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"... Wędrujemy tysiącami po obliczu ziemi, sławni lub nieznani, zarabiając 
za oceanem na rozgłos, na bogactwo, lub.-tylko- na suchy"ćhleb; ale zdaje mi się,, 
że dla każdego z nas'powrót do Kraju musi być.jakby zdaniem rachunku.,..Mówci3 
co wam się podoba, lecz jeżeli chcetny użyć radości w swym kraju, 'odetchnąć jego 
powietrzom, spojrzeć w oczy jego prawdzie, musimy wrócić z.czystym sumieniem. 
Może to wszystko.wyda się wam po prostu sentymentalizmem... Ale faktem jest nie
zaprzeczonym, że trzeba dotknąć swej nagrody czystymi rękoma, aby się nie obró
ciła w zeschłe liście i ciernie.,

Tak! Nie wielu z nas to rozumie, ale jednak czujemy to wszyscy, powtarzam; 
wszyscy bez wyjątku - albowiem ci, którzy tego nie czują, nie liczą, się wcale. 
Każde źdźbło trawy ma swoje miejsce na ziemi, skąd czerpie życie i siły; -.tak sa
mo człowiek jest wrośnięty w kraj, z którego czerpie swą wiarę wespół z życiem"

/"Lord Jim"/ JOZEF KONRAD KORZENIOWSKI

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

Jeszcze jedne święta doliczyć będziemy mogli do ziaren naszego wygriańcze- 
go różańca. .. .

Dojmująca ironja czasów, będących naszym udziałem sprawia, że stajemy się 
jeszcze- jednym pokoleniem, gubiących się w mrokach nocy, której-kresu nie spo
sób przewidzieć. Pokoleniem rozdartym na części,’których pozornie nic już po
łączyć nie-zdoła, a wszystko rozdzieli; smutek rozłąki i odmienne narastanie 
wydarzeń, zdała od siebie przeżyte .Upojenie nadzieją i gorycz rozwianych złu
dzeń, melancholja czasu zacierającego kontury wspomnień i łudzącego pozorną ra
dością nowych spotkań, odległość i zapomnienie, teraźniejszość i przeszłość, 
życie i śmierć.

Niezachwiana dotychczas wiara w powrót kiedyś do Kraju, w wielu sercach 
wątleje pod nieubłaganym powiewem rzeczywistości, rozpada się w miarę jak wal
ka o byt pochłania nas coraz bardziej,

I chociaż każdą wieść z Tamtąd przyspiesza jeszcze bicie naszego pulsu, 
a niesprawiedliwościom, i upokorzeniom towarzyszy bezsilny gniew wzbierający w 
piersi, zaabsorbowani codziennym życiem, stajemy się sobie coraz bardziej obcy 
i dalecy, -Nie'stajemy się bardziej bliskimi środowiskom krajów naszej wędrów
ki, dla których nasze pokolenie pozostanie na zawsze niezrozumiałe, i obce.

Kiedyż słuszniej wice będzie zwrócić- oczy ku dalekiemu, ośnieżonemu kraj
obrazowi, jak nie w chwili, gdy na grudniowym niebie zajaśnieje prawdziwy sym
bol "pokoju ludziom dobrej woli"? W tym momencie, który od 'lat był; jedną z wię
zi łączących ludzi żyjących w Ojczyźnie i poza Nią myśli nasze biegną ku dale
kiemu Krajowi, Do bliskich nam kolegów i ich rodzin, do rodzin poległych towa
rzyszy broni i do młodych pokoleń morskich nieświadomych jeszcze swej roli w . 
przyszłości. ■ ' '

Zwracamy się do nich z gorącymi słowami otuchy, zapownŁ-nkniaraipamięci i życze
niami płynącymi z najdalszych zakątków świata, po którym jesteśmy, rozsiani.

Czytelnikom naszym i przyjaciołom, członkom naszego Stowarzyszenia,

Kolegom, Koleżankom i ich rodzinom, przebywającym w szpitalach lub

chorym, zamieszkałym na obszarach Pysp brytyjskich, kontynentu euro

pejskiego, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, Australji, 

Oceanji, znajdującym się. na wodach arktycznych, Antarktydy, oceanów 

Atlantyckiego i Indyjskiego, Pacyfiku i wszystkich innych mórz kuli 

ziemskiej - przesyłamy z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

1952 najserdeczniejsze życzenia "Szczęść Boże'' i wszystkich pomyślności

ZARZAD GŁÓW S.M.o. i REDńKCJn,
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R CC ZN I C A BITNY POD OLIWI

Dnia 27-go listopada minęła J24-ta rocznica zwycięstwa w bitwie morskiej 
pod Oliwą, gdzie 27.11,1627 r. eskadra złożona z 9-ciu naszych okrętów odnios 
zwycięstwo nad eskadrą szwedzką.

W tym samym czasie operacjami na wybrzeżu kierował hetman Stanisław Koni 
polski, który 2-go kwietnia tegoż roku odebrał Szwedom Puck, a '.w sierpniu pc 
ióh pod Tczewem, w* bitwie, w której -został ranny Gustaw7 Adolf, król Szwedzki,
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DZIESIEC LAT TEMU

Rok 1941

Dnia 30 maja - podniesienie bandery na nowym kontrtorpedowcu typu Hunt 
/1.O85 ton/ O.R.P. "Kujawiak".

Od dnia ukończenia szkolenia /lipiec/ O.O.R.P. "Krakowiak" i "Kujawiak" 
pełnią - niemal bez przerwy - służbę eskortową w warunkach ciągłego zagrożeni 
lotniczego, na szlakach; Plymouth - Clyde, Bristol - Portsmouth, Plymouth - 
Scapa Rlow i.t.p.

Dnia 27 lipca - O.R.P. "Garland" bierze udział w wyprawie na Spitzbergen

Dnia 5-27 'września - O.O.R.P. "Piorun" i "Garland" biorą udział w wiel 
kim konwoju na Maltę obok 3 okrętów liniowych, 1 lotniskowca, 2 krążowników i 
16 kontrtorpedowców brytyjskich. w częstych walkach z nieprzyjacielem powietr 
nym, nawodnym i podwodnym osłaniają storpedowany pancernik "Nelson", ratują 
rozbitków statku "Imperial Star" i dwuch lotników.

Eskorta tego konwoju zestrzeliła łącznie 11 samolotów npla. Dnia 27 wrze 
nia jeden z ośmiu zestrzelonych wołoskich samolotów; został przyznany wspólnie 
O.R.P."Garlandowi" i H.M.S. "Lively".

Qd września działa na ■,wodach Morza Śródziemnego O.R.P. "Sokół" , wchodzący 
w skład Maltańskiej Flotylli Okrętów Podwodnych.

Dnia 25 października - O.O.R.P.'"Piorun" i "Garland" w służbie eskortowej 
poraź pierwszy przebywają Atlantyk.

Dnia 28 października - okręt podw.O.R.P. "Sokół" natyka się w pobliżu 
wyspy Ishia, na konwój nieprzyjacielski, eskortowany przez dwa kontrtórpedowc 
i krążownik pomocniczy. Strzelając cztery torpedy "Sokół" zatapia ten krą
żownik, którym był - jak. się później okazało - Krąż.pom."Citta de Palermo" wy 
5.600 ton..

Dnia 3 listopada - O.R.P. "Sokół" w drodze powrotnej, na morzu Tyrreński 
/w pobliżu wyspy Maritimo/ trafia torpedami nieprzyjacielski transportowiec 
4.000 ton. W kilka chwil później po' opuszczeniu go przez' załogę zatapia go z 
odległości 100 m 34-ma strzałami ze swego działa.

Dnia 4 listopada - podniesienie bandery na ex-amerykańskim okręcie podwo 
nym O.R.P. "Jastrząb".

Dn, 19-21 listopada - akcja O.R.P. ''Sokół" w greckim porcie Navarino. 0 
godzinie o6,OO -In. 19 listopada "Sokół" usiłuje 'wejść'w zanurzeniu do wnętrza 
portu, jednakże utyka w sieci doznając poważnych uszkodzeń/zgięcie peryskopu, 
zerwanie anteny radiowej i t.p./. Nie rezygnując z zadania /w porcie znajduję 
się okręty npla/ "Sokół" ponawia swe wysiłki i wreszcie o godz.15.39 wystrzel 
wuje salwę torped, trafiając dwoma jeden z'kontrtorpedowców włoskich typu"Avi 
Nieprzyjaciel reaguje natychmiast rzuceniem bomb głębinowych /17, następnie 5 
Jednkaże O.R.P."Sokół" pozostaje na miejscu i wyczekawszy wyjścia z portu cał 
go zespołu /trzy transport owce i ocalały KT/ o godz.23.38 zataoia jeden tran
sportowiec 3.000 t.

Dnia 22 grudnia - O.O.R.P. "Krakowiak" i "Kujawiak" uczestniczą w wypraż 
na wyspy Lofockie gdzie osłaniają wysadzenie małego desantu i zniszczenie st? 
obserwacyjnej. . KRONIKARZ-



POLSKI.

Stacje ratownicze na całym wybrzeżu, zaopatrzone w łodzie zakupione w 
Szwecji, podlegają obecnie "Polskiemu Ratownictwu Okrętowemu".

Motorowiec szwedzki "Axel Salen", zbudowany w 1940 roku, kupiony został 
za węgiel polski.

"Tatry", jeden z dwu tankowców zajętych przez admiralicję brytyjską prze
mianowany został na "Surf Patrol"/R.F.A./

Rząd norweski odrzucił propozycję kupna nowych statków w zamian za polskie 
produkty.

Z Colombo odszedł "Mickiewicz" z ładunkiem gumy dla komunistycznych Chin.

WIELKA BRYTANIA

Admiralicja oświadczyła iż prace nad podniesieniem z dna o.p. H.M.S. 
"Affray", który zatonął 16 kwietnia b.r., i który odnaleziono po 59 dniach po
szukiwań na głębokości 258 stópw II walc la konchos zostaną zaniechane.

Pierwszy z czterech o.p. klasy "S", "Statesman", wypożyczonych Francji na 
okres czterech lat, przekazany został J1 października w Portsmouth przez kontr, 
adm. Raw francuskiemu attache morskiemu kontr.adm. Blanchard. Trzy pozostałe 
o.p. to "Satyr", "Spiteful" i' "Sportsman". Po przemianowaniu ich nazwy będą 
zaczynać się także na literę "S'.' ■

Lotniskowiec H.M.S. "Forrnidable", po naprawach w Portsmouth, przeszedł z 
rezerwy do służby czynnej.

Nowe sąmoloty Fairey do zwalczania o.p. znane będą pod nazwą "Gannet",

Krążownik H.M.S, "Cumberland", spuszczony na wodę w 1926 roku, przebudowa, 
ny został na okręt doświadczalny dla rakiet i pocisków kierowanych.

Ministrowi Obrony przysługiwać będzie salut 17-to strzałowy na okrętach 
Jego Królewskiej Mości /Admirał of the Fleet oraz Lord Warden of Cinąue Ports 
19/. ,.rf

Okręt podwodny H.M.S. "Turpin", zbudowany w7 1944 roku, został kompletnie 
przebudowany i uodporniony przeciwko atakom atomowym.

ARGENTYNA

Marynarka argentyńska budować będzie okręty w własnej nowej stoczni w 
Rio Santiago.

AUSTRALIA

Royal Australian Navy zamówiła w Wielkiej Brytanii tankowiec /15.000 t./ 
z urządzeniami do' zaopatrywania okrętów w morzu.

H.M.A.S. "Sydney" /lotniskowiec/ zluzował H.M.S. "Glory" na wodach koreań
skich,

EGIPT

Rząd egipski wydał zarządzenie iż załoga każdego statku egipskiego musi 
się składać w 95% z Egipcjan.

Prace nad podniesieniem francuskich okrętów wojennych zatopionych przez 
Nelsona w bitwie w delcie Nilu w roku 1798 zostały wstrzymane ną skutek żądań 
egipskiego urzędu celnego zapłacenia cła za pamiątki.



JUGOSŁAWIA

Motorowiec "Pola" i "Rijeka" rozpoczęły pływanie na stałej trasie do ,p<> 
nej Europy,

KANADA . .

Royal Canadian Navy rozpoczęła budowę pierwszego okrętu do zwalczania ।

Marynarka kanadyjska ma składać się ze 100 jednostek w roku 1954, 

NIEMCY

Pod koniec b.r. niemiecka flota handlowa liczyła będzie 1.Ó00.000 t, 

NORWEGIA

Norweskie statki handlowe zaop tiywane są w tratwy ratunkowe z aluminium, 

PAKISTAN

Royal’ Pakistan, Nayy planuje rozbudowę obejmującą lotniskowce i okręty pod 
wodne. ' -

Marynarka handlowa pakistańska liczy obecnie J1 statków o łącznym tonażu 
162..OOO.

POŁUDiTORA AFRYK,. . ’ •

Marynarka Południowo-Afiykańska utworzyła korpus piechoty morskiej, które 
powierzoną zostanie obrona wybrzeży* •

ROSJA

dokach Danii, Holandii-, Belgii, Włoszech i Niemczech’jest w. konstrukcji 
około.-ICO statków dla Rosji* Jeden z -pięciu siostrzanych jednostek "Saltikow 
Szedrin" , motorowiec /17.11 ton, 14 węzłów/ ukończono ostatnio w Belgii,

-Sowiety .zaakceptowały w końcu przepisy o; .zderzeniach, uchwalone w 1548 r,

STANY ZJEDNOCZONE

Marynarka amerykańska przenosi więcej pancerników ż t.zw. "Mothball Fleet" 
do służby czynnej.. , . ■

Komisja marynarki handlowej planuje budowę klasy transportowców- dla wojska, 
o szybkości 20 węzłów, które będą mogły byó użyte też jako frachtowce,

Wiele wagi’-przywiązuje się do śrub okrętowych o pięciu piórach. Rozważane 
jest również użycie śrób o sześciu piórach. ”■ .. .f.

SZWAJCARIA '

Parlament'ma przyznać ,-potrzebne fundusze na zwiększenie floty handlowej, z 
111.000 na 180.000 ton.

Nowe szwajcarskie towarzystwo okrętowe, "Zuricłi Shipping Company", zamówiłc 
w stoczni w Hamburgu dwa statki o wyporności 5000 ton każdy.

SZWECJA. ' ’

Szwedzka marynarka wojenna opracowała plan uzbrojenia statków szwedzkich 
na wypadek wojny,. Uzbrajanie ma się rozpocząć ód dział p-lot i urządzeń przeciw 
minom magnetycznym.

SZYPER



W związku. ze zbliżającymi się Świętami Bożego'Narodzenia KOMISJA OPIEKI 
SMW rozpoczyna akcję zbierania cegiełek na gwiazdkę dla kolegów inwalidów i 
chorychp zwracając się do ogółu naszych Szanownych Czytelników z następującym 
apelem;

X X X

Wiele jest świąt w roku, które są obchodzone uroczyście, żadne z nich, jed
nak nie zbliża tak ludzi ku sobie jak właśnie Święto Bożego Narodzenia, jest 
Ono bowiem-wyrazem, przedewszystkiera, Najwyższej Miłości, która spełnia i nie
sie nadzieję. W tym dniu łączą się i zespalają ludzkie serca i każdy by chiał 
dać innym -z siebie jak najwięcej, uszczęśliwić, sprawić radość nietylko rodzi
nie swojej ale i wszystkim dookoła,

Tak wielu-bliskim Swoim nie możęmy już dziś złożyć dowodu naszej pamięci! 
Nie dopuśćmy jednak, by Ci. o których pamiętać możemy i powinniśmy,nasi koledzy 
inwalidzi i chorzy poczuli się osamotnieni, bośmy nie okazali im,nawet w dniu 
tego Święta,chęci naszej uprzyjemnienia Im tak Ich ciężkiego losu.

I nie mówmy,- że nas nie stać na to! Choć jakńajwiększe datki na "gwiazdkę" 
dla Nich są miłe widziane, to nawet i tę pensowe, w postaci choćby znaczka pocz
towego, dołączone do "cegiełki" na końcu "Sygnałów", złożą się - miejmy nadzie
ję - na wielką całość!

Chodzi tylko o to byśtny wszyscy wzięli w tym udział, by nikt z nas nie 
miał uczucia w dniu. Pigilii; że o Nich zapomniał,.byśmy nie mogąc podzielić się 
z Nimi, opłatkiem złączyli, się razem choc w tym Wspólnym dowodzie pamięci, ży
cząc sobie z Nimi nawzajem; zdrowia,, pomyślności i pogody ducha!

■ . ' KOMISJA- OPIEKI S.M.W.

Najlepszym dowodem jak ważne znaczenie, ma działalność Komisji-Opieki SIU 
w tej dziedzinie niech będzie list kol. E,POKŁADNIKA, który z pośród wielu in-. 
nych, drukujemy na jego wyraźne, żądanie.

" Przyjemną niespodziankę sprawiły mi przesłane książki polskie. Było mi 
również bardzo raiło otrzymać, kilka słów otuchy.

Cenię sóbie tą koleżeńskość i” -bardzo’ dziękuję.
paczka ze stemplem;" Erom Polish; Nayal Association" zainteresowała współ- 

pacjentów i pielęgniarki i jako jedyny^Polak wśród Anglików, czułem się dumny 
że; "jednak trzymają się kupy i pamiętają o sobie".

P.S. Czuję się o wiele lepiej i spodziewam.się może; za tydzień lub dwa opuścić 
szpital. Obciąłbym aby me podziękowania mogły ukazać się w "Sygnałach".

PrzypiSek- Redakcji; Zarząd Cł. i Komis-ja- Opieki S.M.W. serdecznie "dziękują 
Szan.kol.- Pckładnikowi; za. jego. miłe, słowa śki.erowane pod ich adresem i przesy
łając życzenia zdrowia wyrażają głębokie zadowolenie z powodu możności oddania 
Mu tej.drobnej przysługi. \

KOMISJA OPIEKI I FUND, ira.ś.p, Kpt.raar, J. GINSBERTA

, . . Następujące dary w gotówce i naturze napłynęły'do S.M.W. w okresie ostat
nich .trzech miesięcy za które wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne dzięki.,

DARY na FUNDUSZ ira.ś.p, Kpt.raar.J, GINSBERTA

I. W goto w c e; ■

1. Kol. B. LISZEISKI . Ł. 2. 0. 0.
./ .zamiast pożegnania z powodu wyjazdu do U.S.A./

2. - " T. STOKLASA 4. 0.
3. " -B. BISKUPSKI z zoną ' l.' 0. 0.

/zamiast życ zeń świąte c znych/
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3. Kol. K.J. HESS ' Ł. 1.15. 0
4. Kol. J. BUSIAKIEWICZ z żoną . 0.12. 0.

/zamiast życzeń świątecznych/
5. " F. BALICKI

/zamiast fantu na zabawę/
1. 0. 0.

6. " E. PAWŁOWSKI 5. 0.
7. " S. GRZESZCZ . 5. 0.
8. ." Z. KLECZYNSKA .' - 10. 0.
9. " J. ST. .CZEK 10. 0.

10. " J. ANCZYKOWSKI . 2. 0.
11. " -K. SIEMASZKO 2. 0.
12. " M. WASILEWSKI ■i ' ' 1. 0.
13. " T. JASZKOWSKI / New York/ 10. 0.
14. " S. WŁODARCZYK 5. 0.
15. " J. WINKOWSKI 10. 0.
16. " M.- HRYNKIEWICZ-MOCZULSKI 10. 0.

/zamiast życzeń świątecznych/
17. " B. KARCZEWSKI 3. 0.
18. " E. NOWAK 5. 0.
19, Pani H.Ap - Thomas 1.0. 0.
II. W naturze; 2o.Kol.C.Dobersztyn Yorke - 1.0. 0.

Kol. M. GAWROŃSKI /Kołq New York/ nowe męskie ubranie. 
Panie Stroik i Mayak/Koło New-York/ nowe męskie ubranie.

'■'ło New York 2 funty szynki
1 funt wieprzowiny
1 It roast beef
1 II masła
1 tt tłuszczu
1 11 boczku
1 II mleka kondensowanego
2 puszki mielonego mięsa
5 puszek pasztetu -

Mrs. J, Edwards /przez p. Julię Mackus/

damskie spodnie, szlafrok wełniany, sukienka jedwabna 
koszulka, pończochy, rękawiczki.

Kol. J. POKRZYWNICKI - para długich wełnianych pończoch.
Kol. S. GRZESZCZ - wełniany męski szlafrok,

DARY NA "OGOLNE POTRZEBY-STOWARZYSZENIA"

Kol, B. PAPROCKI /członek wspierający/ L, 0,19. 0,
Kol. A* MOTYL /członek wspierający/ 1,14, 9.
Kol. J. MENDE 13. 0,
Kol. S. SIKORA 1, 0. 0,

OGŁOSZENIE KOMISJI POROZUMIEWAWCZEJ . . ■ . . ,-------------------—-----------.----- -------------

Komunikat wydany wspólnie przęs* Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Stew, 
"Samopomoc Lotnicza", Stów,"Samopomoc Marynarki Wojennej'*, Koło b. Żołnierzy 
Armii Krajowej oraz Koła Oddziałowe,.

Obecny rozwój sytuacji międzynarodowej zbliża nas do rozstrzygnięć, które 
mogą być decydujące dla losów naszej ojczyzny.

Na wszystkich Polaków nakłada to specjalne zadania.
Dla nas, obywateli polskich zdolnych do noszenia broni a przebywających 1 

Zachodzie, obowiązek walki o Polskę oznacza przedęwszystkiem gotowość do ponot 
nego podjęcia oręża, pod warunkiem, że cęle- wojny mocarstw zachodnich obejmuj? 
wyzwolenie naszej ojczyzny oraz, będzigmy służyć pod polskim sztandarem i poi, 
skim dowództwem, powołanym przez władz© Rzeczypospolitej reprezentujące wolę 
narodu polskiego.



Wyraz takiemu stanowisku daliśmy niejednokrotnie na zjazdach organizacyj 
kombatanckich,....

Celem uzgodnienia działalności na rzecz należytego spełnienia tego obowiąz
ku oraz celem opracowania przygotowawczych matcrjałów dla przyszłego odtwarzania 
Polskich Sił Zbrojnych, których struktura powinna oprzeć się z jednej strony o 
tradycję, a z drugiej o nowocześnie pojmowane prawa i obowiązki żołnierza - po
stanowiliśmy powołać wspólną Komisję porozumiewawczą Organizacyj Kombatanckich,

Do wszystkich polskich organizacyj i ośrodków niepodległościowych zwracamy 
się z apelem o współpracę pod tyra względem z Komisją Porozumiewawczą.

. Zarząd Główny
St ow. PoIs kich Kombatant ów

Komitet. Wykonawczy
Stów.Samopomoc Lotnicza

Sekretariat Kół Oddziałowych 
w imieniu Kół Oddziałowych

Zarząd Główny
Stów.Samopomoc Marynarki Woj.

Rada Naczelna i Zarząd Główny
Koła b. Żołnierzy Armii Krajowej

Zarząd Oddziału S.P.K, 
W.Brytania

— 00O00—

Siedziba Komisji Porozumiewawczej Organizacyj 
Kornbat.

mieści się; 13, Queens Gate Terrace, pokój Nr.15
London S.W. 7

KOMUNIKAT DO WIADOMOŚCI BYŁYCH CZŁONKOM ZAŁOGI 0. R.P. "CONRAD"

Pragnąc ostatecznie zamknąć sprawę likwidacji odnośnych"Funduszów" O.R.P. 
"Conrad", za uprzejmym pośrednictwem "Naszych Sygnałów", podaję poniższy Komu
nikat do wiadomości b,członków załogi O.R.P.."Conrad".

Akta dotyczące likwidacji "Funduszów" przekazałem do Samopomocy Mar.Woj, 
z prośbą o przechowanie do wglądu ewent. zainteresowanych, przez okres 3-ch 
miesięcy od daty niniejszego N-rii"Naszych Sygnałów", poczym zostaną spalone.

I, Fundusz Okrętowy,

Likwidacja Funduszu Okrętowego/Kantyny/, nastąpiła na podstawie uchwały 
Zarządu Funduszu Okrętowego powziętej przy udziale przedstawicieli Oddziałów; 
okrętowych.. ' •

Pozostała z Funduszu kwota Ł.104.5.3 została przeznaczona na pomoc dzieciom 
polskim w Niemczech, lub gdyby było można - w Polsce,

Korzystając z tego, że Komisja Pomocy dla Kraju przy Naęz.elnictw£ę.;;Żwiązku 
Harcerstwa Polskiego w Londynie, wysyła, pomoc dzieciom w Polsce, w dniu 3.6.47 
przekazałem kwotę Ł.104 tej Komisji na pomoc dla Prewentorium gruźliczego dla 
dziewcząt zdaje rai się że w; Zakopanem.. Kwota 5/3 została zużyta na opłatę"Money 
Orders" przy przesłaniu pieniędzy przez Komisarza 0.R.P."Conrad" w Likwidacji, 
ppor. mar. kras,. K. Mochnackiego, do mnie.

Odbiór wymienionych Ł.1Ó4 potwierdził Skarbnik Z.H.P. w piśmie do mnie 
/L.dz.882/vi/47 z 11.6.47/ i do ppor.mar. Mochnackiego/L.dz,936/Vl/47 z 11.6.47/

II. Fundusz Mesowy/t.zw, Winny/.

Likwidacją Funduszu Mesowego zajmował się por.mar,A. Starzeński. Po załat
wieniu rachunków, wzedług pisma Oficera z dnia 24.11.47, bilans dodatni wyniósł 

Ł.31.5.10.
Zgodnie z uchwałą członków; Mesy 0. R.P, "Conrad" kwotę powyższą przekazałem 

9.3.48 na pomoc dzieciom polskim w Niemczech, Komitetowi Pomocy Polakom w Niem
czech, 35 Cambridge Gdns. W. 10, * ’

Odbiór wyra. kwoty został pokwitowany przez Komitet pismem Nr.589 z 22.4,48.

Były D-ca O.R.P. "Conrad" 
/-/ R.. Tymiński, kmdr.por.
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Święto ku czci poległych

W ramach obchodu ogólnego Święta Ku Czci Poległych delegacja nasza w oso
bach urzędującego Prezesa,kol. W. Nadratowskiego oraz kol. E., Iwaszkiewicza 
złożyła w dniu 7.11-51 wieniec na placu Yfestminster Abbey. W uroczystości bra. 
ły udział organizacje Kombatanckie angielskie i alianckie.

Antokol

Staraniem Komitetu Obywatelskiego Pomocy Uchodźcom Polskim, otwarto w 
Beckenham /pod Londynem/ Dom Wypoczynkowy, pod nazwą "Antokol", do którego 
przyjmowani są na stałych rezydentów osoby starsze wiekiem z pośród przedstaw: 
cieli nauki, sztuki i literatury, znajdujące się na uchodźctwie w trudnych 
warunkach.

Mieszkańcy Antokolu mają doskonałe warunki do dalszej pracy w miłej swoj
skiej atmosferze.

Na uroczystym otwarciu obecny był kol. Nadratowski, który,do miejscowej ■ 
czytelni ofiarował imieniem S.M.YL nasz album, na ręce Dr.K. Poznańskiego, 
który tak bardzo przyczynił się do powstania tego domu.

X-lecie wręczenia sztandaru Lotnikom

Lotnicy uroczyście obchodzili 10-ciolecie wręczenia im przez kobiety wi
leńskie w 1941 r. pamiątkowego' sztandaru, na- którym widnieją sakramentalne sło
wa; Miłość żąda ofiary; <

W Kościele Polskim odbyło się uroczyste nabożeństwo, przyczem poczet sztai 
darovy wystąpił w mundurach.

Po nabożeństwie udano się na Stacje Lotniczą Northolt, gdzie pod pomnikiem 
poległych lotników Gen.Wł. Anders złożył wieniec imieniem Wojska i Lotników .

Imieniem S.M.W. pęk biało czerwonych róż złożyli koledzy; YL Nadratowski 
i W. Starzewski.

X-lecie Dywizji Kresowej

Na święcie 10-tej Dywizji Kresowej, która pragnąc uczcić Mar.Woj, nadała 
podczas wojny swym brygadom nazwy naszych okrętów podwodnych;"Żbik", "Ryś" i 
Wilk, obecny był kol. Nadratowski,, który Dcy Dyw. Gen.Sulikowi wręczył nasz 
album pamiątkowy z odpowiednim napisem.

Komitet Honorowy

W wykonaniu uohw&ły Ostatniego Yfelnego Zjazdu i celem ożywienia aktywności 
Komitetu Honorowego S.M.K. prezydjum S.M.Y!. w porozumieniu z Prezesem Komitetu 
Honorowego adm. Sir Durib.ar Nasmithem zwołało na dzień 12 grudnia zebranie Komi
tetu. Na zebraniu tym będą rozpatrywane ogólne sprawy S.M.K. oraz uzyskanie gwa- 
rancji od członków Komitetu na mortgage- domu które S.M.',7. zamierza nabyć.

Do Komitetu Honorowego S.N.’~. poproszono brytyjskiego wice-adrairała E.A. 
Taylora, C.M.G. ,G.V.O. , który w czasie wojny, będąc posłem do parlamentu, na 
jednym z plenarnych posiedzeń wygłosił pochwalną mowę na.cześć naszej Mar.Woj.

Celem podziękowania za przyjęcie tej godności do admirała Taylora udali się 
koledzy; B/Yroński i Nadratowski, poczem admirał Taylor, rewizytował naszych 
przedstawicieli w lokalu przy 80 Drayton Gdns. i był podejmowany.śniadaniem 
przez admirała K. Korytowskiego i wyżej 'wymienionych.

Znanego w szerokich kołach polskich i bardzo nam oddanego admirała Taylora 
witali również obecni wówczas w S.M.7. generałowie Kukieł i Kopański. • 

"Andrzejki".

Komitet Klubowy S.M.K. urządził w dniu 1-go grudnia w lokalu S.M.Y. dla 
członków i wprowadzonych gości zabawę taneczną "Andrzejki". Zabawa ta zgroma
dziła około 120 osób. W ramach zabawy odbyła -się loterja fantowa na którą, fanty 
ofiarowali;



A* Biskupska, E. Hoyerowa, M. Krynki ewicz-Moczulska, E. Iwaszkiewicz, Z.Kle- 
czyńska, J.Mackus, J. Piotrowska, B. Rogalowa, I. Brońska, F. Zawadzki, Zwią
zek Oficerów Mar.Handl. Kancelaria S.M.F.

Zebranie się szerszego grona znajomych którzy w.kilku Wypadkach spotkali 
się po raz pierwszy od dłuższego czasu, w dużym stopniu wpłynęło na atmosferę i 
miły nastrój tak, że imprezę tę należy uważać za udaną.

Wszystkim ofiarodawcom fantów, oraz tym którzy przyczynili się do sprawnego 
zorganizowania powyższej zabawy, Komitet Klubowy za pośrednictwem "Naszych Sygna
łów" serdecznie dziękuje.

Samopomoc - Dzieciom Swoich Członków

Komitet Klubowy S.M.'Z. urządza w niedzielę 30-go grudnia o godz. 15-cj w sie
dzibie S.n."’. - "Mikołaja" dla dzieci członków. Rodzice dzieci od lat 4 do 8 pro
szeni ś.ą o. zgłoszenie udziału swych.dzieci w pov^ższym ■ "Mikołaju". programie; 
podwieczorek, podarki, oraz gry i zabawy przy choince. Wstęp bezpłatny.

Bal Samopomocy

Z'...okazji Święta Marynarki Wojennej w dniu 10-io lutego Komitet Klubowy SMW 
zamierza urządzić w sobotę dn. 9-go lutego 195.2 w salach Klubu Białego Orła bal 
Ś.M.’”. Śugestje co do balu oraz pomoc członków nie mówiąc, już o jaknajdalej idą
cym poparciu wszystkich którym zależy ha udaniu się tej naszej imprezy - będzie 
mile widziana.

Nagroda Honorowa S.M.T.

Na prośbę kierownika Sekcji Lekkoatletycznej Akademickiego Związku w Londy
nie kol. Reszitnego, Zarząd S.M.W. ufundował przechodnią honorową nagrodę na 
Mistrzostwa A.Z.S. w których brali udział wszyscy najlepsi zawodnicy polscy w 
Wielkiej Brytanji,

Puhar S.M.W. przeznaczony na bieg na 100 metrów, wygrał zawodnik węglarz, 
któremu nagrodę wręczył kol. Nadratowski.

Jednocześnie wszyscy uczestnicy tego biegu otrzymali nasze albumy, jak rów
nież 2 najstarszych i dwućh najmłodszych zawodników, biorących udział w tych Mi
strzostwach.

Wyjazdy

W ostatnich miesiącach opuścili Wielką Brytanię, udając się na stałe do 
Stanów Zjednoczonych koledzy;

chor,mar. Bronisław Liszewski 
st., mar. Stefan Grześ zez
Kmdr. Karol Trzasko - Durski do Kanady.

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

Niezależnie od powyższego Kol. B. LISZEWSKI przesłał do Sekretariatu Żarz. 
Gł. SMW. list następującej treści;

"... zamiast rozsyłania - z powodu mego wyjazdu do U.S.A. - oddzielnych lis
tów pożegnalnych'do b. przełożonych oraz koleżanek i kolegów - składam kwotę 
Ł.2.0,0. na Fundusz im.ś.p.kpt.mar.J. Ginsberta, ■ żegnając w ten sposób wszystkich 
wyżej wymienionych, 2 koleżeńskim pozdrowieniem

B. LI o Zn. ■. SKI
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Nowy Zarząd Koła S.M.W. ■

W dniu 29 'września odbyło się w Domu Marynarza w Plymouth, Walne Zebranie 
Koła S.M.W. w Plymouth. Zebranie to rozważyło zasadniczy problem ożywienia i zre
organizowania działalności Koła. Postanowiono rozpocząć energiczną akcję zmierza
jącą do ściągnięcia wszystkich byłych członków Marynarki Wojennej mieszkających w 
obrębie Plymouth do szeregów S.M.W* Postanowiono także nawiązać ściślejszą współ
pracę, z miejscowym społeczeństwem oraz Zarządem Głównym.

Do Władz Koła wybrani zostali kol.kol. prezes - Stefan Romański
sekretarz- Zbigniew Krajeżycki
skarbnik—Tadeusz Sroka 
czł.Zarz. - Adam Tomczak

Nowcobranemu Zarządowi Redakcja Naszych Sygnałów/ przysyła najlepsze życzenia 
owocnej pracy dla dobra Stowarzyszenia.

Udział w uroczystościach

Z inicjatywy nowoobranego Zarządu w wigilję dnia Zaduśznego odbyło się zło
żenie wieńców pod tablicą ku czci poległych oficerów i szeregowych Mar .Woj*,: Tabli
ca ta jak czytelnicy pamiętają z poprzedniego numeru Naszych Sygnałów wmurowana 
została w murze otaczającym Dockyard w Devonport w lutym b.r,

Miejscowe władze Royal Navy ofiarowały daleko idącą pomoc z wystawieniem 
oddziału honorowego włącznie. W uroczystości wzięli.udział członkowie Koła, lic% 
na miejscowa Polonia, przedstawiciel Admiralicji Kmdr. C.live Gwinner oraz przedsta. 
wiciele Anglo-Polish Society. Wieńce złożyli kol. Romański w imieniu S.M.W., 
p.J. Wawrzyńczak imieniem miejscowego Koła S.P.K. oraz p*E*E. Tristen w imieniu 
Anglo-Polish Society.

W dniu 11,ll./Remembrance Day/ Zarząd Koła złożył na cmentarzu Weston Mills 
wiązankę kwiatów na grobach poległych marynarzy i lotników polskich.

N e w Y o r k • t

Działalność

Sprawozdanie z działalności Koła New York zawarte jest w specjalnie wydanej 
przez Koło Jednodniówce "Kotwica", Egzemplarz "Kotwicy" dołączamy do obecnego nu
meru "Naszych Sygnałów". Ponieważ jednak ilość numerów "Kotwicy" przysłana nam 
z Nowego Yorku-jest nie wystarczająca by rozesłać ją wszystkim członkom przeto w 
pierwszym rzędzie rozsyłamy-ją do Zarządów Kół oraz tym wszystkim członkom, którzy 
mieszkają poza U.K., U.S.A., oraz zdała od większych środowisk polskich.

Nowy Zarząd

. W dniu ll-go- listopada odbył się w New Yorku trzeci Walny Zjazd Samopomocy 
Weteranów Mar.Moj, Ponieważ w momencie wydania "Naszych Sygnałów" nie otrzymaliś
my jeszcze oficjalnego sprawozdania z powyższego zebrania przeto ograniczamy się 
do podania składu nowego Zarządu, który otrzymaliśmy w liście od jednego z człon
ków

W skład Żarz ądu weszli; kol.kol. prezes - P. Żelazny
Vica prezes - E* Stroik 
Sekretarz Org. - A. Guzowski 
Sekretarz Prot. - Kowalewski 
Skarbnik - M* Zysakowski
Członkowie Zarządu pp. Arlen-Smoleniec 

E. Krutol

Nowoobranemu Zarządowi Redakcja Naszych Sygnałów przesyła serdeczne życzenia 
owocnej pracy dla dobra naszej organizacji oraz sprawy polskiej.

Umieszczamy jednocześnie treść depeszy nadesłanej nam przez Yfalny Zjazd Koła.



Niech będzie ona wyra ze tir. wzajemnych uczuć i ścisłej współpracy z naszymi kolega- 
i przyjaciółmi z drugiej strony oceanu.

"Zebrani na trzecim Walnym Zjeździe członków Samopomocy Weteranów’Marynar
ki Wojennej w Ameryce przesyłamy nasze zapewnienia o braterskiej łącznoś
ci z Samopomocą Marynarki Wojennej w Londynie.

Samopomoc Weteranów Marynarki Wojennej w Ameryce 
17, Irving Place. New York N.Y. "

G 1 a s g o w

W dniu 4 listopada 1951 w lokalu S.P.K. 7, Claremont Gdns, Glasgow C.3 
odbyło się zebranie Koła S.M.W."Glasgow". Zebraniu przewodniczył prezes Koła kol 
L. Stróżniak. Na zebraniu poruszane były sprawy wewnętrzne i bieżące Koła.

Na skutek ustąpienia sekretarza Koła kol, Madeja/zmiana miejsca pracy/ wybr 
no na tą funkcję kol. S. Strzelczyka który już od dłuższego czasu pełnił zastęp
czo obowiązki sekretarza. Członkiem Zarządu Koła wybrano kol. S. Króla, Utwo
rzono także Komitet Klubowy Koła w skład którego weszli kol.kol, W. Bogdanów i 
M. MacClean. .

P W.--dniu świ ęt a •_ „urna rłych' de legać ja Koła w składzie kol.kol. L,Stróżniak 
W.„.Pawłowicz i 8* Strzelczyk złożyła wiązanki kwiatów na grobach naszych maryna
rzy spoczywających .ha cmentarzu w Glasgow.

■ : .- Zarząd Koła Glasgow za pośrednictwem Naszych Sygnałów składa wszystkim 
członkom Koła Glasgow serdeczne,.życzenia Świąteczne i Noworoczne.

"ol v er h a m p t o n . >

W ramach dużej uroczystości która odbyła się w Wolverhampton z okazji skła
dania, wieńców na. grobie Nieznanego Żołnierza w dniu 11-go -listopada, wieniec od 
organizacji Kombatanckich składał między innymi, reprezentując mundur Marynarki 

■Wojennej kol, J, Stąszczyszyn.

t

•łónlońp- ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
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! Bardzo serdeczne życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego
' > ’ Nowego-Roku Kochanym Przyjaciołom i Kolegom przesyła

! . ’ wraz z pozdrowieniami
I '■ 'i' ■'

! K ŁOMIDZE
t . ' ■ ■ ' ' ■ '
I .T.'

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

Tel;FREmantle 1728

! BAR KLUBU' SMW
• czynny
! w godzinach:
! 12°°- 15°°
> i od; 18ej

SZANOWNY CZYTELNIKU!
Czy zapłaciłeś już składkę członkowską?

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



W niniejszym numer ze. publikujemy na pierwszym miejscu korespondencję kol. 
Strąka z h/S Jutahy, aby w ten sposób podkreślić radość z faktu powiększenia 
się naszej rodziny Sygnałów o nowego członka-korespondenta. Miło nam jest prze, 
czytać, że list jego spowodowany jest naszymi apelami o wiadomości, któhe po
nawiamy w każdym numerze,

Naogół utarło się, że Polacy nie są narodem biorącym chętnie pióro do ręk: 
Zdaje się, że trochę jest w tym prawdy, lecz mamy też wrażenie, że niedotyczy 
to kolegów - marynarzy będących na morzu. Praca na morzu da je, więcej niż jak: 
kolwiek inna, samotnych chwil pozwalających na sumowanie wrażeń i zanotowanie 
przeżyć,. Niewątpliwie wielu kolegów/, wstrzymuje od pisania listów/ kwest ja form; 
ortografii czy stylu, Obcięlibyśmy na tym miejscu bezwzględnie rozproszyć ich 
obawy, z tym związaną i' zapewnić, -że nieoceniony a przysłowiowy niebieski ołówel 
redakcyjny wszystko przerobi, wygładzi i upiększy,, że może nieraz sam autor li; 
tu nie pozna siebie.w swej korespondencji. Przecież'nie chodzi w tyra wypadku o 
stronę formalną’ Chodzi o fakt, aby przyjaciele dowiedzieli się o przyjacio
łach, aby koledzy skorzystali ze złych i dobrych doświadczeń kolegów, żeby dawi 
towarzysze broni zachowali łączność między sobą i organizacją, którą sami stv/< 
rzyli w tym celu, Tc tak oczywiste i logiczne cele, możemy zrealizować bez tn 
du, niemal bez wysiłku, przez proste napisanie do Sygnałów, czy do kolegi w Za
rządzie Samopomocy, lub do Sekretarza Samopomocy,

Jeżeli czytanie "Naszych Sygnałów" sprawia Pram Koledzy pewną przyjemność 
to należy zdać sobie sprawę z tego, że nie jest to zasługą redaktorów Sygnałów, 
Wkład redakcji w pismo można .porównać do pracy magazyniera, który każdy otrzym: 
ny towar po doprowadzeniu do stanu używalności jeżeli tego wymaga, umieści we 
właściwym miejscu i zaopatrzy go tytułem czy opisem. Natomiast tworzycie to 
pismo Wy Koledzy i dzięki Waszej współpracy i korespondencjom możecie znaleźć i 
nim to co Was interesuje.

Wyruszając teraz w naszą podróż "Z Kolegami po Świecie" zaokrętujemy się ; 
kol. Strąkiem, który pływa jako radio-oficer na m/s Jutahy. Pod datą 8.10,51 
pisze kol,. Strąk z Rio de Janeiro;

" Szanowny Panie Redaktorze! W związku z odezwami "Naszych Sygnałów" o 
nadsyłanie opisów z życia i warunków pracy Członków Samopomocy, pozwalam sobie 
na skreślenie paru słów i jeśli to będzie godnym proszę o umieszczenie w Sygna- 
łach. ■ ■ '

Pływam jako Radio Oficer na M/S "Jutahy" pod Panamską banderą, motorowcu o 
pojemności 2125 ton/registered/ p 35 członkach załogi, składających się a Ach 
nacji; Stary-Irlandczyk, nawigatorzy- Anglicy, Radio- ja, maszyna-Polacy i Angl: 
cy/pół na pół/ reszta załogi Brazyli jczycy. Stosunki na. statku,' oraz pracą,, płf 
ca i wyżywienie - znośne.

Jeśli czasami powstają jakieś zgrzyty między-nacjowe, to raczej z długiego 
pobytu na morzu, oraz monotonnego: wachta po wachcie, posiłek, sen i tak w kołki 
Wtedy wszystko, zdaje się stawać na zawadzie. Taki stan przeważnie trwa aż do 
przyjścia do najbliższego portu, ujrzenia nowych twarzy.

Linia nasza obsługuje wyłącznie: USA-półnoeną'"Brazylię, a naszym t, z1//, "Home 
Port" jest New York,..

W lipcu 21-go przyjechaliśmy do St.John N.B,/C'anada/ i po 3 tygodniowym 
postoju w doku, gdzie dokonano pewnych.przeróbek statku, udaliśmy się do Balti
more po ładunek pszenicy dla Rio de Janeiro. Po załadowaniu, udaliśmy się do 

"New York, gdzie po doładowaniu kilkuset-ton'drobnicy, przeważnie różnej maszynę: 
ji i 3 dniowym postoju, wyruszyliśmy /25 sierpnia/ cokolwiek dalej na południe 
z pierwszym portem wyładunku-Santos,

. .. Podróż jak; zwykle na tych morzach nie była zbyt ciekawa, a może jest to 
mój osobisty pogląd, bo pływam tutaj już około Ach lat* W każdym razie jeszcze 
do Bermud, to czasem zobaczy się jakiś, mijający statek, czy też wiecznego to- 
warzysza-mewę, a po minięciu Bermud, następują pustki dokoła. Pewnego rodzaju 
urozmaiceniem jest przejście przez Sargassa Sea, gdzie gdy ocean jest spokojny 
widzi się jasno-brunatnego koloru wodorosty morskie, układające się wzdłuż prą
dów morskich na podobieństwo ścieżek. Również tu już można zobaczyć latające 
ryby, z początku pojedynczo a dalej na południe w grupach składających się na
wet z.dziesiątków sztuk. Do tego dodajmy pewnego rodzaju jaskółki, szybujące za 
rufą statku, chociaż najbliższjr ląd wyspiarski, znajduje się w odległości do 
A00 mil.



-13 - MW
■ Gała podróż■'na tych wodach gdzie wieją stale wiatry południowo-wschodnie ' 

"pasaty" ,'■ -minęła bez; kołysań, chociaż byliśmy w tym niebezpiecznym okresie, od 
końca etaśfwa- dó końca września, kiedy można natknąć się na "Hurricane". To też 
"Stary" piłował mnie o jak najczęstsze "Reather forecasts" bo właśnie znaleźliś
my się w strefie, skąd one startują. Szczęśliwie jednakże po. nadrobieniu kilku
dziesięciu mil,’ udało nam się -zwiać wymijając aż trzy huragany na naszej trasie. 
Po znalezieniu się na 10 North, każdy już układał się do snu spokojny, że nie 
zostanie obudzony kołysaniem.

Trzeba przyznać, że służba meteorologiczna w USA jest zorganizowana świet
nie- i nożna całkowicie polegać na przepowiedniach pogody.

Pogoda jak zwykle na południowym Atlantyku - słoneczna.. Od czasu do czasu 
przeleci gwałtowna tropikalna ulewa, ochładzając, i odświeżając powietrze.

Specjalnie na gorąco nie można narzekać będąc na.morzu, bo Pasaty orzeźwia
ją i w poza wachtowym czasie, każdy chłodzi swoje "body" tymi -wiatrami. Za to 
w portach i miejscach osłoniętych piecze!

Nareszcie po równo 21 dniach przybyliśmy do Santos, a że tu ruch statków 
duży, czekaliśmy 6 dni na swoją kolejkę dojścia do molo i wyładunku, a po wyłado
waniu udaliśmy się do Rio de Janeiro. Tutaj znów czekaliśmy na kotwicy 9 dni 
/śrdnio-na redzie czeka około 25 statkó’7/ a po wyładunku 8-go października uda- 
jemy się do Pemambuco a później na naszą, starą trasę, do portów północnej Bra
zylii. c *

Pogoda w Santos i Rio de Janeiro, zmienna., Raczej chłodno. Temperatura w 
nocy wahała się od .50 do 100 i trzeba było dobrze się owijać kocem. Ze to pora 
zimowa, więc mglisto i pochmurnie. • :

Mam tylko jeszcze ze 2 godziny do odejścia statku, więc na tyra-.zakończę, 
przesyłam serdeczne pozdrowienia dla całej Redakcji Sygnałów."•

W dalszym ciągu pod datą 27.10.51 pisze kol,Strąk z Manaus w Brazylii;

"Panie Redaktorze! Przepraszam, że się naprzykrzam, ale tak się złożyło, 
że znów zajechaliśmy w ciekawy zakątek, świata i chcę uzupełnić dalszy ciąg na
szej podróży.

Po opuszczeniu Rio de Janeiro udaliśmy się na jedno-dniowy postój do pernam- 
buco gdzie załadowaliśmy parę ton drobnicy i skąd poprostu nas. wyrzucono z powo
du natłoku statków- a tym samym braku miejsca w porcie. Wyruszyliśmy w nieznane - 
z tym, że później przez' radio podadzą nam miejsce dokąd mamy się ulać. Czekaliś
my na to nieznane i rzeczywiście po paru dniach dostaliśmy radiogram, by udać 
się na Amazonkę do portu Manaus.

Zawróciliśmy z drogi i po pewnym czasie dojechaliśmy do stacji pilotowej 
Salinopolis skąd bierze się pilota udając się na Amazonkę.

Po mniejwięcej 9 godzinach jazdy w górę Amazonki, a raczej jej odgałęzie
nia rzeki Para, przyjechaliśmy do miasta Belem stolicy stanu Para. Odległość 
ta wynosi około 110 mil i w zależności od przypływów morskich jedzie się od 8 
do 12 godzin ze średnią szybkością 9-10 węzłów.

Wjeżdżając w ujście Amazonki od oceanu, widzi się leniwie toczące się brud- 
no-żółte wody, i chociaż jedzie się tylko odgałęzieniem: Amazonki to z początku 
wogóle brzegów nie widać, a dopiero po paru godzinach jazdy, z jednej strony za
rysowują się niewyraźnie zarysy brzegu, potem coraz bardziej widoczne, po przy
byciu do Belem już późnym wieczorem, który tu szybko następuje, zaraz prawie po 
zachodzie słońca, przestaliśmy całą noc na kotwicy a z rana, po odbyciu kwaran
tanny wymieniliśmy naszego pilota na 2ch innych już całkowicie rzecznych - Ama
zońskich i jazda w górę rzeki Manaus.

Od ujścia Amazonki do oceanu do wspomnianego Manaus jest około 945 mil, 
które przebywa się w zależności od szybkości statku, stanu wody w rzece, a naj
ważniejsze od dobrych pilotów/stopnia ich znajomości rzeki/ w około 5 dniach, 
przy szybkości około 9 mil.

Trzeba to przyznać pilotom, że świetnie się orientują i bez względu czy to 
dzień czy nóc znają dobrze rzekę, co tymbardziej wzbudza podziw że żadnych pra- ‘ 
wie znaków nawigacyjnych niema oprócz dwu latarni świetlnych.. Jedyną przeszkodą 
w jeździe są deszcze tropikalne, kiedy to widzialność staje się zero. Wtedy 
rzuca się kotwicę i czeka aż przelecą.

Prowadząc statek piloci wybierają jakieś im tylko znane odgałęzienia rzeki 
jest tu cała masa a w których prąd jest imiejszy, tak że czasami jedziemy blis
ko brzegu, prawie, że dotykając gałęzi drzew. To znów prowadzą dla im tylko zna
nych powodów środkiem rzeki. Z początku stałego lądu prawie nie widać a to co



się widzi to są wszystko wyspy o płaskich i niskich brzegach porośniętych dżn 
glą i rzadko zamieszkałych przez tubylców. Dżungla jest to raczej ściana zie] 
przez którą bez pomocy siekiery nie można postąpić kroku. Szczególna rozmaito 
lian, bluszczy i różnych pnączy składa się na nią oraz drzewa i krzewy różnyc 
rodząji pokrytych kwieciem lub owocami w zależności cd pory roku.Do tego doda 
my różnokolorowe motyle przelatujące-ponad statkiem a w nocy dla odmiany rob 
ki świętojańskie, które tym się tylko różnią że są większe i dają niemal że w 
regularnych odstępach czasu błyski o dość dużej silę światła. No i naturalnie 
moskity! W miejscach gdzie są zalewy rzeczne lub małe jeziorka o stojącej wod 
tną wieczorem niemiłosiernie, nawet przez ubranie, toJteż każdy zamyka się w k 
binie by uniknąć bąbli. Rzeka kapryśna i w czasie wysokiej wody podmywa i za 
biera ląd a nawet znosi całe wyspy by w innym miejscu po pewnym czasie tworzy 
nowe. To też piloci jadąc, skrzętnie notują wszystkie zmiany, przekazując sw 
uwagi i spostrzeżenia Urzędowi Nawigacyjnemu, W rzece widzi się płynące i świ 
żo zmyte drzewa i krzewy.

Po przejechaniu około 4oo mil brzegi stają się cokolwiek wyższe i tu zacj 
na się królestwo ptactwa wodnego ar różnym upierzeniu, oraz lądowego tak charał 
terystycznego dla Amazonki jak tukany, papugi i.t.p.

Jak już wspomniałem z początku brzegi Amazonki są słabo zamieszkałe. Od 
czasu do czasu widzi się chaty tubylców wyglądające bardzo prymitywnie i budo; 
ne na palach. Chaty te składają się z dwóch części jednej mieszkalnej pokrytf 
dachem i drugiej odkrytej sypialnej, przyrost ludności i śmiertelność duża. 
Czasami do jakiegoś miasteczka jest dziesiątki mil, a jedynym środkiem komuni
kacyjnym - bardzo wolnym jest łódka. Przejeżdżając koło tych chat, widzi się 
nagie bronzowe ciałka ‘ "bobasów" gdy wyglądają z za węgłów z buziami wystraszo
nymi przechodzącym potworom. Starsi podjeżdżają na łódkach i krzykiem dopomi
nają. się o rzucenie im czegoś. Prawie każdy z jadących wyrzuca to co mu jest i 
potrzebne z ubrania czy obuwia. Ludność wybrzeży są to przeważnie Indianie. Zj 
ją rybami i owocami tutejszymi i zawsze koło takiej chaty widzi się rosnące 
drzewka bananowe. Ubrani są szaro w coś co przypomina nasze samodziały. Nakią 
ciem głowy są słomiane kapelusze o olbrzymich rondach.

Po minięciu miasteczka Obidos które w/arte jest w/zmianki gdyż leżąc w odlt 
głości około 490 mil od ujścia rzeki przy niskim stanie wody jeszcze wykazu
je przypływy i odpływy oceanu brzegi Amazonki stają się wyższe. Tu już daje 
się zauważyć większy dobrobyt i większy stan zaludnienia i widuje się często 
plantacje drzewek kakaowych, juty i bananów/.

Po 4ch dniach i paru godzinach przyjechaliśmy nareszcie do miejsca przez
naczenia - Manaus, stolicy stanu Amazonia i leżącego dla odmiany nad rzeką Rio 
Negro która bierze nazwę od czarnej wody w odróżnieniu od brudno żółtej Amazon
ki,

Rzeka chociaż tylko dopływ Amazonii, jednakże jest olbrzymia coś około }ch 
szerokości naszej Wisły przy ujściu do Bał tylcu. Głębokość w miejscu kotwiczenia 
już w porcie, jest około 60 metrów.

Stan Amazonia posiada-wielkie bogactwa naturalne jak: szlachetne kamienie, 
rudy i.t.p., nie mówiąc już o drzewie, gumie, tytoniu, skórach i różnego rodza^- 
ju nasionach oleistych- Same miasto kiedyś bardzo bogate, obecnie mocno pod
upadłe, gdyż plantacje drzewa gumowego zostały zaprowadzone w innych krajach. 
0 dawnej świetności miasta świadczę, budynki jak Opera, bardzo bogato wyposażo
na i urządzona choć teraz nieczynna a także Katedra i wiele innych.

Miasto otoczone dookoła dżunglą, to też słońce mocno przygrzewa i średnia 
temperatura w dzień wynosi około 40 0. Gorąco rozleniwia i praca ustaje już od 
godziny 11 do 14-ej i wówczas ludziska zażywają siesty. Ruch w mieście rozpo
czyna się gdzieś po godzinie 17ej, kiedy to kawiarnie cieszą się wielką popular 
nością* Błogosławieństwem jest, gdy w dzień popada deszcz , który cokolwiek 
ochłodzi powietrze. Ludzie naogół poubierani dostatnio choć panuje drożyzna na 
wszystkie towary importowane z zagranicy, ale za to tutejsze owoce jak banany, 
ananasy i inne o dziwnych nazw/ach i smaku - tanie, i za parę groszy można tego 
kupić dużo.

Nareszcie po 3 i ~/2 dniowym postoju i po załadowaniu różnych produktów i 
"'wyrobów stanu Amazonia, uda je my się znów do miasta Belem, skąd wyruszyliśmy a 
stamtąd do naszego "Home Port" - New York.

Kończąc przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia dla Redakcji i całej SMYY.

F.S. M załączeniu dwa zdjęcia okazów/ węży z okręgu Amazońskiego, które ewentu
alnie może p. Redaktor wykorzysta.



Dziękujemy kol. Strąkowi serdecznie za pozdrowienia i życząc mu dobrych 
stosunków ze "Starym", pomyślnych passatów i skutecznego wymijania "hurricane'ów 
Prosimy o jaknajczęstsze korespondencje. Za fotografie również dziękujemy.

Po tych samych co kol. Strąk szlakach bodajże w tej samej linii okrętowej 
pływa od niedawna na. M.Y.Sheridan jako elektryk kol. Maciejewski.

W liście z dnia 13.10.51 wysłanym z Nowego Yorku pisze kol. Maciejewski;

"Uderzam się w piersi "mea culpa" z powodu nie dawania znaku o sobie - ude
rzam się bardzo mocno. Ale tak jest trudno otrząsnąć się z letargu spowodowanego 
radykalną zmianą wszystkiego. Przeskok z klimatu i szarej jednostajności Albio- 
nu do egzotyki, słońca i ciągłej turystyki obezwładnia człowieka już z natury 
pióro-wstrętem owładniętego. : .

Otrząsam się jednak z lekka od błogiej leniwości i zwięźle jak się powodzi 
raportuję.

A. więc; Zaflancowalem się na "Sheridanie" szybko, łatwo i mocno. Praca po 
doświadczeniach lat ubiegłych jest lekka i łatwa. Warunki mieszkaniowe po 
Cornwąlii - wydają się luksusowe. Jedzenie wymaga siły woli do przydepnięcia ha
mulców aby nie rozjechać się w szerz. Współżycie z Anglikami miłe i bez zadzio
rów.

"Trade" Sheridana przyjemny i prawie zawsze pogodny polega na wałęsaniu się 
od drapaczy limeryki poprzez lazurowe wody Sargasso Sea, mimo •‘-ntyll aż do lepia- 
no-liścianek Północnej Brazylii,

Czasami opuszczamy Ocean i giniemy w labiryntach ^mazonlci co brzmi roman
tycznie i mocno tropikalnie ale w rzeczywistości to i.drzewa trudno rozróżnić 
patrząc z burty. Gorąco to tam jest, ale mnie nie dokucza i zawsze chętnie idę 
rozerwać się na ląd. Ale pomny na obietnice aby od. trunkowości się stronić - 
skutecznie opieram się tej rozrywce. Gorzej jest natomiast z innym szaleństwem. 
Tknięty "trądem" fotografii wpadłem'w"depth of focus" i patrzę na cały świat 
oczami fotografa. Ale ponoć na starość każdy dostaje ćwieka. Halt! Lecę ziemi 
szukać.
P.S. "Ziemia" = Uziemienie przewodu elektrycznego,"

Gdyby rejsy M.S. Jutahy i M.V. Sheridan. dochodziły nieco dalej na południc 
koledzy Strąk i Maciejewski mieliby możliwość odwiedzenia kolegów osiadłych w 
Buenos Aires, których jest a raczej było 15. Wskutek energicznych starań kol, 
Łątkiewicza liczba ta zmalała już do 14- i prawdopodobnie zmaleje jeszcze o 
kilku, Ale oddajmy glos kol. Łątkiewiczowi, który pod datami 3.7.51 i 12,8,51 
tak opisuje wyniki swoich starań o wyjazd do U.S.A.

"Wczoraj byłem u Konsula, którego nic zastałem, ale powiedziano mi, że ta
kie sprawy wiz trwają około 6 tygodni. Nie pamiętam czy pisałem o tom, że przy
szła odpowiedź z Naval Dept., że mnie przyjmują do pracy.jako Industrial Enginee, 
w Ordnance, Naturalnie zgodziłem się i nowa paczka papierów.pojechała do State 
Dpt. o przyznanie mi wizy,. Może już w końcu moje życie jakoś się ustabilizuje.

Sprawa udządzenia tu czegoś w rodzaju Samopomocy nie chce się ruszyć z miej
sca. Rozmawiałem z kilkoma kolegami ale nic konkretnego nie załatwiłem. Jak spra- 
wa mego wyjazdu ostatecznie się wyjaśni zaproszę całą pakę a liczę ich na 15, 
na drink'a no i wtedy postaram się ich połączyć. To chyba jest jedyny sposób.

Myślę jednak, że do związania tutejszej emigracji musi istnieć pewna idea 
generalna, bo niby poco mapy się łączyć. Tu zatraca się poczucie społeczne, ka
żdy sobie rzepkę skrobie i podtrzymuje tylko znajomość jako taką. Posyłam w za
łączeniu notatkę jaką napisałem do Naval Attache /w sprawie przyjęcia większej 
ilości kol. z Mar.Woj. do U,3. Navy/. W tym sensie mara zamiar namawiać kolegów, 
gdyż ich bezwładność naprawdę ranię złości. Wszyscy narzekają, borykają się i 
starzeją się w przj^spieszonym terapie. Myślę, że tak jest dlatego, iż stracili 
cel życia, gdyż zarobienie-tylko na jedzenie i nic pozatym nikogo chyba zadowo
lić nie może."

" Ja już wkrótce wyruszam do Stanów. Mara już wizę i wszystkie papierki, ale 
nic nie wiadomo czy Navy zapłaci mi za drogę. Czekam na ostateczną odpowiedź z 
Naval Dept., choć mam słabą nadzieję. Oni sprowadzają techników z Europy, to 
tam ich to mało kosztuje, bo i tak transporty wojskowe chodzą, tu rausieliby pła
cić prywatną linję okrętową, Zobaczym, a w międzyczasie zbieram grosze, i przy
gotowuję się do wyjazdu gdzieś w pierwszej połowie września'.'

Oczekujemy z zainteresowaniem na następny list,kol.Łątkiewicza już oczywiś
cie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie - w chwili gdy to piszemy - przebywa przypusz
czalnie od kilku tygodni. Mamy nadzieję, że pierwsze kroki ułatwią mu nasze Ko
ło Nowojorskie i koledzy zamieszkali w Nowym Yorku. Życzymy niu'"Szczęść Boże"



na nowym terenie pracy, który nie jest zbyt łatwy dla nowego przybysza* Społeci / 
na praca kol, Lutkiewicza czy to w organizowaniu Koła argentyńskiego Samopomo
cy czy staraniu się o pozwolenie wjazdu do U.S.A. dla'szeregu kolegów z Argentj , < 
ny są dowodem jego dużego poczucia solidarności a również niezwykłej energii i 
zaradności, której niejeden z nas mógłby mu pozazdrościć, .

Zycie w Stanach Zjednoczonych opisują nam; dwaj koledzy osiedli tam już od 
przeszło roku i podtrzymujący żywy kontakt listowny z Sygnałami, Kol, Tumanisz- 
wili pod datą 26.9.51 tak pisze z Waterbury, Connecticut:

"Bardzo dziękuję za 2 albumy, które nadeszły w tym tygodniu. W załączeniu 
przesyłam czek na Ł.2.- z prośbą o przesłanie tylu albumów ile się da przesłać 
za te pieniądze* Ja staram się przy porno.y tych albumów przypomnieć nowym emi
grantom, którzy w większości wypadków wojnę spędzili- w Ameryce, o działalności 
naszej Mar.Woj* i mam wrażenie, że oprócz sprzedania tych, albumów uda mi się 
wydostać trochę pieniędzy na Samopomoc, Sprzedawać będę albumy po 0 2 /dwa do
lary/ za jeden, bo przesyłka jest dosyć kosztowna i wymiana dolara jest bezwzg] 
dnie niekorzystna w stosunku do funta. Gdyby Samopomoc dostała zamówienie wproś 
od moich znajomych, proszę więc liczyć w tej samej cenie, t, j. / 2 za album 
wraz z przesyłką. Albumy proszę przesłać możliwie szybko. Postaram się zamówić 
wkrótce nieco większą ilość.. Chciałbym poza tym kupić albo też dostać obrazy z 
mess oficerskich, szczególnie z Krakowiaka i pioruna oraz Burzy, albo inne pa
miątki, które zapewne gdzieś macie. Gotów jestem dobrze -zapłaci..; i prosiłbym o 
przesłanie mi listy rzeczy, gratów-, książek i.t.p.które miałyby dla mnie war- 
tośó pamiątkową* Chciałbym zebrać trochę rzeczy tej natury, traktuję to jako 
hobby, na które mogę sobie obecnie pozwolić,

Chciałbym nawiązać kontakt z moim byłym Dowódcą z Krakowiaka i Pioruna z 
Komandorem Gorazdowskim. Ostatnie wiadomości o Nim miałem, że zabawia się w 
sharks hunter'a, ale właściwie nie mam pojęcia gdzie mam do Niego list skiero
wać. Spotkałem w Waterbury, to jest w mieście gdzie obecnie przebywamy, dokto
ra łowickiego, który był lekarzem w Amerykańskim Szpitalu Mar.Woj. w Plymouth. 
Popularnie znany wśród naszych oficerów jako Lewiki, Spotkanie było niespodzie
wane oczywiście, poprostu Stefan /mój synek/ miał powiększone migdałki, no więc 
zabrałem go do najbliższego lekarza. Widząc polskie nazwisio spytałem go czy 
mówi po polsku, no i zaczęła się gawęda, która przeciągnęła się po .odprowadze
niu Stefana do domu do 2-ej w nocy. Lewicki^opowiedział mi o swojej przyjaźni 
z kmdr. Gorazdowskim i kmdr* Hermanem i obaj zdecydowaliśmy napisać do Kmdr. Gó
ra zdowsk i ego.

Zycie tutaj urozmaicone, ciekawe, pełne wrażeń, wypełnione pracą i pozna
waniem nowego kontynentu. Ten zakątek kraju w którym obecnie mieszkamy, stan 
Connecticut, jest rzeczywiście prześliczny. Górzysty kraj, zalesiony, z setkami 
ślicznych jezior, strumieniami wodospadów, dotyka wschodnią granicą Oceanu Atlan 
tyckiego. Od Waterbury do morza jest 30 cii zaledwie, do gór 35 mil, do naj
bliższego jeziora.. .mieszkamy nad jezior.:’!* Connecticut ma kilkanaście State 
Parks, to jest rezerwatów’, którymi opiekuje się administracja Stanu. Te State 
Parki są wspaniale utrzymane, czyste, wszystko stworzone dla wygody wycieczko
wicza a jednocześnie dziewiczo dzikie.:Jesteśmy zaledwie o 50 mil od Ńew Yorku 
a już w naszych lasach spotkać można każdą odmianę północno-amerykańskiego 
zwierzaka, włączając w to.nieprzyjemne grzechotniki i bardzo trującego węża 
Copperhead, którego przejechaliśmy samochodem na ostatniej wycieczce. Przyroda 
amerykańska nie przypomina wcale przyrodyeuropejskiej, pomimo wszelkich złu
dzeń podobieństwa■zewnętrznego, r Naprzykład grzyby, Lasy są zawalone grzybami 
do złudzenia przypominającymi nasze prawdziwki - borowiki* Ręczę za to, że każ
dy szanujący się polski zbieracz grzybów, założyłby się o ostatniego złotego, że 
to prawdziwy, stuprocentowy prawdziwek* Nabrałby się fatalnie. Natomiast znaleź
liśmy rydze, cudne, zdrowe i t.ak samo, smakowite jak te nasze rydze krajowe. Są 
również podpieńki, ale jest setka innych rodzaji grzybów, których ja nigdy nie 
widziałem. Większość z nich niejadalna. W lasach mieszanych jest pełno trującę- 
go bluszczu - poison ivy, dotknięcie się tej pnącej rośliny powoduje u większoś
ci ludzi bardzo nieprzyjemną wysypkę.. Osobnik dotknięty tą chorobą czuje się 
wyjątkowo podle przez dobre 2. tygodnie* Niektórzy gorączscują, u innych zaatakowa-| 
ne miejsca ciała puchną i ropieją* hoja żona i Elzbieta/córka/ przecierpiały po
parzenie bardzo boleśnie, natomiast Stefan i ja okazaliśmy się odpornymi na te 
zatrucia. Jest jeszcze trujący krza1’ Sumack/albo Sumak./ o podobnych własnościach, 
obezwładnia ludzi jak poison iwy. Oczywiście nie należy włazić w te krzaki, ani 
też szukać szczęścia w poison lvy a wszystko będzie w porządku.
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.. .-r;;Inność...Waterbury jest prawie w 75/ włoska* Gały nasz personel pracujący
w naszej fabryce składa-się wyłącznie z.Italian-American. Jest poza tern wiele 

. Litwinów;-i "polaków, oraz mamy stosunkowo dużo Murzynów* Stosunki w pracy nad- 
zwycza jnie:;. miłę; ale tu nie ma żadnych sentymentów,, ani też bzdur w postaci pła
cenia nierobompoŁ.4.10.- jak w Anglii* Bezrobotny dostaje zasiłek i to duży 
po/ 28 tygodniowo, ale tylko przez 6 miesięcy* W przeciągu tego czasu Eraploy- 
ment Office.postara się znaleźć dla niego pracę* Jeżeli rynek Wewnętrzny jest 
nasycony,-fabryki przestają pracować, ludzie tracą, pracę. Pewności w utrzyma
niu swej pracy na_lata całe mało kto może się spodziewać. Ale pracy obecnie jest 
dużo i bezrobocie jest znikome, pieniędzy jest pełno, dobrobyt niespotykany w 
żadnym innym kraju* Ceny artykułów domowych, garnki, szkło stołowe, elektryczne 

■aparaty,, jak grzejniki, lampy, chłodzarki, maszyny do prania i.t.d, i.t.d, 
bardzo niskie. Ubranie, sukienki; bielizna, pończochy tanie i w ogromynm wyborze. 
Najpoważniejszym wydatkiem tygodniowym jest jedzenie, ale w porównaniu ze skalą 
zarobków wcale nie większym niż w głodującej Anglii*.Oczywiście jest wiele ujem
nych stron w życiu amerykańskim, Przyczem nas najbardziej martwi metoda naucza
nia i wychowania dzieci. Młode dziewczynki w wieku Elżbiety /9 lat/ myślą już 
tylko o chłopcach, malują paznokcie i niechętnie bawią się lalkami. Chłopcy na
tomiast bardziej do chłopców są podobni niż ich rówieśnicy angielscy, bo albo 
grają w piłkę - baseball, albo też biją się udająccowboyów lub też złodziej!
i włamywaczy,.Każdy szanujący się 5-6 letni chłopak nosi rewolwer na sposób 
cowboyski i stara się grać rolę tough character* Jedną z cech życia.amerykań
skiego jest jawna korupcja,’ Przekupstwo na wyższych stanowiskach jest objawem 
alarmującym i społeczeństwo domaga się reform* Policja służy tym, którzy lepiej 
płacą i znane ogólnie są fakty, że policja kryje i osłania interesy znanych kró
li świata przestępczego* Ale to nie razi wcale w .tym kraju wolnego człowieka. 
Bo tu rzeczywiście wszystko jest możliwe i nikt się tym specjalnie nie będzie 
przejmował* - •

My żyjeray w kółku Polaków nowej emigracji* Zycie„towarzyskie jest bardzo 
rozwinięte i urządzamy pikniki, wycieczki na morzę .'.na ryby, bridge jest tak 
samo popularny jak w najlepszych czasach w Polsce*.'.Łato było bardzo upalne, ale 
jakżeż bajecznie słoneczne i bez deszczów* Mieliśmy natomiast krótkotrwałe 
hałaśliwe burze z błyskawicami i piorunami, które, przypominały spotkania nocne 
pomiędzy Guernsey i Jersey./"Krakowianie" i "Pioruncwcy" zrozumie ją należycie 
moje porównanie/. Na tern chyba skończę swe krótkie spostrzeżenia. Dla ^wszystkich 
przyjaciół swych przesyłam serdeczne pozdrowienia." .

Kol* Łopuch zaś pod datą 23,8,51 z New Yorku pisze;

" U mnie nastąpiły ęiałe zmiany, pracuję w nowęj fabryce, jako tokarz. Mara 
lepsze warunki i większą płacę. W krótkim czasie mato zamiar zmienić miejsce za
mieszkania, o ozem zaraz zawiadomię. Ponieważ już minął rok pobytu mojego w 
U.S.A. muszę stwierdzić, że powodzi mi się dużo lepiej aniżeli w Anglii, pod każ
dym względem, na czele z finansowym. Prosiłbym; bardzo o podanie, kilku uwag o 
Palnym Zebraniu odbytym w marcu bo do dnia dzisiejszego nic nie wiemy. Również 
proszę o przysłanie wskazówek jak pisać podanie i do kogo o pozwolenie zmiany 
obywatelstwa. Ponieważ dużo stara się o to i byłoby wskazane aby podać do ogól
nej wiadomości w "Naszych Sygnałach".

Qbaj koledzy aż do chwili wyjazdu -brali bardzo czynny .udział w. pracach Sa
mopomocy w Londynie. Kol. Tumaniszwili jak widzimy wziął ze sobą do Aaeryki 
troskę o los albumów Mar.Woj., którymi zajmował się ostatnio w Londynie i z ra
dością stwierdzamy, że nie zgadza się aby uważać sprawę za przegraną, Jesteśmy 
również przekonani, że duże wyrobienie społeczne kol. Łopucha nie pozwoli tnu 
długo.stać na uboczu życia organizacyjnego i wciągnie go w; pracę społeczną na 
tamtejszym terenie.

Z Nowego Yorku i "Nowej Anglii" - gdyż; tak nazywają w Ameryce 3 stany - 
Connecticut, Massachusets i Rhode Island droga nasza prowadzi niemal przez 
kontynent amerykański do Edmontón w prowincji Alberta w Kanadzie, W Edraonton 
stolicy, rozwijającego się z zawrotną szybkością kanadyjskiego przemysłu naftowe
go osiadł kol. Korsak i znalazł zatrudnienie jako mierniczy.

6-go września b.r. pisze kol. Korsak;

"Proszę mi wybaczyć, że nie napisałem wcześniej, ale moja "północ" nie 
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okazała się być tak wesołą jak sobie wyobrażałem. Za ogólną zgodą wprowadzili 
my 10-cio godzinny dzień pracy włączając soboty i niedziele.

Przy tyra tempie nie pozostaje dużo czasu ani energii na pisanie listów, 
to tempo ogólnie uprawiane w tej zwariowanej prowincji w czasie lata, a raczej 
sezonu letniego, aby odrobić zamrożony czas .zimowy gdy nawali śniegu na 4 - 
stóp a termometr 'wskazuje 40 - 6o°F, poniżej zera przez 3-4 miesięcy.

Ponieważ jestem na miesięcznej gaży - nadgodziny nie liczą mi się i wobe 
tego Morę "time off" jako równoważnik nadgodzin.

Właśnie jestem w domu na tego rodzaju wywczasach, zabawiam się w ogrodnil. 
i godzinami przesiaduję w wannie celem sprawdzenia czy brunatny kolor mojej 
skóry jest wyłącznie wynikiem. opalenia się.

■ Północ nasza nie brakuje wody i ryb, ale trzeba być rybą aby siedzieć w I 
tej wodzie, która zawsze jest lodowato zimna.

Pozatem warunki pracy i życia są.zadaw/alające. Jedzenia pełno i dobre oj 
mieszkanie w przenośnym obozie - do spania tylko, Z rozrywek - łapanie ryb di 
filozofów i polowanie na niedźwiedzie dla mniej filozoficznie nastrojonych tył 
pów. ' '

Praca sama raczej monotonna ale wymaga dużej dokładności w pomiarach i cl 
stych obserwacji astronomicznych słońca i gwiazdy polarnej dla wytyczenia prał, 
dziwego południka.

Ogólnie praca daje mi satysfakcję, ale z niecierpliwością oczekuję końca! 
mej praktyki, gdyż dą mi to więcej niezależności i mniej boss'ów."

Wobec rozwijającego się przemysłu naftowego niema obawy, aby zabrakło prał- 
cy dla mierniczych w Edmonton i okolicy to też sądzimy że kol. Korsak wybrał zl 
wód gwarantujący powodzenie. Prosimy o napisanie nam trochę szczegółów o tym I 
przemyśle a może i parę słów o słynnym Premierze prowincji Alberta i jego rzą-l 
dach ascetyczno-purytańskich.

Z Edmonton przez góry Skaliste udajemy się do Prince Rupert lub Vancouverl 
skąd przez Pacyfik /77CO-mil/ do Nowej Zelandii, gdzie koło Auckland na North I 
Island osiadł zajmując się ogrodnictwem kol. Francki. W jego spokojnym i 
unormowanym trybie życia zaszło ostatnio kilka zmian, które tak opisuje;

"Syn mój otrzymał propozycję zostania nauczycielem w prywatnej szkole. 
Ł.320 rocznie i całkowite utrzymanie oraz 4 miesiące urlopu. Pojechał więc na I 
jeden kwartał spróbować tego chleba. Pociągnęło to dużo zmian w naszym całym 
ustalonym ogrodniczym życiu. Ja sobie dalej siedzę tu bez niego mam więcej ro-| 
boty no ale i więcej płacą. Zona gospodaruje i szyje, Maciek i Lula uczą się dl 
brze. Ja kupuję traktor ogrodniczy a żona fortepian, żeby dzieci zrobić muzyka! 
nemi. W związku z tymi wydatkami mamy kłopoty, ale jakoś starcza na wszystko i! 
mamy nadzieję, że obie te rzeczy zamortyzują się., traktor szybciej niż fortepia

Czekamy na Zubkowskiego który dostał już wizę i radzimy by każdy kto może I 
wyjeżdżał z tej ponurej wyspy angielskiej,: gdyż :iasz wybór miejsca w którym 
czekamy na powrót do Kraju jest wyjątkowo szczęśliwy."

Z kilku korespondencji i szeregu opowiadań kolegów/ pływających do Nowej 
Zelandii wynika niewątpliwie, że jest to kraj wszelakiej szczęśliwości. Między 
innymi kol. Białowski, który bywał w Nowej Zelandii kilka razy do roku przez 
parę ostatnich lat opowiadał nam:wiele szczegółów o tym kraju, które wzbudzały 
wśród słuchaczy zachwyt graniczący z niedowiarą. Mamy wrażenie, że gdyby nie 
ta fantastyczna odległość byłoby więcej chętnych kolegów do emigracji w tamte 
strony. Jednak chociaż z radością czytamy tak pomyślne wiadomości w listach kol, 
Franckiego, to jednak żal nam nieraz, że brakuje go tutaj w gronie naszej nie
wielkiej grupy w Wielkiej Brytanii i że dopiero nowy kataklizm dziejowy pozwoli 
na zebranie się tych wszystkich, którzy tak duży wpływ wywarli na całe nasze 
współczesne pokolenie marynarskie.

0 1400 mil morskich na zachód od Auckland na 'wschodnim wybrzeżu Australii 
w Brisbane, Queensland, leżącym, parę stopni na południe.od Zwrotnika NoziorożGaj 
mieszka kol, grzygodski. W liście 2 dnia 3- września tak opisuje Lol. Przygpdski 
warunki pracy i stosunki w tej części Australii;

" Mimo cudownego tutaj klimatu ostatnio zaziębiliśmy się oboje /noce są 
chłodne a krew nasza już się rozrzedziła/ i wciąż jeszcze kwękamy, gdyż tutejsze 
zaziębienia są lekkie, ale bardzo przewlekłe.
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Powodzi się nam tutaj bardzo dobrze. Pisałem Już" uprzednio do Fas o Austalii 
ogólnie a o Queenslandzie szczegółowiej,. Teraz po 2 letnim pobycie raogg dać 
bardziej jeszcze szczegółową charakterystykę tego nieco dziwnego kraju i ludzi, 
lecz nie przypuszczam by długie epistoły mogły,wzbudzić u Fa.s zainteresowanie.

Ogólnie.jest tokraj wymarzony dla robotnika, rzemieślnika,wytwórcy,han
dlarza, ;dobrego fachowca - lecz nie dla- inteligenta - w naszym rozumieniu. Za
robki są fantastyczne i chociaż jest inflacja, nikt tym się nie przejmuje - 
wszyscy wydają dużo, gdyż dużo zarabiają. Poza cudownym klimatem /francuska Ri
wiera/ i niezwykle urodzajną ziemią - rosną wszystkie owoce' i jarzyny świata, 
cała reszta jes-t „nie ciekawa: pomieszana -karykatura angielskiej tradycji i an
gielskiego sposobu życia z nielicznymi przejawami młodziutkiej miejscowej trady
cji powstałej ze sposobu życia pierwszych osadników -"skazańców, hodowców owiec 
i tabunów bydła z domieszką amerykańskich wpływów filmowych i taniej literatury, 
przewaga w miastach, gdyż prawie .65 - 70/ ludności, mieszka-w miastach. Wieś to 
ogromne obszary pastwisk, gdzie posiadacze mają przeważnie tyle ile nasze bardzo 
duże starostwo na kresach. Bardzo mało jest średnich gospodarstw owocowo-jarzyno
wych. Odczuwa się tego brali, choć da je to bardzo dobre zyski. Wogóle kraj ogrom
nych możliwości, lecz narazie raczej w okresie gwałtownego rozwoju. Zaczyna się 
tutaj proces, który dawniej przeszła Ameryką* Miejscowi "digerzy" zaczynają być 
przelicytowani przez mieszaninę przybyszów- ze'środkowej i zachodniej Europy .. 
no i wyspiarzy. "Ponny" - Anglik, wyraźni®' odróżniany przez Australijczyków i 
raczej niełubiany. Powoli wpływy Europejczyków wzrastają w każdej dziedzinie ży
cia, Rządy stanowe starają się o zdobycie sobie nowo przybyłych. Ostatnio przy
jeżdża. bardzo dużo Włochów, Holendrów? i Francuzów/* Polska emigracja już się pra
wie kończy, gdyż IRO w Nemczech nie daje już darmowych przejazdów/, Polakom tu 
naogół powodzi się bardzo dobrze,. Inteligencji mało i nie ciekawa - mało zarabia 
i nerwowo wyczerpana. Większość to chłopi i ci doskonale dają sobie radę. Można 
powiedzieć żew najśmielszych marzeniach nie mogli osiągnąć tego co tu mają w 
ciągu paru lat; domy, samochody, jedwabie, maszyny do prania i.t.p. Trzeba przyz
nać, że są pracowici i chętni do zbierania dóbr doczesnych.

Oboje pracujemy bardzo dużo, lecz jesteśmy zupełnie. niezależni na swoim. 
Zona ma biuro imigracyjne porad prawnych, ma bardzo dużo klijenteli, szczegól
nie włoskiej, polskiej i„francuskiej. Jest tak Zapracowana, że widuję ją tylko 
późnym wieczorem i rano. Lubi jednak tę pracę, gdyż daje jej to ogromną praktykę 
i poznanie różnych, ludzi i różnych spraw. Ja mam małą wytwórnię kontynentalnych 
pikli i głównie kiszona kapusta i chrzan, na co tu mam monopol. Bardzo dobrze to 
idzie. Na -życie.,towarzyskie nie mamy czasu, Właściwie tutaj/zupełnie jak w Kana
dzie/ ma ono nie ciekawy charakter. Marzymy by zrobić dpstatęczną ilość pienię
dzy i na starość wrócić do Europy."

W zakończeniu swojego, listu kol. Przygodski przesyła wszystkim wiele pozdro
wień i prosi o adres kol. Hessa, aby mu odpowiedzieć na otrzymany list. Tak szczę. 
śliwie się złożyło, że w dalszym :Ciągu dzisiejszego numeru publikujemy list kol. 
Hessa z jego nowym adresem i 'w ten sposób równocześnie załatwiamy prośbę kol. 
Przygodskiego a Jemu i Pani Przygodskiej życzymy jaknajlepszych wyników pracy 
i sukcesów7.

Koledzy Krakus, Kuczwalski i kilku innych pływa już dość długo na S/S Lord 
Church, Początkowo stosunki z załogą nie były idealne, lecz po załatwieniu po 
marynarsku pewnych nieporozumień, atmosfera oczyściła się wybitnie. Statek ich 
znajduje się obecnie na południowym Oceanie Indyjskim, to też w naszej powrotnej 
drodze z Australii przyłączmy się na chwilę do kol. Krakusa i jego grupy, który 
w liście z dn. 4.11.51 z Diego Suarez na Madagaskarze tak pisze;

"Będziemy włóczyć się teraz około 7-8 tygodni wokół Madagaskaru później 
Reunion i Mauritius, gdzie mamy ostatni port wyładunkowy. 0 drodze powrotnej 
jeszcze nic nie wiemy ani o terminie powrotu - przewidujemy powrót przy końcu 
lutego, ale to są.tylko przypuszczenia.

Mamy ładować gdzieś w Afryce Wschodniej Mombasa albo Zanzibar i później zno
wu iść na Mauritius skąd weśmiemy'pewnie cukier do Anglii albo do Marsylii, Ze 
względu na niewyraźną sytuację w Sue zie liczymy się z powrotną drogą przez Po
łudniową Afrykę i Złote Wybrzeże. Narazie statki w Suezie przechodzą pod silnym 
konwojem oktetów wojennych. Ani Port Said ani Port Sudan nie zaopatrują teraz 
statków w wodę, bunkier i żywność a piloci w Suezie i boatmani strajkują dla 
statków brytyjskich /pięciu pilotów to Polacy/,. Przechodziliśmy właśnie przez 
Suez wtedy gdy angielskie wojska spadochronowe weszły do akcji na ulicach Port
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Said tłumiąc rozruchy.
Zbieram ciekawe obserwacje z podróży po Madagaskarze i z ostatniego portu 

na wyspie wyślę reportaż, który o ile to będzie możliwe - proszę umieścić w 
Sygnałach. Kraj jest szalenie ciekawy i bogaty o dużych możliwościach osiedle
nia. Dla orientacji podaję, że ze względu na szalony brak robotników7 sprowadza 
się Arabów 'z Adenu i Murzynów ze Złotego Wybrzeża.

Obszar wyspy odpowiada povd.erzchni Francji wraz z Belgią i Holandią - lud- 
■ nośó; połowa mieszkańców Londynu plus 8 miljonów rogacizny. Szczegóły zresztą 
podam w specjalnym liście - niemniej jednak kraj wart zastanowienia i może ktoś 
się nim zainteresuje - naprawdę warto.

W ostatnim porcie kilka dni temu spotkałem jednego Polaka - szefa biura 
exportowego na cały Madagaskar* Młody człowiek przysłany 8 miesięcy temu przez 
IRO. Przyjął nas bardzo serdecznie i cały czas postoju gościł u siebie. W ostat- 
nim dniu pobytu to znaczy wczoraj zaprosiliśmy gó na statek a ponieważ na prze
szło 61/2 tysiąca tonn ładunku mam coś około trzech piwa, koniaku, likierów, pa
pierosów a sami też jesteśmy zaopatrzeni niezgorzej, nic więc dziwnego, że .face: 
opuścił statek dokładnie nieprzytomny z podeptanymi rękoma i obwieszony na za- 

■ pas; butelkami. Dziś jeszcze z rana /piszę na morzu/ Kuczwalski pojechał na ląd 
/stoimy na kotwicy/ i zawiózł mu "klina" w postaci Martella - gość jednak spał 
obłożony dokładnie lodem. W ostatniej chwili przysłał nam kartkę z podziękowa
niem i post scriptum że "od cyklonu na Madagaskarze i polskich marynarzy za
chowaj mnie Panie" a cyklon podobno jest straszny.

Ja sam dziś jeszcze chodzę trochę zygzakiem i dlatego pewnie list ten jest 
mało czytelny i pokreślony.

Proszę mi więc darować, ale należało się Polakowi przypomnieć naszą gościn- 
nośó."

Bardzo nas Cieszy, że stosunki na S/S Lord Ghurch uległy poprawie i gratu
lujemy koledze Krakusowi awansu na bosmana okrętowego** Czekamy też na obiecaną 
szczegółową relację o stosunkach na Madagaskarze, która n&pewno wzbudzi zainte
resowanie wszystkich czytelników Sygnałów ,a niejednego napewno zachęci do zain
teresowania się tym krajem, który przecież już przed wojną był lansowany przez 
Fisllera i Lepeckiego. . .

Na zakończenie naszej podróży "Z Kolegami po Swiecie" zachowaliśmy dzisiaj 
korespondencję kol. Hessa.' Zamykamy nią naszą wyimaginowaną podróż naokoło świa
ta dlatego, że daje nam bardzo .wnikliwą ocenę polityki i nastrojów amerykańskich, 
kraju, który w dzisiejszym układzie sił ma decydujący głos w polityce światowej.

W liście z dnia 30 sierpnia pisze kol. Hess;

"Dość długo nie pisałem do "Centrali" lecz ostatnio miałem dość ruchliwy 
okres w związku z przejściem do "personelu pływającego" i korespondencja leżała 
odłogiem, lecz w końcu sprawy' żywota codziennego ułożyły się i mam więcej czasu 
dla siebie. Otóż po długich i żmudnych staraniach udało mi się wreszcie zacze- 
pió"przy U.S. Navy", gdyż dostałem pracę w Military Sea Transport Service, która 
to służba zatrudnia cywilów, lecz podlega całkowicie Navy Department; jest to 
połączenie wojennej Army &.;Ńavy Transport w której wielu naszych handlarzy pływa, 
ło pod koniec wojny i z której to służby wylano ich bez reszty gdy się wojna 
skończyła. Teraz znowu przyjmują cudzoziemców lecz w bardzo ograniczonej ilości 
/tam gdzie niema Amerykanina choćby najpodlejszego gatunku/ i po strasznie skru
pulatnych badaniach czystości politycznej i wrażliwości na czerwoną barwę, Pły
wam na transportowcu wojennym /10.000 t./ nowym i szybkim statku , który rozwo
zi i przywozi amerykańskich wojaków/wszelkiego kalibru/ i ich rodziny po ame
rykańskich bazach wojennych; baz tych jest dość dużo, to też jeździmy jak ma
gistracki autobus co to się na każdym rogu zatrzymuje. Warunki życia i pracy 
bardzo dobre, bez porównania lepsze niż u niesławnej pamięci Lamport & Holt'a 
/ teraz dopiero widzę jak tam nas oszukiwano iyzyskiwano/! Wyżywienie wyśmieni
te, ludzie sympatyczni , pracy jest dużo/ciągłe, wchodzenie i wychodzenie z por
tów/, lecz jakoś wszystko składa się dobrze i jestem całkiem zadowolony z no 
wego zyjęcia, zwłaszcza że się pracuje dla U.S. Government, a nie dla byle ja
kiegoś parszywca.

Rejsy mamy interesujące, morze Karaibskie i Śródziemne na zmianę co miesiąc 
- teraz jesteśmy na moim drugim Śródziemnomorskim rejsie w drodze do Casablanki 
a potem po różnych kątach aż do Pireusu w Grecji. Czas szybciej mija w taki spo
sób i miesiące sypią się jeden po drugim, aż się 12 rocznica wojny ukazała na 
horyzoncie, dzięki Bogu coraz bardziej zachmurzonym i rokującym nadzieję, że
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może niedługo zacznie się dla nas powrotna droga.
Ameryka coraz bardziej i poważniej myśli o wojniej ale ciągle tylko o obron

nej, na wypadek ataku ze strony bolszewickiej. Ostatni<3^żę|reg’ posunięć dyplo
matycznych wskazuje na poważne zmiany w/ myśleniu "Olimptr amerykańskiego /praw
dopodobnie wynik afery MacArthurza/ z których nieustępliwość w rokowaniach 
pseudo-pokojowych w Korei i nawiązanie kontaktów z Hiszpanią Franca - są najważ
niejszymi wydarzeniami ostatnich dni. Zwłaszcza porozumienie z gen.Franco jest 

.ważne dla naszej sprawy, gdyż odciąża ważność'pomocy i udziału zachodnich Nie
miec w obronie Europy. Do niedawna tezą Sjfate Dep. było, że Niemcy są trzonem 
obrony Europy Zachodniej s a dywizje neo-Wehrmachtu zapełnią różnicę między siłam: 
lądowemi Zachodu i Wschodu i wobec tego nawet nie należy wogóle brać Hiszpanii 
w rachubę, gdyż Nemcy mogą to zrozumieć, że są tylko prowizorium dla osłabienia 
pierwszego uderzenia, a prawdziwa linja obronna jest dopiero na Pirenejach. 
Teza ta- produkt filo-germańskiej kliki - szła w kierunku rehabilitowania Niem
ców/ w opinji amerykańskiej jako "ofiary" ambicyj Hitlera i przyjęcia jako pew/ni- 
ka, że obecnie Niemcy są już zupełnie innym narodem - pokojowo i przyjaźnie na
strojonym i że nikt nie powinien się obawiać "nowych Niemiec", Dopiero wytrwały 
opór Francji a prawdopodobnie i opinje Eisenhowera po długim pobycie w Europie 
- zmieniły ten naiwny pogląd i w/iarę w/ nawrócenie i przemianę Niemiec. Row/oli 
ludzie zaczynają rozumieć, że Niemcy nic się nie zmieniły i tylko czekają na 
okazję zemsty nad jedną /West/ lub drugą /East/ stroną zależnie która będzie 
silniejsza i która wygra pierwsze posunięcie; a obecnie celem polityki niemiec
kiej jest wygrać jaknajwięcej na rywalizacji obydwu stron z zachowaniem najbar
dziej całej skóry. Daj Boże, żeby wogóle nie doszło do sformow/ania niemieckich 
sił w poważniejszej formie po stronie zachodniej, bo my po wygraniu ewentualnej 
nowej wojny mielibyśmy sytuację ja: w/ 194-5 r*. zwzłaszcza, że obecnie wobec braku 
oficjalnie uznawanego rządu polskiego głos nasz byłby jeszcze słabszy. Oczywiś
cie przyszłość może przynieść zupełnie nieprzewidziane sytuacje polityczne i 
wszelkie kalkulacje obecne mogą być nieaktualne, aby tylko po tych 12 latach 
klęsk i niepowodzeń zaczęły się dziać rzeczy dla nas pomyślniejszej

Z przyjemnością otrzymuję naszą gazetkę z Samopomocy, przynajmniej choć 
trochę się wie co się z ex-marynarką dzieje i gdzie kogo los zaniósł; przyjemne 
jest również zachowanie poczucia łączności i chęci powrotu do dawnej służby. 
Jeśli nam los pozwoli w/ przyszłości być znov/u razem, przypuszczam, że już nie 
będzie malkontentów/ po zasmakowaniu. życia poza marynarką, bez zaplecza własnej 
organizacji i prawa.

Mam nadzieję, że może nas losy i do Anglii zaniosą i będę mógł zobaczyć zna
jomych i przyjaciół osobiście, co byłoby nielada przeżyciem - conajmniej jak 
pół powrotu do domu.

Tutaj niestety nie mam żadnej "bratniej duszy" - jest kilku osobników w za
sadzie z polskimi nazwiskami, lecz zupełnie zamerykanizov/ani i do polskości się 
nie przyznają - jedynie na lądzie w naszych krótkich postojach uda się czasem 
spotkać jakiegoś zbłąkanego rodaka w Atenach ozy Trieście i porozmawiać o wspól
nej spraw/ie. Przeważnie ludzie żyją myślą powrotu do Polski, choć niektórzy są 
zupełnie dobrze sytuow/ani, to każdy marzy o nowym życiu w kraju - aby tylko 
móc wrócić.

Ostatnio jakoś w prasie amerykańskiej niewiele jest o W,Brytanii. Francja 
zaczyna być znów głównym tematem europejskim; wydaje się, że U.S.A. wyczekuje 
na zmiany polityczne- w Anglii, które jakoś b .wolno zachodzą, ostatnie wyrzucenie 
Anglików w Persji przeszło dość dyskretnie przez prasę, prawdopodobnie wobec 
refleksji, że za kilka lat i na nich przyjdzie kolej i różne mało-ważne obecnie 
państewka, będą wyrzucały bez skrupułów Jankesów, zatrzymawszy ich wszystkie in
westycje.

Fortuna kołem się toczy i wydaje mi się, że Wielka Brytania już nigdy nie 
wróci do znaczenia jakie miała przed II wojną i schodzenie na drugi plan będzie 
szło powoli lecz nieuchronnie.

Proszę o trochę wieści londyńskich i emigracyjnych, co w naszym śv/iatku 
się dzieje i co ludzie myślą. ..

Proszę również o zmianę mego adresu w Samopomocy na obecny pływający - bo 
korespondencja dochodzi o wiele szybciej, gdy adresowana wprost na statek;

Mr.K.J. Hess, U.S.N.S. Pot.W.H. Thomas, c/o Fleet Post Office, New York,N.Y.

Przesyłam najlepsze pozdrowienia dla Kolegów z Samopomocy z nadzieją zoba
czenia się w przyszłości."

Dziękujemy koledze Hessow/i serdecznie za pozdrowienia i przypuszczamy, że 
będziemy wyrazicielami opinii wszytkich czytelników Sygnałów dziękując mu rów- 
nież za tak ciekawe i jasne ujęcie poruszonych zagadnień politycznych.
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