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"Właśnie jestem jednym z nich - z tych co się odbili od gromady, chcę po
wiedzieć", ciągnął cierpliwie dalej* "I cóżeśmy takiego zrobili? Czego żeśmy 
dokonali?"..."Oczywistą rzeczą jest, że duch nasz nie był złamany; sprawa zaś 
nasza była dobrą sprawą* Ale to wszystko nie osłabiało gwałtowności mroźnej 
wichury,"

JOZEF CONRAD KORZENIOWSKI 
/"Dusza Wojownika"/

a

Nurt życia i wciąż zachodzące w niem przemiany wpływają bez wątpienia na 
takie czy inne kształtowanie się warunków w jakich istnieją organizacje społecz
ne na wychodźtwie* W chwili obecnej daje się zauważyć, w W.Brytanji wzrastający 
odpływ Polaków na zachodnią półkulę* Odpływ ten może w dwojaki sposób wpłynąć na 
nasze życie organizacyjne,

Z jednej strony, więzy łączące nas w jedną grupę stawać się mogą słabsze; 
oddalenie, czas i kłopoty związane z pokonywaniem trudności zakorzenienia się 
na nowych, często bardzo odległych miejscach pobytu mogą doprowadzić do nadwątlę 
nia lub nawet chwilowego zerwania nici, łączących poszczególnych członków orga
nizacji z jej centralnym ośrodkiem i z tymi kcrlegami co pozostali na Wyspach 
Brytyjskich, lub odpłynęli w innych kierunkach*

Z drugiej strony, po pewnym czasie - kiedy okres aklimatyzacji w nowym, kra
ju minął lub kiedy oddalenie od środowisk polskich spotęguje uczucia osamotnie
nia w obcym środowisku, lub wreszcie gdy.powstaje potrzeba załatwienia jakichś 
spraw,, w pozostawionym dawno za rufą kraju mglistej pogody - wówczas naderwany 
kontakt nawiązuje się znowu, a w jego wyniku odradza się poczucie wspólnoty z 
grupą kolegów- pozostawioną w T.Brytanii oraz wzrasta zainteresowanie losami ko
legów rozrzuconych po całym globie* . ...■

W tych momentach pośredniczenia i jednoc enia nabieramy przekonania, że 
praca nasza) mimo wszelkie niedociągnięcia, jest pożyteczna, a uczucie zadowo
lenia ze spełnienia - chociażby jfr slęiOmnym- zakresie przy jętego na siebie obo
wiązku, ułatwia nam zniesienie niepowodzeń, wynikłych z naszej własnej niedosko
nałości.

Oczywistą jest jednak rzeczą, że sprawa naszego zadowolenia nie jest tu 
sprawą zasadniczą, Obeońijśy g4y.,v^&dkidpo.l,ityc:zne - których znamiona dostrzegal
ne są już wszędzie - nieuchronnie prowadzą do jakichś wielkich, niemożliwych do 
przewidzenia dzisiaj wydarzeń, utrzymanie naszej jedności staje się-sprawą 
ważniejszą niż kiedykolwiek w ciągu pięciu lat ostatnich.

Każdy krok, który w rezultacie przyczynia się . do utrzymania i {pogłębienia, 
naszej wewnętrznej spoistości, do zgrupowania w naszym zespole jaknajwiększej 
ilości kolegów, będących. wciąż poza.'niszą organizacją - jest nakazem chwili dla 
każdego członka. Samopomocy, świadomego swej przynależności do stowarzyszenia*

To ostatnie zadanie może być wdzięcznym polem do działania dla tych wszyst
kich kolegów, którym rozwój naszej SAMOPOMOCY JAKO CAŁOŚCI istotnie leży na ser
cu.

Nie chodzi tu wcale o składki tego-czy innego, wracającego lub nowowstępują- 
cego do S.M.W. kolegi. Wartość bowiem naszej organizacji polega -.7 pierwszym rzę
dzie na; Powszechności zjednoczenia WSZYSTKICH kolegów z Marynarki, na JEDNOLI
TOŚCI jej DZIAŁANIA, na przemyślaniu WSPÓLNIE podjętego zakresu poczynań i wresz
cie na pielęgnowaniu ducha KOLEŻEŃSTWA, który narodził się podczas działań wojen
nych.

To zwłaszcza uczucie — będące w oczach polskiego społeczeństwa stałą i wznio
słą cechą naszej dawnej Służby - jest siłą, której utrata równać się może zaprze
paszczeniu wielu wartości, w obronie których walczyliśmy wspólnie*



Kilka uwag o okrętach i składzie Marynarek Stanów Zjednoczonych A.P. 
Wielkiej Brytanii i Rosji Sowieckiej. '

Nowe wydanie "Jane*s Fithting Ships" jest interesującym przeglądem składu 
Flot Wojennych poszczególnych państw. Przegląd ten pozwala na wyciągnięcie pe
wnych wniosków oraz sformułowanie pewnych opinii o kierunku rozwojowym tych 
Flot,

Najbardziej znamiennym faktem jest uznanie lotniskowca za główny okręt wo
jenny. Poraź pierwszy w "Jane" lotniskowiec zostaje wymieniony na pierwszym 
miejscu przed pancernikiem.

Przebudowa i ulepszenie istniejących lotniskowców tak w sensie pomieszczeń, 
jak .iUnożliwienia operowania większej ilości i większych samolotów- - to pierwsza, 
powiększenie tonażu nowobudujących się bądź też projektowanych aż do przekrocze
nia 60.000 ton przy superlotniskowcu, którego budowę podjęła, na nowo Marynarka 
Stanów Zjednoczonych A.P. - to draga charakterystyczna cecha rozwoju lotniskow
ca. I wreszcie jako trzecią możnaby wymienić; coraz szersze przystosowanie i za
stosowanie samolotów do walki z okrętami podwodnymi.

Można już w tym miejscu zaznaczyć, że Marynarka Stanów Zjednoczonych A.P. 
liczy 103 lotniskowce z czego 37 do działań w ramach związków- operacyjnych Flo
ty /Task Force/ i 66 do zadań eskortowych to zn. do zwalczania okrętów podwod*-. 
nych i lotnictwa atakującego linje komunikacyjne - w pierwszym rzędzie.

Na lotniskowcu dużym /45.000 ton wyporności/ mieści się ponad 100 samolo
tów na średnim /30.000 ton/ około 70. Na lotniskowcu małym /eskortowym* 15,000 
ton/ około.30.

W marcu 1940 roku bombowiec amerykański typu "Neptune" ważący 37 ton wy
startował z pokładu lotniskowca "Goral Sea" z ładunkiem bomb wynoszącym 5 ton. 
Promień działania tego samolotu z takim ładunkiem wynosił 2.000 mil. W związku 
z tym oświadczono, że ten typ bombowca może być uzbrojony w bombę atomową.

Z innych państw jedynie Wielka Brytania posiada znaczniejszą flotę lotni
skowców a mianowicie:

dużych 6 w budowie 2 
. . ... . lekkich 6 " 4

eskortowych 3

Poza tym Marynarka Australijska posiada 2 lotniskowce a Kanadyjska jeden.

0 ilości lotniskowców w Marynarce Rosyjskiej trudno powiedzieć coś pewnego. 
Według pewnych informacji Flota Rosyjska ma posiadać jeden lekki lotniskowiec. 
Według innych źródeł ma mieć aż 3 w budowie. Według "Jene *a " wiadomości po
wyższe nie znalazły potwierdzenia.

Pancernik czy wg. innej nomenklatury okręt liniowy zdeklasowany do roli 
osłony lotniskowca i wspierania działań amfibijnych — poza klasyczną potężną 
artylerią główną /15, 16 cali/ wyposażony jest już nie w baterie, ale w dywizje 
artylerii przeciwlotniczej, Np. amerykański okręt liniowy "Missouri" o wypornoś
ci 45.000 ton posiada następujące uzbrojenie: 9 dział 16 calowych, 20 - 5-cio 
calowych plt,, 80 - 40 mm. pltn, i 50 - 2.0 mm. pltn. - razem 150 luf pltn.

Marynarka Amerykańska liczy obecnie 17 okrętów liniowych, Marynarka Brytyj*... 
ska 5, Marynarka Rosyjska 3 - stare budowane przed pierwszą wojną, światową w 
tym jeden ex-włoski, oraz jeden, czy wg. innych wiadomości 3 nowoczesne - o 
wyporności 35,000 ton; uzbrojone częściowo w działa kalibru 16 cali, a częścio
wo w wyrzutnie rakietowe. Jeśli to jest prawdą to oznaczałoby, że Rosja w pew
nym sensie wyprzedziła Stany Zjednoczone, które zaniechały okrętu liniowego 
"Kentucky" mającego posiadać zamiast artylerii głównej wyrzutnie rakietowe.

Istnienie takich okrętów mogłoby świadczyć o chęci rozbudowy przez Rosję 
Floty wg. ortodoksyjnych zasad strategicznych około okrętu liniowego, bądź też 
może świadczyć o planach użycia tych potężnych okrętów jako nawodnych korsarzy 
na liniach komunikacyjnych.

Analizując inne typy okrętów nawodnych ogólnie można stwierdzić, że tak 
wyporność krążowników jak i kontrtorpedowoów rośnie, osiągając w kategorii krą
żowników 20.000 ton /amerykański "Des Moines" 20,000 ton/ a w kategorii kontr- 
torpedowców przekraczając 3.000 ton,

Oba te typy okrętów są silnie wyposażone w artylerię pltn.
Na szczególne podreślenie zasługuje istnienie specjalnych typów kontrtor- 

pedowców a nawet lekkich krążowników, przeznaczonych specjalnie do zwalczania 
okrętów podwodnych.



Największej ewolucji, jeśli nawet nie rewolucji uległ-okręt podwodny, Ule- 
przenia niemieckie z końca drugiej wojny światowej w postaci rury wydechowej 
t.zw. "Snorkela", zastosowanie turbin wodorowych typu "Waltera" oraz zainstalov 
nie baterii akumulatorów o dużej pojemności obecnie stosowane są powszechnie. 
W budowie jest obecnie okręt podwodny o napędzie atomowym/itarynarka Amerykańska

Równolegle- do powiększenia szybkości promienia działania, czasu przebywa
nia pod wodą, następują zmiany w sposobie użycia okrętu podwodnego,

W Marynarce Amerykańskiej mamy okręty podwodne przystosowane do transportu 
wojska, inne typy stanowią podwodne transportowce ropy.

Istnieją radarowe pikiety - okręty wyposażone w baterie radarów - a umożli 
wiające rozszerzenie pierścienia dozorowania OPL o dowolny promień.

Okręty podwodne przystosowane do miotania rakiet stanowią jedną z rzeczywi 
stych bezpośrednich zagrożeń kontynentu amerykańskiego,. Istnieją wreszcie okrę 
ty podwodne przeznaczone do zwalezania okrętów podwodnych.

Marynarka Rosyjska posiada obecnie największą ilość okrętów podwodnych. 
Ilość ich według różnych ocen wyraża się cyfrą od 350 do 1000. Według "Jane" Ro
sja posiada 350 - 370 okrętów podwodnych - 120 w budowie oraz 1000 w planach. 
Okręty miałyby być rozmieszczone następująco:

Bałtyk 135 Morze Czarne 40
Daleki Wschód 110 Morze Białe 30

.Powstaję. pytanie czy możliwym jest wykonanie programu budowy 1000 okrętów 
podwodnych. Biorąc pod uwagę wszystkie elementy jakie przy wykonaniu takiego 
programu mogą wchodzić w grę jak finanse, surowce, stocznie, zakłady przemysło
we, wykwalifikowany personel techniczny i.t.p, - można przyjąć, że aczkolwiek 
vykonanie tego planu, byłoby bardzo trudne to jednak nie niemożliwe. Jeśli 
dzisiaj istnienie 1000 sowieckich okrętów7 podwodnych jest mało prawdopodobne, to 
jeśli w zamiarach sowieckich istnieje plan wybudowania 1000 O.P. - to wydaje się 
że plan ten jest wykonalny.

W zakończeniu podamy skład 3-ech najważniejszych Marynarek;
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POLSKA

Organizacja Marynarki Handlowej uległa zmianie. Stworzono pięć przedsię
biorstw podlegających Centralnemu Zarządowi Polskiej Marynarki Handlowej, Są 
więc; Polskie Linje Oceaniczne /Polish Ocean Lines/, Polska Żegluga Morska 
/Polish Steamship Company/, Polskie Ratownictwo Okrętowe, Żegluga Przybrzeżna 
w Gdańsku, Żegluga przybrzeżna w Szczecinie* Wszystkie do tej pory istniejące 
towarzystwa okrętowe, nie wyłączając G.A.L. *u i Żeglugi Polskiej, uległy likwi
dacji*

"Batory", po cofnięciu przez Stany Zjednoczone zezwolenia na zawijanie do 
Nowego Jorku ze względu na bezpieczeństwo i po odbyciu napraw w stoczni Sunder- 
land, rozpocznie rejsy na trasie Gdynia - Southampton - Bombay - Karachi. Jako 
odwet za "Batorego", statkom American Scantic linę zabroniono wchodzenia do 
portów polskich, 

t
Dwa tankowce, "Tatry" i "Beskidy", po 7,6ęo ton każdy, po wykończeniu w 

stoczni Bartram & Sons w Sunderland, zajęte zostały 14 b,m, przez Admiralicję 
Brytyjską na mocy "Defence Regulations and Enactments". Obydwa statki przyjęte 
będą przez Royal Fleet Auxiliary.

W ramach układu polsko-duńskiego, Dania sprzedaje Polsce pewną liczbę stat
ków motorowych, przeważnie zupełnie nowych.

Podczas przechodzenia przez kanał Kiloński, na podkładzie "Pokoju" wywiąza
ła się bójka pomiędzy załogą. Statek jest w rejsie propagandowym na rzecz ko
munistycznej kampanii pokojowej.

WIELKA BRYTANIA

W związku z drożyzną, Admiralicja podniosła cenę map o jedną trzecią,

Ryski kompanii okrętowych w roku 1950 oblicza się na L.111,000,000 
/Ł„ 83,000,000 w 1949. r*/.

Kontrtorpedowiec H.M.S. "Duchess", spuszczony na wodę w stoczni Thorny- 
croft'a kosztuje Ł,1,750,000, mniej więcej tyle samo co H,M,S,."Dreadnought" 
w 1906 roku.

DANIA

Jedna z kompanii okrętowych zaopatrzy swe statki w rowery by marynarze, 
podczas postojów w zagranicznych portach, zamiast spędzać czas w barach porto- 
wych, mogli jeździć1 na wycieczki krajoznawcze /???.,./.

FRANCJA

Marynarka francuska kupiła lotniskowiec "Arromanches" /H.M.S. "Cclossus"' 
wypożyczony Francji w 1946 r,/

V związku z przyznaniem Francji przez Stany Zjednoczone lotniskowca 
"Langley", budowa lotniskowca "Clemenceau" została zawieszona, "Langley" prze
mianowany zostanie na "Lafayette" i ma odejść na wody Dalekiego Wschodu,

Krążownik "De Grasse", spuszczony na wodę W 1946 r„, którego wykończenie 
uzależnione było od potrzebnych na ten cel kredytów, będzie krążownikiem p-lot. 
uzbrójonym w szesnaście podwójnych dział 5 cal. i szesnaście podwójnych 57mm,

HOLANDIA

Rząd holenderski przeznaczył ponad 2,500,OGDguldenów na uzbrojenia stat
ków handlowych ora.z szkolenie marynarzy*



KANADA.

Royal Ganadian Navy zwiększyła program budowy z 27 na ponad 40 jednostek,

NIEMCY

W początkach marca b.r. zachodnio-niemiecka flota handlowa składała się 
z 559 statków o łącznym tonażu 685,583 ton.

STANY ZJEDT-OCZONE

Kongres zatwierdził budowę 57,000 tonowego lotniskowca, tymczasowo nazwa
nego "Forrestal", oraz 22 trawlerów, 30 trawlerów motorowych /Małych/,. 7 okrę
tów podwodnych, 2 prototypy 1,450 tonowych jednostek eskortowych,. 2 okręty Z 
uzbrojeniem rakietowym oraz 79 jednostek pomocniczych. Kongres zezwolił rów
nież na zmodernizowanie 6 lotniskowców klasy "Essex", 14 krążowników i 2o6. 
kont rt orpedowców,

23-go czerwca b.r, w Newport News, Virginia, "spuszczono na wodę" 51,500 
tonowy statek "United States", Samo wodowanie było nieco odmienne, bo po otwo
rzeniu śluz do suchego doku, w którym statek budowano, wyholowano go na rzekę. 
James, "United States" jest największym i najszybszym statkiem jaki dotych
czas zbudowano w Stanach i w wypadku wojny ma być użyty jako transportowiec. 
Może on wziąść na pokład 14,000 ludzi, czyli jedną dywizję,

oooOooo

S' Z Y P E. E.

KOMISJA OPIEKI I BUND, im, ś,p, Kpt.mar.J, CJNSBERTA,

Następujące dary w gotówce i naturze napłynęły do S,M,Wr w okresie ostat
nich trzech miesięcy;

I, Do dyspozycji KOMISJI OPIEKI I FUND, im,ś,p,Kpt,mar, JtGINSBERTA;

1, Koło NEW' YORK 2 paczki wagi około 40 funtów zawierające;

3 puszki masła
5 puszek szynki
4 puszki smalcu
3 puszki spamu

10 puszek pasztetu z wątróbki
10 puszek pasztetu z mięsa
20 puszek kompotu

2 pudełka cukierków
5 pudełek sera.

2. MiM Johnson
aa pośrednictwem kol. K* SIEMASZKO

1 sukienka wełniana czarna
1 żakiet kostiumowy
5 bluzek
4 pary pantofli
4 pary rękawiczek
1 para rękawiczek futrzanych
1 chustka jedwabna
1 torebka damska
1 para pończoch
bielizna



7* Bezimiennie

3. Miss E.FITZ-GERA.LD

4. p.K* KLECZYNSKI

5. kol. S. GRZESZCZ

6. płk. L. STANKIEWICZ

2 prześcieradła
2 Ib. masła ameryk.w puszce

1. para męskich trzewików
1 puszka masła

1 ręcznik

2 pary trzewików męskich 

1. paczka herbaty
1 puszka kakao
1 Ib* cukru ameryk*
1 kostka masła
1 Ib, czekoladek

8* kol. J.FOJCIK gotówką 10/- kol. S, ROWIŃSKI 2/-
9. " T.ŁUBIEŃSKI II 7/- " J. PIEŃKOWSKI 2/-

10. " St.KOPECKI 1! 5/-
11. " W.MEDRECKI II 6/-
12. " K.KESEK II 2/8
1-3. " B .JANUS II 2/-
14. " J.TCHORZNICKI 11 2/-
15. " W.SLTWINSKI , If 11/-

Komitet Opieki S.M.W. nie mogąc podołać wpływającym prośbom o pomoc mater- 
jalną zwraca się raz jeszcze z gorącym apelem do wszystkich koleżanek i kolegów 
o nadsyłanie darów w gotówce i naturze,

W obecnej chwili palącą kwestją jest pomoc dla chorej 16-to letniej dziew
czynki w Polsce, sierocie po jednym z naszych kolegów. Prosi ona o ciepłą, bieli
znę,. ciepłe buty, jakiś płaszcz oraz ze względu na chore nogi ciepłe spodnie - 
/dość duże wymiary/

'■ . Zwracamy się ze szczególnym apelem w tej sprawi© do naszych czytelników a 
właściwie czytelniczek by w miarę możności zechciały odpowiedzieć na nasz apel*

II«Z przeznaczeniem "Na ogólne potrzeby Stowarzyszenia"

l.Kbl.kol.KARNICKE i KŁOPOTOWSKI
2*Kol.E. MIODOŃSKI
3. " B .MŁODZIK
4. " J. ZIAJKA
5. " 0* GLIŃSKI

III, Na oświatę "Dla Dzieci Polskich" 

l.Kol. J. FOJCIK

Ł. 2*0.0.
1.4.0.
1.0.0.
1.0.0.
1 lornetkę

Ł. 5.0.0.

Wszystkim Łaskawym Ofiarodawcom Zarząd S.M.W. składa na tym miejscu- serdecz
ne podziękowania.

Kol.J.Fojcikowi nie tylko za hojny dar ale za ocenienie-doniosłości oświaty 
dzieci polskich na obczyźnie składamy specjalne podziękowanie. Dar ten został 
przekazany właściwej instytucji*

Dzięki energji Przewodniczącej Komitetu Opieki nawiązano kontakt i uzyskano 
obietnicę pomocy dla naązych chorych. Sprawę tę wziął sobie do serca Korpus Po
mocniczy Pań przy Kole S.M.W. Nowy Jork i spodziewamy się, że przy znanej uczyn
ności i przedsiębiorczości pań w "Kole Nowy Jork będziemy w stanie roztoczyć- wy
dajniejszą opiekę nad naszymi chorymi kolegami*

Na marginesie pracy naszego Komitetu Opieki nalezj’- zaznaczyć, iż z powodu 
rezygnacji niektórych członków Komitetu lub zaabsorbowania ich pracą zawodową, 
całość prac Komisji,, t.zn. korespondencja z chorymi i potrzebującymi onieki kole
gami, załatwianie różnych próśb, pakowanie i wysyłka paczek spadają na barki 
jedynej osoby pozostałej w Komisji t.zn. Przewodniczącej* Każda pomoc w tych spra
wach i współpraca ofiarowana Komitetowi Opieki ze strony naszych czytelników 
i czytelniczek przyjęta będzie z otwartymi ramionami.
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KRONIKA'
LONDYN

Kol. B. WROŃSKI, Prezes Zarządu Gł, S.M.W. złożył do-Zarządu rezygnację 
ze swego stanowiska, przekazując swe obowiązki w ręce I-go Vioe-Prezesa.

Motywem tej rezygnacji, jak to kol. B. Wroński oświadczył w swym liście, 
oraz później na zebraniu Zarządu, są warunki życia osobistego a raczej pracy 
zarobkowej układające się w sposób nie pozostawiający zupełnie czasu, który 
mógłby poświęcać sprawom Smopomocy. Dotychczas sytuacja była tego rodzaju, ż( 
zajęcia zawodowe kol. Wrońskiego pozwalały mu na spełnianie przyjętych obowią 
ków. Jednakże obecnie, wobec zmiany sytuacji zmuszony on był, po dokładnym 
jej rozważeniu, powziąć decyzję, której wynikiem jest właśnie rezygnacja.

Kol, B. V/roński podkreślił w swym przemówieniu z całym naciskiem fakt, że jed; 
nie te właśnie, wyłuszczone wyżej powody wpłynęły na jego postanowienie, wbrei 
przywiązaniu, koleżeńskim i wspólnym przeżyciem, jakie go łączą z instytucją, 
w której tyle czasu danym mu było pracować.

Zarząd Główny Samopomocy - wziąwszy pod uwagę powyższe motywy, które, byłj 
zresztą znane osobiście poszczególnym członkom - czuł się zmuszony rezygnację 
kol. B, Wrońskiego przyjąć do wiadomości.

Obowiązki Prezesa Zarządu Głównego S.M.W. do Walnego Zjazdu objął I-y 
Vice-Prezes kol. W. NADRATOWSKI.

W dniu 4 września b.r, odbyło się zebranie Zarządu Gł,S,M,'W, podczas któi 
go, kol. W. Nadratowski pożegnał w imieniu ogółu kolegów ustępującego Prezesa 
w następujących słowach;

> "Kochany Panie Prezesie’ Nie będę ukrywał, że decyzja Pańska o ustąpieni 
zasmuciła nas bardzo i dotknęła głęboko.

Nigdy nie spodziewałem się, że przypadnie mi w udziale, imieniem Zarządu 
żegnanie Kolegi Prezesa przed upływem kadencji, zwłaszcza, że Instytucja nasz: 
tak się zrosła z osobą Drogiego Naszego Prezesa w ciągu tej jego 5-cio i pól 
letniej, bezinteresownej i niestrudzonej pracy.

Wszyscy wiedzą, że Kolega Prezes jest jednym z twórców Samopomocy, S.M.W, 
jest jego dzieckiem poniekąd. Może nie takim jakby je chciał widzieć,, ale z 
dziećmi to zawsze tak bywa, że nigdy nie wiadomo co z nich wyrośnie.

Nasz Drogi Prezes powiedział, gorzej bo nawet napisał, że odchodzi. Może 
to tak i wygląda pod względem formalnym, ale ja znając Jego przywiązanie do 
S.M.W. wiem, że nas nigdy nie opuści, nigdy nie porzuci, a zawsze będzie poma
gał, zawsze udzielał swego poparcia i dobrych rad z bogatej skarbnicy swego 
doświadczenia,

Tb też w ciągu tego okresu czasu, jaki nam do końca kadencji pozostał, 
stale będziemy oczekiwać i wyglądać chwili kiedy do nas wróci,} by objąć- osiert 
cone przez siebie stanowisko.

Oby ta chwila nastąpiła jaknajrychlej!
A więc wypijmy za zdrowie naszego Drogiego Prezesa i jego szybkiego do 

nas powrotu! "
Po zebraniu odbyła- się skromna herbatka koleżeńska, na której kol.B.Wroń

ski podziękował raz jeszcze wszystkim koleżankom i kolegom podkreślając, że 
jeśli coś zrobił to należy zawdzięczać to,w dużym stopniu współpracy całego 
Zarządu, Kol. Wroński nic uważa swojej rezygnacji jako pożegnania i zawsze 
w miarę swego czasu i możliwości będzie służył pomocą i radą gdy zajdzie tego 
potrzeba.

Kol.kol. W. Ostoja - STARZEWSKI i F. ATLASINSKC kilkuletni członkowie 
Zarządu Gł. S.M.W, i różnych komisji w ciągu miesiąca sierpnia nadesłali na 
ręce Prezydium Zarządu rezygnację z członkostwa Zarządu.

Kol, W. Starzewski wyjechał na dłuższy okres poza granice U,K, kol. Atla- 
siński zrezygnował z powodu zupełnego braku czasu,.

Prezydium Zarządu Głównego, Zarząd i Koledzy z Komisyj żegnając na tym 
miejscu obu Kolegów życzą Im wszelkiej pomyślności.

Kol, H.HOYER dokooptowany został do Komitetu Informacyjno-Wydawniczego 
S.M.W. i objął opracowanie działu "Naszych Sygnałów"1 p.t. "Z Kolegami po 
Swiecie".

Pozostały skład Komitetu i Redakcji "Naszych Sygnałów" przedstawia się 
jak następuje; kol.kol. M.HRYNKEEWICZ-MOCZULSKI /Przewodniczący Komitetu i 
Red. Naczelny/. J.BUSIAKIEWICZ, W. NADRATOWSKI, A. PIECHOWIAK, B.WROŃSKI 



- 8 - /lZ3
/dział redakcyjno-informacyjny/ oraz kol.kol. E. IWASZKIEWICZ i H. WÓJCIK 
/dział techniczny i administracja/,

"Najstarszym" i "najstalszym" korespondentem zagranicznym jest kol* 
B. BISKUPSKI.

NO".T JORK

Zarząd Koła S.M.W. w Nowym Jorku skwapliwie zajął się sprawą pomocy dla 
kolegów przebywających w szpitalach.

W końcu czerwca b.r* wysłane zostały pod adresem S.M.W* w Londynie dwie 
przesyłki, zawartość których podana jest w rubryce "Dary".

Niezależnie od tego kol. S» MAYAK Sekretarz Koła N.Y. w liście z dn.
14 sierpnia b.r. poinformował o wysłaniu ponownie 2 przesyłek, wartości 26 do
larów*

Koło w Nowym Jorku było jedną z pierwszych organizacyj na terenie Sta
nów Zjednoczonych, a bodaj i gdzieindziej, które wystąpiły w obronie naszych 
kolegów z Mar.Woj. szukających azylu w Szwecji, po głośnej już na całym świeci 
ich ucieczce z okupowanej Polski.

Zorganizowano komitet, który wysłał specjalny telegram do Króla i do Pre
miera Szwecji. Echem tej działalności był naczelny artykuł czasopisma "Nowy 
Świat" z dn. 11 sierpnia b.r. w którym dwukrotnie wymienione jest Koło Nowojor 
skie*

Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej w dniu 5-go września zostały wzno
wione polskie programy radiowe na stacji WLEB. Program otworzył uroczyście 
apelem o składki i dary na Dom Polskiego Marynarza w New Yorku kontr admirał 
U.S.N. Rt,Wm.S. Maxwell - Dzwoniecki. • Programy polskie na tej stacji prowadzi 
p*M* Kęcki, wypróbowany przyjaciel i wybitnie wspierający członek Koła Nowy 
York. Trzeba zaznaczyć, że niedawno zaogólną swą działalność na terenie Polo
nii Amerykańskiej, na skutek przedstawienia przez Zarząd Koła Nowy York, p.M. 
Kęcki został oznaczony przez pana Prezydenta R.P. Złotym Krzyżem Zasługi.

Zarząd Koła Nowy York urządził w dniu 16 września zabawę towarzyską na 
świeżym powietrzu,

7/ dniu 13 października odbędzie się 3-ci doroczny bal Mar „Woj. dochód z 
balu przeznaczony będzie tak jak i wszystkie inne imprezy na Dom Marynarza.

W dniu 28 października odbędzie się 3-ci Walny Zjazd Koła New- York.

W dniu 4-go listopada odbędzie się dekoracja p.M. Kęckiego której dokona 
gen* K. Sosnkowski honorowy prezes Koła New York.

W grudniu odbędzie się jeszcze jedna impreza oraz wspólna wieczerza wigi
lijna z której dochód przeznaczony będzie na Fundusz Pomocy Inwalidom Mar.Woj.

GLASGOW

■Koło S.M.W. w Glasgow zawiadamia uprzejmie wszystkich członków Koła że; 
KANCELARIA KOLA S.M.W GLASGOW mieści się w Domu Kombatanta, 7 Claremont Gdns. 
Glasgow G. 3, pokój Nr. 10. Godziny urzędowania w każdą niedzielę od 19*00 
do 21*00*

Zarząd Koła przypomina Szan. Kolegom o konieczności wpłacania składek

PLYMOUTH

W dniu 30 września odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła, które 
miało postanowić o dalszych losach i działalności Koła,



77 ostatnich miesiącach opuścili Wielką Brytanię, udając się na stałe do 
różnych krajów następujący koledzy;

Kol. C. WNOROWSKI /kmdr/
Kol Dr. W. SZLIGHCINSKI
Kol. K. BROŻEK
Kol. A. GWALINA
Kol. 0. GLIŃSKI

dn« 1.7.51 do U.S.A.
w sierpniu 1951 do Kanady
dn. 7.8.51 do U.S.A.
we wrześniu 1951 do Australii 
10.10.51 do Kanady.

Z Koła Plymouth wyjechali do U.S.A;

Kol. H. KOŁODYNSKI
Kol. B. SZEWCZYK

Wszyscy wymienieni koledzy za pośrednictwem "Naszych Sygnałów" przesyła
ją kolegom z S.M.W. słowa pożegnania, my zaś ze swej strony życzymy im i ich 
rodzinom wszelkiej pomyślności na nowych miejscach pobytu.

Niezależnie od powyższego Kol. K» BROŻEK prosił o zamieszczenie na ła
mach naszych następującego listu;

"... Opuszczając Wielką Brytanię i nie mając niestety możności widzieć 
się osobiście z przełożonymi, przyjaciółmi i znajomymi, pragnę tą drogą 

pożegnać Ich najserdeczniej.
K. B R 0 Z E K"

oraz p.p* GLIŃSCY;

" . Wyjeżdżając do Kanady pragniemy za pośrednictwem "Sygnałów" jak
najserdeczniej pożegnać miłych kolegów i koleżanki z Mar.Woj. życząc Im 
wszystkiego najlepszego i do zobaczenia.’

IRENA i OSKAR GLIŃSCY"

W dniu 17 lipca b.r. odbył się w kościele Holy Trinity, w Londynie ślub 
kol. Si. NALEĆ/-KORZENIOWSKIEGO z p. Hanną Teresą z d, Kowalską.

Koledzy z S.M.W. i Redakcja "Naszych Sygnałów" przesyłają wymienionym 
Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.

Dnia 1J sierpnia 1951 zginął śmiercią tragiczną jeden z naszych kolegów 
bosman mat Stanisław CHLASTA.

S.p. St. Chlasta pływał na S/S Saxon Queen w char uc Lorze Si. marynarza.
W czasie pobytu statku w Antwerpii, gdy wracał z lądu na statek został prze

jechany przez samochód ciężarowy. Śmierć była natychmiastowa i nastąpiła na 
skutek pęknięcia-czaszki. Pochowany został na cmentarzu w Antwerpii. Pogrzeb 
i wszystkie formalności załatwione zostały miejscu. Dużą pomoc i życzliwość 
okazał Kapitan Statku Mr.T.G'. Hornsby, dzięki niemu i jednemu z naszych kole
gów a.m, bosmanowi J. Stączkowi załatwione zostały wszystkie formalności. Sprawa, 
mi spadkowymi oraz najkorzystniejszym przekazaniem ich, rodzinie zmarłego w 
Kraju zajmie się Kancelaria S.M.W.

Redakcja "Naszych Sygnałów" z żalem zawiadamia o tym fakcie wyrażając 
współczucie rodzinie i kolegom zmarłego, który cieszył się jaknajlepszą opinią 
w naszym środowisku.

SZANOWNY C ZYTELNIKU!
Gzy zapłaciłeś już składkę członkowską?

Gzy podałeś nam już zmianę swego adresu?
Dlaczego więc się dziwisz, że nie otrzymujesz "Naszych Sygnałów"?
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Redakcja "Naszych Sygnałów" otrzymała garść wrażeń i wspomnień, jakie się 
nasunęły jednej z organizatorek i uczestniczek balu Samopomocy, który się odbył 
w kwietniu r.b, - Ze ‘względów technicznych jesteśmy w stanie umieścić je dopie
ro w niniejszym numerze.

DWA BALE

Minęło dwanaście lat od naszego ostatniego balu Marynarki Wojennej na-Oksy
wiu, Dwanaście lat, w których zmieściły się razem i wojna, i tragedja ogól
na, i nieszczęścia osobiste i sześć lat powojennych. Wspomnienia jednak mniej 
ważnych, ale za to dobrych wydarzeń zostają czasami w pamięci tak trwale, jak 
małe kamyczki wrzucone do stawu, tuż przy wielkich głazach.

Bal na Oksywiu. Mój Boże! Ileż serc niewieścich bije szybciej na wspomnie
nie tych chwil beztroskich. Sale■zalane światłem. Panie w pięknych sukniach, 
panowie we frakach,- oficerowie w eleganckich mundurach galowych, zdobionych zło
tem. Wszyscy uśmiechnięci, weseli, beztroscy. Bal się zaczyna. Suniemy staropol
skim polonezem, po lśniących posadzkach, ze skupioną zamaszystością, w dygach i 
landach. Panie czarują błyskiem srebrnych uśmiechów,, panowie bielą i czernią ■ 
fraków, lub złotem "bulionów" i lampasów.

A potem walc. Walczyk i tylko walczyk. Zmiana tancerzy, kółko, koszyczd]^ 
i znów kółeczko, i "panie do środka", i "w prawo", i " w lewo", aż w głowie wi
ruje. A potem trojak — "zasiali górale żyto, żyto..." Ktoś się odzywa; " Za 
wysoko pan nogę podnosi, panie komandorze!" - "Tak zawsze tańczyłem i tajemnie 
wygodnie" pada odpowiedź /rąbie się teraz drzewo w Kanadzie/, a teraz znowu w kół
ko, żywo z werwą! I dalej kujawiak.. Z jakim rozmachem, gracją tańczyło się, 
przyklękało we własnym fraku, bez obawy, że trzaśnie /pożyczony/. Tango...Pol
ka, .. polka galopka... nagle pada komenda "Kotyljon"! Pary szukają się nawzajem. 
"Ach, to pan jest moim różowym goździkiem" - "A to pani .jest moim czerwonym, kap
turkiem! Gzy mogę być wilkiem?" Mazur! Proszę do mazura. Biały mazur, trwający 
wieczność, przepojony fioletowym odcieniem zbliżającego się świtu. Mazur, po 
którym zdawało się, że serce wyskoczy z piersi z nadmiaru emocji i zmęczenia.

Na dworze, twarze nasze musnął orzeźwiający powiew Bałtyku, a uszu dobiegł 
drażniący okrzyk mewy, zawieszonej w przezroczu błękitniejącego poranku...

Były to dawne czasy, tak odległe i różne, że prawie nierealne. Czy myślą- 
ło się o wojnie? Raczej nie. Czasem coś ktoś o tym przebąkiwał, ale na tym osta
tnim balu nie wisiała nad nami żadna troska atomowa, czy też wodorowa. Czuliś
my się tak bezpieczni i pewni. We własnym kraju, nad brzegami Bałtyku...

A bal w tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym pierwszym roku... Rozmowy, prawie 
wszystkie, zaczynały się. od słów; "Ależ, proszę pani, ja nie byłem na balu od 
dwunastu lat; ja już nie wiem czy potrafię tańczyć. A ta samba, ta rumba - to 
mnie zabija. To przecież murzyńskie tańce..." i.t.d. No, ale jednak przyszliś
my. I ci co bywają na balach i ci co nie bywają.. A skoro się już przyszło, 
trzeba też było się bawić. Bawiliśmy się i tańczyli. Ale czy co był bal; dla 
nas, dla generacji pamiętającej ,,,/ach, poco wspominać!/ Nie wiem. Orkiestra 
grała nieźle. Nieźle i prawie bez przerwy /widocznie dobrze zapłacona/, a cza
sami nawet po pół godziny. Tak, że nie można było się odczepić od tancerki lub 
tancerza, aby zatańczyć z innym znajomym. Zabawa się udała. 0 polonezie czy 
kotyljonie trudno było nawet pomyśleć /może za dużo roboty i wysiłku/. Ale za
bawa się udała. Tańczyliśmy ciągle, jak nacałonocnym dancingu. Nastrój?.. Może 
był dla tych co nie pamiętają...

Świt nie wstał fioletowy./Wogóle niema już fioletowych świtów/. Wyszliśmy 
zastanawiając się czym wracać do "domu". Busern, czy metrem? Przywitała nas pust
ka, z której nie doleciał ostry krzyk mewy, wznoszący się nad falami zamarłymi 
w bezpowrotnie minionej przeszłości. Smutny, szary, londyński poranek zacierał 
wspomnienia i daleki, nieosiągalny obraz Kraju.

EUGENIA HOYEROWA

Z kolei załączamy list, który nadszedł do Redakcji"Naszych Sygnałów1.1 
Może ktoś z kolegów jeszcze zechce wypowiedzieć się na ten temat?

"Ogromnie ciekawą częścią "Naszych Sygnałów" jest ta część, która obecnie



się nazywa "Z kolegami po świecie".
Można naprawdę wykorzystać ją w wielu wypadkach i dla różnych celów* Do

wiedzieć się czegoś, nawiązać kontakt z którymś z kolegów* Z pomocą jakiegoś ■ 
z Kolegów postarać się o jakąś pracę, w miejscu gdzie on już się dobrze urzą- I 
dził, lub t,p,

Ale czasem, może stanąć na przeszkodzie drobna rzecz. Zupełnie może drobni 
ale w danej chwili hamująca* Otóż czasem się NIE WE "kto to jest ten"Kolega, [ 
, ....owski" albo "Kolega ......wicz".

Są takie nazwiska /nie chce ich wymieniać/ które były własnością i oficei I 
i podoficerów i marynarzy...

Ja rozumiem owe "demokratyczne podejście" i.t.p. wzniosłe i rozumne rzecz i 
Ale mi się zdaje, że naprawdę nie było by dla nikogo już taką straszną krzywdę 
gdyby mówiąc o jakimś "koledze", powiedziałoby się że to Kapitan, czy Poruczni I 
czy Komandor, czy Bosman*..

Nie wiem czy każdy, kto będzie czytał to co piszę odczuje właściwie moją 
myśl* Wiem że będzie krytyka i "dobre rady" jak naprzykład że "jak chcesz się I 
dowiedzieć- kto to kolega .... ...ski, to napisz do Sygnałów, a otrzymasz wyjaśni I

Powiem jak to ja odczuwam. Otóż czytałem że "Kolega,..,*" pływa na takim 
a takim statku* Chciałoby się do niego napisać...Lecz... nagle zastanawiam się I 
Na Boga, kto to? Czy to aby nie Komandor podporucznik X ? A może to Bosman ?? I 
Nie ! To chyba ktoś z tych kogo mało znałem, albo nawet nie spotkałem.

Znowu ktoś da "dobrą radę" - "pisz per Kolego",..
Ale przecież to krępujące. Wyobraźmy sobie że to jest Komandor podporuczn | 

........... ." którego KIEDYŚ dość dobrze znałem.. .Nawet byłem z nim"r.a ty".... No 
ale przecież z takimi niektórymi nie widziałem się czasem 10, 15 a może i więl 
cej lat... No i jednak przecież gdybym się z nim zetknął to z radością krzykn?l 
bym do niego "Jak się masz taki a taki" a nie mówił bym. per kolego.

Więc, jak pisać?,.. Trochę wahania, trochę rozmyślania, no i daje cię spoi 
kój tej myśli napisania,...

Przecież już cztery lata minęły nawet od tej chwili, gdy rozeszliśmy się 
tutaj w W. Brytanii... Nazwiska jeśli się nie zapominają, to się plączą... 
Szczególnie w wypadkach takich gdy to są nazwiska troszkę bardziej łatwe do 
"przeplątania" - WOJTECKI, WÓJCICKI, WOJCIECHOWSKI, WOJCIESZEK, WOJCIESZEWSKI 
WOJCISZEWSKI, BARTOSIK, BARTOSIAK, BARTOSZEWSKI, BARĆISZEWSKI} BOHET^SKI,BOCHEŃ
SKI WAWRZYŃCZYK, WffiZYNSKI,, KOSZMAREK, KACZMAREK, KARĆ ZMANSKI,, KRAWCZYK, 
KLAWOZYNSKI*

W podanej"litanji" umyślnie nie zamieściłem nazwisk które mnie właśnie 
wprowadziły w- zadumę i przez które łamałem sobie głowę* Choiałem ty lico zilustnl 
waó, obraz trudności pamiętania przez DZIESIĄTKI lat osób i nazwisk, jeśli pa
mięci nie dopomoże się zestawieniem tego ze stopniem, jaki interesująca 'nas os< 
ba posiadała*

JEDEN Z KOLEGOW

Ponieważ list kolegi Bogdanów/Koło Glasgow/ może być użytecznym dla kole
gów mieszkających w Szkocji, zamieszczamy urywek tego listu;

"Bardzo dziękuję za ndasyłanie mi "Naszych Sygnałów" z których mam możność 
otrzymania wiadomości o losach naszych kolegów z Mar* Woj,.

Zwróciłem szczególnie uwagę na apel kol.p.I. Broszkiewicz, która wysunęła 
projekt pomocy dla chorych kolegów w Szpitalach. Jest to bardzo piękna myśl i 
w związku z tym choiałem dorzucić kilka informacji z tut. terenu.

Obciąłbym polecić wszystkim członkom S-.M.W. którzy znajdują się na terenie 
Szkocji a zwłaszcza tym którzy nie mają krewnych lub znajomych, aby w razie cho
roby i potrzeby opieki szpitalnej,, prosili swych lekarzy o skierowanie ich do 
Ballochmyle Hospital polski oddział, Ward 6, Mauchline, Ayrshire0

To co piszę opieram na 'własnym, doświadczeniu, gdyż sam przebywałem w tym 
szpitalu przez okres 4 tygodni. Jest to polski oddział-gdzie jest obsługa polski 
i lekarze sę Polacy* Jest także oddział dla kobiet. Pacjenci czują się tam 
bardzo dobrze pod opieką dr, Kraszewskiego, który sam przeprowadza poważne open 
o je.

Pism ilustrowanych i gazet nie brakuje, jak również jest piękna duża biblii 
teka, to też można czytać ile się tylko podoba* Są też rozrywki dla chorych - 
n.p. co czwartek jest bezpłatny film w szpitalu. Wyżywienie jest dobre, Dr.Kra-



szewski tych co chćą, lub nie mają nikogo, wysyła na koszt szpitala pod. Edynburg 
do Polskiego Domu Wypoczynkowego na 2 tygodnie gdzie również jest polska kuch
nia, są zabawy i rozrywki.

Można bezpośrednio pisać po polsku do dr. Kraszewskiego pod podany adres 
o skierowanie do szpitala celem badania lub leczenia."

WITALIS BOGDANÓW

Z KOL EGAMI PO S WIECIE

Od ostatniego numeru "Naszych Sygnałów" niewiele zdarzyło się ciekawego w 
naszej "wegetacji" londyńskiej. Okres letnich urlopów osłabił tętno pracy redak
cyjnej. Koledzy - redaktorzy rozjechali się na bliższe lub dalsze urlopy. Reda
ktor naczelny był nieobecny w Londynie przez czas dłuższy*

Sezon letni pewnie wpłynął również na zmniejszenie się korespondencji od 
kolegów. Sezon "letni" oczywiście jedynie w odniesieniu do tych, którzy znajdują 
się na północnej półkuli. Kolegów z południowej półkuli prosimy czytać "sezon 
zimowy".

Skoro już jesteśmy na północnej półkuli zacznijmy naszą wędrówkę z kolegami 
po-świecie'od kolegi Biskupskiego, który odwiedził te wyspy w ciągu lata i które
mu zawdzięczamy wiele miłych chwil przy czytaniu zawsze. ciekawych koresponden
cji..

Z Saigon pod datą 14,8.51 pisze kol. BISKUPSKI; S/S "Admirał Codrington"

" Zabraliśmy z Le Havre mąkę, cukier, owoce w puszkach, tytoń, piwo i dużo 
dobrych koniaków, likierów i wysokich gatunków win z szampanem włącznie. W Ora
nie 'i Algierze załadowano nam jeszcze olbrzymią ilość wina w beczkach dla podtrzy
mywania ducha bojowego oryginalnego żołnierza francuskiego jak również żołnierzy 
z Legii Cudzoziemskiej i francuskich wojsk kolorowych, Ponadto zabraliśmy stamtąd 
sporą ilość wojskowych samochodów ciężarowych oraz kilkanaście małych czołgów. 
Podróż odbyła się w warunkach pogody zupełnie dobrych, bez żadnych cyklonów i 
tajfunów i bez żadnych ciekawszych-wrażeń. Po drodze wpadliśmy na parę godzin 
po ropę do Djibouti we francuskim Somaliland. Tam powiększyła nam się nieoczeki
wanie załoga o 5-cb murzynów, pasażerów "na gapę" którym obrzydła egzystencja w 
ich rodzinnym kraju i dlatego postanowili z niego wyemigrować-. W Singapore, 
gdzie wpadliśmy znowu na krótko po ropę, murzyny nasze czmychnęły chyłkiem ze 
statku, zanim władze imigracyjne i policyjne przyszły na statek, by roztoczyć 
nad nimi swą opiekę, Władze te słusznie oczywiście były oburzone, że -Dozwoliliś
my murzynom ulotnić się cichaczem ze statku--gdyż spadł na nich dodatkowy kłepot 
z ich łapaniem. Do Saigonu przyszliśmy 19-go lipca r.b. gdzie gros towarów nam 
wyładowano. Przy pracy byli zatrudnieni Chińczycy, bardzo skrupulatnie przeszu
kiwani przy wchodzeniu i opuszczaniu statku przez wartowników - żołnierzy francus
kich - celem zapobieżenia ewentualnej akcji sabotażowej i wynoszeniu artykułów 
ze statku. Wyjście na ląd bez żadnych ograniczeń, aczkolwiek o godz. 22.00 za
myka się drzwi barów i-restauracji, gdyż zdarzały się wypadki wrzucania do wew
nątrz granatów ręcznych w lokalach, gdzie przebywali żołnierze. Dużo w mieście 
widzi się mundurów. Wejście na teren portu pilnie strzeżone i kontrolowane przez 
policję portową. Łatwo też zaobserwować duży ruch na rzece małych uzbrojonych 
statków pomocniczych i barek desantowych. Europejska dzielnica miasta bardzo ła
dna ze wspaniałymi bulwarami, pięknymi gmachami, bogatymi wystawami. Zapędziłem 
się również w dzielnice czysto chińskie z ogromną ilością sklepów/ zapełnionych 
najrozmaitszymi, jakie można pomyśleć towarami. Pełno wszędzie artykułów/ pier
wszej potrzeby a przedewszystkiem ryżu,, różnych kasz, grochów? mąki i.t.p. Przy
puszczam, że ceny są wysokie ale w każdym razie wszystkiego jest pod dostatkiem 
w przeciwstawieniu do Chin właściwych przez komunistów opanowanych - gdzie byłem 
w roku ubiegłym i gdzie poprośtu żadnego składu z artykułami spożywczymi nie wi
działem.

Z Saigonu pchnięto nas do Haiphong, w północnych Indochinach, gdzie bez ża
dnego incydentu wyładowano nam resztę towaru z czołgami włącznie.

Obecnie jesteśmy ponownie w Saigonie, gdzie ładujemy gumę i ryż. Około 17-go



b.m. idziemy stąd do Singapore a następnie do Renang celem dalszego kontynuowania 
ładowania statku gumą i koprą. Ostatnim portem załadowczym ma byó Bombaj, skąd 
mamy zabrać 5000 ton rudy manganowej. Portami wyładowczymi wyznaczono.Le Havre 
Calais, Londyn i Rotterdam. .

Po zakończeniu obecnej podróży, co nastąpi prawdopodobnie w drugiej połowie 
października r.b. - zamierzam opuścić statek i zrobić sobie parotygodniową przer
wę w pływaniu.."

Cieszymy się, że uda nam się zobaczyć w październiku kol. Biskupskiego i po
rozmawiać o przebytych podróżach to też żegnamy go "do zobaczenia w Londynie".

W drodze powrotnej z Indochin mijamy wschodnie wybrzeże Afryki. W głębi 
'bzamego lądu" na żyznej wyżynie Południowej Rodezji mieszka kilim naszych kole
gów z kt-rych kol. KORECKI chętnie dzieli się z nami swoimi wrażeniami w liście 
z dnia 21+ czerwca z Salisbury pisze on;

"Długo bardzo już nie pisałem nie znaczy to jednak wcale, że zapomniałem o 
Samopomocy i Kolegach, tylko poprostu nie ma zbyt wiele interesującego tematu 
jako że "progress" mego "urządzania" się w tym kraju nie postępuje za szybko. 
Niecierpliwie oczekuję każdego numeru "Naszych Sygnałów" - ostatni jaki otrzymałen 
to Styczeń - Luty - mam nadzieję, wkrótce nadejdzie nowy.

Myśl pani Brosżkiewń.czowej opodatkowania się na rzecz chorych kolegów celem 
stworzenia stałego funduszu uważam za bardzo słuszną - osobiście opodatkowuję 
się w den sposób, że za każdy otrzymany numer "Naszych Sygnałów" prześlę P,0. 
na 5/- sh. na ten cel. Tu załączam pierwszy za numer Styczeń - Luty. Równocześnie 
wysyłam plik numerów 2-tygodnika amerykańskiego "Life" który prenumeruję - i życzę 
wszystkim naszym chorym- najszybszego powrotu-do zdrowiaj.

Serdecznie gratuluję kol. K. Pazowskiemu sukcesów na polu fotografii i sam 
mając w tym kierunku wiele, zainteresowań chętnie odstąpiłbym mu moje miejsce 
Rodezji za jego w Londynie. Nie mam niestety obecnie ani możliwości ani czasu aby 
fotografować.

' Nie wiele mam do opowiadania "Naszym Sygnałom" o Rodezji i sobie - pierwszy 
mój list stąd był mam nadzieją wyczerpującym i nie chciAlbytn się powtarzać,

Zyje się nam tu wcale nieźle, jakkolwiek nie mogę powiedzieć "abym całkowicie 
'już stał na nogach" nie tyle ze względów zarobkowych ile ze względu na rodzaj 
pracy jaki trzeba tu wykonywać aby zarabiać dobrze. Pracuję nadal fizycznie co 
mi wcale nie dokucza, ale. też nie daje zadowolenia bo nie pozwala wykorzystać mo
żliwości na które może stać by mnie było. Nie ma też żadnych konkretnych widoków 
na jakąś odpowiedniejszą ą dobrze płatną pracę.

Dc niedawna przez 9 miesięcy pracowałem jako pomocnik foreman*a w dość-- du
żej, jak na tutejsze w ranki, bo zatrudniającej około 130-murzynów, fabryce me-- 
bli o znanej nazwie "Rhodesia Art Furniture. Zacząłem tam umiejąc- tyle co nauczy
łem się na "kursie stolarskim" w Okehampton.

Po 8 miesiącach przez miesiąc zastępowałem foreman?a który wyjechał na ur
lop i byłem już całkowicie w stanie prowadzić warsztaty i produkcję o własnych 
siłach. Płacili mi Ł«60 mieś. Ponieważ jednak po powrocie z urlopu foremanń nie 
"dali nam podwyżki takiej jak chciałem /Ł.75 mieś. - ofiarowali Ł.67/2/ więc stam
tąd odszedłem. Praca była, ciężka i denerwująca w związku z nadzorem murzynów. Na 
ten temat możnaby dużo pisać - w moim pojęciu nie ma tu w koloniach cięższej pra
cy jak nadzorowanie czarnych. Poza tym pracowałem praktycznie 50 godzin tygodnio
wo, Każdy przyjeżdża tu z mniemaniem, że murzyni "to też ludzie" - wiele możnaby 
■znaleźć argumentów na usprawiedliwienie ich, faktem niezmiennym jedarik jest, że 
będąc zmuszonym z nimi pracować przestaje się ich za ludzi uważać. Są to stwo
rzenia tak kompletnie pozbawione wszelkiego poczucia odpowiedzialności, tak zupeł
nie niegodne zaufania,, że wydobyć z- nich chociażby minimalnych rezultatów w ja
kiejkolwiek pracy jest prawdziwą orką. "To cut the long story short" powróciłem 
do parkietów gdzie w międzyczasie trade unions przeprowadziły reformy a- mianowi
cie 5-°io dniowy tydzień pracy i firma w której poprzednio pracowałem ofiarowa
ła mi dobre warunki. Pracując obecnie 101'2 g, tygodniowo zarabiam L.17.12.0, je
żeli chcę pracować "overtime" mogę-zarobić dużo więcej.

Tak więc pod względem "gotówkowym" nie jest źle - no ale nie chciałbym zos
tać parkieciarzem na resztę dni moich.

Dorobiłem się już małego samochodu /Morris 8 - 1948 model/ oprócz też małe
go motocykla, który dawniej kupiłem i którym jeżdżę do pracy, jako że pracuję zwy
kle daleko od domu i w różnych miejscach, tak że na rower za daleko a komunikacja 



autobusowa jest tu bardzo mizerna.
Największym problemem jest tu mieszkanie - nie ma ich prawie wcale a jeśli 

są to bardzo drogie* Nadal mieszkamy z żoną w dwu maleńkich i bardzo "obdrapa
nych" pokoikach z używaniem kuchni i łazienki. Staramy się oszczędzać na kupno 
domu - te są tu też bardzo drogie ale można dostać coś płacąc 10% gotówką a re
sztę na 15 lat spłat. Trzeba, mieć jednak te 10% to zn, jakieś Ł.500 bo raczej 
trudno znaleźć tu donr. porządny 4-5 pokoi stosunkowo niedaleko od miasta, któ
ryby z parcelą kosztował poniżej 4 do 5 tysięcy funtów,

Z naszych wspólnych znajomych Kmdr, Stoklasa nadal prowadzi wapniarkę i 
zdaje się ma nadzieję to z miejsca ruszyć* Od kpt. H, Dąbrowskiego zapewne nie
dawno mieliście panowie list. Spotkałem: tu swego czasu przypadkowo kolegę z mo
jego rocznika S.P.M.W, chociaż nie z mego wydziału — Henryka Siekierzyńskiego* 
Wyemigrował zdaje się parę lat przede mną wpierw do Unii Pol* Afr, a obecnie 
jest tutaj ..... Proszę pozdrowić ode mnie bardzo serdecznie wszystkich kole
gów "Z bliska i z Daleka", Życzę"powodzenia w pracy i w rozwoju naszej Samopo
mocy i przesyłam serdeczny uścisk dłoni*"

W rh-szej grupie redakcyjnej znajduje się jeden z kolegów, który brał udział 
w prowadzeniu kursów zawodowych w Okehampton. List kol, Kopeckiego sprawił mu wie 
le radości, gdyż jest dowodem, że wysiłki uczniów i instruktorów dały dobre wyni
ki nawet pozwalają już dziś na niezłe zarobki* Ponadto kolega redaktor pamięta 
jak sumiennie i poważnie kol. Kopecki traktował swój przyszły zawód to też nie 
miał wątpliwości, że uda mu się oprzeć' na nim swą przyszłość* Życzymy Koledze 
dorobienia się możliwie niedługo własnego dachu nad głową i prosimy o możli
wie najczęstsze informowanie nas o nowych postępach.

Koledze HULEWICZOWI, który mieszka w Toronto w Kanadzie, udało się już 
zdobyć własny domek o czym pisze w liście z dn, 17.6. b.r.

"Dziękuję za list, który było mi bardzo przyjemnie otrzymać* Niestety "Na
szych Sygnałów" już dosyć dawno nie otrzymałem. Go słychać w Samopomocy. Kie
dyś jeszcze w Londynie nie odczuwaliśmy, że Samopomoc będzie tak użyteczną i 
konieczną Instytucją* Naprawdę jest tym węzłem morskim łączącym nas wszystkich 
rozsianych po całym świecie. Nie wiem jakie złote medale należą się wszystkim 
Panom pracującym w Samopomocy, że pomimo codziennych trudów macie jeszcze czas 
na pracę w Samopomocy.

W życiu moim znów zaszła nowa zmiana* Zwykła choroba emigranta - posiadanie 
dachu nad głową* No i ten dadft ostatecznie posiadamy, czyli domek został kupiony. 
Mamy 3 mieszkanka* Dwa będziemy wynajmować a jedno zatrzymamy dla siebie* 0 ile 
będą lokatorzy to liczymy, źe z ich pomocą kiedyś dom spłacimy*

To zdaje się wszystko co chciałem Samopomocy zakomunikować. Pracuję na
dal w nocy* Naturalnie trochę ciężko 5 dni pracować w nocy, ale co zrobić? Zyć 
trzeba* Zarabiam około % 50 tygodniowo"

Znacznie bardziej.na południe i w gorętszym klimacie mieszka od niedawna 
Kol*Dr* B, MARKOWSKI, który podaje garść pierwszych wrażeń z Belize w British 
Honduras,

"Obiecałem napisać o wrażeniach z naszego pobytu tutaj* Czekałem dość dłu
go* gdyż nie chciałem pisać o pierwszych wrażeniach, które mogą dać mylny po
gląd o naszym nowym miejscu pobytu*

Pierwsze pytanie; Gzy dobrze zrobiliśmy przyjeżdżając tutaj - narazie nie
stety musi pozostać- bez odpowiedzi. Za wcześnie.

British Honduras jest małą kolonią /pod względem zatrudnienia/ i na niesz
częście główne miasto - stolica - Belize jest nieszczęśliwie położona na wysoko
ści poziomu morza, a nawet niżej* T.ó stwarza dużą wilgotność powietrza i sto
sunkowo dużo bagien.

Kraj położony na zachód od morza jest raczej pagórkowaty i bardzo przyjem
ny.

Dom nasz jest położony nad samym morzeni, tak dokładnie, że morze oblewa 
ściany domu i daje ciągły przyjemny przewiew. Niestety w przyszłym roku przenie
siemy się do nowego domu, który mają dla nas wybudować. Walczymy teraz o dobry 
dobór miejsca na dom*



Ludzie tutejsi to przeważnie Hiszpanie a.Ibo ich potomkowie,, kreole, ciur: 
ni i stosunkowo dużo anglików, Miasto ma ładne sklepy, dwa duże i zupełnie i 
śne kina, kilka klubów, korty tenisowe., żaglówki i, t.p, Klimat - gorący - ale 
znośny i raczej przyjemny*

Ja jestem in charge szpitala co jest niezbyt ciekawe i in charge surgice 
department co daje mi bardzo ciekawą pracę i dużo zadowolenia*....

Z klimatem nie ma kłopotu* Przewiewnie budowane domy, prawie ciągły wiat 
daje nie tylko znośne ale raczej przyjemne warunki,.

Spi się bez żadnego przykrycia tylko w pyjacie* Czasami komary a specjał 
t.z. "sandflies" dają się we znaki, ale w swoim domu posiadającym wszystkie o 
na uszczelnione nie są zbyt dokuczliwe,

Troską i największą obawą dla tutejszych ludzi jest obawa huraganu, któr 
lubi nasze okolice i ostatnio zniszczył Ja>naikę;, Może jednak da Bóg że nas on 
nie.........

Można pisać tutaj strony o dżungli /gra w nocy jak orkiestra - pełno świ 
tlików i błyszczących oczu dzikich zderzaków/, 0 ludziach - naogół grzeczni, 
biedni, czyści i leniwi* 0 morzus g; zie woda jest tak ciepła, że prawie nie n 
różnicy temperatury - ale to już w następnych listach*11

Jfe liście kol, Markowskiego kończymy naszą podróż "Z kolegami po świecie' 
w tym numerze, Zbyt jeszcze wcześnie aby wyciągać wnioski ogólne "osiedlenia" 
i zagospodarowania się na. nowych terenach,-.. Jeżeli tendencja ta utrzyma się i 
pójdzie za nią wzrost dobrobytu kolegów, będziemy bardzo zadowoleni publikuję 
dowody tego w "Naszych Sygnałach" Prosimy jednał: kol egów o pamiętanie, że w mi 
rę wrastania w nowe tereny osiedlenia w tym samym stopniu rozluźnia się więź 
łącząca ich przez nasze pismo z kolegami i organizacją którą tworzymy. Jedyną 
drogą do zapobieżenia, temu jest częste informowanie nas o swoich losach i tą 
drogą dawanie znaku życia o sobie wszystkim,, którzy czytają "Nasze Sygnały", 
to jest tym wszystkim, którzy tworzyli jeszcze parę lat temu zespół jaki praw
dopodobnie nigdy przedtem nie istniał w historii Polskiej Marynarki Wojennej,

ooOoo

Zarząd Główny S.M.W, zgodnie z § 19 Statutu Stowarzyszenia zmuszony był 
skreślić z listy 132 członków którzy mimo kilkakrotnych wezwań i próśb nie 
uiścili składek na przestrzeni ostatnich dwóch lat i więcej oraz z własnej wir 
stracili kontakt ze Stowarzyszeniem*

Zarząd Główny S.M.W* w ostatnim piśi. i o swoim do tych członków wyraził na
dzieję nawiązać utracony kontakt i ■wrócić do Stowarzyszenia, które przecież po 
'winno jednoczyć w swoich szeregach cały były personel Marynarki Wojennej,
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ZNACZKI POLSKIE 
przed i po wojenne, obozowe, korpusowe, 

i wszelkiego rodzaju ciekawostki
S F R. Z E_D_A M

JAN KUZNOWICZ, "20, Drayton Court
Drayton Gardens,. London S-.W* 10
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WINIETA. TYTUŁOWA PROJEKTU I WYKONANIA KMDRA I. PODJAZD-MORGENSTERNA

Wydawca; Zarząd Główny Samopomocy Mar,Woj-, w Londynie 
REDAKTOR: M.BaHKFSIłI?ICZ--MdCZJI.SKI
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Przed zrobieniem, zakupu. - obejrzyj i sprawdź ceny naszych towarów

J A V A TRĄD ING LIMITED
238, Edgware Rd., 
London W. 2 Tel^AMB 5781 '5

SENSACYJNY PREZENT GWIAZDKOWY!

2 pary NYLONOW'30 DENIER, EKSPORTOWE. "M 0 R L E . Y" -poczta polecona 

i

2 pary NYLONOW 15 DENIER LUXURY " M 0 R L E Y n — poczta lotnicza

CENA sh» IłO/- za 4 pary

NYLONY LUKSUSOWE MORLEY SPADOCHRONY BRYTYJSKIE
15 i 30 Denier Nylon i Jedwab

MATERIAŁY WEŁNIANE I JEDWABNE dla PAN I PANÓW 
LEKARSTWA

Zamówienia kierować do;

SAMOPOMOCY MARYNARKI WOJENNEJ 
lub 

wpros.t do firmy z powołaniem się na Samopomoc

NAPRAWA POŃCZOCH - Duża ZNIZKA dla CZŁONKÓW i ich RODZIN w Dostarczani© 
osobiste lub pocztą; MRS. J. KUTEK, 45 Heathfield Rd, London S,Wt - 

Tel; BAT - 1984

! KAPELUSZE DAMSKIE z własnych i powierzonych materiałów ! 
! poleca ; M. HRYNKIEWICZ-MOG. ZULSKA ! 
! 16, Drayton Court, Drayton Gdns. S.W. 10 Tel.KEN 0510 ! 
! DLA CZŁONKÓW S.M.W. i ich Rodzin ZNIZKA !

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

■ Porady dla członków S.M.W. bezpłatnie.

/Adres; 6, Felden Str. S.W. 6, Tel, REN 6164/
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Zwracamy się do wszystkich naszych Szanownych Czytelników z prośbą 

aby zechcieli nadsyłać korespondencje z podróży, pobytu w różnych krajach 
i.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 nami 
jest bardzo ■'wielkie,, jak to widać z treści listów, które drukujemy.

Drugą prośbą jest poparcie projektu kol, Anczykowskiego o łaskawe nad
syłanie MRESOW FIRM I NAZW STATKÓW, na których znaczna część naszych Szan. 
Czytelników pracuje. Jfest dużo kolegów, którzy gdyby znali nazwy statków i 
film 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 SYGNAŁÓW"

Mr. M» Hrynkiewicz-Moczulski, 
16, Drayton Court, 
Drayton Gdns,, 
London S.W.10.


