiętać, że koszt utrzy
mania tutaj jest dużo niższy niż w Anglii. Np. można 
dostać pokój w pensjonacie tzw. private hotel z pełnym 
utrzymaniem począwszy od £ 14 miesięcznie. Murzyni 
mogą mieszkać w hostelach miejskich, gdzie płacą zdaje 
się tylko około £6 miesięcznie. Jak długo obecne sto

sunki dadzą się utrzymać, trudno jest przewidzieć. Ja 
osobiście jestem przekonany, że zmiana nastąpi wkrótce, 
lecz że nie będzie to krwawa rewolucja, tylko pokojowy 
przewrót, który pójdzie na lepsze. Może się mylę, ale 
nikt tu naprawdę nie chce krwawej rewolucji. Powodem 
tego jest to, że kraj jest tak bogaty, że każdy ma coś 
do straceń'a i nie chce tego ryzykować. A teraz parę 
słów o ras samych. Ja nadal łamię kamienie, przy czym 
produkcja teraz jest około 3 razy większa, niż 11 lat temu 
kiedy tu zacząłem. Zyski powiększyły się 10-krotnie, tak, 
że moi bossowie nie mają powodu do narzekania. W 
końcu roku zaczniemy budować nową fabrykę-cementow- 
nię. Zona chowa się zdrowo, choć czasem narzeka na 
artretyzm. Syn jest na uniwersytecie i studiuje ekonomię. 
Jak Bóg da to skończy za 2 i pół roku. Kończę serdeczny
mi życzeniami dla całej Marynarki i specjalnymi powin- 
szowaniami dla Zarządu Samopomocy z powodu ofiarnej, 
wytrwałej i owocnej pracy w niesłychanie trudnych wa
runkach. Po Afrikaans mówi się tutaj „Alles van die 
Beste”, co się wykłada na „wszystkiego najlepszego”.

Szczerze oddany
Juliusz Erlich

S. Kopecki, 
500 Sherwood Avenue, 
Marlborough, 
Salisbury, S. Rhodesia

2 luty 1961.

Drogi Redaktorze „Naszych Sygnałów”,
Od czasu osobistej mojej i żony wizyty w Samo

pomocy w czasie naszego urlopu w Europie w kwietniu 
i maju 1958 r. nie odezwałem się ani słowem. Poruszony 
obecnie apelem w ostatnim numerze „Sygnałów”, który 
dziś otrzymałem postanowiłem, że czas najwyższy prze
rwać tę ciszę. Jakkolwiek nasz „Czarny Kontynent” ciągle 
jest obecnie w wiadomościach radiowych i zajmuje szpal
ty całe druku w gazetach, w „Sygnałach” ani słowa z 
Afryki chociaż jest nas tu kilku w różnych częściach 
Afryki. Problemy nasze tutaj są tak skomplikowane 
( a każden z nas zapewne uważa, że pisząc stąd trzeba 
by coś O tym napisać), że w rezultacie nikt nie pisze 
bo to nie łatwo. Ja więc niebędę próbował i powiem tyle 
tylko, że wszystkie te sprawy zupełnie inaczej wyglądają 
dla nas tu żyjących. My wiemy, że żadne konstytucje 
ani parlamentarna forma rządu na wzór angielski nie 
mają najmniejszych szans powodzenia w tych krajach, 
że murzyn jest w tak początkowym stanie rozwoju spo
łecznego i politycznego, że uznaje tylko siłę, i że osta
tecznie tylko dyktatura ma tu szanse powodzenia. Zda- 
jemy sobie też niestety sprawę z tego, że kolonializm 
się skończył kompletnie, i że dla Anglii losy kilkuset 
tysięcy białych tutaj są mniej ważne niż nadzieja możli
wości handlowania z milionami murzynów. Nadzieja ta 
jest im ważniejsza, mimo tego, że istnieją wszelkie możli
wości ku temu, że nie będą handlowali z Anglią tylko 
z Kruszczowem. Istnieją więc wszelkie możliwości ku 
temu, że niedługo nie tylko Kongo, Kenya, Uganda i 
Tanganyika przejdą całkowicie w czarne ręce, ale też 
Nyasaland i Północna Rodezja. Co do Południowej Ro
dezji, to wierzę, że losy nasze są związane mocno z losami 
Południowej Afryki i biali nie oddadzą tych obszarów 
murzynom jeszcze przez długie lata. Co do mnie to po
dobnie jak tysiące innych jestem przygotowany strzelać 
tę czarną masę jeśli trzeba będzie. Jest też zupełnie 
prawdopodobne, że niedługo Południowa Rodezja będzie 
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niepodległym państwem i wtedy oczywiście różne wasze 
McLeod’y nic nie będą mieli tu do gadania. Na pewno 
tak się stanie, gdy za dużo będą nam bruździli bo coraz 
mniej tu cierpliwości. Macmillan ze swoimi „winds of 
change” i MćLeod, który sprzedał murzynom Kenyę, są 
tu bardzo niepopularni.

Poza tym życie nam płynie bez szczególnych Wrażeń. 
Ciągle pracuję w Vacuum Oil Co., 1 czekam następnego 
urlopu. W tym roku wybieramy się też samochodem do 

Luangwa Valley w Północnej Rodezji, gdzie są jesacse 
duże koncentracje wszelkiego rodzaju zwierzyny, a potem 
do Kruger National Park w Unii Południowej Afryki 
i wzdłuż wybrzeża przez Lourenco Marąues w Mozambiku, 
Swaziland, Durban do Capetown i z powrotem. W Europie 
mamy nadzieję być następnym razem w 1963 roku, kiedy 
mam nadzieję zobaczyć kolegów.

Łączę bardzo serdeczne pozdrowienia.
S. Kopecki

Kochanym Przyjaciołom, a zwłaszcza 
„wspólnikom” czasów sielsko-anielskicb 
w Gdyni — ku pamięci.

ORP. MAZUR — „MÓJ“ OKRĘT PIERWSZY 
I OSTATNI...

Szumi morze, pachnie zboże, 
Jasne słonko wstało już, 
Nad zatoką, nad szeroką
Drzemie Gdynia w blaskach zórz...

(Poezja „Petitki Myszki”)

Gdynia, — lato — rok tysiąc dziewięćset dwudziesty- 
któryś...

Drzemią pensjonaty „Świt” i „Tuska”, drzemie stary 
Kurhaus, odnowiony i przemianowany na „Gwiazdę 
Pomorza” — wszystko jeszcze śpi po wczorajszej, hucz
niejszej — niż zwykle zabawie. Na plaży pustki. Gdynia 
mało była znana jeszcze i dopiero wchodziła w modę. 
„Polska Riviera” wykańczała pośpiesznie górne piętra, 
a wśród łanów zbóż na stokach Kamiennej Góry bielały 
ściany „Hotelu Kaszubskiego”, który — o zgrozo; — miał 
za oświetlenie... lampy naftowe! Właściwie więc „kokosy" 
w tym' sezonie robił pan Dyniewski, restaurator z Byd

goszczy, który prowadził fachowo i z wdziękiem resta
urację „Gwiazdy Pomorza”. Sprowadził dobrą orkiestrę 
grającą zapamiętale wszystkie najnowsze foxy, shimi 
i tanga; po południu codziennie „małe dancingi”, no 
a wieczorem „duże”, które często-gęsto przeciągały się 
do późnej nocy, a nawet czasami do świtu. Tak, tak, 
Gdynia ma świętną przyszłość przed sobą... tu pan 
Dyniewski zatarł radośnie ręce. W dodatku „Kaszubski” 
się nie liczy, bo to oświetlenie i odległość od deptaku 
i mola... Marynarka obrażona na „Polską Riyierę, więc 
jak tam nie ma granatowych mundurów, to i letniczek, 
a zatym letników wogóle (Wiadomo — „za mundurem 
panie sznurem”). Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie te 
trudności aprowizacyjne. Trzeba prawie wszystko spro
wadzać z Bydgoszczy, bo Gdańsk taki drogi (ach te 
guldeny!), a w dodatku wczoraj ten gruby komandor... 
no jakże mu tam? — aha! Bereśniewicz — spustoszył do
słownie cały bufet! Posuwał się wolno z talerzem z lewa 
na prawo i efekt? — puste półmiski! Ha. trzeba znowu 
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telefonować do Bydgoszczy i jednak pojechać do Gdań
ska, bo na dzisiejszy wieczór — pustki w bufecie... Tu 
pan Dyniewski westchnął ciężko, obejrzał nienagannie 
białe kamasze i wyszedł z „Gwiazdy Pomorza”, kierując 
się ściężką polną w stronę ulicy Starowiejskiej.

W międzyczasie na plaży pojawiły się grupki miłośni
ków opalania się i kąpieli. Pod dużym głazem za „Polską 
Rivierą” rozpostarły się dwie „petitki”, wysmarowane olej
kiem, z liśćmi na nosach i powiekach. Jak długo pamię
cią sięgnąć wstecz, zawsze nazywano, je w rodzinie „pe- 
titkami”, w odróżnieniu od starszej generacji, która 
reprezentowały w tym sezonie — Maja, siostrzenica pani 
Ludwiki i Halina, starsza córka pani Stefanii, obie star
sze panie prowadziły pensjonaty „Świt” i „Gwiazdę Po
morza”, a „panienki” były dla ozdoby; na petitki nikt 
uwagi nie zwracał, (a „panienki” w stosunku do „petitek” 
używały raczej określenia „te nieznośne smarkate”).

Petitki rozprawiały żywo, reasumując wczorajsze nie
zwykłe wydarzenia; widziały z bliska i to dwukrotnie 
samego komandora Unruga — to raz, po tym wieczorem 
na dancingu byli prawie wszyscy „nasi”... kpt. Tadzio 
Stoklasa (Chopin! — jak on grał wczoraj!...), por. Na- 
mieśnlowski (wiesz, ten od „Uwiedzionej” Boy’a), obaj 
kapitanowie — jak zwykle nierozłączni: Morgenstern 
i Kosianowski, jak zawsze śliczny kapitan Nahorskl — 
no i... Brunończyk jabłoński... Tu petitki zachichotały 
na wspomnienie wczorajszej uroczystości przyjęcia Bru- 
nonka do „rodzinki”, przy czym obie mamy zostały 
„ciociami”, a Haliną „babcią”... A te raki, które spiekła... 
możnaby z nich zupę ugotować... No a po tym, gdy 
przysiadł się do ich stolika komandor Bereśniewicz — 
zostały oficjalnie zaproszone na podwieczorek na okręt. 
Obiecał mamom, że będą specjalnie na ich cześć jakieś 
smakołyki kresowe, petitkom natomiast, że będą mogły 
zwiedzić okręt, ORP. „Mazur”. Pierwszy okręt polski, 
który będą mogły ZWIEDZIĆ... No i te pyszności na 
podwieczorek, które będą na „pe... i te ilości... Każdy 
przecież wie na Flocie, że komandor Bereśniewicz nie 
lubi jadać mało. Biedny pan Dyniewski, zawsze tak wy
tworny i ślicznie ulizany — wyrywał garściami włosy z 
głowy w nocy, patrząc na pustoszejące półmiski...

Po południu tegoż dnia z pensjonatu „Gwiazda Po
morza” wyruszyła karawana. Na przodzie pomykały 
petitki, w przyzwoitej odległości od „tych smarkatych” 
— panienki pełne emocji i niewyraźnie zarysowanych 
nadziei, w końcu — obie mamy z panem Pawłem, mężem 
pani Stefanii. Droga na Oksywie była długa męcząca, 
bo szło się coprawda wygodną szosą i łany zbóż szumiały 
po jednej i drugiej stronie, ale tego dnia skwar bardzo 
dokuczał, to też wszyscy marzyli o szklance herbaty — 
z tymi obiecanymi dodatkami. „Petitki” już wypatrzyły 
okręt, już przez kartoflisko dotarły do mola przy którym 
stał „Mazur” — ale jako grzeczne dziewczynki zaczekały 
na resztę towarzystwa Gdy już i starsi się zbliżyli, 
petitki dumne ze swej „wiedzy marynarskiej” zapytały 
podoficera, pełniącego służbę na pokładzie: „Panie bos
manie, czy możemy poprosić pana komandora Bereśnie- 
wicza?”. Zapytany z lekkim zdumieniem i przerażeniem 
policzył oczami towarzystwo i nadchodzącemu marynarzo
wi rzucił kilka słów. Petitki w międzyczasie, ku zgorsze
niu „panienek” już znowu pytały: — „A gdzie pan ko
mandor — na RUFIE czy na DZIOBIE? A może w 
MESSIE?” Podoficer filuternie przymrużył oko i wodząc 
drugim Od dziobu do rufy, tam i z powrotem — mruk
nął cichszym głosem: „Musi być na rufie, bo dziób coś 
za bardzo wystercza”... W tej chwili rzeczywiście od 
strony rufy podszedł komandor Bereśniewicz. Szarmacnko 
wprowadził starsze panie na okręt i zaprosił odrazu do 
messy. Petitki oczywiście były tam pierwsze, by zlustrować 

smakołyki, które widziały w swej wyobraźni — urzeczy
wistnione w postaci całych stert... Na stole jednak, 
zasłanym biały obrusem — stało 8 głębokich talerzy i... 
duże łyżki. Petitki zatrzymały się zdumione. Głębokie 
talerze? Może do lodów? bąknęła jedna ż nich bez 
przekonania. Gdy towarzystwo całe znalazło się w mes
sie, „panienki” posmutniałe policzyły nakrycia... a więc 
nikogo więcej?... Petitki siedziały wyjątkowo ciche i 
osowiałe, talerze bowiem gdy je dotknęły — były gorące... 
więc nie lody. Komandor usadowiwszy gości zadyspono
wał donośnym głosem: „Wańka, a Wańka, niesi kołduń- 
czyki” i z dumną miną skontrolował czy nazwa tych 
przysmaków kresowych znalazła odpowiednie uznanie i 
ocenę w oczach najstarszej generacji. Petitki trochę 
rozczarowane zabrały się jednak ostro do jedzenia licząc 
na to, że ten pierwszy ukłon w stronę mam — należy 
się im „z wieku i urzędu”, ale dalszy ciąg to będzie już 
na „pe” nie z tej dziedziny; starsi tymczasem delektowali 
się pierwszą wazą wyśmienitych kołdunów. Zawartość 
jej znikała w mgnieniu oka. Wjechała — druga waza. 
Pan Paweł dotrzymywał początkowo towarzystwa koman
dorowi. z trzecią flirtował już tylko sam gospodarz. — 
Petitki zawiedzione w swych dalszych oczekiwaniach, 
zaczęły się upominać o obiecane zwiedzanie okrętu. 
Między drugą a trzecią wazą specjału — komandor 
Bereśniewicz zawołał marynarza i oddał mu petitki pod 
opiekę, które natychmiast zapomniały o zmartwieniach 
w messie, gdy się znalazły na pokładzie „prawdziwego” 
okrętu. A co to jest?... a do czego służy?... a czy można 
to poruszyć?... Tysiące pytań spadało na biedną głowę 
marynarza, który nie nadążał w odpowiedziach. W 
pewnej chwili petitki stanęły zdumione: komin, nie 
kómin, a zgięty u góry i rozszerzony i zakończony 
siatką... co to jest? Marynarz z powagą objaśnił: to 
„paka”. Jak który marynarz coś przeskrobie, to na tyle 
a tyle godzin sadzają go tu za tę kratkę. Petitki z prze
rażeniem spojrzały po sobie. Zupełnie jak w czasach 
średniowiecznych... pręgierz. Biedni marynarze! Podoficer 
stojąc niedaleko i słysząc ten wykład, ledwo mógł się 
pohamować, by nie wybuchnąć śmiechem, słysząc taką 
definicję biednego, okrętowego wentylatora. Petitki zwie
dziły wszystko, i maszyny, i pomieszczenie dla załogi, 
zajrzały pod pokrowce osłaniające c.k.m’y, były na most
ku, dotykały wszystkiego, i pytały... pytały... W pół 
godziny stały się starymi „wygami morskimi” i co chwila 
padały słowa; burta... kil... bandera... maszyny .stop’... 
cumy rzuć...

W godzinę później starsi i „panienki” stali na po
kładzie okrętu, czekając na motorówkę, gdyż komandor 
Bereśniewicz z galanterią zaproponował odwiezienie ca
łego*  towarzystwa Wiprost do molo w Gdyni, dodając przy 
tym: „trzeba przecież coś jeszcze przekąsić przed spa
niem”. Petitki prawie siłą ściągnięto z mostku kapitań
skiego, w czym najdzielniej pomagał oprowadzający ma
rynarz, blady z wyczerpania i bliski szoku nerwowego.

Wieczór się zbliżał, od morza szedł rzeźwy i słony 
powiew. Petitki po wrażeniach przeżytego dnia, siedziały 
teraz ciche i wpatrzone w morze, w którym odbijał 'ię 
blask gasnącego dnia. Motorówka szybko ruszyła w stronę 
Gdyni. Obie petitki obejrzały się na opuszczony przed 
chwilą okręt, ich pierwszy, prawdziwy okręt. Zwolna 
sylwetka „Mazura” roztapiała się w szarej dali i w cieniu 
rzucanym przez wzgórze Oksywskie. Kochany, stary „Ma
zur”...

Gdzieś przy końcu sezonu w „petitki” i wogóle w całą 
rodzinkę uderzył grom z jasnego nieba. Ukochany pupilek 
mam. „niedotopieliennik” z ORP. ..Kaszuba” — Brunoń- 
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czyk — coś przeskrobał 1 dostał „pakę’”'(ojej!!! tą za 
kratkami!), czyli — jak petitki, wygi morskie — wyjaśniły 
rodzince, nie wolno Mu było zejść z okrętu. A ORP. „Ma
zur’’ stał właśnie na redzie prawie vis a vis molo gdyń
skiego i sylwetka jego rysowała się ostro na tle pogod
nego nieba i szaro-niebiesko-zielonych fal morza. Rozpacz 
była powszechną i szczera, bo wszyscy tego podchorążaka 
ogromnie lubili i nawet pan Paweł, człek bywały i star 
teczny z przyjemnością przyglądał się, gdy Brunonek, 
piękny jak bóstwo, wygibał się w powłóczystych tangach 
z co urodziwszymi letniczkami.

Ponieważ z „panienek” — Maja już wyjechała i zo
stała tylko Halina — petitki poczuły się mocniejsze W 
swej pozycji społecznej i stosowały względem niej swoisty 
terror, gdy była innego zdania niż one. Zaczynało się 
przy tym zawsze Od podejrzanej słodyczy obu „smarka- 
tych” — mniej więcej na temat: .... Widziałam kogoś
wczoraj w „małpim gaju”... była to — kobieta... nie 
sama... Tu petitki wpatrywały się — mówiąca te słową 
— w niebo, druga — groźnym okiem w winowajczynię. 
Halina z reguły — winna, czy niewinna — okrywała się 
wtedy purpurą i na wszystko się zgadzała. Tak było 
i teraz, postanowiły o zmierzchu podjechać łodzią do 
ORP. „Mazura” i dać wyraz swej wielkiej trosce o 
Brunonka i jego samopoczucie. Koło 8-ej wymknęły się 
z „Gwiazdy Pomorza” i trzymając Halinę między sobą 
(dla pewności, by nie zwiała w decydującym momencie), 
skierowały się do chaty rybaka Jana Kąkola z prośbą 
by im użyczył swej łodzi. Halina siadła przy sterze, pe
titki przy wiosłach, a stary Kąkol zepchnął łódź i zastał 
na brzegu, pykając flegmatycznie fajeczkę. Już przestał 
się dziwić tym z miasta, co to godzinami leżą czy śpią 
na plaży w biały dzień, a wieczorami, a zwłaszcza przy 
księżycu, pływają łodziami do utraty tchu. A w tym 
sezonie to wypożyczanie łodzi — opłaciło się, o tak, 
opłaciło się... Będą nowe „seci” na połowy...

Petitki pracowały w pocie czoła. Halina miała minę 
tryumfującą. Tak, zmusiły ją „te smarkate”, żeby z nimi 
popłynęła, ale za to teraz, jak się to one męczą... wiosła 
ciężkie... pełna satysfakcja! Byłoby ciemno zupełnie, gdy
by nie księżyc, wielki i pyzaty, który powoli drapał się 
coraz wyżej na niebo i przyglądał się ludziom i ich spra
wom z wysoka, srebrząc wszystko szare tam, w dole. 
Morze wyglądało jak bajka. Petitki aż oniemiały z za
chwytu. Na tle tych drgających, płynnych srebrzystości 
— już niedaleko — tkwiła nieruchoma sylwetka „ich” 
okrętu. Podpływały wolno; — a w tym: „Kto w łodzi’” 
padło gromkie pytanie. Petitki ocknęły się z czarów 
i wyrecytowały jednocześnie: „Proszę pana wachtowego 
— my do pana Jabłońskiego”. Widać niebezpieczeństwo 
ze strony łodzi nie było zbyt groźne, bo głos łagodnie 

już zapowiedział spełnienie tej prośby. Petitki westchnęły 
żałośnie. Więc jednak w „pace”... biedny Brunonek!...

Po chwili jakaś ciemna sylwetka wychyliła się w 
stronę łodzi. „Czy to nie pomyłka? Ktoś chce mnie 
widzieć?” — Ojej! jaki głos ma zmieniony! Biedny chło
pak!... — „Ależ tak, tak! Tu „babcia” i petitki” — ra
dosny okrzyk z łodzi.

Długa chwila milczenia i zdumione: — „Ależ ja nie 
mam babci!” •*,

Teraz dłuższe milczenie w łodzi... Jak to? przypłynęły, 
by go pocieszyć, ukoić jego żal, że w „pace’’, że sam, 
gdy się „tam” bawią, a dźwięki upojonych melodii, z 
lekkim wietrzykiem docierały aż do okrętu — a tu „nie 
mam babci”... a Halina, to co? Halina tymczasem 
speszona rzuciła przytłumionym głosem: „Widzicie smar
kate, na co mnie naraziłyście? Zawracajcie!”

W stronę okrętu padł zgodny dwugłos, silący się na 
„lodowatość”. — „Przepraszamy” — i wiosła zapluskały 
dość gwałtownie. Wychylona sylwetka czas jakiś tkwiła 
na tym samym miejscu...

Rozżalone, zmęczone, ponure i rozczochrane, stanęły 
wreszcie petitki na werandzie „Gwiazdy Pomorza”. Pier
wszą osobą, którą ujrzały — był Brunończyk...

I tegoż wieczora dowiedziały się, że „oczko w głowie 
mam” nic nie przeskrobało, wcale nie siedziało W „pace” 
i że na ORP. „Mazurze” był jeszcze inny Jabłoński. Por. 
Staś Jabłoński..

* # SS

Lata płynęły...
ORP. „Mazur” cały ten czas służył wiernie Polskiej 

Marynarce Wojennej. Petitki Wydoroślały... Jedną z nich 
los związał z Flotą i Gdynią na długie, długie lata...

Aż nadszedł 1 września 1939. Nalot niemiecki zastał 
dawną petitkę na ORP. „Mazur". W pewnej chwili tupot 
i zdyszany głos: „melduję nalot nieprzyjacielski” — i jed
nocześnie rozpętało się piekło. Gwizdy lecących bomb, 
terkot karabinów maszynowych, salwy dział, wycie silni
ków samolotów — wszystko się zlało w jeden straszny, 
ogłuszający huk, trwający — zdawałoby się — wieczność... 
Spokojny głos komenderował: „Cumy rzuć”...

Niedaleko jednak „Mazur” odpłynął. Trafiony bombą 
niemiecką — na środku basenu Portu Wojennego, zaczął 
tonąć. W zamęcie wody i powietrza tonął spokojnie i po
woli, dając czas żywym ze swej ostatniej załogi — rato
wania życia.

I dawną petitka uratowała swe życie. Ale serce jej 
zostało tam, na „Mazurze”, w Gdyni... Czy tylko to 
jedno serce?...

A. D. Cieszkowska
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BOLESŁAW POMIAN

ŚLAD
Za Rumią Jerzy wjechał w dobrze znaną mu oko

licę. Czas jej nie zmienił. Ten sam kościółek, ten sam 
biały domek dróżnika. Po prawej Stronie szosy — roz
ległe dworskie łany, majątku Rzucewo, po lewej — wą
skie, długie zagony. Dolinę zamykało obłe wzgórze. By
ło ono porośnięte lasem, i szosa, by pokonać Wzniesie
nie, pięła się w ostrych zakosach.

Jerzy jechał powoli, pilnie lustrując las. Szukał małej 
kapliczki przybitej do drzewa, o które uderzył kiedyś 
por. Kownicki. Obok powinien być krzak leszczyny, któ
rego młode, sprężyste gałęzie ocaliły życie Jerzego. 
Jest i drzewo i kapliczka i krzak leszczyny.

Jerzy wziął to za pomyślną wróżbę dla swej wypra
wy. Tu, u brzegów morza, wśród falujących zbożem 
wzgórz pragnął odnaleźć i podjąć rutkę, która doprowa
dziłaby go do kraju młodości.

Od kilku godzin znajdował się w Polsce. Po dwu
dziestu latach, po dwudziestu latach walk, klęsk i zwy
cięstw oraz nieudanych prób zaaklimatyzowania się na 
różnych kontynentach. Wbrew wszystkim radom . i 
ostrzeżeniom, teraz, po dwudziestu latach jechał aby 
odnaleźć tę zagubioną nić, która doprowadziłaby go do 
tego jednego, jedynego kraju w którym potrafiłby się 
zaaklimatyzować, do kraju młodości.

Z doświadczenia swych licznych tułaczek wiedział, 
że■ po całym globie ziemskim są rozsiane oazy, które 
wymykają się spod działania czasu. Są zakątki, nad 
którymi czas przechodzi zupełnie ich nie zmieniając, 
Najczęściej drobne, zagubione osady, podgórskie wsi, za
pomniane przez ludzi, małe, miasteczka portowe. Miał 
nadzieję, że jego dawny, przedwojenny garnizon, Puck, 
należy do tej kategorii.

Wjazd do miasteczka utwierdził go w tej nadziei. 
Nic się nie zmieniły nierówne kocie łby bruku. Te same 
wąskie, wysokie domy stały po obu stronach Wąskich 
ulic. Zmieniły się tylko nazwy. Ulica Marszałka Piłsud
skiego była teraz aleją Czerwonej Gwardii. Ulica Wileń
ska stała się ulicą Szczecińską. Na niektórych zmienio
no tylko daty. Ulica 3-go Maja została ulicą 1-go Maja, 
a ulica 10-go Lutego — ulicą 22-go Lipca.

Heli! — myślał Jerzy, rozbawiony tym niezłomnym, 
upartym trwaniem miasteczka — warto było robić aż 
rewolucję, by zamienić trójkę na jedynkę a luty na 
lipiec?

Na rynku, stare odwieczne domy były teraz powle
czone świeżą farbą.

Wielkie litery transparentów nawoływały do akcji. 
Obiecały „dogonić i przegonić”. Alę nieliczni przechod
nie snuli się tym samym powolnym, sennym krokiem. 

który ongi (ćwierć wieku temu) tak irytował młodego 
lotnika.

To miasteczko ,— myślał Jerzy — trwa już przeszło 
sześćset lat. Cóż dla tych murów znaczy dwadzieścia 
lat? Co dla nich transparenty i hasła? Te mury wi
działy i krzyżaków i „kaprów” i Prusaków. Przeżyły 
„niepodległość’’ i zapewne przetrzymają i .Wyswobodze
nie”.

Skręcił w ulicę Józefa Hallera, obecnie Józefa Sta
lina, i skierował się do Domu Kuracyjnego. Zatoka była 
szara i senna. Jerzy zostawił samochód na parkingu i 
obchodząc Dom Kuracyjny od strony parku szedł ku 
restauracji.

Jakże dobrze pamiętał tę salę, dębowe obicia ścian, 
olbrzymie rogi jelenie, masywny, piętrowy bufet gdański, 
staroświeckie kryształy żyrandoli i dumę Jasia Boyar- 
skiego, lustrzany krąg, na. którym się tańczyło i w któ
rym, gdy umiało się odpowiednio podprowadzić tancer
kę, .odbijały się najbardziej intymne szczegóły jej gar
deroby.

Jerzy szedł coraz wolniej uzdłuż ściany Domu Ku
racyjnego, odtwarzając sobie w myślach jego wnętrze.

Ten stolik przy oknie Szysta. Obok stolik Kryńskie
go' i Ciapciusia. Tam siadywali Borowiec i Wacięga. 
Tam Wałek i Heniek. A przy środkowej ścianie Władek 
i ja. Obok Zieliński i „Kaszeba”.

Mocny Boże! Mieliśmy bronić Bałtyku — a obroni
liśmy Londyn i Kair.

Rozsypaliśmy się po ealutkim świecie od Kaliforii 
do Karacłii. Ale przecież któryś musiał tu powrócić. 
Gdzieś tu można będzie podjąć ślad prowadzący do kra
ju młodości. Ozyż tuż za tymi drzwiami?

Serce Jerzego szło na najwyższych obrotach gdy 
naciskał klamkę drzwi. Otworzył. Wszedł.

W pierwszej chwili myślał że się pomylił. Poznał 
tylko rozstawienie okien i drzwi. Z dębowych obić ścian 
— ani śladu. Zniknęły jelenie rogi i zniknął bufet- 
gmaćh, zniknęło lustrzane koło z parkietu. Zniknął na
wet sam parkiet, stoliki i krzesła.

Podłoga z desek, długie, ustawione na krzyżakach 
stoły, proste ławy. Z bielonych ścian krzyczą kolorowe 
hasła-plakaty.

Jerzy podziękował i wyszedł. Już za progiem opadło 
ku ściany, pod którą ongi stał jego Stolik. Jeszcze nie 
doszedł do środka sali, gdy zabiegło mu drogę Wypłowia
łe zjawisko rodzaju żeńskiego by poinformować go że 
stołówka będzie czynna dopiero od 13-ej.

Jerzy machinalnie postąpił kilka kroków w kierun- 
go uczucie strachu.
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Już raz to przeżył. Wtedy w palącym się Blenłieimie: 
uciekać!

Stał przed domem Kuracyjnym, wiedząc że jeśli te
raz siądzie do samochodu, zawróci na kierunek zachod
ni, gnać będzie do Szczecina i nie zatrzyma się aż u 
granicznych słupów.

„Przecież przyjechałem tu by odnaleźć i podjąć nić, 
która mnie zaprowadzi do kraju młodości” — uspokajał 
się Jerzy.

Zataczając szerokie koło przez parkowe aleje, Jerzy 
ominął z daleka pozostawiony na parkingu samochód 
i szedł ulicą Józefa Hallera, czy Józefa Stalina, ku ko
szarom Morskiego Dywizjonu Lotniczego.

Przemierzył kwadrat rynku, dziwiąc się że zupełnie 
nie widzi mundurów lotniczych, i wszedł w prowadzącą 
ku lotnisku ulicę.

Od bramy koszar dzieliło go jeszcze kilkaset 
metrów, a widział już całe szaleństwo, całą niepoczytal
ność swojej wyprawy. Tu na pewno nie uda się podjąć 
śladu wiodącego w kraj młodości. Było oczywiste że 
Puck już nie jest garnizonem, że koszary i lotnisko 
są opuszczone.

Główny budynek koszar był w ruinie. Olbrzymie 
hangary stały zamknięte. Tylko przed hangarem miesz
czącym ongi warsztaty stały maszyny rolnicze, koło 
których kręciło się kilkunastu robotników. Nad bramą 
lotniska dawny napis „Morski Dywizjon Lotniczy” zo
stał zastąpiony szyldem „Puckie Zakłady Mechaniczne”.

Wartownika oczywiście nie było, i Jerzy przeszedł 
bramę nie nagabywany przez nikogo o cel swej Wizyty. 
Wzdłuż betonowego pasa bieżni szedł w kierunku han
garów i stoczni. Lustrował pilnie mijane hangary, czy 
nie odnajdzie choćby najdrobniejszego śladu swojej wie
loletniej pracy.

Na próżno. Na niektórych drzwiach widniały jesz
cze napisy niemieckie rosyjskie i polskie, wskazujące że 
hangary były przejściową kwaterą oddziałów walczących 
tutaj armii. Ale z czasów Morskiego Dywizjonu Lotni
czego nie pozostał najlichszy nawet ślad.

„Weil, — myślai Jerzy — nasi „kontrpartnerzy” z 
Luftwaffe mieli dość czasu by zatrzeć tu po nas wszelki 
ślad”.

Szedł coraz wolniej, coraz ciężej było stawiać kroki. 
Potężne brzemię czasu waliło mu się na barki.

Czas. Sekundy, minuty, lata.
„Sekundy były zawsze po mojej stronie, — myślał 

Jerzy, — ile razy akcja rozgrywała się w sekundach, czy 
w ułamkach sekund, czas stawał po mojej stronie. 
Wiązka moich pocisków zawsze odnajdywała swój cel 
o ułamek sekundy wcześniej, zanim sam zostałbym ogar
nięty przez śmiertelny ogień „kontrpartnera”. Dlatego 
chodzę jeszcze po tej ziemi. Tak. Sekundy były zawsze 
po mojej stronie. Sekundy, ale nie lata. Lata były mi 
wrogie”.

Nawet nie wiedział kiedy doszedł do skraju lotni
ska, do podnóża Swarzewskiej Góry. Tu wyzyskując 
stromy, wysoki brzeg wybudowano ongi strzelnicę.

Jerzy już mijał wykop, chcąc wydostać się na okala
jącą lotnisko szosę, gdy uwagę jego przykuła gra sło
necznych promieni odbijających się od szklanego da
chu. Podszedł bliżej. W osłonie wysokiego wału strzelni
cy, do południowego jej stoku, któś przybudował nie
wielką oranżerię. Jerzy przystanął podziwiając piękne 
kwiaty. Usłyszał głos:

— Cześć panie poruczniku!
Od r. 1940 nikt nie zwracał się doń per „poruczni

ku”. Jerzy ze zdziwieniem odwrócił głowę, przed nim 
stał niski, krępy mężczyzna odziany w niebieski wypło
wiały kombinezon wysokie gumowe buty. Spod obszar
panego daszka okrągłej, wypłowiałej czapki śmiały się 
jasne, typowo kaszubskie oczy. Lewy policzek był prze
orany głęboką blizną. Po tej bliźnie Jerzy rozpoznał.

— Doetlaff! Jak się masz stary!
Bosman Doetlaff był szefem oddziału portowego. 

Z pierwszej światowej wyniósł głęboką ranę i głęboki 
wstręt do wojny i wszelkich spraw z wojną związanych. 
A jednak pozostał w wojsku. W dywizjonie utrzymywał 
się głównie dlatego źe kpt. Zieliński znał go jeszcze z 
czasów „cesarskiej” służby, poza tym nikt nie potrafiłby 
go zastąpić w dbałości o estetyczny wygląd lotniska. To 
właśnie bosman Doetlaff założył okalające hangary 
klomby. Jego dziełem była kotwica z kwiatów i ułożone 
z kwiatów litery M.D.L. No, a ten zegar słoneczny przy 
stoczni z czerwonych i białych goździków!

Więc chociaż przez 20-lecie bosman Doetlaff nie 
nauczył się poprawnie salutować po polsku, chociaż nie
odmiennie używał słowa „Geschwader”, chociaż na sto
łach w kancelarii oddziału portowego łatwiej było zna
leźć cennik nasion i katalogi firm ogrodniczych niż 
regulaminy wojskowe, stanowisko bosmana Doetlaffa 
było niezachwiane.

Teraz stał przed Jerzym w swym dawnym ogrodni
czym stroju. Niski, krępy, ze śmiejącymi się oczami.

Jerzy wyciągną! rękę. Uczuł żę dłoń jego została 
uśeiśnięta jakby ptasim szponem. Mimo woli spojrzał 
na rękę bosmana. Nic dziwnego. Z dłoni Doetlaffa po
został tylko kciuk i mały palec. Środka dłoni i trzech 
środkowych palców nie było. Bosman zauważył spojrze
nie Jerzego.

•— Pierwszego września, panie poruczniku, ten sam 
nalot, w którym zginął komandor Szystowski — wy
jaśniał rzeczowo.

. Historia Doetlaffa była prosta. Wojnę spędził w Sta
lagu. Nie chciał podpisać listy, choć mógł zostać nie 
tylko „Volks-” lecz nawet „Reichsdeustch”em. Po wojnie 
wrócił do Pucka i do hodowli kwiatów. Dostarcza aż 
do Gdyni, a gdy były „dni Gdańska”, wzywano go do 
wykonania z kwiatów herbu miasta. Szanują go tu i 
szanują jego pracę.

Przez przeszło godzinę dzielił się Jerzy z Doetlaffem 
wiadomościami o losach reszty kolegów. W Pucku nikt 
nie pozostał. Tego Doetlaff był pewien. Pożegnali się 
mocnym uściskiem.

Wzdłuż okalającej lotnisko szosy Jerzy wracał do 
pozostawionego przed Domem Kuracyjnym samochodu. 
Szedł powoli na próżno starając się uporządkować nat- 
tłok niepokojących myśli.

Tam, na dalekich lotniskach świata czuł się zawsze 
jakby odgrodzony grubą, kryształową taflą od życia 
czarnych, żółtych czy białych tubylców. Sprawy miesz
kańców Gold Coastu, Kairu czy Londynu były mu ide
alnie obojętne. Na wypieszczonych przez słońce plażach 
na pachnących jak kwiaty i barwnych jak motyle, wy
spach Bahamskich marzył o surowym, posępnym Bałty
ku, o niskich piaszczystych brzegach zatoki Puckiej. 
Prawdziwe, żywo obchodzące go sprawy, rozgrywały się 
tylko tam. W kraju młodości.

W poszukiwaniu tego kraju przebył 4000 km aby 
teraz ■ przemierzać powolnym,- zmęczonym krokiem oka
lającą lotnisko szosę. Na „swoje” lotnisko już nie chciał 
wstępować. W sercu czuł głęboki zawód. To przecież nie 
moiże być prawdą.

. Tu, na tym puckim lotnisku, on i jego przyjaciele 
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spędzili wiele lat przygotowując się do wojny. Mówiło 
się: „do obrony granic”.

To przygotowanie się stanowiło treść ich życia. Opa
nować tak samolot aby w jedną całość splotły się nerwy 
załogi i przewody maszyny, aby w ten sam, równy takt 
biły męskie serca załogi i dziecinne serduszka motorów.

Przyszła wojna.
Przegrali ją w Kraju, zwyciężyli na Zachodzie.
Wynik?
„Wczorajsi wrogowie są dzisiejszymi sprzymierzeń

cami. Wczorajsi sprzymierzeńcy stali się wrogami. Więc 
po co rozwaliliśmy w gruzy tyle miast, które dziś poma
gamy odbudowywać?”.

Jerzy mijał właśnie ruiny koszar. Tam na pierw
szym piętrze była ongi sala wykładowa. Tam usłyszał 
— i zapamiętał zdanie:

„Wartość człowieka mierzy się śladem jaki po sobie 
zostawia”.

To zdanie zasługiwało na wiarę. A przecież niewia- 
rogodne było, by z całego Morskiego Dywizjonu Lotni
czego, jako jedyny ślad ną tej ziemi pozostał ten 
śmieszny ogródek założony na zboczach strzelnicy przez 
dywizjonowego ofermę, Doetlaffa.

Niewiarogodne. a jednak prawdziwe.
Bolesław Pomian
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