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Zwracamy się do wszystkich naszych Szanownych Czytelników z prośbą 
aby zechcieli- nadsyłać korespondencje z podróży, pobytu w różnych krajach 
d.t.p. pod adresem naszego pisma,. Prosimy też o nadsyłanie o ile możnoś
ci ciekawszych fotografji /na błyszczącym papierze i możliwie wyraźne od
bitki/, które mamy możność umieścić w prasie wychodzącej na emigracji.'

Znaczenie takich korespondencji dla podtrzymania łączności między na
mi jest bardzo wielkie, jak to widać z treści listów, które drukujemy.

Drugą prośbą jest poparcie projektu kol,, Anczykowskiego o łaskawe nad
syłanie ADRESÓW FIRM I NAZW STATKÓW j’- na których znaczna część naszych Szan... 
Czytelników pracuje.. Jest dużo kolegów,, którzy gdyby znali nazwy statków i 
firm innych kolegów, lub ich adresy mieliby możność- odwiedzić się wzajemnie 
podczas pobytu, w portach., Mieliśmy już niejednokrotnie tego rodzaju okolicz
ności, że kilku kolegów przebywało w tych samych portach jednocześnie nic nie 
wiedząc o tym i nie mogąc się. z tego powodu zobaczyć ze sobą*. ■ \

REDAKCJA "NASZYCH SYGNAŁOM”1 * * 4

i !

! Polska Szkoła Techniczna w Lilford /500 uczni/ poszukuje Il-go kucharza. ’ 
! 0 wszystkie szczegóły należy się zwracać do kol. J.Tchórznickiego !
! "Technical School", Lilford Nr* Oundle, Northants. !
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Nikt nie powraca nigdy z takiego okrętu, aby powiedzieć jak ciężka była 

jego śmierć, jak nagła i druzgocząca rozpacz jego ludzi. Nikt nie wie, jakie 
były ich myśli, jakie żale w chwili śmierci, z jakimi słowami na ustach 
umarli... . .

Lecz jest coś niezmiernie wzniosłego w nagłym przejściu tych serc od... 
walki i wysiłku,..od rozległej, nieukojonej wściekłej powierzchni mórz - do 
wielkiego spokoju głębin, których snu nie zamąciło nic od zarania wieków.

JOZEF KONRAD KORZENIOWSKI
/"Zwierciadło Morza" rozdz; Okręty Zapóśnione i Prz< 

padłe/

W związku z tragicznym zaginięciem okrętu podwodnego H.M.S. AFFRAY Prezes 
Zarządu Głównego S.M.W. przesłał dn. 26 kwietnia r.b, na ręce Admirała S.M*RAW 
wyrazy współczucia w imieniu Zarządu i członków Samopomocy, w odpowiedzi na co 
otrzymał list, którego treść podajemy w oryginale;

Flag Officer, Submarines, 
Fort Blockhouse

3Oth April, 1951.
Gosport, Hants

Dęar Commander Wroński,

Thank you very much indeed for your letter dated 26th April, 1951. 
Ishould be glad if you would convey to all Members of the Polish Nawal 
Association the thanks of all of us in the Submarine Branch of the Royal 
Navy for their kind expression of sympathy in the loss of H.M.S.AFFRAY, 
which we appreciate all the morę as it comes from our friends who. fought 
so gallantly with us during the last World War, 

/
I am passing on your message to the next of kin of those who lost 

their lives in H.M.S. AFFRAY, by whom I am surę it will be welcomed.

Yours very sincerely
S.M.RAW

Rear Admirał

W- dniach 17 i 18 marca b.r. w siedzibie S.M.W. w Londynie odbył się 
doroczny Zjazd Samopomocy Marynarki Wojennej. Ze względu na przeszkody po
wodujące opóźnienie w wydaniu sprawozdania z Walnego Zjazdu podajemy poni
żej. kilka szczegółów;

Ilość reprezentowanych głosów w momencie otwarcia Zjazdu 204.
Wybrano Komisje; Programową,- Gospodarczą oraz Komisję Matki celem 

opracowania ram działalności Zarządu na rok przyszły* Wnioski poszczegól
nych Komisji były następnie dyskutowane na Plenum Zjazdu.

Wybrano nowy Zarząd w następującym składzie;
Prezes Kol. B. WROŃSKI, oraz Koledzy; F* Atlasiński, F. Balicki, 

F. Biel, J* Busiakiewicz, P. Hubicki, A. Jaraczewski, Z* KLeczyńska, 
J. Mackus, M* Moczulski,. W* Nadratowski, A* Piechowiak, W. Starzewski, 
S. Traszko, J* Wiszowaty, W. Żuławski.

Zebraniu przewodniczył kol* M. Krynkiewicz-Mbczulski*
Sprawozdanie ze Zjazdu ukaże się w najbliższym czasie*



DZIESIEG LAT TEMU

Rok 1941

Dnia 13 kwietnia - 0.O.R.P. "Garland" i "Piorun" biorą udział w akcji 
ratowniczej krążownika pomocniczego H.M.A.M.C. "Rajputana", storpedowanego 
na północnym Atlantyku, między Islandją a Grenlandją* Uratowano 299 rozbitków,

Dnia 30 kwietnia - Kontrtorpedowiec "Ouragan" i dwa ścigacze, wypożyczone 
w lipcu.1940 roku Marynarce polskiej zostają zwrócone Marynarce Wolnych Fran- 
.cuzów, w Wielkiej Brytanji.

Dnia 2q maja - Podniesienie bandery na nowym kontrtorpedowcu O.R.P. 
"Krakowiak".

Dnia 26 maja - O.R.P."Piorun" w zespole IV flotylli kontrtorpedowców, 
dowodzonej przez Captainza P. Vian'a bierze udział w operacjach przeciw pan
cernikowi niemieckiemu "Bismark".

Flotylla ta a wraz z nią "piorun" tworzyły eskortę konwoju WS8B, który 
w chwili otrzymania rozkazu dla flotylli znajdował się mniejwięcej w odległoś
ci 300 mil od eskadry pancerników brytyjskich, które miała osłaniać, opuściw- 
8 zy.konwó j. ■ '

O.godz, 2 w nocy, dnia 26 maja IV flotylla KT otrzymuje rozkaz opuszczeni 
konwoju i przejścia do osłony pancerników/, przyczyni O.R.P. "Piorun" wraz z 
"Maori" osłaniają H.M.S. "Rodney", pozostałe zaś H.M.S* "King George V".

0 godz. 2q.38 tegoż dnia "piorun" dostrzega jako pierwszy "Bismarka" otwi 
ra doń ogień i przez pół godziny znajduje się pod ogniem jego dział, poczem 
bierze udział w dalszym pościgu.

KRONIKARZ

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ W PLYMOUTH

W dniu 11 marca odbyła się w Plymouth uroczystość odsłonięcia tablicy, 
poświęconej pamięci i uczczeniu poległych w czasie 2-ej Wojny Światowej - 
marynarzy polskich, walczących u boku Marynarki Brytyjskiej.

Jak już o tym "Nasze Sygnały" donosiły /"Nasze’ Sygnały Nr,1-2 Styczeń- 
Luty 1951/ tablica ta była wystawiona w Londynie w Instytucie Historycznym 
im. - Gen. Sikorskiego a potym w Admiralicji.

Ostatecznie wmurowano ją przy bramie w Dockyardzie w Plymouth, znajdują
cej się kolo baraków, w'których mieściła się Komenda Morska Południe i C.W. S.F, 
a odsłonięcie jej w dniu 11 marca stało się pewnego rodzaju lokalną manifesta
cją i hołdem złożonym wysiłkowi wojennemu Polski w Drugiej Wojnie Światowej 
na odcinku morskim.

W uroczystości" wzięli udział ze strony brytyjskiej G*in C. Plymouth 
admirał MacGregor, Dowódca Okrętów Podwodnych admirał Raw, Główny Oficer Łącz
nikowy do sprzymierzonych Marynarek z okresu wojny admirał King, oraz Lady 
Moncrieffe, przewodnicząca Komitetu zbiórki na ufundowanie taolicy*

Ze strony polskiej obecni byli admirał'Swirski, admirał Korytowski, ostat
ni Komendant Morski Południe Komandor Nahorski* Poza tym w uroczystości bra
ło udział spore grono oficerów brytyjskich, kolonia polska w Plymouth i dele
gacja Zarządu Głównego S.M.W.

Głównym punktem uroczystości było przemówienie admirała MacGregora, do
skonałe w formie i świetnew wygłoszeniu*

W odpowiedzi admirał Swirski podziękował Komitetowi Organizacyjnemu Ufun
dowania Tablicy oraz G.in C..Plymouth, .

; Odsłonięcia dękonał admirał MacGregor- poozem zostały złożone wieńce. 
Całość uroczystości wywarła, na wszystkich obecnych głębokie wrażenie.

JEDEN Z UCZESTNIKÓW . '



- 3 - //oa

W PERYSKOPIE

-M-

Międzynarodowa Komisja Morska zbierze się we wrześniu w Neapolu i omawiać 
będzie między innymi; zajęcia /aresztowania/ statków, ograniczenia odpowiedzial
ności oraz hipoteki okrętowe.

Ogólna Komisja Morska na posiedzeniu w maju omawiać będzie możliwości zwo
łania międzynarodowej konferencji dla omówienia warunków marynarzy azjatyckich.

Umowa o bezpieczeństwie na morzu 1948 r, zatwierdzona została przez siedem 
państw. Jeszcze trzy państwa powinny ją zatwierdzić.

WIELKA BRYTANIA

Wszystkie fregaty mają być zaopatrzone w nową broń, która zastąpi dotych
czasowe "Sąuid". Jest to wielo-cylindryczny moździerz wyrzucający bomby głębi
nowe przez dziób. Do jego obsługi potrzebnych jest mniej ludzi a same bomby 
mają niezrównanie większą siłę niszczenia.,

Stocznie prywatne zgodziły się na udzielenie pierwszeństwa zamówieniom 
admiralicji.

Na okręcie zaopatrzeniowym "FORT DUQUESNE" przeprowadzono doświadczenia 
z helikopterami w celu użycia ich do obrony statków handlowych przeciwko 0.0.P.

FRANCJA

Association Techniąue przypuszcza, że powodem niektórych wybuchów i.poża
rów ładunków na siatkach jest wibracja maszyn*

HISZPANIA

Ekspedycja hiszpańska poszukuje statku "EL PRECIADO", który zatonął w 
1792 r, na wysokości Montevideo, podobno z . 7.0 t. złota peruwiańskiego na po
kładzie.

JUGOSŁAWIA

Jugosłowiańska marynarka handlowa posiada 43 pełnomorskie statki o łącz
nym tonażu 290,000 t.

NIEMCY

Statki Niemiec zachodnich używały będą bandery niemieckiej, zaś te ze 
wschodnich, jak dotychczas, literę "C" kodu międzynarodowego.

Niemiecka flota trawlerów /rybackich/ ma 2J1 jednostek o łącznym tonażu 
93,100 ton.. W 1939 r. było 373 statki - 123,332 ton,

Me wschodnich Niemczech 21,000 robotników pracuje przy naprawie rosyjskich 
statków, specjalnie takich, które nadają się do transportu wojsk.

Niemieckie linje żeglugowe starają się zakontraktować dwa panamskie stat
ki, "ARGENTINA" i "BRASIL", do rejsów transatlantyckich.

Rząd Wschodnich Niemiec rekrutuje osiemnastoletnie dziewczęta z Młodzieży 
Komunistycznej jako radiotelegrafistki na statkach.

NORWEGIA

W stoczniach lub podczas większych napraw norweskie statki handlowe wypo
sażane są w podstawy do dział.

PANAMA

Zarząd Kanału Panamskiego żąda by na statkach przechodzących przez kanał 
wszyscy byli szczepieni przeciwko ospie w ciągu ostatnich trzech lat.



Pancernik "SÓTiTEĆKI SOJUZ" rozpocząłw grudniu próby pod d-twem komandora 
A.F. Zobel, oficera carskiej marynarki. Dane okrętu; 78774 X 108 X 36 stóp 
/24O X 33 X 11 metrów/; wyporność 35,000 ton,. Porównując wyporność tej jedno
stki z "KING GEORGE V", która jest taka sama, lecz o 'wymiarach 745 X 103 X 
27 3/4 stóp, widać że tonaż rosyjski jest tylko cyfrą nominalną, w rzeczywi
stości okręt ma 60,000 ton. Poza tym zanurzenie 36 stóp na Bałtyk jest mało 
prawdop odobne.

Rząd Sowiecki przyspiesza realizację projektu połączenia Bałtyku z Morzem 
Czarnym za pomocą kanału łączącego Bałtyk z Dunajem,

Rosjanie wynajęli statek linji Stanhope za olbrzymią sumę Ł.55,000 celem 
przewiezienia pełnego ładunku gumy z Malai do Odessy.

U.S.A,.

Na Pacyfiku zatopiono lotniskowiec "INDEPENDENCE", który używany był w 
doświadczeniach z bombą atomową na Bikini*

W związku z działaniami na Korei, Marynarka Stanów Zjednoczonych kontrak
tuje prywatne stocznie na zachodnim wybrzeżu dla odciążenia stoczni własnych*

SZYPER

! t

! ZNACZKI POLSKIE !
! przed i po wojenne, obozowe,, korpusowe, !
! : i wszelkiego rodzaju ciekawostki . I
! S~P RZEP AM !
1 JAN KUZNÓWICZ, 2q, Drayton Court !
! Drayton Gardensr London S*W* 10 !
f f

Apel Kolegi Anczykowskiego umieszczony w ostatnich "Naszych Sygnałach", 
jak wynika z listów dochodzących do nas znalazł u kilku kolegów właściwy 
oddźwięk. Niestety tylko u kilku* Jak jednak ten projekt jest wciąż aktual
ny wynika z listu kol. Bocheńskiego który podajemy poniżej;

"Z dużym zainteresowaniem zawsze czytam listy kolegów. Projekt kol. 
Anczykowskiego aby ogłaszać listy z nazwami statków kolegów pływających uważam 
•za. bardzo pożądany* W moim wypadku pracując w ujściu Shatt al. Arab /Rzeka 
Arabów- Tygrys z Eufratem/ mijamy szereg statków, przeważnie tankowców. Bez- 
wątpienia na niektórych z nich pływają koledzy* Coprawda bazujemy we Fao do
kąd statki nie zachodzą, niemniej jednak mógłbym pokiwać przechodząc. Do 
portu Basry chodzimy jedynie raz na miesiąc.

"Pływam" na 300 stopowej dradze, Lagrując kanał dla tankowców lądują
cych w-Abadanie. Pracujemy bez przerwy sześć dni a odpoczywamy dwa* Praca 
jest bardzo monotonna, gdyż kręcimy się stale w jednym i tymsamym miejscu. 
Pięć miesięcy lata jest raczej uciążliwe. Szczególnie daje mi się we znaki 
brak snu z powodu gorąca.

Zajęcie jakkolwiek jest dobrze płatne traktuję jako bardzo tymczasowe, 
gdyż nie chciałbym siedzieć w tym kraju zbyt długi okres życia* Kraj charak
teryzuje się brakiem wszystkiego z wyjątkiem ropy, daktyli i piasku. Znamienna 
jest częsta odpowiedź Arabów "Mąko" /nie ma/. Raczej zazdroszczę kolegom 
którzy mieszkają w krajach bardziej cywilizowanych,"

Bar Dredging Scheme, 
Fao, 
Iraq.

Mój statek S/D "TIGON" 
/często nas zmieniają/



BAŁ S.M.W. w LONDYNIE

Dnia 28 kwietnia b.r.w salonach Klubu Białego Orła odbył się "BAL WIOSEN
NY" urządzony przez .Samopomoc Marynarki Wojennej w celu podtrzymania łączności 
między członkami oraz zasilenia funduszu pomocy dla cęorych. Organizacją i 
przygotowaniem balu zajął się "Komitet Balowy" złożony z kilkunastu pań pod 
przewodnictwem kol, W.ŁOMIDZE. Według licznych odgłosów dochodzących nas z 
zewnątrz imprezę powyższą należy uważać za całkowicie udaną. Sprężysta organi
zacja, miła atmosfera i sympatyczni goście - wszystko to złożyło się na ukształ
towanie się tej pochlebnej opinii. W ramach balu, jako atrakcja dochodowa, 
odbyła się loteria i licytacja na które fanty zostały nam łaskawie ofiarowane 
przez ofiarodawców, których nazwiska podajemy poniżej. Każdy z uczestników 
przy wejściu na bal otrzymał pamiątkę maskotkę w postaci flag' sygnałowych "M.W" 
Doskonale prowadzony mazur i inne tańce spowodowały liczne brawa i wyrazy uzna
nia wodzirejowi - kol. Tymińskiemu. W przyjemnym nastroju większość gości nie 
opuściła sali - aż rano. Aczkolwiek było niewiele ponad 300 osób zabawa przy
niosła Ł.86.7.10 czystego dochodu, z czego Zarząd Główny S.M.W. przeznaczył 
Ł,41.7.10 na cele Komitetu Opieki zaś-resztę na inne cele,S.M.W. W tym miejscu 
z upoważnienia.Zarządu Głównego S.M.W. wyrażamy serdeczne podziękowanie za 
ofiarną pracę w związku, z urządzeniem balu Kol. Łomidze oraz paniom; H.Biliń
skiej, J, Białowskiej, A. Biskupskiej, B.Busiakiewicz, I.Bernas, E.«.Fara, I.Gliń- 
skiej, E. Hoyer, Z. Kleczyńskiej, B. Kłopotowskiej, M.Kiihn, T.Nowickiej, B.Mo
szyńskiej, E, Minkiewicz, J. Piotrowskiej, A.Ponikiewskiej,; A.Tyc, J.Tymińskiej 
M.Żurawskiej.

Na loterię fantową urządzoną na balu ofiarowano następujące fanty;

Butelka Martela
2 jardy organdiny

2 jardy jedwabiu „
pudełko czekoladek J

nylony
męska jed.chusteczka 
puszek do pudru

6 nożyków do owoców
■ 2 talje kart p.p. Piorowie

rozpylacz

butelka rumu
butelka wiśniówki poi, 
nylony
2 srebrne solniczki 
broszka
czekoladki Wedla
50 Players'ów
50 papierowów 777
Soir de Paris
2 torciki Wedla
6 pudełek parówek
Kwiaty do dekoracji sal

-Związek Oficerów Marynarki Handlowej 
. -j5«E» Idzikowski
-p.J. Białowska
-p.A. Tycowa
-p.E. Hoyerowa
-p.Z. Kleczyńska
-p,J. Tymińska
-p.A,. Biskupska
-p.K, Majewska
-p.A. Szyjkowski

-p.J. Karnicka
Materjał i odznaki S.O.S,

dla gospodyń -p.E. Fara
2 kotwiczki, materjał
i 2q wzorów sygn.M.W.

Filc do wykonania odznak
-p, J, Pi o t r ows ka
-p.M,. Hrynkiewicz-Moczulska

Wszystkim łaskawym ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania za mi
łe i hojne dary, które w dużym stopniu przyczyniły się do urozmaicenia balu 
i zwiększenia czystego dochodu na cele S.M.W.

SZANOUTY CZYTELNIKU!
Czy zapłaciłeś już składkę członkowską?

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



KOMUNIKAT KOMISJI STATUTOWEJ

Komisja Statutowa Zarządu Głównego S.M.W, dopracowuje projekt zmian Statutu 
S.M.W. Wszyscy członkowie S.M.W. zainteresowani w zmianach Statutu, a w szcze
gólności członkowie, którzy na Walnych Zjazdach wyrażali poglądy o konieczności 
zmian Statutu, są proszeni o nadsyłanie do Komisji Statutowej projektów zmian. 
Adres; Polish Nawal Association, 80 Drayton'Gdns. London S.W. 10.

Jakkolwiek kopie obecnie obowiązującego Statutu były wysyłane do wszyst
kich członków S.M.W. może się zdarzyć, że któryś z członków nie posiada takiej 
kopii obecnie. Kancelaria Zarządu Głównego wyśle dodatkowy egzemplarz na żąda
nie po otrzymaniu zaadresowanej i ofrankowanej koperty.

KOMUNIKAT KOMISJI OPIEKI I PUND, Ł.1.KPT.1UR, J, GINSBERTA

Komisja Opieki nawiązuje kontakt listowny, lub osobisty z chorymi.W odpo
wiedziach swoich chorzy, przebywający w szpitalach i ci, którzy już szpitale 
opuścili, proszą o pisanie do nich. Oto parę wyjątków z otrzymanych listów;

"Dziękuję bardzo za list,. Każdy list od Komisji lub kogokolwiek będzie 
mile widzianym, gdyż będąc odseparowanym od świata nie mam z nikim kontaktu".

"List otrzymany sprawił mi niezmierną radość, lubię pisać i otrzymywać 
listy, ale niestety nie mam od kogo".

"Bardzo dziękuję za list, to nareszcie taka przyjemność' pisać do kogoś. 
Proszę pisać jak najwięcej. Prosiłbym też o odwiedziny kolegów, bo to bardzo 
rzadka radość"..

Proszą też chorzy o książki, które Komisja wysyła. Trafiają się jednało, 
niestety i bardzo ciężkie sytuacje materialne, zwłaszcza wśród tych, którzy już 
wyszli ze szpitali, gdzie stała pomoc w rf-turze jest niezbędna. Dlatego pro
simy bardzo o 'pamiętanie o naszych kolegach.

Słowa wdzięczności za paczki są naprawdę wzruszające, oto przepisane do
słownie;

" Nie wiem naprawdę, jak mam Szanownemu Komitetowi Opieki podziękować za 
tak szlachetną pamięć. Powiem tylko tyle, że człowiekowi, zdawałoby sią zapo
mnianemu i obojętnemu wszystkim, robi się bardzo przyjemnie i raźnie, gdy prze- 
konywuje się, iż jest jeszcze jakieś szlachetne serce, które pamięta i tym uczyi 
kiem odkarmia na nowo zwątpiałą i wyczerpaną już z energii duszę.

Zdawałoby się, iż przez twarde i uparte życie, stałem się mniej czuły i 
odporniejszy na tego rodzaju wzruszenia, lecz widzę iż byłem w będzie, tak 
mniemając. Człowiek jeszcze potrafi się wzruszyć i cieszyć jak dziecko."

Potrzeby naszych chorych vywołane' warunkami> odbiegają nieraz od potrzeb 
naszych będących zdała od szpitala i tak’czasem może ucieszyć kogoś rzecz zda
wałoby się niepozorna. Ktoś pisze bowiem.;

"Chcę bardzo podziękować za pamięć i. za fachowe opakowanie paczki z której 
rzeczy bardzo się przydały. Także dziękuję za przyzwoity. noteswyśmienite 
biskwity w wspaniałem pudełku itd..." '

Ośmiu naszych chorych jest w bliskim zasięgu Londynu i proszą o wizyty. Ktc 
z kolegów chciałby ich odwiedzić, lub też' kto chciałby pisywać do chorych /może 
by i Panie zechciały wziąć w tym udział’/•proszony jest o pisemne skomunikowanie 
się z Komisją Opieki.

PRZEWODNICZĄCĄ KOMISJI OPIEKI.

Poniżej podajemy listę darów w naturze i gotówce jakie napłynęły do S.M.W ► 
naapel.p, Broszkiewicz i p. Kleczyńskiej

Kol. J. Krawczyński Ł. 1. 0. 0
Kol. J. Kuznowicz 6.0
Kol. Z. Zawistowski 4. 0
Kol. J. Ziajka 6. o
Kol. J. Fojcik 10. 0
Kol. Z. Klećzyńska 10. 0
Kol. H. Chwalibóg 1. 0. 0
Kol. J. Klamt 10. 0
Kol. K. Sawiez-Korsak 1. 0
Kol. J. Krasowski 5. 0
Kol.. S» Traszko 4. 7



Fani C* Clark- 1 ubranie męskie /marynarka,- kamizelka, spodnie/
2 swetry.

Bezimiennie - 1'prześcieradło
1 poszewka
1 ręcznik
2 chustki do nosa

. 1 para skarpetek
1 krawat
2 koszule wełniane
1 puszka surz. owoców.

Kol. J. Busiakiewicz; - 1 para butów.
Kol. E. Iwaszkiewicz - 1 para półbutów,

Bezimiennie - słownik angielski "Dux"
Wdowa po ś.p. płk. B. Raczkowskim 

zamieszkała w Polsce dla chorych

1 koszula-bluza
1 ubranie wojskowe /letnie/
1 pudełko biszkoptów
1 tabliczka czekolady
20 papierosów
1 mydło,
1 notes
3 koperty z papierem i znaczkami

20'. p ap i er osó w, 1 laska.

- 25 książek.

Zamiast udziału w balu;

Gen* M. Kukieł 10/~
Płk. M„. „Piekarczyk 10/-

Kol, B* Karnicki L«. 2* 0. 0

K R 0 N I' K A

LONDYN

Dnia 6 maja 1951 odbyło się w siedzibie S.M.W* zebranie członków Funduszu 
Of*Mar, _ Zebranie to zwołane przez Powierników Funduszu miało na celu poinfor
mowanie Kolegów o dotychczasowej działalności Funduszu i wysłuchanie opinii ko
legów co do dalszego jego użytku.

Porządek zebrania następujący;
1. Idea powstania Funduszu i jego los...... Kol. B. Wroński
2. Działalność Funduszu i wnioski z jego

użycia ........... Kol* J. Busiakiewicz
3* Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ........... Kol. B. Karnicki

; Zebraniu przewodniczył Kol* M* Wolbek* Sekretarz Kol. W* Szuster. Wnioski 
i zalecenia które wyłoniły się w następnie powstałej obszernej dyskusji ujęto 
w protokóle zebrania. Wszystkie informacje interesujące na ten temat kolegów 
członków Funduszu Of.Mar, otrzymać można od kol* J, Busiakiewicza*

NOWY JORK

Koło S.M.W* New York występujące pod nazwą Samopomoc 'Weteranów Marynarki 
Wojennej /Polish Navy Veterans Association/ nie ustaje w energicznej akcji 
zbiórki funduszu na Dom Marynarza w New York'u. W tym celu urządza ono cały 
szereg imprez dochodowych oraz usilną akcję w radio prowadzoną energicznie prze 
sympatyka i przyjaciela Koła p.M. Kęckiego,. który jest kierownikiem programu po 
sko-amerykańskiego na stacji W.L*I.B* w New York"u. Ostatnio Koło pozyskało ta 
że do tej akcji popularnego w Ameryce Ojca Justyna, który nadaje swoje programy 
radiowe na 3^-ech stacjach amerykańskich*

Jednym z członków honorowych zbiórki na Dom Marynarza jest admirał amery
kański W.Maswell, który będąc Amerykaninem polskiego pochodzenia zapisał się na 
członka Samopomocy Marynarki Wojennej*

Zarząd Koła New York chcąc przyjść z pomocą naszym kolegom przebywającym w 
szpitalach Wielkiej Brytanii zorganizował pomoc w postaci paczek,,, które w miarę 
ich możliwości będą nadsyłane do Komitetu Opieki Zarządu Głównego w Londynie. 
Komitet Opieki będzie je rozdzielał i przekazywał wszystkim tym chorym, przeby
wającym w szpitalach, których adresy i nazwiska są ńam znane i którzy najwięce, 
tej pomocy potrzebują.

Zarząd Koła New York w miarę swoich możliwości postarał się ułatwić okres 
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przejściowy po przybyciu do U.S.A* czterem kolegom, którzy wylądowali w Stanach 
nie posiadając żadnego oparcia ani środków- finansowych. Pomoc ta wyrażała się

w udzieleniu im pomieszczenia i wyżywienia*

-000O000-

W ostatnich miesiącach opuścili 
różnych krajów następujący koledzy;

Kol. J„ NITECKI 
Kol. K. MADEJ 
Kol... M. ILOOnCZ 
Kol. 0. DWORAKOWSKI 
Kol., S* SAMSONOW 

z Koła Glasgow
Kol,.dr,B,,MARaOWSKI 
Kol,. Z.. MATUSZYŃSKI 
Kol.- KREFFT

Wielką Brytanię, udając się na stałe do

z początkiem lutego do U.S.A,
z początkiem kwietnia do Poł*Afryki
z początkiem lutego do Kanady
dn, 13..4.51 do U.S.A.
In* 28.4.51 do U.S.A.

19.,5.51 do British Honduras 
w maju do U.S.A.
w maju do Kanady

Wszyscy ci- koledzy za pośrednictwem "Naszych. Sygnałów" przesyłają kolegom 
z S.M.W. życzenia i słowa pożegnania my ze swej strony życzymy im i ich rodzinom 
wszelkiej pomyślności na nowym miejscu pobytu.

-oooOooo-

Wrócili z Wenezueli po odbyciu 2-letniego kontraktu w Anglo-Saxon Petroleum 
Co. Koledzy; 0. Gliński,, Z* Pleśniak, J. Ziajka i J* Krawczyński.

Wrócił po odbyciu pływania w linii Lamport & Holt kol. M* Witkowicki.

-oooOooo-

W pierwszej połowie kwietnia Zarząd Gł. S.M.W. otrzymał od p,' Admirała
J. UNRUGA /w odpowiedzi na przesłane Mu życzenia, imieninowe/ list, którego treść 
zamieszczamy niżej;

Agadir, 8,4.51

"Wszystkim Kolegom zespolonym w Samopomocy M.W. przesyłam'moje wyrazy wdzięcz
ności za pamięć- o mych imieninach.-

Zapewniam Panów-, że piękny rozwój naszej instytucji niezmiernie mnie cieszy. 
"Nasze Sygnały"-czytuję'z zainteresowaniem i zawsze na nowo się raduję kiedy je 
odbieram z poczty.-

Życząc naszej Samopomocy i wszystkim Kolegom osobiście najlepszego powodze
nia, łączę wyrazy mojego szczerego oddania."

-oooOooo-

W drugiej połowie kwietnia b.r. Zarząd Gł. S.M.W. przesłał życzenia imieni
nowe na ręce p.- Admirała J. SWIRSKIEGO, który w odpowiedzi nadesłał list następu
jącej treści;

Londyn, 23.4.51

"Proszę Zarząd Samopomocy Mar.Wojennej o przyjęcie podziękowania za łaskawą 
pamięć o moich imieninach i za życzenia.

Przesyłam Panom .serdeczne pozdrowienia."

-oooOooo-
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KAPELUSZE DAMSKIE z własnych,powierzonych materiałów 
poleca; M. HRYNKIEWICZ-MOCZULSKA

16, Drayton Court, Drayton Gdns. S.W. 10. Tel.KEN 0510
DLA. CZŁONKÓW S.M.W. i ich Rodzin ZNIZKA
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Z bieżącym numerem Sygnałów Redakcja zmienia nieco tytuł tego działu 
na bardziej odpowiadający treści. Naszym pragnieniem jest prowadzenie go 
w ten sposób, aby czytając przeżycia kolegów rozrzuconych czy podróżujących 
po całym globie ziemskim mieliśmy możność brania udziału w ich radościach i 
kłopotach. Aby ci, którzy związani są ze stałym miejscem mrący znaleźli w 
tym dziale chwilę zapomnienia o monotonii dnia codziennego a ci którzy podróżu
ją po morzach i oceanach znaleźli w nim możliwie dużo wiadomości o lądach, za 
którymi tęsknią na morzu.

Redaktorzy Sygnałów proszą jeszcze raz wszystkich kolegów, aby nadsyłali 
listy z wiadomościami o sobie i o wszystkich sprawach nawet pozornie błahych 
czy banalnych* Listy te pozwolą nam na wybranie tych wszystkich wiadomości, 
którymi interesuje się ogół kolegów i pozwolą na redagowanie tego działu tak, 
aby dawał on takie zadowolenie czytającym, jakie daje nam redaktorom czytanie lis 
tów i redagowanie tego działu.

W dzisiejszym numerze podróż po świście zaczynamy z kol. Miodońskim, 
który pływa w Królewskiej Marynarce Woj. Pakistanu, jako oficer mechanik* W 
liście wysłanym z końcem kwietnia w Dar as Salaam /Tanganyika, vis-a-vis 
Zanzibaru/ pisze on;

"Dłuższy już czas nie pisałem, lecz tak się jakoś złożyło, że po powrocie 
z Malty 31.1. b.m, czas jakoś szybko przeleciał. Miałem sporo pracy bo pod
czas pobytu w Karachi wysłali prawie całą załogę na urlop a jednak światło 
opał i wodę trzeba było jakoś kręcić* Oprócz tego zwaliła się spora liczba 
przyjęć na nasze karki. Najprzyjemniejszą chyba była "party" u lotników. Spot
kało się nas 10-ciu Polaków-, Sporo wódki się polało! Spotkałem także dwie pol
skie rodziny i u jednej z nich jadłem dobrą polską kolację*

Od 15 marca jesteśmy znów w morzu. Pojechaliśmy do Trincomalea /Cejlon/ 
gdzie przez dwa tygodnie ćwiczyliśmy się wraz z Royal i Indian Navies, Jednak 
marynarki całego świata to jedna mafia. Najlepszy tego dowód nasze spotkanie 
z Hindusami, Chyba każdy wie jakie natężone stosunki panują pomiędzy obydwoma 
krajami! Myślałem, że dojdzie do ..... bicia a tymczasem serdeczniejszego spotka 
nia nie można sobie wyobrazić. Jak dwu przyjaciół spotykających się po dłuż
szym czasie* Obie strony zapijały mocno razem i całą noc krążyły motorówki 
pomiędzy Pakistańskimi i Indyjskimi okrętami. Łączyły ich wspólne lata w ma
rynarce przed podziałem oraz wspólna nienawiść do Anglików* Osobiście prowa
dziłem bardzo spokojny żywot w.Trinco. Grałem /na stare lata/ w piłkę nożną 
oraz byłem raz na chrzcinach* Spotkałem na party doktora R.N. - fanatyka Pola
ków, który zaprosił mnię na chrżciry.

Z Trinco wyszliśmy 6 b.m. i na Mauritius przybyliśmy 11-po. /Bitych 2800 
mil przyp.Red./ Po drodze zatrzymaliśmy się jeden dzień na Diego Garcia wyspa 
archipelagu Chakos - 3 białych oraz 400 tubylców - poza tym nic. Jedna z ta
kich wysp na którą by się od cywilizac ji i światowych kłopotów chciało uciec. 

Strzelaliśmy cały dzień - niezliczona ilość bekasów i królików. 
Muzułmanie na Mauritius zgotowali nam fantastyczny program przyjęć. Pięć' 

przyjęć dziennie! Ze ja amatorem tych "curry and tea" oraz sexless party nie 
jestem, partycypowałem tylko trzy razy. Lecz za to codziennie musiałem grać 
w piłkę. Zawiodłem, się co do ludności i obyczajów tej wyspy, Była ona przez 
dłuższy czas pod wpływami Francji i nawet język jest mniej więcej francuski- 
patois* Lecz to wszystko Kreole wcale nie są pociągający a życie nocne z wy
jątkiem paru brudnych chińskich barów, kończy się o 9-ej wieczorem. Natomiast 
klimat oraz przyroda są naprawdę piękne i to bez tych wszystkich przekleństw 
tropikalnych.

Jedną przyjemną noc spędziłem w domu Komandora R.N,, który dowodzi lokalną 
marynarką. Wieczorem poszliśmy z całym towąrzystwem.'Aa. .święto hinduskie pod- 
czas którego oni po rozżarzonym węglu łażą, Jeden parę whisky wy
pił powiedział;" If these black ........ can do it why can't I"- zdjął buty i 
w ogień poszedł. Poparzonego do szpitala odwieźli.

Wyszliśmy z Mauritius 17-go* Przejście było bardzo spokojne, lecz znowu 
się robi gorąco i duszno* Dzisiaj rano przyszliśmy do Dar-as-Salaam, więc je
szcze nic o miejscowości tej nie mogę powiedzieć, Z daleka wydaje mi się czar
no. Będziemy tutaj stali dni 4 po ozem Zanzibar /4 dni/ Tanpa /4 dni/ Mombasa 
/7 dni/ przez 17 dni do Karachi gdzie powinniśmy być 21 maja.
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Jestem obecnie najstarszym of.mechanikiem Force i już rcie raz w morzu 
przerzucali by wydać opinię o defekcie innego kontrtorpedowca,11

Ciężko rozstać się z kol, Miodońskim i jego listem. Przynosi on nam te 
wszystkie wspomnienia, w których wielu z nas wyrosło od młodych lat, a z któ
rymi wszyscy zżyliśmy się w Mar.Woj. Kol. Miodoński jest jednym z tych nie
wielu, którym udało się zatrzymać mundur marynarski i dowieść innym wartości 
polskiego marynarza. W pracy jego towarzyszą nu zawsze szczere i serdeczne 
życzenia nas wszystkich i poczucie dumy z jego .sukcesów.

Na oceanie Indyjskim drogi kol. Miodońskiego skrzyżowały się z kursem koi 
J.K.F, /kol. Fojcika/ który na tankowcu dowoził ropę statkom, wielorybniczym, 
na morze Rossa. Kol, Fojcik wyruszył z miasteczka Sandefiord w Norwegii, któi 
jest jednocześnie jednym z największych portów wielorybniczych na świecie. Pi- 
sze kol. Fojcik w liście z dnia 12.4.51.

" Rejs trwał przeokropnie długo, bo aż 140 dni- ale, jak to się mówi, dis 
marynarzy morza zostały stworzone - więc i ja pojechałem.

Płynęliśmy utartym szlakiem; obok wielkiego dyplomaty-inżyniera Ferdynan
da Lessepsa. Na krótko zatrzymaliśmy się w "Zatoce Perskiej" w porcie "Ras 
at Tanura". Skoczyłem na ląd by podziwiać piękne "hanumki", ale zadowolony ni 
byłem.

Po załadowaniu coś około 7000 ton "Grudę oil" poszliśmy dalej w drogę.
Święta jak dla marynarza przystało miałem w morzu. Wreszcie po kilkudzie 

sięciu dniach kołatania, stanęliśmy równolegle do jednego z norweskich "factoi 
ships"

Zadaniem naszego statku było zaopatrzenie statku przetwórczego "Thornsha-? 
w paliwo. Krótko mówiąc zdeponowanie Qarga,a wmiejsce tegoż, załadowanie 
"Whales oil, t.j. tranu. Pogodę'przez całą drogę mieliśmy umiarkowanie odpo
wiednią do położenia geogr. statku. Dopiero na miejscu, na morzu Rossa, An
tarktyda pokazała nam swoją szatę i swoje oblicze. Mieliśmy mgłę, później 
przyszedł generał mróz, dalej śnieg, pływające góry i kry lodowe, pokazały się 
wieloryby, pingwiny i.t.d.

"Thornsharet" statek-fabryka, wobec słabego połowu, albo raczej wobec 
silnej konkurencji /bo kto by się spodziewał, że spotkać tutaj można między 
innymi narodowościami i Rosjan i Japończyków/ dostarczył na- tylko 3/4 plano
wego oarga. Wobec tego zrobiono postój. Był to postój iście marynarski, dry
fujący, trochę nieprzyjemny, ale za to bardzo interesujący.

Pewnego popołudnia poszedłem na "factory ship", by zobaczyć i zapoznać si 
na miejscu z tym wszystkim co mnie interesuje. Po dyskusjach i kilkudniowych 
oględzinach zobrazowałem sobie to wszystko tak;

Wieloryby są poławiane i dostarczane do statku-przetwórni, przez maleńkie 
stateczki Keczery /nazwa spolszczona wywodząca się od wyrazu "catcbers"/.Umie 
szcza się je na rufie statku, skąd przy pomocy windy parowej,, wciągane są na 
pokład operacyjny. Tutaj załatwia się z wielorybem 50 ludzi. Praca jest cięż; 

/temperatura poniżej zera bez rękawiczek/ ale świetnie zorganizowana. Do pomocy 
służą piły parowe, haki - rozpruwacze, ciągnione przez .windę i.t.d. Czas likwi
dacji wieloryba na pokładzie wynosi ok. -L/2 godz. Najczęściej na stole operacy 
nym ukazywał się wieloryb niebieski. Jest on największy z pośród wielorybów i 
jako taki dostarcza najwięcej tranu /około 70 ton/. Jest on długości do 30 m. 
Wartość jednego wieloryba jak obliczyłem wynosi raniejwięcej 120.000 zł. przed
wojennych.

Prawie nic się tutaj nie marnuje. Zęby gromadzone są w skrzyniach, sprze
da je się je na rynku światowym, jako dość drogi i poszukiwany artykuł. Służyć 
one mogą nawet do wyrobu nakładek przy fabrykacji klawiszy fortepianowych. Po 
wygotowaniu tłuszczu, ekstrakt się magazynuje, nadaje się on doskonale, jako 
pokarm dla zwierząt domowych.

Niestety, nie sposób opisać całego połowu, wspomnieć jednak należy o prac; 
harpunniczej. Harpunnik wciąż nosi tradycyjną brodę; praktycznie wykonuje on 
najtrudniejsze zadanie t.j. wyszukanie wieloryba i wystrzelenie 120 funtowego 
harpuna.

Wieloryby wychodząc na powierzchnię dla zaczerpnięcia świeżego powietrza 
zdradzają się swym wodotryskiem. Czasami towarzyszą im ptaki i w ten sposób 
ułatwiają wypatrywaćzowi odszukanie wieloryba /zauważyłem to sam kilkakrotnie;

Nowe aparaty, które zostały użyte w ubiegłym roku po raz pierwszy, dla 
wykrywania wielorybów, prawie w zupełności zawiodły.

Osobno powinienem opisać rozbiórkę samego wieloryba np. pierwsze cięcia; 
zdjęcie, albo raczej zerwanie powłoki tłuszczu t.zw. "Blubber", wycięcie wątroł 
i.t.d. Do wszystkich tych czynności służą noże, które z wyglądu podobne są do



"kijka hokejowego", tylko tym się różnią, że nóż jest w kształcie pół sierpa 
z.o.strzem na zewnątrz.

Dodam .jeszcze, że -za 67 równoleżnikiem nie rozróżnia się już prawie dnia 
od nocy,; to też praca tutaj trwa przez całe 21+ godziny*

■ Po uzupełnieniu karga i po odcumowaniu, statek nasz /tanker - 12000 br.t./ 
wykopać tradycyjne koło żegnając "Thornshavet" i skierował się na północ. Po 

- paru dniach minęliśmy Scott I, żegnała nas śliczna żółta zorza południowa, że
gnał. nas. śnieg, góry i kry lodowe, opuściły nas wieloryby* Nastał szaro-mglis- 
ty krótszy dzień, przesuwały się zegary* Statek po wyjściu z koła antarktyczneg 
•skierował.się dalej, na wschód i tak po raz pierwszy w swoim życiu opłynąłem 
c.ałą południową półkulę ziemską.

Do najbardziej nieprzyjemnych rzeczy zaliczyć' trzeba zapach tranu, który 
tryumfalnie panuje w każdym miejscu, zarówno na nawietrznej jak i podwietrznej 
stronie statku przetwórczego. Są wypadki, że niektóre osoby nie mogą tego za
pachu znieść, i wymiotują!

: Ciężka jest dola takiego marynarzyka, który jedzie bez psychicznego przygo
towania.

Miałem ze sobą 12 grubych książek z S.M.W., ale i to nie pomogło - tutaj 
nawet i szachy się znudzą* Karty są bezwzględnie potrzebne - potrzebniejsze od 
noża marynarskiego. Króluje tutaj "Bridge" szkoda tylko, że Holendrzy tak sła
bo grają.

■ Najpoważniejszym niebezpieczeństwem antarktydy jest możliwość najechania 
• na górę lub krę lodową. /Lód pływający na powierzchni kryje się w 9/10 części 

pod wodą/ Tegę roku były dwa wypadki najechania na pływające góry lodowe, zda
rzyły się one tam, gdzie się ich najmniej spodziewano.

Był też wypadek, że jeden wyskoczył za burtę naszego statku i utopił się. 
Jeden wypadł przy cumowaniu statku.
' • ' *•

Po siedmiu dniach podróży pozostawiliśmy za sobą ostatnią górę' lodową i 
w 15-tyra dniu minęliśmy C.Horn i w tydzień później weszliśmy do portu w "Buenos 
Aires".

Redakcja Sygnałów dziękuje kol. Fojcikowi za bardzo interesujący opis 
- podróży i życząc powodzenia i pomyślnych wiatrów prosi o dalsze zasilanie 

nas swojerai korespondencjami.
Po. rozstaniu śię z kol. Fojcikiem w Buenos Aires z listu kol. M. Kadulskie- 

•' go z dnia 1+ kwietnia 1951 dowiadujemy się;

. . . "Jak tara jest wt,tej Argentynie" - pisze kol. Kadulski - "Myślę że najlep
szą na to odpowiedzią byłoby: Jest tara inaczej.,.. Przeskok z Londynu do-3 
miljonowego Buenos Aires, to zmiana szarej, chmurnej i deszczowej metropolii 
na city^słońca .aż do. nadmiaru, ulic geometrycznie prostopadłych, luksusowych 
wyst,aw. .no'i "gentów", którzy chociaż prawdopodobnie .gnieżdżą się gdzieś na 
przedmieściach-w budach, ale w śródmieściu noszą ubranie nieskazitelne " a la 
medida" i narodowy wąsik "Don Judasza",.. Nikt nie zwraca uwagi na obcą mowę 
bo tu conajmniej połowa spotykanych ludzi to emigranci z 1-go lub 2-go pokole
nia, Tyle,tu obcych, że dzienniki w kronice policyjnej czy wypadków, z-reguły 

• podają po nazwisku; Polaco, ruso, czy nawet - trafia się ! - "argentino", Swo- 
■■ boda ekonomiczna - a, określenie to podkreślam w myśl staropolskiego "mądrej 

głowie raź pałką wystarczy" ... - jest duża, a najlepszym środkiem na zapewnie
nie sobie stałej pracy, to - pójść do kogoś innego na posadę, czy pracę. Wy
jaśniam ten paradoks: po zamaskowaniu się pracą rzekomo gorliwą przez pierwszy 
miesiąc, robotnik ustawowo nie może być usunięty z pracy bez; a/dwumiesięcznej 
pensji; b/ miesięcznego wypowiedzenia liczonego 'dopiero od najbliższego "1-go^1 

■;!c/ zwolnienia w. ciągu tego miesiąca codzień na dwie godziny" celem szukania 
sobie pracy".

■Jąko pracodawca w stosunku do 8 robotników od 3-ch lat "znam ten ból". Gdy 
■ robotnik nie stawi mi się do pracy wiem już, że mogę spodziewać się telegramu 

<że. jest "enfermo"' i. ż.e będę rausiał mu płacić normalną dniówkę. Mogę wprawdzie 
posłać, i po yła się, lekarza do niego. Co jednak lekarz może poradzić na sym
ptomy tajemniczej dolegliwości w bliżej dla medycyny nieokreślonym wnętrzu 
homo sapiens? Oprócz 10 dni na rok płatnego z góry urlopu, moi proletariusze- 

'■ dyktatorzy ssają z mojej kasy dniówki za 6 dni świąt "narodowych" a jak przyj
dzie Sylwester wypłacać muszę tradycyjną argentyńską 13-tą pensję zwaną "agui- 
naldo'1'. Dzień radości dla nie-rabotnego robotnika jest dla pracodawcy dniem 
zgrzytania.zębów i przysięgi "nunca rnas - nigdy więcej "... A niechbym ja, 
czy nawet ultra-argentino, spróbował nie dać robotnikowi, tego co mu się nale
ży. W te pędy wezwany do odpowiedniego urzędu w którym obrero, czyli robotnik



ma zbiegiem okoliczności statystycznie znacznie częściej rację. Tak to jest 
w Reronanii.

Sara przybyłem tutaj w marcu 1948, i po tradycyjnym okresie szukania dy- 
rektorskiej posady, a i leczenia się, założyłem fabryczkę bardzo tutaj popular, 
nych "mosaicos", czyli płytek posadzkowych, stołów i schodów ze sztucznego 
marmuru. Wszyscy moi koledzy, którzy po Kanadach, Stanach czy innych stronach 
czytają ten szkic, a którzy też poszli "na swoje" pokupowali farmy i,t,pr aby 
odkryć potem, że najlepsze kalkulacje jakoś nie dały spodziewanych rezultatów . 
raogą się pocieszyć że nie byli wyjątkami. Mój majster Polak "ekspert" wydało 
się prędko, uczył stę niemal tak samo jak i ja. tego fachu. Te czy inne koszta 
"odkryto" - większe. Produkcja; mniejsza niż przewidział pan rzeczo-nie-znawca 
z za Stryja, kapitału o wiele zamało, maszyn trzeba więcej. I gdyby nie to, 
że ów łut szczęścia się znalazł, w miejsce brakującego rozumu i znajomości da- 
nego fachu innymi słowy, że wspólnicy Norwegowie dodali kapitału, i że do domu 
nie wiele potrzebowałem przynosić, gdyż moja córa Yikingów dostała dobrą posa
dę - byłbym się dołączył do grona, dość licznego tutaj,, Sarraatów-Bankrutów i 
"Sen o szpadzie - sakiewce" - skończyłby się pracą peona na budowie. Mało teg( 
Po pewnym czasie odkryłem, że europejski zwyczaj płacenia pewnych podatków 
/tych największych/ przez przedsiębiorstwa mojej skali jest uważany przez raoicl 
konkurentów za anty-patriotyczny i sami nie tylko że nie płacą ich, lecz na- 
wet.nie rejestrują się,. Na szczęście w czas się połapałem i zacząłem ratować 
co się dało. Majstra wywaliłem, maszyny nieraz własnego pomysłu wykombinowałeś 
z pomocą pokątnych ślusarzy* Nauczyłem się tam czego trzeba i zdecydowałem 
się vyjechaó do Kanady! Powodem tej decyzji między innymi jest to, iż Argenty. 
na jako kraj jest mocno nie pociągający, monotonny i spalony. Stęskniłem się 
za uczciwą łąką, lasem, rzeką o wodzie czystej i morzu - bo Rio de la Plata, 
to Morze Zołte. Mieszkać do końca życia nie chciałbym tutaj za Boga, a wolę 
nowe życie rozpoczynać w Kanadzie mając lat 41, aniżeli 45 czy 50, Poza tem 
- ze względu na pokazowe może aż zanadto, posunięcia gospodarcze tubylców 
w dziedzinie ekonomicznej człowiek niczego tutaj nie jest pewien, N,p, w całym 
kraju nie było przez 4 miesiące cementu dla handlu prywatnego i przemysłu 1 
fabryczki moja i moich konkurentów .stały. Strata 10 tysięcy peso. Od kilku 
miesięcy znów nie ma zupełnie mączki marmurowej na rynku. Produkowana jest 
w kraju. Człowiek nabrał takiego kompleksu, że gdy się znalazłem na urlopie 
w Norwegii i zobaczyłem samochód z workami cementu, chciałera wykrzyknąć do żo-» 
ny "Patrz! I.A.P.T. cement dostała".../Urząd importowy państwowy/ Ludzie są 
dobrzy i nie było walki między mną i konkurentami innej niż w cenach. Pożycza
liśmy sobie formy, grys marmurowy, cement, dziś ja jemu, jutro on mnie. Nawet 
rai służyli radami technicznymi. Nastawienia anty-cudzoziemcom praktycznie nie 
ma. W urzędach traktowanie swoich i naszych identyczne. To znaczy obu,,, 
z góry. Chaotyczną jest sytuacja mieszkaniowa, i ta jest jednym z głównych 
powodów,.oprócz inflacji i rosnącej drożyzny,' dla którego nie zalecam naogół 
Argentyny, jako kraju dla naszej braci emigracyjnej. W starych domach, gdzie 
ceny są kontrolowane przez ustawy,, czynsz może wynosić zaledwie 70 pęso, Ja 
płacę /było odstępne za meble/ 190 peso, za ładne mieszkanie? 5 pokoje, hall 
kuchnia, śliczna łazienka, patio i wejście z ulicy po schodach marmurowych, 
Ale...takie samo mieszkanie w domach nowych - czyli tam gdzie są one naprawdę 
" do wynajęcia bez ale" - kosztowałoby dziś 700-800 peso. Dodam, że robotnik 
niewykwalifikowany czyli peon zarabia miesięcznie na rękę ok, 500 peso, Wszy* 
stko to jest absurdalne. To też wielu naszych się gnieździ po wsiowych, przed
mieściach, albo buduje sobie szopy. Niektórym udaje się po paru latach, przy 
pomocy pożyczek, wystawić sobie przyzwoity domek na własnym grunciej"

Mamy nadzieje, że kol. Kadulski zechce opisać nam swoje•dalsze' przeżycia 
w związku z likwidacją swych spraw w Argentynie i rozpoczęciem nowego etapu 
emigracji w Kanadzie, w czym towarzyszą mu nasze serdeczne życzenia powodzenia^

Do południowego Atlantyku zbliża się w swym ostatnim rejsie kol,'Biskupski 
który na S/S Adm. Codrington wyszedł pod koniec stycznia z Londynu przes ka
nał Ranamski do Seattle. Pisze on w liście z dnia 18.3.51 z Tacoma /u,-S,Aj 
stan Washington/

"Wyszliśmy koniec końców z Londynu 31-go stycznia bez ładunku z przeznaczę, 
niem Seattle - na zachodnim wybrzeżu U.S.A. w stanie Washington celem załado
wania tam zboża i drzewa dla Anglii. Warunki pogody w pierwszych dniach podró
ży mieliśmy niezwykle ciężkie; przewlekły sztormowy wiatr południowo-zachodni 
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z ogromną falą i 3-5 węzłów szybkość. Po 8-miu dniach wypogodziło się wreszcie 
i zaczęliśmy iść naprzód, W drodze do kanału Panamskiego zahaczyliśmy parę go
dzin o Curacao celem uzupełnienia zapasu ropy. 24 lutego przyszliśmy do wej
ścia do kanału Panamskiego, gdzie znowu zatrzymaliśmy się przez kilka godzin 
dla załatwienia formalności związanych z przejściem przez kanał i dla zabrania 
wody, która tu jest tańsza niż w Curacao. Samo przejście przez kanał bardzo dla 
mnie ciekawe z uwagi na windowanie statku w trzech kolejnych śluzach do pozio
mu jeziora Eaton leżącego około 25 m. ponad poziom Oceanu Atlantyckiego a na
stępnie opuszczanie go stopniowe również w trzech etapach do poziomu Oceanu 
Spokojnego. Oczywiście organizacja przejścia nadwyraz sprawna. Szybka i spokoj
na bo spoczywająca w rękach Amerykanów, Na Oceanie Spokojnym pogodę mieliśmy 
naprawdę wspaniałą} ciepłą, słoneczną, i prawie bezwietrzną. Opaliłem się po
rządnie i wygrzałem swe starzejące się gnaty, wypędzając z nich początki reuma
tyzmu. Do Seattle przyszliśmy 14 b.m.. Następnego dnia rano zabrano się z ko
pyta do ładowania pszenicy, i tego samego dnia wieczorem po załadowaniu 2000 
ton wyszliśmy stamtąd i po trzech godzinach podróży przycumowali w Tacomą, naj
większym po Seattle porcie w stanie Washington. Nawiasem wspomnę, że Seattle 
ma 500000 a Tacoma 130000 mieszkańców z drapaczami chmur i innymi wykwitami 
amerykańskiej cywilizacji, Tu ładujemy część drzewa, co ma być jutro zakończo
ne,, poczym przechodzimy w bliskie sąsiedztwo około 25 mil do następnego małego 
portu Olimpia/stolica stanu Washington/ gdzie dalej będą ładowali nam drzewo* 
Zakończenie ładowania ma nastąpić w Seattle. Obecnie oceniam, że około 28 b.m,. 
nastąpi.ostateczne załadowanie statku i podróż powrotna do Wielkiej Brytanii, 
Część drzewa jest przeznaczona dla portu Grangeraouth /Firth of Forth/, reszta 
drzewa i pszenica dla Glasgow. Prawdopodobnie około połowy maja r.b, ujrzymy 
znów ponurą Anglię i jej atrakcyjny klimat. Atmosfera na statku, warunki pra
cy, stosunki - są zupełnie znośne. Master - Walijczyk - jest taktowny i bardzo 
mile mi się z nim pracuje* 1-szy oficer również Walijczyk - raczej gruboskórny 
nie grzeszący arystokratycznymi manierami i nie przejmujący się pracą. Stosun
ki między nami są obojętne i do wytrzymania, 3-cim oficerem jest Polak, z któ
rym wymieniamy różne uwagi na to co się wokoło nas dzieje i jest nam razem bar
dzo dobrze. Wyżywienie dość smaczne. Zresztą za dużo na ten temat na angiel
skim statku i z angielskim kucharzem nie można sobie obiecywać i wymagać. Ogól
nie biorąc powiedziałbym, że czuję się na tym statku dobrze, może nawet pod 
pewnym względem lepiej niż na poprzednim,"

Kol. Biskupskiego uważa Redakcja Sygnałów za swego pierwszego stałego ko
respondenta, Chodząc na długie i ciekawe rejsy, dzieli się zawsze z nami no
wymi wrażeniami czym zdobył sobie, wdzięczność ogółu czytelników Sygnałów a w 
jeszcze większym stopniu redaktorów Sygnałów. Oczekując opisu powrotnego rej
su życzymy dalszego powodzenia w pracy,

W tej samej zatoce morskiej co Seattle leży po stronie kanadyjskiej mia
sto Vancouver a dwie godziny statkiem z Vancouver'u mała miejscowość Little 
Paddocks gdzie mieszkają i pracują koledzy Pławski i Namieśniowski, Redaktorzy 
Sygnałów przeczytali początek listu kol. Pławskiego z lekko zaróżowionym obli
czem niemniej z dużą satysfakcją i serdecznie dziękują mu za słowa uznania, 
pod datą 8 kwietnia pisze kol. Pławski;

"Z taką przyjemnością przeczytałem ostatnie "Nasze Sygnały", że nie odkłada
jąc na jutro postanowiłem skreślić tych kilka słów.

Nie mogę powstrzymać się, by do słów uznania wyrażonych korespondentom i 
redaktorom Naszych Sygnałów przez kolegów z obu półkuli nie dołączyć również 
mojej "pochwały" gorącej zachęty do dalszej tale owocnej pracy oraz serdecznej 
wdzięczności za te chwile; gdy z Naszymi Sygnałami w ręku przenoszę się myślami 
wstecz i rozmarzam się jak stary kot na Vancouverskim słońcu. W moim życiu tu 
tylko przeszłość i przyszłość mają jakąś wartość, gdyż teraźniejszość jest jedy
nie ciężką walką do przetrwania. Jest ciężko tak fizycznie jak i moralnie. 
Już blisko dwa lata pracuję na"green chain" w tartaku. Żadnych widoków na 
lepszą pracę bo kto jest ponad 40 jest starcem.■ Były odpowiednie dla mnie sta
nowiska, lecz te "not over 40" stało zawsze-na przeszkodzie, pisałem przed ro
kiem jak to się pracuje na tut, tartaku, ale dzisiaj wspominam zeszłoroczne tem
po jak film na zmniejszonych obrotach. Dwa razy w ciągu roku otrzymaliśmy pod
wyżkę i dwa razy tenrpo pracy zostało zwiększone, W ub. roku miałem / 1.08 za 
godzinę obecnie płacą $ 1.2SA/2. W ub, roku mój stół wyrabiał + 80-000 kwadrat, 
stóp desek dziennie a obecnie + przy tej samej a czasem mniejszej ilości rąk 



roboczych. Przypominam sobie jak to w Liverpoolu dwóch robotników odmówiło 
usunięcia jakiejś deski z Dragona gdyż ważyła ona ponad tyle a tyle funtów co 
w myśl przepisów Union'u wymagało trzech ludzi. I Dragon czekał na przybycie 
tego trzeciego coś ponad pół godziny. Tu boss'a nie krępują żadne przepisy 
Union'u t.zn. że nie może on robotnika, zwolnić z pracy, ale za to może go trak
tować jak muła żądając takiego wysiłku że albo padnie, albo z własnej woli po
rzuci pracę, płaca jest niezła, ale ja osobiście czuję, że już długo nie pocią
gnę a żadnego projektu na przyszłość narazie nie mam. Moralnie czuję się źle 
dlatego, że Ameryka zbyt powolnie spieszy się z tą trzecią wojną światową. Pra
ce przygotowawcze coraz bardziej obejmują przemysł w Kanadzie Wschodniej. Bri- 
tish Columbia zaczyna dopiero ruszać i to w dziedzinie budownictwa okrętowego.

Przeciętny Kanadyjczyk żyje sobie Tygodnie, nie.chce żadnej wojny, ale za
czyna rozumieć że jest ona nieunikniona. Wśród inteligencji a szczególnie przy
byłej z Anglii jest dużo elementu szukającego wszelkich możliwych dróg które 
"przecież muszą istnieć" by Wschód i Zachód zawarł umowę dozgonnej miłości. Na 
tym tle powstają pytania na które, ja oczywiście odpowiadam tak jak czuję, a że 
moje uczucia nie odpowiadają w swej treści rozmówcy, powstaje atmosfera odpo
wiadająca 80° szerokości geograficznej.

Jedyna rzecz która daje. dużo zadowolenia to praca społeczna a mianowicie 
prowadzona przez Kmdra Namieśniowskiego i moją skromną osobę-akcja radiowa. 
Dzięki ofiarności tutejszych rodaków mamy już spory zapas płyt z muzyką polską 
śpiewakami z Kiepurą włącznie.. Robimy propagandę na rzecz Skarbu Narodowego, 
odczytujemy komunikaty Rządu R.P., które nadsyła Londyn. Namieśniowski zajmuje 
słuchaczy poezją i prozą. Wykorzystujemy też niektóre wiadomości z "Naszych 
Sygnałów"* Nasz program radiowy ma duże powodzenie wśród Polonii i nie ulega 
wątpliwości, że rezultat naszej pracy jest pod każdym względem wydatny.

Komandor Namieśniowski cztery tygodnie temu przy pracy w tartaku złamał 
sobie obojczyk to też w jego nieobecności w audycji zastąpiła go godnie moja 
własna Małżonka* .Tyle z życia naszego na wyspie Vancouver, A. teraz parę 
próśb,

' PROSZĘ aby wszyscy pływający koledzy których losy zaprowadzą do Vancouver 
lub na wyspę Vancouver pamiętali, że adres mój jest; DUNCAN - LITTLE PADDOCKS. 
Z Yancouyeru jedzie się dwie godziny statkiem do NANAIMO a z Nanaimo godzinę 
autobusem do Duncan. Będzie nam z żoną niezmiernie przyjemnie widzieć u siebie 
każdego kolegę z Marynarki i spędzić parę godzin na przyjemnej pogawędce.

Druga prośba; Bazyli Bubnowicz syn Stefana i Justyny z domu Glińska uro
dzony dn, 1.4.1905 w woj. Wileńskim pow. Dzisna jest poszukiwany przez osoby 
wysiedlone z Wileńszczyzny. Podobno służył w Armii Gen. Andersa i podobno ży
je, Czy moglibyście koledzy pomóc w udzieleniu jakichkolwiek informacji o wyżej 
podanym.

Załączam najserdeczniejsze pozdrowienia, dla Kmdra Wrońskiego, Kolegów 
członków Zarządu i wogóle wszystkich kolegów Marynarzy. "

Do .jakiego stopnia decydującym czynnikiem w emigracji do Kanady jest wiek, 
zgodnie z tym co pisze kol, Pławski niech posłuży za przykład list kolegów 
Dobrodzickiego i Kawęmińskiego. Obaj dochodzą lub niewiele przekroczyli JO-stki 
gdy emigrowali do Kanady i Redakcja 'Sygnałów przytacza ich list zaraz po liście 
kol* Pławskiego, aby tymbardziej podkreślić kontrast.

"Dziękujemy bardzo za miły list i jednocześnie przepraszamy za tak długie 
milczenie. Mamy na to kilka konwencjonalnych wytłumaczeń, ale ośmielamy się 
je pominąć i przystępujemy do krótkiego resumś naszego tutaj życia i panujących 
tutaj stosunków. Obaj pracujemy w fabrykach w Brantford. Kawerniński w fabryce 
stali jako pomagier w ship; ing room/ie a Dobrodzicki jako pomagier przy maszy
nach w fabryce dywanów. Zarabiamy około 0 45 tyg., robotę mamy raczej ciężką 
ale przy tym mamy satysfakcję, że możemy co tydzień, po zapłaceniu życia, mie
szkania, benzyny, i kufelka piwa, odłożyć kilka dobrych dolarów na czarną go
dzinę.- Pracy dla chętnych i nie wybrednych nie brak, czego jest dowodem, że 
nie mieliśmy okresu bezrobocia od czasu naszego przyjazdu do Kanady, "Posady" 
mieliśmy- różne; pomywa.cz aut, węglarz, malarz podwozi autobusów, agent Insurance 
Co., budowniczy refrigeratorów i.t.d. Ale wszystko można znieść, gdy po pracy 
spożyje się funtowego befsztyka.

Mieszkamy obaj na farmie Dobrodzickiego, b. blisko miasta, do którego 
dojeżdżamy własnyrai smochodami. O auto tutaj nie trudno, bo n.p. Kawerniński 
był w stanie kupić sobie samochód po 4 miesiącach. Jeżeli chodzi o farmę to 
mamy 60 akrów do obróbki, aosrodarujemy razem, specjalizujemy się w świniach* 

pomywa.cz
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Bardzo miłe zwierzęta] Robimy częste wycieczki samochodem do Niagara Falls, 
Toronto, Hamilton etc,, odwiedzamy nowych przyjaciół, których nam tutaj nie 
brak. Tego lata mamy zamiar podtrzymywać tradycje marynarskie i żeglować ka
jakiem po Lakę Erie; Mamy dwie strzelby i z zapałem oddajemy się sportowi my
śliwskiemu, bo zajęcy, gołębi czy nawet jeleni jest pełno, Z rozkazu naszych 
żon jesteśmy conajmniej dwa razy na tydzień w kinie oraz od czasu do czasu je
steśmy świadkami narodowego szaleństwa kanadyjskiego, czyli hokeya na lodzie.

W naszych okolicach jest bardzo dużo Polaków, zarówno ze starej jak i no
wej emigracji. Starzy to ludzie prości, którzy ciężką pracą dorobili się nawet 
majątków, Zyjemy w części Kanady gdzie są plantacje tytoniowe i znamy kilku 
Polaków, którzy na tytoniu zrobili grube tysiące.

Młodzi to przeważnie żołnierze II Korpusu oraz DP z Europy. Zarówno starzy 
jak i młodzi emigranci są nadzwyczaj życzliwie do nas ustosunkowani, a to na 
obczyźnie osładza chwilowe niepowodzenia i trudności.

Reasumując, życie w Kanadzie nie przedstawia się tak ponuro, jak to niektó
rzy nasi koledzy opisywali. Młody emigrant, z poczuciem humoru i chęcią do pra
cy może w Kanadzie dobrze się urządzić. Jest to kraj młody, o szalonych możli
wościach, nastrój panuje pionierski, swoboda osobista w całem tego słowa znacze
niu.

Oczywiście nie omieszkamy nadrobić straconego terenu, jeżeli chodzi o skład
ki do Samopomocy, Prosimy także o "Nasze Sygnały", których nie dostajemy, a 
bardzo obcięlibyśmy mieć kontakt z macierzą czyli Marynarką Wojenną, bo ciągle 
jeszcze mamy nadzieję, że się wszyscy spotkamy."

Na życzeniach dla naszych dwu optymistycznych kolegów farmerów i robotni
ków kanadyjskich kończymy naszą podróż "Z kolegami po świecie". Wnioski czy 
wskazówki z tych listów wyciągnie każdy czytający sam zależnie od tego co go 
interesuje. Dla Redakcji Sygnałów najważniejszym momentem jednak jest, przebi
jające z każdego z tych listów, poczucie łączności z Mar.Woj. z której chociaż 
rozeszliśmy się po całym świecie, jednak wciąż należymy do niej i chcemy nale
żeć w przyszłości. To daje nam poczucie celowości naszej pracy redakcyjnej i 
wielką satysfakcję, gdy widzimy jej rezultaty w zacieśnianiu się węzłów przy
jaźni między wszystkimi kolegami zgrupowanymi obecnie w Samopomocy Mar.Woj. 
której początkiem była wspólna służba pod banderą Maiynarki Wojennej.

!

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

! Porady dla członków S.M.W, bezpłatnie,
i

! /Adres; 6, Felden Str. S.W, 6, Tel. REN 6164/
i
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! ZARZAD HOSTELU KLUBU Sji.W. !
•uprzejmie przypomina,, że NOCLEGI zamawiać !
•można telefonicznie lub listownie pod ad- !
Iresem S.M.W. -80, Drayton Gdns.London,S¥ 10 !
’ Tel;FREmantle 1728 ' !
! !
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