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GLASGOW
Parę lat temu, w 1956 roku pojechałem na parę dni do 

Brighton, gdzie kol. Wieczorkiewicz zapoznał mnie z hi
storią koła S.M.W., bardzo bratnio i bardzo życzliwie po
plotkował na temat lokalnej marynarskiej Polonii i dopo
mógł mi do zebrania materiału na „reportaż" do Naszych 
Sygnałów. Serdecznie do dziś wspominam uprzejmość 
i gościnność panów Wieczorkiewicza i Zabłockiego, któ
rych niejednokrotnie podczas mego pobytu w Brighton 
widziałem i nagabywałem o dodatkowe informacje.

W ubiegłym roku pięciu z nas wysłał Zarząd Główny 
do Plymouth jako delegację na doroczną uroczystość 
złożenia wieńców pod tablicą pamiątkową wmurowaną w 
ścianę H. M. Dockyard‘u. Miałem przyjemność z kolegą 
T. Budzyńskim podzielić się z czytelnikami Naszych 
Sygnałów wrażeniami z Plymouth. Łatwo było i nie tak 
daleko dostać się do Brighton czy Plymouth i z zadowole
niem siedliśmy na laurach prawie, że dumni z dotychcza
sowych osiągnięć. Ale nie na długo.

Oto zakrzyknął gromko (w przenośni naturalnie, a 
raczej w liście) Kostek Siemaszko ze Stanów Zjednoczo
nych, że właściwie już najwyższy czas, by ktoś pojechał 
do Glasgow i coś o nich glasgowskich kolegach napisał. 
Szczerze mówiąc dawno wiedzieliśmy wszyscy —■ t.zn. i 
redakcja i Czytelnicy Naszych Sygnałów, że najwyższy 
czas na Glasgow. Skoro o sobie przez tyle lat sami nic nie 
napisali, trzeba więc pierwszy krok za nich postawić. Nie 
wątpię bowiem, że już od następnego numeru mieć bę
dziemy „Kronikę Glasgowską", podając wszystkim do 
wiadomości co się dzieje w miłej i pełnej energii społecz
ności marynarskiej w Glasgow.

Jak już zgodziłem się z Kostkiem Siemiaszko, że trze
ba do Glasgow pojechać, od razu się zorientowałem, że z 
wszystkich możliwych kandydatów do wyjazdu najłat
wiej mi będzie siebie samego namówić, bo od razu się 
przyznam, że oddawna na to wielką ochotę miałem. Za
rząd przyjął do wiadomości, prezydium przyklasnęło, a 
z Glasgow od kol. Bolesława Łassy otrzymałem w odpo
wiedzi, na mój list serdeczne zaproszenie na przyjazd.

* * *

Podróż miałem dobrą. W ostatniej chwili musiałem 
zmienić plany, bo niestety, nie mogłem z Londynu wyje
chać wcześniej jak w piątek rano 8-go września. Zamiast 
więc pociągiem nocą z czwartku na piątek, pojechałem 
samochodem w piątek. Do Szkocji dobiłem wcześniej niż 
przypuszczałem, bo duże odcinki już w pełni zmodernizo
wanej szosy A 1 i 18-to milowa autostrada wymijająca 
Doncaster umożliwiają bardzo szybką jazdę. Z zaintere
sowaniem mijałem Gretna Green, gdzie uciekają młode 
panienki w tym kraju, by wyjść za mąż bez pozwolenia 
rodziców, a przed dojściem do pełnoletności. Obecnie, gdy 
najpopularniejsze w polskim Londynie miejsce na wesel
ne przyjęcia, a mianowicie nasz poprzedni klub Bałtyk 
przy 13, Chelsea Embankment już nie istnieje i wogóle 
przy obecnych cenach zaproszeń, ślubów i przyjęć, może 
naprawdę warto ctórce zapłacić podróż do Gretna Green 
zamiast wyrazić swą zgodę?

Szosa z Carlisle do Glasgow jest w tej chwili przebu
dowywana. Jadę więc już wolniej1, mam za to okazję po
dziwiać piękne widoki (w drodze powrotnej przez Peebles 
jechałem chyba przez najbardziej malownicze strony 
Szkocji) i słuchać gwizdu swego pasażera. Dosiadł się 
do mnie szkocki żołnierz, sympatyczny, miły, małomów
ny, ale mający bardzo męczące (dla słuchaczy) przyzwy
czajenie gwizdania jednej „linijki" popularnej piosenki 
Messing about on the River. Dodać mogę dla szczęśli
wych — nieświadomych, że piosenka' ta jest raczej mdła 
i monotonna w najlepszym nawet wykonaniu.

Późnym wieczorem przyjeżdżam do Elżbietki (tak pa
nią (Elspeth nazywa jej mąż) i iWitka Wiszniewskich: 
u Nich mam przyjemność zatrzymać się podczas swego 
pobytu w Glasgow. Właściwie to mogło nas dziesięciu 
przyjechać. Bo czekał na mnie i kol. Wojtek Wojciechow- 
ski-Poraj, kol. Bolek Lassa w swym nowym domu prze
trzymał pokój dla mnie, i kol. Józef Wojciechowski za
prasza do siebie, a kol. Władek Banasiewicz twierdzi, że 
szkoda gadać; mam od razu zajeżdżać do Niego. Dziękuję 
Wam Koledzy za gościnność i serdeczność których wiele 
dowodów daliście podczas mego jakże krótkiego pobytu 
w Glasgow.
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U Wiszniewskich po odświeżeniu się po podróży do- 
staję jeść i pić i rozpoczynamy serię wspomnień o daw
nych latach i wymianę informacji na temat „co słychać". 
Mimo, że lata całe się nie widzieliśmy, czujemy się jakby 
to było wczoraj gdy z wspólnej, zazwyczaj pustej, szka
tuły razem wydawaliśmy pieniądze, piliśmy z jednej bu
telki i pozostaliśmy dobrymi przyjaciółmi mimo, że mie
liśmy te same zainteresowania. (Nie chodzi mi o litera
turę, czy muzykę a zresztą zapomiałem już, jak ona 
miała na imię). Przekazuję pozdrowienia od Stacha 
Olszewskiego, który zzielenial z zazdrości, gdy się do
wiedział, że jadę do Glasgow i tylu kolegów, szczególnie 
dawnych Pioruniarzy zobaczę.

* * *
'9-go września, w sobotę rano, meldujemy się z Witkiem 

Wiszniewskim u kol. prezesa Bolesława Łassy. Jest z nim 
kol. kapt. Wojciechowski-Poraj. Mam też przyjemność 
być przedstawiony paniom Lassa i Wojciechowskiej i 
okazję na krótką i bardzo miłą z Nimi rozmowę. Z kole
gami ustalamy program. Dowiaduję się, że w niedzielę 
spotykamy się na śniadaniu w domu S.P.K. z przedstawi
cielami Polonii Glasgowskiej. Na podwieczorek jesteśmy 
zaproszeni do Domu im. Gen. Władysława Sikorskiego, 
a wieczorem o 6.30 jest w domu S.P.K. doroczne Walne 
Zebranie Koła.

Dom kol. Łasy, pięknie przez niego samego odrestauro
wany i urządzony, bardzo nam się podoba. Dzielnica bar
dzo piękna, niedaleko parku i uniwersytetu i bardzo 
staranne utrzymanie domu przydaje temu obiektowi 
wartości.

. Kol. Wojciechowski-Poraj po powrocie z amerykań
skiej eskapady osiadł w Glasgow, sprowadził z Polski 
syna, który wkrótce rozipocznie uniwersyteckie studia. 
Kol. Wojciechowski sam też studiuje. Po otrzymaniu bo
wiem magisterium w fizyce i chemii, nabiera praktyki 
pedagogicznej w katolickim gimnazjum, a każdą wolną 
chwilę poświęca pracy nad uzyskaniem doktoratu z psy
chologii.

W południe pp. Wiszniewscy z dziećmi, obficie zaopa
trzonym piknikowym koszykiem, butelką wina, baterią 
puszek z piwem i torbą owoców zabierają mnie do Loch 
Lomond. Jest pięknie, pogoda dopisuje, rozpalamy nad 
wodą ognisko i wysyłamy pocztówkę do Zdziśka Łopucha 
(kiedyś na Piorunie ze Stachem Olszewskim nasz czwar
ty do brydża); niech i on zzielenieje z zazdrości jak się 
dowie o naszym spotkaniu. Zapasy piknikowe dzieci 
dzielą z paroma łabędziami, które majestatycznie dopły
nęły do brzegu, czekając cierpliwie na kawałki chleba. 
Sądząc z min łabędzi, głęboko były przekonane, że udział 
w naszym podwieczorku prawie im się należy.

Wracając do Glasgowa ze zdziwieniem stwierdzamy, 
że mimo tych lat dwudziestu, jakie upłynęły od czasu 
gdy Piorun przydzielony do Western Approaches miał 
swą bazę w Clyde, panie jak zwykle nic się nie postarza
ły. Dwadzieścia lat temu nasze szkockie przyjaciółki były 
piękne i młode. Dziś, gdzie spojrzeć tam widać piękne i 
młode panie — nic się nie zmieniły.A może to my pozo
staliśmy wiecznie młodzi... w zainteresowaniach.

* * *
W niedzielę 10-go września rano jadę na cmentarz 

Cordonąld. Niedaleko od bramy wjazdowej, po lewej 
stronie są obok kombatantów z Wojska Polskiego i Ho
lenderskiej marynarki groby ośmiu kolegów, którzy tu 

zostali na ostatnim postoju. Po przeciwnej stronie rząd 
grobów brytyjskich — głównie marynarze, a oba rzędy 
wieńczy pomnik ku czci tych co końca wojny nie docze
kali. Na Cardonald leżą ś. p. st. mar. Franciszek Berko- 
wicz, st. mar. Jan Ciapciak, bsmt. Leon Faryon, st. mar. 
Paweł Gwóźdź, mar. Jan Sikorski, mar. Ryszard Spycha
ła, chor. mar. Paweł Wawrzyńczyk i mar. Józef Zawada.

Cała ta skromna część cmentarza jest strannie utrzy
mana. Płyty grobowe z szarego rekonstruowanego ka
mienia mają czysto wyryte nazwiska. Polskie groby ma
ją też wykutego z kamienia orła — godło państwowe.* * *

O godzinie 1-ej spotykamy się w Domu S.P.K. z p. inż. 
W. Kotem prezesem Towarzystwa Społeczno-Oświatowe- 
go, Koło S.P.K., pod nieobecność prezesa p. M. Brodziń
skiego, do którego przyjechała córka z Polski, reprezen
tuje p. W. Klimowicz. Koło S.P.K. ma przyjemny, dobrze 
urządzony dom, gdzie na drugim piętrze mieć będziemy 
zebranie w bibliotece. Do śniadania zasiadamy na par
terze, gdzie dwa pokoje w ciekawy sposób podzielone, 
a może raczej połączone, barem stanowią miłe tło przy
jemnego posiłku. Pan Klimecki, który jest mym sąsiadem 
przy stole opisuje pracę w kole Kombatantów. Naprzeciw 
mnie siedzi p. inż. Kot, bardzo zasłużony działacz spo
łeczny, spiritus movens towarzystwa Społeczno-Oświato- 
wego i jego siedziby Domu Polskiego im. gen. Wł. Si
korskiego. Chyba największym osiągnięciem społecznym 
w Glasgow jest polskie szkolnictwo. Szkołę polską zaini
cjował Związek Nauczycieli a z czasem organizację prze
jęło S.P.K. By poziom nauczania podnieść na możliwie 
najwyższy, co miało obok oczywistego znaczenia także 
wielkie znaczenie prestiżowe, S.P.K. i towarzystwo 
(wspólnymi siłami przeforsowało szereg udogodnień i 
reform. Szkoły dla 80 dzieci dziś prowadzi Komitet Ro
dzicielski, Korporacja miasta Glasgowa płaci nauczycieli, 
a nauka odbywa się w budynkach szkół szkockich. Jest 
w tej chwili nadzieja, że istnienie tak dobrze prowadzo
nego szkolnictwa polskiego przeważyły szalę w decyzji 
niezamknięcia lektoratu języka polskiego na uniwersy
tecie glasgowskim. Lektorat ten nie ma obecnie wystar
czającej ilości słuchaczy. Dowiaduje się od kol. W. Pa
nasiewicza, który bardzo czynnie jest zaangażowany w 
pracy społecznej, że zasługi p. inż. Kota na tym terenie, 
szczególnie w sprawach związanych ze szkolnictwem i 
współpracą między polskimi organizacjami są olbrzymie. 
Jednym z najpiękniejszych osiągnięć było zorganizowa
nie w tym roku w maju IV Zjazdu Polaków w Szkocji, 
gdzie panowie Kot z Towarzystwa Społeczno-Oświato- 
wego i Brodziński z S.P.K. byli Przewodniczącymi Ko
mitetów Wykonawczego i Organizacyjnego. O tej wspa- 
nałej imprezie ci, którzy tam byli, jeszcze dziś nie po
trafią mówić inaczej jak z niegasnącym entuzjazmem.

* * *
Kol. prezes Lassa wita w paru słowach kolegów z 

bratnich organizacji polskich i przyznaje się do mnie 
wspominając jak lata temu na Piorunie należałem do 
„ekipy" szefa artylerii. Przyznaje się do mnie i kol. Woj
ciechowski-Poraj, wspominając swój przydział w cha
rakterze oficera kursowego Szkoły Podchorążych Mar. 
Woj. wBickleigh, gdzie ja znalazłem się jako surowiec,— 
materiał do ukształtowania.

Ja z kolei przyznaję się, do wszystkich miłych kolegów, 
z którymi znalazłem się przy stole. Władek Panasiewicz
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(o nim jeszcze napiszę), kol. Pawłowicz obecnie skarb
nik, niegdyś st. bosman sanitariusz na ORP Burza, koi. 
Kolendo wieloletni i pracowity członek zarządu, kol. chor. 
Duch, wiernie zjawiający się na wszystkie marynarskie 
spotkania, obecnie pracujący w dockyardzie przy próbach 
fregat, kol. Józef Wojciechowski, który kiedyś był go
spodarzem lewej (czy prawej?) maszyny na ORP Pio
run, kol. Stychnia, który przypomina, jak trzy razy pod
czas wojny tonął i do tej wprawy doszedł w ratowaniu 
się, że do dziś na powierzchni —■ w kawalerskim chodzi 
stanie. Nieco spóźniony, bo zadekowany za barem, do
łącza jeszcze kol. Jaszczołt. Po śniadaniu mam jeszcze 
sposobność uścisnąć prawicę przystojnego boksera kol. 
Bereziuka.

Po powitaniu kol. Łassy, kol. Wojciechowski-Poraj 
wznosi zdrowie kolegów których niestety nie ma z nami 
przy stole, a inż. W. Kot barwnie i interesująco maluje 
obraz polskiego Glasgowa.

Jako przedstawiciel londyńskich marynarzy przekazu
ję serdeczne pozdrowienia od nas wszystkich z Londynu. 
Przypominam przy okazji, że jeszcze dwa dostałem zada
nia do spełnienia. Jedno to wysłuchanie ich problemów, 
kłopotów i, daji Boże, radości by je przedstawić na Zebra
niu Zarządu Głównego lub na miejscu służyć radą. Dru
gie — to obowiązek opisania tej przemiłej wizyty w Na
szych Sygnałach co zrobiłem, mimo bardzo wielkich opo
rów psychicznych (inna nazwa na lenistwo) i trudności 
stylistyczno-gramatycznyeh (inna nazwa na brak umie
jętności).
Po południu gremialnie udajemy się do Domu Polskiego 
im. gen. W. Sikorskiego, gdzie p. inż. Kot i kol. Banasie- 
wicz występują w roli naszych miłych gospodarzy. Za
trzymujemy się przy tablicy wmurowanej w hall‘u wej
ściowym ku czci gen. Władysława Sikorskiego. Zwiedza
my restaurację, pokój bilardowy, a w bibliotece ugoszcze
ni jesteśmy smacznym, posiłkiem i kroplą (dużą) wódki. 
•— Koleżeńskie rozmowy w salonie tej wzorowo prowa
dzonej placówki polskości w Glasgow płyną zwykłym to
rem. Dopytujemy się jeden drugiego o losy dawnych to
warzyszów broni.

Co robi Kazio Gidziński? Jak się powodzi St. Nałęcz- 
Korzeriowskiemu ? Co słychać u inż. Kazimierza Kubic
kiego? A kol. Szłapka z Willi, legendarny bosman — 
Kaszub? Co się dzieje z kol. Ducheńskim i z kol. Ożo- 
giern? Gdzie jest Stefan Mermon z Marynarki Handlo
wej ? Wspominany jest Staczek, Pierzchalski. Kol. Lassa 
przykazuje mi przekazać od niego pozdrowienia panom 
Pławskiemu, Tchtórznickiemu i Pitułce, przy czym p. 
kmdr. Pławskiemu wyraża wdzięczność za te miłe chwile, 
jakie dało mu czytanie jego wspomnień.

* * *
O 6.30 wieczorem wracamy do domu S.P.K. przy 7, 

Claremont Gardens na doroczne Walne Zebranie Koła 
Glasgow. Dołącza do nas wielu kolegów ,między innymi 
kol. Okoński, szczupły (coraz bardziej to się wśród nas 
widzi), kol. Wesołowski, kol. Bryłka z ORP Błyskawica, 
kol. Orr, kol. Edward Staśkiewicz z ORP Piorun, który 
opowiada mi, jak w pierwszym domu wybudowanym w 
Welwyn Garden City zakładał instalację wodną. Dziś ma 
własną i dobrze prosperującą firmę w Glasgow. Jest 
także kol. Ciompała i nasz utalentowany pisarz i malarz 
kol Cygan, który uprzejmie zgadza się na drukowanie w 

Naszych Sygnałach wyjątków ze swej książki czy nawet 
artykułów.

Na przewodniczącego zebrania wybieramy kol. Wojcie- 
chowskiego-Poraja; sekretarzuje kol. Banasiewicz. Kol. 
Lassa przypomina, że około osiem lat temu Zarząd Głów
ny reprezentował w Glasgow na zebraniu kmdr. Wroński. 
Wydaje mi się, że moja Obecność w tym oficjalnym cha
rakterze jest mile przyjęta przez obecnych i że personal
ny kontakt z Kołami powinien być bardziej aktywny niż 
dotychczas.

Kol. Lassa podaje sprawozdanie z dotychczasowej 
działalności ustępującego Zarządu, podkreśla pracę wło
żoną przez kol. Kolendo w zorganizowaniu dwóch bardzo 
udanych zabaw, opisuje udział S.M.W. w Zjeżdzie Pola
ków w Szkocji, jaki miał miejsce w Birkley Hall i przy
pomina, że na grobach naszych kolegów, którzy spo
czywają na cmentarzu w Glasgow Zarząd złożył kwiaty 
w Dzień Zaduszny. By uniknąć nawet cienia posądzeń o 
zaangażowanie się polityczne zarząd S.M.W. wystąpił 
z komitetu koordynacyjnego organizacji polskich ale 
czynnie współpracował z komitetem w organizowaniu 
imprez ogfólno-polskich.

Przed wyborami nowego zarządu ustalamy, po dysku
sji sprawnie prowadzonej przez kol. przewodniczącego, 
ramowy program pracy, który nawiązując do celów sto
warzyszenia wytyczonych przez Statut zaleca nowemu 
zarządowi:

1. Współpraca z innymi organizacjami polskimi, bez 
zaangażowania się politycznego.

2. Urządzenie conajmniej jednej imprezy o charakte
rze koleżeńsko-towarzyskim.

3. Roztoczenie opieki nad chorymi kolegami przez 
osobiste zainteresowanie się ich losem i nawiązanie na 
ten temat kontaktu z centralą londyńską..

4. Informowanie Centrali w Londynie o życiu Koła, 
by nawiązać za pomocą Naszych Sygnałów kontakt mię
dzy kolegami glasgowskimi i kolegami mieszkającymi w 
innych krajach czy kontynentach.

5. Prowadzenie polityki finansowej według dotych
czasowych zasad.

6. Zwiększenie liczebności i żywotności Koła przez do
kooptowanie kolegów niezrzeszonych, a jest ich wielu i 
przyjęcie dzieci powyżej lat 18-tu, którzy chcieliby do 
Koła się zapisać.

Wydaje mi się, że ten program nie pozostanie mart
wym dokumentem, bo nowy zarząd składa się z energi
cznych i upartych jednostek. Panom Wojciechowskiemu- 
Poraj (prezes), Lassie (skarbnik), Banasiewiczowi (se
kretarz) i Kolendo życzę pomyślnego roku, owocnej pra
cy. Talentu i ochoty im nie brakuje, a nie wątpię, że ko
ledzy w Kole i koledzy z Zarządu Głównego S.M.W. chęt
nie im w każdym zamierzeniu pomogą.

Kolega Lassa na moje ręce przekazuje pozdrowienia 
dla prez. mec. W. Nadratowskiego, kmdr. sekr. J. Busia- 
kiewicza i dla koleżanki Haliny Wójcik.

Oficjalna część mojej wizyty w Glasgow dobiegła 
końca.

* * *
W poniedziałek, ostatni mój dzień w Glasgow wraz z 

kolegami Witkiem Wiszniewskim i Zygmuntem Grosic- 
kim byłem zaproszony na śniadanie przez kolegę Pana
siewicza. Po drodze wpadamy do fabryki swetrów, utrzy
mywanej przez Remplay Ltd., gdzie kol. Wiszniewski 
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jest kierownikiem. Praca kol. Wiszniewskiego jest nie
zmiernie interesująca, bo w fabryce zatrudnieni są w 
ogromnej większości „Disabled Persona".

Kol. Banasiewicza spotykamy w jednym z czterech 
jego sklepów z galanterią skórzaną. Za sklepem duża 
pracownia, którą szybko zwiedzamy, bo drzwi obok jest 
miły bar, gdzie wpadamy na kieliszek whisky. Władek 
Banasiewicz wspomina, jako jeden z członków założycieli, 
dawne lata Koła. Koło powstało w 1952 r.; kol. Lech 
Stróżniak był pierwszym prezesem, Witold Wiszniewski 
sekretarzem. Bardzo lojalnym i energicznym pracownikiem 
w Kole był kol. St. Strzelczyk. Imprezy wraz z Władkiem 
Panasiewiczem organizował Witalis Bogdanów. Z tych 
nazwisk tylko kol. Banasiewicz figuruje dziś na liście 
członków Koła; czas najwyższy pozostałe wciągnąć z 

powrotem na listę.Po Stróżniaku prezesem Koła był kol. 
K. Domański — obecnie w Newcastle —■ a po nim objął 
tą funkcję kol. Lassa.

Po południu jedziemy do czarującej podglasgowskiej 
wioski Uplawmoor, gdzie kol. Grosicki, obecnie wykła
dowca na uniwersytecie glasgowskim, rezyduje z piękną 
żoną i trzema ślicznymi dziećmi. Po szklance piwa w go
spodzie i doskonałej kolacji u państwa Grosickich, wra
camy wszyscy (dorośli, bez dzieci) do Glasgowa na po
żegnalny kieliszek whisky u państwa Wiszniewskich. 
Trochę to się przeciągnęło, bo rozeszliśmy się już po 
4-tej rano, i we wtorek z lekko zaczerwienionymi oczami 
rozpocząłem podróż z powrotem do Anglii.

Wiesław Krzyżanowski
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Walne Zebranie Członków S.M.W., Koło „Glasgow"
W dniu 10 września odbyło się Walne Zebranie człon

ków naszego Koła w Glasgow, w którym brał udział jako 
przedstawiciel Zarządu Głównego S.M.W. kol. inż. W. 
Krzyżanowski. W czasie zebrania poruszono sprawy we
wnętrzne Koła oraz jego łączność z Zarządem Głównym. 
Kol. Krzyżanowski udzielając wyjaśnień przedstawił ze
branym aktualną sytuację Stowarzyszenia' oraz zadania 
i sposób pracy Zarządu Głównego. Wymiana myśli jaka 
nastąpiła przyczyni się niewątpliwie do wzajemnego zro
zumienia i ściślejszej współpracy Koła Glasgow z Za
rządem Głównym. Wybrano nowy Zarząd Koła Glasgow 
w następującym składzie:

Prezes — kol. W. Wojciechowski-Poray, 
Skarbnik — kol. B. Lassa,
Sekretarz — kol. W. Banasiewicz, 
Członek Zarządu — kol. J. Kolendo.

Na zebraniu tym wyrażono słowa uznania i wdzięcz
ności ustępującemu Zarządowi, a w szczególności kol. 
B. Lassie, którego wieloletnia, niestrudzona i bezintere
sowna praca w trudnych warunkach miejscowych przy
czyniła się przede wszystkim: do utrzymania życia Koła 
i jedności wśród jego członków. Nowo obrany Zarząd z 
kol. Wojciechowskim na czele z pełną energią i entuzjaz
mem przystępuje do pracy — w czym życzymy im. ser
decznie, jaknajwiększych osiągnięć i pełnego poparcia.

Kupno domu
Po kupnie domu na 276, Earls Court Rd., zaciągnęliśmy 

pożyczkę w wysokości £ 10.000 i nabyliśmy dom (3-ci) na 
163, Gloucester Terrace, W. 2, (okolice Bayswater). Cena 
domu £ 15.000. Lease 96 lat, 15 pokoi umeblowanych.

Dom daje około £ 55 — tygodniowo brutto, dokąd jed
nak nie spłacimy pożyczki, jego dochody hędą raczej nie 
duże. Sam % od pożyczki £ 800 — rocznie plus spłata 
kapitału pochłaniają prawie czysty dochód. Zarząd ma 
nadzieję spłacić tę pożyczkę w najbliższych kilku latach.

Osobiste
Ostatnio otrzymaliśmy list od p. Admirała Unruga z 

Francji w którym z radością czytamy, że po długiej ku
racji p. Zofia Unrużyna powróciła do zupełnego zdrowia 
i przebywa w domu jak również Pan Admirał cieszy się 
dobrym zdrowiem i załącza dużo serdecznych pozdrowień 
dla wszystkich kolegów z Mar. Woj. My wszyscy także 
przesyłamy Państwu Admirałostwu wyrazy szacunku i 
dużo serdecznych pozdrowień.

Kpt. mar. W. Wjojciechowski-Poray zamieszkały w 
Glasgow uzyskał stopień Bachelor of Science na uniwer
sytecie glasgowskim. Kol. Wojciechowskiemu składamy 
z okazji tego osiągnięcia, serdeczne gratulacje.

*  * *
Kpt. mar. J. Tumaniszwili objął stanowisko dyrektora 

(president) dużej firmy wyrabiającej przyrządy chirur
giczne w U.S.A. Cieszymy się, że „nasi" idą przez życie 
„cała naprzód" i winszujemy kol. Tumaniszwili tego 
sukcesu.

*  * *

Kol. E. Pokładnik po przyjeździe do U.S.A. kilka lat 
temu skutkiem rozmaitych okoliczności zaczął pracować 
w ogrodownictwie i hodowli kwiatów. Dziś jest manage
rem w poważnym koncernie tej branży na terenie Kali
forn!. Brawo i gratulacje od kolegów.

*  * *

Por. mar. M. Ołdakowski od dłuższego czasu pływa 
jako kapitan, przeprowadzając nowowybudowane statki 
na miejsce przeznaczenia. Ostatnio przeprowadził kilka 
statków ze stoczni polskich na środkowy wschód i do 
Indonezji.

° * *
Kmdr. dr. B. Markowski jest w dalszym ciągu naczel

nym chirurgiem w British Honduras. Ostatnio po kilku
letniej nieobecności, bawił na dłuższym urlopie w Lon
dynie.

Por. mar. Z. Pleśniak, wykładowca matematyki w 
szkołach angielskich, przebywał rok w Australii na 
podstawie wymiany profesorów między Anglią a Austra
lią. Miał też możność poznania kraju i ludzi, podróżując 
po Australii.

Kol. Pleśniak odwiedził również w Nowej Zelandii 
kmdr. Franckiego, przez którego był bardzo serdecznie 
goszczony. Ostatnio spędził urlop w Polsce.

•> » *
Kmdr. K. Hess, który pływa na transportowcach, na

leżących do U.S.A. Nawy, b. często przychodzi do Europy. 
Do Anglii zawitał jednak po raz pierwszy od 10-ciu lat 
więc była to rzadka okazja do witania miłego gościa.

• * *
Por. mar. inż. J. Schreiber przebywający stale w Ka

nadzie przybył do Londynu na Międzynarodowy Zjazd 
Stowarzyszenia Architektów.
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os!:#
Koledzy K. Brożek i Wł. Majka, zamieszkali stale w 

U.S.A., spędzili urlop w Polsce i w przejeździe zawadzili 
<o Londyn.

Wszyscy wyżej wymienieni Koledzy odwiedzili S.M.W.
Również w międzyczasie odwiedzili S.M.W.:

Kmdr. F. Pitułko z żoną,
Kmdr. B. Biskupski, 
Por. mar. J. Pawłowicz.

Wyjazdy
W czerwcu wyjechał na stałe z Londynu razem z rodzi

ną Kolega M. Białowski, udając się do U.S.A., do miej
scowości Seattle (Stan Washington) na północno zach. 
wybrzeże poniżej Vanco<uiver Island.

Kol. Białowski przez ostatnie lata pływał w Royal 
Mail, gdzie dzięki swoim zdolnościom i osobowości zdo
był sobie wielkie uznanie na skutek czego mianowany 
został superintendentem na nowo powstałej placówce 
Royal Mail w Seattle. Kol. Białowskiemu życzymy ser
decznie dalszych sukcesów i dużo osobistego szczęścia dla 
niego i jego Rodziny.

° * *

W lipcu przeniósł się na stałe do U.S.A. (Los Angeles) 
kol. W. Baszkiewicz, zamieszkały dotychczas w Plymouth. 
Dołączył do syna, który już kilka lat temu wyjechał do 
U.S.A. Kol. Baszkiewiczowi, który w początkach istnie
nia S.M.W. tak wiele zrobił dla naszego Stowarzyszenia, 
serdecznie życzymy zdrowia przede wszystkim i dużo 
szczęścia osobistego w nowych warunkach.
Z karty żałobnej

30 czerwca na lotnisku w Buenos Aires miała miejsce 
katastrofa lotnicza w której postradało życie 25 osób. 
Między innymi zginął ppor. mar. Stefan Frankowski, 
syn kmdr. Frankowskiego. Po wyjściu z Mar. Woj. ppor. 
Frankowski wyjechał do Kanady, gdzie uzyskał dyplom 
inżyniera mechanika. Pozostawił żonę i 2 synów oraz 
matkę p. Marię Frankowską.

Cześć Jego pamięci!
W sierpniu zmarł w Londynie członek S.M.W. Koło 

Plymouth kol. Zbigniew Krajczycki. W pogrzebie wzięli 
udział koledzy z Koła Plymouth oraz przedstawiciele Za
rządu Głównego S.M.W.

Cześć Jego pamięci!
Dnia 20 października po dłuższej chorobie zmarł w 

Londynie kmdr. por. Ferdynand Herman przeżywszy lat 
70. Pochowany został na cmentarzu North Sheen w Lon
dynie. Imieniem kolegów żegnał Zmarłego kmdr. T. 
Podjazd-Morgenstern. Chyba nie ma nikogo wśród nas, 
któryby nie znał i nie pamiętał sylwetki komandora 
Hermana. Odszedł od nas jeden z tych nielicznych, któ
rzy budowali Polską Marynarkę Wojenną od jej począt
ków. Pozostawił żonę oraz córkę z wnukami w Anglii i 
liczną rodzinę w Polsce.

Cześć Jego pamięci!
° * *

Donacje
Oprócz normalnie idącej pomocy materialnej dla naj

bardziej potrzebujących członków S.M.W. Zarząd Gł. 
S.M.W. przyznał na różne cele następujące sumy:
Pomoc Dzieciom Polskim w Niemczech £. 3. 0. 0 
Na teatr dla Dzieci 10. 0. 0
Na gazetkę dla Dzieci 5. 0. 0
Na Gimnazjum Ojców Marianów 20. 0. 0
Na Wydawnictwo o Marszałku J. Piłsudskim 5. 0. 0
Na cele ‘Harcerstwa Polskiego 30. 0. 0
Na święto Żołnierza 8. 0. 0

Dnia 23 września około godz. 8.30 rano statek „Cristal 
Jewel“ (8600 ton) należący do kompanii „Sugar Line“ 
dowodzony przez naszego członka i kolegę kpt. mar. J. 
Anczykowskiego znalazł się w kanale La Manche na wy
sokości Eastbourne w czasie bardzo silnej mgły. Kpt. 
Anczykowski na pomoście obserwując ruch statków na 
radarze zorientował się, że jeden z nich znajduje się nie
bezpiecznie blisko. Zmniejszywszy szybkość odchylił się 
w prawo dając cały czas sygnały syreną. W pewnym 
momencie z jego lewej burty wynurzył się z mgły duży 
tanker „British Aviator“ (24.000 ton) idący mniej więcej 
kontrkursem, który nie dawał żadnych sygnałów mgło- 
wych. Kpt. Anczykowski dał w prawo na burt. W tym 
czasie „British Aviator“ daje ... lewo na burt!

Następuje zderzenie. Dziób „British Aviator“ dosłow
nie „wchodzi" w „Cristal Jewel" na wysokości pomostu.

Samo zderzenie i jego skutki nie byłyby tak tragiczne, 
gdyby nie fakt, że na statku znajdowała się jedyna córka 
kpt. Anczykowskiego — Dorota (lat 14), którą ojciec na 
czas ferii letnich zabrał na statek i która odbywała sze
reg podróży, zaskarbiając sobie w tym czasie sympatię 
całej załogi.

W momencie zderzenia Dorota znajdowała się w kabi
nie kapitańskiej pod pomostem. Dorota zginęła. Ona jed
na z całej załogi. Tragizm splotu okoliczności, które zło
żyły się na jej śmierć jest po prostu przerażający i trud
no nam wyrazić to co byśmy w tej chwili chcieli wyra
zić kpt. Anczykowskiemu. To nie tylko współczucie, sym
patia czy żal wielki. Wydaje mi się, że my wszyscy ko
ledzy i przyjaciele kpt. Anczykowskiego — rozumiemy 
i czujemy igłęboko Jego jako Ojca i kapitana statku. W 
wypadku tym kpt. Anczykowski uległ b. silnemu poła
maniu nóg, szczególnie stopy są niebezpiecznie potrzas
kane. Niepotrzebujemy dodawać, że ból fizyczny jaki 
znosi cierpliwie nie zagłuszy bólu innego — bólu serca i 
poczucia krzywdy od losu, który go tak srogo dotknął. 
Niech Mu w Jego nieszczęściu będzie choć skromną po
ciechą, że nasze najlepsze myśli i serdeczne ludzkie 
współczucie są przy nim, że prosimy by Opatrzność 
przyniosła Mu z czasem częściowe choć zapomnienie tych 
tragicznych chwil 23 września 1961 roku.

Kpt. Anczykowski został przeniesiony w tej chwili z 
Eastbourne do szpitala w Liverpool‘u.

Doznał On masę dowodów sympatii i współczucia w 
wielu wypadkach od ludzi całkiem obcych. W sumie około 
200 listów z całego świata. Jesteśmy proszeni by wszyst
kim Kolegom i przyjaciołom z Mar. Woj. drogą przez 
„Nasze Sygnały" serdecznie podziękować za okazane 
serce i wyrazy współczucia, gdyż on nie jest jeszcze w 
stanie osobiście każdemu z kolegów odpisać.

° * *
A w i z o

Zarząd Gżówny S.M.W. zawiadamia wszystkich Ko
legów, że kancelaria nasza została przemeblowana czę
ściowo na salonik z którego w godzinach wieczornych tu
dzież w czasie week-endów mogą korzystać wszyscy Ko
ledzy członkowie S.M.W. — Klucz w recepcji.

• * *
Komisja Opieki i Fundusz im. kpt. mar. J. Ginsberta 

Następujące dary wpłynęły na Fundusz Komisji Opieki: 
J. Tumaniszwili — £ 2.11.6 — zamiast kwiatów na 

grób ś.p. kmdr. Łomidze .
J. Anczykowski — £ 5.0.0 — na gwiazdkę dla chorych.

• * *
Dary na S. M. W.

J. Anczykowski — £ 10.0.0.
Wszystkim ofiarodawcom za przekazane dary serdecz

nie dziękujemy.
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Z KOLEGAMI
G. MENDE

Freeport, 24. 9. 1961.
...Upalne lato, które jeszcze trwa tak mnie wymę

czyło, że wzdycham do przepięknej bahamskiej zimy. 
Pocieszam się, że to wyczerpanie nie jest tylko moją 
słabością spowodowaną wiekiem lecz wszyscy czują się 
mniej więcej tak samo, a kto tylko mógł wyjechał na 
urlop do Stanów w góry lub do Anglii.

Lato w tym roku jest wyjątkowo suche i upalne i to 
spowodowało wyjątkowo liczne i groźne huragany. Nas 
jak dotychczas one wymijały. Anna i Bety szerzyły spu
stoszenie w południowych West Indies, Carla poszła na 
Texas i narobiła szkód nie pamiętanych od pół wieku. 
Debby zakręciła i poszła na Hiszpanię i zatokę Biskajską 
i dopiero Esterka celowała wprost na nas, a była ona 
jeszcze groźniejsza niż Karolka, wiatry o sile 200. Powsta
ła u nas panika, zaczęliśmy robić zapasy wody do picia 
i żywności, w każdym domu przygotowano schron zabez
pieczając okna materacami by nie oberwać od latających 
szkieł i gałęzi — wyglądało to bardzo interesująco, a 
tymczasem huragan zakręcił i myślę, że oparł się aż na 
Szkocji.

Wiem, że Kazik Hess był w Londynie, strasznie żałuję, 
że się z nim wyminąłem, napisz jak on wygląda — bo 
myślę, że na nim wieku nie widać.

Załączam pozdrowienia dla wszystkich.
Jur 

sfe ❖
E. MIODOŃSKI

Ancaster 5 września 1961.
... Wybierałem się codziennie do napisania listu i jako 

dowód list od Pana w podręcznej teczce nosiłem tak, że 
nawet trudno teraz przeczytać.

Tak się zdarzyło, że w tym roku całe lato byłem w roz
jazdach służbowych po całej Kanadzie. Samolotem, po
ciągiem, autem — jeździłem od Halifaxu do Victorii B.C. 
w domu jedynie tylko podczas week-endów gościłem, tak 
tylko by trawę skosić. Szkoda, że tak w styczniu nie 
jeździłem bo żona by się piątego dziecka w listopadzie 
nie spodziewała. Biednemu to zawsze wiatr w oczy dmu
cha, ale to już pewno „schluss" trzeba będzie cudze żony 
uszczęśliwiać. Czworo to i tak zbyt dużo i głośno. Jedy
nie w tym roku, dzięki wyjazdom, miałem spokojne lato. 
Najprzyjemniejszy, raczej imponujący był przejazd 
jet-em z Toronto do Vancouveru. Tylko pięć godzin, a z 
wysokości 37000 stóp prawie pół Kanady można widzieć 
(oczywiście jeżeli chmur niema). Lecąc z powrotem czło
wiek w tej samej godzinie i śniadanie i obiad opycha. W 
Vancou<verze zatrzymałem się na noc w czasie przejazdu 
do Victoria nie miałem dużo czasu na zwiedzanie, jedynie 
do „China Town“ wpadłem by sobie młodsze lata przy
pomnieć. Niestety daleko im od tego zapachu i uroku, 
jakie mają chińskie dzielnice na wschodzie.

PO ŚWIECIE
Marynarka postanowiła zatrzymać mnie w Hamilton 

jeszcze jeden rok. Będę stąd wyjeżdżał w lipcu przyszłe
go roku. Gdzie, to niewiadomo. Nie wiem czy pisałem 
Panu, że jestem na służbie stałej. Od przyszłego sierp
nia będę miał tylko 6 lat służby do odbycia przed pój
ściem na pensję. Zaliczono mi trochę lat służby w po
przednich Marynarkach, tak, że jak będę spensjonowa- 
nym, dostanę pensję jakbym służył 20 lat w R.C.N. — 
Niedużo to, jednak wystarczy na mieszkanie i piwo. 
Jedna rzecz mnie martwi, że człowiek tak szybko się 
starzeje a jeszcze tyle rzeczy chciałoby się zobaczyć i 
zrobić. Prawdopodobnie w przyszłym roku znów do Hali- 
fax‘u się przeniosę. Oczywiście wszystko się to zmieni 
zależnie od podskoków Kol, Kruszczowa. Już się dają 
odczuć jego wybryki w siłach zbrojnych na zachodzie. 
Czekamy z niecierpliwością decyzji rządu, w następnych 
kilku dniach, co do rozbudowy i powiększenia marynarki. 
A może i pod wodę pójdziemy.

Jak już wspominałem, urozmaicam sobie to monotonne 
życie tygodniowymi wyskokami po Kanadzie. Stale po 
głowie mnie się kręci, jak sobie wykombinować wyjazd 
do Anglii. Musi to być wypad służbowy, bo prywatnie 
to mnie nie stać. Z własnego doświadczenia wiem, że 
jak się dużo o czymś myśli i pragnie, to życzenie się 
automatycznie spełnia. A tęskno mi za Europą. Dobrze 
tutaj jest, życie jest wygodne i interesujące, jednak 
czegoś brakuje — trudno to wyjaśnić. Zupełnie szczęśli
wym bym był, gdyby człowiek mógł przynajmniej raz na 
2 — 3 lata do Europy na parę miesięcy się wybrać, sam. 
Piękny to i bogaty kraj, jednak ludzie są bardzo szarzy 
— zglajszachtowani do jednego mianownika na punkcie 
dobrobytu materialnego. Brak indywidualności i orygi
nalności oraz wąskie poglądy na życie wytworzyły typ 
człowieka, który idzie utartym szlakiem. Auto, żona, 
pierwsze dziecko, dom, drugie dziecko, power mower, 
trzecie dziecko, drugie auto, czwarte dziecko, basen ką
pielowy. Wódka i sex to są rzeczy w które się nurza 
lecz o których się publicznie mało mówi. Miałem sąsiada, 
który wieczorem pokryjomu skrzynki piwa do domu 
wnosił, jednak gdy przyszło do głosowania czy otworzyć 
sklep piwny w wiosce, to przeciw temu agitował. Takim 
trzeba być żeby z salesman‘a na managera awansować. 
Bardziej to można odczuć w Pol Ontario niż w Nowej 
Szkocji, gdzie ludzie są więcej normalni. Wiem, że mi 
tutaj dobrze i wiem, że dzieci będą tutaj szczęśliwe, jed
nak trudno samemu przestać być Europejczykiem.

Podczas mojego ostatniego pobytu w Ottawie, widzia
łem się z Kawernińskim i Dobrodzickim, spędziłem miły 
wieczór w ich towarzystwie.

Jasłowskich też widuję od czasu do czasu. Dobrze im 
się powodzi i dobrze sobie żyją.

Gliński był bez pracy przez 6 miesięcy z końcem zesz
łego i początkiem tego roku. Dostał pracę w Toronto, 
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sprzedał dom w Brentford, i 1-szego sierpnia przenieśli 
się na stałe, oboje pracują.

Browarski rzucił pracę w C.N.R. i przeniósł się do 
prywatnej firm — co i jak nie wiem, bom go już prawie 
dwa lata nie widział.

Poza tym z innymi Polakami łączności nie utrzymuję.
Sygnały stale otrzymuję i składki mam zapłacone. 

Bardzo ucieszyła mnie wiadomość o korzystnym sprze
daniu domu na Chelsea Embankment. Z drugiej jednak 
strony trochę mi było smutno, że już nie będzie tego 
własnego lokalu, gdzie człowiek się czuł jak w domu. Cho
ciaż ten ostatni dom był bardziej obcy i nie taki miły jak 
na Wetherby Gdns., czy też na Drayton, jednak był nasz. 
Jakkolwiek, trzeba z sytuacją się pogodzić. Myślałem, że 
wiadomość o sprzedaży domu z zyskiem powiększy ilość 
członkostwa. Napewno macie dużo rad co z pięniędzmi 
zrobić, więc się ze swoimi nie spieszę. Nie kupujcie jed
nak zbyt dużo domów bo je tak atomowa bomba zdmuch
nie.

Strasznie mnie zdziwił powrót Preisnera na łono czyn
nych członków S.M.W.

W ostatni poniedziałek (18 września — jakże ten czas 
leci) wróciłem z pięciodniowej rybackiej wycieczki w 
północnym Ontario. Byłem gościem Westing-house‘a i 
prawie nic mnie to nie kosztowało z wyjątkiem wędki i 
śpiwora. Mieszkaliśmy na odludnej wyspie w namiotach 
i jedynym zajęciem było picie, kartograjstwo i łapanie 
ryb. Dopiero tam się człowiek przekonał jak Kanadyjczy
cy rzeczywiście piją, prawie tak jak nasi podwodnicy, 
gdy żona i sąsiedzi nie widzą. Do każdej' motorówki na 
codzienny połów to musiały być glisty i butelki z wódką 
— wędki niekonieczne. Na tle tego pięknego krajobrazu 
widzi się rybaka trzymającego w jednej ręce wędkę a w 
drugiej butelkę. Złapaliśmy kupę ryb i dużo wódki wy
pili. Ja nawet złapałem największą rybę dnia za co w 
nagrodę 2.50 dolara otrzymałem i do braterstwa rybac
kiego wciągnięty zostałem. Zabrałem ze sobą jeden litr 
krupnika w dwie minuty poszedł. Gdybym nawet trzy 
wiadra miał ze sobą to by też je wypili. Smakował fan
tastycznie chłodnym wieczorem.

Czy Westlake-Wciślicki się nie odzywał?
Chyba już będę kończył. Serdecznie pozdrawiam. — 

" * ♦

WITOLD WOJCIECHOWSKI-PORAJ
25 września 1961.

Kolega Wojciechowski między innymi pisze:
Na ostatnim walnym zebraniu Koła miałem zaszczyt 

zostać obranym prezesem. Dotychczas byłem niezbyt 
czynnym członkiem w S.M.W., a to z tego powodu, że w 
ciągu ostatnich 5 lat miałem masę roboty z przygotowa
niem się do wstąpienia na uniwersytet i ze studiami na 
wydziale chemicznym, co wreszcie zakończyłem w czerw
cu b.r. uzyskując dyplom magisterski.

W najbliższej przyszłości po kilkumiesięcznym kursie 
pedagogicznym rozpocznę nauczanie w gimnazjum. Nie
zależnie od tego zapisałem się na fakultet filozoficzny 
uniwersytetu i mam zamiar w ciągu następnych czterech 
lat uzyskać dyplom magisterski na wydziale psychologii. 
Jeśli mi się ten zamiar uda, będę siedział w szkolnictwie 
jako pedagog specjalista wykwalifikowany klasy A. Po
ciąga to za sobą naturalnie dość rozległe studia, jednakże 

będą to studia o innym charakterze od chemii, która wy
magała laborki i piekielnie dużo matematyki i fizyki.

Z radością piszę również, iż udało mi się odzyskać me
go syna Andrzeja, który cztery lata temu przyleciał z 
Polski, przylgnął do mnie mocnymi więzami. Chłopiec 
skończył 17 lat (czas leci). W przyszłym roku zasiada 
do matury, a potem ma szczery zamiar wstąpić na uni
wersytet i studiować elektrykę. Syn mój po osiągnięciu 
lat 18 zastanie zapisany na listę członków naszego Koła 
„Glasgow".

Tyle co do spraw osobistych.

O * *
E. PŁAWSKI

Vancouver, 8 sierpnia 1961.
Mam nieczyste sumienie, ale już nawet nie przepra

szam za długie milczenie, bo i tak nie ma na to żadnego 
lekarstwa.

Proszę nie pomyśleć czasem, że są to skutki starczego nie
dołęstwa i zaniku pamięci — bynajmniej... W tym kraju 
starzeć się nie wolno i właściwie na takie coś również nie 
ma czasu. Muszę powiedzieć, że czuję się w tym roku o 
wiele lepiej niż w latach ubiegłych — co też zauważyli i 
przełożeni i zwalają mnie coraz więcej pracy. Touch 
wood!!

Za to mam zmartwienie z moją najdroższą. Niby to i 
humor dobry i śpiewa sobie i jest czynną w szeregu orga
nizacji ale męczy ją artretyzm i bardzo łatwo wyczerpuje 
się fizycznie. Od 6 tygodni na sobotę i niedzielę jedziemy 
do Harrison Hot Springs (80 mil od Vancouver) gdzie 
są naturalne gorące kąpiele a następnie bierze masaże. 
Jest duża poprawa po tych zabiegach. W przyszłą nie
dzielę wyruszamy na 2 tyg. postój do Osayoos (+ 9.300 
mil) gdzie byliśmy w ub. roku i gdzie jest cudne jezioro 
i czysty suchy, piasek. Żona się leczy a ja wykorzystuję 
ten czas i szaleję na golfie i jeżdżę w góry, gdzie są pełne 
pstrągów jeziora i cudne widoki. Nb. jeszcze żadnego 
pstrąga nie złowiłem.

Wszystko to razem wzięte doskonale działa na moje 
samopoczucie a nawet obniżenie wagi. Niestety, tego ro
dzaju tryb życia jest trochę za kosztowny jak na transla
tora i potem następują t.zw. suche miesiące, ale kto wie 
— może sweepstake pomoże? Nie mogę doczekać się wy
jazdu do Osoyoos bo mam już dosyć malowania okien i 
reperacji dachu, schodów, walki z pasożytami na drze
wach i kwiatach i t.p. i t.p. Stanie godzinami na wąskiej 
20-stopniowej drabinie jest doprawdy męczące... a 
Pulchny ani rusz nie potrafi sprzedać tej naszej chłupy...

Ubiegłe dwa miesiące były za to przyjemne pod innym 
względem, ą' mianowicie: (1) wczerwcu — telefon, a po go
dzinie już ściskaliśmy się z Seifertem. Był tu z nami 3 
tygodnie. Spotykaliśmy się u nas, u Pulchnych i na Lord 
Byron, na którym Seifert kapitanował. Seifert wygląda 
świetnie, nic a nic nie spoważniał i na statku wygląda 
raczej jak junga a nie wielki wódz. Proboszcz nasz też 
długo Jankowi przyglądał się i nie wiedział, czy dać 
„małemu" jabłuszko, czy cukierka... Wyszedł do Japonii 
i obiecał powrócić za + — 8 tygodni. Raptem nadchodzi 
list, że zmienił zamiary, kiwnął palcem w bucie na Lorda 
B. i poleciał do Londynu do rodziny. Okazał się takim 
samym pantoflarzem jak większość z nas! 2) Dwa ty
godnie temu drugi telefon — ntówi Szworc!!! Jest kapi
tanem na yacheie amer. miljardera Mr. Ludwig, czy
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coś w tym rodzaju. Miałem sposobność zwiedzenia tego 
cudu. Pod względem luksusu i wyposażenia w najbardziej 
nowoczesne przyrządy nawigacyjne, radiowe i t.p. oraz 
urządzeń mes i kabin jest prawdziwym cackiem. Cieszę 
się za starego Szworca bo mu jest na tym yachcie i wy
godnie i dobrze (oczywiście finansowo też). Nazwa 
yachtu „Dangeen". Jest obecnie w Yictorii i wozi wy
cieczki z V.I.P. W ub. tygodniu był Horodyski. W sierp
niu spodziewamy się przyjazdu do Seattle pp. Białow- 
skich i bardzo się z tego cieszymy.

To jest wszystko, jeśli chodzi o polskie sprawy wo- 
jenno-morskie.

Lato mamy piękne, ale z powodu suszy w samym' B.C. 
namy ponad 200 pożarów leśnych w tym jeden już stra
wił 65.000 akrów a w Nowej Funlandii i Quebec jest 
nawet gorzej.

Przesyłam moc serdeczności i pozdrowień. —

* * *

W. BASZKIEWICZ
Los Angeles, 26. 7. 1961.

Podróż samolotem była spokojna bez wypadków i zda
rzeń. Powiedziałbym bardziej spokojna niż podróż koleją 
— jedynie hałas silników odrzutowych przypominał, że 
jestem w samolocie. Prawie cały czas chmury przysła
niały widok ziemi — rzadko kiedy można było widzieć 
mozaikę pól, lasów, rzek lub dróg. W każdym razie pod
róż była znacznie lepsza niż oczekiwałem. Jedynie nie
przyjemna rzecz była przy lądowaniu: ucisk a nawet 
ból w uszach... Więc moje obawy odnośnie choroby były 
kompletnie nieuzasadnione.

Pierwsze wrażenie Los Angeles w porównaniu do 
miast angielskich: czystość i świeżość — domy wyglą
dają jakby były świeżo odnowione, ulice szerokie, domy 
przeważnie jednopiętrowe w dzielnicy mieszkalnej, pełno 
trawników i drzew (palmy). No i przede wszystkim 
samochody, których jest znacznie więcej niż przechod
niów. Pełno ich wszędzie, wszystko przeważnie duże 
maszyny. Ruch samochodowy jest kolosalny. Dla przy
spieszenia ruchu i uniknięcia zatorów zbudowane są t.zw. 
freeway, gdzie faktycznie nie mą ograniczenia szybkości, 
jak również nie ma świateł regulujących'ruch. Równo
ważnik tych dróg są niemieckie autostrady. Ruch na 
tych drogach jest bez przerwy dzień i noc. Niedaleko od 
domu gdzie mieszkam jest taka drugorzędna free way 

•— o jakiejkolwiek porze dnia lub nocy patrzę na nią, 
zawsze jest ruch. Czasami nasilenie jest tego rodzaju, 
że powoduje zatory. W każdym razie problem ruchu 
rozwiązany jest w bardzo dużej mierze. Jak to będzie 
wyglądać za kilka lat — trudno przewidzieć. Wydaje 
mi się, że wobec stałego wzrostu miasta, samochód za
dławi ruch i miasto będzie musiało znaleźć jakieś inne 
rozwiązanie.

Jest obecnie okres t-zw. smogu. Wygląda to jak mgła, 
patrząc z daleka. 4% mili ode mnie jest położone na 
górze obserwatorium, otóż czasami jest ono zupełnie nie
widoczne. W nocy niebo jest pokryte chmurami, które 
znikają następnego ranka, by znowu ukazać się następ
nego wieczoru, lecz ani kropli deszczu. Ziemia jest spie
czona słońcem i by utrzymać roślinność wymaga dwu
krotnego polewania dziennie.

Jest bardzo gorąco w dzień lecz dość chłodno w nocy, 

różnica temperatury dochodzi do 60 F. Przez cały czas 
lekki wiaterek robi upał więcej znośny.

Ciekaw jestem, jak będzie w „zimie".
Zwiedziłem kilka miejscowych cud-supermarket. Ude

rza ogromna rozmaitość mięs, warzyw oraz owoców za
równo świeżych jak i gotowych do spożycia. Jeśli chodzi 
o smak to niestety pozostawia to wiele do życzenia. Są
dzę, że głównie dlatego, że prawie wszystkie produkty 
są przechowywane w stanie zamarzniętym, co zabija 
smak.

Jak długo to potrwa, że zupełnie oswoję się z miejsco
wymi warunkami — trudno przewidzieć. Narazie odczu
wam bardzo silnie kardynalną zmianę. Bądź co bądź 
mieszkałem w Plymouth prawie 16 lat — jest to bardzo 
duży szmat czasu. Tutaj zaś jestem zaledwie 13 dni.

Przesyłam serdeczne pozdrowienia...

* * *

L. LICHODZIEJEWSKI
Lipiec 4, 1961.

Serdecznie dziękuję za miły list i przepraszam za 
moją opóźnioną odpowiedź.

Zawsze mi się wydaje, że to co ja wiem i miałbym do 
powiedzenia, jest też dawno wszystkim wiadome i to 
jest przeważnie powodem mojej niechęci do pisania. 
Wiem, że to może nie zawsze jest słuszne, jednak to 
tkwi gdzieś w podświadomości i wywiera hamujący 
wpływ na moje i tak z natury już bardzo rzadkie inkli
nacje piśmiennicze...

Obecne moje życie jest dalej skoncentrowane na obo
wiązku wyżywienia i edukacji syna. Jest to może bar
dziej prywatny obowiązek niemniej, jak dotąd, absorbo
wał mnie w dużej mierze, nie zostawiając mi dużo czasu 
na moje czysto osobiste problemy.

Przepowiednie Guzowskiego i innych, że po upływie 
6-ciu miesięcy pobytu w St. Zjednoczonych zmienię moje 
poglądy, zamerykanizuje się i zacznę szukać dolarów i 
zdobyczy doczesnych, jakoś nie sprawdzają się choć 
upłynęło od czasu mego przyjazdu już przeszło 10 lat a 
nie tylko 6-śe miesięcy. Jak dotąd materializm życia 
ludzkiego nie pociągnął mnie do siebie... Może jestem 
zbyt mało rozgarniętym uczniem na tym wspaniale zma
terializowanym gruncie, a może to już wiek mój nie po
zwala mi zamienić kijka na siekierkę. W każdym bądź 
razie muszę się przyznać z pewnym zażenowaniem, że 
niepraktyczność imego osobistego bytowania pozostała 
prawie niezmieniona... Może też dlatego czuje się mło
dziej niż powinienem w/g. mojego kalendarza...

Mój obecny obowiązek czyli mój syn ma 18 lat i coraz 
bardziej jest spragniony większej samodzielności. Uczy 
się znośnie t. zn. dobrze, jak dotąd, jednak bez większe
go zapału. Teraz skończył 2 lata „Engineering in 
Physics" na University of Illinois. W tej chwili jest na 
wakacjach letnich i ma „summer job" — pracuje w 
„engineering researeh" grupie. Jeżeli dziewczyny, wojna 
i los nie przeszkodzą, to za dwa lata powinien dostać 
„B.S.“ byłby to jego pierwszy krok na drodze do usamo
dzielnienia się i m'ój obowiązek w stosunku doń będzie 
coraz luźniejszy.

Wygląda jednak, że w międzyczasie zbliżamy się do 
większych wstrząsów i zmian światowych. Wyjątkowe 
układy planet wskazują na wielkie wypadki nie wyła- 
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czając Rosji i nie wyłączając wojny... Mam kilka prze
słanek zapowiadających możliwość wojny, abstrachując 
od tego co się dzieje w polityce i słyszy się w radio. Jed
nym z najciekawszych miesięcy dla Rosji może być czas 
koło przyszego lutego.

Spodziewam się też niezadługo zmian i dla mnie...
Co do klasztoru, to jeszcze w tej chwili nie wstępuje 

doń, bo przedtem muszę spełnić mój ojcowski obowiązek. 
Jednak moje obecne życie mało czem się różni od życia 
przeciętnego mnicha.

Od 1-go lipca mam 2-wa tygodnie wakacji, pewnie jed
nak przez ten czas pozostanę w domu, robiąc małe wy
pady do jeziora Michigan, które mi trochę przypomina 

nasz Bałtyk. W końcu sierpnia, jeżeli warunki pozwolą, 
chciałbym wziąść drugie dwa tygodnie i z synem udać 
się z wizytą do Romana Tymińskiego na Bahamy, tyle 
już lat jak go nie widziałem.

Życzę sobie zobaczenia Was wszystkich kolegów. W 
sercu swym zawsze czuję, że te więzy naszej wspólnej 
‘górnej i chmurnej' służby w Polskiej Marynarce Wojen
nej, pomimo tragicznego jej zakończenia przez los, 
związały nas na zawsze ze sobą. Do dzisiaj modlę się za 
tych z nas, co oddali swe życie Najjaśniejszej...

Ściskam dłoń i proszę pozdrowić wszystkich przyja
ciół i kolegów marynarzy, zawsze Wasz

Ludwik Lichodziejewski
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TADEUSZ BUDZYŃSKI

JEDNO NIEDZIELNE POPOŁUDNIE

Dobre ciastko z kawą nie jest bynajmniej w na
szym życiu jakimś specjalnym ewenementem, z 
takim stwierdzeniem napewno zgodzi się każdy. Ale 
gdy do tego ciastka i kawy dodamy jeszcze coś, na- 
przykład atmosferę i nastrój w czasie jego spoży
wania, to może to już być tematem wartym wzmian
ki. Nie chciałem rozpoczynać tego reportażu od 
suchego podania daty i programu. Tytuł zawiera
jący w sobie pewne niedomówienia i pierwsze słowa 
tego sprawozdania mają odegrać rolę magnesu 
i zmusić czytelnika do przeczytania całości. Każdy 
chyba z nas ma pewnego rodzaju awersję do wszel
kich sprawozdań i jeśli to tylko możliwe to je omija. 
W oparciu o tę głęboką prawdę filozoficzną, gawędę 
ch ciąłbym zastąpić formą suchego sprawozdania.

Popołudnie to — niedziela 3-go września — była 
dniem herbatki towarzyskiej członków S.M.W. i ich 
rodzin. Odbiegliśmy tym razem od wieloletniej tra
dycji wypełniania popołudnia piosenką czy mono
logiem, dając w zamian program poważniejszy. Po
południe to postanowiliśmy poświęcić Gdyni, miastu 
tak ściśle związanemu z Marynarką Wojenną, mias
tu, które urodziło się w naszych oczach, miastu, 
któremu oddaliśmy nasze serca.

Jak to się stało, że właśnie ten punkt na naszym 
wybrzeżu został wybrany na przyszły port. Na to 
pytanie starałem się dać odpowiedź w piewszej po
gadance niedzielnego popołudnia.

GDYNIA

„W roku 1634 na rozkaz Władysława IV 
Belg Jan Pleitner zbadał zatokę Pucką, aby 
wybrać miejsce na nowy port wojenny, po
nieważ Puck był niedostępny dla większych 
okrętów.

Pleitner zaproponował dwa miejsca, pod 
nowy port. Jednym było wybrzeże koło Oksy
wia, drugie na półwyspie helskim w okoli
cach dzisiejszych Chałup i Kuźnicy.

Okolice dzisiejszej Gdyni były z tych dwóch 
projektów dogodniejsze, ale znajdowały się 
zbyt blisko Gdańska, i mogły łatwo dostać 
się pod jego kontrolę, dlatego król przychylił 
się do drugiego projektu i polecił Pleitnerowi 
przystąpić do budowy portu.

Aby ochronić port przed atakami, postano
wiono według planów Pleitnera wybudować 
dwie fortelicje nazwane na pamiątkę króla 
i jego brata Władysławowem i Kazimierzo- 
wem.

Kiedy prawie w 300 lat potem na nowo 
przyszło zagospodarowywać się nad morzem 
i na morzu, zagadnienie miejsca pod budowę 
portu znowu stało się aktualne.

Rozważono możliwości budowy portu nad 
jeziorem Żarnowieckim, w Tczewie, Pucku 
(ewentualnie z przekopem przez Hel) i Gdy
ni.

Po długich studiach ustawa sejmowa z 23 
września 1922 upoważniła rząd do budowy 
portu w Gdyni, a 29 kwietnia 1923 w obecno
ści prezydenta Rzeczypospolitej, S. Wojcie
chowskiego, premiera gen. W. Sikorskiego 
odbyło się poświęcenie portu oraz położenie 
kamienia węgielnego nowego dworca kolejo
wego w Gdyni. Poświęcenia dokonał prymas 
Polski kardynał Dalbor. W uroczystościach 
tych wzięły udział okręty raojenne Estonii, 
Francji i W. Brytanii.
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Lecz dopiero 4 lipca 1924 rząd Polski za
warł umowę z konsorcjum polsko-francus
kim, które zobowiązało się do końca 1930 ro
ku zbudować port o możliwościach obrotu 
2y2 miliona ton rocznie.

8-go sierpnia 1924 dowództwo floty zostało 
przeniesione z Pucka do Gdyni. Adm. świr
ski w swej relacji na ten temat pisze:

,,W lecie 1924 roku zarządziłem przeniesie
nie dowództwa floty z Pucka do Gdyni. Gdy
nia z punktu widzenia marynarki wojennej 
była prawie pusta; była rozpoczęta budowa 
koszar i domów, składów i warsztatów, ale 
to wszystko w początkowym stanie. Przenio
słem dowództwo floty, żeby przyspieszyć to 
wszystko. Ciekawy fakt, po przeniesieniu je
szcze w całej Gdyni nie było ani jednej palą
cej żarówki. Tylko w dowództwie floty miesz
czącym się w małym domku przy szosie Chy
lońskiej został zainstalowany agregat i ten 
domek był jedynym dobrze oświetlonym 
punktem wieczorami.”

Ta tak mała żaróweczka pozwoliła kmdr. B. Jab
łońskiemu snuć wspomnienia owych czasów, gdy 
jako młody aspirant podczas swej pierwszej prak
tyki morskiej na ..Lwowie" z jego pokładu widział 
tylko torfowiska gdzie niegdzie upstrzone maleń
kimi chałupkami.

Wspomnienia kmdr. Jabłońskiego były tak oso
biste i w tak milej 1 ciepłej podane formie, że żadne 
pióro sprawozdawcze nie potrafi oddać nastroju 
jaki potrafił komandor stworzyć błądzęc myślami 
w dawne, dobre, młode czasy.

b. jabłoński

GDYNIA W ROKU 1921

Na posiedzeniu sekcji londyńskiej Stowa
rzyszenia Mar. Woj. postanowiono na herbat
ce dnia 3 września poruszyć parę tematów 
związanych z historią Mar. Woj.

Mówię poruszyć, bo miały to być tylko 
kilka minutowe pogadanki wystarczające, 
aby w paru rzutach dany temat odświeżyć 
w pamięci słuchaczy, a jednocześnie ich nie 
zmęczyć. Cel pogadanki — ożywić z czasem 
przygasające uczucia sympatii, oraz więzy 
łączące nas z Mar. Woj.

Jednym z zaproponowanych tematów były 
wspomnienia o Gdyni, takiej jaka była, gdy 
odzyskała ją Polska, nim nie została rozbu
dowana przez Polskę i przekształcona w per
łę Bałtyku.

Po zaproponowaniu tematu nastąpiła cisza 
i jak to zwykle bywa w takich wypadkach 
oczy zebranych zaczęły błąkać się po twa
rzach jakby pragnąc wyśledzić kto mógłby 
podjąć się tego tematu i wreszcie wszystkie 
skupiły się na mojej jak w soczewce, nie 
dlatego, oczywiście, by posądzano mnie o 
jakieś nieistniejące zdolności krasomówcze — 
bo nikt pod tym względem żadnych złudzeń 
nie miał, ale wprost dlatego, że byłem jed
nym jedynym wśród zebranych, który te 
zamierzchłe czasy pamiętał. Musiałem więc, 
nolens nolens, podjąć się tego zadania pro 
publico bono i z duszą na ramieniu, nie 
mówiąc już o tym, że publicznie przyznać 
się do pokolenia przedhistorycznych mamu
tów jest — bardzo nieprzyjemnie, nawet nie 
będąc specjalnie próżnym pod tym wzglę
dem.

No, ale stało się. Muszę jednak wszystko 
zacząć od początku i wytłumaczyć jak się to 
stało, żem Gdynię widział w roku 1921 — to 
raz, a dwa — w ten sposób przedłużę trochę 
opowiadanie, gd,yż o ówczesnej Gdyni z te
go co pamiętam, zbyt dużo powiedzieć się 
nie da.

Otóż po dość krótkim, a pełnym wrażeń 
pobycie jako marynarz ochotnik w pułku 
Morskim w roku 1920 w kadrze i na froncie, 
a później w KMW (wówczas bodajże Depar
tamencie Morskim, czy coś w tym rodzaju 
— już nie pamiętam), zostałem przydzielo
ny w końcu tegoż roku do Oficerskiej Szkoły 
Mar. Handlowej.

W owe czasy Szkoła ta należała do Mar. 
Woj., była obsadzona przez Oficerów Mar. 
Woj. i pobyt tam zaliczał się do służby w 
Mar Woj. Poza, tym była to I-sza Szkoła 
Oficerska jaka, została stworzona w odrodzo
nej Polsce, a pragnąc poświęcić się karierze 
morskiej, była to w pewnym sensie jedyna 
nadarzająca się okazja. W roku 20-tym o 
Szkole Podchorążych Mar. Woj. jeszcze na
wet słychać nie było.

Wylądowałem więc w Tczewie, w Szkole 
bez żadnych pływań wstępnych z tej prostej 
przyczyny że Polska wówczas okrętów nie 
posiadała i odrazu zaczął się pierwszy rok 
nauki teoretycznej.

Większość kolegów była przydzielona z 
Wojska i tylko mała liczba dostała się tam 
wprost z ławy szkolnej.

Były oczywiście dwa działy: a) Nawigacyj
ny i b) Mechaniczny.

I-szy rok teoretyczny trwał dość długo, 
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chociażby z tej prostej przyczyny, że wciąż 
nie było na czym pływać, i gdy wreszcie 
gruchnęła wieść, że pierwszy okręt morski 
R. P ORP Lwów został przyholowany do 
Gdańska — lato już było dobrze zaawan
sowane.

Wkrótce potem znaleźliśmy się na Lwowie 
i tam dopiero doświadczyliśmy na własnej 
skórze co to jest twarda szkoła.

Dowódcą był przezacny człowiek, o żelaz
nej dyscyplinie por. mar. Ziółkowski (eks 
mar. niemiecka), późniejszy komandor pilo
tów gdańskich zamordowany przez Niemców 
w 1939 roku.

Z-cą był kpt. mar. Zieliński (eks mar. ro
syjska), późniejszy ZDO na Wilii w 1925 r.

Oficerami byli: ppor. żaba z długimi szpa
kowatymi wąsami, b. właściciel własnego 
statku na Czarnym czy też Kaspijskim mo
rzu, mały por. Borkowski — później w M. D. 
Lot-cie i wreszcie ppor. Jaroszewicz, b. przy
stojny i silny mężczyzna (zginał ponoć srebr
ne guldeny w palcach), świetnie i superbar- 
wnie opowiadający o swoich przeżyciach, 
później był tak zw. fiszmajstrem w Pucku, 
a jeszcze później jako członek wyprawy w 
niezbadane części Peru, gdze zginął w wy
padku motocyklowym w Południowej Ame
ryce. Wreszcie był jeszcze Anglik kmdr Bur- 
ton, który mieszkał w Sopotach i otrzymywał 
pensje kilkakrotnie większą od generalskiej 
(w funtach, po przeliczeniu), i który wykła
dał nam locji. Później był już jako cywil w 
jakimś towarzystwie szipingowym w Gdań
sku.

Był też żagielmajster Kaleta stary, wilk 
morski i 3-ch podoficerów, po jednym na 
każdy maszt, też ludzie, którzy siła czasu 
spędzili na żaglowcach. Jeden z nich, zdaje 
się Głowacki mu było na imię, używał w mo
wie jednocześnie dwóch języków, żadnym nie 
władając poprawnie. Poza tym było jeszcze 
trochę podoficerów i marynarzy (dział go
spodarczy, kucharze i ordynansi).

Tam dopiero wzięto nas do galopu na do
bre, pokład zrobił się bielszy od śniegu (ce
giełki), a olinowanie i żagle zostały doprowa
dzone do tak idealnego stanu, że nie obawia
ły się porównania chybaźe z żadnym okrę
tem na świecie.

Wkuwaliśmy się nazw tych setek lin na 
pamięć oraz nauczyliśmy się niemi manipu
lować nawet po ciemku. Łaziliśmy po paru 
tygodniach po masztach i rejach jak małpy.

Z początku było trochę straszno, bo to zaw
sze maszt taki miał ponad 40 metrów wyso
kości, ale o ile ktoś okazywał jakieś bardziej 
widoczne wahania — podoficer masztowy 
zgrabnie zakradał się od tyłu i aplikował 
zwykle mocnego kopniaka w niewymowną 
część ciała z odpowiednio silnym komenta
rzem solowym i to pomagało.

Czyściliśmy absolutnie wszystko nie tylko 
na okręcie, ale i obok z sąsiedniemi ubikacja
mi publicznymi włącznie ku naszemu wiel
kiemu zmartwieniu i upokorzeniu. Spaliśmy 
w hamakach, a naszym pomieszczeniem był 
dolny pokład. Oficerowie mieszkali na ru
fie. Por Ziółkowski, czyli Komendant (ter
min Dowódca został wprowadzony znacznie 
później), lubił rano rozruszać nas ucznia- 
ków i pamiętam jak dziś, gdy z filiżanką dy
miącego kakao w ręku usłużnie podanego 
przez mesowego zaczynał „manewry”. A 
trzeba dodać, że z rana już były przymrozki 
i wanty były oszronione. Zaczynało się od 
komendy: Na stacje manewrowe, a gdy dy
wizje masztowe stały już na swych miej
scach, następowała niezmiennie druga ko
menda: „Buci i skarpeci lu-uz” czyli zdjąć. 
Dopiero później zaczynało się wspinanie po 
masztach i rejach, branie ryfów po zluzo
waniu żagli, zwijanie żagli i inne temu po
dobne zabawy. Co te biedne, a nie przyzwy
czajone do takiego traktowania stopy wy
cierpiały — trudno opisać, ale wytrzymały.

Były również wyścigi między dywizyjne 
wspinaczki po masztach, a kolega Antoszew
ski (zginął w obronie Gdyni w 1939 r.) za 
włażenie na jabłko masztu, po uprzednim 
zakładzie z Komendantem wygrywał od nie
go cygaro.

Gdy już nas trochę przerobiono na mary
narzy i zbliżyła się chwila wyruszenia na 
morze — nastąpiło poświęcenie okrętu.

O ile chodzi o nas nie wielką to zrobiło nam 
różnicę i menu, o ile sobie przypominam nie 
wykazało specjalnych zmian tj. była codzien
na tak zw. małpa (konserwy amerykańskie) 
pęczak i podpleśniały chleb przywożony z 
Pucka (o lepsze wyżywienie wówczas jeszcze 
było b. trudno), skutkiem czego niektórzy 
koledzy pod koniec pływania podostawall ta
kie wrzody, że musiano odesłać ich do szpi
tala, ale z naszego „kubryka” przyjemnie 
było popatrzyć na chmarę dobrze odzianych 
i odżywionych gości z rumieńcami na twarzy 
od których zanosiło dobrym alkoholem i ty
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toniem. Przyjęcie, ponoć, było bardzo udane. 
Wśród zaproszonych był Żeromski.

Wkrótce po poświęceniu wyszliśmy na mo
rze. To pierwsze pływanie nie było dalekie, 
bo pora roku już była mocno zaawansowana 
i chodziliśmy tylko po Bałtyku wraz z kur
sem kandydackim, który, zapomniałem nad
mienić, doszlusował do nas w Gdańsku. Co 
za uczucie wyższości czuliśmy w stosunku, w 
naszym pojęciu, „żółtodziobów lądowych”, 
my którzy momentalnie zafundowaliśmy so
bie fajki (wygląd bardziej morski) i chodzi
liśmy kołysząc się bardzo (wiadomość zaczer
pnięta z literatury o starych wygach mor
skich).

Przy okazji muszę Państwu zdradzić ta
jemnice uzbrojenia Lwowa. Lwów miał tak 
zw. „Armatę”. Była to skrzynka z dziobem 
wychodzącym za burtę. Do tego dzioba była 
przymocowana jakby rura uszyta z brezen
tu (płótna żaglowego). Armata była zawsze 
zamocowana ze strony zawietrznej i służyła 
do wyrzucania odpadków jak również było 
to jedyne miejsce, gdzie można było oficjal
nie chorować na morską chorobę. O ile, broń 
Boże, nie zdążyło się i zauważył to ktoś ze 
starszyzny, a szczególnie nasz Anglik Burton 
— pokazywał on wówczas na maszt wraz z 
odpowiednią ilością palców co oznaczało, że 
trzeba było za karę tyle razy przelecieć przez 
maszt w górę i na dół. Zwykle było to 3 ra
zy. Potem sprzątało się ślicznie i zacierało 
wszelkie ślady nieporządku, a jeszcze później 
stawało się przeważnie na godzinę lub coś 
w tym rodzaju przy armacie z wyciorem któ
rym przepychało się odpadki oraz jeszcze 
mniej apetyczne rzeczy za burtę. (Dyżurny 
przy armacie zazwyczaj był otoczony wian
kiem chorujących kolegów).

Kilku delikatniejszych kandydatów po ta
kiej wachcie przy armacie wycofało się ze 
szkoły.

Po pokręceniu i obkołysaniu po Bałtyku 
stawaliśmy zwykle na redzie Gdyńskiej na 
kotwicy. Na morzu, jako że Bałtyk jest wą
ski, a wiatry ma inne, robiliśmy moc zwro
tów do czego oczywiście wzywano nas wszy
stkich na pokład z wielką szkodą dla snu, 
a korzyścią dla praktyki. Anglik z Ziółkow
skim często zakładali się, kto z nich lepiej 
zrobi zwrot, ale zwykle Ziółkowski bywał gó
rą, a Burton przegrywał.

Na kotwicy też mieliśmy pełne ręce robo
ty, ale za to część oficerów ruszała na ląd, 

oczywiście nie Gdyński — gdzie późną jesie- 
nią nie było nic, ale do Gdańska. Odwoziło 
się tych Panów, jak Pan Bóg przykazał na 
wiosłach, utrzymując dobre tempo z tego 
rodzaju skutkiem, że oficerowie trafiali na 
czas, gdzie trzeba, a my często krwawiliśmy 
z obtartych wiosłami dłoni i jeszcze innych 
części ciała obtartych o ławki.

Gdynia od strony ?norza, (a tak miałem 
okazję oglądać ją najczęściej) wyglądała 
sielsko. Dwa wzniesienia na skrzydłach tj. 
Kamienna Góra i Oksywie z kupką drzew 
bliżej do Kamiennej Góry przy nasadzie 
dość krótkiego i nędznego w porównaniu z 
sopotskim pomostem. W tej kupce drzew 
gnieździł się drewniany tak zw. „Kurhauz” 
(późniejszy Skwer Kościuszki). Dalej — jak 
okiem sięgnąć plaża z łódeczkami wiosłowo- 
żaglowymi i sieciami oraz torfowiskami po
środku (późnejszy port). Sama Gdynia — 
wioska była stosunkowo mało widoczna, gdyż 
niskie domki stały dalej w głębi lądu. O ja
kichkolwiek kutrach wówczas nie było mo
wy. Gdynia była biedną wioską w całym te
go słowa znaczeniu. Plaża była dobra i przy
jemna — to pamiętam, bo posyłano nas tam 
czyścić łodzie.

Z samą Gdynią mieliśmy mało do czynie
nia chyba, że trzeba było przyjmować i lą
dować prowiant (pamiętam b. ciężkie worki) 
lub coś w tym rodzaju.

. W każdym razie udało mi się być parę ra
zy na lądzie i zwiedzić Gdynię, co w roku 
1921 dużo czasu nie wymagało. Dworca nie 
było, a tylko budka-przystanek. Późniejszy 
dworzec tj. ten duży dach na niskim murku 
był już dziełem rodzimych architektów. Była 
też ulica Starowiejska, typowa wiejska wy
boista i piaszczysta ulica, prawie na pewno 
nie brukowana. Na tym był m. w. koniec o 
ile chodzi o nazwy. Było jeszcze trochę cha
łup wzdłuż późniejszej ulicy świętojańskiej, 
ale wątpię czy ztlica ta miała jakąkolwiek 
nazwę.

Najlepszą restauracją, był Grzegorzewski 
na Starowiejskiej. Była również raczej pi
wiarnia, a nie restauracja, „Pod Dębem” z 
dębem niedaleko wejścia zasadzonym ponoć 
przed lub za czasów Sobieskiego. Dąb wów
czas wyglądał zdrowo i krzepko, a zaczął 
usychać dopiero na parę lat przed wybuchem 
wojny.

Był również szynk-piwiarnia Skwircza (ci 
co go pamiętają nie gniewajcie się, o ile 
przekręciłem nazwisko właściciela), na prze
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ciwko późniejszego szpitala Sióstr na Placu 
Kaszubskim. Cieple piwko, bien chambre i 
kromka Chleba z serem oto wszystko, co zdo
byłem z trudem w tym zakładzie.

Reszta zabudowań, z których wiele kry
tych słomą — były typowo wiejskie z obo
rami, chlewami itd., jak należy. Słowem ty
powa mieszanina bardzo skromnych rybac- 
ko-chłopskiej wsi. Było już w Gdyni kilka 
polskich pensjonatorów, ale było już po se
zonie i dowiedzałem się o nich dopiero póź
niej.

Tak m. w. wyglądała Gdynia w roku 1921. 
Potem wiernie wracałem do Gdyni od roku 
1923 począwszy już jako „Aspirant” Mar. 
Woj. (Podchorążych wówczas nie było) — ze 
złotym galonem na rękawie z kątem. Mało 
się na początku w tej Gdyni zmieniało, tylko 
tyle że w lecie coraz więcej było ślicznych 
letniczek. Pojawiły się również nasze pierw
sze okręty tj. 2 kanonierki i po niemieckie 
torpedowce i traulery i okręt hydrograficzny 
Pomorzanin. Chroniło się to w lecie częścio
wo w Pucku, ale Gdańsk był właściwie wciąż 
główną bazą i zimowiskiem.

Pierwszą część portu, którą pamiętam, to 
molo i wieża ciśnień wśród piasków plaży. 
Molo zrobione z wbitych pali miało nawierz
chnię z desek tylko przy samym końcu, gdzie 
tworzyło kolano, i gdzie chroniła się cała na
sza ówczesna Flota w lecie. Po dłuższej czę
ści mola pionowej do linii brzegu szło się po 
luźno ustawionych deskach, pod którymi, w 
dole bulgotała woda.

Jak to się stało, że tyle setek wstawionych 
marynarzy przechodziło tędy w nocy po 
ciemku i żaden nie wleciał do tej wody i nie 
utopił — dotychczas pojąć nie mogę, chyba, 
że Bóg ma takich w swojej specjalnej opie
ce.

W pewnym momencie ukazały się dragi i 
zaczęły wrzynać w torfowisko. Na początku 
nie wiele one nam przeszkadzały. Zamiast 
wracać z nocnych wycieczek wzdłuż plaży, 
trzeba było jeszcze obejść wydragowaną 
część torfowiska. Później, gdy dragi zaszły 
zbyt daleko — zaczął działać prom, a jeszcze 
później zbudowano szosę naokoło portu do 
Oksywia, po której zaczął chodzić autobus. 
Ale te szosy i autobusy powstały już później, 
wtedy gdy Gdynia zaczęła rosnąć i rozwijać 
z młodzieńczym, niebywałym rozmachem i 
szybkością, z dnia na dzień zmieniając swoje 
oblicze.

Z Gdynią było jak z rośliną, która potrze
buje czasu, aby się zakorzenić, a później 
strzela bujnie nacią w górę.

Tą Gdynię z czasów z przed wojny, ten 
wielki port znamy wszyscy. Została ona stwo
rzona wysiłkiem Narodu Polskiego, powstał 
zadziwiająco szybko jeden z lepszych portów 
Bałtyku, dzięki któremu Polska uniezależniła 
od woli i szykan niechętnych sąsiadów, a 
szczególnie Gdatlska.

Obecnie Rzeczpospolita Polska posiada 
wiele portów, których Gdynia jest wciąż na
dal ozdobą.

Oby dobrze służyły, z Gdynią na czele, Na
rodowi Polskiemu i, daj Boże jak najprędzej 
naprawdę wolnej Rzeczpospolitej.

Z kolei kmdr. B. Wroński opowiada co działo się 
w Gdyni 22 lat temu, w niedzielę 3-go września 
1939 roku.

B. WROŃSKI

GDYNIA W ROKU 1939

3-go września 1939 zbiegiem okoliczności 
też wypadł tak jak dzisiaj w niedzielę. Dzień 
ten historycznie ważny —- bo jest datą wypo
wiedzenia wojny Niemcom przez Wielką Bry
tanię i Francję — na wybrzeżu jest dniem 
obfitującym w dramatyczne wydarzenia.

Będę się starał wydarzenia te syntetycznie 
przedstawić.

Od samego początku działań wojennych na 
naszym wybrzeżu we wrześniu 1939 zaryso
wały się trzy ośrodki oporu, niejako „trzy” 
teatry operacyjne. 1) Westerplatte zupełnie 
izolowane od reszty sił na wybrzeżu. 2) Gdy
nia — Oksywie z przedpolem sięgającym na 
południe do Kartuz, a na zachód do granicy 
niemieckiej i 3) półwysep Helski.

Zacznę od Westerplatte:
Hitlerowi bardzo zależało, aby z Wester

platte skończyć jaknajszybciej.
W dzienniku gen. Haidera, szefa sztabu 

naczelnego dowództwa wojska — pod datą 
2-go września znajduje się następująca za
piska:

„Godz. 12. — Fuhrer rozkazuje. Wester
platte ma być wykończone dzisiaj natarciem 
sił naziemnych.” Ale już o godz. 14.20 szef 
sztabu grupy wojsk „północ” meldował do 
naczelnego dowództwa wojska: „Dziś niemo
żliwe. Podziemny fort. Niezbędny jest ogień 
stromotorowy. Potrzeba pionierów szturmo
wych z miotaczami ognia. Wtargnęli dwa ra
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zy. „Schlezwig Holstein” melduje, że nie jest 
w stanie tego zmiażdżyć. Łącznikowi lotni
ctwa szturmowego twierdzą, że nie mogą tra
fić tych celów. Co najmniej 20 betonowych 
bunkrów najnowszego typu z podziemną ko
munikacją. Na ziemi przeszkody z drutu kol
czastego w gęsto zalesionym obszarze. Wiele 
karabinów maszynowych. Jedno działo 88”.

Ostateczna decyzja Hitlera brzmiała: „O- 
perację należy przeprowadzić, jeżeli sukces 
jest zapewniony. Tak szybko jak to tylko mo
żliwe.”

W myśl tych osobistych rozkazów Hitlera 
2 września około godz. 17 nastąpił nalot kil
kudziesięciu samolotów na Westerplatte. Na
lot trwał z małą przerwą 45 minut.

Uszkodzenia i straty odniesione w tym na
locie były poważne, między innymi została 
zniszczona radiostacja. Dowódca Westerplat
te major Sucharski w swej relacji o tym na
locie pisze: „Przyznaję, że gdyby do godziny 
po nalocie nastąpiło natarcie nieprzyjaciela, 
byłoby niewątpliwie przyniosło sukces”.

Na szczęście natarcie to wyszło 4 godziny 
później i zastało obronę przeorganizowaną 
i zostało odparte.

Około południa obrońcy Westerplatte sły
szeli głos dzwonów kościelnych Gdańska wi
tających wkraczające oddziały Wehrmachtu.

Wieczorem tego dnia mat Bartoszczak 
zgłosił się do mjra Sucharskiego z propozycją 
udania się kajakiem na Oksywie celem prze
wiezienia meldunku. Mjr. Sucharski nie 
zgodził się ze względu na jasne księżycowe 
noce, w czasie których kajak malowany na 
biało-czerwona byłby łatwy do zauważenia. 
Wówczas mat Bartoszczak wyraził gotowość 
przebycia tej odległości wpław, ale i na to 
mjr. Sucharski nie wyraził zgody.

Na obszarze podległym operacyjnie dowód
cy lądowej obrony wybrzeża pułkownikowi 
Dąbkowi 3-go września przeszedł wyjątkowo 
spokojnie. Na odcinku Wejherowa były tylko 
utarczki z podjazdami i patrolami niemiec
kimi, oraz na odciku Kartuz od strony Gdań
ska nieprzyjaciel przejawiał aktywność. Żu
kowo i elektrownia Rutki zostały zajęte z ra
na przez Niemców, później straż graniczna 
wsparta plutonem kolarzy i plutonem juna
ków oraz jednym działem na platformie ko
lejowej odbiła te miejscotcości, ale wieczorem 
Niemcy zajęli je ponownie.

W tym dniu jeszcze cały obszar między 
Kartuzami Chwaszczynem i Wejherowem był 
wolny od nieprzyjaciela.

Na Helu tymczasem już rankiem około 7-ej 
dwa niemieckie kontrtorpedowce typu „Le- 
berecht Maas” pod dowództwem kontradmi
rała Lutjensa otworzyły ogień na znajdujące 
się w porcie wojennym Hel „Gryfa” i „Wich
ra”.

Pierwszy odpowiedział „Gryf” potem „Wi
cher” i wkrótce dołączyła do nich bateria 
cyplowa.

W wyniku walki oba niemieckie okręty zo
stały trafione i uszkodzone, a jeden z nich 
stracił zdolność manewrową i został wzięty 
na hol przez 3 małe statki.

Z okrętów polskich „Wicher” nie został 
trafiony, natomiast „Gryf” został trafiony 
dwukrotnie została uszkodzona lewa maszy
na.

Tegoż dnia około godz. 14 nastąpił atak lot
niczy na port wojenny Hel. W pierwszej fali 
poważnie uszkodzono „Gryfa”, który wolno 
tonąc osiadł na dnie tak, że górny pokład 
pozostawał nad wodą.

W drugiej fali nalotu „Wicher” został tra
fiony 3 krotnie, przewrócił się na prawą bur
tę i osiadł na dnie tak, że lewa burta i śruba 
wystawały z wody.

W tym czasie została również zatopiona 
znajdująca się w porcie wojennym „Mewa”.

W godzinę po zniszczeniu „Wichra” i „Gry
fa” odbył się nalot na port handlowy na He
lu, w którym stały kanionierki.

„Generał Haller” został trafiony i ciężko 
uszkodzony. „Komendant Piłsudski” nie był 
trafiony.

Z zatopionych i uszkodzonych okrętów za
częto zdejmować n.k.m i działa w pierwszej 
kolejności przeciwlotnicze, aby wzmocnić opl 
na lądzie.

Po stracie „Gryfa” i „Wichra” oraz po roz
brojeniu kanonierek jedynymi nawodnymi 
okrętami na wybrzeżu pozostały traulery.

# # 4
Pogadanki — wspominki — historia, zostały ser

decznie przyjęte przez słuchaczy. Obecni zmusili 
kmdr. Markowskiego (na urlopie z Brytyjskiego 
Hondurasu) do podzielenia się z nami swymi wspo
mnieniami z lat trzydziestych, gdy jako młody adept 
sztuki Eskulapa zetknął się z Marynarką Wojenną 
i związał z nią swe życie. Barwna forma, moc za
bawnych sytuacji i wspaniały dar opowiadania spra
wiły, że wspomnień kmdr. Markowskiego wszyscy 
jeszcze by słuchali, gdyby „time gentlemen, please“ 
nie skończył jednego miłego niedzielnego popołudnia.
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WIESŁAW KRZYŻANOWSKI

PROSZĘ
Bardzo się wszystko z początkiem sprawozdawczego 

kwartału zapowiadało różowo i przyjemnie. Jeśli bowiem 
chciałbym opisać wypadki, wypadeczki i wydarzenia, ja
kie miały miejsce podczas trzech miesięcy, jakie figuru
ją na tym numerze Naszych Synałów, to niewątpliwie 
zacząć muszę od samochodu. 16-go czerwca przyjechał z 
garażu bardzo sympatyczny pan nowym samochodem. 
Samochód ten mi zostawił i zabrał mój stary. Wszystko 
było zorganizowane dobrze i ku ogólnemu zadowoleniu, 
gdyby nie to, że... Ale nie chciałbym uprzedzać wy
padków.

Następnego zaraz dnia, w sobotę 17-go czerwca zała
dowaliśmy się w ten samochód razem z panami Wroń
skim i Budzyńskim, by wytypować miejsce na pierwszy 
zmotoryzowany piknik S.M.W. Nowym samochodem 
jedzie nam się gładko i wygodnie, w Burnham Beeches 
uzgadniamy miejsce na piknik, a w drodze powrotnej, 
spragnieni conajmniej jak po podróży przez Saharę, za
trzymujemy się na piwo.

Trudno mi jest opisać epopeję portfelu kmdr. Wroń
skiego, jest tak nieprawdopodobna. W barze mianowicie 
kmdr. Wrońskiemu wypada z kieszeni portfel, a w nim 
naturalnie pieniążki i papiery osobiste. Wieczór szukamy 
szukamy portfelu w samochodzie, a w niedzielę rano w 
barze — bezskutecznie. A tymczasem portfel został od
niesiony do domu i wręczony kmdr. Wrońskiemu przez 
dwóch Irlandczyków, którzy zdecydowali się oddać go 
osobiście, jako że stwierdzili, że właściciel portfelu jest 
katolik i nie — Anglik. Sprawa skończyła się wypiciem 
paru kufli piwa przez młodych Wrońskich z grupą 
irlandzką i wręczeniem grupie irlandzkiej zarobionego 
procentu od uczciwości.

Nie na tym jednak skończyły się komplikacje przęd- 
piknikowe. We wtorek bowiem zdecydowałem się prze
wietrzyć samochód i swą wyobraźnię i pojechałem do 
teatru na operetkę Offenbacha. Operetka była sobie 
•wcale niezła, ale przed teatrem samochodu nie zastałem. 
Zameldowałem policji, Automobile Association i firmie, 
kttóra ubezpieczyła samochjód, niewiele pomogło i na 
siedem tygodni dołączyłem do piechurów i pasażerów 
londyńskiej kolejki podziemnej. Na piknik w niedzielę 
2-go lipca pojechałem pożyczonym, antycznym A Wisem, 
który mimo wieku zachował się podczas wycieczki nad
spodziewanie dobrze.

Zebraliśmy się pod Domem Lotników o 10-ej rano. 
Żeby się nie pogubić przylepiamy do szyb znaczki samo- 
chodowo-marynarskie. Każdy kierowca dostaje też do
kładną trasę i parę minut po 10-ej ruszamy konwojem. 
Za mną jadą samochody kolegów Wrońskiego, Wiszo- 
watego, Libera, Dulli, a konwój zamyka „komodor kon
woju" kol. Budzyński. Łączność między samochodami 
utrzymuje Andrzej Wroński na motocyklu. Bez kłopotów 
dobijamy do Burnham Beeches i zakotwiczamy na z góry 
upatrzonej polanie. Wszystkim — nie tylko młodzieży — 
dopisuje doskonały apetyt zaostrzony małą eskapadą do 
najbliższego baru... po papierosy.

Po południu improwizujemy mecz siatkówki, piłkę noż
ną, huśtawkę, spacery po lesie, podwieczorek (jakże 
ważne jest jedzenie na pikniku) i po podwieczorku wy
jazd do jednego z najsławniejszych „model towns": 
Beaconscot. Zwiedzanie miniaturowego miasta z ener
gicznie pędzącymi dookoła miasta miniaturowymi po
ciągami przerywa nam deszcz. Wracamy do domu zde
cydowani urządzić sobie następny piknik jeszcze w tym 
roku.

O GŁOS
Na następny piknik pojechaliśmy 24-go września w 

niedzielę, od Lotników, tym razem za mną jechał samo
chód kol. Budzyńskiego, za nim kol. Łowczynowski, kol. 
Guluk i ostatni kol. Liber — „komodor konwoju", do Fri- 
day Street. Każdy samochód jest oznaczony naszym sa- 
mochodowo-marynarskim znaczkiem a kierowcy dostają 
dokładną trasę na wszelki wypadek. Wypadków nie ma 
na szczęście, nikt się nie zgubił i po półtoragodzinie pod
róży jesteśmy na miejscu. Pogoda jest doskonała, oko
lica bardzo piękna ale... bar jeszcze zamknięty. Okazje 
więc poszukać pierwszych grzybów w które obfitują 
okoliczne lasy. Grzybów nazbieraliśmy bardzo dużo, ale 
tytuł króla grzybobrania jednogłośnie przyznaliśmy kol. 
Gulukowi. Po szybkiej wizycie w barze (parę whiskies i 
parę męskich kawałów) i obfitym posiłku kol. Guluk 
zdrzemnął się i z błogiego wyrazu twarzy wywniosko
waliśmy, że mu się wspaniałe grzyby śnić musiały. Dużo 
ładniejsze od tych, które spoczywały w naszych koszy
kach.

Po grzybobraniu idziemy jeszcze na długi spacer, 
zwiedzamy jakieś ruiny baszty, czy zamku, lasy i zagaj
niki rododendronów. Dzieci są zadowolone z rodziców, 
rodzice z dzieci, bo wszyscy bawiliśmy się doskonale i 
pogoda nadspodziewanie dopisała. Rozstajemy'się z ta
jemniczo brzmiącym pozdrowieniem „Byle do wiosny", 
ale rozumiemy się doskonale; następny piknik na wiosnę, 
gdy rododendrony zakwitną.

Na innych stronach tego numeru uczestnicy opisują 
herbatkę towarzyską zorganizowaną 3-go września. Mnie 
do napisania zostaje tylko sprawozdanie z ogłoszonego 
w ostatnim numerze konkursu na najlepsze wspomnienia 
wakacyjne.

Jurij konkursu w składzie, koledzy, Budzyński, Bu
siakiewicz, Krzyżanowski i Wroński postanowili na 
zebraniu jury w dniu 3-go października 1961 roku po
dzielić nagrodę pomiędzy autorów dwóch prac druko
wanych w tym numerze i z lej okazji składają gratu
lacje pani Proniewicz i kol. Domańskiemu. Wsponi- 
nienia wakacyjne przez nich napisane czyta się z za
interesowaniem i przyjemnością bo napisane są żywo 
i z humorem. Prosimy naszych wy rótnionych autorów 
o dalszą współpracę.

A na zakończenie mała spowiedź redaktorska. Oto 
przyznaję się do winy, że wspomnienia i pani Proniewicz 
i kol. Domańskiego nieco skróciłem. Chciałbym się z teg-o 
wytłumaczyć dlaczego, że ma to bardziej og*ólne  uzasad
nienie. Kryterium drukowania prac, artykułów, nowel 
czy wspomnień w Naszych Sygnałach jest żywy związek 
tych prac z Marynarką Wojenną, Stowarzyszeniem lub 
kolegami. Mógłbym argumentować, że każda rzecz napi
sana przez kolegę zrzeszonego w naszym stowarzyszeniu' 
powinna być drukowana, bo w ten pośredni sposób coś 
dowiemy się na temat autora. Ale wyobraźmy sobie, że 
w następnym numerze znajdziemy artykuły na następu
jące tematy: Architektoniczne traktowanie elewacji bu
dynków szkieletowych. Wędliny i inne przetwory mięsne 
na terenie Wielkiego Londynu, Trankwilizatory a współ
czesna farmacja. Z takiego numeru dowiemy się, że jeden 
z kolegów jest architektem, drugi handluje kiełbasą, a 
trzeci jest aptekarzem, ale... niebardzp nasze będą takie 
sygnały. Dlatego proszę o bardziej osobisty, bardziej 
marynarski punkt widzenia i... proszę bez zwłoki wysy
łać do kancelarii S.M.W. materiały do Bożonarodzenio
wego numeru, który chciałbym, jeśli mi sie uda, wydać 
przed Wielkanocą.
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KAZIMIERZ DOMAŃSKI

APRIL IN PARIS
- <7^6/ źaA —

Pod koniec lutego tego roku zostałem zawiadomio
ny. że od tego momentu urlopy będą trzytygodniowe 
a nie dwutygodniowe jak dotychczas. W tym jed
nakże sęk, że nie można brać trzech tygodni razem, 
w okresie wakacyjnym. Idea trzeciego tygodnia 
nieróbstwa bardzo przemówiła do mojej leniwej na
tury ale też powstały pewne problemy. Najważniej
sze było kiedy, gdzie i jak ten dodatkowy tydzień 
wykorzystać? Po krótkim namyśle doszedłem do je
dynego możliwego w takich wypadkach wniosku: 
wyjazd do Paryża. Kiedy jechać? Oczywiście w 
kwietniu. Tak przecież nakazuje znana piosenka 
„April in Paris". Jak spędzić czas w Paryżu? Trze
ba być naprawdę naiwnym, żeby zadawać sobie py
tania tego rodzaju.

Prawdę powiedziawszy to powodem głównym mo
jej decyzji było „odkrycie" krewnych, którzy miesz
kają w stolicy Francji a których nie widziałem od 
prawie dwudziestu pięciu lat. Drugim powodem, 
niemniej ważnym, była chęć zobaczenia się z Wład
kiem Ponińskim (sądzę, że wielu naszych kolegów 
przypomina go sobie, zwłaszcza z ostatnich czasów 
na „Konradzie" i obozu w Okehampton).

Ostatni raz gdy Władka widziałem było to dwa
dzieścia lat temu gdy „oficjował" jako chrzestny 
ojciec syna.

Decyzja wyjazdu zapadła i teraz należało ideę 
wprowadzić w życie. Sprawdziłem paszport. Ważny. 
Gotówka? Jest. By niczego nie zostawić na kaprys 
losu zakupiłem podręcznik „Teach yourself French" 
i zacząłem regularne studia. Francuskiego uczyłem 
się w szkole (zwracam uwagę, że celowo użyty jest 
czas przeszły niedokonany) 1 właśnie dlatego uwa
żałem, że pewne dalsze kroki w tym kierunku są 
nakazane Do dnia wyjazdu żdążyłem przerobić 
pierwszą połowę książki. Nie jestem pewien czy to 
była dobra myśl, albowiem Francuzi z którymi mia
łem okazję się zetknąć używali słówek prawdopodob
nie znajdujących się w drugiej połowie.

We środę wieczorem dnia 19-go kwietnia opuści
łem Newcastle, udając się do Londynu. Przedziały, 
tak jak to przewidywałem były na ogół puste i na 
tym odcinku podróży całą drogę spędziłem w obję
ciach Morfeusza.

Na Victoria Station znalazłem się we czwartek 
rano około godz. 7-ej. Dzień był 20 kwietnia. Specjal
nie zwracam uwagę na tę datę, bo jest zupełnie mo
żliwe, że przejdzie ona do historii. Wrodzona skrom
ność zmusza mnie do wyjaśnienia, że nie ma to nic 
wspólnego z moją osobą.

Victorla Station o tej porze dnia jest zwykle pusta. 
Przy platformie pociągów kontynentalnych zauwa
żyłem dwie samotne postacie. Pierwszą z nich oka

zało się był policjant w służbie. Druga osoba stojąca 
trochę dalej, ubrana w beret, sutannę i odwrócony 
kołnierzyk, jak się później okazało, należała do księ
dza włoskiego. Ruszyłem w stronę platformy by prze
konać się naocznie, że pociąg jeszcze nie odszedł, co 
nota bene było trochę naiwne z mojej strony bo 
pociąg miał dopiero odejść za trzy godziny. Gdy 
znalazłem się na wysokości wyżej wspomnianego po
licjanta ten przyszedł do mnie i zapytał na jaki 
pociąg czekam? Niewątpliwie akcent mój zdradził 
foreignera bo następne pytanie było czy znam ję
zyk włoski. Okazuje się zresztą bardzo miły star
szy księżulo włoski nie zna żadnego obcego języka. 
Mimo, że nie byłem ogolony i nie jadłem jeszcze 
śniadania to jednakże sytuacja wydała mi się dość 
zabawna. To że między nami nie ma żadnego wspól
nego języka, którym możnaby się porozumieć jest 
wystarczającym powodem by zacząć konwersację 
Odezwałem się do księdza słowami: Bon giorno 
Padre, come va. żeby na przyszłość nie było niepo
rozumień to, od razu zaznaczam, że nie biorę odpo
wiedzialności za sylabizowanie jakichkolwiek wyra
zów obcych które mogę użyć. Na moje wstępne sło
wa otrzymałem radosny uśmiech i całą litanię pięk
nie brzmiących słów z których tylko zrozumiałem 
dwa: va bene. Prawdę powiedziawszy to w tym mo
mencie nie zdawałem sobie sprawy, że jak Anglicy 
mówią ugryzłem więcej an'żeli mogłem przeżuć. W 
każdym razie tak zaczęła się nasza znajomość, któ
ra mogłaby przetrwać, aż do Paryża — ksiądz wra
cał do Włoch via Paryż — gdyłjy nie mały kaprys 
losu, ale o tym po tym.

Pierwsze pół godziny zeszło na monologu ze strony 
księdza, przerywanego moim nieśmiałym: non ca- 
pito, aż do momentu gdy do świadomości mojej do
szły słowa: „la salla" i „reposa". Oczywiście stukną
łem się w głowę — ksiądz szukał poczekalni. Do 
poczekalni księdza zaprowadziłem a sam poszedłem 
by się umyć i ogolić. Kompletnie odświeżony wstą
piłem do poczekalni i wyrwałem księdza ze swej 
drzemki pytaniem manglare? Otrzymałem odpo
wiedź że nie ale biała kawa nie była by pogardzona. 
Wobec tego kawa dla księdza, a dla mnie solidne 
angielskiej śniadanie. Reszta czasu zeszła nam na 
konwersacji. Jak to wyglądało pozostawiam wyobra
żeniu czytelników. Niewątpliwie, że towarzystwo oso
by z którą nie można się porozumieć żadnym języ
kiem jest wyzwaniem i podnietą w samym założeniu, 
ale w tym wypadku mój entuzjazm był dużo większy 
aniżeli moje możliwości. Muszę się szczerze przyz
nać że pod koniec byłem tak wyczerpany, że oczeki
wałem nadejścia naszego pociągu jak zbawienia. W 
trakcie naszej rozmowy dowiedziałem się, a może 
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tylko źle zrozumiałem, że po włosku zwraca się do 
księży per reverendo. Słowo padre którym szafowa
łem bez umiaru jest używane w języku hiszpańskim. 
Fakt, że język hiszpański nie jest mi zupełnie obcy 
podniósł mnie trochę na duchu.

Będąc już na peronie zwróciłem się do księdza sło
wami „Reverendo attendere" i co w sumie miało 
oznaczać, że ja skoczę do mego wagonu, zostawię 
tam rzeczy i wrócę by mu pomóc. Tak też zrobiłem 
Gdy odnalazłem swoje miejsce, które nota bene było 
pizy oknie, zauważyłem że sąsiednie jest zajmowane 
przez młodą niewiastę. Na razie to nie zrobiło na 
mnie żadnego wrażenia, co niewątpliwie jest dowo
dem, że mój umysł był bardzo obciążony, a możliwe, 
że nawet trochę nadwyrężony. Pospiesznie złożyłem 
walizkę i płaszcz na moim miejscu i udałem się na 
poszukiwanie miejsca dla księdza. Operacja ta była 
krótka i bezbolesna; wkrótce księżulko został uloko
wany na wygodnym siedzeniu i dziwnym zbiegiem 
okoliczności, w towarzystwie swoich rodaków. Roz
mowa między nimi potoczyła się żywo, co było dla 
mnie sygnałem by „odżeglować" w kierunku mego 
wagonu.

Wreszcie pociąg ruszył i bez zwłoki zapadłem w 
trans, lub co Yogowie nazywają głębokim odpręże
niem. Okazuje się, że tego rodzaju metoda działa 
cuda. Gdy otworzyłem oczy skonstantowałem (nie
złe słowo, trzeba go użyć), że nie znam ani słowa w 
języku włoskim, a zauważyłem i tym razem dużo 
lepiej wyżej wspomnianą niewiastę. Wstać, podejść 
do niej i zagaić rozmowę na pewno zwróciłoby uwa
gę innych pasażerów. Prawdopodobnie pomyśleliby 
sobie, że chcę nawiązać znajomość, co gorsza mie
liby świętą rację. Niestety nie było innego rozwiąza
nia. Zgromadziłem całą mą odwagę, pomyślałem so
bie: „Niech będzie potępiony ten co źle o tym myśli" 
i ruszyłem ze swego miejsca. Zwróciłem się do niej 
po angielsku (niezła idea, zwłaszcza gdy się jest w 
Anglii) ze słowami: „Bardzo Panią przepraszam, czy 
wolno mi Pani zadać osobiste pytanie, czy Pani nie 
jest przypadkiem Polką?" Tego rodzaju pytanie jest 
tak samo dobre jak i każde inne. Sytuacja i tak jest 
trochę głupia więc wszystko pasuje, Na pytanie mo
je otrzymałem bardzo uprzejmy uśmiech, że nie jest 
Polką, a Hiszpanką. Na co z kolei ja zapytałem czy 
mogę przy niej zająć miejsce, odpowiedź była po
zytywna. Jestem z prawdziwym szacunkiem dla du
chowieństwa, ale muszę szczerze przyznać, że w tym 
momencie Hiszpanka mówiąca po angielsku była du
żo lepszą propozycją (z angielska mówiąc) jako to
warzysz podróży aniżeli ksiądz który znał tylko ję
zyk włoski.

Seniorita Maria Ramirez, tak nazwijmy ją dla ce
lów opowieści okazała się niezwykle czarującą osobą. 
Językiem angielskim włada biegle, a prócz tego po
siada zdolności doskonałej konwersacjonalistki (Uh! 
co za słowo), co oznacza, że z cierpliwością, wyrozu
mieniem i niewątpliwie pobłażliwością wysłuchiwała 
mojej paplaniny. Trzeba dodać, że gdy kiedykolwiek 
miała okazję, żeby wtrącić kilka słów, to miały one 
zawsze sens. Po sześciomiesięcznym pobycie w Lon
dynie-wracała do Madrytu, a ponieważ droga wypa
dła przez Paryż, więc towarzystwo jej było zapewnio

ne aż do samego celu mojej podróży. Jeśli chodzi o 
pozostałych pasażerów, to przedział nasz przypomi
nał trochę wieżę Babel. Podróż sennym statkiem 
przez Kanał Angielski lub La Manche, jak komu do 
gustu, przeszła zasadniczo bez specjalnego wrażenia 
i pogoda dopisywała, a powierzchnia wody była gład
ka jak lustro. Mając, po tylu latach, deski pokładu 
pod nogami, poczułem lekką nostalgię i żeby ją „uto
pić ‘, ruszyłem najkrótszą drogą do baru. Seniorita 
Ramirez nie odmówiła swego towarzystwa, ale już 
na miejscu wyraziła życzenie napicia się lemoniady, 
zapewniła mnie jednakże, że jeśli chodzi o mnie, „o 
mogę śmiało zaatakować każdy napój wyskokowy na 
którego mam apetyt. Tego rodzaju wyrozumiałość 
rozczuliła mnie bardzo i skonsumowałem dwa pod
wójne „whiskacze" plus jedno piwko. Po wyjściu z 
baru spotkałem się raczej z ciekawym zjawiskiem: 
powierzchnia wody w dalszym ciągu była gładka, ale 
pokład zdecydowanie się kiwał. Prawdopodobnie 
martwa fala.

Jak już wyżej wspomniałem seniorita Ramirez by
ła niesamowicie miłą osobą i mówiąc ściśle między 
nami, na odcinku Calais Paryż zacząłem się zasta
nawiać czy nie wymienić franki na pesety i wziąć 
powolnego, bardzo powolnego pociągu do Madrytu.

Do tego jednakże z tych czy innych (raczej z in
nych) powodów nie doszło i nim się obejrzałem zau
ważyłem przez okna pociągu zbliżające się wieże ba
zyliki Sacre Coeur. Wjeżdżaliśmy do Paryża. Około 
godziny 6-ej wieczorem tego dnia wysiadłem na 
Gare du Nord. Nie mam zamiaru wdać się z nikim 
w jakąkolwiek sprzeczkę ale o ile się me mylę to w 
tym samym czasie kilku generałów w Algierze zde
cydowało wymówić posłuszeństwo swej prawowitej 
władzy. Inaczej mówiąc, wszedłem do Paryża, który 
przez następne sześć dni aż do momentu mego wy
jazdu, żył podnieceniem spowodowanym groźbą za
machu stanu.

Po pożegnaniu się z moją towarzyszką podróży i 
księdzem włoskim znalazłem się na dworcu sam. 
Nikt po mnie na stację nie przyszedł, ale sam tego 
chciałem. Zresztą Władek Poniński był zajęty, ale 
wątpiłem czy kuzynka moja poznałaby mnie. Muszę 
się przyznać, że czułem się przyjemnie podniecony. 
W Paryżu po raz pierwszy 1 ostatni byłem w kwiet
niu 1945 roku czyli dokładnie 16 lat temu. Stojąc na 
dworcu i oglądając z ciekawością wszystko co wpad- 
ło w oko zastanawiałem się czy faktycznie wieża 
Eiffla. Pola Elizejskie, Notre Damę, tak samo wy
glądają jak je widziałem ostatnim razem. Drugą 
rzeczą która składała się na me podniecenie był 
fakt, że stałem sam w obcym mieście z nie bardzo 
pełnym zasobem wyrażeń i słów miejscowego języka. 
Trzeba było zajechać do moich kuzynów. Zasadni
czo można było wziąć taksówkę. To jednakże wydało 
mi się za łatwo i sądząc z planu miasta drożej. Trze
ba było sprawdzić moje możliwości i dlatego wybór 
mój padł na metro. Przestudiowałem plan, skonstru
owałem zdanie we francuskim, które pozwoliło mi 
nabyć bilet i wkrótce znalazłem się na platformie. 
Reszta poszła według planu. Nie mam zamiaru za
czynać krytykę opisu jakiegokolwiek nowego miej
sca. To pozostanie dla tych którzy mają kłopoty z 
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wątrobą, ale muszę stwierdzić, że Metro zrobiło na 
mnie trochę ponure wrażenie: słabe oświetlenie, nie
zbyt czyste i raczej „smelly1. Natomiast zaintere
sowałem się ludźmi. Bardzo dziwnym wydawało mi 
się że nie słyszałem języka angielskiego, a tylko 
francuski. To może zdawać się śmieszne, ale kilka 
razy w czasie mego pobytu doświadczyłem podobne
go wrażenia. Metro było raczej przepełnione po
nieważ mój przyjazd wypadł w czasie kiedy ludzie 
kończyli pracę i dlatego mogłem zaobserwować tak 
zwany rush hour. Ogólnie biorąc przeciętny obywa
tel Paryża niczym nie różnił się od mieszkańca ja
kiegokolwiek miasta angielskiego. W Newcastle w 
tym czasie mężczyźni są zaabsorbowani czytaniem 
,.Evenlng Chronicie", a tutaj „Paris Soir" lub po
dobnym pismem. Naturalnie szczególną uwagę 
zwróciłem na płeć piękną. Okazuje się że nie każda 
paryżanka wygląda jak Brigitte Bardot. Wiele z nich 
przypominało mi przeciętne housewifes w Newcastle 
lub innej miejscowości.

W odnalezieniu mieszkania moich kuzynów nie 
miałem żadnej trudności. Powitanie jak się należy 
domyślać było bardzo serdeczne. W pierwszych mo
mentach wszyscy czuliśmy się trochę dziwnie, bo 
ostatecznie dwadzieścia parę lat rozłąki robi swoje, 
ale długo to nie trwało. Po kilku minutach rozma
wialiśmy o tym i owym i zachowywaliśmy się jak 
ludzie którzy dopiero rozstali się poprzedniego dnia.

Skorzystałem z gościnnego 1 serdecznego zapro
szenia i pozostałem u nich na cały czas mego po
bytu. Mieszkanie u rodziny, a nie w hotelu ma tę 
zaletę, że człowiek do pewnego stopnia staje się 
cząstką danego środowiska a nie czuje się tak odo
sobnionym widzem jakim jest pełnbkrwisty turysta. 
Niewątpliwie, że Paryż ma dużo do zaofiarowania, 
ale gdy oprócz znanych zabytków ma się jeszcze 
okazję poznać lokalne kino, miejscowego sprzedaw
cę wina, lub właściciela kawiarni „na rogu" to cały 
pobyt nabiera, większego uroku.

Z Władkiem Ponińskim skontaktowałem się jesz
cze tego samego dnia 1 umówiliśmy się na następny 
dzień, „wieczorem na drinka". W międzyczasie moja 
kuzynka zajęła się mną i zaczęły się regularne spa
cery po mieście. Mieszkanie mojego kuzynostwa jest 
położone stosunkowo niedaleko Sorbony. Z punktu 
tego było dość łatwo obejrzeć tak zwane „land- 
marks" jak Notre Damę, Pantheon, oprócz Luxem- 
burga i właściwie wiele innych. Nie będę opisywać 
żadnego z powyższych lub innych widzianych obie
któw. Przede mną było dużo zdolniejszych miłośni
ków zabytków i piękna, którzy to uczynili w wystar
czający sposób, bądź to w formie własnych wspom
nień lub jako przewodniki turystyczne.

Oczywiście, że wszystkiego co jest do zobaczenia 
w Paryżu nie widziałem i nawet gdybym był tam je
szcze kilka razy to też nie zobaczę. Przy okazji do
dam, że w Moulln Rouge ani w Casino de Paris też 
nie byłem.

Spacerując po mieście czułem się doskonale. Mo
żliwe, że sama „couldn‘t care less" atmosfera prze- 
mawiałą do mego usposobienia. Upajaiem się wido
kiem szerokich Boulevards, obsadzonych drzewami. 
Wydawało mi się, że ich przestrzenność pozwala 

mi pełniej oddychać, chociaż nadmienię, że miejs
cowe powietrze wcale nie posiada mniej gazów spa
linowych aniżeli Londyn. Kiedykolwiek poczułem 
lekkie zmęczenie, to zasiadłem w najbliższej kawiar
ni na chodniku i wzmacniałem się „refresherem". 
Kawiarń w Paryżu jest oczywiście niesamowita ilość 
i muszę przyznać, że ich położenie jest tak świetnie 
rozplanowane, że kiedykolwiek przechodzień czuje 
się sfatygowany, to zawsze pod ręką znajduje się 
kawiarnia. Nie jestem pewien, czy polskie słowo ka
wiarnia jest odpowiednią nazwą dla tej iristytucji. 
Niewątpliwie kawę można dostać, ale oprócz tego 
również wszystkiego rodzaju napoje, począwszy oa 
wód mineralnych aż do absyntu. Uważam, że polski 
makaronizm kafejka jest lepszą nazwą. O tym. że 
można tam dostać wszystko do picia przekonałem 
się naocznie, gdyż zaraz w pierwszym dniu moich 
wycieczek po mieście, zauważyłem czterech Francu
zów przy jednym ze stolików, rozkoszujących się 
niczym Innym, jak „Schweppes Tonie Water". Chac- 
qun a son gout — jak mówią sami Francuzi.

Przyznam się, że chętnie korzystałem z kafejek. 
Czy może być coś przyjemniejszego i bardziej uspaka. 
jącego niż zajęcie stolika pod dużym parasolem w 
kawiarni na Polach Elizejskich, sączenie aperitifu 
i leniwe obserwowanie przechodniów i ruchu? Praw- 
dopobnie dwa aperitivy.

A propos ruchu kołowego, to temu należy się spec
jalna wzmianka, ale zostawimy to na później.

Nie będę wymieniał, co szczególnie na mnie zro
biło wrażenie, bo wszystko było obiektem zainte
resowania. Oczywiście, z przyjemnością stwierdziłem, 
że Notre Damę, Łuk Tryumfalny i wieża Eiffla dalej 
stoją na swoich miejscach. Na tę ostatnią, nie wcho
dziłem. Gdy stanąłem pod nią i zadarłem głowę do 
góry, dostałem małego zawrotu. Wyobraźnia moja 
dopowiedziała mi, że gdybym wszedł na nią, to na 
pewno dostane większego 1 dlatego zrezygnowałem. 
Drugi powód to brak czasu.

jadąc do Paryża uzbroiłem się w dwa aparaty fo
tograficzne, jeden do zwykłych zdjęć, drugi do ko
lorowych. Koncentrowałem się raczej na zdjęciach 
kolorowych, do których by uzyskać prawdziwy efekt 
słońce jest nieodzowne. Pogoda naogół nie była zła, 
ale do swej dyspozycji miałem zaledwie kilka krót
kich okresów prawdziwie słonecznych. Korzystałem 
z nich i „strzelałem" co się dało. Kolekcja moich 
obecnych przezroczy nie obejmuje wszystkiego co 
widziałem, natomiast posiadam Place de la concor
de, Champs Elysees, Sekwanę utrwalone fotogra
ficznie prawie z każdego „winkla". Czego nie byłem 
w możności sam wykonać, to kupiłem i obecnie po
siadam całą serię pięknych przezroczy.

Jak wcześniej już wspomniałem, przyjazd mój 
wypadł w momencie, gdy generałowie francuscy w 
Algierze zadecydowali wypowiedzieć posłuszeństwo 
rządowi, a dokładniej mówiąc generałowi de Gaulle. 
Przez cały czas mojego pobytu miasto żyło w nie
pewności. Nie jestem pewien, jakie właściwie plany 
mieli ci w Algerze, ale w samym Paryżu oczekiwano 
poważnie desantu spadochroniarzy. Gen. de Gaulle, 
któremu nota bene naród francuski udzielił popar
cia, przemawiał przez radio i wezwał wszystkich 
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mieszkańców do obrony przed ewentualnym ata
kiem ze strony buntowników. Jeśli chodzi o moje 
osobiste obserwacje to nie zauważyłem nic. co by 
podminowało pogodną i swobodną atmosferę mias
ta. Oczywiście policji było więcej niż jej normalnie 
potrzeba, czołgi ukazały się tam. gdzie ich się w 
ogóle normalnie nie widzi. Przed niektórymi komi
sariatami, policja była uzbrojona w „maszynówki" 
1 wielu policjantów stało poza stalowymi ochronami. 
Nie ma się co dziwić, bo terror trwał: pewna skrajna 
grupa polityczna zabawiała się eksplodowaniem 
bomb plastykowych i ostrzeliwaniem z „maszynó- 
wek“ kogokolwiek, kto im się nie podobał. Jak już 
zaznaczyłem, nie byłem świadkiem żadnej nieprzy
jemnej sytuacji, ale pewien mały incydent dał mi 
trochę do myślenia. Pamiętam, że w sobotę około 
czwartej zawędrowałem do Gare de Lyon w celu 
wymienienia Traveller‘s cheąues — jak się później 
wieczorem dowiedziałem od Władka, to około godzi
ny w pół do piątej na Gare de Lyon wybuchła bomba 
i również dwa merostwa wyleciały w powietrze. Sy
tuacja ta zaczęła się mnie mniej podobać. Do Pa
ryża przyjechałem aby się trochę rozerwać, ale nie 
po to by zostać rozerwanym. Miałem bilet powrotny 
i miałem zamiar go zużyć. Zdecydowałem, że nie ma 
co ryzykować i należy padać plackiem na odgłos, 
nawet pękniętej opony samochodowej.

Nikomu w mojej okolicy opona nie pękła, ale na
tomiast bardzo często słyszałem jęk, czy kwik, jak 
kto woli, hamulców samochodowych. To w Paryżu 
jest bardzo popularnym zjawiskiem. Może mylnie, 
ale doszedłem do przekonania, że ńższe b egi w sa
mochodzie służą tylko do rozpędzania wozu. Gdy jest 
się na górnym biegu, to tracą one rację bytu. Og
raniczenia szybkości nie ma, a ambicją każdego kie
rowcy jest prześcignięcie czerwonego światła na 
skrzyżowaniach ulic. Oczywiście, gdy w ostatnim 
momencie światło nakazuje by zatrzymać się uży
wa się hamulca, niewątpliwie z łacińskim tempe
ramentem i wtedy biada temu kto jechał z tyłu.

Jednego wieczoru, gdy jechałem do Władka, zde
cydowałem się na wzięcie taksówki, wszystkiego 
należy spróbować. Jadąc wzdłuż jednego z bulwarów 
zauważyłem, że samochód po naszej prawej stronie 
..flashował", że ma zamiar skręcić w prawo. To 
mnie zaciekawiło, bo jegomość jadący za autem, w 
tej pozycji nie miał za grosz szansy Nasze auto jak 
i inne z przodu i z tyłu kompletnie go blokowały. 
Miałem rację. Nie tylko, że nie skręcił w lewo, ale 
i nawet nie pojechał prosto, bo wyjeżdżający sa
mochód z prawej przecznicy zmusił go do skręcenia 
v: prawo. Gdy wspomniałem o tym Władkowi, ten 
z pobłażliwym uśmiechem poinformował mnie, że 
zwracanie uwagi na sygnały kierunkowe w Paryżu 
uważa się za anachronizmy. Muszę się szczerze 
przyznać, że więcej strachu miałem przed ruchem 
kołowym, aniżeli terrorystami algierskimi. Tutaj 
znów Władek udzielił mi kilku fachowych informa
cji Okazuje się, że według prawa przechodzień ma 
pierwszeństwo, ale świadomość ta daje mało pocie
chy, gdy się wyzionęło ducha pod autem. Najpew- 
niejsźym miejscem, by utrzymać się przy życiu, jest 
chodnik. Wziąłem Władka radę do serca i następ

nego dnia chodziłem przez pół godziny naokoło bu
dynku zanim zebrałem się na interesującą odwagę, 
by przekroczyć jezdnię. Oczywiście, szczytem wszyst
kiego jest to, że ruch jest prawostronny. Tylko „fo- 
reignarzy ‘ mogli wymyślić coś podobnego.

Spotkanie z Władkiem Ponińskim zrobiło mi nie
zwykłą przyjemność. Dwanaście lat minęło od na
szego ostatniego widzenia się i chociaż korespondu
jemy regularnie, dużo jednakże pozostało do opo
wiedzenia Na drugi dzień po moim przyjeździe w 
piątek wieczorem, Władek zawitał do moich kuzy
nów, gdzie ja już na niego czekałem. Nie zabawiliśmy 
długo na miejscu, bo w takich momentach czas leci 
szybciej aniżeli powinien i po wymianie normalnych 
grzeczności Władek i ja wyruszylimy na miasto, po 
krótkim spacerze znaleźliśmy się w okolicy Boule- 
vard St. Marcel, o ile to co komu mówi, 1 zawinę
liśmy do najbliższej, przyzwoicie wyglądającej ka
fejki.

Władek zapytał mnie się, czego chciałbym się na
pić. Odpowiedziałem, że cokolwiek on uważa za sto
sowne napewno będzie zgadzało się ze mną. Wobec 
tego Władek zzaproponował ml piwo 1 piwo piliśmy. 
Może wydawać się trochę dziwnym, że w kraju, któ
re słynie ze swych win, ktoś zadawalnia się piwem. 
Wyjaśnię, przytaczając Epikura, że nie jest ważne, 
co się pije, a z kim się pije. Poza tym chciałbym 
dodać, że piwo francuskie jest całkiem przyjemne: 
wygląda niewinnie, ale ma swą potencjalną moc, 
które ujawnia się po wypitych kilku szklankach.

Przy akompaniamencie piwa zleciał na rozmowie 
czas niesamowicie szybko. Nie było mowy o tym, że
byśmy zdołali wyczerpać wszystkie interusujące nas, 
przeważnie osobiste tematy, ale ponieważ było już 
dość późno, trzeba było odłożyć to na następny raz 
i nim się rozstaliśmy, Władek zaprosił mnie do sie
bie na drugi dzień na kolację. Skorzystałem z tego 
bardzo chętnie i w sobotę wieczorem znalazłem się 
w jego mieszkaniu. Tutaj miałem przyjemność poz
nać jego matkę i brata, wieczór ten spędziłem nie
zwykle przyjemnie 1 nim się obejrzałem, był czas by 
wracać do moich kuzynów. Tym razem nie wraca
łem taksówką, ale samochodem Władka. Droga po
wrotna była bardzo interesująca. Była to sobota i 
dlatego pewne części miasta były specjalnie ilu
minowane, a poza tym życie wieczorne kwitło w ca
łej pełni. Kwitły również i drzewa stojące po obyd
wu. stronach szerokich bulwarów, światło latarń 
ulicznych odbijało się od białego kwiecia rozrzuco
nego pomiędzy listowiem. Nie jestem wcale pewien, 
jakiego rodzaju drzewa to były, ale wyglądały jak 
kasztany. Nie sprawdzałem tego w czasie dnia, po
nieważ wiele dużo ciekawszych rzeczy było do oglą
dania. Nie jestem w tej chwili pewien naszej trasy, 
ale o He sobie przypominam, to przejeżdżaliśmy w 
pobliżu Hotel des Invalides, dopóki nie osiągnęliśmy 
Quai d‘Orsay. Jadąc wzdłuż Sekwany minęliśmy po 
prawej stronie Hotel du Presldent i budynek parla
mentu, kierując wzrok w lewo, widać było po dru
giej stronie rzeki pięknie oświetlony Place de la 
Concorde. Przy BouleVard St, Germaln i St. Mlche- 
le uwagę zwracały pięknie oświetlone i ruchliwe ka
wiarnie. Widząc to wszystko, wydawało się dziwnym. 
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żc w tym samym czasie istnieje grupa ludzi, któ
ra terrorem próbuje poderwać równowagę kraju i 
zakłócić spokój mieszkańcom stolicy.

W niedzielę rano z mymi kuzynami poszliśmy na 
Mszę św. do kościoła st. Germain de Pres. O ile się 
nie mylę, jest to jeden z najstarszych kościołów Pa
ryża. Drugą bardzo interesującą rzeczą jest to, że 
znajduje się tam grób króla Jana Kazimierza, w 
lewej nawie.

Wracając z kościoła nazwa małej uliczki rzuciła 
mi się przypadkowo w oczy. Odchodzi ona od Quai 
St. Michele i nazywa się Rue du Chat qui Peche. 
Przypomniałem sobie, że tuż przed samą wojną czy
tałem książkę zatytułowaną „Ulica Kota Rybołówcy".

Całą niedzielę i wszystkie pozostałe dni, z małymi 
wyjątkami, spędziłem w towarzystwie kuzynów. Na 
spacerach towarzyszyła mi moja kuzynka, ponieważ 
jej mąż w tym czasie pracował. Wieczorami wszyscy 
wychodziliśmy na przechadzki.

Z Władkiem spotkaliśmy się jeszcze raz we wtorek, 
na lunch. Spotkałem go na stacji Metro Place de 
l‘Etoile. Stamtąd Władek zabrał mnie do jednej re 
stauracji na Champ-Elysee, gdzie zjedliśmy bardzo 
smakowity obiad, w bardzo miłej atmosferze. Po 
opuszczeniu restauracji pożegnaliśmy się, wyraża
jąc nadzieję, że wkrótce zaistnieje nowa okazja, 
by się znów zobaczyć. Władek prosił mnie bym ser
decznie pozdrowił kolegów Jest on trochę na odo
sobnieniu, ale sprawy Marynarki zawsze go bardzo 
interesują.

Tego samego dnia miałem jeszcze jedną rzecz do 
zrobienia, a mianowicie odbyć krótką wizytę w Louv- 
re. Udałem sią tam popołudniu wraz z moją kuzyn
ką. Niestety, Louvre we wtorki jest zamknięte, cze
go niezmiernie żałowałem. Nie miałem ochoty zwie
dzać tam wszystkiego, ale nalałem nadzeję, że miał
bym wystarczająco czasu, by zobaczyć Mona Lizę i 
Venus MUońską. Mam nadzieję, że będę mógł jesz
cze kiedyś zobaczyć te dwa arcydzieła w oryginale, 
ale na razie muszę być zadowolony z posiadania ich 
na kolorowych przezroczach, kupionych w poblis
kim magazynie.

Ponieważ wycieczka do Louvre się nie udała, więc 
resztę popołudnia spędziliśmy, kupując różnego ro
dzaju drobiazgi i pamiątki.

Ostatni wieczór został spędzony na łonie rodziny.

Chociaż wszystko na pozór wydawało się bardzo nor
malne, to jednakże panowała atmosfera smutku. 
Nie widzieliśmy się przez długi okres czasu, niemal 
że zapomnieliśmy o sobie, a jednakże przez krótki 
okres tygodnia zżyliśmy się bardzo ze sobą. Mimo, 
że każdy z nas był dość sfatygowany, to jednakże 
rozmawialiśmy do późnej nocy, bo nikt nie chciał 
skrócić tego ostatnego wieczoru.

Mniej więcej w tym samym czasie przewrót w Al
gierze dobiegał do swego smutnego końca.

Paryż opuściłem w środę rano. Odjeżdżałem z pew
nym uczuciem żalu, bo każdą minutę tam spędzi
łem przyjemnie.

Podróż powrotna odbyła się bez specjalnych in
cydentów. Niebo było pochmurne 1 przelotne desz
cze nie należały do rzadkości. W Calais po przejściu 
na statek znalazłem się znów technicznie na bry
tyjskiej ziemi. Jedna rzecz, która jest moim zdaniem 
godna zanotowania, to rola, jaką odgrywa „cup of 
tea“ w życiu przeciętnego Brytyjczyka, w czasie 
mego pobytu w Paryżu, zaobserwowałem u siebe 
brak apetytu. Na ogół czułem się wspaniale ,ale je
dzenie nie miało dla mnie żadnego specjalnego uro
ku. Jadałem raczej z obowiązku, aniżeli przyjem
ności. Cała prawda uderzyła mnie w oczy, gdy na 
statku, przy moim podwieczorku otrzymałem „pot 
of tea‘. Tutaj odkryłem tajemnicę mojej komplet
nej obojętności do jedzenia: do Paryża pijałem tyl
ko kawę lub herbatę bez mleka i po tych napojach 
zawsze czułem się „wysuszony". Nie mam zamiaru 
wstępować w dyskusję ze smakoszami. Kawa bez
względnie ma swoje miejsce i czas, ale dla mnie, 
dla codziennego użytku, wystarcza „good old Eng- 
lish cuppa“.

Do Londynu zajechałem we środę wieczorem. Sko
rzystałem z krótkiego postoju by odwiedzić moich 
przyjaciół, u których zabawiłem aż do odejścia me
go pociągu do Newcastle.

Newcastle jest naogół przyjemnym miastem, ale 
w końcu kwietnia, o godzinie szóstej rano a zwłasz
cza w czasie deszczu nie wygląda bardzo zaprasza
jąco.

Wsiadłem do najbliższej taksówki i podałem mój 
adres. W czasie drogi doszedłem do przekonania, 
że pespektywa pracy za trzy godziny wcale nie była 
pociągająca.

Kazimierz Domański
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JADWIGA PRONIEWICZ-ZAŁOMAY

PRZEZ DZIESIĘĆ KRAJÓW
BEZ GROSZA W KIESZENI

Koniec sierpnia, 1957 roku. Koniec upalnego, słonecz
nego lata. A dla mnie początek wielkiej przygody. Pierw
sza w życiu podróż zagranicę! 5 stolic, 5 nieznanych bli
żej krajów będzie mnie witać i żegnać w ciągu trzytygod
niowej wycieczki.

Pewnego dnia grupa „zapalonych podróżników" z 
warszawskiego klubu esperantystów podjęła śmiałą i 
oryginalną decyzję zorganizowania t.zw. wymiennej, bez
dewizowej wycieczki do Sofii. Najpierw my pojedziemy 
na zaproszenie Bułgarów, potem oni zwiedzą nasz kraj.

I oto po roku korespondencji i różnych „zabiegów" 
siedzimy, 13 warszawiaków, w międzynarodowym wago
nie drugiej klasy, który wyrusza nocą w podróż do Bu
dapesztu.

Zapadła noc... W dali zostały światła stolicy. Wesołe 
śmiechy i śpiewy ucichły. Zaczęła się „realna" podróż. 
Organizator naszej wycieczki bowiem zapewniał nas 
uprzednio, że wagony na międzynarodowych trasach 
mają ławki miękkie zarówno w 1-szeji i w Ii-ej klasie, 
więc dla oszczędności kupiliśmy bilety Ii-ej klasy. 
Naiwni uwierzyli Wojtkowi (nasz kierownik). I przeko
nali się po niewczasie, że siedzieć na twardych ławach 
całą dobę z Warszawy do Budapesztu jest cośkolwiek 
niewygodnie.

Na granicy czeskiej i na granicy węgierskiej: „Wy- 
cieczka-tranzyt" powtarzamy. To zwalnia nas od szcze
gółowej rewizji walizek.

Pociąg pędzi doliną Dunaju. Cudowny krajobraz. Rze
ką suną białe oświetlone statki wycieczkowe. Na zale
sionych zboczach w małych domkach migają światełka.

O godzinie 11 wieczór zajeżdżamy z opóźnieniem na 
duży, jasny od świateł dworzec w Budapeszcie. Grupa 
esperantystów wita nas serdecznie. Nie mogli jednak 
znaleźć dla nas noclegu, więc zarezerwowali wagon sy
pialny na stacji. Dobre i to. Prowadzą na kolację do 
restauracji. Nogi nas bolą (twarde ławki w pociągu), 
lecz idziemy uszczęśliwieni, bo zimne jadło już nam 
obrzydło.

Jemy, pijemy, wznosimy toasty („Polak, Węgier — 
dwa bratanki i do szabli i do szklanki". Węgrzy patrzą 
zdziwieni — nic nie słyszeli o tym znanym powiedzonku, 
wyobraźcie sobie!) Młody Cygan przygrywa na skrzyp
kach tęskne melodie węgierskie, Węgrzy śpiewają frag
menty z operetek. Tak mija prawie cała noc. Nad ranem 
idziemy spać do sleepingu. Kładziemy się na miękkich 
ławkach szczęśliwi, rozmarzeni.

Rano pan X. komunikuje uroczyście, że w kiosku na 
stacji kupują polską czekoladę. Kto żyw (i ma czekoladę 
w „tobole") zrywa się na równe nogi i pędzi do kiosków 
ze słodyczami. Mamy już pierwsze pieniądze. O jakie 
cudowne uczucie!

Cały dzień zwiedzamy intensywnie to piękne miasto. 
Składamy wieniec przed pomnikiem Bema. W tutejszej 
Tivoli bawimy się jak dzieciaki (co to znaczy być zagra
nicą nawet krępować się nie potrzeba, że się jest do- 
Tosłym!)

W trakcie zwiedzania miasta jedna z wycieczkowiczek 
powiada, że ona nie wytrzyma jechać znów całą noc na 
twardych ławkach do Bukaresztu. Trzeba zdobyć forsę 
na sleeping. Wobec tego kilka niewiast „urywa się“ z 
wycieczki, pędzi do naszego wagonu, wyciąga po kilka 
par nylonów zagranicznych, spienięża to na florinty i 
sleeping- załatwiony.

10-ta wieczór żegnamy się na dworcu. Węgrzy są nie
zwykle serdeczni. Przynieśli upominki, jedzenie na drogę. 
Już mamy ruszać, gdy kierownik woła, żeby wychodzić 
z wagonu. Co się okazuje? Nie ma Piotra, naszego mło
dego kolegi, na którego nazwisko mamy wszyscy wspólny 
paszport. Niestety, jak się okazało, młodzian ów stale 
przychodził na dworce ostatni, a bez niego nie mogliśmy 
jechać. Piotr dopadł teraz pociąg w ostatniej chwili.

Na drugi dzień już Rumunia. W pociągu robi się tłocz
no. Na korytarzach pełno ludzi, wyglądających na Cy
ganów. Siedzą na tłomokach, wytrzeszczają oczy na 
„gości zagranicznych".

Powietrze robi się suche, gorące. Za oknami żółta, wy
suszona trawa, pożółkłe liście na drzewach. Pociąg sa
piąc wspina się na zbocza. Małe stacyjki, małe domki, 
małe ogródki.

Jacyś ludzie wchodzą do przedziału. Pytają, czy jest 
co do sprzedania. Spieniężam dwa flakony wody koloń- 
skiej, wyrzucam czerstwy chleb za okno, i razem z pa
nią Y. idziemy do wagonu restauracyjnego I-ej klasy na 
obiad. Herbaty nie ma, więc piję piwo. Nie ma małej 
butelki, więc kupuję 2-litrową butlę, która wystając z 
koszyka wzbudza sensację wśród Rumunów. Jest strasz
nie gorąco — coś trzeba pić. W wagonie restauracyjnym 
jest kilka osób z naszej wycieczki, wszyscy oczywiście 
obdarzeni „smykałką kupiecką".

W Bukareszcie gościnni esperantyści czekali parę 
godzin, gdyż kierownik naszej wycieczki wysyłając te
legram omylił się w godzinie przyjazdu. Zawieźli nas 
do położonej na przedmieściu szkoły. W dużej sali było 
zasłanych około 50 łóżek. Już zaczęliśmy się rozlokowy
wać, gdy pewna Rumunka grzecznie wyjaśniła, że to sala 
dla mężczyzn, a kobiety mają spać w sali obok.

Od 9-ej rano do wieczora zwiedzanie. Eleganckie sklepy 
i domy śródmieścia, kontrastujące z ubogimi przedmie
ściami, długa aleja przypominająca Pola Elizejskie, 
nawet łuk a la Triumfalny, piękny duży park z jeziorem 
i oryginalnym muzeum kultur ludowych. Jest taki upał, 
że na jezdniach topi się asfalt. Jemy obiad w stołówce 
profesorskiej, dotąd zaprowadził nas życzliwy Rumun, 
profesor tutejszego uniwersytetu. Zapłacił za nas i cały 
rachunek tutejszym zwyczajem zapisał do bloczku pod 
swoim nazwiskiem. Żartowaliśmy, że kierownictwo re
stauracji nie będzie się mogło nadziwić, jak jeden czło
wiek mógł naraz tyle zjeść.

W czasie zwiedzania zapodziały się gdzieś artystki i 
cały dzień ich nie było (podobno chciały bezskutecznie 
sprzedać radio turystyczne.) Naszego „seniora" pana X. 
wciąż gubiliśmy, bowiem wstępował po drodze do każdej 
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mijanej kawiarni, oferując 5 kilo palonej kawy. Ale u 
nich od kawy uginały się półki, zato nie widzieliśmy her
baty. W ogóle w Bukareszcie nic nie mogliśmy sprzedać 
z wyjątkiem książek esperanckich z własnymi dedyka
cjami, to też o sleepingu nie było mowy, ani nawet o 
I-ej klasie i trzeba było znów jechać przez noc na twar
dych, drewnianych ławkach. Potem tak się do tego przy
zwyczailiśmy (bo i w Bułgarii jeździło się II klasą), że 
wprost nie można było spać na miękkich łóżkach.

Granica bułgarska. Każą wychodzić z przedziałów na 
korytarz i spryskują podłogi i ławki silnie woniejącym 
środkiem dezynfekcyjnym. Naród higieniczny, boi się 
zawlekanych z zagranicy chorób. Celnik każę spisać 
aparaty fotograficzne. Przy wyjeździe z kraju liczba 
aparatów musi się zgadzać z podaną obecnie. Jeden z 
naszej wycieczki zapomina podać swój aparat i musi go 
potem starannie ukryć w kieszeni od palta przy wyjeź
dzie z Bułgarii. Celnik chce zapisać mały elektryczny 
patefon jednego z członków naszej wycieczki. Ów powo
łuje się na przepis, że to wspólna własność „wycieczki", 
służy do urozmaicenia podróży, więc tego nie potrzeba 
zapisywać. Potem w czasie pobytu w Bułgarii patefon 
ten gdzieś się ulotnił bo w drodze powrotnej na granicy 
już go nie było.

Pobyt w Bułgarii to niezapomniane dwa tygodnie. 3 
dni w Warnie nad Morzem Czarnym, gdzie Bułgarzy od
dali nam do dyspozycji piękną willę i surowego Bułgara 
jako kierownika, który nas pilnował jak dzieci. Wszyscy 
musieli chodzić w stadzie, a że nie chcieli go słuchać, 
złościł się i wołał „Polaki, psiakrew, indywidualisty!"

Tamże w Warnie struliśmy się gotowaną papryką w 
sosie własnym i przez dwa dni jedliśmy tylko winogrona 
i melony.

Tamże poznaliśmy miłego adwokata, który śpiewał 
pięknie i chętnie całował kobiety, a że był prawnikiem, 
więc czynił to sprawiedliwie, całował nas wszystkie 
jednakowo, żadnej nie wyróżniając.

Do Warny lecieliśmy samolotem, wiele osób pierwszy 
raz w życiu. Mieliśmy takiego „pietra", że siedzieliśmy 
sztywno z zamkniętymi oczami, bojąc się wyglądać przez 
okno, a jak zaczęło „rzucać" w pobliżu morza, myśleliś- 
my, że to już koniec pięknego życia.

Byliśmy na północy w uroczym, na wzgórzach poło
żonym miasteczku Turnowie — jechaliśmy tam całą noc 
potwornie przepełnionym pociągiem. Ja szczęśliwie zna
lazłam „przytułek" w przedziale dla matek z dziećmi, 
gdy uczynna Bułgarka usunęła się biorąc dwoje dzieci 
na kolana.

Potem skok na południe do Plovdiv, stolicy rolniczej 
części Bułgarii. Miasto bardzo nowoczesne, otoczone 
siedmioma wzgórzami. Na wzgórzach pomniki, restau
racje, kawiarnie i piękny widok na miasto i rzekę.

Zwiedziliśmy podmiejską spółdzielnię wegetarianów, 
gdzie obdarzono nas kilkoma workami melonów. Jedliś
my „to“ całą noc w pociągu, żeby nie dźwigać.

W Sofii spędziliśmy czas przyjemnie i bardzo ruchli
wie. Robiliśmy wycieczki w góry, podziwiając panoramę 
stolicy (Sofia otoczona jest wysokimi górami, przypomi
na Krynicę). Zwiedziliśmy wszystkie galerie i muzea, 
mając kompletny mętlik w głowie. Byliśmy we wszyst
kich sklepach państwowych, miejskich, spółdzielczych 
i prywatnych. Żywiliśmy się arbuzami i wodą mineralną, 
oszczędzając na zakupy.

Bułgarzy wydali na naszą cześć wspaniały bankiet, 
jedliśmy i tańczyliśmy całą noc. Po tym bankiecie każda 
z pań miała swego „wzdychulca" (taki mężczyzna, wiecie, 
co to wzdycha do kobiety), a nasi młodzieńcy po jednej 
niewieście pod każdym ramieniem), z wyjątkiem pana X.. 
który pod każdym ramieniem miał torbę kawy, nosząc 
ją wszędzie i nie mogąc „przehandlować").

Jaki to potem był lament i szloch na stacji, kiedy od
jeżdżaliśmy — trudno opisać! Ulokowawszy się w wago
nach musieliśmy znów wysiadać, bo Piotr (na którego 
nazwisko mieliśmy wspólny paszport) spóźnił się oczy
wiście, i wsiadaliśmy, gdy pociąg już ruszył. Piotra od
prowadziły dwie plączące podfruwajki. Ale z żadną z 
nich nie ożenił się, tylko z inną, Jugosłowianką, którą 
przypadkowo poznał w pociągu w podróży po Jugosławii. 
Po wyjeździe z Sofii byliśmy markotni i posępni. Kłóci
liśmy się wzajemnie. Pani Y. wypominała Marianowi, 
najmłodszemu z wycieczki, że przyszedł raz w nocy pi
jany do hotelu. Wojtek Piotrowi, że się spóźnia. Piotr 
Wojtkowi, że handluje. Pani M. artystkom, że się włó
czyły po nocach, artystki pani M., że się włóczyła po dniach 
i na wspólnych wycieczkach nigdy jej nie było. Zżyliśmy 
się jak jedna rodzina.

Przez Jugosławię mieliśmy tylko przejeżdżać, nie wol
no nam było się zatrzymywać. Ale, gdy na dworcu w 
Belgradzie wyszliśmy na peron, aby przywitać czeka
jących na nasz przejazd esperantystów, pociąg ruszył 
tymczasem, a następny był na drugi dzień, no więc zo
staliśmy. Esperantyści byli trochę zaskoczeni, ale, że to 
była noc, więc zabrali nas do swych mieszkań i nosili w 
pocie czoła nasze ciężkie walizy (upominki, a do tego 
Bułgarzy dali nam na drogę trochę arbuzów — od tego 
to czasu na arbuzy i melony patrzeć nie mogę).

Na drugi dzień zwiedzanie miasta. Pieniędzy nie było, 
więc Jugosłowianie płacili za szatnie, umywalnie, karty, 
i t.p. Belgrad taki nam się wydał elegancki, sklepy luksu
sowe, życie takie jakieś inne, że dwie z naszej grupy, te 
artystki, gdzieś się zapodziały i już z nami nie wróciły. 
Szukało się ich potem po całym pociągu — napróżno. 
Kierownik kłamał celnikom przy sprawdzaniu listy, że 
one śpią w jakimś wagonie sypialnym, i tak w 11 osób 
dojechaliśmy do Bratysławy. Tamci nieliczni esperanty
ści nie mogli nas przenocować, więc spędziliśmy noc w 
zimnej poczekalni dworca. Na dworze był już przymro
zek, wiatr wiał jak późną jesienią.

Na drugi dzień część osób zwiedzała miasto, część 
sprzedawała spirytus i gumę do żucia, za co kupili 
obuwie.

Ostatnia kontrola celna ze strony Polski. Piotr włożył 
zakupiony w Bułgarii kożuszek-bezrękawnik pod koszulę 
i 3 pary rękawic do krótkich spodenek-szortów, w jakich 
stale podróżował. Pot strumieniem spływał mu z czoła. 
Pechowiec! Rękawice wyleciały przez nogawki w czasie 
kontroli celnej i spisano protokół.

I tak po dniach przygód, niewygód i emocji ujrzeliśmy 
w dali rodzinne miasto. Po tych wielkich stolicach jakieś 
takie niepozorne, ale swojskie. Wyjechaliśmy jako „feral
na trzynastka", a na dworcu warszawskim wysiadaliśmy 
jako „szczęśliwa jedenastka".

Zastrzegaliśmy się w drodze, że „w tym składzie" za 
żadne skarby świata więcej na wycieczkę nie pojedziemy, 
ale na peronie zapomnieliśmy urazy i pożegnaliśmy się 
jak przyjaciele. Jadwiga Proniewicz-Załomay
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W poprzednich numerach Naszych Sygnałów 
drukowaliśmy wspomnienia p. kmdr. Pławskiego 
z lat szkolenia podwodników w Tulonie. „Pod- 
wodnicy w Tulonie" i „Jeszcze o Tulonie" zo
stały bardzo serdecznie przyjęte przez naszych 
czytelników. Dziś drukujemy trzecią część tego 
cyklu.

EUGENIUSZ PŁAWSKI

JESZCZE O PODWODNIKACH
cz.

Zaokrętowanie.
W listopadzie 1929 r. Francuskie Dowództwo zde

cydowało, że stopień wyszkolenia polskich podwod
ników jest już na odpowiednim poziomie i że nad
szedł czas by poddać ich próbie pływania na wy
trzymałość — czyli „croisiere d‘endurance“.

W myśl otrzymanych zarządzeń podzieliliśmy ofi
cerów 1 podoficerów na cztery grupy, z tym, że każdy 
okręt podwodny miał wykonać po dwie 3-tygodnio- 
we podróże.

Szemiot, Jougan, Lasocki, ja i około 20 podofice
rów zostaliśmy zaokrętowani na Romazotti, a po 
przyjęciu paliwa, wody i prowiantu opuściliśmy bazę. 
Po okrążeniu St. Mandrier wzięliśmy kurs na Major
kę. Morze było gładkie jak polerowany stół, pełnia 
księżyca i tysiące gwiazd iskrzyły się na niebie a 
stado delfinów, znacząc swe ślady w fosforyzującej 
się wodzie — tworzyły naszą eskortę.

Siedzieliśmy na pomoście, zachwycaliśmy się przy
rodą, a popijając pomyjkowatą, lecz ponoć zdrową 
na sercę kawę — układaliśmy program zajęć na naj
bliższe dwa tygodnie. Brebant i ja byliśmy oczywiś
cie zgodni co do tego, że program próby wytrzyma
łości powinien zawierać jak największą ilość ćwi
czeń nawodnych i podwodnych. Przyjęliśmy również 
pod uwagę, że w myśl zaleceń słynnego stratega ad
mirała Castex‘a, zanim przystępuje się do wykonania 
planu operacyjnego należy się zaznajomić z zaple
czem terenu operacyjnego, — czyli jego geografią, 
środkami komunikacyjnymi, nastrojami ludności 
tubylczej i możliwościami gastronomicznymi, ina
czej aprowizacją. — Gdy wreszcie skończyliśmy 
układanie programu okazało się, że zadania pomoc
nicze wymagały tyle czasu, iż na ćwiczenia w morzu 
pozostały jedynie okresy przejść z jednego portu do 
drugiego. Wobec takiej sytuacji nazajutrz zrobiliśmy 
wcześniejszą pobudkę i natychmiast zanurzyliśmy 
się a zanim nadeszła pora obiadowa przeprowadzi
liśmy taką liczbę ćwiczeń, że ilośc!owo można było 
nimi wypełnić program normalnie wykonywany w 
ciągu całego tygodnia.

Gdy o godz. 11-ej wynurzyliśmy się w alarmie ar
tyleryjskim, ujrzeliśmy tuż przy burcie ogromnych 
rozmiarów kaszalota. Ten olbrzym morski albo miał 
krótki wzrok albo jakieś niezdrowe zamiary, to tez 
w obawie o całość śrub i sterów poziomych, Brebant 
kazał strzelić w jego kierunku ślepym nabojem ar
tyleryjskim. Kaszalot machnął ogonem, dał nura i 
zniknął. Popołudniu przeszliśmy pomiędzy Majorką 
a Minorką i przełożyliśmy kurs na Algier.

Na Romazotti było nam ogromnie ciasno. Brebant, 
jego z. d. o. i my dwaj Polacy-kapitanowie mieliś
my własne kabiny, natomiast reszta oficerów spała 
ną korytrzu w hamakach, co na okrętach podwod
nych wcale, a wcale nie należy do przyjemności. 
Korytarz na okręcie podwodnym jest jedynym po
łączeniem pomiędzy dziobem a rufą. Na morzu ist
nieją dziesiątki różnych funkcji związanych z bez
pieczeństwem okrętu i pracą poszczególnych mecha
nizmów, to też stale ktoś musi coś przykręcić, na
prawić, uregulować. Inni znowu regularnie spraw
dzają wskazania manometru, termometru, wolto
mierza, poziomu wody w zbiornikach itp., itp., itp. 
Każda taka funkcja wymaga przejścia z jednego 
przedziału do drugiego, a wyłączną drogą dojścia 
czy tu, czy tam, jest zawsze ten sam i jedyny na 
okręcie korytarz. Rzecz jasna, że przeciskając się 
pomiędzy grodzią a hamakiem, każdy przechodzień 
popychał, lub zawadzał o śpiącego, a następnie mu- 
siał wysłuchać całą encyklopedię najmniej wytwor
nych opinii pod własnym i. swoich przodków adresem.

Kłopoty aprowizacyjne.
Jeszcze gorzej przedstawiała się sprawa z wyżywie

niem. Istnieje opinia, że każdy Francuz jest smako
szem i mistrzem ponad mistrze w dziedzinie sztuki 
kulinarnej. Jeśli powyższe jest prawdą, to kucharz 
na Romazotti nie był zaliczony do kategorii praw
dziwych Francuzów, lecz raczej do klasy przybłędów- 
dipisów i to w pierwszym pokoleniu. Nawet taki lon
dyński Anglik nie potrafiłby zmajstrować tak pod
łego żarcia i przekształcić najlepszy surowiec w 
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najokropniejszy klajster, który z domieszką octu słu
ży i jako sos do wieprzowiny, baraniny, a nawet do 
artiszoków; ocukrzony i z cynamonem wjeżdżał na 
stół jako deser, czyli legumina, albo inaczej — pud
ding po angielsku.

Jeszcze przed opuszczeniem Tulonu rozpromienio
ny Brebant oznajmił, że gdzieś pod Balearami bę
dziemy mieli prawdziwie królewską ucztę. Królew
ską nie dlatego, że nazwisko oficera mesowego jest 
Royaux, ale z powodu, że mamy w prowianturze dwa 
prawdziwe zające. — Zające nie były pochodzenia 
francuskiego, gdyż od czasów Wielkiej Rewolucji 
każdy citoyen będąc uprawniony do posiadania bro
ni palnej — mordował wszystko co było jadalnego 
tak na lądzie, jak 1 na wodzie i w powietrzu. Przy
najmniej na południu Francji cały świat zwierzęcy 
został jak najdokładniej zlikwidowany. Z biegają
cych pozostało jeszcze trochę szczurów, skorpionów 
i jaszczurek, a z gatunku latających nie zdołano 
jeszcze zjeść świerszczy i szarańczy. — Nic więc 
dziwnego, że widok importowanych z Polski zajęcy 
cofał myśl francuskich smakoszy do starych, dob
rych królewskich czasów.

Po minięciu wysp Balearskich zeszliśmy do mesy. 
Na stole stała butelka z „Aperitif ‘, a oficer mesowy 
zaznaczył że jest fundatorem tego napoju, jako że 
przed odkotwiczeniem miał telefon, że jego żona po
rodziła córkę. „Gdyby to był syn, to bym postawił 
dwie, a może trzy butelki ... oświadczył szumnie 
Royaux, a przy okazji opowiedział nam po raz nie 
wiem który, że jest on potomkiem z lewego łoża 
któregoś tam z Ludwików, czy też Ludwikowych... 
Nie ulegało wątpliwości, że republikanin Royaux był 
bardzo dumny ze swego królewskiego pochodzenia.

Pierwsze danie składało się z jednej oszczędnoś
ciowo wyglądającej sardynki i jednego listka sałaty. 
Następnie znalazłem na swoim talerzu jeden cienki 
jak nożyk do golenia plasterek kiełbasy 1 trochę bu
raczków w occle. Potem łyżeczka selera z kroplą ma
jonezowej przyprawy. Kolejno zjawiła się zupa, — 
tak przezroczysta, że można było rozpoznać na dnie 
talerza ślady wczorajszego deseru. Wreszcie tryum
fator kucharz osobiście wniósł średnich rozmiarów 
polewaną miskę z podejrzanie wyglądającą brunat
ną cieczą z której tu i ówdzie sterczały różne kiku
ty i zajęcza czaszka z brakującym lewym okiem. 
Na osobnym półmisku dymił „makaron z wody". 
Royaux uzbrojony w łyżkę i widelec zwrócił się do 
mnie z zapytaniem — co sobie życzę? Nie wiedzia
łem jak się po francusku nazywa cąber, więc zro
biłem odpowiednie ruchy rękoma a za chwilę zoba
czyłem na talerzu przednią zajęczą nogę. W ślad 
za tym kilka łyżek okropnego brunatnego sosu przy
kryły widok tego mizernego gnata, a dopiero góra 
makaronu nadała całości trochę weselszy wygląd. 
Tymczasem Royaux kontynuował swoje poszukiwa
nia i co rusz wyciągał na końcu widelca jakieś szczą
tki zająca i jego połamanych kości. Każdy skok two
rzył dwie porcje, żeberka i kręgosłup poszły na ta
lerz z. d. o., natomiast mesowemu Royaux pozostał 
czerep z zaprzepaszczonym lewym okiem. Aczkol
wiek Royaux nikomu nie żałował sosu, to jednak co 

najmniej połowa jego poszła z powrotem do kuchni. 
Sam widok tego jadła wzbudzał obrzydzenie, a cóż 
dopiero jego smak... Powolutku, nie spiesząc wy
ciągałem po jednym makaronie i długo, długo żu
łem. Dotknąłem końcem języka odrobinę sosu, ale 
nie mogłem zdobyć się na odwagę, by sięgnąć wi
delcem po zajęczą nogę. Wreszcie odezwał się Bre
bant i kazał zawołać kucharza.

— Mówiłeś mi, że znasz się na przyrządzaniu i 
pieczeniu zająca, tymczasem poczęstowałeś nas taką 
papraniną, że w obawie przed skaleczeniem się od
łamkiem kości nikt tego paskudztwa nawet do ust 
nie śmie wziąć.

— Tak jest, Commandant — odpowiedział chef — 
ale ze względu na naszych polskich gości przecież 
przyrządziłem zająca a la Varsovienne...

— A co zrobiłeś z cąbrem?
— Wyrzuciłem wraz z bebechami. Commandant!
To oczywiście było kłamstwem.
Zapchaliśmy puste żołądki kilkoma metrami fran

cuskiej bułki, wypiliśmy po szklance wina i na tym 
zakończyliśmy tak dobrze rozreklamowaną królew
ską ucztę.

W Algierze.
Nazajutrz krótko po godzinie 8-ej weszliśmy do 

portu w Algierze. Europejska dzielnica miasta wy
glądała dość imponująco. Geometrycznie ustawione 
bloki mieszkalne ciągnęły się na wzgórzu równoleg
le do linii nadbrzeża portowego. Miasto lśniło bia
łością domów a tysiące okien 1 balkonów pstrzyły 
się jaskrawymi kolorami zasłon. Na tle zieleni ogro
dów i rzędów palm Algier wyglądał przyjemnie i 
obiecująco, a rozrzucona na wzgórzu arabska Cas- 
bah wabiła swą tajemniczością.

Zaledwie zakończyliśmy cumowanie, a już za ru
fą zebrała się pokaźna grupa handlarzy głośno i na
tarczywie wykrzykujących nazwy zaofiarowanych 
przez siebie towarów. Byliśmy uprzednio ostrzeżeni 
co do arabskiego kunsztu handlarskiego, to też nikt 
nie zwracał na nich specjalnej uwagi, ale, gdy o 
godzinie 9-ej Brebant i ja opuściliśmy okręt by za
meldować się u Dowódcy Prefektury zostaliśmy oto
czeni pierścieniem Arabów, którzy w najbardziej 
natrętny sposób przycisnęli nas do muru, starając 
się wymusić nabycie swoich wyrobów. Gdyby nie 
pomoc żandarmerii, nie dalibyśmy rady.

Jeden z tych ulicznych handlarzy był obwieszony 
drewnianymi pudełkami o rzeźbionych pokrywach.

— Mon zami, dla ciebie tylko 100 franków — po
wiedział i wsunął ml do rąk bardzo ładnie wykoń
czoną szkatułę. Zamiast powiedzieć „Nie! Odczep 
się", popełniłem wielki błąd ofiarując mu, na od- 
czepnego — 5 franków. Od tego momentu Arab 
prześladował mnie przez wszystkie dni pobytu w 
Algierze. Łaził ml po piętach, tak w dzień jak i w 
nocy wyrastał z pod ziemi, wynurzał się zza każdej 
palmy, czaił się za każdym rogiem, a gdy miał spo
sobność dojścia do głosu stopniowo obniżał cenę. 
Tuż przed odkotwiczeniem przyłapał mnie przy tra
pie i życząc szczęśliwej podróży odebrał „niechęt
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nie" 5 franków i z przegraną miną wręczył wcale 
niepotrzebne mi pudełko.

Po złożeniu oficjalnych wizyt poszliśmy do ka
wiarni na mrożoną kawę. Siedzieliśmy w cieniu ol 
brzymiego parasola 1 w milczeniu obserwowaliśmy 
natłoczoną kolorowym tłumem ulicę. Raptem po
czułem, że jakaś siła ciągnie mnie za nogę, to w 
jeaną, to w drugą stronę, ale zanim zdążyłem spoj
rzeć w dół, pod wpływem mocnego uderzenia, stolik 
podskoczył w górę, kawa wylała się na obrus, a z 
pod stołu wyskoczyło dwuch półnagich arabczyków, 
którzy zgrabnie wymijając ścigających kelnerów zni
knęli w ruchu ulicznym. Byli to dwaj pucybuci, któ
rzy zwyczajnie pobili się pod stołem o moje nogi, 
a raczej prawo do moich bucików. Gdy rozejrzałem 
się na boki, zobaczyłem około dziesiątka tych czar- 
nomazych tubylczaków pilnie zajętych pod stołami 
szczotkami i pastą i niemniej pilnie obserwujących 
wchodzących do kawiarni gości, oraz ruchy facho
wej konkurencji.

W Algierze upały są bardzo męczące a umysł tu
rysty nie tyle jest zaabsorbowany architektoniczny
mi wartościami miasta stołecznego, ile wypatrywa
niem miejsca, — gdzie znajduje się kawiarnia, by 
móc przysiąść w cieniu palmy lub parasola i ugasić 
pragnienie szklanką zimnego napoju. Z drugiej stro
ny, z braku deszczów, ulice są pokryte taką warst
wą kurzu, że najmniejsza odległość pomiędzy ka
wiarniami wystarczy, by z czystym sumieniem przy
znać pucybutowi, że buciki są rzeczywiście brudne 
i wymagają oczyszczenia. Nie będę daleki od prawdy 
jeśli powiem, że w pierwszym dniu pobytu w Algierze 
wypiłem około 8 litrów płynu i co najmniej 6 razy 
miałem opucowane buciki.

Po męczącej nocy spędzonej w rozgrzanym za dnia 
kadłubie. Szemiot, jougan i ja wybraliśmy się na 
zwiedzanie ogrodu botanicznego. Fachowiec botanik, 
a nawet zwyczajny Anglik, zadrżałby z zachwytu 
spoglądając na długie aleje drzew i krzewów, oraz 
wypełnione kwiatami szklarnie. O nas, marynarzach, 
chodzą gadki, że nie znamy się ani na kwiatach, 
ani perfumach, ani też kobietach. Owszem dużo jest 
w tym prawdy, gdyż widok zastygłych w bezwietrzu 
drzew absolutnie nie przemawiał do mojej i moich 
kompanów wyobraźni. Różnorodność kolorów i za
pachów kwiatów w szklarniach, — i owszem, było 
na co patrzeć, ale co do wąchania, to trzeba było 
raczej być ostrożnym, gdyż pełno tam fruwało i 
bzykało amatorów kwiatowego nektaru, spotkanie 
się z którymi nos w nos mogło spowodować bardzo 
bardzo bolesne skutki.

Po obejrzeniu kwiatów zdecydowaliśmy odpocząć, 
ale jedyna ławeczka obok fontanny była zajęta 
przez dwie Arabki. Jougan, który nie był żonaty 
i dlatego posiadał większą odwagę, ukłonił się szar
mancko 1 zapytał czy możemy usiąść obok. Na kiw
nięcie głową rozgościliśmy się, a ktoś zapropono
wał damom papierosa. Obie mówiły dobrze po fran
cusku, aczkolwiek z akcentem. Obie miały duże i 
przesadnie podmalowane czarne oczy, a reszta twa
rzy, jak przystoi przyzwoitym arabkom, były nakryte 
yashmakami. Co się tyczy innych charakterystyk 

naszych przygodnych towarzyszek, to były tak szczel
nie ukryte zwojami białego materiału, że nie było 
mowy o zgadnięciu ani tonażu, ani kalibru, ani też 
opancerzenia. Posypały się pytania i odpowiedzi. 
Obie były mężatkami i wracały do domu po zaku
pach. Obie stwierdziły, że mają bardzo zazdrosnych 
mężów, którzy potrafią rzucać nożami do celów od
dalonych o 50 metrów. Twierdziły, że nie wolno 
im zawierać znajomości na ulicy, że są zawsze śle
dzone itp. ftp. Zaproponowałem, by dyskretnie od
sunęły yashmaki, gdyż chciałbym je sfotografować. 
Ofiarowałem im po franku, — za fatygę. Szemiot 
dołożył drugiego franka i wreszcie za 5 franków 
wpłaconych z góry stanęły obok fontanny. Na ko
mendę Jougana — „un, deux, trois" — odrzuciły z 
twarzy yashmaki. Migawki trzech aparatów klik
nęły, a na trzech filmach zostały uwiecznione twarze 
dwuch starszawych i wyjątkowo brzydkich żydówek. 
Mało tego — na nasze grzeczne „merci" odpowie
działy po rosyjsku — „spaslbo", poczem zakryły 
twarze zasłonami i szybko ulotniły się. Przez mo
ment staliśmy osłupiali, ale opadłszy na ławkę wy- 
buchnęliśmy śmiechem. Nieświadomość i natarczy
wość spłatały nam doskonałego figla. Już po czasie 
nauczyliśmy się być bardziej ostrożni. Okazało się 
bowiem, ze wszystkie brzydkie żydówki w Algierze 
noszą arabskie stroje. Różnica pomiędzy żydówką 
i arabką polega na tym, że młode i ładne Żydówecz
ki nie potrzebują ukrywać swej urody za koronkową 
kurtyną i ubierają się po europejsku; .secundo — 
żydówki nawet w strojach arabskich noszą pantofle 
na wysokich obcasach i nareszcie prawdziwa arabka 
w obawie przed możliwością wyśledzenia przez oj
ca, męża lub kochanka, w warunkach miejskich 
nigdy nie odsłoni twarzy. Tubylcy mają swoje włas
ne sposoby, by odróżniać żydówki od arabek i by 
rozpoznać w tłumie własną żonę, która z zakamuf- 
lażowaną twarzą w niczem się nie różni od tysięcy 
cudzych żon. Jeśli chodzi o turystę, to powinien on 
przynajmniej pamiętać o jednej zasadniczej rzeczy, 
a mianowicie — jeśli spotka zgrabną „arabkę" o 
pięknych i obiecująco strzelających oczach, ale kro
czącą na wysokich obcasach, niech nie waży się za
glądać pod yashmak, — chociażby tylko dla celów 
fotograficznych...

W Małpiej Dolinie.

Popołudniu, Brebant, Szemiot, Jougan i ja, wy
najęliśmy starego Renault i pomknęliśmy piękną, 
nowiusieńką asfaltową drogą przez Maison Caree 
i Blida do Yallee des Singes, — czyli Małpiej Do
liny. Z wielkim rozmachem wybudowana szosa bieg
ła wśród winnic i gajów oliwkowych, była obliczona 
na dwa rzędy samochodów w każdą stronę, a po jej 
bokach ciągnęły się bite ścieżki dla ruchu pieszego, 
wielbłądziego i oślego. Na ścieżkach panował 
duży ruch, widok którego przypominał obrazy z naj
wcześniejszych okresów biblijnych, a tuż obok war
czał, dudnił i klaksonował progres XX wieku. Dla 
jednych szosa oznaczała wygodę i szybkość, a dla 
tych, którym na szybkości nie zależało, była pułap
ką i źródłem strachu i nieszczęść.
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W Algierze nie płaciło się podatków od amerykań
skich samochodów, a benzyna była znacznie tańsza 
aniżeli we Francji, to też zamożniejsi Arabowie prze
ważnie posiadali otwarte Buicki, a jazda ich po
legała na wyciskaniu z motoru — co się tylko dało. 
Nie Istniały dla nich żadne przepisy drogowe, ani też 
nakazane szybkości. Arab przy kierownicy naoślep 
pędzący przed siebie, wyglądał jak zdziczały szatan, 
któremu obrzydła dyscyplina w piekle i zachciało 
się pohulać na swobodzie, pruł naprzód wpatrzony 
w kierunek szosy, a jeśli przez drogę szedł człowiek, 
pies lub owca, — walił w cel i pędził dalej. Jeśli 
przeszkodą był koń, wielbłąd lub osioł, — nie było 
co zbierać ani po zwierzęciu, ani też po Buick‘u i 
jego pasażerach. Dlatego też przejście karawany, 
czy też pojedyńczego człowieka z jednej strony szosy 
na drugą było połączone z największym ryzykiem. 
Na odcinku pomiędzy Maison Carree a Blida wi
dzieliśmy konającego w rowie Araba, a parę kilo
metrów dalej rodzinę opłakującą zabitego chłopa
ka. Po obu stronach leżały szkielety zwierząt i roz
bitych samochodów.

Arabowie są bezwzgędni nietylko w stosunku do 
motoru samochodowego. Ten kto tego nie widział 
na własne oczy nie wyobraża sobie, jakich brutal
nych używają sposobów, by podporząkować swej 
woli konia, wielbłąda lub małego oślinę. Kopanie 
zwierzęcia w brzuch, walenie ciężkim kijem po 
grzbiecie i bicie liną po głowie są to rzeczy zupeł
nie normalne, i dlatego widzi się tyle zwierząt śle
pych lub o poranionych i usianych muchami uszach.

Niemniej denerwował mnie widok objuczonego w 
nieludzki sposób osiołka i siedzącego na czubku ła
dunku tłustego Araba. Niektóre osły są tak małe, 
że Arab siedzący na jego grzbiecie dotykał stopa
mi ziemię. Mila za milą, bez odpoczynku, biegnie oś- 
lina na swych cienkich nożynach, a gdy pod górę, 
zabójcza waga ładunku zaczyna przekraczać jego 
możliwości — myli się ten, kto myśli, że ta tłusta 
bestia zejdzie na ziemię, by ulżyć, zwierzęciu... bę
dzie wrzeszczał i bił go tak długo, aż osioł padnie z 
wycieńczenia, lub ostatkiem sił weźmie przeszkodę.

Nie ma chyba bardziej leniwego człowieka jak 
Arab. Pewnego razu obserwowałem zmotoryzowane
go właściciela — pastuch ogromnego stada baranów. 
Siedział sobie w Buick‘u i spał. Gdy po paru go
dzinach obudził się — włączał buczek. Wystraszone 
sygnałem barany zbijały się w jedną masę, a kilka 
owczarek zajmowało pozycje strategiczne. Arab włą
czał silnik i ruszał przed siebie. Na sygnał gwizd
kiem psy rzucały się na zbaraniałe stado i pędziły 
go w ślad za Buickiem. Arab wybierał nowe miejsce 
postoju, zatrzymywał maszynę, a po chwili już spał. 
Owczarki wykonywały resztę pracy. Taki leń nigdy 
nie wyjdzie z samochodu, by dopomódz świeżo na
rodzonemu jagnięciu. Najwyżej objedzie matkę-ow- 
cę od tyłu i zacznie trąbić. Przerożona matka zapo
mina o tym co ją boli, zrywa się na nogi, beczy na 
swoje małe, by biegło za nią...

Do arabskich zwyczajów i charakterów powrócę 
później, a narazie jedźmy dalej do Małpiej Doliny.

W Blida opuściliśmy szosę i skręciliśmy na wąską, 
ale zupełnie niezłą drogę, prowadzącą na południe 
w stronę gór Atlasu. Krótko po tym urwały się win
nice, a okolica stopniowo przeobrażała się w pa
górkowate pustkowie.

Gdy dojechaliśmy do celu naszej podróży, ujrze
liśmy niski wydłużony budynek, z którego wyszedł i 
przywitał nas Arab-dozorca. Po drugiej stronie do 
mu znaleźliśmy się na rozległym tarasie zastawio
nym stołami i krzesłami. Okazało się, że byliśmy 
spóźnieni, gdyż „zabawa" z małpami odbywa się 
codziennie około godziny pierwszej popołudniu. Na 
zapytanie, na czym polega ta małpia zabawa, Arab 
objaśnił nas, że gdzieś koło południa, zjeżdżają się 
w tym miejscu turyści, — przeważnie Anglicy. Goś
cie zajmują stoliki, przynoszą jedzenie i przystępu
ją do spożywania darów Bożych. Jednocześnie, ze 
wszystkich stron horyzontu schodzą się pod taras 
dziesiątki małp. Nasamprzód, obie grupy turystycz
ne, — ludzka i małpia, przyglądają się nawzajem po
przez poręcze tarasu. Następnie rozpoczyna się rzu
canie małpom orzechów, a małpy odwdzięczają się 
ludziom pozowaniem do fotografii. Po przełamaniu 
pierwszych lodów wzajemnej nieufności, nawiązuje 
się coraz bliższa znajomość i coraz większa poufa
łość. Małpy wskakują na balustradę, aż wreszcie, 
zachęcane przez rozentuzjazmowaną młodzież roz- 
gaszczają się na stołach i pod stołami. Gdy ruchem 
serwetki lub ręki przepędzało się nieproszonego goś
cia z własnego stołu, krasnopupiec przeskakiwał na 
inny stół, lub rozdekoltowane plecy sąsiadki. Te 
małpie potomstwo przodków Darwina przez lata 
praktyki w obcowaniu z rodzajem ludzkim, przede 
wszystkim poznało nasze cechy ujemne. Dlatego też 
trzymają się stale na baczności, a na każde oszu- 
kaństwo z naszej strony, reagują energicznie i lo
gicznie. Owszem, małpa toleruje rzucane jej orzesz
ki ziemne, tak samo, jak angielski dyplomata ak
ceptuje siemieczki ofiarowane mu przez towarzysza 
z sowieckiej Rosji, ale biada temu, kto dla kawału 
poda małpie pestkę brzoskwini lub obgryzioną kurzą 
nogę, — naiwniak — nie zdąży zrobić uniku i dosta
nie gnatem w sam środek swego wysokiego czoła.

Pod wpływem oszukańczej taktyki i wyzysku ze 
strony rodzaju ludzkiego małpy zostały zmuszone 
do działania w zaskoczeniu. Jednym ze sposobów 
stosowanych przez tych lepszych oblatańców jest 
następujący: Siada sobie małpa za plecami gościa 
na oparciu jego krzesła 1 śledzi z uwagą jak na wi
delcu z talerza jedzie w górę taki lepszy, większy 
i apetycznie wyglądający kąsek. Gdy jadło znajduje 
się już przy wargach i gotowe jest zniknąć w otwar
tych szczękach delikwenta, zza piec wyciąga się 
włochata małpia łapa, zgrabnym ruchem ściąga 
smakołyk z widelca i zanim poszkodowany zdąży 
obróci się, małpa już siedzi z niewinną miną na 
balustradzie tarasu, a oblizując palce zachęca goś
cia oczyma i przysludami do powtórzenia udanej 
operacji.
Rzecz jasna, że szybko i zgrabnie wykonany ma
newr wywołuje ogólną radość i głośne śmiechy obec
nych. niejednokrotnie zdarzało się, że małpa przy 
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ściąganiu prowiantu wyrywała gościowi parę włosów 
z wąsów lub brody.

Słuchaliśmy tych opowiadań Araba i ogromnie 
żałowaliśmy, że nie mogliśmy przyjechać wcześniej, 
aż w końcu zdecydowaliśmy przejść się małpią do
liną i zobaczyć co się dzieje „tam, za tymi skałami". 
Przeszliśmy całą trasę bez żadnych wydarzeń i nie 
spotkaliśmy ani jednej małpy. W drodze powrotnej 
któryś z nas podniósł kamyk 1 rzucił nim w górę. W 
ułamku sekundy dolina ruszyła z miejsca. Zza każ
dej skały, kamienia, kępki trawy i każdego wgłę
bienia wyskakiwały dziesiątki ogromnie podnieco
nych małp i zaczęły ciskać w nas kamieniami. Trze
ba było nawiewać i to jak najszybciej. Małpy biegły 
po obu stronach wąwozu 1 bombardowały nas tak 
długo, aż zdyszani i nieco przerażeni schroniliśmy 
się w pokoju Araba-stróża. Ja osobiście oberwa
łem dwa razy, ale najboleśniej dostał w tył głowy 
Brebant.

Tak się zakończyła nasza wyprawa do Małpiej 
Doliny.
Oficjalne wizyty.

W dniu następnym, Brebant i wszyscy oficerowie 
polscy, zostali zaszczyceni zaproszeniem na obiad 
przez Gubernatora Algieru i Madame Bordes. zaje
chaliśmy samochodami przed strzeżoną przez spa- 
hisów bramę pałacu. Lśniący nieskazitelną białoś
cią budynek pałacowy, w którym również mieściły 
się biura Gubernatora, stał na wzgórzu zwrócony 
frontem w stronę morza, a jego zaplecze składało 
się z zaciemnionych tarasów prowadzących do prze
pięknego parku. Dwaj adiutanci oraz sekretarz oso
bisty Gubernatora spotkali nas przy wejściu do wes
tybulu, a po przywitaniu i Złożeniu podpisów w 
księdze gości, zostaliśmy wprowadzeni do salonu, w 
którym oczekiwał nas pan Bordes średniego wzros
tu, jasny blondyn, w miarę sztywny, lecz o bardzo 
przyjemnym uśmiechu, rządca Algieru, z miejsca 
zasypał nas pytaniami o Warszawie, Krakowie, Gdy
ni, generale Wieniawie Długoszowskim itp. Oka
zało się, że był w Polsce dwukrotnie, a ostatnio, do
piero przed rokiem, brał udział w reprezentacyjnym 
polowaniu w Białowieskiej Puszczy. Zanim nadszedł 
właściwy czas na obiad, uzbrojeni w szklanki z 
i..aperltif“ poszliśmy na górny taras, żeby podziwiać 
piękno Algieru .jego porty i wybrzeża. Szliśmy ko
rytarzami, schodami, salonami i przez niezliczoną 
ilość pokojów o przeróżnym przeznaczeniu. Z wy
jątkiem sali recepcyjnej, dużego jadalnego i gabine
tu gubernatora, pałac był wypełniony meblami i 
wyrobami artystycznymi pochodzenia arabskiego. 
Podłogi były pokryte setkami dywanów, które w 
wielu miejscach leżały warstwami. Srebrne i mo
siężne kandelabry, świeczniki, tace i popielnice mie 
niły się w blasku dyskretnie ukrytych lamp i reflek
torów. Inkrustowne masą perłową, kością, herbanem, 
i srebrem stoły, stoliki i gablotki uginały się pod cię
żarem ozdobnych cacek. Mnóstwo skórzanych podu
szek, „pufów" i krytych barwną tkaniną otoman 
uzupełniały wnętrze, a wszystko razem wzięte da
wało obraz prawdziwie wschodniego przepychu i 
przesady.

Gdy tak chodziliśmy i podziwialiśmy te cuda 
arabskie, zjawiła się M-me Bordes, a krótko potym 
maitre de ceremonie zaraportował —- „Madame est 
servi *.

Obiad i wina były znakomite, a że charakter przy
jęcia był półoficjalny, więc towarzysząca mu atmo
sfera była raczej swobodna, a przy kawie i likierach 
zapanowały stosunki wręcz przyjacielskie. Przez tę 
parę godzin, które spędziliśmy w gościnie u pp. Bor
des, nauczyliśmy się wielu rzeczy o Algierze i arab • 
skich zwyczajach, o tym jak się kupuje arabskie 
wyroby, co należy zwiedzić i gdzie nie należy cho
dzić z racji własnego bezpieczeństwa.

Po pożegnaniu się z pp. Bordes poszliśmy z wizytą 
do pana Rigollet — honorowego konsula R.P. w 
Algierze. Spędziliśmy z nim zaledwie kilka chwil, 
gdyż śpieszył się do chorej żony, natomiast zaopie
kował się nami vlce-konsul, którym się okazał eme
rytowany pułkownik W.P., — nazwiska którego nie
stety nie pamiętam. Wiem, że w czasie wojny polsko- 
bolszewickiej był dowódcą pułku kawalerii, że zo
stał inwalidą i ze względów zdrowotnych musiał 
mieszkać w ciepłym klimacie.

Pułkownik zaprosił nas do siebie na farmę, a wo
bec tego, że Brebant musiał powrócić na okręt, zdo
łaliśmy zmieścić się na siedzeniach starego Forda 
i pod akompaniament metalicznego zgrzytu i strza
łów z rury wydechowej ruszył śmy skocznie przed 
siebie. Pułkownik nie był idealnym kierowcą, ale 
gruchot widać dobrze znał drogę do domu, gdyż nie 
patrząc na to, że pułkownik robił wszystko by wy
wrócić nas do przydrożnego rowu lub stuknąć o te
legraficzny słup, poczciwa maszyna dowiozła nas 
szczęśliwie do miejsca przeznaczenia. Nie będąc na 
wysokości zadania jako szofer, pułkownik okazał 
się wyjątkowo miłym 1 serdecznym gospodarzem i 
kolegą. Przez trzy godziny wychodził z siebie by do
godzić swoim zamorskim rodakom. Wysoce rozczu
lony widokiem polskich mundurów nie był w stanie 
ukryć swej tęsknoty za Krajem, pułkiem i kolegami 
i nie mógł nasycić się dźwiękiem ojczystej mowy.

Posiadłość jego, składająca s’ę z domu i kilku 
akrów winnic, znajdowała się kilkanaście kilomet
rów na zachód od Algieru i około 3-ch kilometrów 
od morskiego wybrzeża. Na niewielkim placyku w 
cieniu palm i eukaliptusów stał typowy arabski dom. 
Nieco większy aniżeli siedziby okolicznych farmerów, 
by; tak samo zbudowany w formie czworoboku z 
krytym kaflami podwórkiem i studnią pośfodku 
Krużganek oparty na białych kolumienkach biegł 
dookoła wewnętrznej części domu, dzięki czemu o 
każdej porze dnia można było znaleźć schronienie 
od słońca i łatwy dostęp do studni, w której chło • 
dziło się wino. Małżonka i dwóch synów pułkownika 
znajdowali się na wywczasach w Polsce. Z pufami 
pod głowami leżeliśmy na chłodzących plecionkach 
i popijając gęste algierskie wino mówiliśmy o Polsce, 
o wspólnych znajomych, o tym co było i jak to 
będzie..
Droga do cazy.

Następnego poranka, Szemiot, Jougan, Lasocki, 
franc. por. mar. Yacogne (przezwany przez nas 
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„wałkoń") i ja, usadowiliśmy się w starym i ledwie 
trzymającym się kupy autobusie arabskim i ruszy
liśmy na dalszą wycieczkę poprzez góry Atlasu do 
oazy Bond Saada, na Sahdrze. Wybraliśmy autobus 
arabski z tej prostej przyczyny, że podróż autobusem 
PL.M. kosztowała 5 razy więcej.

Szofer-Francuz dał nam najlepsze miejsca fron
towe, a za paczkę tytoniu obiecał nam służyć jako 
przewodnik.

Niedaleko od Maison Carree zaczęła się wspinacz
ka na mały Atlas. Droga była bardzo dobra i ma
lownicza. Tu i ówdzie mijaliśmy ekipy robotników 
zajętych naprawą i ulepszaniem szosy, a niezbędny 
do tego materiał w postaci tłuczonych kamieni, 
piasku i smoły znajdował się w pogotowiu wzdłuż 
całej trasy. W pewnym momencie szofer zatrzymał 
autobus obok czegoś, co nie tyle przypominało na
miot, ile kilka czarnoburych łachmanów zawieszo
nych na patykach, a obok tego „schronu,*  siedziały 
okrakiem, nawpół nagie, wyschnięte i czarne jak 
heban, trzy stare i niesamowicie brudne Arabki. 
Siedziały przy szosie i miarowym stukaniem tłukły 
kamienie. Szofer podał im naczynie z wodą do picia 
i woreczek z prowiatem, powiedział im coś po arab- 
sku i ruszył dalej.

— To są kobiety, których już nikt nie chce wi
dzieć w domu —- wyjaśnił szofer — za szczyptę je
dzenia i łyk wody będą one tłukły kamienie, aż ich 
śmierć nie zabierze, a to co zarobią w gotówce od
bierają im synowie lub zięciowie...

W miarę posuwania się na południe, okolica sta
wała się coraz bardziej pozbawiona wegetacji, a żar 
rozpalonych w słońcu skał wdzierał się przez otwar
te okna autobusu i wytapiał z nas strumienie potu.

Gdy dojeżdżaliśmy do szczytów Wielkiego Atlasu, 
zauważyliśmy na szosie oraz po obu stronach na 
zboczach gór, dość ożywiony ruch Arabów i ciężko 
cbiuczonych osłów. Na zapytanie, szofer wyjaśnił, 
że Rząd zdecydował się dokonać próby zalesienia 
północnych stoków Atlasu i że właśnie dzisiaj w tej 
okolicy rozpoczęła się ta eksperymentalna praca. 
Jedne osiołki były załadowane koszami z ziemią, 
którą robotnicy wypełniali szczeliny i wgłębienia w 
skałach. Inne osiołki zwoziły specjalne gatunki krze
wów i drzewek oraz wodę zaszytą w baranie skóry, 
żmudna to była praca i bardzo niebezpieczna dla 
ciężko obładowanych osłów, ale jak twierdził szofer, 
rząd był dobrej myśli i wierzył w powodzenie tego 
przedsięwzięcia a i on osobiście założył się z przy
jacielem o butelkę czerwonego wina, że za kilka lat 
te skały będą pokryte bujną roślinnością.

Po minięciu najwyższego punktu, szofer wyłączył 
sprzęgło, przekręcił kluczyk i przez 26 kilometrów 
pędził z góry dosłownie na złamanie karku. Ta wa
riacka jazda przysporzyła nam stokroć więcej emo
cji aniżeli wszystko co przeżyliśmy dotąd na morzu, 
lub też na tzw. „amerykańskich górkach**  w kopen
haskim Tivoli. Czułem się jakbym był ostrzyżony 
na jeża. Wreszcie motor warknął, szofer spojrzał 
na zegarek, zapalił papierosa, opowiedział nam o 
nieszczęśliwym wypadku, któremu uległ na tym zjeź- 
rfzip innv autobus „bo mu hamulce nie wytrzymały'*  

— i tak szczęśliwie zajechaliśmy do „miasta**  Au- 
male. Po zjedzeniu obiadu i zakropieniu go paroma 
kieliszkami armaniaku — dla animuszu — ruszyliś
my w dalszą drogę. Okolica robiła się coraz więcej 
pustynną. Tu i owdzie pasły się na resztkach spa
lonej słońcem trawie małe grupki owiec. Kilka kilo
metrów za Aumale raz jeden stanęliśmy, by przeka
zać wodę i prowiant grupie Huczących kamienie 
starych Arabek, a u po minięciu Sidi Aissa wjecha
liśmy na Saharę. Ogromnie nudny jest widok pusty
ni. Dookoła piasek a nad głową wisi ognista kula, 
od której nie można ani uciec, ani schować się. Szo
fer mówił, że w tej części globu deszcz pada raz na 
dwa lata, przy czym ulewy te są tak potężne, że 
nie patrząc na chłonność piasku, na pustyni wytwa- 
rząją się potoki i rzeki o takiej ilości wody i takiej 
straszliwej sile, że całe sekcje szosy bywają przeno
szone na niewiarogodne odległości.

Sirocco.
Gdy już byliśmy o kilka kilometrów od Bon Sa

ada, szofer raptem zatrzymał motor, wyskoczył z 
auta, podniósł maskę i zaczął otaczać karburator 
i inne części silnika szmatkami i pudełkami wypo
sażonymi w siatki i muśliny. Jednocześnie wrzesz, 
czał na Arabów (i na nas) by zamykali okna, by 
sprawdzili liny, którymi był umocowany bagaż na, 
dachu samochodu itp. Dopiero teraz ujrzeliśmy, 
jak na ukos w naszym kierunku zbliżała się złowie
szczo wyglądająca bronzowo-różowa chmura. Prawa 
strona tej masy wiszącej w powietrzu piasku miała, 
formę prostokąta wciśniętego pomiędzy ziemią a 
niebem, lewa strona natomiast przypominała dym 
pożaru.

Widok nadchodzącej burzy piaskowej był nieprzy
jemny i groźny, a całe te nasze francusko-polsko- 
arabskie towarzystwo, wcale nie czuło się po bo
hatersku.

Po doprowadzeniu autobusu do gotowości przeciw- 
sztormowej, zajęliśmy swoje miejsca i ruszyliśmy 
W dalszą drogę. Na szczęście oko Sirocco przeszło dość 
daleko do nas, tak że zawadziliśmy zaledwie o jego 
skrzydło, ale i tak mieliśmy nielada widowisko.

W pewnym momencie nadleciał wiatr, skręcił po
wietrze i rzucił tonami piasku w przezrocza nieba. 
Niewiadomo skąd, po obu stronach szosy zaczęły le
cieć i skakać odbijając się o powierzchnię piasku, 
kępy wyrwanych korzeni, strzępy starych plecionych 
koszy i matów, wyschnięte gałęzie palm, puste pusz
ki ,a nawet stara opona samochodowa. Zgęstniałe 
powietrze przypominało grochową zupę. Siedzieliś
my z chustkami przy ustach, a wpatrzeni w sylwet
kę szofera podziwialiśmy jak walcząc z kołem ste
rowym potrafił utrzymać wóz na szosie. Nie była to 
rzecz łatwa, gdyż szosa, przeważnie przykryta war
stwą lotnego piasku była prawne że niewidoczna na 
biało zaś pomalowane słupki znakujące drogę stały 
tak rzadko, że gdyby nie znajomość terenu i t.zw. 
„nos**  szofera bylibyśmy bez wątpienia ugrzęźli w 
piasku. Jechaliśmy w tych warunkach około 15 mi
nut, gdy raptem przed autobusem wyrosła olbrzy
mich wymiarów brama a tuż za nią znaleźliśmy się 
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w Bon Saada. W mgnieniu oka, autobus został oto
czony tłumem ciekawskich, a gdy wreszcie szofer 
nacisnął na hamulec, zgasł motor i otworzył drzwi, 
zostaliśmy przywitani przez dowódcę garnizonu por. 
kaw. Pierre S. oraz Administrateur Delegue Mr. 
Jean B. Podziękowaliśmy szoferowi za wspaniałą ja
zdę, poczem odprowadzono nas do gmachu garnizo
nowego szpitala w którym z braku hoteli w Oazie zo
staliśmy zakwaterowani. Szemiot i ja otrzymaliśmy 
osobne pokoje.

Najpierw trzeba było wykąpać się i oczyścić odzież. 
Byliśmy dosłownie nabici plaskem. Z mundurów, 
blHzny i butów ordynans spahis wytłuk poważną 
górkę różnego rodzaju minerałów, odpadków wysch
niętych roślin a nawet kilka drobnoustrojów podob
nych do skorków, ale to było nic w porównaniu i, 
tern co działo się w naszych uczesaniach, a szcze
gólnie w uszach...

W trakcie ubierania się dowiedziałem się, że Si- 
rocco ominięło Bon Saada ,gdyż w przeciwnym wy
padku byłoby pracy na kilka dni, by oczyścić mia
sto i domy z piasku, odpadków i odłamków. Dowie
działem się również, że Oaza ma 2.400 mieszkańców, 
a w tem 1150 żydów, że jej garnizon składa się z 
dwóch półszwadronów spahlstów. — jednego na czy
stej krwi arabskich koniach, a drugiego, ciężkiego 
na wielbłądach. Dowódcami półszwadronów są ka- 
pitanowie-arabowie, a dowódcą całości i garnizonu 
por. Pierre S.

Po kąpieli i przebraniu się ruszyliśmy do klubu 
garnizonowego. Przy stole na tarasie czekali na nas; 
Pierre, Jean, miejscowy lekarz oraz aptekarz, — 
czyli, że cała miejscowa biała szlachta 1 nierozłą- 
czona czwórka do brydża była w komplecie. Na sto
le pojawiły się coctaile, aperitlf‘y i woda z lodem. 
Po krótkim przywitalnym toaście na naszą cześć roz
gościliśmy się wygodnie i rozpocząła się wesoła, in
teresująca i pouczająca biesiada. Jedną z ciekawo
stek dla nas turystów było stwierdzenie, że woda 
używana do aperitif‘u była słona. Woda do zapa
rzania kawy — słona, woda do mycia — również sło
na. Okazało się, że potok, który z szumem przebiega 
przez środek Oazy zawiera pewien procent soli i że 
na to nie ma żadnej rady. Nikt nie wie gdzie ten 
strumień blerze swoje początki. Płynie pod pustynią, 
wychodzi z pod gruntu na jednym krańcu Oazy, a na 
drugim końcu chowa się pod skałą i znika. Strumień 
ten („Oned") dostarcza dostateczną ilość wody do 
picia, mycia, gotowania, prania oraz utrzymania wil
goci dla kilku tysięcy daktylowych palm i ogródków. 
Tubylcy byli do tej wody przyzwyczajeni, za to my 
turyści, przeżyliśmy moc momentów krytycznych.

Nasi gospodarze wszyscy byli kawalerami i całą 
swoją karierę w służbie Francji poświęcili Afryce. 
Pierre, był to olbrzym o przeszło 2-ch metrach wzro
stu, atletycznej budowle oraz pięknych i męskich ry
sach twarzy .W doskonale dopasowanym mundurze, 
ten wyjątkowy wspaniały okaz żołnierza — dowódcy 
wzbudzał swym wyglądem ogólny szacunek i ślepe 
posłuszeństwo wśród całego społeczeństwa Bon- 
Saada. Gdy szedł ulicą. Arabowie schodzili z drogi i 
witali go z uniżonośclą, a Arabki wstydliwie opusz
czały oczy. Pierre miał za sobą 16 lat służby z któ

rych 2 lata spędził na niemieckim froncie. Zdobył 
wszystkie odznaczenia, na które było stać Francję, aż 
wreszcie w połowie 1918 r. ugodzony odłamkami szra- 
pnela w czasię kąpieli w przyfrontowym strumyku, 
zakończył wojnę w szpitalu. Miał matkę w Algierze,, 
ale rzadko ją odwiedzał, gdyż nie miał czasu na urlop 
lub wypoczynek. Przed kilku laty został odkomende- 
derowany na placówkę w okolicj jez. Chad. Miał spę
dzić tam rok czasu. Normalnie po rocznym pobycie 
w tamtych okolicach oficerowie francuscy wracali 
do swoich oddziałów macierzystych w stanie kom
pletnego wyczerpania fizycznego i nerwowego. Pierre 
nie wiedział co to nerwy. Posiadał zdrowie goryla a 
przedewszystkim awanturniczą naturę i energię nie 
do wyczerpania. W tej podzwrotnikowej kolonii nau
czył się strzelać i rzucać oszczepem. Raził dzidą du
żego zwierza z nieprawdopodobnej odległości, a z lu
kiem polował na ptactwo. Wyczyny Pierra, jego 
przyjacielskie podejście do miejscowych obywateli, 
ale przede wszystkim jego popisy w kunszcie myśliw
skim wyniosły go na piedestał nadczłowieka. Dosz
ło do tego, że zazdrośni czarownicy u dworu miejsco
wego króla zaczęli mu szeptać na ucho, że ten biały 
gotów jest jeszcze podstawić J. K. Mości nogę i og
łosić siebie miejscowym kacykiem. Czarny władca 
nie był jednak w ciemię bity. Zastanowił się, a że 
wierzył w magię przekupstwa, przyszedł któregoś 
dnia do Pierra w towarzystwie dwóch żon i zapro
ponował ubicie interesu. — Ja, powiada, podaruję 
ci moje najlepsze dwie żony, a ty pomożesz ml zlik
widować władzę czarowników, którzy wspomagani 
przez złych duchów podżegają naród przeciw mnie 
i przeciw tobie.

Pierre spojrzał na królewski dar, okiem znawcy 
stwierdził, że obydwie są w końcowej fazie ciąży, 
dał każdej po białej chusteczce i kazał wracać do 
królewskiego pałacu. Nie znam szczegółów rozmowy, 
którą miał na osobności z królem, a następnie z cza
rownikami, ale od tej pory widywano codziennie to 
króla, to czarowników, jak przychodzą do Pierra po 
instrukcje 1 rozkazy.

Ten rząd tymczasowy z Pierrem na czele w dużym 
stopniu przyczynił się do podniesienia dobrobytu 
wśród plemion nad jeziorem Chad, a przede wszyst
kim zapanował tam ład. spokój i dobre stosunki są
siedzkie. Pierre tak się zapalił do swojej pracy, że 
zgłosił się na ochotnika, by pozostać na tej placówce 
na dalsze 6 miesięcy. Gdy po 18 miesiącach zjawił 
się następca, Pierre był zmartwiony, uważając że nie 
dokonał jeszcze nawet połowy projektowanego dzie
ła. Niepocieszony był równiej świeżo przybyły po
rucznik — następca. Biedak nie umiał podzielać za
chwytów i entuzjazmu Pierra, to też po trzech dniach 
pobytu zapadł na melancholię, czwartego dnia do
stał obłędu i w rezultacie palnął sobie w serce. 
Pierre zamiast powrócić do cywilizacji pozostał na 
swojej placówce 1 tym samym trafił do historii. Był 
jedynym Francuzem, który wytrzymał nad Chadskim 
jeziorem okrągłe 2 lata.

Po spożyciu obiadu, w drodze do szpitala — hotelu, 
wpadllśmy jeszcze „na jednego" do mieszkania Pier
ra. Drzwi otworzyła nam wyjątkowo urocza młoda 
Arabka, która nie spodziewała się gości o tak późnej 
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porze, „zapomniała" przykryć twarz yashmakiem. 
Pierre kazał „służbie/ przynieść butelkę szampana, 
a tymczasem oprowadził nas po swojej rezydencji.

Jedynie gabinet posiadał europejskie biurko, krze
sła, szafę, półki, oraz portrety prezydenta R.F., Na
poleona i marszałka Focha. Reszta, jeszcze bardziej 
przypominała muzeum sztuki arabskiej i murzyńskiej 
aniżeli pałac gubernatora w Algierze. W saloniku w 
którym miało odbyć się właściwe przyjęcie było du
szno i pachniało jak w sklepie dywanów. Dywanami 
były zasłonięte tak ściany jak i sufit, na podłodze zaś 
leżały warstwami przyczem w dwóch kątach salonu 
było ich tyle, że służyły jako dwie bardzo wygodne 
otomany. Pierre odsunął kotary z okien i drzwi i 
wpuścił do pokoju nieco świeżego powietrza, chło
dzonego przez potok, przeciekający tuż, wzdłuż fun
damentów domu. Na podłodze, ścianach i suficie, 
stały, wisiały i opierały się niezliczone ilości łuków, 
strzał, dzid, noży, bębnów do tam-tam, bębnów do 
muzyki tanecznej, oraz różne upominki z pod jezio
ra Chad i innych części Afryki Centralnej i Północ
nej. Pod delikatne dźwięki wody płynącej w ,,Oued‘- 
zie" i sącząc iskrzący się w świetle gazowej lampy 
szampan, słuchaliśmy opowiadań egzotycznego Pier- 
ra o jego życiu i wyczynach — w pustyni i puszczy. 
Dużą pomyłkę popełniłby ten, ktoby posądził go o 
opowiadanie bajek czy też o puste i hulaszcze życie. 
Rzecz jasna, że aniołkiem nie był, ale oderwany od 
cywilizacji Pierre posiadał bibliotekę, która wypeł
niała duży pokój w jego mieszkaniu oraz kilka półek 
w klubie garnizonowym. Na książki wydawał więk
szą część swoich poborów. Pierre był człowiekiem o 
wielkiej kulturze, wszechstronnej edukacji, olbrzy
miej sile woli i ogromnie wymagający względem sie
bie i swojego otoczenia. Jednocześnie posiadał gołę
bie serce dla chorych, dzieci, starców 1 zwierząt. 
Nigdy nie narzekał na to, że oficerowie w koloniach 
byli zapominani przy awansach, a niczego się nie 
bał więcej, jak przeniesienia z Bon-Saada do Algieru, 
albo co najgorsze — do Paryża.

Ten człowiek o wyglądzie angielskiego para i ma
nierach francuskiego arystokraty, tysiąckrotnie 
wołał swoich arabskich żołnierzy, arabskie konie i 
arabskie kochanki, aniżeli zwyczaje wersalskie i 
luksusowe kobiety w salonach paryskich pałaców. 
Tu na Saharze Pierre stworzył swój własny świat w 
którym jest wielkim panem, a w Paryżu miałby prze
łożonych na każdym kroku i pod każdym bokiem. Tu 
jako porucznik jest wszechwładnym wodzem, w Pa
ryżu byłby jednym z tysięcy poruczników. Tu przez 
szacunek, przez strach lub przez miłość, wszyscy 
podporządkowali się jego władzy, woli, tam — pierw
sza lepsza niewiasta chwyciłaby Pierra w sidła przed 
którymi nawet nie wiedziałby jak należy się bronić. 
Pierre kochał Afrykę szczerze i bez zastrzeżeń.
Skorpiony

Gdy po północy wróciliśmy do szpitala zastaliśmy 
przydzielonych do naszej dyspozycji spahisów przy 
noszeniu i napełnianiu baków pryszniców świeżą wo
dą z Oued‘u. Następnie, w miarę jak rozbieraliśmy 
się spahisl odbierali od nas ubrania i bieliznę, a po 
uważnym zbadaniu każdej rzeczy od zewnątrz i we

wnątrz rozwiesili wszystko na drutach specjalnie w 
tym celu umocowanych od ściany do ściany na ko 
rytarzu. Przyglądałem się z ciekawością tej niezwyk
łej ceremonii, aż wreszcie zapytałem Sali‘ego — Mon 
zami (czyli — mon ami) co ty tam szukasz po moieh 
kieszeniach? Sali spojrzał na mnie ze zdziwieniem i 
wyjaśnił, że przecież bada, czy aby nie przyniosłem 
ze sobą jakiegoś skorpiona, skalopendrę, lub coś w 
tym rodzaju.

— Bon-saada beaucoup scorplon — powiedział i 
błysnął znacząco oczyma.

W nocy przebudził mnie przerażony głos Szemio
ta;

— Coś łazi mi po brzuchu!!!
Jako „stary praktyk" w obcowaniu ze skorpionami 

wrzasnąłem by się nie ruszał, zapaliłem świecę 1 po
biegłem do jego pokoju.

Mikołaj leżał spokojnie, ale po obu stronach czoła 
spływały mu strumienie potu. Na szczęście nie był 
niczym nakryty, a gdy zbliżyłem się ze świecą do 
łoża rozpoznałem dwa nawiewające skorpiony. Prze
trzymałem Szemiota w nieruchomej pozycji tak 
długo, aż przy pomocy Sali‘ego przekonałem się, że 
już więcej żadnych nieproszonych shlafkamerad‘ów 
w łóżku nie było.

Resztę nocy spędziliśmy przy zapalonych świecach.
Moje osobiste przeżycia ze skorpionami sięgają ro

ku 1915. Nocowałem w starym domu w okolicach 
Batumu — na Kaukazie, w sąsiednim pokoju spał 
przydzielony do mojej dyspozycji żołnierz — Gruzin.

Przez cały dzień asystowałem mojemu dowódcy, 
który omawiał z generałem Liachowym — dowódcą 
frontu przybrzeżnego, detale wsparcia wojska przez 
artylerię okrętową. Byłem zmęczony chodzeniem po 
górach i hałaśliwą atmosferą panującą w pasie 
przyfrontowym. Gdy wreszcie późno w nocy ułoży
łem się na twardym jak deska polowym łóżku, ani 
rusz nie mogłem zasnąć. Na froncie panowała 
względna cisza. Patrzyłem przez otwarte drzwi na 
odbicie księżyca na powierzchni morza i myślałem 
o tym ,,jak to na wojence ładnie". Za dnia dwukrot
nie zwiedzałem okopy, obsadzone przez dywizję. Pa
miętam, że patrząc poprzez dolinę rzeki Archawe na 
wzgórza po drugiej stronie, na próżno szukałem 
znaków życia w okcpach tureckich; tymczasem Pła- 
stuny i dobrze schowana bateria artylerii bez przer
wy strzelali przed siebie. Pomyślałem sobie, że gdy
by tak mój okręt z nudów zaczął strzelać do każ
dej fali, to dowódcę oddaliby pod sąd, a zużytą amu
nicję przepisaliby mu do zwrotu i... Raptem poczu
łem, że coś sztywnego jakby podkopywało się pod 
moją nogę... i to jednocześnie w kilku miejscach. 
Na szczęście Gruzin uprzedził mnie, że gdybym po
czuł, że coś po mnie łazi, — należy udać trupa... 
Na mój drżący głos wybiegł „dusza lubeznyj", ze 
świecą w ręku do mojego pokoju, a wymawiając ja
kieś kaukaskie zaklęcia, podniósł ostrożnie przeście
radło, a wodząc światłem wzdłuż mojego tułowia, 
wyprowadził kilka skorpionów z powrotem do dziur 
i szczelin w ścianie.

Brrrrr!!!!!
Ale wracajmy do Afryki.
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Wierzchem na wielbłądzie.
Nazajutrz po spożyciu śniadania w ulicznej arab

skiej „kawiarni", poszliśmy na plac jarmarczny, 
gdzie zgłosił się do nas młody i sympatycznie 
wyglądający Arab . Po przywitalnym Salem Alej- 
kum oświadczył, że Pierre wyjechał ze swoimi 
spahisami na ćwiczenia i strzelanie, że on się nazy
wa Ali i że ma polecenie zaopiekowania się nami. 
Po krótkiej wymianie zdań Ali zaproponował nam 
konną wycieczkę i nie czekając odpowiedzi zapro
wadził nas pod grupkę palm w cieniu, gdzie stało 
kilku poganiaczy a za nimi pięć wielbłądów. Ponie
waż byłem „panem starszym", wypadł mi zaszczyt 
dosiąść białego wierzchowca. Nie był on co prawda 
taki całkiem biały, ale dużo jaśniejszy od innych, 
natomiast o ile reszta zwierząt przyglądała się nam 
z obojętnością, o tyle ten biały garbus miał wyjąt
kowo niesympatyczny wyraz pyska. Leżał w pozycji 
sfinksa, a żując jakiś wielbłądzi „chicklet" przyglą
dał się dość impertynencko mojej osobie. Czułem, 
źo kombinuje jakiś paskudny kawał. Gdy podszed
łem odważnie i wyprostowałem rękę, by poklepać go 
po grzbiecie, wyciągnął swoją długą szyję i balan
sując nią we wszystkie strony w rezultacie łupnął 
mnie swoim głupim łbem w biodro, tak że odlecia
łem na kilka metrów w bok. Arab coś przygadał 
wielbłądowi do ucha, ale widocznie bez skutku, bo
wiem gdy zbliżyłem się do niego po raz drugi, bestia 
szybko obrócił głowę i usiłował mnie ugryźć. W re
zultacie dwuch Aabów trzymało zwierzę za pysk, a 
trzeci usadowił mnie na jego grzbiecie, tuż za gar
bem i podał komendę do powstania. Wielbłąd sprze
ciwiał się, aczkolwiek paru Arabów popychało go 
do tyłu, inni ciągnęli go od przodu, a wszyscy razem 
wrzeszczeli i okładali uparciucha kijami. Wreszcie, 
tak nieludzko zmaltretowany wielbłąd pogodził się 
z losem, dźwignął się z pozycji „spocznij" i wykonał 
„powstań", która się odbywa na 3 czy też 4 tempa, 
a każde z nich jest dość brutalne i połączone z ry
zykiem dla jeźdźca — ześlizgnięcia się na ziemię.

Karawana ruszyła, ale nie było mowy by „pan 
starszy" zajął należne mu z urzędu czołowe miejsce 
i w ogóle, gdyby nie dwaj popychacze, mój okręt pu
styni na pewno nie dałby się ruszyć z miejsca. Gdy 
wyszliśmy poza rogatki oazy, a przed nami nie było 
już nic oprócz piasku i nieba, mój wierzchowiec 
raptem ożył, wierzgnął nogami, wyprostował szyję 
i pomknął jak bolid przed siebie. Nie ulegało wąt
pliwości, że poganiacze musieli coś zmajstrować przy 
jego rufowej części: albo wsadzili mu szpilkę albo 
przypalili go papierosem...

Na grzbiecie wiałbłąda nie jest tak łatwo usiedzieć, 
a balansowanie, któremu ulega jeździec łatwo przy
prawia „nieprzywykłych" do choroby morskiej. Be
stia pędziła na złamanie wielbłądziego karku, a ja 
podskakiwałem jak cowboy, a raczej jak „bronco- 
buster ‘ i doprawdy nie wiedziałem, co ze sobą robić. 
Próbowałem ciągnąć za sznur łączący mnie z pys
kiem tego garbatego wariata, ale bez najmniejszego 
skutku. Wykrzykiwałem wszystkie komendy używa
ne przez poganiaczy, jak przeciągłe „i —i — i — i", 
„sza — a — a — a" i „as — as — as". Próbowałem 

takich wyrazów marynarskich, które w normalnych 
warunkach na morzu potrafiłyby zamrozić lecącego 
albatrosa, ale na tego opentańca nic nie działało.*)  
Gdy wreszcie z rozpaczy gotów byłem zaryzykować 
połamaniem żeber i kończyn, i szykowałem się do 
skoku, bez żadnej widocznej przyczyny, albinos za
wrócił na odwrotny kurs i nie zmniejszając tempa 
pobiegł w stronę Bon-Saada i reszty „karawany".

Na szczęście Arab przewodnik wreszcie zrozumiał, 
że ta moja stumetrówka nie była moim pokazowym 
numerem cyrkowym i wraz z poganiaczami zatrzy
mał tego pustynnego holendra. Stękając z bólu we 
wszystkich muskułach, kościach, wnętrznościach, 
złamaniach i szwach zeszedłem na ziemię i orzek
łem, że na „dzisiaj" mam dość tych eksperymentów, 
podziękowałem Arabom za wspaniale dobranego dla 
mnie wierzchowca i z bohaterską miną poszedłem do 
klubu. Dowlokłem się do fotelu i momentalnie za
snąłem.

Suveniry.
O 12-ej przybył Pierre, a wkrótce po nim reszta 

białoskórej śmietanki Bon-Saady oraz grupa tury
styczna z Szemiotem na czele. Po obiedzie i poobied- 
nej drzemce Lasocki, Szemiot i ja, poszliśmy oglądać 
sklepy z dywanami i wyrobami arabskimi. Jeśli kto 
chce twierdzić, że my, Polacy, jesteśmy antysemita
mi, — niech jedzie na Saharę. W Polsce wchodziłem 
do sklepu, w którym wisiał lub też nie, krzyż lub 
wizerunek Matki Boskiej, zdejmowałem lub też nie, 
nakrycie głowy, ale nikogo nie obchodziły moje re
ligijne, patriotyczne lub ekonomiczne zapatrywania. 
W Bon Saada, w tych zakazanych piaskach, byliśmy 
dosłownie steroryzowani przez zgraję podrostków, 
którzy nie chcieli nas dopuścić do sklepów w dziel
nicy żydowskiej.

„Gest le ąuartier Israelite — krzyczęli chłopcy i 
nie patrząc na naszą groźną postawę i protesty, by
liśmy tak chytrze kierowani uliczkami, że w rezual- 
tacie wylądowaliśmy w pokaźnych rozmiarach skle
pie arabskim, żaden z nas nie miał pieniędzy, to też 
z miejsca oświadczyliśmy właścicielowi, że chcieli 
byśmy tylko przyjrzeć się wyrobom arabskim. Ku
piec oprowadził nas po wszystkich kątach, pokazu
jąc dywany algierskie, tunizyjskie, syryjskie i inne. 
Następnie zostaliśmy wprowadzeni do pokoju, w któ
rym przeważały wyroby z drzewa, metalu oraz tak 
zwana biżuteria wschodnia. Kupiec wiedział, że jes
teśmy gośćmi dowódcy garnizonu i w najuczciwszy 
sposób tłumaczył nam co jest cenne a co jest złom: 
jak odróżnić prawdziwe od fałszywego, wyroby arab
skie produkowane przez Arabów od wyrobów „arab
skich" importowanych przez przemysł Francji, Ita
lii i Czechosłowacji. Wszystkie te wyjaśnienia były 
dla nas obojętne, gdyż i tak na nic nie mogliśmy 
sobie pozwolić. Głęboko pod skórą czuliśmy się jed
nak nieswojo... Istnieje taki międzynarodowy ma
rynarski zwyczaj, że z każdego portu zagranicznego 

*) Najzabawniejsze było to, że Arabowie w prze
konaniu, że ja się doskonale bawię, podjudzali zwie
rzynę okrzykami, a na moją cześć bili brawa.
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coś trzeba przywieźć do domu i to ze specjalnym 
uwzględnlenim żony i teściowej. Kawalerowie oczy
wiście muszą pamiętać o przyjaciółkach i narzeczo
nych. W mniemaniu obieżyświata marynarza taki 
prezencik dla najdroższej powinien być stuprocen
towym dowodem o jego wiecznej tęsknocie, — że 
na morzu myślał tylko „o Niej", a na ląd chodził 
tylko po to, aby coś kupić „dla Niej"!

W ten sposób wiozło się z Afryki tanie czecho
słowackie branzoletki i broszki; z Marsylii — „arab
skie" chusty i dywaniki wyrobu lyońskiego, a z Ho
landii — japońskie kimono i wachlarze. W Italii ku
powało się fałszywe perły japońskie, z Norwegii — 
kły morsów i dłubane w korze drzewnej modeliki 
łodzi Vikingów. Anglia była znana z wyrobów Ba- 
czewsklego, a Niemcy z kremu „Nivea". W Szwecji 
rozbiegały nam się oczy na widok wyrobów z La- 
plandil — skórzane, gliniane i wiklinowe. Wódkę 
Smirnowa z białą główką kupowało się w Estonii, 
szprotki na Łotwie a palestyńskie pomarańcze w 
Finlandii.

Miękkie serca i tęsknota za rodziną odbierają mary
narzowi zdolność logicznego myślenia 1 dlatego, to 
co przywoził do domu z zagranicy, nie zawsze odpo
wiadało gustom i potrzebom domowników lub przy
jaciółek, ale nie wolno za to biedaka ani ganić ani 
posądzać o złośliwość.

Tak przecież było za czasów faraonów, tak jest 
obecnie i tak będzie z żeglarzami powracającymi z 
kosmosu. Jeszcze nie zdąży S.S.R. postawić Domu 
Kultury na księżycu, a Francuzi filię Moulin Rouge 
na Venus, a już Polacy będą powracali z Mlecznej 
Drogi obładowani pamiątkami, giftami 1 souve- 
nirami...

Handicapem dla marynarza jest jeszcze to, że 
na lądzie, przeważnie, znajduje się pod wpływem 
płynów fermentujących. Ten fakt jest sprytnie wy
korzystywany przez portowych kupców, którzy w do
datku są doskonałymi fizj onomlstami i psychologa
mi. Przy pomocy kilku niewinnie brzmiących pytań 
potrafią wysondować delikwenta i dowiedzieć się, 
czy jest żonaty i ma sześcioro dzieci, czy jest żona
ty tylko „na niby", czy narzeczona jest blondynką, 
czy też gość ma kochankę w każdym porcie i legalną 
żonę też. Kupiec wie, że kto przekroczy próg jego 
sklepu ma kogoś i że musi kupić coś. czy to aby wy
nagrodzić żonie miesiące rozłąki, czy to by wkupić 
się z powrotem w jej łaski, czy też zwyczajnie na 
odczepnego. Spryciarz kupiec zawsze potrafi wmó
wić kupującemu co ma nabyć i dlatego 90% pre
zentów przywożonych przez marynarzy z zagranicy 
jest to nikomu niepotrzebny chłam, rupiecie, junk 
i barachło. Nie najgorzej jeszcze na tym wychodzą 
teściowe, gdy dostają kanarka lub papugę, ale zna
łem wypadek w Gdyni, że po otrzymaniu małpy ob
rażona teściowa opuściła dom córki. Gdy tak roz
myślałem nad moim smutnym żebraczym losem, do 
sklepu weszła para Anglików. Gospodarz przeprosił 
grzecznie, kazał chłopakowi ugościć nas kawą i 
skierował się w stronę nowoprzybyłych. Chcieli obej
rzeć dywany. Przez ciekawość dołączyłem do Angli
ków i przyglądałem się jak wychwalając towar, ku

piec rozkładał dziesiątki okazów, aż wreszcie na pod
łodze ukazał się cudo-dywan, czyli taki co „bierze" 
od pierwszego wejrzenia. Angielce zabłysły oczy.

— Combien?
Arab bez zająknięcia odpowiedział;
— Pour Vous Madam — 3500 franks!
Małżeństwo zaczęło coś szeptać między sobą i po 

paru minutach wyszło. Gdy Arab odprowadzał goś
ci do drzwi zbliżyłem się do dywanu, pogłaskałem 
go dłonią, a ujrzawszy wiszącą przy nim kartkę 
obejrzałem ją z obydwu stron. Zupełnie wyraźnie 
była na niej wypisana liczba 1800 fr. Zwróciłem się 
do Araba.

— Mon zaml, dlaczego powiedziałeś Anglikom 
3.500, gdy tu wisi cena 1800?

— Oh! mon zami, Anglików nie trzeba psuć niską 
ceną. Anglik nie lubi sztuki targowania się. Jeśli na
prawdę chce coś kupić, to płaci żądaną cenę. Angli
ków nie trzeba psuć — i dodał: — „Pour toi Polonais 
c‘est 1000 francs".

Myślałem, że Arab zaryzykował takie powiedzonko 
tylko dlatego, że wiedział, iż jestem goły jak święty 
turecki, więc westchnąłem głęboko i odrzekłem, że 
bardzo żałuję, iż nie mam tysiąca franków, bo dy
wan ml się bardzo podoba.

— Pieniądze? Kto żąda od ciebie pieniędzy? C‘est 
a tui... obruszył się Arab. Zawołał chłopaka, kazał 
mu zapakować dywan do worka, a jako „souvenir" 
włożył do środka piękną damasceńską popielniczkę.

Arab nawet nie zapytał mnie o nazwisko ani o 
adres.

— Jak będziesz mógł, to przekażesz mi 1000 fran
ków i powiedz wszystkim Polakom by odwiedzili 
Bon-Saada.

Ktoby mógł przypuszczać, że powrócę z Sahary z tak 
pięknym nabytkiem. Aż do początku wojny dywan 
ten tworzył tło i był ozdobą arabskiego kącika w na
szym salonie w Warszawie.

Dezerter z Legii.
Po takiej tranzakcji musiałem zaprosić kolegów na 

arabską kawę. Wkrótce dołączył do nas Pierrei Jean. 
Przy sąsiednim stoliku siedzieli kapitanowie arabscy. 
Gorąco było jak w bani. Jakieś małe muszki cięły 
nam odkryte części ciała, a cała ulica pachniała 
smażonymi na baranim łoju plackami. Gdy już za
bieraliśmy się by iść do klubu na kolację, doleciały 
do naszych uszu jakieś przeraźliwe krzyki a za chwi
lę ujrzeliśmy na rogu ulicy dość groźnie wygląda
jącą bijatykę. Pierre zerwał się na równe nogi, a 
my wszyscy za nim. Gdy dobiegliśmy do pobojowis
ka zobaczyliśmy jakiegoś ..białego" oberwańca, któ
ry bez szemrania odbierał cięgi od mocno podnie
conej i rozkrzyczanej grupki Arabów.

Pojawienie się Pierra momentalnie uspokoiło bu
rzę, a gdy waleczni tubylcy rozstąpili się, zobaczy
liśmy ogromnie mizernie wyglądającą postać mło
dzieńca, ubranego w powiązane sznurkami strzępy 
i coś w rodzaju poleskich łapci, — jako obuwie. Na 
zapytanie Pierra — kim jest 1 skąd się wziął w Bon- 
Saada powtarzał w kółko „non, non i non". Było 
jasne, źe po francusku nie rozumiał. Mówiliśmy do
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niego po angielsku, niemiecku, włosku ,aż wreszcie 
zapytałem go po rosyjsku, a po chwili okazało się, 
że jest Polakiem.

Był ogromnie wycieńczony i głodny. Bez franka 
przy duszy buchnął ze straganu placek i został przy
łapany. Nie było innej rady, — zafundowaliśmy ro
dakowi kolację. Po wcięciu solidnej porcji kus-kus, 
opowiedział nam niebardzo wiarygodną historię o 
tym, jak był na wycieczce w Biskra, jak z karawa
ną przybył do Bon-Saada, że Arabowie go obrabo
wali itp. Nie mogliśmy dowiedzieć się skąd przybył 
do Afryki i po co. Dopiero rozmawiając ze mną w 
cztery oczy przyznał się, że zdezerterował w Oranie 
z oddziału Legii Cudzoziemskiej, że „na zająca" 
przyjechał na statku do Philippeville, gdzie spotkał 
innego dezertera, z którym poszedł na kolację. Pili 
razem przez kilka dni i w rezultacie w bliżej mu nie
znany sposób rodak ulotnił się na pustyni w Biskra.

Muslał to być jakiś lepszy gość, gdyż nie chciał 
przyznać się skąd pochodzi oraz dlaczego nawiał z 
Polski i wstąpił do Legii.
Kabaret.

Po kolacji w Klubie, Pierre zaprosił nas do arab
skiego kabaretu, czyli nocnego lokalu. Zasadniczo 
był to pokaźnych rozmiarów arabski dom publiczny. 
Był to jedyny dom w Bon-Saada posiadający elek
tryczne oświetlenie. Właścicielem „kabaretu" był 
żyd z Berdyczowa, — taki D.P. po I Wojnie świato
wej i „Wielkiej Rewolucji Październikowej", sala 
teatralna, czy też kabaretowa, posiadała podwyż
szenie, czyli sceną, a na widowni stały trzy stoliki 
oraz około tuzina krzeseł, żadnych kulis ani deko
racji. żadnego obrazka ani nawet kaktusa w donicz
ce „Kabaret" ten Istniał tylko dla turystów. Przed
stawienia odbywały się na żądanie i to o każdej 
porze dnia i nocy. Gdy uruchomiało się kabaret na 
żądanie dowódcy garnizonu, na drzwiach wejścio
wych wisiała tabliczka z napisem „Reserve“.

Rozgościliśmy się przy stolikach, a Ali przyniósł 
dwie butelki szampana i odpowiednią ilość szklanek.

Na scenę weszła orkiestra, składająca się z jed
nego Araba z piszczałką, a drugiego z bębnem. Usied
li na podłodze w rogu sceny i zaczęli grać. W bocz 
nych drzwiach ukazały się trzy młode Arabki. Miały 
na sobie piękne białe suknie uszyte z najdelikat
niejszej koronki, a ich głowy, szyje, ręce, nogi i ki
bicie iskrzyły się od niezliczonych ilości naszyjników, 
bransoletek i pasów. Specjalnie nie zachwycam się 
orientalnymi tańcami, ale ta piszczałka, czy też 
trąbka z której można wydusić zaledwie 3-4 tonów, 
wprawiała mnie w nostalgię. Ali, którego żona była 
jedną z tancerek, tłumaczył nam co oznaczają po
szczególne ruchy rąk, nóg, pleców itp., a gdy część 
pierwsza wreszcie się skończyła, zapytał nas, czy 
chcemy aby tancerki wystąpiły „a poił" — czyli na
go. Wobec tego, że żadnych pań z nami nie było, to
warzystwo nie oponowało. ...Tancerkom podało się 
trzy krzesła, na których wmiarę dekoltowania się 
układały one swoje suknie i część biżuterii. Jedno
cześnie muzykanci odwrócili się twarzą do ściany, 
a Ali .musiał opuścić salę, gdyż według bliżej nam 
nieznanych przepisów, nie wolno mu przyglądać się 

ciału własnej żony jednocześnie z obcym mężczyzną. 
Inaczej mówiąc: albo mąż, albo kto inny...

Pozbawione ciężaru pasów, naszyjników itp. pa
nienki nabrały wigoru, poruszały się żwawiej i ta
niec był więcej podobny do tańca. Wreszcie po nie
zbyt estetycznie wyglądających wykrętasach oraz 
podrzutach wykonanych brzuchami i derrlerami, 
— pokaz skończył się. Baleryny ubrały się w suknie, 
muzykańci zabrali się precz i Ali powrócił na salę.

Wtem odezwała się Fatima — żona Ali, i zapro
siła nas wszystkich do własnego mieszkania na ka
wę.

Po wyjściu z kabaretu znaleźliśmy się na podwó
rzu właściwego „hotelu". Po obu stronach ciągnęły 
się wysokie ściany, żadnych okien w nich nie było, 
lecz tylko szeregi ogromnych drzwi, a raczej bram 
zasłoniętych cięźkoml zasłonami. Jedynym wyłącz
nikiem światła w całym tym bisinessie operował 
sam właściciel. Rzecz jasna, że gdy na terenie „we
sołego miasteczka" znajdował się sam dowódca gar
nizonu i jego zagraniczni goście, cały anstalt był 
rzęsiście oświetlony. Wobec tego, że z powodów bli
żej mi nieznanych, zasłony na drzwiach nie cał- 
całkiem sięgały podłogi, przez pawstałe w ten sposób 
szczeliny łatwo było stwierdzić, że cały ten przyby
tek miłości znajdował się pod okupacją spahisów.

Domek Fatimy stał w głębi podwórza, a głównym 
motywem dlaczego wybrała sobie właśnie tę częśc 
oazy, była chęć posiadania elektrycznego światła. 
Mieszkanko Fatimy składało się z jednego pokoju, 
kuchenki i coś w rodzaju łazienki, w pokoju goś
cinnym było kilka pufów skórzanych, 3 inkrusto
wane stoliki, dwie pokaźnych wymiarów skrzynie 
o solidnym okuciu metalowym, oraz „kanapa" zmon
towana z kilkunastu warstw dywanów.

Jeśli chodzi o Fatimę, to była naprawdę ładna i 
zgrabna. Miała śliczne zęby, delikatne ręce i wyjąt
kowo małe stopy, a że dobrze mówiła po francusku, 
— na propozycję Plerra opowiedziała o swoim życiu.

Przed kilkoma laty na południu Francji był na
grywany film pod tytułem „La Cote d‘Azure". Jedną 
z czołowych ról w tym filmie odegrała Fatima. Kry
tycy ocenili jej grę, tańce i urodę bardzo dodatnio, 
wobec czego firma zaofiarowała jej stały engage
ment i wysokie honorarium. Fatima odmówiła i 
powróciła do Bon-Saara. Na nasze zapytanie wyjaś
niła, że zbyt tęskno jej było za rodziną i mężem, — 
poczem znacząco spojrzała na Pierra. Po spożyciu 
kawy i znowu na żądanie Pierra, Fatima pokazała 
nam zawartość wspomnianych skrzyń .Jedna była 
wypełniona garderobą. Fatima ostrożnie wyjmowała i 
układała na dywanach piękne jak z 1001 nocy ko
ronkowe suknie, koronkowe szale, chusty, chustecz
ki, kolorowe pantofelki i o delikatnym śpiewie skó
rze „filali". Było na co patrzeć i czem zachwycać się. 
Po ułożeniu z powrotem garderoby i zamknięciu 
skrzyni ubraniowej Fatima otworzyła następną — 
nieco mniejszych wymiarów skarbnicę. Była wypeł
niona pudełkami i skrzyneczkami, zawierającymi 
złote i srebrne świecidełka i biżuterię. Jak na fil
mach o piratach i skarbach z zatopionych okrętów 
zaczęły przechodzić przez nasze ręce ciężkie szka
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tuły, zawierające kute i rzeźbione bransolety, na
szyjniki, kolczyki, amulety, kubki, talerze, figurki itp.

Ten skarbiec, dla którego właściwym miejscem 
przechowania byłoby raczej muzeum lub też dobrze 
strzeżony ogniotrwały schron, — leżał tuż przed 
nami w drewnianych skrzyniach na terenie publicz
nego domu w oazie Bon-Saada na pustyni saharyj- 
sklej... Nic dziwnego, że ta urocza i tajemnicza Fa
tima intrygowała nas wszystkich... Była przecież 
inteligentna, ładna, bogata i utalentowana, a miesz
kała w tak wysoce podejrzanych warunkach.

W drodze powrotnej do szpitala wymusiliśmy na 
Pierre, by opowiedział nam coś niecoś o prywatnym 
życiu Fatimy, a usłyszeliśmy następującą historie. 
Fatima istotnie była jedną z żon AU, ale stanowczo 
nie chclała żyć pod jednym dachem z tą drugą jego 
żoną i Ich dziećmi. Fatima nie znosiła gotowania, 
sprzątania i, jak mówiła — monotonii życia małżeń
skiego. Wręcz przeciwnie .Fatima lubiła awanturki 
miłosne, kochała się w tańcach i chclała być nieza
leżną, co zaś się tyczy Ali, to był jej potrzebny jako 
parawan i posługa. Wbrew zwyczajom arabskim pod
porządkowała męża swojej woli i przypuszczalnie 
płaciła mu pensję.

Targi arabskie.
Kilka razy do roku odbywały się w Bon-Saada 

targi. Różnymi drogami, traktami i piaskami podą
żały do oazy karawany, a na placu targowym tuż 
nad Oned‘em rozstasowywały się namioty, stoły i 
ławy. Ubijanie interesu na targach arabskich odby
wa się przy akompaniamencie niesamowitego zgieł
ku i hałasów, na które składają się; ryki osłów, bek 
baranów, płacz i krzyki setek dzieci, (przeważnie 
złodziejaszków), piszczałki i lament żebraków, a 
przede wszystkim głośne reklamowanie towaru, kłót
nie pomiędzy kupującymi, oraz kłótnie pomiędzy 
kupcami i nabywcami towaru. W porównaniu do 
targów w Bon-Saada, targ koński na Grochowskiej 
w Warszawie wyglądał ponuro 1 blado.

Na pierwszy ogień idzie żywy inwentarz. Wielbłą
dy, konie, osły i barany — wychwalane i przecenia
ne przez sprzedającego, a krytykowane i niedoce
niane przez kupującego, wreszcie znajdują nabyw
ców i zostają wyprowadzone poza ogrodzenie oazy. 
Po załatwieniu tej formalności z towarem czworo
nożnym i już w znacznie mniej pachnącej atmo
sferze, rozpoczynał się handel przedmiotami sztuki 
rękodzielniczej i artykułami spożywczymi. Gdy po 
2-3 dniach olbrzymich wysiłków i najbardziej wy
szukanych metod w oszukiwaniu bliźniego, targ do
biegał końca, a kupcy likwidowali swoje stragany, 
plac targowy wyglądał jak olbrzymi śmietnik. Wia
domo, że oazy nie posiadają tzw. Z.O.M/ów, czyli za
kładów oczyszczania miasta. Na szczęście istnieją 
tam setki dzieci, słońce i piasek. Walcząc jak kogu
ty o każdą resztkę słomianki, worka, rozbitą butel
kę, kawałek drzewa lub sznurka, te małe obdartusy 
oczyszczają plac ze wszystkiego, co tylko może się 
przydać do zabawy. Przecież te biedactwa wycho
wane na- pustyni nigdy nie miały prawdziwych za
bawek, więc muszą sobie jakoś radzić, jednocześnie 

niezawodne słońce piecze i wysusza wszystkie od
padki tak jadalne jak i strawione, a reszty dokonu
je sypki i lotny piasek. Kilka dni później plac jest 
czysty i gotów do następnych targów.

Po zakończonym handlu, w miejskich „lokalach" 
rozpoczynają się zabawy i uczty. Arabom nie wolno 
pić, ale Koran nie zabrania im jeść i kochać. Kupcy, 
wyposażeni w gotówkę szukają rozrywki — czyli ko
biet, a wiadomo, że Arabowie są to stworzenia o 
bardzo gorącym temperamencie. Na głównej ulicy 
ukazują się odświętnie ubrane dziewczyny, obwie
szone błyskotkami, a w odróżnieniu od mężatek i 
dziewcząt o dobrej opinii panienki te nie zasłaniają 
twarzy yashmakami. Gdy w niespełna kilka minut 
czasu pierwsza grupa dziewcząt zostaje rozch wy ta
na, zjawiają się następne stadka kuslclelek, aż wre
szcie w ostatniej grupie, otoczona najszykowniejszy
mi, najpowabniejszymi i najkosztowniejszymi „da
mami dworu" — ukazuje się Fatima. Po chwili do 
grupy dziewcząt dołączają kupcy, — ci z większą 
gotówką — i rozpoczyna się najbardziej zajmująca 
część targów arabskich. Sam „towar" nie bierze 
właściwego udziału w ubijaniu ceny .Otoczone licy
tującym się nawzajem kupiectwem, dziewczyny uda
ją kompletną obojątność, ale przez różne ruchy i 
pozycje uwydatniające te lub inne wypukłości, pod
niecają wyobraźnie rozgorączkowanych Arabów do 
granic całkowitej utraty zdolności myślenia i pano
wania nad sobą.

Ceny szybko lecą w górę, a gdy już kończą się 
możliwości gotówkowe, ukazują się na wabia złote 
i srebrne naszyjniki, bransolety, oraz inne zachę
cające prezenty. Wreszcie poszczególne pary docho
dzą do porozumienia i wymykają się z otoczenia... 
Ostatnia na polu zmagań zostaje Fatima — towar 
najbardziej luksusowy. Kilku konkurentów uwija 
się wokoło, a cena, która już dawno przekroczyła 
wysokość zarobków z ostatniego targu, sięga coraz 
wyżej 1 dalej, — aż po zarobki z targów następnych, 
oraz przyrzeczeń dostarczenia najwspanialszych 
prezentów.

Kupcy ci wędrują z dalekich miast i oaz. Spędzają 
tygodnie bez snu i bez wygód, by zarobić na miesz
kańcach Bon-Saada, a rezultat jest taki, że więk
szość ich pozostawia wszystko co posiada, a w wie
lu wypadkach to, czego jeszcze nie posiada, —w tej
że samej Bon-Saadzle.

Będzie taki Mon Zami targował się przez parę dni 
o setną część wartości jakiegoś towaru, ale nie ma 
ceny którejby poskąpił za ułamek rozkoszy.

Lekcja Historii.
Następnego rana ruszyliśmy w drogę powrotną do 

Algieru. Razem z Szemiotem usadowiłem się na 
przednim siedzeniu— tuż za szoferem, a obok nas, 
przy oknie, siedział jakiś starszy pan — Arab. Miał 
na sobie śnieżno-białe szaty. W pięknie wyrzeźbio
nych i delikatnych palcach trzymał skórzaną tecz
kę, a spoglądając w naszą stronę uśmiechał się życz
liwie przez dobrze wypielęgnowaną białą brodę. 
Zaledwie autobus ruszył i nakrył chmurą kurzu od
prowadzających nag Pierra i jego białych kolegów, 
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siedzący obok mnie arabski pan zwrócił się do nas 
z zapytaniem, czy też nie mielibyśmy nic przeciwko 
temu by nawiązać z nim łączność, przy czym dodał, 
że jest dyrektorem uniwersytetu arabskiego w Au
male, że wie o tym, że jesteśmy Polakami, że ma 
specjalny kult 1 głębokie uznanie dla Polski i jej 
historii, a w pierwszym rzędzie do Marszałka Pił
sudskiego. Po bardzo krótkim czasie stwierdziliśmy, 
że nasz dostojny współtowarzysz podróży znał się 
na historii Polski, jej sprawach ekonomicznych, 
wojskowych, religijnych oraz wartościach ducho
wych Polaków, o wiele lepiej aniżeli nasze dwie 
połączone wojenno-morskie głowy. Profesor sypał 
datami, liczbami, nazwami i nazwiskami z taką zna
jomością przedmiotu i z tak m entuzjazmem dla 
Narodu Polskiego, że nas dosłownie zatkało. Nigdy 
w życiu, ani przedtem ani potem, nie słyszałem tak 
pięknego odczytu o moim kraju. Wreszcie zapytałem 
profesora w jaki sposób posiadł te wszystkie wiado
mości i dlaczego tak specjalnie jest zainteresowany 
sprawami Polski.

— Dlatego — odpowiedział profesor — że w dzie
jach Polski i jej niezłomnych walkach o wolność i 
niepodległość, patriotyczni Arabowie czerpią naukę 
i budują nadzieję. Na waszych przykładach histo
rycznych uczymy się sposobów uwolnienia Algieru 
z pod obcego panowania. Polska jest natchnieniem 
narodów ujarzmionych...

Te tak odważnie wypowiedziane słowa były dla 
nas wielkim zaskoczeniem. Przez ten dowód nieogra
niczonego zaufania, jakie żywił dla Polaków, profe
sor zaawansował nas na przyjaciół rebeliantów, któ
rzy ostrzyli noże do generalnej rozprawy ze swoim 
,.ciemiężycielem“, a naszym najwierniejszym sojusz
nikiem Polski w Europie — Francją...

W tym zakurzonym, turkoczącym i brzydko pach
nącym autobusie i w tej zakonspirowanej, rebelian- 
towsklej atmosferze, czuliśmy się raczej nieswojo... 
i dlatego Odetchnęliśmy z ulgą, gdy wreszcie stanę
liśmy w Aumale. Szofer oznajmił, że postój będzie 
trwał dwie godziny i życząc nam ,,bon apetlt“ — 
zniknął. Byliśmy głodni, to też żegnając profesora 
zapytałem go, gdzie moglibyśmy zjeść dobry obiad. 
Profesor zaprowadził nas do stosunkowo czystej 
arabskiej restauracji, a siadając wraz ze mną i Sze
miotem przy osobnym stoliku, oświadczył, że jesteś
my jego gośćmi i że po „dejeuner" prosi wszystkich 
Polaków, by odwiedzili uniwersytet. Podczas obiadu 
profesor zwrócił naszą uwagę na siedzącego w rogu 
Araba z przyczepionym na piersi orderem Legii Ho
norowej.

— To są ci, co sprzedają Algier — powiedział. 
— Mamy setki tych udekorowanych agentów, którzy 
jeżdżą po wsiach i namawiają małorolnych lub też 
łasych na gotówkę Arabów, by sprzedali swoje po
siadłości rządowi francuskiemu. Tranzakcja polega 
na tym, że nędzarz Arab robi się raptem posiada
czem kilku tysięcy franków, ceduje swoją własność 
Francji, a następnie za cenę kilkudzisięciu franków 
rocznie otrzymuje swoją własność w dzierżawę. Dla 
Araba jest to Interes łakomy, przynajmniej chwilo
wo. tymczasem Francja, w najbardziej legalny spo

sób wykupuje Algier i dlatego obszar ten nie jest 
żadną kolonią, ani też protektoratem, jak to ma 
miejsce w Marokko i Tunisie, lecz Algier jest afry
kańską częścią Francji...

Po spałaszowaniu solidnej porcji baraniny i wy
piciu niezliczonej ilości wody z winem, wyszliśmy 
na ulicę.

Przy zetknięciu się z żarem słońca, które wisiało 
wprost nad nami, zaczęliśmy topnieć. Gmach uni
wersytetu znajdował się tuż za rogiem, ale i tak 
zanim doszliśmy do marmurowych schodów wiodą
cych na zacieniony krużganek uczelni, za wyjątkiem 
emblematu na czapce, cała moja garderoba nada
wała się do wyżymaczki.

Nie jestem specem w rzeźbiarstwie, malarstwie, 
ani też w architekturze i wszelkie dzieła sztuki dzie
lę na dwie kategorie: — albo ml się podobają, albo 
też nie. Uniwersytet w Aumale przypadł mi do gustu 
od pierwszego wejrzenia. Spodobała mi się prostota 
i oryginalność rozwiązania architektonicznego, te 
kopulaste sufity, delikatna rzeźba portali, kolumn 
i balustrad, gustowne wykończenie szczegółów, oraz 
piękna mozaika pokrywająca sufity i ściany.

Nie było tam ciężkich kotar, luksusowych drape- 
ril, ani też kryształowych kandelabrów. Przyjemny 
chłód dął od kafli posadzki a w całym gmachu pa
nowała cisza i uduchowiający spokój. Idealne wa
runki do nauki.

Dlaczego w takiej zakazanej dziurze jak Aumale 
zbudowano ten piękny uniwersytet — tego nigdy 
nie potrafię zrozumieć.

Zwiedziliśmy parę sal wykładowych, gabinet na
szego profesora oraz bibliotekę, w której znaleźliśmy 
dowody, że nauka o Polsce była traktowana w spo
sób naprawdę poważny. Kilku studentów w habi
tach przypominających naszych Ojców Franciszka
nów pogrążeni w książkach siedzieli parami na ka
miennych ławkach, inni znowu łączyli naukę ze 
spacerem pod dachem krużganku. W strojach, sku
pieniu i ruchach studentów nie było nic młodzień- 
szego, a zarośnięte brodą i wąsami twarze, jeszcze 
większej dodawały im powagi.

Profesor klapnął dłońmi, a po chwili zostaliśmy 
otoczeni grupą znajdujących się w pobliżu studen
tów. Gdy dowiedzieli się kim jesteśmy, przywitali 
nas po arabska, a jeden z nich oświadczył w imieniu 
kolegów, że są bardzo szczęśliwi, że mają przed sobą 
autentycznych marynarzy z Lechistanu. Po części 
przywitalnej, posypały się pytania. Muszę w tym 
miejscu stwierdzić, że Arabowie wykazali lepszą zna
jomość geografii, historii, zagadnień politycznych i 
zwyczajów polskich, aniżeli francuska inteligencja 
w Tulonie.

Trąbka autobuslarza przerwała miłą pogawędkę. 
Pożegnaliśmy profesora 1 jego uczniów, a po chwili 
ruszyliśmy w dalszą drogę.

Późnym wieczorem wracaliśmy przez handlowy 
port na Romazotti. Setki koszy z suszonymi winogro
nami stały na molo czekając na załadowanie. Wśród 
tych koszy uwijały się tysiące szczurów i bezkarnie 
delektowały się słodyczą i aromatem smacznych 
gron. Całe masy tych gryzoni leżały bezwładnie na 
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betonie i były tak napęczniałe, że przypominały pił
ki do rugby. Te szczurzyska nadęte do granic wy
trzymałości skóry, leżały na brzuszkach, a ich koń
czyny sterczały na boki wysoko w powietrzu. Leżały 
nieruchome 1 bezbronne.

Odkotwiczenie z Algieru.
Na Romazotti zostaliśmy przywitani przez Brebant 

i resztę kolegów; — rzecz jasna, aż do późnej nocy 
dzieliliśmy się wrażeniami o Bon-Saada, skorpionach 
i Fatimie.

Na tym zakończyły się nasze ćwiczenia w porcie 
Algieru. Wczesnym rankiem zrzuciliśmy cumy i ru
szyliśmy wzdłuż wybrzeża na wschód. Pogoda była 
jak na zamówienie. Po dwóch dniach drogi, prze
platanych mnóstwem zanurzeń, wynurzeń, ćwiczeń. 
alarmów weszliśmy do malowniczej zatoczki, w głę
bi której na tle pagórków bieliły się zabudowania 
portu i miasta Phillppeville. Po zwiedzeniu miasta 
i zapoznaniu się z przedstawicielami władzy miej
skiej i portowej, przekonaliśmy się, że trzydniowy 
postój w tej małej i nudnej mieścinie jest stanowczo 
za długi, wobec czego zdecydowaliśmy się wyruszyć 
następnego rana pociągiem do historycznego Con- 
stantine.

Oryginalność tego miasta polega na tym, że zo
stało zbudowane na cylindrycznej formy skale, oto
czonej bez mała dookoła parowem o głębokości się
gającym około stu metrów. Na dnie tego parowu 
płynie strumień „Rummel". Należy przypuszczać, że 
ten strumień zużył setki milionów lat, ażeby wy
rzeźbić w skale tak głęboki rów, skoro baseny kąpie
lowe zbudowane na dnie parowu około 2-ch tysięcy 
lat temu jeszcze nie wykazują specjalnych śladów 
zużycia. Zeszliśmy prawie aż na dno parowu, a idąc 
po specjalnie w tym celu wybudowanym pomoście, 
obeszliśmy ten wybryk natury dookoła.

Po powrocie z Constantine zastaliśmy Philipville 
w stanie oblężenia... Na redzie stał luksusowy an
gielski statek wycieczkowy, a jego 400 pasażerów, 
jak szarańcza, obiegli główne ulice, sklepy i kawiar
nie. Cały Philippeville rozbrzmiewał mową anglel- 
gielską i szkocką, a góry paczek z zakupami gro
madziły się na przystani. Miejscowi kupcy robili 
kokosy i nabierali naiwnych Anglików tak na wa
lucie jak i na wyrobach „arabskich".

Następnym miejscem naszego postoju miała być 
Blzerta w Tunisie.

Po kilkugodzinnych ćwiczeniach wynurzyliśmy się 
tuż przed obiadem a z. d. o. kazał ustawić namioty i 
stoły na pokładzie.. Po minie mesowego łatwo było 
zgadnąć, że obiad nie będzie byle-jaki i że jakaś 
bardzo specjalna 1 ściśle tajna niespodzianka kuli
narna jest w trakcie nabierania kształtów i smaków 
pod okiem Chef‘a w podwodnej kuchni...

Po eksperymencie z zającem straciłem zaufanie 
do naszego kuchciarza, tym niemniej jednak cze
kałem z ciekawością na moment, gdy pod głośne i 
przeciąłe „Aaaa", stołowy wniesie j postawi na sto
le srebrny półmisek z błyszczącą pokrywą z pod 
której będzie wydostawał się zapach tego „quel- 
que chose de special".

Nic przecież nie wywołuje większego entuzjazmu 
do służby na okrętach podwodnych jak obfity smacz
ny obiad.

Tymczasem siedzieliśmy w cleniu namiotu, popi
jaliśmy aperltif i spoglądaliśmy ukradkiem w kie
runku otworu włazu wiodącego do wnętrza okrętu.

Wreszcie w otworze ukazała się czupryna stoło
wego. Trzymał się jedną ręką poręczy, a drugą dłu
go i z nabożeństwem manewrował wewnątrz włazu 
1 ostrożnie dźwigał coś do góry... Po chwili, ku mo
jemu przerażeniu, pod pokładem ukazała się biała 
miska... — ta sama emaliowana miska, w której po
między wyspami Balearskimi i Algierem pływały 
szczątki zająca Gdy micha spoczęła na stole, zau
ważyłem, że sos, czyli ciemno brązowa mazia pod 
powierzchnią, w której czaiła się „niespodzianka", 
tak bardzo przypominała z wyglądu 1 zapachu to 
arcydzieło z przed 10 dni. Czułem, że robi ml się nie
dobrze. Gdy obróciłem głowę i spostrzegłem niewy
raźną minę Lasockiego, starałem się go przekonać, 
że ten sos jest świeży i że jestem prawie że pewny, 
że to nie jest ta sama ciecz, w której pod Baiearami 
został utopiony ten szarak bez oka i bez combra. 
Lasocki zbladł i tkwił w milczeniu... W międzycza- 
się Royaux chwycił ręką warząchew, zanurzył ją w 
misce i poprosił mnie o talerz, Z czerpaka wraz z 
sosem wylały się kawałeczki jakiegoś nręsa, dużo 
kawałków kartofli i marchewki oraz jeszcze więcej 
kosteczek. Z wyglądu kosteczek można było odgad
nąć, że jadło jest produktem ptasiego pochodzenia.

— Co to jest? — zapytał Brebant.
Urażony Royaux odburknął;
— Jak to, nie poznaje Pan? To są te kuropatwy, 

które dwa dni temu kupiliśmy w Philippeville... 
w maderowym sosie... „ca sent bon" (dobrze pach
nie) — dorzucił..

— Maderowy sos... maderowy sos... zając również 
był w maderowym sosie, a teraz te porąbane na 
miazgę kuropatwy... Po powrocie do Tulonu natych
miast wyokrętować tego kuchennego chemika, a na 
razie odebrać mu Maderę i schować w mojej kabi
nie, żeby więcej nie mógł używać jej do potraw... 
Ja już czuję, że wątroba mnie boli od tej Madery... 
żebym był teraz w Warszawie, poszedłbym do Si
mona i Steckiego, tam wiedzą co jest zając a co ku
ropatwa, a co Madera...

Brebant był zły, odsunął swój talerz na bok i za
żądał szklankę — Madery!...

Potrawka z kuropatw w niczym nie różniła się 
od potrawki zajęczej, a śledź lub karp podany w 
tymże sosie smakowałby identycznie, przy czym ta
kie same niebezpieczeństwo groziłoby biesiadnikowi 
od rybich ości, jak od połamanych i poszczerbionych 
kości kuropatw.

Potomek królewski zamilkł. Przecież robił co mógł 
by zaimponować Polakom francuską kuchnią, a wy
szła z tego klapa, a na dodatek jeszcze ta złośliwa 
sugestia Brebant‘a o kuchni warszawskiej... Tego 
już było za wiele! Royaux poszedł do swojej kabiny 
i nie ukazał się na pokładzie do momentu wejścia do 
Bizerty.
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W Bizercie i Tunisie.
W Bizercie stanęliśmy na bazie okrętów podwod

nych. W mesie oficerskiej spotkałem kilku kolegów 
z Ecole de Navigatlon sous marinę i resztę wieczo
ru spędziliśmy wśród „podwodnej braci".

Nazajutrz w towarzystwie Szemiota pojechałem do 
Tunisu. W pociągu było tak gorąco, że większą część 
podróży spędziliśmy na platformie, a postoje w sta
cyjnych restauracjach — przy lemoniadzie. Widoki 
były raczej nudne za wyjątkiem akwaduktów wzdłuż 
których jechaliśmy przez pewien czas, a które po
nad 2000 lat temu dostarczały wodę do historycznej 
Kartageny, dobrze nam znanej z okresów wojen Po
nickich. Konduktor pociągu objaśnił nas, że akwa- 
dukty mają 72 km długości, że wysokość ich sięga 
dziesiątków metrów, i że są tak dobrze zbudowane, 
że wytrzymają drugie 2000 lat.

W Tunisie wałęsaliśmy się po ulicach, zajrzeliśmy 
do muzeum a po obiedzie poszliśmy na zwiedzenie 
sułtańskiego pałacu. Gdy wpisywaliśmy się do księgi 
gości, jakiś wygalowany jegomość zapytał, czy nie 
chcielibyśmy otrzymać tunizyjskiego orderu, Nichan 
Ittikha, i przy tej sposobności być przyjęci przez 
samego sułtana. Dziwnie brzmiała ta propozycja, 
ale gdy okazało się, że za krzyż kawalerski trzeba 
zapłacić 2-3 tysiące franków, a za komandorię aż 
całych 10.000 - wycofaliśmy się grzecznie i bez od
znaczeń, Następnie zwiedziliśmy słynne Sukh‘i. Jest 
to tamtejsza arabska dzielnica handlowa. Poszcze
gólne sklepy nie różnią się od sklepów w Algierze 
lub Bon-Saada, a kupcy używają tych samych chwy
tów by wciągnąć klijenta z ulicy do sklepu. Przy
jemną stroną Sukh jest to, że ulice tego targowiska 
znajdują się pod dachem. Jest tam dość światła 
słonecznego, by widzieć i wystrczająco powietrza — 
by oddychać.

O jakichkolwiek zakupach —nie było mowy. Chcię
liśmy tylko przejść się po głównej ulicy targowiska 
1 zrobić parę zdjęć. Szliśmy nie zwracając uwagi na 
natrętne nawoływania i popychania nas to na jed
ną, to na drugą stronę ulicy, aż wreszcie zostaliśmy 
zmuszeni do stoczenia walki wręcz, bowiem dwóch 
banabaków chwyciło Szemiota za rękawy i zaczęli 
ciągnąć go w stronę swojego straganu, a dwóch z 
naprzeciwka użyli identycznego manewru w stosun
ku do mnie. Walczyliśmy i sprzeciwialiśmy się wszel
kimi dozwolonymi sposobami, ale w rezultacie, „na 
cdczepnego". odwiedziliśmy dwa sklepy na dowód 
przyjaźni, wypiliśmy po dwie kawy, otrzymaliśmy 
po dwa flakoniki różanych perfum dla żon i powró
ciliśmy do Bizerty — obiuczeni pufami, pantoflami 
(babouche), torebkami, pudełeczkami i maszynami 
do mielenia kawy po turecku...

Cmentarzysko okrętów rosyjskich.
Następnego dnia w towarzystwie Jougana poje

chałem zwiedzić „cmentarzysko" okrętów rosyjskich. 
Tuż naprzeciwko bazy okrętów podwodnych stał do
brze mi znany okręt liniowy Aleksandra III. Dwa
naście lat temu był najnowszym pancernikiem na 
Czarnym Morzu, a teraz stał opuszczony, stracił 
swój splendor i powoli rozkładał się pod wpływem 

wilgoci, słońca i czasu. Obecna jego obsługa składa
ła się ze szczurów 1 nietoperzy, oraz staruszka Ara
ba, który każdego wieczoru przychodził z sąsiedniej 
wioski 1 zapalał naftową lampę na dziobie olbrzyma.

Dalej — w głębi zatoki stały kontrtorpedowce, 
okręty podwodne i okręty pomocnicze, przykro i 
ponuro wyglądały pokryte rdzą i brudem pokłady 
i nadbudówki. Tu i owdzie wlsiały strzępy lin 1 kab
li elektrycznych, a puste miejsca po odkręconych 
lub wyłamanych częściach kadłuba, mechanizmów 
i uzbrojenia, oraz pozbawione drzwi i włazów ciem
ne paszcze wejść do pomieszczeń i maszynowni, 
świadczyły, że okoliczni mieszkańcy okradll te okrę
ty nie tyle z potrzeby, ile z przyzwyczajenia.

Tuż przy molo stał kontrtorpedowiec „Derzkij". 
15 lat temu, jako 19-letni porucznik marynarki w 
służbie rosyjskiej, przez 16 miesięcy pełniłem na tym 
okręcie obowiązki oficera wachtowego, dowódcy gru
py desantowej, dowódcy rufowej sekcji uzbrojenia 
i tzw. rewizora — czyli oficera administracyjnego. 
W 1914 r. Derzkij był jednym z czterech najbardziej 
nowoczesnych okrętów floty Czarnomorskiej i dla
tego przydział na tym okręcie, a tymbardziej dla 
oficera w wieku szczenięcym, był traktowany jako 
wielki zaszczyt. Ponieważ następny wiekiem oficer 
był o 11 lat starszy ode mnie, nic dziwnego, że pier
wsze moje kroki były uważnie i krytycznie śledzone 
przez całą grupę starych morsów, lecz doskonałych 
kolegów i specjalistów.

Na Derzkim przeżyłem moje pierwsze ataki, po
tyczki, konwoje i strachy na morzu.

Brałem udział w dwóch nocnych atakach na nim. 
Krążownik Breslau i jednym na pancerny krążownik 
Goeben. W spotkaniu artyleryjskim z krążownikiem 
Medjidże zostaliśmy uszkodzeni i mieliśmy sporo za
bitych i rannych — w tej liczbie dostało się również 
i mojej osobie. Bombardowaliśmy niejednokrotnie 
umocnienia Bosforu, Zungułdaku, Ergeli, Sinop, Tre - 
pezundu itp. itp. Pod wysepką Kefken zatopiliśmy 
dwie tureckie kanonierki Zniszczyliśmy szereg tran
sportowców oraz dziesiątki żaglowców obsługujących 
wybrzeże i armię turecką na froncie kaukazkim. 
W niespełna V/2 roku zrobiłem na Derzkim ponad 
100.000 mil, sporo przeżyłem, zdobyłem dużo doś
wiadczenia, oraz trzy odznaczenia bojowe.

Przy pomocy Jougana opuściłem się do korytarza 
oficerskiego i zaglądnąłem do mesy. Nie było tam 
ani mebli, ani nawet iluminatórów — wszystko było 
wykradzione lub doprowadzone do stanu nieużywal- 
ności. Jedynie na grodziach trzymały się jeszcze ka
wałki „lincrust‘y‘ — grubej tapety wyrabianej z 
ogniotrwałej masy, którą z własnej szkatuły zafun
dował mesie mój pierwszy dowódca Emanulł Sal- 
wadorowlcz Mołłas. Wspominam to nazwisko dlate
go, że był to człowiek, któremu nie patrząc na ukoń
czenie rosyjskich szkół oraz rosyjskie otoczenie, w 
którym przebywał od dnia urodzenia, nic nie zdołało 
odmienić lub pomniejszyć wybuchowych właściwoś
ci jego hiszpańskiego pochodzenia. Był to w gorącej 
wodzie kąpany ekscentryk, a o jego pomysłach i wy
czynach możnaby pisać kilometrami.
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Mołłas był wielkim znawcą historii wojen mors
kich, a dał temu dowód w szeregu wydanych przez 
siebie książek opisujących czasy admirała Nachi
mowa i adm. Uszakowa. Na morzu był odważny, 
ale w porcie stawał się nieobliczalny, — wariatuń- 
cio, — powiedziałby Szczepko.

W roku 1918 mesa na Derzkim była widownią dzi
kiego mordu dokonanego przez załogę na osobie 
władcy Abchazji, — kniaziu Haitbej Saatbejewicz 
Szerwaszidze. Zaledwie kilka tygodni przed tym po
znałem go w restauracji w Gagrach, a następnie 
byłem przez niego podejmowany w „Aule", w któ
rym po powrocie z frontu leczył swoje rany. Był on 
w stopniu porucznika 1 służył w tak zwanej Dzikiej 
Dywizji.

W nieznany mi bliżej sposób Szerwaszidze został 
zwabiony na okręt, a gdy znalazł się na pokładzie 
padł rozkaz o odebraniu mu broni i zaaresztowania. 
Szerwaszidze widocznie przeczuwał, że coś się kry- 
je za tym zaproszeniem, to też miał na sobie nie tyl
ko kindżał, lecz również kilka rewolwerów. Strze
lając z dwóch rewolwerów naraz przebił sobie drogę 
przez otaczających go marynarzy, zbiegł po trapie 
do oficerskiej mesy i zaryglował za sobą drzwi. Nie 
mając możności dostania się do niego przez pomiesz
czenie oficerskie, załoga wpadła na szatański pomysł 
ugotowania go żywcem. Przez rozbity ilumlnator 
wprowadzono do mesy szlauch z gorącą parą i... 
„sprawiedliwości" stało się zadość.

W ten sposób na Derzkim zakończył swe życie 
„Właditielnyj Kniaź Obchazjl", H. S. Szerwaszidze.

Natomiast zajrzałem do mojej kabiny, w której 
również, oprócz grodzi, nic nie pozostało w całości. 
Jedynie w rogu, nad miejscem, gdzie stało moje łóż
ko, wisiała ułamana metalowa półeczka, na której 
prze cały czas mojego zaokrętowania stał tłoczony 
w srebrze wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Od roku 1904-go poprzez lata szkolne, trzy wojny, 
rewolucję rosyjską, a teraz i tu na ziemi kanadyj
skiej — nigdy nie rozstawałem się z Tą moją wierną 
Opiekunką...

Powrót do Toulonu.
Nazajutrz opuściliśmy Bizertę i ruszyliśmy w dro

gę powrotną do Toulonu. Crolslere d‘endurance dała 
się nam wszystkim we znaki, życie na okrętach pod 
wodnych nie jest wygodne, a specjalnie w warun
kach szkoleniowych, gdy na 4 kabiny oficerskie było 
8-miu użytkowiczów i gdy ma się kucharza, który 
nie widzi różnicy pomiędzy zającem a kuropatwą. 
Byliśmy wszyscy zmęczeni przez ciasnotę, afrykań
ską temperaturę, brak łazienki z ciepłą wodą i przez 
te algierskie szczury, które zżerały nam rzeczy, buty, 
zatłuszczone poszewki na poduszkach itp. Wraca
liśmy do Toulonu z rozkoszą!

W porze obiadowej zatrzymaliśmy się pod Ileś de 
la Galite. Jest to grupka małych wysepek sterczą
cych wysoko nad wodą i o bo rdzo ciężkim dostępie.

Na największej z nich, kilkanaście domków przy
klejonych do skalnych ścian tworzyły wiatrem pod
szyte rybackie osiedle. Wykuta w kamieniu ścieżka 
biegła od brzegu w górę, a zygzakując od domku do 
domku kończyła się na niewielkim placyku otoczo
nym murkiem i wyposażonym w prymitywne ławecz
ki.

Tu, na tym punkcie obserwacyjnym, zbierają się 
pod wieczór rodziny rybaków by w przyjacielskiej 
rozmowie skrócić czas wyczekiwania na powracają
cych z połowów najbliższych.

Po półgodzinnym postoju mieliśmy dosyć tej wys 
py i jej malowniczych widoków, ale rybacy, którzy 
tam się rodzą i spędzają całe swe życie, wyglądali 
szczęśliwi i zdrowi, aczkolwiek zawierali związki mał
żeńskie pomiędzy sobą i wszyscy byli co najmniej 
skuzynowanl.

Na kolację mieliśmy wspaniale przyrządzoną przez 
samego Brebant a langustę a la American oraz po 
szklance szampana. Nazajutrz minęliśmy Sardynię, 
odbyliśmy kilka zanurzeń, a 29-go listopada powró
ciliśmy do Toulonu.

Tydzień później nadszedł telegram z Kier. Mar. 
Woj. wzywający mnie do powrotu do Warszawy z 
przeznaczeniem na tak zwany kurs Marszałkowski 
do Torunia.
Lipiec, 1961. E. Pławski

Najtrudniej jest prosić o coś dla siebie. Jeśli jednak wiesz, że Twój kolega potrzebuje | 
pomocy, opieki, lub rady, proszę, zawiadom Zarząd S.M.W.

K. OKOŁOW-ŻUBKOWSKI | 
1-szy wice-prezes S.M.W.

Wydawca: ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ 
14. Collingham Gardens, London, S.W.5.

Tel.: FRObisher 2659

Printed by: Yeritas Foundation Press, 12, Praed Mews, London, W.2. Tel.: PAD 9734.


