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1. Życzenia Pana Prezydenta R.P, z okazji Święta Marynarki

Z okazji 3O~ej rocznicy objęcia przez Polskę wybrzeża - pan Prezydent 
R.P, przesłał na ręce P,Admirała Swirskiego poniższe pismo, które 
zostało odczytane na koleżeńskim zebraniu odbytym w dniu 12 lutego w 
siedzibie S.M.W.

it 10 luty 1950 r.

Panie Admirale,

Z dniem dzisiejszym upływa 30 lat od chwili objęcia 
przez Rzeczypospolitą Polskiego Morza. Korzystam z tej sposobności aby 
przesłać Panu Admirałowi oraz wszystkim Marynarzom, którzy woleli 
pozostać na dobrowolnym uchodźstwie niż pójść na służbę zaborcy - 
życzenia możliwie największego powodzenia podczas pobytu na obczyźnie.

Wierzę, że gdy nadejdzie chwila wyzwolenia Ojczyzny, 
będą oni mieli daleko większe pole do działania dzięki przyłączeniu 
do Rzeczypospolitej Ziem Odzyskanych i rozszerzeniu posiadanego przez 
nas wybrzeża,,

/-/ August Zaleski.

Do Pana
Admirała J.Swirskiego ? X1 ' >1 .

w Londynie. *
..............
2,List Pana Admirała Swirskiego do Zarządu Głównego S.M.W,

"Pan Wice-admirał Swirski prosi nas o podanie do wiadomości, że z po
wodu przekroczenia granicy wieku dla stopnia wioe-admirała został on 
z dniem 28 lutego 1950 zwolniony od pełnienia swych dotychczasowych 
funkcji i urlopowany do odwołania".

3,Załatwianie spraw w związku ze służbą w Marynarce Wojennej.
■i . ■

Na skutek licznych zapytań skierowanych do Kancelarji S.M.W.,związanych 
ze sprawami służby w Marynarce Wojennej, komunikujemy, że wszystkie 
sprawy tego rodzaju załatwia dla podoficerów i marynarzy Polish Naval 
Record Seotion, Admiralty, Queen Annes Mansions, St.James Park,London, 
S.W.l, por.mar.St.Reszitny.
Wszystkie sprawy tyczące oficerów należy kierować do Komandora por. 
B,Wrońskiego na adres Samopomocy Marynarki Wojennej przy 80,Drayton 
Gardens,London,S.W.10.

4,Herbatka towarzyska,

W niedzielę, dnia 12 lutego 1950 roku w siedzibie S.M.W. odbyła się, z 
okazji 30-tej rocznicy dostępu Polski do morza, herbatka towarzyska 
urządzona staraniem Zarządu Głównego S.M.W.
Z okazji tej, na wstępie wygłosił do zebranych przemówienie Pan Admirał 
J.Swirski dając w krótkim zarysie historię dziejów Marynarki Wojennej,



.,7;-2; - /i? '
. W czasie herbatki, prezes S.M.W,.; Komandor Morgenstern w barwnym i 

' ciekawym wspomnieniu osobistym opowiedział o dniu 10 lutego 1920 roku 
: 'j. i o towarzyszących mu wydaleniach.
■7 ' Pogawędka przy herbacie licznie zebranych członków S.M.W. była
FF/-\ urozmaicona występami pani Zofii Terne, pana Stanisława Ruszały, oraz 

występami części chóru akademickiego, który z inicjatywy kolegi Nowic
kiego /członka S.M.W. i członka chóru akademickiego/ wykonał kilka

■ bardzo udanych piosenek. Wszystkie produkcje artystyczne były przyjęte 
z żywym zadowoleniem przez zebranych i nagrodzone hucznymi oklaskami. 
Miła atmosfera i nastrój na herbatce jeszcze raz podkreśliły spójnię 
łączącą w ramach naszej organizacji wszystkich kolegów z Marynarki 
Wojennej. •.

Bfl.- ■ •/ ■- .. ‘ ’ jj ‘

5,Wyciągi listów od Kolegów. '. .. F..im o.-'

Wyjątek z listu Komandora E.płąwskiego przebywającego obecnie w..British 
Columbia, zachodnia Kanada, • '

"Wyspa na której mieszkamy jest .bardzo malownicza i przyjemna. Lesiste 
góry, wypełni one łososiami piękne zatoki, jeziora i o wartkim prądzie 
rzeki, pociągające Wszystkich myśliwych bory, gdzie można napotkać 
kuguary, niedźwiedzie,- wilki, łosic itp,; Klimat bardzo łagodny,' 
Victoria, stolica British Columbia jest, jednym dużym klombem kwiatów, 
zresztą kwiaty są tu wszędzie, a rozmiary ich są dwukrotnie większe od 
identycznych gatunków spotykanych w.'Europie, Inne miasteczka są 
właściwie skupiskami handlowymi, a ludność przeważnie mieszka na, far
mach. Jeśli chodzi o Duncan, tó bardzo duży procent okolicznych 
farmerów rekrutuje się z emerytowanych komandorów, pułkowników, itp. 
Na farmerce znają, się niewiele, ale emerytura wystarcza im na dostat
nie życie, a z nudów, doją krowy, rąbią drzewo, hodują kwiaty, kury i 
barany. Ale ni otylko gentleman-farmer żyje w dostatku. Prawdziwi far
merzy, robotnicy rolni ozy też z przemysłu leśnego wszyscy żyją dostat
nio przeważnie we własnych domach, mająnowoczesne urządzenia, samocho
dy, a wielu stać na spędzenie dwuch do..trzech tygodni urlopu na -wy
cieczce w Stanach Zjednoczonych,’ Drogi są piękne, specjalne autobusy 
zabierają dzieci do szkół,, a co mnie, najwięcej imponuje tó to, że każdy 
Kanadyjczyk potrafi sam sobie zbudować piękny dom. ze wszystkimi urzą
dzeniami. Tu każdy jest stolarzem, ślusarzem, elektromonterem, jednym 
słowem zupełnie samowystarczdlnym człowiekiem,Szkoły, pomoc szkolna 
i dojazdy gratisowe. '• ‘ "" . Ż'F : .
Ludność jest o pochodzeniu mieszanym, ale procentowo' jest dużo 
przybyszów z U.K. Duża-ilość żamożnych osób oraz turyści ze Stanów 
Zjednoczonych przyczynili się do tęgo, żę życie-na wyspie jest droższe 
aniżeli na kontynencie. ' ' ' ... - ■. • , .
Robotnik z żoną na farmie:zarabia / 8Ó do 100 miesięcznie do togó ma 
domek , światło, opał, wyżywienie itp. Robotnik na trataku otrzymuje

1.8 na godzinę, pracuje się 8 godzin dziennie, 5 dni'w tygodniu, 
pó przyjeździe do.Kanady straciłem niepotrzebnie 6 miesięcy łudzęo się, 
że przez protekcje lub znajomości. otrzymaną, jakąś posadę. Dużo ranie 
obiecywano, ale w rezultacie zrozumiałem, że w tym kraju jak się niema 
większej gotówki to trzeba zacząć od dclii. ■ Zaczęłam więc od zaprawy 
na farmie sąsiada. Kopałem rowy, zakładałem drenaż, reperowałem most . 
i rurociągi. Razem z Komandorem Namieś.niowskim -wykopaliśmy ogromny rów
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.^ •czasie hęfbątki, Prezes 3.M.W,- Komandor Morgenstern w barwnym i 
ciekawym -wspomnieniu osobistym opowiedział o dniu 1Q lutego 1920 roku 

. i o towarzyszących mu wydaleniach.
.pogawędka przy herbacie licznie zebranych członków S.M.W. była 
urozmaicona występami pani Zofii Terne, pana Stanisława Ruszały, oraz 
występami części chóru akademickiego, który z inicjatywy kolegi Nowic
kiego /ozłonka S*M.W, i członka chóru akademickiego/ wykonał kilka 
bardzo udanych piosenek. Wszystkie produkcje artystyczne były przyjęte 
z żywym zadowoleniem przez zebranych i nagrodzone hucznymi oklaskami. 
Miła atmosfera i nastrój na herbatce jeszcze raz podkreśliły spójnię 
łączącą w ramach naszej organizacji wszystkich kolegów z Maiynarki 
Wojennej, .. . ■

5tWyciągi listów od Kolegów. '

Wyjątek z listu Komandora E.płąwskiego przebywającego obecnie w-.British 
Columbia, zachodnia Kanada, • \ .... ’ '

"Wyspa na której mieszkamy jest .bardzo malownicza i przyjemna. Lesiste 
góry, wypełnione łososiami piękne zatoki, jeziora i o wartkim.prądzie 
rzeki, pociągające'wszystkich myśliwych bory,■ gdzie można napotkać _■ : 
kuguary, niedźwiedzie,-wilki, łosie'itp,-Klimat bardzo łagodny. ' 
Yictoria, stolica British Columbia jest jednym dużym klombem kwiatów, 
zresztą kwiaty są tu wszędzie, a rozmiary ich są dwukrotnie większe od • 
identycznych gatunków spotykanych w’Europie, Inne miasteczka są 
właściwie skupiskami handlowymi,.a ludność przeważnie mieszka na far
mach, Jeśli chodzi o Duncan, to bardzo duży procent okolicznych 
farmerów rekrutuje się z emerytowanych komandorów, pułkowników, itp. 
Na farmerce znają się niewiele, ale emerytura wystarcza im na dostat- . 
nie życie, a z nudów, doją kromy, rąbią drzewo, hodują kwiaty, kury i 
barany, Ale nietylkp gentleman-farmer żyje w dostatku, prawdziwi far
merzy, robotnicy rolni czy też z przemysłu-leśnego wszyscy żyjądostat
nio przeważnie we własnych domach, mają nowoczesne urządzenia, samocho
dy, a wielu stać na spędzenie dwuch do..trzech tygodni urlopu na wy
cieczce w Stanach Zjednoczonych.’ Drogi są piękne, specjalne autobusy 
zabierają dzieci do szkół,, a co mnie .najwięcej imponuje tó to, że każdy 
Kanadyjczyk potrafi sam sobie zbudować piękny dom. ze wszystkimi urzą
dzeniami. Tu każdy) jest Stolarzem, ślusarzem, elektromonterem, jednym 
słowem zupełnie samowystarczalnym człowiekiem,: Szkoły, pomoc szkolna 
i dojazdy gratisowe. ' 'j ' .b .
Ludność jest o pochodzeniu mieszanym, ale procentowojest dużo 
przybyszów z U.K. Duża-ilość zamożnych osób oraz turyści ze Stanów 
Zjednoczonych przyczynili się do tęgo,, że życie na wyspie jest droższe 
aniżeli na kontynencie. 1 . ‘ .... -, . , .
Robotnik z żoną na farmie:zarabia / 8Ó do 100 miesięcznie do togO mą . 
domek , światło, opał, wyżywienie itp,.Robotnik na trataku 'otrzymuje. 
$ 1.8 na godzinę. Pracuje' się 8 godzin dziennie, 5 dni’ w tygodniu.
PO przyjeździe do.Kanady'straciłem niepotrzebni© 6 miesięcy łudzęo się, 
że przez protekcje lub znajomości otrzymącą. jakąś posadę. Dużo mnie 
obiecywano, ale w rezultacie zrozumiałem, że w tym kraju jak się niema 
większej gotówki to trzeba zacząć od dołu. . Zacząłam "więc od zaprawy 
na farmie sąsiada. Kopałem rowy, zakładałem drenaż, reperowałem most . . 
i rurociągi. Razem z Komandorem Namieśniowskim-wykopaliśmy ogromny rów
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na 1000 galonowy zbiornik oliwy. Po tym malowałem rynny, nawoziłem pola, 
pielęgnowałem trawniki i robiłem ogrodzenia. Po dwuch miesiącach far- 
merki zdecydowałem się na pójście do tartaku. Zostaliśmy przyjęci razem 
z Komandorem Namieśniowskim. Kupiłom starego Forda by pokrywać 13 milowę 
odległość między domem a tartakiem. Zaczęliśmy pracować jako zamiatacza 
i sprzątacze. Wracaliśmy do domu kompletnie połamani, W domu czekała 
nas praca w ogrodzie. Trzeba było narąbać drzewa itd, itp, Q godzinie 
5,45 trzeba się było zrywać by na 7,30 być w tartaku. 
Obecnie pracujemy już przy deskach. Człowieka tu nikt nie żałuje i 
nikogo nie obchodzi czy ma on 55 lat czy też to, że manipulowanie 
ciężarami przekraczającymi pewne normy, jest ponad jego siły. Maszyna 
idzie, człowiek musi nadążyć, każdy robotnik winien znać się albo 
przysposobić się w mgnieniu oka do każdej pracy jakiej od niego zażą
dają, Nie może nadążyć - wyrzucają bez pardonu. 
Nauczyłem się manipulować i przerzucać pgromne ciężary w tempie 
przyprawiającym o obłęd, Wywijam się jak tancerz akrobata, zalewam się 
potem, stękano czasem się wydaje, że jeszcze jedna deska, a padnę, ale 
jakoś dotychczas wytrzymałem. Upewniam, że jako dowódca , nigdy bym nie 
zaryzykował zmusić do takiego wysiłku najsilniejszego marynarza.
Jedyną pociechą jest to, że straciłem około 25 funtów i wyglądam, 
przynajmniej z tyłu jak za kapitańskich czasów.
Trzy miesiące temu, do spółki z inną rodziną polską, nabyliśmy pod 
Duncan 37 akrową farmę z dużym domem i innymi.zabudowaniami. 
Wpłaciliśmy 2/5 gotówką, a resztę ha spłaty 5-letnie, 
Przed paroma tygodniami zakończyliśmy remont i urządzenie•domu, oraz 
uruchomiliśmy rodzaj prywatnego hotelu. Całą pracę wykonaliśmy sami. 
Najwięcej namęczyły się nasze panie, ale i dla mnie po powrocie z tar
taku zawsze było dużo roboty. Kupiliśmy meble niemalowane i cała praca 
malarska została powierzona mojej osobie. Wykonałem ją z powodzeniem, 
a teraz czekamy na "lepszych" gośoi. Mówię "lepszych", bo jeden taki 
"gorszy" już u nas gościł, ale ulotnił się "po angielsku" i bez 
uregulowania rachunku. 
Najbliższe większe osiedle Polaków jest w Vancouver, Jest tam polski 
klub, oraz Stowarzyszenie Kombatantów, pisma polskie otrzymujemy z 
Detroit, W sumie British Columbia, a szczególnie Vancouver Island, 
jest dobra dla ludzi młodych i przedsiębiorczych lub starszych, a 
bogatych. Nie mogąc siebie zaliczyć do żadnej z tych dwuch kategorii, 
nadal cierpliwie ozekam na powrót do Gdyni, 
Serdeczny uścisk dłoni załączam dla wszystkich Kolegów z Samopomocy 
Marynarki Wojennej,"

Wyjątek z.listu Kolegi J,Pieńkowskiego, który przebywa w Benghazi 
/Cyrenaika/, gdzie otrzymał posadę w firmie samochodowej, jako kierow
nik działu obsługi. • ■ In

"Mieszkam jeszcze w hotelu, bo z mieszkaniami nie tak łatwo. Dużo 
domów jest zniszczonych z czasów wojny. Koszty utrzymania są nieco 
wyższe niż w Anglii, ale zato wszystkiego można dostać. 
Miasto ładne i czyste, zamieszkałe przez Arabów, Europejczyków około 
3000. Polaków około 6 osób. Trochę jest byłych jeńców niemieckich , 
zatrudnionych przy budowach publicznych.
Jest tu bardzo ładny port, częściowo zniszczony przez Niemców.



Kraj na ogół"'biedny.- Rząd, tutejszy zaprowadza nowe porządki i prawa. 
Anglicy jednak mają bardzo duże wpływy i inwestują dużo gotówki w ten 

’krąj / Jest. sporo firm angielskich, greckioh i arabskich. Można robić 
dobry "business".
Rzeczy importowane są tańsze niż w Anglii, szczególnie samochody, radia, 
zegarki,' nylony i odzież., Papierosów pełno, 20' Sztuk kosztuje 1/6, 
Doęyrenajki mogą przyjeżdżać tylko fachowcy i tylko za specjalnym 
zezwoleniem'Foreign Office/Źa dwa lata Cyrenajka ma być zupełnie 
niepodległym krajem. ; ; .
Na razie muszę-pracować w dość prymitywnych warunkach,', bp cały nasz 
ekwipunek garażu i warsztatu utknął WTripóli;
Benghazi jest stolicą Cyrenajki i miasto właściwie jest wyspą otoczoną 
z jednej strony morzem z. drugiej pustynią, .
Najbliższym miejscem to'Dema, jakieś 200 mil stąd, potyra Tobruk 300 
mil. . . \ ? '.. . '
Zycie tutaj tętni swoistym' wschodnim tempem, a ruch samochodowy dość 
duży. Dużo pięknych domów, ale większość z 'nich mocno nadwyrężona 
skutkiem' działań wojennych. Mieszkańców około 70,000.
Obecnie odbywają się tutaj narady arabskie, bo chodzi o połączenie 
Trypolitanii z Cyręnajką w jedną niepodległą bibję.
Klimat pierwszorzędny. Jest bardzo ciepło, ale nie za gorąco. Morze 
piękne, W samym mieście dużo zieloności i kwiatów,. Pełno owoców, 
Czuję się tu bardzo dobrze i jestem szczęśliwy, że mam dużo słońca, 
chodzę bez płaszcza i .śpię pod jednym kocem. Po Anglii ten klimat jest 
ogromną ulgą,. .. . ..

List por.raar.br.Ziętaka, który wyemigrował kilka miesięcy temu do USA.

"Po przyjeździe do "ziemi obiecanej" tyle miałem bieganiny i różnych 
drobnych spraw do załatwienia, że zaniedbałem zupełnie korespondencję 
ograniczając się jedynie do najniezbędniejszych listów.
Jak Panom zapewne wiadomo,:pomału "urządziłem się" i jeśli mogę użyć 
tego określenia ńa znalezienie miejsca pracy w szpitalu, który jest 
w pierwszej dziesiątce na liście Chicagowskich szpitali, \ 
Powinienem być raczej zadowolony, zdaje mi się jednak, że tak nie jest 
i Zaczynam zastanawiać się, czy nie przenieść się do lepszego szpitala, 
bo mara na to szanse. Nie śpieszę się i wolę robić to pomału. 
Zanim pozwolą ni zdawać State Exara, muszę odbębnić roczny Intcrship, 
czyli inaczej mówiąc zapoznać się z amerykańskimi metodami leczenia i 
postępowania. Właściwie ich poziom nie jest woale tak wysoki /przecięt
ny/, za to mają masę wnżelkiego rodzaju pomocniczego ekwipunku i 
mate'rjałów o jakich nie można raarzyć w Europie, Tym oni biją wszystkich, 
a tym jest dolar, J;:.' ■
Najwięcej słyszanym słowem w Stanach jest oczywiście *'dolar". 
Na-ulicy, w autobusach, w domu, w radioj w 'szpitalach, słowem wszędzie. 
Naprawdę podziwiać należy zdolność ciągłego.myślenia i robienia 
pieniędzy. Żadnego wytchnienia, żadnej wygody, tylko pieniądze i pie
niądze. Pozatym ludzie nie są źli, przeciwnie, są naiwnie dobrzy i 
prości, czasami jak duże dzieci i tak się też często zachowują. 
Umysłowo prymitywni, o kulturze i intelekcie małym lub żadnym, przy 
niewspółmiernie wysokiej kulturze materjalnej, jeśli tak można nazwać 
materjalne zdobycze cywilizacji.
Dla Europejczyka istotnie trudny początek i trudne wżyoie się, Jeśli



chodzi o emigrację polską, to ta nowa różni się diametralnie od starej 
i niema, względnie prawie niema wspólnej platformy porozumienia.
Wogóle świat jest tutaj tak inny od tego jaki sobie ludzie w Europie 
idealizują i wyobrażają.
Poniekąd zgadzam się Z poglądem "papy pióra", że król angielski pocho
dzi ze starej dobrej rodziny i przynajmniej wiadomo kim on jest.
Thtaj zaś nikt nie wie skąd i kto zacz, bo ilość forsy ma jedynie 
znaczenie. . ■/ . N- --;
Spędziłem weekend u znajornyoh bez mała milionerów w ich wiejskiej 
rezydencji, która kosztowała 2q lat temu cztery i pół miliona dolarów. 
Urządzenia wspaniałe, luksusowe, piece z Francji, tapety z Chin itd. 
itd., oraz .... w bibliotece w drzwiach prowadzących: do następnej sali 
półki z prawdziwymi grzbietami bardzo starych i bardzo wartościowych 
książek angielskich i francuskich. Zachowano tylko grzbiety z orygi
nalnych książek, to przecież barbarzyństwo, wandalizm bogaczy.
Jak wygląda życie ńa emigracji, Tempo, praca, pieniądz bez żadnych 
rozrywek kulturalnych, ■ < 2. ? . i
W Chicago są tylko dwa małe teatry stałe, gdzie grają poślednie sztuki, 
Opera ozy balet występuje tylko gościnnie i to rzadko,.
Za rok czy później będę stał lepiej, chociaż na nogi stanę nieprędzej 
jak za trzy, cztery lata, -
Widoki tutaj są mimo wszystko o niebo lepsze niż w Anglii, 
I jesząze jedno - nieskrępowana■ niczym wolność. Jestem równy pod 
każdym względem z każdym Amerykaninem. 0 swoim "foreignerstwie ” 

• jeszcze nigdy nic nie słyszałem.

Wyjątek z listu .Komandora T.Stoklasy, osiadłego w Rodezji.

Bardzo dziękuję za miły list. 0 moich pierwszych miesiącach w Rodezji 
pisałem dosyć dużo do admirała Korytowskiego i innych kolegów, więc 
zapewne słuchy o moich losach dochodziły od czasu do czasu do wiado
mości większego grona członków Samopomocy,
Jeśli chodzi o ogólny pogląd na Południową Rodezję to ja ją widzę 
raczej z drugiego,. dosyć dzikiego końca - jestem zadowolony, że mogę 
żyć rzeczywiście na krańcach cywilizacji i bardzo mało mnie ciągnie 
do centrum życia i stosunków tutejszych, jakim jest. Salisbury - drugin 
centrum jest Bulawayo, ale to jest już bardzo daleko odemnie n© i 
Umtali gdzie bywam od czasu do czasu, choć to już na granicy Mozambiku, 
Podstawowym warunkiem uzyskania wizy rodezyjskiej jest albo posiadanie 
Ł.1500 gotówki, albo rzeczywiste kwalifikacje dla założenia przedsię
biorstwa wraz z Ł,500 gotówki, albo toż konkretny kontrakt zatrudnienia 
z klauzulą dotyczącą uposażenia i zobowiązaniom .pracodawcy zatrudnienia 
kandydata na przeciąg conajmniej G miesięcy, .
Pozatym jest jeszcze jeden warunek, że emigrantowi nie wolno zmienić 
rodzaju pracy do jakiej się zobowiązał w ciągu J lat od daty przyjazdu, 
Ja uzyskałem permit /permanent Residenue Permit/ na podstawie kontraktu 
z pewnym farmerem, gdzie się zobowiązałem eksploatować górę wapienną 
położoną na jego posiadłości Dunlcerry /30 mil na północ od Bindury, 
która też jest moją najbliższą stacją kolejową i gdzie rezydują moi 
szwagrostwo/, -/O-:—

Wkrótce po przyjaździe zawiązała się formalna spółka w której skład 
wchodzą prócz mnie farmer Conradie oraz nasz rodak dr,Dyjas,właściciel 
dwu fabryk mebli i parkietów oraz farmy Tainbarigo na terytorium Mozambik



/por.mar.Kopecki wycofał się ze spółki gdyż warunki mu nie odpćMadały 
i obecnie pracuje u dr.Dyjasa w Salisbury/.
Wapniarka którą objąłem jako Manager funkcjonowała już przed dwunastu 
laty /przez jeden rok/, ale zastałem ją w stanie zupełnie dzikim - 
wszystko trzeba było odkopywać i oczyszczać z gęstwiny nowego bushu - 
z jednego z rozwalonych pieców trzeba było wykorzyć lamparcioę z 
czworgiem młodych. Zbudowałem sobie tam wraz z kilkoma murzynami chatę, 

" - ;;l;4‘śa*t.oAąłera wcale;.ciężką pracę,'‘"która jednak bardzo rai się podobała i
• ■'•intero3ov;ała. Nie będę panów nudził szczegółami tej pracy - trzeba by 

bardzo długo opowiadać gdyż jak można sobie wyobrazić warunki są bardzo 
specyficzne, bardzo prymitywno i óżasami naprawdę bardjo trudne. 
Cały rok przeszedł na przygotowaniu- do normalnej produkcji, na doświad
czalnych wypalaniach i na /tylce ;z najrozmaitszymi trudnościami. 
Pochłonęło to stosunkowo sporo kapitału a jeszcze czystego dochodu nie 
przyniosło - dopiero teraz byłem’ gotów do regularnej produkcji, tym
czasem jednak przyszła wyjątkowo mokra pora deszczowa i zmusiła mnie do 
wstrzymania prawie całej, roboty i przeczekania aż do ustania deszczów 
/koło 1 kwietnia/. 
Sytuacja jest taka że moja, góra zawiera miliony ton doskonałego 
kamienia .wapiennego / od .90 % do- 98,84% czystego węglanu wapnia -/ są 
to najpiękniejsze pokład./;w Rodezji i praktycznie niewyczerpalne, 
Rodezja .posiada baityzo. mdióżtypiia Męc rynek jest nieograniczony - 
każdą ilość ..wypaionególwąpęia 'można sprzedać więc o to niema żadnej 
obawy. Niestety..są innego, rodzaju'trudności które sprawiają że czasami 
porównują moją kopalnię, do kopalni złota na księżycu. Wszystko tam jest, 
mógłbym nawet mar,.nur produkować, a tymczasem kwest ja robocizny, trans
portu i Opału do piecęw stawia niestety przyszłość togo przedsiębiorstwa 
■pod znakiem pytania, r-Właśnie w obecnym martwym okresie staramy się z 
dr.Dyjaśem te-trudności. potyekąd usunąć - jeżeli się nam uda to może 
jeszcze wszystko dobrze pójdzie, 
Największym- ze wszystkich problemem jest kwestja murzyńska - trzeba by 
zrobić o tyra cały wykład gdyż jest to bolączka, która coraz groźniej 
daje się odczuwać w całym .kraju, 'Murzyni tutejsi są rozpuszczeni, 
zdemoralizowani i rozleniwieni.do najwyższego stopnia - całymi tysiącami 
włóczą się.po miastach i ani im się śni iśó pracować po odległych 
farmach. Toteż farmerzy mają Ogromne trudności w uzyskaniu chociażby 
minimum rąk roboczych - obecnie jest taka sytuacja, że zaledwie .-.-zi ■ 
dociągają -.o jednej trzeciej potrzebnej ilości. Można się ostatecznie 
na to rozmaicie zapatrywać, można sobie nawet powiedzieć w duchu że 
gdybym był murzynem to,.też siedziałbym sobie w rezerwacie i nie 
pracowałbym dla białyćh. Jednak kiedy tz:i się mieć z tą kwest ją do 
czynienia to jest się..zmuszonym myśleć innymi kategorjami. Ja muszę 
mieć do normalne!/ ,’ale’ minimalnej produkcji 32 murzynów, a z naj
większym trudem zebnałęm/w tyrp roku zaledwie 17. To jest kwestja ilości 
- jeśli chodzi ę jakość.to zupełnie człowiekowi ręce opadają. Murzyn 
tutejszy jest głupi, .leniwy, bez śladu poczucia jakiejkolwiek odpowie
dzialności, bez olenia zainteresowania się robotą, którą wykonuje 
tylko i jedynie przy.bezpośrednim nadzorze. Można z nim się obchodzić 
jaknajprzyjaźniej,...pomagać im w ich "problemach”, stwarzać możliwie 
jaknajdógodniejsze .wae.uńlti.praóy / tak jak ja z zasady to robiłem/, 
nigdy się z? to nie spotka z jakimkolwiek dowodem wdzięczności lub 
uznania - im więcęj się'dąje tym więcej wymagają* Jest’ to również
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jednym z powodów obecnej sytuacji, że pracodawcy tak dTjgp im schle
biali i zjednywali dla siebie ,®ź rozpuścili ich kompletnie - Im "boss" 
jest lepszy, tym w ich pojęciu głupszy, a z tego wynika, że trzeba 
go eksploatować aż do samego końca. Kiedy przestaje się ustępować ich 
wprost fantastycznym żądaniom, wtedy sobie poprostu idą. Kiedy się 
jest sprawiedliwym i wymagającym to odrazu w całym kraju wiadomo, że 
to jest "zły boss" i żaden do pracy nie pójdzie.
Jak Panowie widzą^ woale nie wesoła sytuacja.
Gdyby nie ta sprawa to wiele hzeoZy szło by inaczej - między innymi 
też i moje przedsiębiorstwo. Ci którzy mają z tą kwestją bezpośrednio 
do czynienia bardzo pesymistycznie zapatrują się na przyszłość tego 
kraju - niestety władze tej groźby zdaje się nie doceniają, a,raczej 

wtn- przeciwnie/ swoją "postępową i liberalną" polityką wobec tubylców, 
- rózprzęgają ich do reszty.

- Inne strony życia w Rodezji są, muszę przyznać, bardzo miłe i przyjemne, 
Przedewszystkim cudowny klimat - dzięki wielkiej swobodzie stroju 
nigdy właściwie nie jest za gorąco - noce są zawsze chłodne i> 
orzeźwiające. Sezon deszczowy, nawet obfity, nie jest tak straszny, 
gdyż deszcze padają w dosyć regularnych porach - naprzykład tego roku 
tylko w nocy - we dnie jest rozkoszna świeża pogoda.
Okres deszczowy jest to okres fantastycznej zieloności, dojrzewania 
owoców od najbardziej egzotycznych aż do europejskich / te są bardzo 
drogie/. Okres zimowy'to jest 6 miesięcy nieustajnej pogody - ostatnie 
tygodnie przed deszczami są trochę upalne i dlatego zieleń zanika, na 
drogach straszliwy-kurz, bush się pali na całym horyzoncie / przeważnie 
umyślnie podpalany przez murzynów, którzy w ten sposób napędzają sobie 
zwierzynę.
Klimat i wegetacja jest pod względem egzotycznośoi raczej umiarkowana 
/wysokie położenie kraju : Salisbury 4865 st.,Bindura st./ Fauna 
jednak jest reprezentowana w całej skali - od słonia do kolibra, ale 

, to nie znaczy by ze wszystkimi okazami można się tu codziennie spotykać, 
Moja góra leży już w "krainie lwów i lampartów", ale dotąd widziałem 

„tylko jednego lwa /zabitego/ i spotkałem się w bushu z jednym lampartem, 
inna rzecz, że słyszy się o nich często - lubią naprzykład krążyć

,.feeC .u nocami pomiędzy moją chatą a farmą odległą o milę, tak że spacery nocne 
... . nie są wskazane. /.w-

’ Długi czas walczyłem z bestjami rozmaitego kalibru, które mnie ohoiały
wykurzyć z domu - ale obecnie żyjemy już zgodnie, jakby w.pewnego 
rodzaju pakcie nieagresji. Żmij jest w niektórych okresach sporo - 
jedna ugryzła mnie w nogę, drugą zabiłem na środku mego pokoju,■ 
trzecia zamordowała mi psa na werandzie. Jest trochę kłopotu z naj
rozmaitszego rodzaju owadami, które są tu olbrzymich rozmiarów, ale 
wcale nie agresywne /łącznie ze skorpionami/, ale za to prawie że niema 
moskitów w. naszej części Rodezji co jest oczywiście bardzo sympatycznym 
objawem.
Polonia Rodezyjska,"Uwzględniwszy trudne warunki dostania się tutaj, 
jest woale pokaźna - sto kilkadziesiąt osób. Wszyscy tu radę dają choć 
nikt naturalnie majątku tu nie robi./Na to trzeba mieć koniecznie 
kapitał oonajmhiej kilka tysięcy funtów/. 
Atmosfera jest sympatyczna i przyjazna - narodowość nikogo tu 
specjalnie nie obchodzi. Polak jest taki sam dobry Rodezyjeżyk jak 
Grek czy Boer ozy Anglik, czy też Zyd /których tu jest absolutnie za 
dużo/. Z Marynarki jak Panom wiadomo jest tutaj kpt.Dąbrowski z żoną
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/bardzo dodatni nabytek dla naszej kolonii/, por.Kopeóki z żoną,oraz 
por,Siekierzyński.
Gdyby ktoś z Kolegów życzył sobie mieć jakieś bliższe szczegóły to w 
miarę możności chętnie służę,"

6,Przypomnienie.

Przypominamy, że w związku z Walnym Zjazdem członków S.M.W,, mającym 
się odbyć w dniach 25 i 26 marca, ci członkowie, którzy nie są w stanie 
przybyć osobiście na Zjazd proszeni są o nadsyłanie upoważnień do 
głosowania na nazwiska Kolegów co do których istnieje pewność, iż będą 
obecni na Walnym Źjeździe,'
Upoważnienia należy nadsyłać na adres kancelarii S.M.W.

Oferta Pracy,

Otrzymaliśmy od Kolegi 0.Kluszczyńskiego zawiadomienie o wakującej 
posadzie pracy krawca w zakładzie w Hull. Ewentualny kandydat może 
nieposiadaó wybitnych kwalifikacji, lecz pewna znajomość zawodu jest 
pożądana. Zainteresowani mogą się zgłaszać wprost do Kolegi Kluszczyń
skiego; 175,Goddard Avenue, Hull.
Z Żałobne; Żaj-fg,
W ostatniej chwili otrzymaliśmy list od Komandora ppor.W,Januszewskiego 
z Buenos Aires donoszący nam o ścJLcrói Komandora por.Józefa Boreyko, 
Poniżej podajemy wyjątek z listu odnośnie szczegółów śmierci;
"Około 2 miesięcy temu zawiązała się tu w Buenos Aires spółka składa
jąca się z kilku Polaków,Jugosłowian i Niemców, Spółka ta przejęła 
warsztaty naprawy samochodów w San Isidro /miejscowość położona na Rio 
de la Plata około 10 kilometrów od Buenos Aires/.' S.p.Komaiidor Boreyko 
miał w tej spółce największy udział. Dnia 27 lutego już po skończonych 
pracach w warsztacie, w dziale tapicerskim powstał pożar. Kilku pozos
tających jeszcze w warsztacie wspólników zaczęło gasić pożar, W akcji 
tej znalazł się i ś.p. Komandor Boreyko. Ponieważ jednak już od jakiegoś 
czasu , bo jeszcze w Anglii cierpiał on na niedomagania sercowe i w 
ostatnich czasach już tu w Buenos Aires miał atak sercowy, a przez co 
i pogorszenie się ogólnego stanu zdrowia, wzruszenie to podziałało na 
niego tak silnie, że lekarz zarządził przewiezienie go do miejscowego 
szpitala. W szpitalu dokonano kilku zastrzyków,oraz sztucznych oddychań 
Pomimo jednak tych zabiegów,które trwały więcej niż godzinę,Komandor 
Boreyko zmarł około 10-tej wieczór. Zona Komandora Boreyko,którą po
wiadomiono około 11-tej w nocy jeszcze musiała zająć się przygotowaniem 
do pogrzebu,gdyż według tutejszych praw pogrzeb musi nastąpić przed 
upływem 24 godzin od chwili śmierci,
Pogrzeb odbył się dnia 28 lutego 1950.Przewieziono ciało £i> szpitala 
na cmentarz do Buenos Aires /cmentarz Chacarita/ i tam pogrzebano. 
Obecni byli wszyscy wspólnicy oraz część tutejszej kolonii polskiej, 
która osobiście znała Komandora Boreykę. "

Dzieląc się z Kolegami tą smutną wiadomością, wyrażamy głęboki żal, 
że <był z naszego grona jeszcze jeden z naszych Kolegów,
Cześć Jego pamięci.


