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"...fcraj, kraj tak odległy* że wszystkie jego domowe «gniska wyda

wały nl-się jednym ogniskiem* u którego najskromniejszy z nas ma prawo 
zasiąść.- Wędrujemy tysiącami po obliczu ziemi, sławni lub nieznani, za
rabiając za oceanem na rozgłos, na bogactwo, lub tylko na suchy chleb; 
ale zdaje mi się* że dla każdego z nas powrót do Kraju musi byó jakby zda
niem bachunku.... Mówcie co wam się podoba, lecz jeżeli chcemy użyć radoś
ci w swym kraju* odetchnąć jego powietrzem, spojrzeć w oczy jego prawdzie, 
musimy wrócić z czystym sumieniem. Może to wszystko wyda się wam po prostu 
sentymentalizmem... Ale faktem jest niezaprzeczonym, że trzeba dotknąć swej 
nagrody czystymi rękoma-, aby się nie obróciła W zeschłe liście i ciernie..

Tak> Nie wielu z nas to rozumie, ale jednak obujemy to wszyscy, powta
rzam; wszyscy bez wyjątku - albowiem ci, którzy tego nie czują, nie liczą 
się wcale. Każde źdźbło trawy ma swoje miejsce na ziemi, skąd czerpie życie 
i siły; tak samo człowiek jest wrośnięty w kraj, z którego czerpie swą wia
rę wespół z życiem.”

/"Lord Jim"/ JÓZEF KONRAD KORZENIOWSKI

X X X

Jeszcze jeden rok ma się ku schyłkowi i niebawem będzie już tylko 
jedną ze stacji, znaczących drogę krzyżową, po której kroczy od lat je
denastu nasza umęczona Ojczyzna.

Jeszcze jedne święta doliczyć będziemy mogli do ziaren naszego wy
gnańczego różańca.

Dojmująca ironja czasów, będących naszym udziałem sprawia, że sta- 
jemy się jeszcze jednym pokoleniem, gubiących się w mrokach nocy, której 
kresu nie sposób przewidzieć, Pokoleniem rozdartym na części, których 
pozornie nic już połączyć nie zdoła, a wszystko rozdzieli; smutek rozłą
ki i odmienne narastanie wydarzeń, zdała od siebie przeżyte upojenie na
dzieją i gorycz rozwianych złudzeń, melancholja czasu zacierającego kon
tury wspomnień i łudzącego pozorną radością nowych spotkań, odległość i 
zapomnienie, teraźniejszość i przeszłość, życie i śmierć.

Niezachwiana dotychczas wiara w powrót kiedyś do Kraju, w wielu ser
cach wątleje pod nieubłaganym powiewem rzeczywistości, rozpada się w mia
rę jak walka o byt pochłania nas coraz bardziej.

I chociaż każda wieść z Tamtąd przyspiesza jeszcze bicie naszego 
pulsu, a niesprawiedliwościom i upokorzeniom towarzyszy bezsilny gniew 
wzbierający w piersi, zaabsorbowani codziennym życiem, stajemy się sobie 
coraz bardziej obcy i dalecy. Nie stajemy się bardziej bliskimi środowis
kom krajów naszej wędrówki, dla.których nasze pokolenie pozostanie na zaw- 
sze niezrozumiałe i? obce.

Kiedyż słuszniej więc będzie zwrócić oczy ku dalekiemu, ośnieżonemu 
krajobrazowi, jak nie w chwili gdy na grudniowym niebie zajaśnieje prawdzi
wy symbol “pokoju ludziom dobrej woli" ? W tym momencie, który od lat był 
jedną z więzi łączących ludzi żyjących w Ojczyźnie i poza Nią myśli nasze 
biegną ku dalekiemu Krajowi. Do bliskich nam kolegów i ich rodzin, do ro
dzin poległych towarzyszy broni i do młodych pokoleń morskich nieświadomych 
jeszcze swej roli w przyszłości.

Zwracamy się do nich z gorącymi słowami otuchy, zapewnieniami pamię
ci i życzeniami płynącymi z najdalszych zakątków świata, po którym jesteś
my rozsiani.-

XXX

Czytelnikom naszym i przyjaciołom, członkom naszego stowarzyszenia,

kolegom, koleżankom i ich rodzinom, przebywającym w szpitalach lub chorym, 

zamieszkałym na obszarach Wysp brytyjskich, kontynentu europejskiego, Azji, 

Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, Australji, Oceanji, znajdującym się 

na wodach arktycznych, Antarktydy, oceanów Atlantyckiego i Indyjskiego, 

Pacyfiku i Wszystkich innych mórz kuli ziemskiej - przesyłamy z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 1951 najserdeczniejsze życzenia 

"Szczęść Boże” i wszystkich pomyślności. ZAKZA.D GŁ. S.M.W. i REDAKCJA.



"..WHO GAVE THEIR LIYES FIGHTING.."

....."Którzy dali swe życie walcząc,.." słowa te umieszczone na tablicy | 
ufundowanej z dobrowolnych składek społeczeństwa brytyjskiego* będą przy- I 
pominąć, wszystkim zwiedzającym Arsenał Marynarki w Plymouth, o polskich 
marynarzach, którzy "oddali życie walcząc u boku swych brytyjskich towa
rzyszy broni" w wojnie 1939-45.

Całość - której twórcą jest polski artysta-rzeźbiarz p, Mieczysław 
LUBELSKI - pomyślana została jako płyta broneowa, zawierająca w części śród- I 
kowej /na fragmencie wysuniętym z płaszczyzny głównej/ stylizowanego 
orła jagiellońskiego wspartego pazurami na krzyżu maltańskim, z nałożoną 
nań kotwicą, oplecioną liną. Ta część nosi charakter pewnej strzelistości, I 
zrównoważonej fragmentami bocznymi i dolną, poziomą częścią tablicy.- 
Po obu stronach płaszczyzny z orłem, na cofniętjchwgłąb powierzchniach 
widnieją nazwy wszystkich okrętów jakie Polska Marynarka Wojenna posiadała 
/chociażby nawet chwilowo/ w W.Brytanii, Dolna■część, statyczna, zawiera 
napis następującej treści; "In Memory of the Officers and Men of the polish 
Navy who gave their lives fighting alongside their British comrades 
1939 - 45". To wszystko W trzech wierszach wielkimi literami. Niżej dwa | 
wiersze, mniejszymi literami głoszą;"This table has been erected by voluntaiy I 
subscription opposite the site occupied by Polish Naval Barracks during 
the war."

Tablica ta została ufundowana staraniem Allied Navies Welfare, instytu
cji, której przewodniczy Lady M, MONCREIFFE.

Na okres 2 tygodni wystawiono tablicę w Instytucie im,gen. Sikorskiego 
w Londynie, gdzie z okazji jej odsłonięcia odbyła się akademia przygotowana 
przy współudziale Samopomocy Marynarki Wojennej,

Na akademię przybyli; Prezydent Rzplitej August Zaleski, premiei’ 
R,Odzieżyński, gen.Wł. Anders, gen, M.Kukieł, gen,Śt,Kopański, adm. J.Swirsid 
dowódcy niektórych polskich okrętów -wojennych; komandorowie B.Biskupski, 
L,Iichódziejewski i B, Wroński, przedstawiciele organizacji kombatanckich ' 
zarządu Gł. S.M.W. b.członkowie Mar.Woj. i P.M.S.K. oraz zaproszeni goście.

Stronę brytyjską, która inicjowała i zorganizowała całą uroczystość 
reprezentowali; księżna ATHOL, Lady M.MONCREIFFE, adm. Sir MARTIN DUNBAR- 
NASMITH, amd. BURNETT i inni.

Akademjię zagaił jako gospodarz Instytutu, pref. St.Stróński, zapra
szając na przewodniczącego gen. Kukiela, który z kolei poprosił do prezydium 
admirałów Dunbar-Narmith'a i -Świńskiego. •

Adm. Dunbar-Nasmith, wygłosił dłuższe przemówienie, w- którym wspomniał 
czasy wojenne, gdy jako jeden z dowódców w Plymouth miał pod- swymi rozkazami I 
okręty polskie

Okręty te, podkreślił, były podówczas bardzo cenne dla W.Brytanii - wy
starczy wspomnieć, że w pewnym momencie na 5 kontrtorpedowców przebywających 
w Plymouth, były tylko 2 brytyjskie, a 3 polskie. I działo się to w obliczu 
grożącej inwazji! Admirała brytyjskiego' najbardziej uderzyła dobra obserwacja 
na okrętach polskich. Nie zdziwiłem się wcale - mówił - gdy dowiedziałem się, 
że właśnie na pokładzie "Pioruna"po raz pierwszy dostrzeżono "Bismarcka". 
Polska Marynarka Wojenna mimo niewielkiej liczby okrętów, ma za sobą znaczne 
sukcesy;1.162 patroli i operacji, 787 konwojów, 6 zniszczonych okrętów nawod
nych nieprzyjaciela, 9 uszkodzonych, 2 okręty podwodne zniszczone i 3 uszkodzo
ne, oraz 41 zatopionych statków handlowych.

Na zakończenie akademii adm. Swirski złożył podziękowanie Lady M.Moncreiffe 
oraz powołanemu przez nią Komitetowi za ufundowanie tablicy pamiątkowej.

/n/
PRZYPISEK REDAKCJI:' Nawiązując do powyższego, zwracamy uwagę Czytelników na 
umieszczony dalej list kol.GUZOWŚKIEGO o podobnej uroczystości na Malcie.
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Z N O T Ą T N I KA SPRAWOZDAWCY

Miniony okres ód ostatniego mojego "sprawozdania" zaznaczył się 
znacznym ożywieniem działalności Zarządu, zwłaszcza w ostatnich tygodniach. 
Związane to było z organizowaniem zabawy tanecznej/© jczjmi niszę na in
nym miejscu/.oraz przygotowaniami do mającego się odbyć na wiosnę roku 
przyszłego; dorocznego Walnego Zjazdu S.M.W. no i -lust but ndt laast- 
zbliżającymi się świętami.

Nifttylko prezes, sekretarz i koledzy z sekretarjatu mają ostatnio 
pracowity żywot. Komisje, a zwłaszcza ich przewodniczący są w trakcie 
przygotowania, sprawozdań, które muszą być rozesłane, w terminie kilku ty
godni przed Walnym Zjazdem. Komisje Gospodarcza, Opieki, Statutowa oraz 
Komitet Klabowy i Redakcyjno-Wydawniczy odbyły już swe posiedzenia, zaś 
ich przewodniczący mieli zebranie sprawozdawcze w obecności prezydjtun Za
rządu Głównego, Na tych posiedzeniach przedyskutowano dotychczasową dzia
łalność, omówiono prowizoryczne teksty sprawozdań i programy zamierzonej 
działalności do zalecenia przyszłemu zarządowi. Prezes Zarządu Gł. ustalił 
datę Walnego Zjazdu na dni 17 i 18 marca roku przyszłego.

Wszystko to oczywiście - czytane zwłaszcza w "notatniku" zajmuje nie
wiele czasu. Napisanie tego - nieco więcej, zaś wykonanie - całkiem dużo 
czasu.

I t ak Komis ja Gospodarczo-Pinańsówa ze Skarbnikiem Samopomocy na czele 
musi sporządzić zestawienia finansowe, zebrać i ułożyć cały szereg dowodów 
i przedstawić to wszystko rzeczoznawcy brytyjskiemu, który z urzędu kontro
luje działalność naszej instytucji.• Następnie trzeba przygotować sprawozda
nie na Walny Zjazd, projekty Preliminarzy Budżetowych wraz z uzasadnieniami 
a także zarys proponowanej działalności gospodarczo-finansowej Samopomocy 
na rok następny. KOMISJA REWIZYJNA musi dokonać przejrzenia wszystkich 
ksiąg i dowodów kasowych, sprawdzić gotówkę i konta i przygotować także swe 
sprawozdani© na Walny Zjazd.. Z tą różnicą,.że nie’ podaje tego sprawozdania 
do wiadomości Zarządu przed ajazdcm.

Komisja Opieki, której fundusze zasiliły się nieco, dzięki dochodowi z 
zabawy, poza stroną związaną Be sprawozdaniami i.t.p, czynnościami "papier
kowymi" musi przygotować zawartość paczek dla kolegów w szpitalach*zapakować 
je i wysłać jeszcze przed Świętami.

Komisja Statutowa musi przedłożyć gotowy już projekt poprawek lub 
interpretacyj odpowiednich paragrafów statutu, który oo zatwierdzeniu na 
posiedzeniu Zarządu, przedstawiony będzie Walnemu Zjazdowi. Komisja odbyła 
już kilka, posiedzeń, a obecnie odbywa się- stylizowanie odpowiednich wniosków 
i propozycji, pozatym przygotowuje też sprawozdanie roczne.

Komitet Klubowy - podobne .szykuje się do nowej zabawy, nie tyle własnej 
ile znów~na zewnątrz, dl&J^Tl^HPtdobrej sławy i "środków materjalnych" 
/tak się mówi na zebraniach o pospolitej rzeczy jaką są pieniądze/. Słysza
łem też coś o projektowanej herbatce, ale jeżeli ma się odbyć jeszcze przed 
zabawą, to chyba rzyćzytam o tym wzmiankę w "Naszych Sygnałach".

Komit et Rb dalecy jno-Wydawniczy przygotowuje także sprawo zdanie /oczywiś
cie’ /które nie będzie zbyt obszerne, wobec faktu zużycia już całego zapasu 
farby drukarskiej, wysiłku, konceptu, czasu i.t.p. na produkcję "Sygnałów", 
do czego przyczynili się także i nasi korespondenci zamiejscowi. Skoro już 
poruszyłem ten temat muszę też przyznać, że powolutku, powolutku zaczynamy 
zdobywać sobie "współpracowników" z szerszego grona kolegów z poza. Redakcji, 
do których tak gorąco apelowałem w poprzednich numerach naszego pisma. Poza 
kol. Wrońskim /okazuje się, że prezes też musi cos pisać i pracuje tak jak 
iijni, do czego zresztą: powróćę/i kol. Nadratowskim, którzy zajmują się 
informowaniem Tarasy na zewnątrz i radia, stałym korespondentem stał się i 
kol. B,Biskupski. Niestety w bieżącym numerze niema jego korespondencji z 
prostej przyczyny, że jest obecnie w Anglii na urlopie. W ostatnich tygoćl—■



niach doszlusował do grona "współpracowników" także kolega, który ukrywa 
się skromnie pod pseudonimem "Szyper" i prowadzić zaczyna nowy dział, który 
mnie osobiście bardzo zainteresował. Nie Mylę ze względu na treść kbL. "Szyper" 
wybaczy mi tę dygresję ile na rozmiar, co może pozwoli mi na skrócenie 
do minimum: sprawozdań, od których redaktor wymaga aby były obszerne, dzięki 
czemu muszę zamęczać Państwa i siebie długimi epistołami./Mam nadzieję, ze 
tym razem redaktor będzie zadowolony. Tekst o' Kem. Wydawn. Redakc.. ma naj
większą ilość wierszy ze wszystkich działów/

Skoro omówiłem już działalność tych pół-autonomicznych komórek Zarządu] 
nie mogę powstrzymać się od podkreślenia niewdzięcznych ról jakie przypadły] 
w udziale stanowiskom prezesa, sekretarza i kolegom pracującym w sekretarj- 
oie. 0 Komisjach pisze się stale, osiągnięcia ich idą na karb ich pracowita 
ci, sprężystości i energji, nawet dorywczo obarczone pracą.Komitety cieszą 
się większym rozgłosem. .Weźmy chociażby komitet ostatniej zabawy, który dzii 
ki doskonałym wynikom pracy /no i mojego sprawozdania, które państwo przeczy, 
tają dalej/ będzie znany całemu ogółowi czytających członków Samopomocy. 
/Tych co nie czytają "Naszych Sygnałów" nie liczę wcale!/

Tymczasem gdy coś zawiedzie, w początkowej zwłaszcza fazie organizowani 
i przygotowywania, zaraz kto winien? Sekretarjat. Numer '.'-Sygnałów" opóźniorf 
- to. się napisze "z powodu-.- prze szkód technicznych" i wszyscy pomyślą - 
Sekretarjat! / A tymczasem Sprawozdawca nawalił, bo spóźnił się z mater-jałem, 
A oczywiście jak Sekretarjat to i koledzy pracownicy i sekretarz Samopomocy, 
To nic, że np. w okresie świątecznym, lub kiedy wychodzi nasz numer, Sekreta 
jat musi sprawdzić kilkaset adresów, wypisać je, sporządzić materjał, który 
ma być wysłany /przy "Sygnałach" pisanie woskówek, odbijanie, suszenie, 
spinanie, pakowanie, kontrola i.t.p. zajmuje niesłychanie dużo czasu. Przy I 
sposobności nadmienię, że przygotowanie, ułożenie i odbicie jednego numeru 
"Sygnałów", 6-8 stronicowego zajmuje około 74 ludzio-godzin, nie wliczając j 
w to oczywiście czasu jaki poszczególni współpracownicy poświęcają na napi
sanie swoich tekstów/ , A przecież jest jeszcze praca bieżąca, stale są nowi 
sprawy do załatwienia, nowe listy do napisania, telefony, narady, codzienna! 
żmudna i mało interesująca "routine".

Dniał Zatrudnienia, który prowadzi kol. Iwaszkiewicz ma stałe terminy 
konferencji na mieście; wówczas cała prąca spada w godzinach rannych .na 
koleżankę Wójcik, której po południu sekunduje także Sekretarz Ząrz.Gł. 
Ten ostatni oczywiście nie jest w stanie poświęcić całego przedpołudnia Sa- 
mopomocy/Sekretarze nawet takich instytucji jak S.M.W. też muszą z czegoś 
żyć i pracować na mieście/. Natomiast największą aktywność Sekretarz musi 
przejawiać przeważnie w porze popołudniowej, kiedy to prócz bieżących sprarr 
sekretarjatu trzeba - naprzemian z prezesem - chodzić na różne zebrania, 
różnych instytucji społecznych, w różnych sprawach, w różnych porach dnia 
i niemal że nocy, z różnym wynikiem, którym przeważnie jest zepsuty wieczór 
przez przeciągnięcie się. zebrania.

Kiedy więc - jak rzekłem poprzednio,- "sekretarjat nawali" to w rezul
tacie tego nawalenia, gdyby to się częściej zdarzało /dobrze, że "Sygnały" 
nie wychodzą co 2 tygodnie, bo by "sekretarjat" .. z powodów technicznych.. 
i.t.p. "nawalał" stale/, to po roku, kiedy Walny Zjazd zawezwie przed swe I 
oblicze ustępujący Zarząd, w wypadku rozognienia temperamentów, rozgorączko
wania atmosfery, i.t.d, nic łatwiejszego jak zrzucić całe brzemię - po przez 
zarząd - na prezesa, oczywiście! Bo i cóż ma powiedzieć taki prezes? . Kiedy 
coś się powodziło, to "Sprawozdawca" podnosił pod niebiosa to Komisję, to 
Redaktora to jeszcze kogoś innego. A o działalności prezesa głucho. Jemu | 
samemu też nie zawsze wypada pochwalić się jakimś sukcesem, bo należą one 
przeważnie do rzędu "delikatnej materji". Ot jakieś spotkanie z generałem X, 
bo podobno można uzyskać trochę "środków materjalnych" na fundusz instytucji; 
ot jakaś rozmówka z pułkownikiem, z prezesem lub konsulem generalnym, czy też 
admirałem, to z jakąś Lady, z jakimś Sir/em, z jakimś Solicitor' em, ] 
Surveyer'm. To z Redaktorem, który nigdy nie ma czasu na dłuższą rozmowę; 'I 
Sekretarzem, który tylko co wrócił z zebrania i już prosi zęby iść na drugie] 
podczas kiedy sam leci na trzecie Kierownikiem Działu Zatrudnienia, który 
wraca właśnie z dzielnicy biur okrętowych; z interesantem, który musi widzieć 
się koniecznie z prezesem, a nie z kim innym; z urzędniczką, -która przynieś!



-''-/to
szkic listu do podpisu, bo sekretarz poleciał na czwarte zebranie, a kolega 
biurowy od zatrudnienia zaokrętowuje właśnie innego kolegę i.t.d, i.t.d...

Tak to wszystko wygląda z bliska, z bardzo bliska, z za kulisów. Pod 
pozorem zaszczytów, korzyści/?/, łatwej pracy i.t.p.kryje się dużo wysiłku; 
potrzeba pokonywania zniechęcenia, kiedy nie wszystko idzie tak jak należy* 
Jednym słowem wydaje mi .się, że jeżeli ktoś ma sposobność dokładnego przyj
rzenia się tej pracy,- to wcale nie wyda się mu ona mało warta. I to dotyczy 
właściwie wszystkich. Nie’ tylko Prezydjum 'lub Zarządu jako całości, ale 
też poszczególnych jego członków; a ich zespołowa praca, pozornie może nie 
zawsze składna, w rezultacie da je wyniki.. Oczywistem jest, że dochodzi do 
tego dobra wola i życzliwość tych naszych członków, którzy ofiarą, osobis
tym udziałem w pracy lub dobrą radą sprawiają, że mimo wszystkie trudności 
stowarzyszenie nasze funkcjonuje.

Zapewne nie jeden z czytelników zdziwi się tym długim opisem spraw, 
które każdemu zastanawiającemu się osobnikowi wydadzą się oczywiste. Muszę 
więc wyznać,, że wiem z doświadczenia jak bardzo dodaje otuchy świadomość, 
ae ktoś chociażby w. najmniejszym stopniu nawet, zauważył wysiłki osób 
pracujących na niwie społeczhej. Ponieważ zbliżają się święta i Zarząd 
zapewne ..złoży wszystkim członkom życzenia, piszący te słowa mniema/może 
w-naiwności ducha/ że zamiast życzeń od członków dla wszystkich pracujących 
w Zarządzie lub wespół z Zarządem, słowa tu napisane będą mogły stanowić 
coś w rodzaju gwiazdki, oraz bodziec do dalszej pracy.

Ponieważ zaś jestem tym członkiem redakcji, który może nawiązać w swej 
rubryce kontakt osobisty z Szanownymi Czytelnikami, przeto pozwoliłem sobie 
na odWrócoule kierunku naszego kontaktu. To znaczy tym razem od państwa 
do wszystkich kolegów, poświęcających swój czas, pracę i dobrą wolę dla na
szej instytucji z życzeniami od członkó^* Mam nadzieję, że mi Państwo tego 
kroku nie wezmą za złe', .

Przy sposobności łączę wszystkim Łaskawym Czytelnikom serdeczne życze
nia świąteczne i Noworoczne, • •
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Redakcja "Naszych Sygnałów11 zwraca się z gorącym wezwaniem do wszystkich 
szanownych czytelników o współpracę w postaci nadsyłania korespondencji 
zawierających opisy warunków pracy, wrażeń oraz innych wiadomości o sobie. 
Interesują nas 'wszystkie 'szczegóły mogące być ciekawe dla ogółu czytelni
ków i kolegów, Z przyjemnością odpowiemy także, na pytania, jakie by ewen
tualnie' skierowywali szan, koledzy do redakcji. Prosimy nie zapominać, że 
”Nasze Sygnały" są nieraz jedynym źródłem wiadomości o dawnych kolegach, dla 
wszystkich tycja czytelników zwłaszcza* którzy rozdzieleni są wielkimi odle
głościami, ’ Będziemy wdzięczni za wszelką współpracę z nami w tej dziedzinie.
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Rok 1940:

W dniu 3 listopada - został podpisany protokół polsko-brytyjski do
tyczący strony prawnej, coraz szerzej stosowanej zasady "wypożyczenia" 
Polskiej Marynarce Wojennej okrętów brytyjskich, |

Protokół ten ustalał* że"okręty J,K,M, wypożyczone Marynarce Wojen
nej pozostają nadal własnością Rządu Brytyjskiego .i po wygaśnięciu okresu 
współdziałania powinny być zwrócone temu Rządowi w dobrym stanie-, i w takim I 
stanie wyposażenia, w jakim zostały wypożyczone".

W wypadku zatonięcia lub uszkodzenia okrętu, strona polska nie pono
si odpoiviedzialnośoi.-

Dnia 5 listopada - podniesienie polskiej bandery na świeżo wypuszczo- I 
nym ze stoczni Clydebank kontrtorpedowcu "PIORUN",.

Uwaga; Z układu treśoi naszej rubryki "Dziesięć. Lat Temu" w poprze! 
nim numerze, możnaby mylnie wywnioskować, że przejściowo posiadane pracz 
Polską Mar,Woj. trawlery oznaczone numerami od 1 do.12 były pochodzenia 
francuskiego. - W rzeczywistości były to wszystko statki belgijskie, wy
porności od2J do 101 ton, z napędem motorowym, o szybkości ód . 5 . do 12 węzłów]

KRONIKARZ

POLSKA MARYNARKA WOJENNA W PRASIE I RADIO '. < w ' rń •

Październikowy numer "ANfLO-POLISH REVTEW", miesięcznika wydawanego 
w jęz. angielskim staraniem "AngBo-Polish Society" w Londynie - przynosi 
dwa artykuły ogłoszone staraniem Komitetu Wydawniczego S.M.W.

Jeden z nichp.t.- "polish Naval Assooiation" pióra kol. B. Wrońskiego 
Prezesa Żarz, ffł.S.M.W. przynosi krótki zarys działalności naszego stowarzy
szenia, jego cele i zadania, oraz historję powstania Samopomocy.

Drugi, p.t. - "On Ali The Seas", którego autorem jest kol.M.Hrynkiewicz- 
Moczulski ma za temat szkic działań or&z osiągnięcia Marynarki Wojennej 
Rzplitej w czasie z przed i podczas Drugiej Wojny Światowej.

W "DZIENNIKU POLSKIM" z dnia 11 listopada b.r, ukazał się opis uro
czystości jaka się odbyła w instytucie im,gen, Sikorskiego w Londynie, z 
okazji odsłonięcia tablicy ku czci Marynarki Polskiej, mającej być umiesz
czonej w porcie wojennym Plymouth

POLSKA SEKCJA B.B.C, w Londynie nadała w dniu F listopada wieczorem 
okolicznościową audycję z okazji wspomnianej już wyżej uroczystości odsłonię
cia tablicy pamiątkowej, symbolizującą braterstwo broni marynarek brytyjskiej 
i polskiej,

SPRAWOZDAWCA
—ooOoo—

GDY CHCESZ ODPOGZAC PO PRACY I ZGIEŁKU 
SKIERUJ SWE KROKI WPROST DO "MARYNARZY" 
TAM - PRZY MUZYCE I KAWIE - W piekiełku . 
W MIŁYM NASTROJU SIEDZISZ TROSKĘ Z WARZY 

—ooOoo—
KABARET ARTYSTYCZNO-LITERACKI "PIEKIEŁKO" CZYNNY W SOBOTY I NIEDZIELE 

W KLUBIE SAMOPOMOCY MARYNARKI WOJENNEJ - 10,DRAYTON *DNS.LONDON,SW 10 
Z UDZIAŁEM; T.WITTLINA, ST.RUSZALY, M DRUE I R.FRANKA

GOŚCINNIE WYSTĄPI :p. JANINA KATEEBACH. 
. -- ooOoo—

RESTAURACJA KLUBU SAMOPOMOCY J£AR.WOJ. w LONDYNIE ■ 
WYDAJE OBIADY I KOLACJE w. GODZINACH: 12>°-lA20i 187°_2o30
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Jak już wspomniano na innym miejscu, czysty dochód z zabawy, która 
się odbyła 11 listopada, zasilił poważnie kwotą L.36.16.2. kasę Funduszu.

Ułatwi to Komisji Opieki przygotowanie lepszych paczek świątecznych 
dla naszych kolegów i koleżanek w szpitalach.

■Wymieniona kwota różni się nieco /na naszą korzyść/ od'kwoty wymie
nionej w podziękowaniach, jakie Zarząd Gł. przesłał członkom Komitetu Or
ganizacyjnego zabawy5. Różnica ta powstała na skutek obniżenia opłaty za 
salę przez Zarząd Ogniska Polskiego, o czym niniejszym informujemy.

Od ostatniego sprawozdania, zamieszczonego w poprzednim numerze "Na
szych Sygnałów", napłynęły pod adresem Samopomocy następujące dary;

Kol., Z. KLECZYNSKA Szósta i siódma paczki, za
wierające; czekoladę, daktyle,
porridge., paczkę wafli oraz 
dwa mydła toaletowe.

Kol., L. IGLANTOWICZ Gotówką L.l. ©. 0.
U M. JASIŃSKI 10. 0.n F. KREFT. 5. 0.

J. PAWUSZCZAK 10. 0.
ZAMIAST UDZIAŁU W ZABAWIE

P.Adm.J. SWIRSKI z Małżonką 10. 0.
P. J. FRIEDRICH z Małżonką 10. 0.
Kol. Z. ZAWISTOWSKI z Małżonką 10. 0.
Papi A. ZIEMBICKA 5. 0.
Kol. B. LISZEWSKI 5. 0.
Kol. M. HRYNKIEWIOZ-MOCZUISKI

■ z Małżonką 10. 0.

ZAMIAST ZYCZEN NOWOROCZNYCH I ŚWIĄTECZNYCH
' d o kolegów i przyjaciół-

Kol. B. BISKUPSKI z Małżonką. 1. 0. 0.
Kol, F. HERMAN ' ’ 10. 0.
Kol. M. HRYNKIEWICZ-MOCZUISKI

z Mąłżonką 10. 0.

Łaskawym Ofiarodawcom Komisja Opieki składa - za naszym pośrednic
twem - serdeczne podziękowanie,

—00O00—
Zarząd Głęwny S.M.W, opracowuje obecnie Regulamin Funduszu im. ś.p. 

kpt.mar.J.GINSBERTA, celem ustalenia sposobów gromadzenia i gospodarować 
nia kwotami i darami nadsyłanymi na ten cel do Samopomocy.

Komisja Opieki'S.M.W. przedstawiła już swój projekt regulaminu,któ
ry po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zarząd Główny stanie się osta
teczną podstawą dla dysponowania tym Funduszem.

—00O00—
Kolega S. PAWIŃSKI, kilkuletni członek Zarządu Głównego S.M.W. czuł 

się zmuszony - z powodu nawału pracy zawodowej - zrezygnować, ze swego 
stanowiska w Zarządzie, a tym samym, w Komisji Statutowej i Komitecie Klu
bowym Samopomocy.

prezydjum Zarządu, koledzy z Komisji i Komitetu oraz redakcja "Na
szych Sygnałów" składają szan.Koledze Pawińskiemu serdeczne podziękowanie 
za bezinteresowną współpracę dla celów naszego Stowarzyszenia i łączą Mu 
życzenia wszystkich pomyślności.

—00O00—<
Nawiązując do podanej już swego czasu wiadomości o tragicznej śmier

ci naszego kolegi ś.p.por.mar. W. SZUKSZTY /który zginął podczas wybuchu 
na morzu CzeWonym/ komunikujemy, że Zarząd Gł. S.M.W. zamówił nabożeństwo 
żałobne za spokój jego duszy, w dniu 12 grudnia b.r. w Brompton Oratory 
w Londynie,- . ; x
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POLSKA
linia okrętowa Gdynia-Ameryka kupiła motorowiec norweski "HELGOY", 

spuszczony na wodę w roku- 192o Jako "Theodora Roosevelt".

D____ _____ • ’ 00O00

Obniżono cenę-węgla bunkrowego, Do niedawna węgiel ten był tańszy w 
Szwecji niż w Polsce.

• " 00O00

WIELKA BRYTANIA • - ' , '/;p ;
Bazą. Home Fleet podczas manewrów jesiennych jest Gibraltar, z 

H.M.S. "Wanguardóm" jako' osrętem flagowym. Większość okrętów wyszła z 
portów w.połowie września, a'-wrócą w pierwszych dniach grudnia, programu 
manewrów nie ogłoszono.

00O00

W celu przyspieszenia wykończenia lotniskowca "Ha jestic-' w stoczni 
Wickers-Armstrongs w Barrow-in-Furness postanowiono użyć materiału i 
części przeznaczonych do budową? lotniskowca "Leviathan". "Lewiatan"zosta
nie w stanie pół-wykończonym do czasu możliwej nowej wojny. "Majestic" 
ma być oddany Royal Australian Navy jako "Melbourne".

-........... óoOoo

Dwadzieścia dwa okręty brytyjskie i siedem dominialnych z 7000 
oficerów i marynarzy jest na. wodach koreańskich.- Są- to;: lotniskowiec 
"Triuraph’/ma być zastąpiony przez "Theseus"'/; "-warsztatowiec "Unicom"; 
krążowniki.; "Jamaika", "Kenya" i "Ceylon"• .kontrtorpedowoe; "Cossak" 
"Oonsort", "Cosmus", "Oharity”, "Gockade:", "Cóncord" i "Constanoe"; frega- 
"Mounts Bay", "St.Brides Bay", "Whitesand/Bay", "Cardigan Bay" , "Morę cambe 
Bay", "Black Swan", "Hart" i "Alacrity". ’ Z marynarek dominialnych są; 
R.A.N. kontrtorpedowiec "Bataan", fregata i!Snoalhs.ven"; R.G.N. kontrtor- 
pedowce ■"Athabaskan","Siouy" i "Óayuga"; -R.P.Z.N. fregaty "pukaki" i "Tu- 
tira". Poza tym -są okręty pomocnicze oraz okręt szpitalny....

Wiadomo już o wyczynach niektórych wyżej wymienionych okrętów, I 
tak; samoloty 1J Grupy z. •"Triumphza" wspierały wojska-lądowe; brały 
udział w patrolach i atakach na żeglugę przybrzeżną■oraz porty; "Jamaica" 
"Oharity", "Gonsort" i "Sioux" ostrzeliwały cele nabrzeżne; "Athabaskan" 
wspierał marynarkę południowo-koreańską w ładowaniach; "Comus" zaatakowa
ny został przez dwa myśliwce nieprzyjacielskie, które Wyrządziły szkody 
w ludziach i obniżyły szybkość okrętu; "jamaica" również zaatakowana z 
powietrza, zestrzeliła jeden samolot; "Triumph", "Kenya", "Jamaica" oraz 
kilka kontrtorpedowców brało udział w operacji na Tnchon-, w samym zaś 
lądowaniu brał udział oddział Royal Marinę s Commandó.

. . : / ooC-oo . - ' '

Ostatnio marynarkę brytyjską objęła fala sabotaży, na szczęście nie 
groźnych, co wykazało jednak że nawet Royal Navy.. wystawiona jest na dzia
łanie piątej kolumny. Wiadomo jednak, -że-.kontrtorpedowiec "Chaplet", na 
Malcie, uszkodzony .został do tego stopnia, że wysłano' go' do Wielkiej Bry
tanii ,w celu naprawy turbin, . '

00O00

Sześć fregat dla zwalczania 0,P. ma być wybudowanych dla Royal 
Australian Navy kosztem AL 12 milionów. Szczegóły tmh jednostek są nie
znane poza tym, że będą o wyporności 2C)00 ton, przypuszcza się jednak że 
wzorowane będę na podobnych jednostkach .budowanych teraz W Kanadzie.

- •- • -r. ■; ‘..'i: -!'■



Admiralicja zamierza wypróbować użycie helikopterów do walki z 
okrętami podwodnymi. Próby odbędą się prawdopodobnie'latem przyszłego ro
ku. Firma Westland Aircraft Ltd.ę otrzymała licencję na produkcję amery
kańskiego helikoptera Sikorskiego S.55» Typ teń może być uzbrojony w bomby 
głębinowe, torpedy lub bomby normalne, pierwszy brytyjski S.55 ma. być goto
wy w sierpniu przyszłego roku. Cywilna wersja S.55 zabiera 10 ludzi. Maksy
malna szybkość 110 m.p.hj, Marynarka Stanów Zjednoczonych zamówiła dwieście 
S.55. ’ ' .•

ooOoo.

HOŁAHfilA ,

Królowa Juliana była matką chrzestną krążownika "De Zeven prowincien", 
9500 ton, spuszczonego na wodę 23 sierpnia w Rotterdamie. Krążownik, o szyb
kości 33 węzłów, uzbrojony będzie w osiem dział 150 mm., osiem 57 nim-, 
dwanaście.40 mm oraz 20 mm Oerlikony. Poza tym uważa się go za pierwszy 
okręt przystosowany do odparcia ataku atomowego. Okręt ten zaczęto budować 
« 1939 roku, po uwolnieniu zaś Holandii znleziono go w na tyle dobrym stanie 
iż po zmianie planów oraz sylwetki wykończono w tym roku.

ooOoo

KANADA '
... W Kanadzie przyśpieszono ostatnio budowę trawlerów oraz fregat do 

zwalczania 0.P, Poza tym dwanaście kontrtorpedowców przeszło z rezerwy do 
służby czynnej i uzbrajane są w najnowsze bronie p/O.P. ■ .

ooOoo

PAKISTAN '
Rząd Pakistański planuje powiększenie'floty handlowej z 100.000 na 

150.000 ton. . ;

ooOoo

ROSJA:.".. • .
Jeśli wierzyć można ostatnim wiadomościom dotyczącym rosyjskiej floty 

podwodnej na Bałtyku i Morzu Czarnym to do stycznia 1952 roku.ma być wykończo
nych 1150 jednostek, z czego 710 będzie o szybkość 26 węzłów, część zaś wyposa
żonych ma być w wyrzutnie "V2"; poza tym 200 jednostek mniejszych oraz 250 
dla celów, szkoleniowych. Sądząc po amerykańskim O.P. "Cusk", jednostki o 
dalekim zasięgu powinny mieć około 1500 do 2000 ton oraz załogę, składającą się : 
z 70 ludzi. Jeżeli nawet Rosja zdoła wybudować tak wielką ilość jednostek 
to wątpliwym jest czy znajdzie 50.000 wyszkolonych ludzi do służby na nich.

ooOoo

Rosyjskie statki handlowe, oraz po-niemeckie statki pasażerskie, nada
jące się jako transportowce, koncentrowane są ostatnio na Pacyfiku.
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ZABAWA TANECZNA SAMOPOMOCY MARYNARKI W LONDYNIE

Dnia 11 listopada b.r, odbyła się w salach Ogniska Polskiego w Lon
dynie Zabawa Taneczna Samopomocy,, mająca na celu przysporzenie środków 
na fundusz im.śip. Kapitaną mar, J,Ginsberta., w połączeniu z rozrywką dla 
członków S.M.W. i zaproszonych gości.

Zabawa, będąca pierwszą tego rodzaju imprezą Samopomocy na terenie 
Londynu,cieszyła się dużą frekwencją i zainteresowaniem w kołach członków 
i naszych przyjaciół. Pomysłowa dekoracja sali /Sygnał flagowy S.M.W, 
Jolly Rogers'y, bandery i kwiaty/ loterja fantowa i doskonała orkiestra 
R,Franka, przyczyniły się w znacznym stopniu do podniesienia miłego nastro
ju, który spowodował, że znaczna część gości /po zakończeniu zabawy w 
Ognisku/ przeniosła się do lokalu klubowego w domu Samopomocy, aby tam 
spędzić w wesołej atmosferze resztę nocy.

Czysty dochód z zabawy wyniósł L.36.16.2.-

Gała zasługa zorganizowania zabawy, przygotowania dekoracji,maskotek- 
marynarzyków dla zaproszonych pań, które otrzymywały je przy wejściu bez
płatnie, loterja fantowa oraz, co najważniejsze przysporzenie dochodu na 
ważny cel, jakim jest pomoc dla naszych chorych w szpitalach - spada na 
wątłe ramiona Komitetu Organizacyjnego, składającego się w 95 procentach 
z Pań,

Kol, W. ŁOMIDZE, który uprzejmie podjął się zorganizowania zrębów ca- . 
łej imprezy, był jedynym przedstawicielem płci męskiej w tym komitecie, 
jakie miał w tym gronie samopoczucie nie wiem, natomiast /mogę to podkreś
lić- z całym uznaniem/ podzielił się ze mną przekonaniem, że łaskawe przedsta
wicielki t.zw. słabej połowy ludzkości, wykazały daleko idącą sprawność 
organizacyjną, zmysł praktyczny, punktualność, pomysłowość i / niesłabnący 
aż do pomyślnego"końca/ zapał i pracowitość. Jednym słowem - jak trzeba
będzie na przyszłość- coś naprawdę, szybko i sprawnie zorganizować - niema 
innej rady jak tylko zwołać znowu komitet, składający się oczywiście z pań, 
uczestniczek pierwszego komitetu zabawowego S.M.W. -

Udział osobiście lub przez nadesłanie darów wzięły Panie; B.Busiakiewicz 
E.Fara, I.Glińska/ofiarowała też nylony na loterię/M.Hrynkiewicz-Moczulska 
/ofiarowała filce do zrobienia marynarzyków/ E. Hoyer, J.Karnicka, Z.Kleczyńsk 
B.Kłopotowska, M.Korytowska /ofiarowała też butelkę szampana na loterię/, 
M.Ktihnowa, J.Mackus, E.Minkiewioz, A,Ponikiewska, /.Tymińska/ofiarowała też 
papierosy na loterję/ H.Wojcik i I.Wrońska /ofiarowała tort na loterię/.

Kol. W.ŁOMIDZE należą się nie mniejsze podziękowania za inicjatywę, 
zapał /ten zapał najbardziej rozumiem; w takim towarzystwie!/ dobrą wiarę 
i optymizm z jakim podszedł do swego zadania.
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SZANOWNY CZYTELNIKU! .
Czy zapłaciłeś już składkę członkowską?

Czy podałeś nam już zmianę swego adresu?
Dla czego więc się dziwisz,że nie otrzymujesz’łNaszych Sygnałów”?



- - /&> .
Z BLISKA I Z DALEKA /. '

■ , .)■ 
Kol J»- MENDE /pływający do portów oc, Indyjskiego/ pisze w liście, z 
dnia 24.11. b.r.;

"...cukier londyński wyładowaliśmy w Persji obecnie zaś ładujemy > 
"generał cargo" w Karaohi, Za jakieś siedem lub dziesięć' dni odkotwiczamy 
i wieziemy nasz ładunek do Ghittigong East Pakistan. Co następne - 
jeszcze nie wiemy. Nareszcie się dowiedziałem co znaczy słowo "upał". 
Nie wyobrażałem nawet że takie piekło może istnieć na świecie. W samej 
Persji nie jest jeszcze źle, nawet przy temperaturze 115° F. w cieniu 
w dzień i 110° F. w nocy, bo dzięki bliskości pustynnych przestrzeni 
powietrze jest suche, lecz w południowej połowie Zatoki Perskiej powie
trze jest przesycone wilgocią i przy temperaturze 100° F. naprawdę jest 
trudno wytrzymać— skóra jest pokryta kropelkani i to nie paruje - koszu
la spodenki i nawet skarpetki w butach są zupełnie mokre i to nie wysycha. 
Zadowolony jestem żtt to już mam poza sobą. W Karachi mamy jeszcze S W 
monsoon /ich gorąca połowa roku/ lecz za jakieś cztery tygodnie rozpocznie 
się N.W. i będzie chłodno i przyjemnie, W Pakistan wszystko jest okropnie 
drogie: i to z powodu niskiego kursu funta — dorożka z portu do miasta i 
spowrotem kosztuje koło funta, butelka piwa trzy szylingi za gabardinowe 
spodnie zapłaciłem 65 szylingów,więc postój w takim porcie nie może być 
ciekawy..,"'

PRZYPISEK REDAKCJI >3łóby nam przyjemnie, jeżeli moglibyśmy otrzymać' od 
szan. kolegi dalsze korespondencje z Jego podróży. Naszych czytelników ten 
dział "Naszych Sygnałów" bardzo interesuje, a y/szelkie korespondencje od 
szan. kolegów przyjmujemy z wdzięcznością. Łączymy życzenia powodzenia w 
pracy i pozdrowienia.

Kol. A. GUZOWSKI /New York/ w liście z dn. 30.10 b.r. pisze między innymi 
co następuje"; “

"... Grzebiąc w starych szpargałach, które żona moja przywiozła z Malty, 
natknąłem się na kilka1 fotografji i zaproszenie od b. Konsula. Hon. Rzplitęj 
ś,p, Capt.H.J. PARNIS ENGLANDza, skierowane do mnie /nieobecnego wówczas na 
wyspie / i mojej żony, na odsłonięcie pamiątkowej tablicy ku czoi polsaich 
marynarzy, poległych w obronie Malty,

Fundator tej tablicy Capt, patfnis England,. który zmarł na serce w marcu 
r.b. był naprawdę wielkim przyjacielem Polski i Polaków, Wszyscy my, którzy 
przewinęliśmy się.przez Maltę■_wspominamy serdeczhie jego gościnność, troskli
wość i godne reprezentowanie konsularnej władzy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydaje miisię, że fotografje i zaproszenie, 'które załączam są miłym 
dowodem, że nie wszędzie bohaterstwo Polskiego Marynarza zostało zapomniane. 
Dlatego więc pragnę te rzeczy przekazać Zarządowi Głównemu, z sugestją aby 
umieścić Wzmiankę o tym w NASZYCH SYGNAŁACH, a fotograf i j w n.p. Anglo- 
Polish Review,

Z relacji mojej żoby mogę powiedzieć, że uroczystość ta,. która odbyła 
się na E.M.S.'"Phoenicia" /kanoel Island/ dn, 10 lipca 1948 roku, była 
naprawdę podniosła,, a przemówienie adm. Ciarkę pełne serdeczności i uznania 
dla działalności Mar. Woj. Żałuję bardzo, że wiadomość, tą przesyłam tak 
późno i że nie jestem w stanie - po przeszło dwu latach - dać obszerniejszego 
sprawozdania.... .łączę serdeczne POZDROWIENIA' dla WSZYSTKICH KOLEGÓW W 
ANGLJI..."

PRZYPISEK REDAKCJI: Dziękujemy szan. koledze za ciekawy opis oraz za na
desłane fotografje i zaproszenie. Sugestję co do umieszczenia fotografji w 
Anglo Polish Review lub innym piśmie weźraiemy oczywiście pod uwagę przy . 
najbliższej sposobności. Łączymy pozdrowienia dla Pana i wszystkich kole
gów w Stanach Zjednoczonych.



Kol. M, BIAŁOWSKI /pływający w Royal Mail Lines/ dn, 29 paźdz.b.r. pisze;

"...Od półtora roku pływam na s.s. "Atlantis", która wozi emigrantów do 
Nowej Zelandii. Ponieważ to jest zakątek świata niezbyt często uezęsźczany, 
chciałbym się podzielić z kolegami wrażeniami jakie odniosłem z 'tego kraju.

0 krajobrazie niestety nie mogę wiele napisać bo widziałem tylko stołecz
ny Wellington i jego okolice. Z opowiadań i iluśtrącyj natomiast wiem, że jes 
czarujący i niebywale urozmaicony, niemalże zwrotnikowy na północnym cyplu 
Północnej Wyspy i typowo "szkocki" na Południowej Wyspie. Zwiedzając okolice 
Wellingtona przekonałem się, że- to jest prawda. Wystarczy bowiem wyjechać 
kilkadziesiąt mil poza miasto, aby się znaleźć w dziewiczych lasach mało do
stępnych i nadzwyczaj uroczych.

Pewnego rażu pojechałem na wycieczkę krajoznawczą wgłęb kraju i kiedy 
autobus skręcił z głównej szosy łączącej Wellington z-.Auckland, myślałem, 
że się znalazłem na Polesiu.. Takie same przestrzenie pust*i niezamieszkałe, 
tylko ziemia wydawała mi się żyzna, nieobrobiona ze względu na brak ludzi. 
Przejechaliśmy dobrych kilka "wiorst z hakiem" zanim trafiliśmy na jakieś 
osiedle. Nic dziwnego, że Nowa Zelandia potrzebuje ludźi. Wnętrze kraju . -J 
jeszcze jest zupełnie nietknięte. Na tych dwóch ogromnych wyspach, które 
mogłyby z powodzeniem wyżywić ze 20 mj.1 jonów ludzi mieszka zaledwie 1 1/2 
miljona Nowozelandczyków i około 300 tysięcy tubylców, Przytym trzeba pamiętać 
że jeżeli chodzi o wydajność pracy to 10-ciu Nowozelandczyków przedstawia talą 
samą wartość co 1 Anglik, Jaką cyfrą by się/wyraził ten stosunek w porówna
niu z Polakami nie wiem, ale przypuszczam, że 20;l nie byłoby przesadą. Nowo
zelandczycy nie lubią się przepracowywać i kochają świętować, W tej gałęzi 
życia ludzkiego zrobili chyba największe postępy i nigdy *im nie braknie okazji 
na zrobienie wczesnego "fajrantu". Jeśli tak się zdarzy, że nie ma kilka 
tygodni bez jakiegoś ważniejszego meczu futbolowego lub wyścigów konnych to 
strajkują. Jednym z dodatnich wyników tego ustosunkowania się do życia 'jest 
ich przeciętny wiek który jest chyba najwyższy na całym świecie. Pracy za to 
jest wbród i to ''.wszelkiego rodzaju. Gazety pośwńęcają po kilka stron dzien
nie na ogłoszenia "Situations wacant" a szpalta z poszukującymi pracy prawie 
że nie istnieje. Ten dotkliwy brak rąk do pracy był przyczyną puszezenia'w 
ruch planu imigracyjnegó ńa koszt rządu, który się rozpoczął zaraz po zakończe
niu wojny. Akcja ta nie była jednak zakrojona na wystarczająco wielką skalę, 
głównie ze względu na brak mieszkań i nowy rząd który się ukonstytuował: z kofl- 
serwatystów po wyborach jesienią ub.roku, postanowił zwiększyć- liczbę do 
20.000 rocznie. Dotychczas jedynym statkiem, wożącym emigrantów do Nowej Ze- ' 
landii jest "Atlantis" który bierze po 900 pasażerów każdorazowo i robi trzy 
podróże w ciągu roku. Słyszałem, że ograniczenia aplikacji1 o emigrację do 
wyłącznie brytyjskich obywateli zostanie zniesione w najbliższej przyszłości. 
Wiadomość tę potwierdza zgoda rządu nowozelandzkiego na przyjęcie partii Hólen. 
drów wysiedlonych przymusowo z Indonezji. W Wellingtonie miałem przyjemność 
spotkać się z przedstawicielami naszej emigracji powojennej i spędziłem z nimi 
szereg bardzo miłych wieczorów. Z rozmów wywnioskowałem, że są zadowoleni z 
wyboru i w większości powodzi się im dobrze. 0 życiu kulturalnym i towarzys
kim w sensie takim jakie istnieje np. w Londynie nie ma oczywiście mowy. Ale 
za to jest dobrobyt i bezpieczeństwo ekonomiczne. Nikomu nie grozi utrata pra 
oy i związana ż tym niepewność, co pozwala na pogodne patrzenie w przyszłość’, 
Łączę serdeczne pozdrowienia dla wszystkich"

PRZYPISEK REDALpJI; Uprzejme podziękowanie szan. Koledze za ciekawy list. Pro
simy o nie zapominanie o "Naszych Sygnałach", które z- chęcią wydrukują nastę
pne Pana korespondencje, o ile zechce Kolega je nam przesyłać.. Serdeczne 
pozdrowienia. .........

Kol, J, HEDINGER /Edmonton, prow., Alberta, zach. Kanada/ 10.10.50 zwrócił się 
do 3'amopomocy z prośbę o pomoc w wyborze i‘nadesłaniu płyt z:muzykę p.olskę 
gdyż: ' .. .- r ■; ,

"...mamy tutaj półgodzinny program polski r ja się •mam zająć doborem płyt, 
Tutejsze nagrania,'a raczej amerykańskie są..,, zupełnie odbiegające od naszyć 
przedwojennych,.,

...wróciłem z Arktyku, gdzie byłem 4 i 1/2 miesiąca jako third matę na 
statku /ex-landing craft- L.S.M./ należącym do R.C.A.F. kontraktowany byłem na 
sezon 6-cio miesięczny z gażą 250 dolarów miesięcznie. Ponieważ sezon skończy



wcześnie więc otrzymałem pieniądze za całe sześć ufesięcy. -Pływania samego 
było trzy tygodnie przyczem warunki mieliśmy bardzo ciężkie w
tym roku. Lody, mgła i wiatry oraz fala dawały szkołę. odpro
wadzić statek do Van©OUV^ale w silnym szłćłffii^5O-6o mil
na godzinę fala JO feet; w tak zwany "pack 43®* W jest wieczny
lód i musieliśmy zawrócić i Na skutek silnej fali jedna płyta na dnie zaczę
ła pękać, wody się trochę nalało do środka więc wróciliśmy z powrotem do 
Tuktoyaktuk to jest do punktu wyjścia, W międzyczasie a. raczej przed wyrusze
niem do Vancouver odbyliśmy jeden rejs do Cambridge Bay na Yictoria Islands 
i w czasie tego rejsu szliśmy ciągle w gęstej krze oraz mgle, tak że wrażenie 
raczej nieprzyjemne. Przez trzy dni byliśmy zupełnie unieruchomieni przez lód 
w małej zatoce, razem ze statkiem należącym do Hudson's Bay Co. i operującym 
stale na Arktyku dla zaopatrywania placówek Hudsonś Bay Co.

Po powrocie znalazłem sobie raczej podłą pracę w piekarni jako sprząta
jący. Płatna słabo bo 150 dolarów miesięcznie,a dla żonatego tutaj minimum 
raczej 200. Ciepło jednak i praca niezbyt ciężka, Mam zamiar wykorzystać 
zimę na studia w tym samym kierunku który sobie obrał kmdr. Korsak t.jest 
geometra czyli też skoczybrózda. Czy mi się to uda przy jednoczesnej pracy 
nie wiem, ale takie mam zamiary,. Dolar aczkolwiek bardzo pożądany nie jest 
jeszcze jedynym moim celem w życiu i pod tyra względem jeszcze nie jestem peł
nowartościowym kanadyjeżykiem. Może dlatego nie tracę zadowolenia z życia i 
podoba mi się tutaj specjalnie zaś nieograniczona wolność osobista. Do mi
nusów życia tutejszego jako cudzoziemiec już się przyzwyczaiłem. Trzeba po- 
prostu zacząć od dołu, od łopaty i cierpliwie ■'wytyczyć sobie jakiś kierunek 
pracy a powoli dojdzie się do względnego dobrobytu. I tak to w porównaniu 
do pierwszych emigrantów/ polskich stoimy o niebo wyżej,co nam zresztą wyty
kają. Zasyłam dla wszystkich kolegów serdeczne pozdrowienia,1'

PRZYPISEK REDAKCJI; Sprawa płyt została załatwiona oddzielnie przez sekre
tarjat Żarz.Głównego S.M.W. Prosimy o podzielenie się z nami wiadomościami 
o audycjach radiowych, w których Pan bierze udział oraz życzymy powodzenia 
w zamierzonych planach /pracy i nauki/. —

Kol.T.PRZYGODSKl/Brisbane, Australia/ w liście z dn.4.12. b.r, pisze między 
innymi co następuje;

"...Proszę o zanotowanie zmiany adresu oraz o przysłanie "Sygnałów";
od dłuższego czasu ich nie miałem...Mam wiadomości o Was tylko pośrednio 
od poszczególnych kolegów, którzy planują wyjazd do tego kraju. Coraz 
lepiej tutaj osadzam się i mimo"dzikiego charakteru kraju" sądzę, że jest 
to chyba najlepsze miejsce do urządzenia sobie znośnego życia dla takiego 
typu ludzi jak ja, to zn. bez fachu i w podeszłym wieku.

Coraz tu więcej przyjeżdża Polaków i innych narodowości. Kraj rozwija 
się i W tym przypomina historję Ameryki z przed 100 lat, z tym, że adoptuje 
się wszystkie nowinki wieku atomowego..."

PRZYPISEK REDAKCJI; Mamy nadzieję, że szan. Kolega zechce na przyszłość 
uprzejmie podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami na łamach "Sygnałów" t,j. 
z szerszym gronem czytelników, za co będziemy Mu bardzo wdzięczni. 
Łączymy pozdrowienia.

Kol, E. KITJTOL w New Yorku proszony jest o porozumienie się listowne z

Redaktorem "Naszych Sygnałów", pod adresem Samopomocy, w Londynie.
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