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Ci, którzjr wśród żaru bitwy pogrążyli się razem w morzu i zapadli 
na spoczynek w chłodne głębie oceanu, nie zrozumieliby haseł dnia dzisiej
szego.........

Wśród nieprzerwanego pędu cieni i .mroków - które niby ciemne widma 
dziwacznych chmur, sunące w dzień wietrzny po wodzie",' przelatują, mimo nas, 
aby zapaść na oślep za ostrym brzegiem nieubłaganego horyzontu - musimy 
zwrócić się do ducha Narodu; ten duch wyższy jest w swej sile i ciągłości 
nad-zły*czy dobry los i tylko on jeden"może nam dać poczucie trwałego 
istnienia i potęgi, wobec której los jest bezsilny.

JÓZEF KONRAD KORZENIOWI 
/"Zwierciadło Morza",rozdz;"Wiek Bohaterski"/

DUSZ A. MARYNARKI

Niżej podajemy streszczenie przemówienia, Honorowego Członka' Samopomocy 
Marynarki Wojennej', p.Admirała J.SWIRSKIEGO,' wygłoszonego .podczas--zebrania 
w lokalu S.M.W. w Londynie, z okazji tegorocznego Ssięta Marynarki.

...Dzisiejsze nasze doroczne Święto jest już czwartym z kolei, jakie 
obchodzimy od chwili kiedy Marynarka Wojenna przestała istnieć. Święto 
Marynarki Wojennej bez tej Marynarki.' Dlatego więc - mimo, że okazja spędzeń, 
•ni a czasu'w naszym.-, własnym gronie jest oczywiście przyjemna - powstaje pyta
nie; czy-w tych warunkach obchodzenie tej rocznicy jest logiczne i potrzebne.

Każdy taki obchód ma stronę zewnętrzną i wewnętrzną; ta ostatnia jest 
• ważniejsza, bowiem' stanowi-jego istotną treść, zawierającą w. .sobie i przesz
łość i teraźniejszość.i.przyszłość.

PRZESZŁOŚĆ naszej Marynarki jest''pełna chwały.' A każdy z .nas ma w tej 
przeszłości swój udział. Czy to w uczuciu zadowolenia towarzyszącemu 
osiągnięciu celów, czy też w przykrościach z.powodu doznanych niepowodzeń. 
Łączące rias-przeżycia,.'-związane z realizacją zamierzeń w rozbudowie Marynar- 

. ki., -pokonywanie wyłaniających' się przy tym trudności i-. radość z uzyskiwanych 
rezulatów w czasie pokoju, a podczas wojny duma z osiągnięć Marynarki i z 
walk poszczególnych okrętów, a też później gorzkie uczucia zawodu z powodu 
pozornego zmarnowania tylu wysiłków, były udziałem każdego z nas.- Myślę też, 
że były także udziałem naszych żon i rodzin, trudno'bowiem' sobie'wyobrazić 
abyśmy nie mówili o tym wszystkim, co - będąc celem naszych wysiłków - zanrząi. 
tało nasze myśli. Ileśmy też mieli przeżyć w -rozmowach z kolegami na te 
tematy!'

Te wszystkie przeżycia: przeszłości, o których wspomniałem, tworzą DUSZE 
MARYNARKI. Duszę, która żyła wówczas, gdy Maryndrka 'Wo jenna istniała; 
duszę, która żyje dzisiaj i która żyć będzie-także wtedy, gdy nas już'nie 
będzie; po naszej, śmierci, nie tylko’w historii, ale i w legendzie, która 
być może kiedyś powstanie.

Widomym znakiem- TERAŹNIEJSZOŚCI są te zebrania, kiedy' we wspólnych 
spotkaniach podtrzymujemy więzy koleżeńskie.

Co zaś do PRZYSZŁOŚCI, która, gdyby miała być podobną to teraźniejszości, 
byłaby beznadziejną- to kryje ona w sobie pełnię*niespodzianek, mogących 
wytworzyć - sytuację odmienną, ód-tego co normalnie da się powiedzieć. ' A więc 
także i sytuację, w której wiele naszych pragnień stanie sic rzeczywistością. 
Niewątpliwie niejeden z nas nie będzie mógł - z powodu wieku - brać czynnego 
udziału w tym dziele'odbudowy. Jednakże młodsi z nas, zarówno nrzebywający 
tutaj, na zachodzie, jak i ci w Kraju, będą w niem mieli swe 'Właściwe miejsce.

Tak więc Dusza Marynarki przyobleczona w ciało służyć znowu będzie 
odrodzonej Polsce.

W świetle tego wszystkiego, obchodzenie przez nas dzisiejszego Święta 
jest nie tylko logiczne, ale też słuszne i potrzebne.
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DZIESIEC LAT T E. M U

Rok 1941, I kwartał;

Dnia 19 stycznia - podniesienie bandery na nowym okręcie podwodnym 
O.R.P. "Sokół"/

D^ia 13 marca - załoga O.R.P. "Piorun" gasi pożary na H.M.S.?'Duke 
of York", podczas ‘bombardowania Clydebank przez lotnictwo niemieckie.

OBCHÓD ŚWIĘTA. MARYNARKI WOJENNEJ w LONDWE

Z okazji Jl-ej rocznicy "Zaślubin z Morzem" w sobotę, 10 lutego 
odprawiona została w Brompton Oratory Msza Święta zamówiona przez Samo
pomoc Mar. "Woj. na intencję poległych i zmarłych kolegów.

W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele Rządu R.P. władz wojs
kowych,, organizacji społecznych, Zarząd Główny S.M.W, oraz grono koleżanek, 
kolegów i przyjaciół Marynarki.

Następnego dnia, w niedzielę 11 lutego, odbyło się w lokalu S.M.W, 
zebranie koleżeńskie, na które przybyło ponad 80 członków i wprowadzonych 
gości.

U pierwszej, bardziej uroczystej części zebrania, prezes Zarz.Gł.SMW 
kol. B. Wroński, w krótkim słowie wstępnym wspomniał, że podczas gdy na
szym kolegom w Kraju najeźdźca.odebrał prawo obchodzenia tej dorocznej 
uroczystości, my choć zdała od Ojczyzny, w atmosferze prawdziwej wolności, 
korzytamy z możności podtrzymania tej tradycji we własnym i ich imieniu*

Następnie oddał głos długoletniemu Szefowi Kierownictwa Mar, Woj.
p,admirałowi j, Swirskiemu, /Streszczenie przemówienia, p.admirała podaje- 
my na stronie 1-ej/

W części drugiej odbyła się heibatka towarzyska urozmaicona występami 
artystów, w których udział wzięli; pani Włada Majewska /piosenki/ dr., J, 
Dunin-Borkowski /utwory skrzypcowe/ i p. R* Frank /fortepian/.

POŻYTECZNE WAWICTWO

Zwracamy uwagę naszych czytelników na świeżo wydane "PODSTAWOWE BRYTYJ
SKIE USTAWODAYSTWO SPOŁECZNE" zawierające szereg istotnych przepisów i za
gadnień dotyczących;państw.ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń od wypad
ków, opieki społecznej, społecznej służby zdrowia, bezpłatnej pomocy praw
nej. Cena wynosi 4 sh, 6 d. - Zamówienia wraz z należnością w postał 
Orderach nadsyłać można pod adresem S.M.W. w Londynie.

ZARZAD HOTELU KLUBU S.M.W. 
uprzejmie przypomina, że NOCLEGI zamawiać 
można telefonicznie lub listownie pod ad
resem S.M.W*-80,Drayton Gdns,London,SW‘ 10 

TeliFREmantle 1728

BAR KLUBU SMY 
c z y- n n y 

w godzinach;
1200 „1500 

i od; '18-ej

SZANOWNY CZYTELNIKU!
Czy zapłaciłeś już składkę członkowską?

Czy podałeś nam już zmianę swego adresu?
Dla czego więc się dziwisz,że nie otrzymujesz"Naszych Sygnałów"?



Kol. T. Kubiakowski /Cambridge/ nadesłał nam dwa wiersze prosząc o 
wydrukowanie jednego z nich " z okazji 31 rocznicy Zaślubin Polski z mo
rzem i poświęcając je wszystkim kolegom, celem przypomnienia dni kiedy 
byliśmy w posiadaniu okrętów i ciągłej styczności z morzem". Czynimy 
zadość jego prośbie z przyjemnością.

B I T W A

Kolegom poświęcam.

"'Pięć ech przed nami" - meldunek, pada— 
"I wszystkie idą w szyku torowym".,. 
Nam więc do walki trza być gotowym,.
Za chwilę zacznie się kanonada.

Kontrtorpedowce typu Elbląga
Trzymają się. blisko lądu;
Próbują przebić się do Cherbourg'a, 
A stamtąd do Brestu i Bordeaux.

yięc cała.piątka stara się zboczyć, 
Uniknąć naszej przewagi okrętów..
Lecz jest gotowa tę bitwę stoczyć 
Zanim aljanckic zdławią ją pęta.

Ryk dział stalowych., Pierwsza sława pada 
Trafiając wroga niemal ze wszech stron, 
A gdy mu inna cios śmiertelny zada 
Nastąpi wtedy na dnie rychły zgon.

Grzmią oerlikony i pom-pom warczy, 
W górze pocisków stalowych moc. 
Nam amunicji chyba wystarczy!
Myśmy gotowi na całą noc!

Śmierć w twarz zagląda i każdy czeka 
Na wynik krwawej,.zaciętej bitwy,.. 
Jednak z załogi nikt dziś nie narzeka, 
Myśląc czy cało wyjdzie z gonitwy.

Wyszliśmy, Taki był snąć wyrok Boga, 
Niemcy nam tylko kilka ran zadali.
A kiedy torped przeminęła trwoga - 
Cztery okręty nłonęły w oddali.

Na masztach zwycięzców, nad ranem, 
Po dwie bandery łopotały szumnie, 
Gdy wziąwszy odwet nad swoim tyranem 
Do własnej bazy wracali dumnie.

10.2,1951. T. KUBIAKOWSKI

—00O00—

Z okazji nadchodzących ŚWIAT WIELKIEJNOCY 
Zarząd Główny S.M.W, przesyła wszystkim Koleżankom, 

Kolegom oraz' sympatykom Stowarzyszenia

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA.

—00O00—
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Koleżanka p.Ic Broszkiewicz 'nadesłała list w sprawie pomocy dla chorych 
kolegów w szpitalach;

Do Redaktora "Naszych Sygnałów"

Pozwalam, sobie podsunąć Panu pewną myśl, która - tak rai się przynajmniej 
zda,je - ma pewne szanse powodzenia, dotyczy Komisji Opieki nad chorymi kole
gami. Zanim myśl tę ubiorę w formę konkretnego projektu, chcę ją umotywować.

Apel w tej sprawie w "Sygnałach" dał .niewątpliwie rezultaty w formie 
paczek /np.już ?!! od p. Kleczyńskiej/ i darów pieniężnych,. Nie wszyscy 
jednak członkowie zareagowali - może dlatego, że na skompletowanie i wysła
nie paczek brak im czasu, a suma, jaką mogliby na ten cel przeznaczyć, nie 
wydaje im się wystarczająca. Tak czy inaczej nawet duża ilość paczek/które 
uważam za śliczny odruch/ mogłaby w pewnych warunkach stać się nawet kłopo
tliwą dla Komisji Opieki - np„ Gdyby większość- z nich zawierała mydło, czy 
coś innego, co w danym momencie jest w dostatecznej ilości /przecież ofia
rodawcy dowiadują się dopiero po fakcie z "Sygnałów", co zawierały wysłane 
paczki, a już zupełnie nie mogą sobie stworzyć obrazu, co chorzy ohcieliby 
otrzymać, bo nie są z nimi w bezpośrednim kontakcie/. •

Z własnego doświadczenia wiem /odwiedzałam chore Polki w szpitalach, 
kiedy jeszcze mieszkałam w Perth/ że chory niekiedy daleko więcej cieszy się 
czy z pisma ilustrowanego> czy z polskiej książki, czy nawet z samego faktu, 
że go przecież ktoś odwiedził, bo widzi w czasie godzin, wizyt, że "do każde
go prawie ktoś przychodzi, a do ranie - nigdy nikt"/przytaczam słowa jednej 
z ''moich" chorych, kiedy ją odwiedziłam po raz pierwszy/

Aby więc móc odwiedzać chorych i zaopatrywać ich w to, co ira jest rze
czywiście potrzebne, lub co obcięliby mieć - Komisja Opieki musi rozporzą
dzać przede wszystkim pieniędzmi, i to możliwie "budżetem stałym"; ani dary 
/wpływające w niewiadomych terminach i od. stosunkowo niewielkiej ilości człon
ków/, ani nawet "Fundusz im. kpt.mar.J.Ginsberta" na to nie wystarczą.

gdaję sobie sprawę, że Remisji Opieki może być "niezręcznie" zwrócić 
się ponownie w tej sprawie dej nas, ale..,, jeden z członków może prosić- o 
umieszczenie w "Sygnałach" .apelu vr rodzaju-.

" abh każdy poczęstował chorego kolegę J papierosami miesięcznie"

/ 6 pensów /, czyli opodatkował się dobrowolnie 6 szylingami rocznie wyłącz
nie na ten cel, przesyłanymi w raniej więcej określonych terminach /rocznie, 
półrocznie, czy kwartalnie/. Celowo nie proponuję wyższego opodatkowania, 
aby jak największa ilość członków mogła w ten sposób swój obowiązek wobec 
chorych spełnić; kto bodzie-mógł i chciał - zawsze przecież może przysłać czy 
więcej pieniędzy, czy /jeśli woli tę formę/ paczkę.

Uprzejmie proszę rie trudzić się odpowiadaniem mi, gdyż prędzej czy 
później dowiem się z "Sygnałów'', czy myśl moja wydalą-się Ranom celową czy 
też nie.

Wyrazy poważania łączę 
(Glasgow, 22 stycznia 1951, /-/ Irena Broszkiewiczowa

t

! . Kol. Jf.KO ZIÓŁKOWSKI zawiadamia, że po uzyskaniu dyplomu
! "Accountant'a" otworzył praktykę i przyjmuje wszelkie 
i prace z dziedziny księgowości, spraw podatkowych,zakła- 
! dania i prowadzenia spółek akcyjnych, rewizji ksiąg.
i

! Porad'r dla członków S.M.W. bezpłatnie.
1

! /Adres; 6, Felden Str., S.W.6, Tel. REN 6164/
t



POLSKA MARYNARKA 'lOJETRA W KSIĄŻCE I PRASIE

Pięćdziesiąty,drugi rocznik znanego angielskiego-wydawnictwa, poś
więconego opisom flot wojennych świata, p.t. "JANE'S FIGHTINC- SHIPS" na 
rok 1950-51 ukazał się w sprzedaży nieco wcześniej niż zwykle, bo już 
w końcu ubiegłego roku, Pomimo to jednak układ tekstu został zmieniony 
na znacznie bardziej przejrzysty, a materiał informacyjny uzupełniony 
najświeższemi danemi. Ogółem dodano 80 stron druku, przerysowano wiele 
sylwetek, przejrzano wszystkie fotografje okrętów, usunięto przestarzałe 
i dodano 500 nowych,.

Ciekawą inowacją jest zmiana kolejności w jakiej uszeregowano różne 
rodzaje okrętów, 0 ile dawniej okręt linjowy /pancernik/ był zawsze na 
pierwszym miejscu, o tyle w tegorocznym wydaniu,pierwszym jest zawsze 
lotniskowiec, Wydawcy motywują tę zmianę faktem, że oba. mocarstwa morskie 
Stany Zjednoczone i Wielka Brytania prawie całkowicie wyzbyły się, lub 
wyzbywają się okrętów linjowych. W Stanach Zjedn, na 15 okrętów linjo- 
wych pozostających w rezerwie jeden tylko jest w czynnej służbie. Wiel
ka Brytania oddała na złom 10 z pośród pancerników, jakie posiadała w 
chwili zakończenia ostatniej wojny. Z pozostawionych pięciu tylko jeden 
jest w służbie i to jako okręt ćwiczebny.

Zupełnie inaczej przedstawia się stan lotniskowców, będących w po
siadaniu tych państw. Stany Zjednoczone posiadały przed drugą wojną 
światową jedynie 5 lotniskowców; obecnie mają ich 103. Wielka Brytania 
miała ich 7, obecnie zaś posiada 13. Wielkie lotniskowce - w dziedzinie 
rozmiarów, skomplikowanej budowy i urządzeń, oraz kosztów osiągnęły 
poziom równy poziomowi okrętów liniowych, zaś rod względem mocy i wydaj
ności maszyn, już je wyprzedziły.

Go do stanu Marynarki Wojennej w Polsce, to informacje o tym miesz
czą się już od kilku lat na znacznie mniejszej ilości stron, niż to miało 
miejsce'w okresie naszej, niepodległości lub podczas wojny. Ale chociaż 
w omawianym wydaniu dział polski zajmuje tylko dwie strony, zawiera on 
jednak 'więcej interesujących nas danych niż uprzednio.

Na stronie pierwszej /st,298/ zasadniczo zmiany - godne odnotowania 
jeżeli chodzi o porównanie z okresem niepodległościowym - to: brak koro
ny na głowie orła na banderze i zupełnie zmieniony rysunek proporca, który 
w miejsce dawnego krzyża kawalerskiego z ramieniem trzymającym miecz ma 
obecnie krzyż grunwaldzki, ustanowiony przez panujący w kraju reżym. Poza 
innymi danymi, jak; różne flagi, odznaki stopni oficerskich i informacje 
o tonażu floty handlowej w rubryce "administracja" widnieje tylko stano
wisko Ministra Obrony Narodowej "marszałka" M, Roli-Żymierskiego /n.b.po
dane błędnie/ Nie wołano /jak w dawnych wydaniach/ żadnych innych stano
wisk ani nazwisk. Natomiast na tejże stronie umieszczone są sylwetki 
okrętów "Błyskawica","Burza", "Czajka", "Sęp" i "Wilk",

Na stronie 299 znajdujemy dokładne opisy okrętów z podziałem na kla
sy i z dwoma fotografiami; "Błyskawicy" i "Sępa",

Ze znanych nam, dawnych okrętów, wykazane są następujące; Dwa Kontr- 
torpedowce; "Błyskawdca" i "Burza" /przy tej ostatniej wyjaśnienie, że 
znajduje się ona "w rezerwie" w Harwich/, Dalej - cztery okręty podwodne; 
oddzielnie "Sęp" i oddzielnie "Ryś", "Wilk" i "Żbik" /z’ wyjaśnieniem, że 
"Wilk" - "w rezerwie" w Harwich/. - Następnie cztery dawne "-wyławiaćze " 
min; "Czajka", "Mewa", "Ribitwa" i "Żuraw", odzyskane po wojnie od Niem
ców,

Z nowych okrętów wymieniono następujące;

Dziewięć’ wyławiaćzy min*

"Albatros" 
"C.za-pla" 
"Jaskółka"

"Jastrząb" 
"Kania" 
"Kondor"

"Kormoran" 
"Krogulec" 
"Orlik"

Wszystkie one są budowy rosyjskiej /1944-45/ o wyporności 130 ton, 
/wym:;100 x 16 x k/2 stóp/; uzbrojone w dwa działka plot 20 mm i 4 KM, 
Motory Diesel, pochodzenia amerykańskiego» 3 śruby; szybkość 10 węzł. 
załoga 32 ludzi.



B2.-

Dwa ścigacze torpedowe ;/ex-MTB 76 i ex MTB 116/, których nazw nie 
podano. Pochodzenia rosyjskiego /1944-45/, prawdopodobnie typu amerykań
skiego "PT",drewniane, posiadają następujące dane;

Uzbrojenie; No,76. - 1 działko plot 20 mm. No.116 - 4 K.M. 
Wyrzutnie torpedowe; po dwie, - szybkość J8 węzłów.

Dwanaście ścigaczy artyleryjskich;

"Bezwzględny"
"Błyskawic zny "
"Bystry"
"Dziarski"

"Dzielny" 
"Karny" 
"Niedościgły" 
"Nieuchwytny"

"Odważny" 
"Śmiały" 
"Sprawny" 
"Szybki"

Pochodzenia rosyjskiego o wyporności 4X3 ton. Z wyjątkiem "Błyskawicz
nego", który różni się nieco wyglądem i uzbrojeniem /2 działka 20mm i 4 KM/ 
posiadają po 1 działku plot' 20 mm i 2 KIM. Wymiary 65 x 11 x ? stóp, szybk. 
28 w, załoga - 22 ludzi.

Wszystkie "wyławiasze" min i ścigacze mają dwuliterowe skróty nazw 
wymalowane na dziobię.

Ropowiec "Stutthof" /?/ o wyporności 450 ton, oraz 
Tankowiec na wpuę "Plehmindorf" /?/ o wyporności 500 ton.
W uzupełnieniach podano dodatkowo;
Dwa statki szkolne; "Iskra".i "Dar Pomorza".

Poza 3-ma błędami /"Dar Pomoz-,!'- "Wyławiaczemin" - w jednym słowie - 
i"Rola-Zymiersz.i'/ pisownia stopni oficerskich i nazw okrętów po polsku 
bezbłędna.

« ---- 00O00—.- ■>

W londyńskim "Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza" z 15 lutego 
r.b. ukazał się - z okazji Święta Marynarki - feljeton.pióra Zygmunta No
wakowskiego p.t. "Dusza Morska", będący zbiorem wspomnień, reminiscencji 
i rozważań związanych z. życiem, osiągnięciami i pracą polskiej Marynarki 
Wojennej,

S P R A W 0 Z D A W C A

P E R Y S K 0 P I E

P 0 L S K A.

W 1953 roku 30 procent towarów eksportowych ma być przewożone statka
mi polskimi, a nie 10 orocent jak tc miało miejsce w roku 1949.

IZIE ŁKA. BRYTANIA

' W styczniu Home Fleet rozpoczęła manewry wiosenne. Dowódca Home Fleet 
adm„ Sir, Philip Vian kieruje manewrami najpierw z H.M.S. "Vanguard" a po
tem z lotniskowca H.M.S., "Indoraitable".

W końcowej fazie manewrów zostaną przeprowadzone ćwiczenia wespół z 
okrętami Floty Śródziemnomorskiej, oraz z okrętami Szóstej/Sródziemnomorskiej/ 
Floty Stanów Zjednoczonych. Koniec manewrów w marcu r.b.

Nowy lotniskowiec H.M.S. "Eagle" /klasy 
bliższym czasie opuści stocznię w Belfast.

"Ark Royal"/ 36.8OO ton, w naj-

Wielka Brytania ma już O.P. który może pozostawać w zanurzeniu "nies
kończenie" długo. Także Marynarka Stanów Zjedn. prowadzi prace nad zbliżo
nym typem. Rzecznik Departamentu Obrony /U.S.A./ oświadczył, że rozwija 
ona szybkość 26 węzłów w zanurzeniu i 30 węzłów na powierzchni. Tlen wytwa
rzany jest wewnątrz okrętu, dzięki czemu okres zanurzenia zależny jest 
tylko od zapasu paliwa, żywności oraz zadania do wykonania.



Piąty Lord Admiralicji /lotn.morskie/ vice-adm, M.J. Mansergh wypo
wiedział pogląd, że w przyszłości od samolotów, startujących z lotniskow
ców wymagać się będzie; 1/zwalczanie okrętów podwodnych, 2/ osłony z po
wietrza floty i konwoi, 3/ atakowania jednostek nawodnych i celów lądowych, 

W związku z tym unowocześnia się lotniskowce, wzmacnia się pokłady, 
windy i urządzenia hamujące. Używa się katapult do startów oraz bierze się 
pod uwagę możliwości startów pionowych. Przeprowadza się również próby 
» elastycznymi pokładami, na których lądować mogą samoloty bez podwozia jak 
również i hydroplany.

Jednostki Wspólnoty Brytyjskiej wraz z okrętami towarzyszącami /escort/ 
rgarynarki włoskiej przeprowadziły serię ćwiczeń na wodach w okolicach Taran-

Royal Navy odczuwa dotkliwy brak pilotów w lotnictwie morskim w związ
ku z czym Admiralicja przewiduje powoływanie na krótkie okresy pilotów 
R.N.Y.R., do czasu wyszkolenia dostatecznej ilości nowego narybku, 

AUSTRALIA

Od 30 stycznia b.r, odbywają się manewry koło poł.wsch. wybrzeży 
Australii'- z udziałem oprócz jednostek floty australijskiej okrętów Nowej 
Zelandii, Południowej Afryki, Pakistanu, Indii, Kanady, i Wielkiej Bry
tanii, Manewry skończą się 7 kwietnia.

Różnica zdań na tlę gratyfikacji pomiędzy morskimi czynnikami a ro
botnikami wstrzymała próby nowego kontrtorpedowca "Anzac".

EGIPT

Fregaty "Papua" i"Tobago", przerobione w Baltimore na statki pasażer- 
skie; przekazane zostały pod banderę egipską i mają być użyte do transpor
tu pielgrzymów do Arabii,

FRANCJA

Kontrtorpedowce klasy "Captain", "Riddle" i "Samuel F. Mills", przeka
zane Francji przez Stany Zjednoczone, przemianowano na "Kabyle" i "Arabe", 
Marynarka francuska posiada już sześć okrętów tej klasy, które zostały prze
kazane w 1944 roku,, podczas wojny parę okrętów tej samej klasy pływało 
pod- banderą brytyjską jako fregaty w osłonie konwoi.

HOLAIWIA

Vir końcu stycznia b.r, przybędą do Wielkiej Brytanii dwie eskadry holen
derskiego lotnictwa morskiego w celu zapoznania się z brytyjskimi metodami 
i techniką. Obydwie eskadry /20 maszyn, 175 ludzi/ pozostaną do.jesieni b.r.

Marynarka holenderska buduje sześć fregat, trzynaście trawlerów i inne 
mniejsze okręty.

JAPONIA

Stocznie japońskie budują kilka dużych i szybkich tankowców.

KANADA

R.C.N. zamówiła w stoczniach 18 nowych okrętów, na sumę 43.250,000 do
larów.

NIEMCY ■

Pod koniec września u.r. niemiecka flota handlowa posiadała 150 stat
ków po 1000 ton, i więcej, co stanowi 1/10 floty z 1939 r.

Przypuszcza się, że przed koncern 1951 r. niemiecka' flota handlowa 
zwiększona będzie do 700,000 ton.
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ROSJA

Donoszą z Niemiec, że Rosja posiada flotę tankowców o łącznym tonażu 
193,226 ton, oraz dwa statki wielorybnicze po 27,730 tęn każdy.

W dokach we Wschodnich Niemczech pracuje 21,000 robotników przy budo
wie i naprawie okrętów dla Rosji,.

SZWECJA

Bofors ulepszył ostatnio trzy typy swych dział p-lot. Działo 40 mm, 
które wystrzeliwało /przed ostatnią wojną/ 12q pocisków na minutę, strzela 
teraz 240.

TURCJA

Marynarka. Stanów Zjednoczonych za okrętami "Blower" i "Bumper" przekaza
ła Marynarce Tureckiej również okręt ratowniczy "Bluebird".

U.S.A,

Marynarka Stanów Zjednoczonych przebudowała kilka okrętów podwodnych. 
I tak cztery przystosowano do służby jako okręty obserwacyjno-radarowe; dwa 
przebudowano na transportowce dla wojska; jeden wyposażony jest w wyrzutnie 
rakiet kierowanych; a inny przerobiono na frachtowiec. Jak widać, okręty 
podwodne zaczynają rywalizować z kontrtorpedowcami jako "panny do wszystkie
go".

Ciężki krążownik "Newport News", 17,000 ton, okręt flagowy Szóstej/śród- 
ziemnomorskiej/ Floty Stan,Zjed. oraz cztery kontrtorpedowce były z wizytą 
w Barcelonie, poczym krą.żownik odszedł do Casablanki.

Następujące okręty U.S. Navy przeszły z rezerwy do służby czynnej; pan
cernik "New Jersey", 4 lotniskowce, 1 ciężki krążownik "Macon", 4 kontrtor
pedowce, 2 transportowce, 1 okręt-dok desantowy, 1 tankowiec, 1 okręt szpi
talny.. Ogółem ma być reaktywowanych 9 lotniskowców, 8 krążowników, 26 kontr- 
torpedowców, 5 okrętów p/OP oraz znaczna ilość innych.

Trzy trawlery /"Magpie", "pirate" i "pledge"/ zatonęły z dużymi stratami 
w ludziach, na minach na wodach koreańskich,

'WŁOCHY

Marynarka włoska zamówiła dwa kontrtorpedowce, po 2,400 ton każdy i szyb
kość 34 węzłów oraz pewną ilość ścigaczy,

SZYPER

FUNDUSZ im.KPT.W-.R. J. GINSBERTA

Na innym miejscu drukujemy list naszej członkini p.I.Broszkiewiczowej 
w sprawie pomocy dla naszych kolegów w szpitalach . W rubryce niniejszej 
podajemy dary w'naturze i gotówce jakie napłynęły do S.M.W.. na ten cel od 
ukazania się ostatniego numeru "Naszych Sygnałów",

Kol. J. KIAMT

Ko1.Z.PROSZEK/Sie mas zko/

Paczka zawierającajpuszkę konfi
tur, puszkę pasty czekoladowej, 
dwa funty jabłek, 1 funt mandary
nek,pół f. orzechów,10 papierosów.

Paczka zawierająca; 2 funty cukru., 
1 f, herbaty, 1 f. ryżu, 1 f, czeko
lady, pół funta owoców suszonych 
1 puszka roastbecf'u, 1 puszka be
konu 1 puszka mleka skond.l f.ma
sła.
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Na skutek starań kol.
W. FRANCKIEGO ■- Siostra Przeło- ■ • ■
żona klasztoru Serca Jezusowego
w mibjs.Reumera/Nową Zelandja/
przesłała- dla chorych S.M.W, Dziewięć puszek zawierających 
/Sącred Heart Convent N.Z./ 1 funt szynki każda.

Kol. J. Broszkiewiczowa/Glasgow/ Ł. 0. 10. 0
Kol. Z. Kleczyńska /Londyn/ 11. 0
Kol. M. Hrynkiewicz-Moczulska/Londyn/ 2. o
Kol. Maracewicz/Buenos Aires/ reszta ze .2, 0

składek.
Kol. .W. Majewski/pływa na Morzu Karaibskim/
,Kq1. M, Pietrzycki/pływa/
Kol. 17, Pawłowicz/Glasgow/
Kol. T. Farbisz/Szwecja/

2. 18. 0
10. 0
10. 0
5. 0

Wszystkim Łaskawym Ofiarodawcom Komisja Opieki S.M.W. składa- za na
szym pośrednictwem - serdeczne podziękowania.

KRONIK A

LONDYN'

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia napłynęło pod adresem Zarządu SMW i 
.Redakcji "Naszych Sygnałów" 112 listów z życzeniami od członków Samopomo
cy, oraz J2 listy od osobistości oficjalnych i różnych organizacji.

—ooOoo—

Kol. W. Majewski /pływający na wodach Morza Karaibskiego/ przekazał 
kwotę Ł. 3.- jako DAR na cele naszego stowarzyszenia. Zarząd Gł. S.M.W. 
składa szanownemu koedze ' najserdeczniejsze podziękowania-,za. ten ofiarny 
i godny.naśladowania uczynek.

—ooOoo—

W . ostatnich miesiącach opuścili Wielką Brytanię, udając się na stałe 
do różnych karajów następujący koledzy:

Kol. A. DOROZKOWSKI
11 

n 

tt 

fi

W.FIODOROWICZ '
L. LICHODZIEJEWSKI
J. TUMANISZWILLI
Z. ZAWISTOWSKI

dn, 27.12.1950 r. 
w styczniu 1951 
dn.22,12.1950 r. 
w grudniu 1950 r. 
w lutym 1951

do Nowej Zelandii
" Kanady
" St. Zjednoczonych

11

u

it

u

u

Wszystkim wyżej ■'wymienionym i ich rodzinom składamy serdeczne życzenia 
wszelkich pomyślności na nowym miejscu pobytu.

—0O00—

związku z wyjazdem pp.Refrena i Niny Oleńskiej na występy do Paryża, 
popularne w Londynie "Piekiełko", goszczące w lokalu Klubu S..M.W, przy 80, 
Drayton Gardens - przestało istnieć.

Nowo otwarty kabaret' artystyczno-literacki pod nazwą. "TAWERNA ARTYS
TYCZNA", z urozmaiconym programem często zmieniających się artystów, czyn
ny jest w lokalu naszego klubu w SOBOTY I NIEDZIELE, od godz, 8 do 11 wiecz.

--00O00—

W obradach Kongresu Zjednoczenia Polskiego, odbytego w dniach 10 i
11 marca r.b. w Londynie wzięli udział delegaci S.M.W. kol.kol, Wice
prezes Zarz.Gł. W. Żuławski, kier,działu zatrudn. E. Iwaszkiewicz oraz 
Sekretarz S.M.W. J. Busiakiewicz. - Dalsze szczegóły o tym zjeździe posta
ramy się podać w następnym numerze.

--000oo—
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. Z dniem 1 marca b.r. Związek Oficerów Polskiej Marynarki Handlowej 
przeniósł swą siedzibę do naszego domu przy 80, Drayton Gardens w Londynie,

Winno to niewątpliwie wpłynąć na. usprawnienie współpracy pomiędzy 
obiema.instytucjami i wzmocnić koleżeńskie stosunki jakie nas łączą. 
Kolegom z Mar. Handlowej życzymy przy tej okazji wszelkiej pomyślności w no
wym lokalu.

—00O00—

G Ł A S G 0 W

Z inicjatywy grona kolegów mieszkających w Glasgow!e odbyło się tam 
dnia 21 stycznia b.r. zebranie członków byłej Mar, Roj. na które przybyło 
blisko 60 osób. W wyniku obrad, którym przewodniczył Sekr.S.M.W. kol. J. 
Busiakiewicz, w charakterze delegata Zarządu Głównego, po omówieniu zadań 
i celów Samopomocy i po dyskusji na poważnym poziomie, postanowiono zało
żyć nowe Koło S.M.W..

W wyborach do zarządu Koła weszli następujący koledzy; L.Stróżniak/Pre- 
zes Koła/, W. Wiszniewski/Sekretarz/,W*Gygan/skarbnik/, E« Pawłowski i 
S, Strzelczyk/członkowie/. - Do Komisji Rewizyjnej - kol.kol. R. Madej /prze
wodniczący/, T. Walendzewicz i 5P. Ficek/członkowie/.

Serdecznie witamy naszych nowych kolegów i czytelników w Glasgow. Ini
cjatywa zorganizowania koła, godna pochwały i uznania napawa nas nadzieją, 
że szanowni koledzy ze Szkocji zaczną nadsyłać nam swoje korespondencje z 
terenu, czym chętnie podzielimy się z ogółem naszych czytelników.

—ooOoo—

PLYMOUTH

C-in-C Plymouth zaprosił Zarząd Gł. i członków S-.M.N. do wzięcia 
udziału w mającej się odbyć dnia 11 marca b.r. w Devonport - uroczystości 
odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci polskich oficerów i marynarzy, 
którzy zginęli w ubiegłej wojnie walcząc wespół z sojusznikami.

Ponieważ /w chwili oddawania kroniki na maszynę/uroczystośó jeszcze 
się nie odbyła, opis jej podamy w najbliższym numerze* Możemy jedynie za
znaczyć, że ze strony polskiej udział w odsłonięciu wezmąjp.adm,J.Swirski, 
p.amd.K.Korytowski, kmdr.St.Nahorski, prezes ZarzfGł.SM? - kmdr.B.Wroński, 
prezes Koła S.M.W. w Plymouth kmdr. W, Baszkiewicz oraz vice-prezes Żarz. 
Gł. S.M.W, mecenas W, Nadratowski.

/O wystawieniu tej tablicy na pokaz publiczny i uroczystościach związanych 
z tym w Londynie, pisaliśmy w poprzednim numerze "Naszych Sygnałów"/'

—ooOoo—

Z BLISKA I Z DALEKA

Kol, H. OGOREK /Adelajdę, Sth. Australia/ w liście z dnia 30.12,50 r, 
pisze co następuje;

"Przesyłam wszystkim w Samopomocy oraz wszystkim kolegom i znajomym, 
gdzie tylko się znajdują, serdeczne życzenia na progu nowego pół-stulecia*

Otrzymałem sporo listów z zapytaniem jakie są tutejsze warunki pracy, 
jak się tutaj dostać i jakie są tutaj możliwości wynajęcia domu. Pragnąłbym 
to wyjaśnić i odpowiedzieć na te pytania.

Pracy i możliwości jest dużo tak dla wykwalifikowanych jak i dla ludzi 
nie mających żadnego fachu. Oczywiście trzeba być przygotowanym na pracę 
w warunkach innych niż w Anglii* Mam na myśli pracę w głębi kraju gdzie pła
ca jest lepsza niż w miastach, ale za to jest się zdała od tego wszystkiego 
do czego przeciętny Polak w Anglii jest przyzwyczajony. Ludzie przeważnie 
kierują się do dużych miast, gdzie warunki pracy i rozrywki bardziej im od
powiadają.

W głębi kraju są mniejsze miasta. Niema wielkomiejskich rozrywek. Nie
które farmy są setki mil od najbliższego kina czy dance hall'u. Zakłady
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przemysłowe w głębi kraju zapewniają tylko pomieszczenie w Campach. Oczy
wiście nie jest tak wszędzie i masa ludzi mieszka wygodnie, ale trzeba być 
przygotowanym na to, że można być tym raniej szczęśliwym.

Australia jest tak odmiennym krajem od Anglii’ przeciętny obywatel 
żyje tutaj inaczej niż Anglik i myśli inaczej.

Po pięciu miesiącach mego tutaj pobytu, mogę oświadczyć, że jestem zu
pełnie zadowolony i dobrze zrobiłem opuszczając Anglię,

Najlepiej jest przyjechać na własny koszt, ponieważ nie ma się żadnych 
zobowiązań. Jeżeli chodzi o Trade Union'y to tym co mogą się wykazać, że 
są fachowcami i mają papiery, nie .robią żadnych trudności i mile widziani 
są. jako’"members". Ceny są różne a towarów jest masa i nic ma żadnych ogra
niczeń. Towary importowane z Anglii są droższe niż w samej Anglii a to ze 
względu na różnicę o 25/ pomiędzy funtem angielskim a australijskim,,

0 wynajęciu mieszkania nie ma mowy, a ceny na domy są fantastyczne. 
Niektórzy z tych "poor British Immigrants" płacą do 7000 funtów za dom. 
Ludzie mieszkają tutaj w bungalow, a bloki mieszkalne takie jakie widzi się 
w Anglii są zapełnione i jest ich stosunkowo mało. Łatwiej jest samotnemu 
dostać pokój przy rodzinie niż żonatemu z rodziną. Jedno mogę tylko oświad
czyć; - pracy pełno, kraj piękny i tylko żałuję, że nie przyjechałem tutaj 
wcześniej".

Kol. J.PIZUNSKI/Mariefred - Szwecją/ w liście z lutego b.r. pisze między 
innymi;

"Przedewszystkiem chciałbym przesłać serdeczne podziękowanie za życze
nia .świąteczne i opłatek. . Poza tym "Nasze Sygnały" wnoszą, do mego szarego 
życia dużo radości i miłych wspomnień to też, bardzo za nie dziękuję i mam 
nadzieję że w dalszym ciągu "Nasze Sygnały" będą ranię karmić na obczyźnie 
polskim słowem'.'

Kol. J, TUI<ŁiNISZgIU/S-reenville - U,S,A./który niedawno wyemigrował do U.S.A. 
w liście z dnia.10.1. b.r. pisze między innymi;

"Ja urządziłem się chwilowo w Greenwille - 50 mil od Bostonu. Miesz
kamy w ślicznym miasteczku, mając naprawdę wygodny i obszerny dom - 12 po
kojowy ze wszystkimi cudami, a więc centralnym ogrzewaniem, lodówką, elek
tryczną kuchnią, pralnią i.t.d. Dzieci spędzają całe dni na nartach, bo 
śnieg mamy prawdziwie zakopiański. Pomimo siarczystego mrozu, prawic co 
nocy 2o®C,.- 25°C. chłodu się wcale nie odczuwa. Mieszkania są bajecznie cie
płe i tak samo fabryki i biura. Ja cały dzień spędzam w fabryce i w domu 
w płóciennych spodniach i jednej koszuli z-zakasanymi rękawami. Pracuję w 
fabryce wyrobów drewnianych, skrzynki na amunicję idą w ogromnej ilości. 
Dostaję około / 45 tygodniowo na początek, ale traktuję tę pracę i tak tylko 
przejściowo. Zycie jest tak inne od wegetacji angielskiej, że żona moja, 
dzieci nawet, nie mówiąc już o mnie, oddychamy pełną piersią i czujemy się 
szczęśliwi. To jest sdąje się najważniejsze w życiu człowieka. Nawałnica 
polityczno-wojenna wisi nad nami tak samo jak i nad każdym innym, ale naogół 
nie widziałem tu żadnej histerji, o której zawsze z talią radością pisze 
prasa angielska i nasz Dziennik Londyński. Wręcz przeciwnie, ludzie są prze
konani, że trzeba skończyć z komunizmem i innej rady nie ma, jak ściągnąć 
pasek, wybulić więcej podatków, uzbroić się po uszy i zniszczyć to zło, 
które przykryło już. prawie pół świata,

Ludzie przyjęli nas z ogromną serdecznością,. Nie należy jednak z przy
kładu mojego wyciągać wnioski ogólne i rozciągać to na wszystkich emigran
tów, To że oddano nam dom nie biorąc ani grosza, że jeden z przyjaciół od
dał mi swój prześliczny Studebaker 1949 do dyspozycji, że znalazłem pracę 
w pierwszym dniu poszukiwań, to nie jest regułą - poprośtu szczęściem, że 
trafiliśmy na prawdziwych Polaków, którzy niedawno będąc w Polsce rozumieli 
tragedję naszą, jako byłych wojowników o wolność, którą pomimo zwycięstwa 
odebrano nam poprzez zdradę,

Ale można jako regułę przyjąć tę serdeczność społeczeństwa amerykań
skiego do nowych przybyszy. Qreenville jest miasteczkiem gdzie nie ma lud
ności polskiej. Jest to mieszanina francusko-fińska, a więc nie ma wpły
wów sentymentalno-kr.' jowych, a pomimo to ludzie na każdym kroku okazują 
życzliwość. Dzieci są zatrzymywane i na święta otrzymały moc prezentów od 
ludzi nam zupełnie nieznanych, W fabryce każdy starał się mi pomóc w pier
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wszych moich krokach. Foreman ani razu nie powiedział /jak to stale w Anglii 
się powtarza/ You must do that - natomiast jeżeli coś wykonuję nie tak jak 
potrzeba, przychodzi i mówi; wiesz Georce , spróbuj to robić tak, może będzie 
to łatwiej w ten sposób,. Po dwóch tygodniach dostałem pierwszą podwyżkę 
gaży. Teraz mam dostać drugą.

W związku ze St nem'Nadzwyczajnym - otwierają się lepsze możliwości. 
Robię pewne starania o lepszą pracę. Zarobki moje chociaż skromne na tutej
szym terenie wystarczają nam na życie, Wydajetny na nas czworo / 2q na 
tydzień, a jemy, a nie głodujemy. Owoców pełno i tanie. Winogrona wiel
kości śliwek, kosztują tyle co znaczek do Anglii. Ubrania'bardzo tanie i 
wcale nie najgorsze, ale różnica amerykańskich towarów z angielskimi polega 
na zasadzie, na której cały system ekonomiczny Ameryki się opiera, produkt 
każdy jest na jednorazowy użytek. To znaczy; sukienka na sezon, ubranie na 
rok, samochód do czasu nowego modelu i.t.d, Tyle byłoby na temat moich 
pierwszych przeżyć......

Jeżeliby który z moich przyjaciół i znajomych chciał dowiedzieć się 
jakichś specjalnych danych o Ameryce i możliwościach dostania się, proszę 
bardzo pisać a będę starał się w miarę awych możliwości pomóc......... "

Kol. J, ANCZYKOWSKl/pływajacy obecnie jako drugi oficer na M/S "Finto"/ 
w liście swym z dnia 20,12;1950 pisze co następuje;

" Z dużym zainteresowaniem czytam zawsze "Nasze Sygnały" a zwłaszcza 
korespondencję kolegów ze statków. Szkoda tylko, że "Nasze Sygnały" nad
chodzą w tak dużych odstępach czasu. Nawiązując do apelu "Redakcji" za
łączam parę osobistych wrażeń z pracy na morzu, którą niestety muszę kon
tynuować od czasu demobilizacji, Fiszę niestety, bo ostatecznie ciągła 
włóczęga po morzu nie należy do najprzyjemniejszych zajęć zwłaszcza gdy 
młodość ucieka. To już jednak inna historja. Wracając do morza a raczej 
statku szybko doszedłem do wnip.sku, że nie ma "perfect ship'u"k Jeśli po
mieszczenia są dobre, to wyżywienie słabe* Jeżeli i to nienajgorsze, to 
trasa fatalna. Jak ostatecznie tak się zdarzy, że statek posiada wszystkie 
te zalety, to "old man" jest niemożliwy do współżycia. Nie ma jednak róż 
bez kolców a tymbardziej pieniędzy.

Zacząłem swoją handlową karjerę ha morzu jako sećond matę na trampie 
o kinowej nazwie "Carlton". Chodziliśmy, z Liverpool'u w górę rzeki Mississi- 
pi po siarkę i z powrotem na wschodnie wybrzeże Anglii. Mimo, że statek 
roił się wprost od szczurów byłbym pewnie na nim pływał do obecnej chwili, 
gdyby nie to, że następny rejs był praktycznie naokoło świata. Nie mając aż 
tak wielkich aspiracji żeglarskich, zacząłem pływać na kontynent /Niemcy, 
Dania, Norwegja, Morze Bałtyckie/, Statek miał piękną nazwę która powinna 
odzwierciedlać charakter naszej emigracji - S.S."Solidarity", Pływałem na 
nim prawie rok i tylko warunki polityczne zmusiły mnie do zejścia./zacho
dził zablisko stron rodzinnych/.Wreszcie natrafiłem na prawie"perfect ship" 
może dlatego, że był to ostatni mohikanin ze znanej przedwojennej floty 
"Yeowerda" z Liverpool'u. Statek miał wśród innych i tę zaletę, że woził 
pasażerów. Niewielu bo stu zaledwie, lecz za to takich, którzy szli na rejs 
dla samej przyjemności pływania. Jednym słowem czterotygodniowa "pleasure 
cruise". Trasa naturalnie musiała być odpowiednia i rozrywki na statku też. 
Oficerowie brali czasami nawet zbyt pełny udział. Przy dźwiękach muzyki 
płynęliśmy z Liverpool'u do Lizbony potem na Madeirę a stamtąd przez wy
spy Kanaryjskie, Las Pąlmas de Grand Canaria i Santa Cruz de Tensriffe - 
do Iiverpool'u. Czasami się dziwiłem dlaczego mi nie każą płacić za pobyt 
na statku. Sielanka ta trwała 7 miesięcy i skończyła się z pójściem.statku 
na paromiesięczny remont. Obecnie służę w kompanii której mottem jest, a ra
czej są słowa "The oldest linę with the newest ships". Naturalnie wszyscy, 
którzy mają jakikolwiek kontakt z morzem wiedzą, że jest to MacAndrew Linę 
lub popularnie wśród Anglików zwana "Polish Navy Linę" jako że służy w tej 
kompanii duża liczba Polaków/na moim statku trzech/. Statek ma wesołą nazwę 
M.S. "Finto" i w zupełności na nią zasługuje głównie ze względu na obfitość 
i taniość napojów alkoholowych. W Hiszpanii do której regularnie zachodzi 
nauczyłem się po hiszpańsku i nawiązałem niezwykle serdeczne stosunki z 
Hiszpanami które zapoczątkowałem na Wyspach Kanaryjskich a terz kontynuuję 
w Barcelonie w Wencji i Kartaginie. Zauważyłem,że słowo Polacco ma dla 
nich wprost magiczne znaczenie, mają ogromnie dużo sympatii dla Polski i 
Polaków i to zarówno tak zwani"kapitaliści" /eksporterzy i plantatorzy 
owoców/ jak i warstwa "czarnorobocza" /robotnicy portowi/. Jedną z przyczyn 



jest wspólny kult religijny i ta przyczyna jest wspólną dla obu wymienio
nych warstw z którymi się stykam. Druga przyczyna sympat ji wynika z róż
nych pobudek "kapitaliści" uważają nas za wrogów komunizmu a "czamoroboczy" 
za członka.narodu z rodziny sowieckiej. Na zakończenie tych paru osobistych 
wspomnień i wrażeń, chciałbym zasugerować by "Nasze Sygnały" ogłaszały listę 
kolegów pływających wraz z nazwami statków. Zdarza się bowiem czasem, że 
w tym samym obcym porcie są statki na których pływają koledzy czy znajomi, 
lecz nie wiedzą o swoim istnieniu a tak przecież byłoby raiło spotkać się 
i pogawędzić."

Kol. J. W(5BĘL/przebywający. od dłuższego czasu w Kanadzie/nadesłał nam 
obszerną korespondencję której urywki zamieszczamy;

"Korzystając z odrobiny czasu jakim dysponuję z konieczności, bo leżę 
w łóżku chory na"flu" , postanowiłem napisać możliwie obszerhy list zawie
rający między innymi"cotnplain", Otóż "Nasze Sygnały" w moim przekonaniu 
są niezmiernie miłą publikacją, czytam- je z.prawdziwą przyjemnością. Kolum
na "Z Bliska i z Daleka" nosi zgoła błędny tytuł i powinna w moim pojęciu 
być zatytułowana "Z Daleka"-only,.... Wszyscy jesteśmy rozproszeni po świę
cie i wydaje mi się że wiadomości o każdym z nas z Mar. Woj. dla każdego 
z nas są bardzo cenne, ciekawo i posiadają dużo sentymentu. Wydaje mi się, 
że cokolwiek się z nami stania bez względu na to czy się jeszcze spotkamy 
czy nie/losy nasze będą i powinny nas wspólnie interesować. Jak dotychczas 
"Nasze Sygnały" skrupulatnie publikują listy kolegów"z daleka"a nam z dale
ka nic nie. wiadomo, co się dzieje z kolegami "z bliska". Osobiście byłbym 
bardzo wdzięczny każdemu ktoby te informacje w tej czy innej formie poda
wał od czasu do czasu do wiadomości, tymbardziej, że większość kolegów to 
są ci "z bliska",

A teraz moje wrażenia o Kanadzie, Zanim jednak przystąpię do tematu 
przytoczę określenie autora książki "Opportunity in Canada". Otóż tenże 
pisze że ktokolwiek zamierza osiedlić się w Kanadzie i chce osiągnąć 
sukces,musi być "tough" tak fizycznie jak i pod względem charakteru. Trud
no sobie wyobrazić bardziej trafne określenie. Generalizując sytuację mo
żna powiedzieć, że każdy emigrant w początkowym okresie musi się imać pra
cy fizycznej, kt°rej tempo w tym.kraju jest zawrotne bez żądnej przesady. 
W każdym przemyśle w kt0rym‘robotnik nie jest zorganizowany, wyzysk jego 
jest bardzo duży. Naogół emigranci są robotnikami niezorganizowanymi i 
bez możliwości polepszenia swego bytu przynajmniej na przeciąg jednego roku. 
Panuje tu dość dosadne powiedzenie "thedLd man is just like an old horse, 
fit for fox farm". Tu robot ik który utracił możliwośpi zarobkowania, zdany 
jest wraz z rodziną na kompletną nędzę. Zasiłek z Unemployed "xchange jest 
bardzo mały w porównaniu z kosztami utrzymania. Choroba w rodzinie to więk
sza tragedja, bo koszta szpitala są ponad wszelką wyobraźnię. Jeżeli ktoś 
nie jest w stanie płacić, otrzymuje też odpowiednie traktowanie a wypadki, 
że taki pacjent za wszelką cenę stara się opuście szpital nie są rzeczą 
nadzwyczajną. Rachunek szpitala przypomina rachunek hotelowy, a więc; room, 
nurses, operation, medicines i.t.d. i.t.d,- Dla normalnego śmiertelnika to 
szpital jest utopią* Ten opis oparty jest-na doświadczeniach mych znajo
mych. Z własnego doświadczenia mógłbym podać cały szereg przykładów,' które 
popierają w zupełności wyżej przytoczone powiedzenie żó "'one has to be 
tough". Niedawno przeprowadzałem pewną transakcję z bankiem. Naogół panuje 
przekonanie, że banici to poważna instatytucja i tam nie ma szwindlu. Jest 
to słuszne w odniesieniu do innych .krajów ale nie tu. Konkretnie; bank 
usiłował wziąć mi 11% jako procent od pożyczonego kapitału, pomimo, że 
kontrakt podpisałem na 5^/2% a 6% jest górna granica nałożona przez prawo* 
Jak się dowiedziałem później przez znajomych, manager próbował zrobić trochę 
pieniędzy,, bo czasami ludzie nie orjentują się. Tu dolar to pierwsze i ost- 
tnie słowo jeżeli chodzi o pojęcie sukcesu w życiu. . Za dolara sprzedaje się 
własną rodzinę czy własną duszę. Inny bardziej poważny przykład. IRO zaj
mowało si.ę transportem D.P.'ów z Europy do Kanady. Procedura następująca; 
krewny D.P.'sa w Kanadzie zobowiązuje się do zapłacenia kosztów transportu 
wg. normalnej taryfy. D.P, zostaje władowary na statek, który właśnie za
wiózł wojska okupacyjne do Europy i wraca na drugą stronę po dalsze. Po 
załadowaniu D.P. 'ów zostają-informowani że muszą pracować na statku bo nie 
płacą oni za. transport. W międzyczasie s ich krewniaków egzekwuje się 
na miejscu w Kanadzie zobowiązane kwoty. Po wylądowaniu sprawa się wyja
śniał, ale niestety już zapóźno i nic nie można zrobić. Kompania okrętowa 
natomiast zrobiła grube pieniądze na D.P.'ach. Tego rodzaju wypadki są na



porządku dziennymi "Soaked the sućker" jest to motto każdego co postano
wił-osiągnąć ^sukces w tym kraju. Jest rzeczą niezaprzeczalną, że stan
dard życiowy ,jest tu bez porównania wyższy niż w Anglii nawet. Tu sa
mochód^ .lodówka, maszyna do pisania,to czy do prania są absolutne a,b.c. 
w codziennym ■życiu. Jedną może najbardziej charakterystyczną cechą w 
tym kraju to życie na kredyt. Kupuje się wszystko, nie ma jednej rzeczy 
której nie możnaby kupić na spłaty. Prawie każdy jeździ samochodem za któ
ry w dalszym ciągu płaci tygodniowo lub miesięcznie. Umeblowanie, dom, 
czy nawet biżuterję kupuje się w ten sam sposób......... .. ■

Pominąwszy to wszystko Kanada jednak to piękny kraj, kraj gdzie każ
dy ma otwartą drogę i możliwości. Jeżeli chodzi o mnie to urządziłem się 
naogół nieźle, obecnie jestem jedynym właścicielem "Bonnie Dnon", kupiłem 
samochód Austin "Devón 4-0" /oczywiście na raty/. Pracuję w dalszym ciągu 
w jubilerstwie i wyrabiam z nadgodzinami do 70 dolarów tygodniowo. Zakła
dam farmę kurzą’ i w ubiegłym roku miałem 50 kur. Celem zorjentowania się 
praktykuję na tjsj ilości i już obecnie kupuję 250 sztuk...........

Korzystając z okazji przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia i życzeń 
nia wszystkim koleżankom i kolegom z czasów chwalebnej działalności Mar* 
Woj."

Kol, T. FARBISZ/Szwecja/ pisze w liście z dnia 1+ marca 1951.

"Serdecznie dziękuję za nadsyłane "Sygnały", które zaspakają wiele 
moich ciekawości i są oczekiwane niemal na równi z listami od najbliższych. 
Zarazem ponawiam życzenia pód adresem Zarządu - dalszych owocnych rezulta
tów pracy w ogarnianiu "owczarni".

Z Skandynawskich stron trudno coś interesującego donieść, poza tym, 
że w Szwecji, z b. marynarzy, osiedliło się ponad 80-ciu, Około 6o~tka 
zobywatelała już, Jak dotychczas, wszystkim wiedzie się dobrze. Bodaj 10 
'{poszło w inżyniery'i w techniki", drugie tyle - "w majstry" lub prowadzi 
samodzielne warsztaty. Reszta, z dwoma - trzema wyjątkami, wykwalifikowani 

:i wysoce cenieni rzemieślnicy. Gdyby nie "trefna" strefa geograficzna, rao- 
żnaby mówić, że i dalej będzie im dobrze.

Osobiście w pracy na lądzie mogłem być też zadowolony, lecz uważałem, 
że zdrowiej będzie pływać i od 6,6,ub.r. mechanikuję na m/s Ferroland, 
12,600 br.t. rudotankowcu, na którym po raz 22-gi wyruszam z Narwiku do 
Antwerpii lub Rotterdamu, Na nikogo, ani na nic tu narzekać nie mogę, 
prócz pogody. Niestety, jako obcokrajowiec mogłem otrzymać tę pracę'jedynie 
z braku Szwedów, Takie ustawodawstwo. Braków jednak'tak szybko nie wypeł- ■ 
nią, więc liczę na to zatrudnienie, a nuż, aż do rozjaśnienia naszej wspól
nej emigranckiej sytuacji...."

Kol. A, HUIEWIC Z /Kanada/ w liście swym z dnia 8 marca 1951 pisze między, 
innymi•

".. ...Poprostu Pan Komandor nie uwierzy jaka to jest przyjemność 
otrzymać te kochane "Sygnały"; ' Pomostu człowiek przez pewien czas, czyta
jąc "Sygnały" czuje się znów jakby w gronie swoich drogich dawnych, przy
jaciół i kolegów.

W obecnej mojej sytuacji zaszły pewne zmiany. Udało się nareszcie 
sprzedać .swoją farmę. Mieszkam w danej chwili w samym Toront®*,-' Pra
cuję chwilowo w fabryce aparatów radiowych Philips'a. Praca ciężka, pracu
ję w nocy. Zarabiam około / 50 tygodniowo. Wziąłem na początek pierwszy 
nadającą się pracę. Potem zobaczę co będzie dalej. Może wrócę znów na 
farmę, ale już na specjalną hodowlaną. Mając już parę lat praktyki pra- ■ 
cy pa farmie, więcej się orjentuję teraz w tej dziedzinie.... .Przy okazji 
proszę przyjąć moje pozdrowienia oraz będę wdzięczny o ile przekaże pan 
pozdrowienia moje,moim morskim przyjaciołom i kolegom." - -

! ■ j- •
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Kol. Z.Siemaszko-PROSZEK długoletnia nasza współpracowniczka po wyjeździe 
swym na stały pobyt do Kanady nadesłała następujący list którego urywki 
przytaczamy:

" Na ręce Pana Prezesa przesyłam list pożegnalny ... Pracując w S.M.W 
przez trzy lata zżyłam się bardzo a otoczeniem i członkami. Stali się oni 
dla mnie bliskimi i drogimi ichciałam dla nich czynić wszystko co tylko 
mogłam najlepszego. Może nie zawsze mi się to udawało, ale chęci moje by
ły jaknajlepsze,. Niestety życie płynie i czas ucieka. Trzeba było i mnie 
pomyśleć o swojej przyszłości. Dziś powiedzieć mudzę, że z rozdartym ser
cem opuszczałam mury Samopomocy w której pozostawiłam cząstkę siebie, 
jeżdżając chcę tą drogą pożegnać wszystkich kolegów i życzę by życie było 
dla nich łaskawe i przyniosło im spełnienie życzeń."

W dalszym ciągu swego listu Kol.Z. Siemaszko-Proszek podaje swoje wra
żenia i szczegóły z życia w Kanadzie. Oto kilka urywków;

" ...Znalezienie zatrudnienia w obecnej chwili jest dosyć łatwe, pra
cuje się 9 godzin dziennie. Płaca robotnika niewykwalifikowanego od 65 cent, 
do 1.40 doi. za godzinę. Wykwalifikowany zarabia /. 2 i ponad. Najbardziej 
poszukiwani są tokarze. Przeważnie wszystkie przedsiębiorstwa pracują na 
trzy zmiany. Panuje tu taki zwyczaj, że właściciele małych farm pracują 
po fabrykach na nocnych zmianach gdyż farma sama nie daje wystarczającego 
utrzymania. Kanada bezprzecznie jest droższa niż Anglia a pomimo tego do
robić się tu można. Podatki są duże, szczególnie kawalerowie i samotni lu
dzie dostają w skórę. Podam niektóre cery produktów. Funt masła 0,64 o, 
funt słoniny 25 c, funt kiełbasy polędwicowej 1. doi. Mięso wołowe od 5O-9Oc. 
cielęcina 1,2q d. wieprzowina od 60-1 doi. tuzin jaj 70 o. Ubranie męskie 
około 15 doi, Najlepsze są pochodzenia angielskiego i te są bardzo drogie. 
Ogólnie rzecz biorąc Kanada produkuje straszną tandetą tak że aż oczy bolą 
jak się ogląda wystawy, 0 samochodach trudno mówić takie są piękne. No
woczesny Ford model 1951 kosztuje / 2.400, Ładny domek w mieście składa
jący się z czterech pokoi, kuchni werandy i przedpokoju, garażu i innych 
dodatków kosztuje około / 50 miesięcznie. Jeżeli chodzi o świadczenia 
socjalne to istnieją ale są jeszcze w powijakach. Swoboda tutaj duża. 
Nie trzeba się meldować ani posiadać jakichkolwiek dokumentów. Stosunek 
starej emigracji do nowej raczej nieprzyjemny. Stara emigracja przeszła 
bardzo ciężki okres zanim do czegoś doszła . 0 sentymencie do nowej emigra
cji trudno mówić* Starzy emigranci nie mają żadnych aspiracji oprócz te
go by mieć jaknajwięcej dolarów w banku. Bardzo silnie są tu zorganizowani 
w przeciwieństwie do nas Ukraińcy. Architektura miast w moim pojęciu 
obrzydliwa. Każdy tutaj jest dla siebie inżynierem i architektem..

SKRZYNKA. POCZTOWA - ODPOWIEDZI REDAKCJI

Kol J. A1CZYK0WSKI /m/s "Finto", MacAndrew Linę/ - Serdecznie dziękujemy 
za przychylne słowa dla "Naszych Sygnałów" i wyjaśniamy, że przerwy w ukazy
waniu się naszego pisma są spowodowane li tylko trudnościami organizacyj
nymi. Praca zarobkowa tak dalece absorbuje naszych współpracowników, że 
czas dla "Sygnałów" jest dosłownie uszczknięciem wielu godzin z okresu snu 
lub wypoczynku. Gdyby nie listy "kolegów korespondentów", to nie wiemy 
czy pismo nasze byłoby na tyle ciekawe, jak Pan o tym wspomina.

Jesteśmy wdzięczni za nadesłaną korespondencję, pana sugestję co do 
ogłaszania listy z nazwiskami kolegów pływających, wraz z nazwą statku i 
linji uważamy za ciekawą i pożyteczną i postaramy się ją uwzględnić i- w 
tym miejscu właśnie apelujemy do wszystkich kolegów pływających na stat
kach o podanie nazwy statku i linji okrętowej do której on należy.

Łączymy serdeczne pozdrowienia i prosimy o dalsze listy.

Kol. Irena BROSZKIEWCZOWA/dlasgow/ - List Pani drukujemy w całości, uwa
żając jej inicjatywę za bardzo chwalebną i słuszną* uwagi ogólne o opiece 
nad chorymi kolegami też najzupełniej zgodne z naszym poglądem. Mamy na
dzieję, że Pani projekt spotka się z takim samym oddźwiękiem wśród naszych 
kolegów, jak i inne, poprzednie apele w tej sprawie. Łączymy podziękowania 
i pozdrowienia.



Kol. J, KRAJEWSKI /Plymouth/ - Dziękujemy za list i za pochwałę "Naszych 
Sygnałów", Jesteśmy w kłopocie jak mamy odpisać na poruszone w liście pań
skim zagadnienia.Zapytuje pan mianowicie; "jaką akcję Samopomoc przepro
wadza na terenie społeczeństwa angielskiego w sprawie naszych granic za
chodnich?" oraz "jak Samopomoc wpływa na Rząd R.p. by t-.:.i podobną akcję 
przeprowadzał?".

Zasadniczo list szan.,-kolegi powinnyśmy skierować do Zarządu Głównego 
S.M.W. który odpowiedziami na powyższe pytania mógłby się zająć,"Nasze 
Sygnały" nie są oficjalnym biuletynem Samopomocy, a jedynie pismem wyda
wanym przez nią. Redakcja posiada pewną autonomję,treść zaś "Naszych Sy
gnałów" jest natury informacyjno-sprawozdawczej. Jako wydawnictwo nie zaj
mujemy się zagadnieniami politycznymi emigracji, uważając, że służy do te
go prasa codzienna i inna t.zw, "drukowana",' a nie' "powielana" i "for mem- 
bers only".

Aby nie spowodować jednak u szan, kolegi wrażenia, że nie interesują 
nas zagadnienia przez niego poruszane, nadmieniamy, że wśród naszych współ
pracowników nie ma nikogo kto by zechciał /i miał po temu odpowiednie ma- 
terjały/ zająć się poruszaniem tematów politycznych. Zaznaczamy, że.Zarząd 
Główny S.M.W, wyznają- pogląd nie mieszania się do spraw politycznych, a 
zajmowania się sprawami samego stowarzyszenia i jego członków. W tej dzie
dzinie też jest kłopot z brakiem rąk do pracy.

Wydaje się nam, że byłoby pożądane, aby. szan. kolega swe uwagi zech
ciał skierować do któregoś z wydawnictw politycznych, których tyle ukazu
je się na terenie W. Brytanii. "Nasze-Sygnały" nie mogą zamieścić Pana 
korespondencji, jedynie dlatego, że drukujemy listy o innym charakterze. 
Bylibyśmy wdzięczni za każdą korespondencję z pływania; spostrzeżenia ogól
ne, warunki pracy i.t.p. są dla naszych czytelników bardzo interesujące. 
Kończąc zaznaczymy, że Zai-ząd S.M.W. bierze zawsze udział we wszystkich 
okazjach zaznaczenia naszego,polskiego i niepodległościowego stanowiska.

Powyższe wypowiedzi są oczywiście wyrażeniem poglądów/ Redakcji "Na
szych Sygnałów",. Być może Zarząd zechce udzielić Panu obszerniejszych wy
jaśnień w korespondencji prywatnej,.. Łączymy pozdrowienia i prosimy o ko
respondencję z podróży.

Kol. T, ICUBIiiKOWSKI /Cambridge/ - Dziękujemy za nadesłane wiersze. Jeden 
z nich zamieszczamy w niniejszym numerze.

Kol, H» OGOREK/Płd, Australia/ - Dziękujemy za życzenia Noworoczne, oraz 
za dalszą korespondencję. Życzymy powodzenia.

Kol. J, PIZUNSKI /Szwecja/- pańskie pochwały i mile słowa wypowiedziane 
pod adresem "Naszych Sygnałów", na które być może nie zasłużyliśmy, sprawi
ły nam naprawdę wielką przyjemność. Serdecznie za nie dziękujemy. Czy szan, 
kolega nie zechciałby łaskawie opisać nam w liście, swoich warunków życia 
i pracy, jak się pan urządził i czy spotkał Pan kogo z naszych kolegów w 
Szwecji? Będziemy radzi móc-wydrukować w następnym numerze pańską korespon
dencję. Łączymy koleżeńskie pozdrowienia.

Kol. J, WRÓBEL /Kanada/ - Dziękujemy za przyjazne słowa skierowane pod na
szym adresem. Co do zmiany tytułu naszej kolumny "Z bliska i z daleka", 
na "Z daleka "only" jak to szan. kolega proponuje, to nie możemy tej suge- 
stji wprowadzić, ponieważ wciąż mamy nadzieję, że ktoś z kolegów- będących 
"blisko" wreszcie coś także napisze w "Sygnałach",

Kol. T, FARBISZ /Szwecja/ - Jest nam niezmiernie miło iż"Nasze Sygnały" 
są przyjmowane z takim uczuciem o jakim kolega pisze, W tym właśnie rozu
miemy nasze zadanie i bylibyśmy szczęśliwi gdyby "Nasze Sygnały" przyjmowa
ne były z równym uczuciem u wszystkich naszych czytelników. Zachęca to do 
dalszej pracy i wysiłku. A gdyby tak zorganizować wszystkich naszych mary
narzy przebywających w Szwecji w koło S'.M.W. lub w inny sposób wzmocnić 
łączność z nami?



Kol.A. HULEMCZ /Kanada/ - Dołożymy wszystkich starań by "Nasze Sygnały" 
regularnie docierały do rąk szan,kolegi. Jest nam bardzo miło usłyszeć 
że wnoszą one tyle zadowolenia i wspomnień związanych z dawnymi kolegami 
i przyjaciółmi. W związku ze zmianą 'warunków i miejsca pobytu, życzymy 
wszystkiego najlepszego.

Kol. J, TUMANISZYI LI /U.S.A./ - Dziękujemy uprzejmie za wyczerpujące infor
macje ilustrujące obraz życia w U.S.A, Chętnie byśmy widzieli częstsze ko
respondencje szan. kolegi, gdyż dział ten jest najistotniejszym.działem 
"Nas zych Sygnałów".

Kol. Zofia SIEMASZKO - PROSZEK /Kanada/ - Szan. koleżance składamy z okazji 
zamążpójścia najserdeczniejsze życzenia. Jednocześnie miło nam, że nie za
pomniała Pani o "Naszych Sygnałach" nadsyłając ciekawą korespondencję, 
która powinna zainteresować nasze czytelniczki, jako pierwsza od jednej 
z ich grona. Łączymy serdeczne pozdrowienia, prosząc o dalszą pamięć.

ARTYSTYCZNY DOROBEK KAZIMIERZA PAZOWSKIEGO

Wątpliwem jest czy Kazimierz Pazowski chodząc do szkoły w dalekim 
Wilnie, lub odbywając służbę oficera w Marynarce Wojennej w okresie osta
tniej wojny mógł przypuszczać, że jego nazwisko znane będzie tysiącom lu
dzi, w najróżniejszych krajach, A jednak śmiało można twierdzić, że dziś 
niema już zapewne poważnego fotografa-artysty, lub wielbiciela fotografiki 
po tej stronie kurtyny, któryby się nie zetknął z jego pracami na między
narodowych wystawach sztuki fotograficznej, wzmiankami o nim oraz repro
dukcjami jego prac w prasie i periodykach poświęconych sztuce w której 
się wydoskonalił.

Po wystąpieniu z Mar. Woj. dał upust swoim zamiłowaniom estetycznym 
i rozpocząwszy studia w angielskiej Szkole Sztuki ukończył ją z odznacze
niem, jako najlepszy jej uczeń. Poświęciwszy się głównie portretowi, oraz 
fotografji dla prasy, wystawił już swe prace na blis ko 80 wystawach mię
dzynarodowych, zdobywając liczne pierwsze nagrody, które dzięki niemu, 
przypadły Wielkiej Brytanii po raz pierwszy. Royal photographic Society 
w Londynie przyznało mu tytuł Associate Member. Tytuł przyznawany tylko 
tym fotografom-artystom, których prace wykazują pomysłowość i odmienny 
styl własny.

Pod pozorami łatwości, z jaką Kazimierz Pazowski spełnia swe zamierze
nia artystyczne kryją się; wielka praca i poważne podejście do tematu, 
rzetelna i wciąż pogłębiana znajomość swego rzemiosła, subtelna wrażliwość 
artystyczna, no i niewątpliwy talent. Zdolności kompozycyjne, dążenie do 
jaknajwiększej prostoty ekspresji /najtrudniejsze w każdej sztuce/, umiejęt
ność przekazania widzowi swej wizji artystycznej są składnikami tego talen
tu* Talentu, który sprawia, że oglądanie jego dzieł jest często głębokim 
przeżyciem estetycznym.

M.H.M.

L W

W ciągu stycznia b,r. w sali "Camera Club" przy Manchester Sąuare w 
Londynie otwarta była wystawa prac fotograficznych K.PALOWSKIEGO. Odwiedził 
ją Kol. H.HOYER /Londyn/, nadsyłając do "Naszych Sygnałów" garść swych 
wrażeń, które niżej drukujemy.

..........Kiedy przed ostatnim zebraniem Zarządu jeden z kolegów rozdawał 
zaproszenia na wystawę K. pazowskiego, jak zapalony fotograf-amator, wybra
łem się na nią przy pierwszej sposobności, zwłaszcza, że autorem prac był 
nasz kolega z Marynarki i członek Samopomocy.

Przyznać muszę, że fotograf je oglądałem z prawdziwą przyjemnością.. Jak 
mogę z nich sądzić /a jest to pierwsza jego wystawa, którą mogłem zoba
czyć/ kol, Pazowski interesuje się głównie portretem, chociaż zupełnie nie 
zaniedbuje i innych dziedzin fotografji artystycznej.

Jego technikę cechuje niezwykła ostrość obrazu - ostrość chwilami aż 
niepokojąca i granicząca z bezlitosnym ujawnianiem defektów modelu. Ten 
realizm fotograficzny daje najlepsze wyniki przy fotografowaniu twarzy o
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ustalonych lub b. wyrazistych rysach. Widać to zwłaszcza w modelach po
chodzenia egzotycznego, murzynów i hindusów, których portrety były licznie 
na wystawie reprezentowane.

Najbardziej mi jednak utkwił w pamięci portret mężczyzny o typie ra
czej słowiańskim, z pół profilu, w kapeluszu, ze zniszczoną cerą i ledwie, 
dostrzegalnym wyrazem zmęczenia czy też ciężkich przeżyć, w oczach. Ostre 
światło, padające z przodu wydaje się być światłem słonecznym i w połącze
niu z pozorną bladością twarzy, sprawia wrażenie wyjścia z mroku w pełnię 
blasku słońca.

Za bardzo ciekawe uważam studium twarzy kobiecej sfotografowanej po
przez woalkę; utrzymane w skrajnej ostrości, Z pejzaży natomiast został 
mi w pamięci motyw zimowy; pokryta śniegiem, pochyła, gubiąca się między 
domami ulica w mroku mroźnej nocy, oświetlonej, rozproszonym blaskiem la
tarni.

Całość wystawy sprawiała wrażenie pierwszorzędnego wysiłku twórczego 
Z prawdziwą przyjemnością możemy koledze Pazowskiemu pogratulować jego pięk
nego dorobku artystycznego.

H. HOYER 
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