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" Miłość morza, do której z taką gotowością przyznają się ludzie i narj 
dy - to uczucie złożone w którym znaczny udział ma duma, niemały konieczność 
a największy i najszczerszy - ukochanie okrętów, tych niestrudzonych sług na. 
szych nadziei i naszej godności na morzu.

Okręt, to nie niewolnik. Musisz mu ułatwić’- drogę po morzu, musisz zawsze 
pamiętać', żeś mu winien pełną miarę uwagi, sprawności, miłości jak dla samego 
siebie. Jeśli, będziesz pomny tego obowiązku samorzutnie i bez wysiłku, tak 
jakby to było jakieś instyktowne uczucie twego życia wewnętrznego, wtedy okręt 
będzie żeglował, stawaZ, biegł do ciebie, jak długo będzie mógł, albo też jak 
ptak morski, układając się na spoczynek na gniewnych falach, przeleży na nich 
najcięższą wichurę, taką, że już wątpisz, ozy dożyjesz jeszcze jednego wschód: 
słońca".

" ' V ' ’ JOZEF CONRAD KORffiNIOWSKI

XXX

WETO MORZA.

Dzisiaj kiedy pamięcią i tęsknotą powracamy nietylko do utraconych miejsc1 
ale i czasów i wspomnień do świąt i rocznic, wypada i W skromnym naszymi wydaw
nictwie przypomnieć o obchodzonym zazwyczaj w czerwcu Święcie Morza.

Święto to stało się manifestacją nietylko uczuć, ale i coraz- bardziej 
głębszego zrozumienia morza i związanych z nim zagadnień. "Od Tatr do Bałtyku" 
słowa te dzwoniły w pieśniach i hasłach. Kształtowały uczucia i tęsknoty dziec 
ka, wytyczały kierunki myśli i wędrówek wzlotom młodzieńczym — poszerzały poz
nanie wieku dojrzałego*

Z dwóch osi Polski - kierunek północno-południowy jest ważniejszy.
Kiedy na osi wschód-zachód biły w Polskę nawały germańska, turecko-tatan. 

ska i moskiewska — to znaczyły one na niej tylko punkty świetności lub skur
czenie wegetacji; naruszenie kierunku północ — południe niosło nieodmiennie 
organizmowi państwowemu Polski — zagładę.

Gdyśmy dzięki walkom pokoleń i przyjaznymi obrotom dziejów odzyskali nie
podległość w roku 1918 - w niczym entuzjazm i dynamizm narodu nie objawił się 
bardziej - jak w cudzie Gdyni.

Ile wart był ten mały skrawek wybrzeża, jak cenną’niewielka flota handlo
wa i Marynarka Wojenna - świadczą o tym wydarzenia i. czyny ubiegłej wojny.

Dziś kiedy wąski przesmyk ku morzu rozrósł się w Wielkie Pomorze - my 
rozproszeni po obcych krajach, z głębi obcych lądów i z obcych brzegów — fi
zycznie rozdzieleni ale duchem: wspólni - wracamy myślą? i tęsknotą do dawnych 
dni SWięta Morza i ślemy pozdrowienia Gdyni Gdańskowi, Szczecinowi, Kołobrze
gowi, Ustce i dziesiątkowi innych miejsc a przedewszystkiam Oksywiu.

—00O00—..

Z okazji 7-go Walnego Zjazdu S.M.W* Prezydjum Zjazdu wysłało kilka tele
gramów na które odpowiedzi-przytaczamy poniżej;

"Dziękuję bardzo za depeszę przesłaną mi z okazji Siódmego Zwyczajnego 
Walnego Zjazdu Członków? Samopomocy Marynarki Wojennej,

SZowa skierowane do mnie przyjmuję w imieniu wszystkich żołnierzy jako 
dowód wspólności naszych myśli i pragnień, szczególnie ważnej w obliczu chwil 
przełomowych, które, być może już niedługo dadzą nam możność dalszej pracy 
i walki o Niepodległość: Polski.

■Wszystkim uczestnikom Zjazdu przesyłam jaknajserdeczniejsze żołnierskie 
pozdrowienia.

W. ANDERS "
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" Dziękuję serdecznie za depeszę nades^Oą przez Siódmy Zwyczajny 
Walny Zjazd Członków Samopomocy Marynarki Wojennej, obradujący w Londynie 
w dniach 29 i 30 marca b.r. g

.Rząd Rzeczypospolitej znając obywatelską i patriotyczną postawę oficerów 
igjtnatynąfczy^Rolskiej Marynarki Wojennej wierzy głęboko,, że Stowarzysznie 
Panów stdnowić będzie kadrę odrodzonych Polskich Sił Morskich.

ZycząC aby nastąpiło to jaknajzychlej, przesyłam na ręce Zarządu ogółowi 
członków Samopomocy wyrazy mego szczerego szacunku, i żołnierskie pozdrowienia.

Roman Odzierzyński, .gen,.
Prezes Rady Ministrów...

i Minister Obrony Narodowej,"

, "Wzruszony telgramem .'..Prezydium ^Walnego Zjazdu, składam na ręce Pana 
.Prezesa moje serdeczne podziękowania uczestnikom Zjazdu.

. Przesyłam nowemu Narządowi-Samopomocy ,najlepsze życzenia.
. Łączę. Panu Prezesowi wyrazy prawdziwego, poważania ...g (4- 

■■ J, S-jirski, .w - .admirał" 

ooOoo,

Nowe /1951-52/ wydanie James Fighting Ships przynosi dużo świeżych infor- 
.maęji. o. stanie.współczesnych Marynarek,Wojennych. -
;- Najbardziej charakterystycznym objawem, czy tendencją występującą od kilku 
ostatnich lat, ale szczególnie ostro rysującą się obecnie - jest rozwój lotnis
kowca i okrętów przeznaczonych do zwalczania okrętów podwodnych. 1 '

Duże lotniskowce zostają przerabiane względnie przystosowane do operowania 
■■.sątnolęj-tąmi.-większymi, niż.-dotychczas, Lotniskowce małe przystosowuje żsię^tło zwal- 
..-ezania okrętów podwodnych, ■ ....... . ,r-.

Bardzo charakterystycznym zjawiskiem we współczesnych flotach jest.fakt 
pewnego rodzaju i oczywiście w pewnym tylko stopniu osiągnięcia "unifikacji." 
pewnych typów okrętów. Dawniejsze brytyjskie względnie amerykańskie okręty znaj- 

■ dujemy w,'wielu .marynarkach od, tureckiej, czy greckie j. począwszy a-ńąjpoŻudniowo 
.ąmerykgńskięjuśkończywszy, ....... -i ......... ......

... rn JFakt jten ułątM .vp--wysokim stopniu, operacyjną współpracę-jeśli .kiedy,zajdzie 
■’jej<potrzebą:,' Narazi,ę;:ułatwia- wykonywanie ćwiczeń na wspólnie przeprowadzanych 
‘.manewrach, : :

Nowy "James" -zawiera rówież trochę.informacji, z zastrzeżeniami zresztą 
jak zwykle,,, o marynarce rosyjskiej* Nowy program rozbudowy ma obejmować.trzy 
pancerniki, 20 krążowników, 120 kontrtorpedowców i 1000 okrętów podwodnych. 
Pancerniki będą .uzbrojone,w artylerię i-,16 calową oraz pociski kierowane* Jeśli 
idzie ; o-okręty, podwodne :tmąją. być 4-ch klas, 1-sza tak zwana ulepszona klasa K 
/wyporność 1500 ton; szybkość 25/18 węz* 12 rur torpedowych/, 2-ga szybkie pod
wodne stawiacze min © podwodnej „szybkości 25 węzłów* 3-cia dawny niemiecki typ 
XXI /wyporność 16OO/18JO szybkość 15/16 węzłów 6 rur torpedowych i 2J- torpedy/ . 
4-ta dawny niemiecki typ XXIII wyporność 228/257 ton szybkość 10/12.5 węzła 
2 rury torpedowe/* Obecnie w służbie znajduje się jakoby 370 okrętów podwodnych.

Nic-..też/ dziwnego,.;, że.-;.jak .zaznaczyliśmy wyże j; państwa zachodnie poświęcają 
wiele uwagi rozwojowi'okrętów. zwalczających okręty podwodne* W marynarce brytyj
skiej 45 kontrtorpedowców zostanie przerobione na szybkie fregaty* Ostatnio 
weszły już do służby; "Relentless" i "Rocket" /wyporność 2500 ton uzbrojenie 
.2 działa 4 calowe,. 2 działa-40 mr®. Boforsa, 2 rury torpedowe, 2 potró jne-ap^ra- 

, ty "Sguids" szybkość 34 węzły/.
Poza tym pbwy program, przewiduje w ciągu trzech lat budowę 24'fregat,.-przyczyni 
..jedną tak zwaną "aireraft direction type" i jedną anti-aireraft type." .

Jak widzimy fregata jako okręt "uniwersalny" zaczyna zajmować, dotychczaso
we.miejsce kontrtorpedowca, . ; .. .

. . Program: modernizacji marynarki Stanów Zjednoczonych A.P. przewiduje prze
róbkę 194 kontrtorpedowców. Należy tu przypomnieć że w marynarce .amerykańskiej 
istnieją tak zwane "Hunter killer" destroyer oraz w budowie jest krążownik typu 
"Hunter killer" przeznaczony specjalnie do zwalczania o,p. Mówiąc o marynarce 
Stanów Zjednoczonych należy wspomnień o przystosowaniu- okrętów podwodnych" jak 
i nawodnych do miotania pociskami kierowanymi. - .



WIEIKA BRYTANIA
Marynarki Wspólnoty Brytyjskiej na wodach koreańskich ze sportowym zacię

ciem biją rekordy przy braniu ropy na morzu* Rekord ustanowił ostatnio ropowiec! 
"Wave Khight" i H.M.C.S."Athabaskan" w czasie 105 sek, — od rzucenia rzutki do 
pompowania, 

urn
Podczas pracy nad podniesieniem zatopionych niemieckich O.P. w cieśninie 

Eillebaelt, pomiędzy Jutlandią a Funen, natrafiono we wnętrzu jednego z nich 
ra szkielety. Po rozpruciu kadłuba ładunkami okazało się że w wyrzutniach zamias 
tozped były różnego rodzaju konserwy, których zapas wystarczył by na bardzo dłu 
gi rejs. Zaczęto więc znowu dawać’ wiarę wersji o ucieczce Hitlera na O.P, do 
Pol. Ameryki. Poliaja duńska w Frederioia /jutlandia/ bada szczegółowo papiery 
wyciągnięte z wraków w rfidziei znalezienia dzienników okrętowych, co umożliwi 
zidentyfikowanie zatopionych jednostek. Wiadomo że w tym miejscu bombowce H.A.E 
A-go maja 1945 roku, a więc na trzy dni przed podpisaniem przez Niemcy kapitu
lacji, zatopiły siedem O.P, n-pla płynących na północ. Były to; U-2503, U-2338 
®~393, 11-236, U—904, U-747 i U—IUY, W 1949 roku w Warszawie podczas rozprawy 
sądowej Peter Baumgart, kapitan lotnictwa niemieckiego, zeznał że pilotował sa
molot w którym był Hitler z kilkoma przyjaciółmi, oraz kobieta, jak przypuszcza! 
Ewa Braun. W kwietniu, 28-go,=1945 roku twierdził Baumgart, poleciał do Danii 
i wylądował około 44 mil od rzeki Eiter'y, gdzie Hitler uścisnął mu rękę i. wrę
czył czek na Ł.5.000, poczym całe towarzystwo miało się udać na pokład O.P. * 
Wśzystkim jednak przypuszczeniom zaprzecza znany historyk z 0xfordu, H.R.Thevoi 
Koper, któremu jako majorowi wywiadu polecono przeprowadzić dochodzenia nad 
okolicznościami śmierci Hitlera. W swej książce "The last days of Hitler" twier 
dzi on iż Hitler i Ewa Braun popełnili samobójstwo w schronie pod Kancelarią 
Rzeszy, poczym SS-mani spalili ich ciała.

HOLANDIA
Stany Zjednoczone zamówiły w stoczniach holenderskich osiemnaście trawle

rów dla marynarek N.A.T.O, za 26,000.000 dolarów. Czternaście takich samych 
jednostek buduje się poza tym dla marynarki holenderskiej.

JAPONIA
Dopiero za trzecimi razerm zdołano podnieść? zatopiony bombami lotniczymi w 

Kurę pancernik "Hyuga". pierwszy raz podniesiono go w grudniu ubiegłego roku 
ale ponieważ w międzyczasie ukradł ktoś t.zw. Kingstony, okręt poszedł na dno. 
W marcu, 5~go, podniesiono go znowu, lecz tym razem materiał którym załatano 
dziury nie wytrzymał pod naporem wody i "Hyuga" drugi raz osiadł na dnie. Pod- 
niesiono go znowu 27-go marca, tym razem szczęśliwie, poczym przeholowano do 
Ourasaki na złom.

Część stoczni marynarki japońskiej w Kurę wynajęta została na dziesięć 
lat przez National Bulk Garrier Co. of America do budowy statków-cystern o 
wyporności 50.000 ton. Statki będą budowane przez robotników japońskich z ma
teriałów amerykańskich jeden po drugim w suchym doku tejże stoczni, w którym 
ongiś zbudowano "Yamato".

NISCY
Rząd zachodnio-niemiecki wniósł prośbą o pozwolenie na budowę małych O.P. 

do obrony portów na Morzu Północnym i na Bałtyku /???/

STANY ZJEDNOCZONE
Podczas fotografowania dna morskiego w pobliżu łańcucha wysepek i mielizn 

koło Florydy, dr. Crile natrafił na wrak angielskiego okrętu wojennego H.M.S. 
"’Loo" z przed 2(j8 lat. Wiadomo że w lutym 1744 roku H.M.S, "Loo", krótko przed 
rozbiciem o skały, zajął i wziął na hol statek który wydawał się być na służbie 
hiszpańskiej a który podzielił los H,M.S."Loo". W Biblie Records Office jest 
list capt. Ashby Utting do Admiralicji opisujący katastrofą, oraz zapiski z 
rozprawy, podczas której capt. Utting oraz jego oficerów uznano za nieponoszą- 
cych winy za wypadek.

WŁOCHY
W stoczni Ansaldo w Livomo założono stępkę pod pierwszy z dwóch kontrtor

pedowców o wyporności 2.7000 ton. Okręt będzie się nazywał "Tmprovido",
—ooOoo—•

SZYPER



/ dokończenie ze strony 2 /
Nowy ciężki lotniskowiec amerykański James V. Forestall o wyporności 

60.000 ton będzie podobny do projektowanego przed kilku laty lotniskowca United 
States.

Ostatnio w Wielkiej Brytanii wszedł do służby nowy lotniskowiec "Eagle" 
/wyporność 36.800 ton - 46.000 w pełnym załadowaniu/ mogący zabrać od 80-110 
samolotów włączając "JetoWce" typu "Supermarine attaker". Załoga tego okrętu 
wynosi 2700 ludzi. Drugi okręt tego typu "Ark Royal" ma być ukończony w końcu 
bieżącego roku.

W składzie floty polskiej w Gdyni od 1947 r. niema żadnych zmian.

H.W.
—00O00—

KOMISJA OPIEKI I FUND, im.ś.p, Kpt.mar. GINSBERTA

APEL

Niemal od początku swojej kadencji Komisja Opieki stanęła w obliczu bar
dzo trudnej sytuacji finansowej, gdyż dotychczasowe źródła zaprzestały /miej- 
my nadzieję chwilowo’/ udzielania swojej pomocy.

Braki naszych inwalidów i chorych w ubraniu, obuwiu i bieliźnie, jak 
również brak środków na dożywianie i specjalne potrzeby poszczególnych inwali
dów są dotkliwe i nie cierpiące zwłoki.

Pomimo usiłowań Komisji Finansowo-Gospodarczej S.M.W. nie dało się przewi
dzieć w nowym preliminarzu budżetowymi na rok bieżący, stałej kwoty na potrzeby 
Komisji Opieki.

Walny Zjazd S.M.W. uchwalając preliminarz rozważał możliwości rozwiązania 
tej kwestji w inny sposób. Wniosek o podniesienie składki członkowskiej upadł, 
przeszedł natomiast wniosek wzywający o dobrowolne opodatkowanie się członków’ 
S.M.W. na potrzeby inwalidów i chorych w wysokości 10/— sh. rocznie.

Podając do wiadomości tę uchwałę Walnego Zjazdu tym wszystkimi członkom, 
którzy nie byli obecni na Zjeździ©, prosimy serdecznie o nie zwlekanie z nad
syłaniem uchwalonej sumy, choćby w ratach, pamiętając że: " KTO DAJE SZYBKO 
- DAJE DWA RAZY".

KOMISJA OPIEKI

Na skutek uchwały powziętej na ostatnim Walnym Zjeździ© S.M.W, o dobrowol
nym opodatkowaniu się na chorych i inwalidów będących pod naszą opieką, niektó
rzy koledzy obecni na Zjeździe z miejsca złożyli następujące kwoty:

W międzyczasie na Fundusz Ginsberta wpłynęły także następujące dary:

kol. F. Hubicki 10,0 kol. W. Karakułko 10.0
L. Iwaszkiewicz 10.0 M, Moczulska 10.0
F. Biel. 10.0 X Medyńska 10.0
M. Moczulski 1. 0.0 S. Traszko 10.0
VI. Szuster 10.0 W. Zaremba 10.0
s. Reszitny 1. 0.0 K, Łowczynowski 10.0

Hermaszewski 10.0 X Tchórznicki 1. 0.0
X Busiakiewicz 10.0 A. Jaraćzewski 10.0
w. Za ziemski 10.0 Z. Kleczyńska 10.0
A. Lodziński 10.0 J. Starzycki 10.0

Kol. S. Kopecki ' 17.0 kol. B. Paprocki 1. 0.0
H.C. Idzikowski 1* 0.0 H. Gryko 1. 0.0
X Buncier 1. 0.0 S. Kopecki 5.0
K. Loch 1. 0.0

Samopomoc Weteranów Marynarki Wojennej New York — 100 dolarów

Kol. 1. Hermaszewski — 12 funtów miodu kol. Z.Kleczyńska^-1 funt czekoladek 



Dar na cele S.M.W, złożyli;

Kol, Z. Janowski 15,0
A* Hulewicz 1, 4.0

Kol. S> Sikora 1. 0. 0

Wszystkim wymienionym powyżej ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania

Z Z Y CI A STOWARZYSZENIA

Londyn

Walny Zjazd S.M.W.

W dniach 29 i 30 marca odbył się doroczny 7-W Walny Zjazd członków S.M.W, 
Na Zjazd przybyli także delegaci Kół Plymouth i Glasgow oraz wyznaczeni na 
miejscu przedstawiciele Samopomocy Weteranów Marynarki Wojennej Nowy York. 
Zjazd odbył ąię już w sali nowego domu S.M.W. przy 20 Wetherby Gdns. aczkolwiek 
tranzakcja końcowa odbyła się dopiero po Zjeździć.

Na Zjeździe obecnych było około 80 członków? reprezentujących w sumie 285 
głosów. Liczba ta stanowi około 50% ogólnej ilości członków. Reszta nie odpowie
działa na apel Zarządu i nie nadesłała swych upoważnień. Fakt ten utrudnia 
wyciągnięcie właściwej przeciętnej opinii członków o pracach Stowarzyszenia, 
Sądzimy także, że wszystkim kolegom zależeć'- powinno by głos ich,uwagi i rady 
przyczyniły się także do sprawniejszego działania prac naszej organizacji,

Hh Przewodniczącego Zjazdu tak jak i w latach poprzednich wybrano kol. 
M.Hrynkiewicz Moczulskiego. W końcu drugiego dnia obrad odbyły się wybory do 
nowego Zarządu, Po bardzo wielu trudnościach w znalezieniu chętnych i rozpo
rządzających czasem,wybrano nowy Zarząd, który ukonstytuował się w dniu nastę
pnym jak niżej;
Prezes: kol. W.K. Nadratowski Członkowie Zarządu;
I Vice-prezes; ke1. H. Hoyer kel, F. Biel
II " W* Żuławski ?l T.* Hermaszewski
Sekretarz J, BUsiakiewicz II Z. Kleczyńska
Z-ca Sekretarza " T. Nowicki II A. Kubicki
Skarbnik " W, Szuster II A, Piechowiak
Z-ca Skarbnika " J. Gosiewski II J, Starzycki

II J. Stein
II S. Traszko
II J. Wiszowaty

Przewodniczącym Komisji Gospodarczej został kol, H. Foyer 
" " Opieki kol. Z. KLeczyńska
*' " Klubowej kol. J. Stein
" " Wydawniczej - vacat

SPRAWOZDANIE Z VII WALNEGO ZJAZDU SAMOPOMOCYB--Wr-|—    r   ~~ I 1  • III III .MM l. r ' . n I* . *   ■ - ■ ■■■ i ■— — —. Ml. ruAMT f «< CM«I .I..1—Mm

Przewodniczący VII Walnego Zjazdu S.M.W. kol, Me HRYNKIEWICZ MOCZULSKI na
desłał na ręce Prezesa Zarz.Gł. S«M.V. pismo z dn. 27.5.52, którego tekst po
da jemy niżej.

■ "Uprzejmie proszę Pana Prezesa o podanie do wiadomości członków? S.M.W, za 
pośrednictwem "Naszych Sygnałów" następującej freformacji;

Maszynopis stenogramu z obrad VII Walnego Zjazdu S.M.W. odbytego' w Londy
nie w dn. 29 i 30 marca b.r, został już napisany* Zawiera on 78 stroń tekstu 
nie licząc załączników. Po sporządzeniu kalkulacji doszedłem do przekonania, 
że Żarz. S.M.W, nie będzie w stanie wydrukować stenogramu in extenso, koszta 
bowiem druku, lub powielania przekroczyłyby kilkakrotnie koszt wydania jednego 
numeru "Naszych Sygnałów".

Wobec powyższego zdecydowałem się na sporządzenie obszernego streszczenia, 
które podałoby do wiadomości członków S.M.W. istotne sprawy poruszane lub 
uchwalone na Zjeździe* Zamierzałem ukończyć pracę nad tym streszczeniem w po
łowie czerwca b.r.

Niestety, z powodu przewlekłej choroby zmuszony jestem wyjechać w? pocz. 
czerwca na leczenie do szpitala na okres od trzech do pięciu tygodni, 'Wobec 
powyższego nie będę w stanie dotrzymać postawionego sobie terminu* prószę



wszystkich Szan* Członków S.M.W* o przyjęcie powyższego do wiadomości i uzbro
jenie się w cierpliwość* Oryginał stenogramu obrad na czas mego wyjazdu prze
kazuję Sekretarzowi Żarz* Gł. S.M.W* do wglądu dla zainteresowanych.

Po powrocie z leczenia podejmę niezwłocznie pracę nad ukończeniem sprawoz
dania, celem umożliwienia Zarządowi Głównemu rozesłania go członkom.

Pozostaję z wyrazami poważania

Londyn,27 maja 1952
Przewodniczący VII Waln,Zjazdu S.M.W. 

/-/M.B. Krynkiewicz-Moczulski

PRZEJECIE DOMU PRZY 2p WETHERBY GDNS.

W dniu 4-go kwietnia zostały zawarte jednocześnie dwie tranzakcje; sprze
daży domu S.M.W, przy 80 Drayton Gdns. oraz kupna domu przy 20 Wetherby Gdns. 
Dane o nowym domu podane zostały do wiadomości członków w ostatnim rocznym 
sprawozdaniu z działalności Zarządu za rok 1951. W obecnej jeszcze chwili par
ter i suteryny domu przystosowuje się i urządza na pomieszczenia klubowe* Przy- 
czem zupełnie gotowa jest w tej chwili restauracja. Prace i zakup odpowiedniego 
umeblowania są uzależnione przedewszystkiem od naszych możliwości finansowych. 
Należy przypuszczać, że całkowite ukończenie i właściwe otwarcie naszego lo
kalu nie nastąpi wcześniej niż w przeciągu 6 do 8-miu tygodni, o czym wszyscy 
członkowie zostaną powiadomieni* Pierwsze, drugie i trzecie piętro są czynne 
i wynajmowane. Jest pokój noclegowy dla przejezdnych członków. Z dniem 1-go 
czerwca na podstawie uprzednio rozpisanego konkursu dom został wydzierżawiony* 
Zarząd Główny S.M.W. po rozpatrzeniu ofert, oddał dzierżawę domu na omówionych 
warunkach p. 0. Sleziakowi,

BAŁ S*M,W,

Zapowiedziany na 9—go lutego 52. bal S.M.W, został przełożony z powodu 
śmierci króla Jerzego VI i odbył się w dniu J-go maja w salach Białego Orła* 
Bal ten jak i zeszłoroczny według docierających nas opinii, utrwalił tylko 
dobrą opinię jaką się cieszą tego rodzaju imprezy urządzane przez S.M.W,

Obecnych było około 350 osób . Uwagę zwróciła niestety mała ilość ..... 
gospodarzy t.zn, członków S.M.W. Czysty dochód z balu mimo dodatkowych kosz
tów /przełożenie daty w ostatniej prawie chwili/ wyniósł Ł.77.O.O

Swej wydatnej pomocy czy to przez wzięcie czynnego udziału w przygotowa
niach do balu czy też przez ofiarowanie fantów na loterię, udzieliły nam łas
kawie następujące Panie:

A* Biskupska, J. Białowska, B. Busiakiewicz, E* Fara, E. Hoyerowa, 
Z. KLeczyńska, B. Kłopotowska, J. Madkus, B. Moszyńska, T, Nowicka, J. Pio
trowska, A. Ponikiewska, M* PTecope, J* Rogalowa, I* Sągajłło, H. Wójcik, 
1* Wrońska oraz panowie; Komandor T. Podjazd Morgenstern i E» Ihnatowicz.

WYJAZDY

W ostatnich miesiącach opuścili Wielką Brytanię udając się do Kanady; 
kol.kol;

S* Hrodżki E* Włodarczak X Kucharski — Koło
' 1-go lipca wyjeżdża także do Kanady kol. A* Browarski. Plymouth

Wszyscy wymienieni za pośrednictwem "Naszych Sygnałów" przesyłają kolegom 
z S,M»W* słowa pożegnania, my zaś ze swej strony życzymy im wszelkich pomyślnoś
ci,

T końcu maja b.r. opuścił Wielką Brytanię udając się na stałe do U.S.A. 
kol* L, STRÓŻNIAK Prezes Koła S.M.W. Glasgow* Jego to właśnie energią i wysił
kami powstało w styczniu 1951 Koło Glasgow, które od początku kol* Stróżniak 
jako Prezes, postawił silnie na nogi. Pozostawił Koło jako zwartą i żywotną 
komórkę naszego Stowarzyszenia przekazując urząd Prezesa na ręce kol* K. DO
MAŃSKIEGO. Kol. Stróżniakowi życzymy wszyscy wszelkiej pomyślności i powodze
nia na drugiej półkuli* Spodziewamy się także, że jego praca dla S.M.W, nie 
ustanie, gdyż będzie ją miał możność kontynuować w naszym Kole New York.
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Sekretarz Związku Marynarki Handlowej kpt.żegl.w. M. BIELSKI opuścił 
zajmowane stanowisko udając się na stałe do Australii, przeszło roczny okre 
naszej wzajemnej współpracy pod jednym dachem pozwolił nam poznać kapitana 
Bielskiego z najlepszej strony. Pomoc i serdeczne koleżeńskie ustosunkowani 
się jakie okazywał nam i wspólnym naszym sprawom zyskały mu naszą przyjaźń 
uznanie. Kapitanowi Bielskiemu życzymy pomyślnych wiatrów na nowym kursie*

Obowiązki sekretarza Związku przejął kpt.żegl.w, J, Starzycki, który j 
równocześnie członkiem Zarządu Gł. S.M.W,

PRZYJAZDY

W ostatnim okresie w przerwie między rejsami odwiedzili nas następując; 
koledzy pływający w marynarce handlowej: Ł. Ziembicki, Z. Wojewódzki, W* La 
koczyński, M. Michałkiewicz, H* Gryko, S» Sikora, B. Karaś, T* Andrzejak i 
W, Zaremba*

—ooOoo—

Otrzymaliśmy następujące pismo z prośbą o zamieszczenie w"Naszych Sygn 
łach"

Werbunek wśród Polaków

W związku z napływającymi wiadomościami i zapytaniami w sprawie werburi 
wśród Polaków do obcych formacji wojskowych bądź też na różne kursy wojskow 
- Komisja Porozumiewawcza Organizacji Kombatanckich wyjaśnia, że wszelkie t 
rodzaju werbunki prowadzone są w obecnym okresie bez wiedzy i zgody polskich 
władz i czynników politycznych oraz, że akcja ta nie leży w polskim interes

Pragniemy ostrzec Kolegów przed tą nieodpowiedzialną akcją werbunkową.
Ula uniknięcia nieporozumień prosimy Kolegów, którym służba w obcych o 

działach będzie proponowana, aby zechcieli porozumieć się osobiście lub pis 
nie z Komisją Porozumiewawczą c/o Sekretariat Kół Oddziałowych - 18 Queens 
Gate Terrace, London S.W. 7.

Komisja Porozumiewawcza 
Organizacji Kombatanckich,

APEL Ó REGULOWANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Liczba kolegów zalegających przez dłuższy okres czasu ze składkami człosi 
kowskimi zwiększa się w ostatnich czasach w sposób niepokojący. Prośby i przy 
poranienia wysyłane przez Zarząd w większości wypadków pozostają bez odpowiedz 
Aczkolwiek sumy te nie są zasadniczo ■'wielkie to jednak w dużym stopniu pomogę 
Zarządowi do wypełnienia zobowiązań włożonych na niego przez Walny Zjazd Sto
warzyszenia.

Prosimy usilnie wszystkich kolegów by zechcieli pamiętać o tym drobnymi 
zobowiązaniu w stceunku do Stowarzyszenia i przysyłali zaległe składki, uła
twiając w ten sposób pracę naszemu skarbnikowi.

—ooOoo—

Na skutek zapytań kolegów o adres kmdr* B!. LATKIEWICZA, za jego zgodą, 
podajemy jego adres do wykorzystania zainteresowanym;

1115, Greenwood Ave.,
Maywood, 
111, 
U.S.A.

—ooOoo—
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Z KOLEGA MI PO S WIECIE

Na wyspie brytyjskiej wiosna w tym roku wybuchła nagle i silnie* Jeszcze 
parę tygodni temu niespodziany śnieg ubielił nam ogrody, aby zniknąć nagle jak 
spadł* Dziś słońce grzeje jak rzadko w lecie* Myśli leniwie błękają się, trud
no je zebrać i uporządkować. W tej tegorocznej wiośnie jest coś, co przypomina 
.......przylot pierwszych bocianów i śnieżyczki na targu, dzwon Zygmunta na 
rezurekcję — rząd bzów w ogrodzie czy ławę konwalii w wilgotnym cieniu. Po raz 
pierwszy od tylu lat czujemy jakby bliżej tamtą, tak daleką przecież, wiosnę*

Nie wszystkim z naszego małego zespołu redakcyjnego dana jest możność ra
dowania się w pełni pięknem tegorocznej wiosny. Martwimy się, że nasz redaktor 
naczelny z powodu zupełnego wyczerpania pracą zawodową i społeczną musiał na 
zalecenie lekarza zrzec się prowadzenia Sygnałów. Dodać trzeba, że zrobił to 
z wielkim? żalem, gdyż przywykł do tej pracy i szczerze przywiązał się do nasze
go pisma* Jesteśmy przekonani, że po oderwaniu się od wszystkich dodatkowych 
obciążeń i zwolnieniu tempa pracy zawodowej szybko powróci do zdrowia i znowu 
ujmie "ster w swoje ręce".

Od wydania ostatniego numeru zaszły u nas duże zmiany* Zmieniliśmy siedzi
bę, /na szczęście na lepszą co dowodzi rozwoju/, Zarząd /ani lepszy ani gorszy 
od ostatniego/, omal nie zmieniliśmy sekretarki biura, gdyż p. Halina już mia
ła wszystko zapakowane do Kanady kiedy wstrzymali wizy.

Kilku kolegów wyjechało na stałe z Wielkiej Brytanii, kilku nas odwiedzi
ło spędzając tutaj urlop* Kolega MIODOŃSKI, który służył w Mar. Woj. Pakistanu 
i spędzał ostatnio swój urlop w naszym gronie tak żegna się z nami z pokładu 
B.O.A.C. Royal Mail Airliner "Argo" w dniu 12,4.52;

" Od kolegi z powietrza w nocy nad Paryżem,-

Smutno to z Londynu wyjeżdżać, szczególnie w sobotę przed Wielką Nocą, 
Wszyscy w Wielki Piątek z Londynu na czterodniowe wywczasy pouciekali - zosta
łem sam. Pościłem cały dzień, lecz wieczorem już wytrzymać nie mogłem i głod
ny żołądek Whisky podlałem - też swego rodzaju umartwienie! Wróciłem do domu 
w przedwczesnej porze i szukałem we fiacie kogo by to na dzikie Pola picoa- 
dilly wyprowadzić.

Niestety - pustka w domu więc usiadłem w swojej kabinie i zacząłem ze so
bą walczyć. Walczyłem, ponieważ szukając krótkiego spięcia w sąsiednim pokoju 
zauważyłem butelkę pięknie w czerwoną skórę oplecionego Dimple'a, który w \~j~ 
Giętym okienku, jak gdyby na szkle wodowskazowym, pokazywał poziom. Dolać wo
dy i wyrównać poziom byłoby świętokradztwem względem szlachetnego whiskacza 
więc poszedłem) spać.’

Smutno mi z Londynu było wyjeżdżać ponieważ z wieloma kolegami z którymi 
choiałem się zobaczyć? nie spotkałem się. Ale to ich wina, że do Samopomocy 
ni© przychodzili /kiedy jeszcze w starym lokalu była/. Lecz zanosi się na to, 
że wkrótce znów w Anglii na jakiejś tam krypie będę, wtedy R.P.C* ogłosim i 
wolno-cłową sznapę z "'curry and rice" próbować będziemy.

W samolocie jest bardzo przyjemnie. Ładna hostessa wina i wódkę wolnocło
wą donosi /podczas kolacji bezpłatnie/. Siedziała naprzeciw mnie starszawa pa
ni, która na długość moich nóg zaczęła narzekać więc ją stewardesna wolne 
miejsce przeniosła a ja sobie teraz o jej miejsce nogi oprzeć mogę. Zaraz pod 
ręką mam "Emergency Exit" a po przeciwnej stronie siedzi "Newly married couple 
których do samolotu ryżem? napędzali. Właśnie zgasili światło - nie moja idea 
honey-nocy.

0 12-ej w nocy będziemy w Rzymie, o 8-ej rano w Bejrucie o 5-tej wieczo
rem w Bahrein a o 23-ciej w Karachi/czas lokalny czyli o 5 godzin wcześniej 
niż czas Londyński/.

Właściwie zacząłem pisać? ten list by podziękować kolegom za miłe przyję
cie w Anglii szczególnie pp. Gosiewskim i Sienkiewiczom.

Specjalnie podziękować muszę t.zw* "płatnym urzędnikom) S.M.W." piszę t.zw* 
ponieważ ich praoa i pomoc dla członków tak jak ja który raz na 2 lub 3 lata 
do Londynu wpadają jest bezcenna. - Siedząc 2 do 3 godzin dziennie, gdy byłem 
w Londynie, w ich biurze byłem au courant co się dzieje z kolegami i znajomymi, 
oraz bezinteresownie.pomagali mi gdzie i kogo w Londynie znaleźć* Bardzo się 
cieszę że S.M.W* zdobyła się na większy dom. i jest, w drodze do rozwoju finan
sowego. Muszę jednak nadmienić, że wołałbym osobiście by S.M.W, zamiast tworze
nia "Commercial enterprise" rozwijała się w kierunku stworzenia klubu dla nas 
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gdzie bar i nocleg byłby dla członków taniej niż gdzieindziej w Londynie* Rozu
miem jednak nasze finansowe trudności, by taki klub utworzyć musimy podnieść 
składki miesięczne* Osobiście zgodzę się na Ł«5 rocznie. Lecz niech inni kole
dzy się na ten temat wypowiedzą.

Zegnam i do zobaczenia."

Bylibyśmy wdzięczni Kolegom za wypowiedzenie się na temat składek, tym 
bardziej, że sprawa ta. była dyskutowana na ostatnim Walnym.Zebraniu i przegłoso
wana negatywnie. Sprawa jest trudna ze względu na bardzo dużą rozpiętość- zarob
ków kolegów.

Koledze Miodońskiemu,wszyscy wymienieni w liście bardzo dziękują za słowa 
Uznania i pozdrowienia, zaś redakcja Sygnałów dziękuje za list i prosi o dalsze 
zasilanie nas swemi korespondencjami,

Jednym, z dalszych miłych listów pod adresem Samopomocy i jej członków? jest - 
list Komandora W. KOSIANOWSKEEGO którego urywek przytaczamy:

17.2,52

"...Miło jest wiedzieć że Koledzy licznie i gromadnie piszą do Samopomocy 
wyrażając swoje podziękowania za pamięć w świątecznym czasie. No bco to naprawdę 
tylko gdy się jest w oddaleniu od.naszej gromady, odczuwa się tak bardzo silnie 
brak koleżeńskiego grona.

Widać w?ięo; jak potrzebna jest praca Samopomocy, panowie którzy trwają na 
tych trudnych ostatnich naszych szańcach — albo raczej na tym, wciąż jeszcze 
pływającym naszym ostatnim "ORP" — zasłużą sobie na wielką wdzięczność i później 
szych pokoleń marynarskich,.. Będzie bowiem jakać łączność tej dawnej Marynarki 
Wojennej, z tą która znowu będzie w wolnej naprawdę Polsce...."

Oraz w dniu 10.3.52

"...Przy okazji chciałbyim powiedzieć, że przez zaniechanie raz na zawsze 
naszych stopni, wkrótce zupełnie się pogubimy, pozapominamy,..Może to bardzo 
demokratycznie zjechać na całego na "kolegę", ale ma to też i złe strony. Kto 
nie siedzi w Londynie i nie styka się stale z Kolegami z Mar.Woj. napęwno w/krót- 
oe już przestanie orjentowaó się co do identyczności "kolegów" wymienionych w 
komunikatach czy w Sygnałach,

Naprawdę Panowie Koledzy rządzący w Samopomocy musicie o tym pomyśleć... 
Jak ja mogę zidentyfikować KAMINSKICH,.. jeśli nie byłem po imieniu z tym które
go znałem... Jeśliby przy jednym było napisane kmdr.pp. przy drugim Mat, przy 
trzecim... no nie wiem ... może Kapitan Mar.Handl. — to by się coś wiedziało. 
A tak jest się zdezorjentowanym, A ja nie mam najgorszej pamięci. — Tylko że 
człowiek ma tyle rzeczy i w głosie i na głowie, że naprawdę nie można kogoś wi
nić; za to że troszkę już poplątał nazwiska i nie bardzo wie, czy ział osobiście 
ŻURAWSKIEGO czy ŻUŁAWSKIEGO? że się nie orjentuje co do ŚLIWIŃSKIEGO - Który 
to, czy to ojciec: Kapitan mar. czy jego waleczny syn por.mar*, czy może wogóle 
ktoś inny.. Albo Starzycki ? Kto to ? czy to nasz miły "hrabia"? czy to kto 
inny ? Albo ©orski ? Skąd ja wiem czy ten bardzo miły blondyn, kapitan Górski 
z którym dużo wódki wypiłem w Plymouth, ma na imię jakoś tak że mu się należy 
litera A, ? W rezultacie nie wiem kto to,,,"

, Sekretariat S.M.W. przy rozsyłaniu listy prawdopodobnych obecnych na 
Walnym Zebraniu uwzględni życzenie kol. Kosianowskiego podając stopnie Mar.Woj. 
celem łatwiejszego zidentyfikowania nazwisk na liście. Prosimy o dalsze listy 
oraz życzymy kol, Kosianowskiemu powodzenia.

Przenosimy się do Południowej Rodezji dobry szmat drogi wgłąb kraju, gdzie 
w Bindura mieszka Komandor STOKIASA, który w odpowiedzi na kondolencje przesła
ne w imieniu Zarządu S»M,W* Tak pisze w liście z dnia 7 marca 1952;

P.0.Box 35,> Bindura, S*Jłhodesia.

" Proszę mi wybaczyć że dopiero dziś piszę by podziękować za miły list i 
pamięć — jak również za życzenia, opłatek, i wyrazy współczucia. Pominąwszy oso
biste przeżycia, ostatnie miesiące były bardzo trudne dla mnie, z najrozmaitszych 
względów — tak że często brakło czasu i ochoty do pisania a w dodatku jeszcze co 



parę dni cały ruch pocztowy był zdezorganizowany ny skutek zupełnie wyjątkowych 
wardnków atmosferycznych a w związku z tern i komunikacyjnych — poprostu były 
całe okresy kiedy wogóle nie warto było ryzykować wysyłanie listu.

Mieszkałem i pracowałem ostatnio w całkiem dzikiej części Rodezji /obszar 
w dorzeczu Zatribesi graniczący z Północną Rodezją/ - tegoroczna pora deszczowa 
jest pod względem obfitości zupełnie wyjątkowa w całym kraju a w moich stronach 
ulewy prawie nie ustawały od kilku miesięcy* Można sobie wyobrazić jakie były 
tego skutki - kopalnie zalane, drogi bushowe zrujnowane — rzeczki, które nor
malnie istnieją tylko na mapie, wylały miejscami na kilkadziesiąt yardów — mosby 
porwane /tam gdzie były, bo w najbliższej mo.jej okolicy wogóle ich nigdy nie 
było/, Moje obowiązki zmuszały mnie od czasu do czasu do wyjazdów do Salisbury 
— ale to tylko czasem się udawało — trzeba było nieraz czekać przy samej rzece 
aż odpowiednio op.adnie by woda nie zalała motoru - pewnego razu czekałem tak 
48 godzin w bushu - innym razem zaryzykowałem i maszyna stanęła w środku rzeki 
- trzeba było maszerować- 8 mil w ulewie by sprowadzić ratunek.

Praca na kopalni oczywiście była niezmiernie utrudniona - wszystkie szyby 
prócz jednego zalane - w tym jednym nie zdążało się prawie wypompowywać wody 
a o rozmaitych "troublach" z maszynami i murzynami nie warto nawet opowiadać*

W związku z sytuacją jaka się wytworzyła na skutek śmierci mojej Siostry 
dążyłem do tego by się uwolnić od tej kopalni /objąłem kierownictwo w swoim, 
czasie na prośbę właściciela który zmuszony był wyjechać z Rodezji/ — stało się 
to nawet wcześniej niż przewidywałem, gdyż kopalnia właśnie została sprzedana 
wobec czego przed tygodniem powróciłem na stałe do Bindury* Z okresu "mikowe
go" mam jaknajgorsze wspomnienia - a mój stary wóz — pod względem fizycznym - 
jeszcze gorsze!

Moja stała obecność w Bindurze była s wielu względów bardzo pożądana jeżeli 
nie konieczna — mój szwagier jeszcze nie całkiem przyszedł do siebie po wypadku 
w zdrowie mojej drugiej siostry wiele pozostawia do życzenia — trzeba było 
wrócić i pomagać im w miarę możności. Tak się złożyło że przybył do Rodezji 
/ z Hong-Kong/ płk. ©ąsiewicz /były szef T.I.G,/ — i razem z nim postanowiliś
my założyć w Bindurze przedsiębiorstwo budowlano-meblow© - firma już istnieje 
/Bindura Building Supplies Co.Ltd./- warsztat powiększamy i wkrótce zaczynamy 
budować składy na materiały które bardzo trudno dostać. Początki były trudne 
ale widoki na rozwój są. Pbzatem mam zamiar powrócić do mojej góry wapiennej 
w Dunkerry -/30 mil na północ od Bindury/ — są pewne nowe; propozycje na dosta
wy wapna i ewentualnie kalcytu, ale to jeszcze ńie jest całkiem pewne.

Walczymy więc jak możemy by się jakoś utrzymać na powierzchni — ja straciłem 
dużo zapału i energii, na skutek nieszczęścia jakie się u nas zdarzyło ale mu- 
siałem jakoś zebrać siły na nowo by umożliwić dalszą egzystencję moich bliskich 
tutaj. Najlepsze życzenia i pozdrowienia dla Samopomocy /Nasze Sygnały zawsze 
mnie bardzo interesują i cieszą/"

Redakcja Naszych Sygnałów dołącza ze swej strony bardzo serdeczne wyrazy 
współczucia w nieszczęściu, które dotknęło kol. Stoklasę. Ciężka praca i obo
wiązki które wziął na siebie, dadzą mu zapewne jeżeli jeszcze nie satysfakcję 
to przynajmniej zapomnienie przeżyć ostatnich miesięcy.

Ttzsba przepłynąć'; cały Ocean Indyjski i Pacyfik a więc ponad połowę obwo
du globu ziemskiego aby z Beira dopłynąć' do Los Angeles, gdzie mieszka Koman
dor WNORONSKI. Z właściwą sobie dokładnością, da je nam; doskonały obraz trudno
ści początkowych emigranta na "tamtejszym terenie w liście z dnia 15*3.52.

Los; Angeles 15 
1433, Oak St* 
Galifornia.

" Otóż jestem obecnie, jak się tu mówi"na własnych nogach", t.j. pracuję 
już od 2 miesięcy i zarabiam dostatecznie na swoje utrzymanie. Byłoby nieźle, 
gdyby nie długi, które porobiłem wyjeżdżając z Anglii i tutaj, tak że jest 
ich sporo i starczy na pół roku zanim ja popłacę. Jak już kolegom pisałem, 
nauczyłem się kreślarstwa mechanicznego. Odrobiłem w ciągu 4 miesięcy kurs 
2-letni dla młodzieży. Nie lubiłem nigdy zbytnio mechaniki, ale bądź co bądź 
służba w Marynarce przez tyle lat dała dość znaczne obznajomienie z praktyczną 
mechaniką. Pb ukończeniu kursu dostałem posadę w fabryce pomp wirujących a po
nieważ również poza gazolinowymi fabryka wyrabia pompy wodne/więc jest już ja
kieś pokrewieństwo w pracy z Marynarką./
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Kreślę 8 godzin dziennie bez zbytniego pośpiechu, ale intensywnie* Po za 
tym studjuję hydraulikę, aby móc z czasem wykonywać lżejsze projekty, Nigdy 
tych rzeczy nie lubiłem i pociągała mnie zawsze wiedza humanistyczna a tu los 
na starość; mnie pokarał i zmusza mnie do interesowania się tą dziedziną* Otrzj 
manie pracy nie było tak łatwe ze względu na wiek /61/. Więc óstrzygłem się 
"na krótko" i skłamałem, że mam zaledwie 49 lat,. Dotychczas nikt nie podejrzc 
wa, że jestem starszy, gdyż ratuje mnie mój dość dobry wygląd. Były jeszcze 
inne przeszkody. Moje wysokie ciśnienie, które w pierwszych tygodniach pracy 
z powodu "napięcia nerwów" i odzwyczajenia od intensywnej pracy groziło mi jej 
przerwaniem. Nieustanne bóle głowy zawroty i mdłości. Ratuje mnie świetny tu© 
tejszy lekarz, specjalista od tych chorób, który mnie leczy z powodzeniem, ale 
będę musiał dobrze za to zapłacić.'

Teraz ogólne wiadomości o warunkach pracy tutaj, które mogą się przydać, 
Zapotrzebowanie na pracę w przemyśle Amerykańskim jest znacznie większe niż 
podaż pracowników, szczególnie w przemyśle pracującymi na zamówienie sił zbroj
nych U.S.A, Dla nowoprzybyłych do Stanów, jest jednak ograniczenie dość znacz
ne a mianowicie nie przyjmą nie-obywateli amerykańskich do przemysłu wojenne
go lub do fabryk pracujących dla przemysłu wojennego* Taka jest ustawa i tylko 
w wypadku wybitnego specjalisty robi się wyjątki po uprzednim sprawdzeniu prze: 
F.B.I* Pracy nie potrzeba szukać, gdyż pośrednictwem trudni się tutaj dosłow
nie kilkadziesiąt agencji prywatnych/jest również i pośrednictwo Stanowe/. 
Większe agencje są to wspaniałe biura, gdzie najpierw wypełnia się bardzo 
szczegółowy formularz a potem odbywa się intenriew z urzędnikiem -■ specjalisty 
w danej dziedzinie pracy. Ja sam skorzystałem właśnie z takiej agencji. Bada
jący mnie urzędnik przejrzał moje kreślenia, wskazał odrazu kilka błędów, za
dał kilka pytań stwierdzających moją wiedzę z mechaniki i natychmiast połą
czył się telefonicznie z moją przyszłą fabryką, mówiąc dosłownie"Mam tutaj 
"faceta" który wam się może przydać, a potem zwracając się do mnie. "G key" 
może Pan dostać zajęcie, ale najpierw niech Pan: podpisze tutaj zobowiązanie, 
że zapłaci Pan naszej Agencji połowę gaży miesięcznej;, jeżeli Pan będzie praco
wał przynajmniej przez 3 miesiące* Niektóre agencje biorą tylko 30% ale co so
lidniejsze zabierają 50%.

Związki’zawodowe nie krępują tutaj w objęciu pracy. Można do związku na
leżeć; lub nie. Są jednak pewne ekskluzywne specjalności jak np* "plumberów" 
które działają tak jak dawne "cechy". Trzeba przejść terminy czeladnika aby 
się. "wyzwolić" i otrzymać upoważnienie wykonywania robót "plumberskich", gdyż 
to jest' związane z bezpieczeństwem publicznym. 5M samo sprawa się ma z zakła
daniem sieci elektrycznej w mieszkaniach. Więc rzecz jasna, że w tych dziedzi
nach przybysz z kontynentu w starszym wieku nie otrzyma prawa samodzielnego 
wykonywania pracy, choćby był dyplomowanym?, specjalistą.

Ubezpieczenia pracowników są tutaj przeważnie prywatne* Rządowe nato
miast czyli Stanowe ubezpieczenie jest tylko na "starczą pensję" od 65 lat 
i od niezdolności do pracy. Są to małe wkładki pracodawcy i pracownika, razem 
21/2%. Natomiast wszyscy pracownicy, przeważniegrupowo w danej fabryce, lub 
indywidualnie ubezpieczają się w prywatnych ubezpieczalniach /jest ich bez li
ku w Stanach/ od kosztów leczenia szpitalnego od wypadków i na "życie" t*j, 
na uzyskanie pewnej sumy pieniężnej w określonym terminie lat lub wcześniej, 
gdy ubezpieczona osoba umrze* Od agentów ubezpieczeniowych trudno się uwolnić, 
jeżeli tylko się zwiedzą, że ktoś chce się ubezpieczyć. Jednym słowem, w Sta
nach urodzony obywatel ma poczucie "zabezpieczenia się" przed wszelkimi możli
wymi ewentualnościami, gdyż przeważnie rodzice ubezpieczają również i dzieci, 
Ale aby mieć to zabezpieczenie trzeba mieć za sobą wiele lat płaconych składek 
czego nie ma przybysz z kontynentu a szczególniej w starszym wieku.

Co do zarobków, to są one takie, że niewykwalifikowany pracownik zarabia 
na mieszkanie z łazienką, samochód i aparat telewizyjny. Pracuje się 8 godzin 
dziennie - przeważnie od 8-ej do 5-ej* Soboty, i niedziele są wolne. Większość 
fabryk pracuje na dwis zmiany i są. dnie, gdzie pracują o pięć godzin, ponad 
normę z 50% większą płacą za godzinę. Tempa amerykańskiego pracy o którym tak 
się mówiło w Europie, nie odczuwa się, alechoó; pracują wszyscy bez gorączki 
i pośpiechu to za to bardzo intensywnie. Stosunki są prawdziwe- koleżeńskie, 
ale...Jest jedno "brzydkie" ale* pracodawca może wymówić, pracę w każdej chwi- 
libez uprzedzenia, jeżeli znajdzie lepszego pracownika. Powie tylko "Sorry 
we don/t need you any morę" i koniec. Tb samo może zrobić pracownik i nikt 
tutaj się tym nie przejmuje. Zawsze znajdzie się praca dla młodego człowieka 
gdzieindziej, jeżeli ktoś coś umie* A propos "umie". Zróżnicowanie specjalnoś
ci w ka.żdej dziedzinie pracy jest takdalece tu posunięte, że przybysz z kon



tynentu ma trudności, aby się dostosować do tutejszych wymagań, które są kon
kretne i ściśle określone* Jako charakterystyczny przykład podam , że przyby
ły polak, dobry cukiernik, nie mógł dostać pracy* gdyż wymagali od niego w jed
nym miejscu tylko umiejętności upiększania tortów a w innym? tylko pieczenia 
biszkoptów i T.d, W końcu dostał posadę, ale rausiał zacząć od początku. Można 
sobie wyobrazić jakie duże jest zróżniczkowanie specjalności w dziedzinie tech
nicznej. Zapomniałem wspomnieć, że w razie bezrobocia Stanowa Ubezpieczalnia 
wypłaca do 25 dolarów tygodniowo, ale długo to nie trwa, gdyż ta instytucja 
jest również agencją pośrednictwa pracy i pracę bezrobotnemu wynajdzie, której 
odmówić nie może bez istotnych powodów. Dla orientacji podaję, że niewykwali
fikowany pracownik pobiera od 1*2q - 1.35 za godzinę a np, tokarz precyzyjny 
ofl 2.00 w górę* Ja, jako niedoświadczony kreślarz pobieram 300 dolarów mie
sięcznie /za 40 godzin tygodniowo/* Wygląda to dużo po przeliczeniu na funty, 
ale według siły zakupu można mniejwięcej przyrównać 200 dolarów miesięcznie 
do Ł.7 płacy tygodniowej w Anglii* Koszty utrzymania dwu osób przedstawiają 
się:w przybliżeniu: Mieszkanie / 50-60 /Pokój z kuchnią i łazienką/ miesięcz
nie* Wyżywienie — 80-90 dolarów miesięcznie /obfite/, dobrze, a gdzie tu sa
mochód i telewizja każdy zapyta. Na raty, wszystko na raty, z tym że za samo
chód i ewent* domek trzeba wpłacić, trochę gotówką a za inne rzeczy poprostu po 
parę dolarów tygodniowo. Rezultat jest taki, że gdy młode małżeństwo pracuje 

•razem, to odrazu ekwipują się w samochód, lodówkę,, pralkę i ewent. domek a po
tem całe lata spłacają* To mi się wydaje korzystniejszym, niż pracować kilka
naście lat odmawiając sobie tych wygód, aby je móc kupić dopiero po 15-20 la
tach.

Na zakończenie muszę jednak utrącić ten miraż. Jest to koniunktura wyjąt
kowa, ze względu na przemysł wojenny* Jeszcze 3 lata temu było bardzo trudno 
o pracę i ludzie ponad 45 lat — lub nawet 40 nie mogli jej otrzymać* Kończę 
na tym dość przydługie sprawozdanie i na przyszły raz postaram się scharakte
ryzować "samochód w życiu amerykanina."

Jak zawsze z niecierpliwością będziemy oczekiwać na następną koresponden
cję kol. Whorowskiego, już nie tylko ze względu na świetne ujęcie tematu, ale 
również z powodu środowiska i terenu na którym mieszka a który złączony jest 
w naszej wyobraźni z bajecznym przemysłem filmowymi, konstrukcją samolotów pod 
gołym niebem, największym) telskopem świata na Mt.Palomar* Mamy nadzieję usły
szeć' o tych"cudach świata" w miarę jak kol. Wnorowski będzie się zadomawiał 
w Ełd, Kalifornii a tymczasem życzymy jak najlepszych rezultatów pracy.

Podróżując przez trzy czwarte kontynentu amerykańskiego na wschód, doje- 
dziemy do Chicago ILL, gdzie osiadł kol. dr, Ziętak, list kol* ZIETAKA sprawił 
nam w redakcji Sygnałów dużą przyjemność. Jest on jasnym dowodem właściwego 
wykorzystania jednego z naczelnych zadań naszego pisma to jest utrzymanie 
łączności pomiędzy kolegami rozproszonymi po świecie. Kol, Ziętak zebrał adresy 
kolegów z Mar*Wój* z korespondencji publikowanych w Sygnałach i ułożył sobie 
Według nich swoją turę urlopową którą tak: opisujej

2223 North Spaulding Avenue 
Chicago 47, TH.
14, marca 1952

" Szanowny Panie Redaktorze!

Z wielką przyjemnością rozczytuję się w każdym numerze "Naszych Sygnałów" 
i śledzę poczynania i wędrówki kolegów po szerokim świecie. Przymusowe rozpro
szenie i walka o byt i lepsze jutro w korespondencjach kolegów przypominają 
mi' sienkiewiczowskie nowele "Za chlebemf1 czy "Latarnika", a nawet "Pana Balcera 
w Brazylii" Konopnickiej, Napewno wszyscy pracują z myślą o powrocie do niepodle. 
łej i całej Rzeczypospolitej, a z pewnością wielu o wieczornym zmierzchu czy 
w czasie bezsennych nocy biegnie marzeniami do tych pagórków leśnych i tych 
polskich łąk zielonych, , .JTak długo potrwa jeszcze ta tułaczka, kiedy popłynie
my do wolnego Gdańska i Gdyni?,,,

Tymczasem jakże miło mieć łączność chociażby za pomocą drukowanego słowa 
w "Sygnałach", z kolegami pływającymi pod różnymi banderami czy osiadłymi po 
farmach, puszczach i innych zakamarkach świata* Jak bardzo przyjemnie i ciepło 
na sercu człowiekowi, kiedy otrzymuje od Samopomocy Marynarki Wojennej życzenia 
gwiazdkowe i opłatek* I znowu myśl ulata do tych uroczystych wieczerzy wigilij
nych w czasie wojny ostatniej na okrętach R.P. i bazach-i barakach.
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Doskonałym, pomysłem Redakcji "było podanie adresów kolegów, co ułatwia 
niezmiernie nawiązanie bezpośrednich kontaktów listowych. Korzystając z 
tygodniowego urlopu w grudniu ub.r,. postanowiłem pojechać dó N.Yorku, gdzie 
mieszka stosunkowo dużo członków Samopomocy. Niestety okazało się, że wiele 
adresów jest nieaktualnych, koledzy powyprowadzali się, nie podając nowych 
miejsc zamieszkania. Kilku jednak odnalazłem, i odwiedziłem-. Wszystkim powodzi 
się nieźle.

Kol. Guzowski znalazł interesujące zajęcie w "Voice of Araerioa", gdzie 
z satysfakcją przygotowuje słuchowiska i programy przeznaczone dla Europy. 
Poza tym jest bardzo czynny urządzając z ramienia Samopomocy Weteranów Mar. 
Woj. akademie, obchody czy obiady. W wystąpieniach zewnętrznych czynny udział 
bierze również jego małżonka, pani Dorotka, odtwarzając wspaniałą grą dzieła 
kompozytorów polskich. Kolegę Łopucha ledwie poznałem, tak świetnie wygląda. 
Poza pracą zawodową znajduje dosyć czasu na działalność społeczną w polskich 
towarzystwach. Nie widziałem niestety kol. Grabego, poprostu zmienił adres i 
szukaj wiatru w polu., A list do niego wrócił z dopiskiem, że adresata nie zna 
leziono. Kol* Grey-G’ro chowie z z powodzeniem prowadzi zakład zegarmistrzowski 
i jest doskonałym majstrem, /wiadomo - artylerzysta’/. W ciągu paru zaledwie 
minut tak mi wyrychtował mój szwajcarski chronometr, że chodzi teraz z dokład
nością co do - sekundy* Składam mu więc publicznie podziękowanie i polecam go 
kolegom i ich znajomym.

Nowy York zmienił się w ciągu ostatnich dwóch lat nieco, przybyła mu jed
na cecha nowa i bardzo charakterystyczna; schrony przeciwlotnicze’ Rzeczywiści 
metropolia przygotowuje się nie na żarty na wypadek ataków lotniczych. Wszyst
kie przedsiębiorstwa, magazyny, biura i szkoły maję swoje ćwiczenia okresowe- 
i ludzie na alarm ćwiczebny zjeżdżają Z najwyższych pięter do głębokich piwnic 
podziemnych* Jest to jeszcze jeden znale, że jednak "coś tam w trawie piszczy",

W drodze powrotnej wstąpiłem do polskiego miasta Buffalo* Dlatego polskie 
bo burmistrzem jest polak, Józef Mruk, doskonały administrator i opiekun mia
sta. Byłem tam akurat podczas ogromnych opadów śnieżnych. W ciągu kilkunastu 
godzin ulice były wymiecione i autobusy chodziły regularnie według rozkładu* 
Nie było takiego porządku np. w Chicago, gdzie komunikacja miejska i oczywiś
cie prywatna była sparaliżowana przez tygodnie.

W'Buff alo odwiedziłem kol., Jana Zurkowskiego, który z bosmana art. przeo
braził się w poważnego i poważanego kupca drzewnego. Kontakty handlowe ma sze
rokie, od północnych krańców Kanady do pól naftowych Terasu. Należy mu życzyć 
aby zrobił jak największy majątek i wykupił z rąk obcych narodowości resztę 
nieruchomości w Buffalo, niech miasto będzie już całkiem polskie*

Powstały przed rokiem komitet kongresu dla zbadania sprawy Katynia poczy
nił duże postępy. Oficjalna nazwa komitetu brzmi; Select Gommittee to conduct 
an investigation of the facts, eviden.ee and circumstances of the Katyń Forest 
Massacre. Parę dni temu byłem na przyjęciu urządzonym dla przsdstawńcieli or
ganizacji w Chicago, na którym wyświetlono dwa oryginalne filmy; niemiecki i 
moskiewski. I jeden i drugi ma charakter propagandowy, wniosek jednak jest je
den. Przewodniczący Komitetu kongressman R.J. Madden powiedział, że dotychcza
sowe przesłuchiwania świadków i. posiadane dowody rzeczowe w tej potwornej rze
zi "point towards Kremli®" * "The Katyń Forest Massacre"' rozeszła się wielkim 
echem po całych Stanach. Wszystkie bez wyjątku pisma codzienne i periodyki pi
sały i piszą na ten temat i żądają unieważnienia postanowień jałtańskich. Roz
głośnie radiowe w Madrycie i Frankfurcie podały wyniki badań Komisji ludom 
ujarzmionym za żelazną kurtyną. Wynik tej zimnej wojny już dał rezultaty: Rosja 
poczuła się zmuszona podjąć sprawę Katynia na łamach swojej satelickiej prasy, 
naświetlając ją oczywiście na swój sposób. Po wielu latach wstydliwego milczenia 
sprawa wymordowania tysięcy Polaków znalazła się wreszcie na wokandzie izby re
prezentantów Ameryki, a stamtąd rozchodzi się po całym świecie.

Komitet Kongresu udaje się w kwietniu na dalsze badania i przesłuchy do 
Europy: będzie w Londynie, Paryżu i Brukseli. Po zakończeniu badań Komisja wyda 
orzeczenie i — jak powiedział kongresman 0'Koński - nie spocznie, dopóki spraw
cy masakry nie zostaną ukarani tak, jak ukarano niemieckich zbrodniarzy wojen
nych. Pozdrowienia,"

Pragniemy przypomnieć kol.kol. Łątkiewiczowi i Ziętakowi, że mieszkają 
niedaleko siebie i jeżeli się jeszcze nie spotkali to mamy nadzieję, że nastą
pi to niedługo po otrzymaniu tego numeru Sygnałów. Kol* Ziętaka prosimy o wię
cej wiadomości o sobie i swoich przeżyciach i trudnościach początkowych osie
dlenia się w U*S.A« i przesyłamy serdeczne użyczenia powodzenia*

eviden.ee


Od kol* W. MAJEWSKIEGO, który osiadł w Elizabeth, New Jersey już na wy
brzeżu atlantyckim U.S.A* podajemy poniżej korespondencję z 24 lutego 1952

707 Trenton Ave., 
Elizabeth N.J. U.S.A.

"Ogólnie sumując swoje spostrzeżenia mogę powiedzieć że w U.S.A. jest 
lepiej pod względem finansowym* Kto jest zdrowy i nie leniwy a przytem i nie 
wybredny to może się tu nieźle urządzić.

Naturalnie odnosi się to do stanu New York i New Jersey bo tu przemysł 
najwięcej jest rozwinięty.

Tryb życia tutejszych obywateli nie każdemu się spodoba. Panuje tu gonitwa 
za dolarem taka, że stosunki rodzinnie czy towarzyskie stawia się na dalsze miej
sce. Robi się wszystko aby osiągnąć dolary beż żadnych skrupułów. Aby tu żyć 
i dorobić się czegoś trzeba nie zważać na otoczenie, wytyczyć; sobie plan, to 
a to chcę osiągnąć- i drogą obraną iść*

Dudzie tu są zupełnie inni od tych jacy nam Europejczykom przypadają do 
gustu* Rad, dorad i odrad mają na poczekaniu mnóstwo. Trzeba jednak samemu 
mieć oczy i uszy otwarte i samemu sobie radzić. Ustrój państwowy, społeczny 
i wogóle cała organizacja podoba mi się. Mimo, że nie ma tak jak w Anglii Na
tional Insurance jednakowoż można się od wszystkiego ubezpieczyć w prywatnych 
czy prawie że państwowych ubezpieczalniach*

Jedyne zło, bodajże największe, to choroba, gdyż doktorzy leczą tu pacjen
ta z gorączki w kieszeni /podsłuchane/. Piszę podsłuchane ponieważ dzięki Bogu 
praktycznie tego nie doznałem i Bóg by dał aby nadal tak pozostało.

Ja pracuję jako zwykły robotnik w fabryce konstrukcji żelaznych. Praca mo
ja polega na malowaniu tego żelaztwa różnymi miniami, i farbami, czyli rozpoczą
łem w Ameryce jak Hitler /abym tak jak on nie skończył/.

Płacą.- mi 0 1.25 na godzinę a już od marca dostanę $ 1.52. Pracuję 5 dni w 
tygodniu co wynosi / 50 na tydzień. Na początek to tu taki zarobek nazywa się do
bry. Z własnego doświadczenia dodam, że to lepiej mi się opłaca aniżeli być 
3-cim czy 2-gim w brytyjskiej marynarce handlowej. Tb też na morze się nie 
kwapię, ponieważ tu na lądzie jest nie źle.. Nhrazie tyle spostrzeżeń. Później 
opiszę więcej."

list kol. Majewskiego jest wskaźnikiem i porównaniem dla tych, którzy de
cydują się zmienić zawód morski na lądowy i dziękując kol. Majewskiemu za 
szczegóły zarobków i. warunków prosimy o dalsze zasilanie nas swoimi obserwacjami 
i korespondencjami a tymczasem życzymy serdecznie "Szczęść' Boże".

Kol. TUCHOLSKI, który niedawno wyjechał do U.S.A. przesyła nam korespon
dencję w której opisuje pierwsze kroki na tamtejszym gruncie, szczęśliwie i 
szybko zakończone otrzymaniem posady. Pod datą 24.1.52 pisze on z New Britain;

(uSfl) 62 Smalley Str.
New Britain
Conn. U.S.A.

"Otóż według wskazówek napisałem do Polish Navy Yet.Ass. w Nowym Yorku by 
nawiązać z nimi kontakt, lecz jak dotychczas żadnej odpowiedzi nie mam, może 
jeszcze nadejdzie, łudzę się tym. A teraz opiszę moje wrażenia z Ameryki, bo 
jakby nie było mieszkam już trzy tygodnie. Co do podróży mieliśmy znośną jadąc 
na Queen Mary wraz z bryt, premierem i Mr. Edenem. W Nowym Jorku zaraz mi po
radzili bym do sponsora nie jechał bo tabaka to najcięższy rodzaj pracy w Sta
nach i najmniej płatna* Zmówiłem więc się z pewnym gościem i pojechałem do 
New Britain trzy godziny drogi pociągiem z Nowego Yorku, no i myślę dobrze zro
biłem, bo odrazu po weekendzie rozpocząłem pracę w fabryce części samolotów 
odrzutowych której właścicielami są trzej bracia pochodzenia polskiego. Pracuję 
na szlifiarce mimo, że nie miałem o niej zielonego pojęcia, lecz wszystkiego 
uczą nas i każdy ma swą maszynę i możność nauczenia się dobrego fachu co się 
rzadko zdarza w Anglii. W pierwszym tygodniu zarobiłem 68 dolarów 75 centów 
co jest stosunkowo dużo i co tygodnia zarabiam więcej. Je się wszystko co tyl
ko dusza zapragnie i ile tylko można, bo wszystko stosunkowo tanie* Np. 12 jaj 
42 centy funt boczku 47* Odzież też bardzo tania w porównaniu z wyspą, bowiem, 
na koszulę dobrą w Anglii pracować trzeba było dwa dni a tu tylko 2 godziny.
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Na ubranie lub płaszcz elegancki zimowy 3 do 4 dni w Anglii tygodnie* Za godzid 
pracy mam 12q papierosów lub świetne nylony. Zona ma raj, bo jest strasznie 
wielki wybór rzeczy damskich też bardzo tanie dużo tańsze jak w Anglii, a zarób 
ki znowu wyższe kilkakrotnie. Mieszkania świetne, czyste i ciepłe zupełnie 
odmienne jak na wyspie. Tu robotnik żyje jak lord. Samochodów moc i tanie tak, 
że kto tu jest już kilka miesięcy to posiada własną limuzynę. Second hand sa
mochody za bezcen. Zona także otrzymała pracę w swoim krawieckim fachu* Teraz 
co do miasta naszego to liczy 120.000 ludności większość Polacy, potem idą 
Włosi i Irlandczycy. Polaków widzi się wszędzie w policji, sądach a nawet do ni 
dawna Polak był prezydentem miasta. Sklepów polskich moc co drugi to sklep 
polski. Mamy dwa piękne i olbrzymie kościoły polskie, kilka polskich klubów i 
kin. Nawet teraz grają "Wierną rzekę"" Żeromskiego i Antek policmajster, tylko 
filmy nowe, nie rwą się co chwilę tak jak w Londynie. W kinach palić nie wolno 
za to w pracy o każdej porze. Chętnie służę wskazówkami zamierzającym przyjecha 
tu. Praca pewna dla mężczyzn od 26 do 45 lat."

Przychodzi nam na myśl, że może byłoby wskazanem, aby kol. Majewski poro
zumiał się z kol. Tucholskim z Elizabeth, które jest niemal przedmieściem New 
Yorku, jest również ledwo 3 godziny jazdy do New Britain, a zarobki, warunki 
pracy i stosunki w t.zw, New England są znacznie lepsze dla Polaków niż w New 
Jersey. Emigracja polska w Massachusets Connecticut i Rhode Island jest dobrze 
osiadła, wpływowa i bogata przez co cieszy się dobrą opinią i nowy przybysz 
nie musi borykać się dodatkowo z uprzedzeniami narodowościowymi. Ponadto zarob
ki są dobre i duży wybór dobrze płatne jpraay, gdyż stany te są siedliskiem prze
mysłu precyzyjnego maszynowego i tkackiego. Życzymy wiele szczęścia kol. Tuchol
skiemu i prosimy o wiadomości jak i czy się zadomowił w New Britain i czy doś
wiadczenia dłuższego pobytu poparły pierwsze optymistyczne wrażenia.

Z północnych Stanów przenieśmy się do południowego portu U.S.A, Nowego Or
leanu w zatoce meksykańskiej skąd kol. KRAKUS nadesłał nam opis swym nieporów
nanym marynarskim piórem podróży z Wlk. Brytanii do New Orlean z przeszkodami 
awariami i kobietą na pokładzie. 27.2.52 tak pisze kol. Krakus:

--  S.S. Lord Ghurch 
(USfp Ships & Finance Management

Bevis Marks, E,.Q. 3

"Muszę się przecież odegrać; za tego funta coście odemnie wydrapali i dla
tego jeszcze z morza przed przyjściem do pierwszego portu piszę. Mant jednak 
pełne poparcie Rana Komandora Biskupskiego, który z kolei przyjmie inicjatywę 
w następnej korespondencji.

Jak już kiedyś wspomniałom powrót mój na ten statek uzależniłem od "gatun
ku" załogi, która przyjdzie. Nie jestem zarozumiały i nie twierdzę, że kapitan • 
statku uległ mojej presji i kosztem utracenia mnie wziął niemal wszystkich Po
laków, śmiało jednak mogę twierdzić, że wziął ich nauczony doświadczeniem z 
poprzedniego rejsu a sam mi zresztą się przyznał, że kosztowało go to nie mało • 
trudu, gdyż shipping Federation jak i Związek Bryt .Mar., z reguły nie pozwala 
na zatrudnienie, więcej jałrn trzech Polaków na statku. Krótko mówiąc znają naszę 
wartość i wcale nie przesadzają.

Spotkaliśmy się w biurze kompanii ci wszyscy starzy, którzy już się znali 
z poprzedniego rejsu i ci nowi, z którymi przez kilka a może kilkanaście miesię
cy mamy tworzyć; jedną załogę.

Wśród nowych twarzy dostrzegłem kilka znajomych, ten z"Krakowiaka"ten ze 
'Slazaka" jeszcze inny z"Rłyskawicy". Uścisnęliśmy ręce a była nas grupka z 
pora bo 7-tniu co przy 40 osobowej załodze jest procentem dość imponującym ma
jąc na uwadze 6 narodowości załogi.

Narazie gubimy się w domysłach gdzie ładujemy i dokąd i kiedy wychodzimy. 
Nikt nic nie „wie, istnieją tylko przypuszczehia, nadzieje na dobry rejs i ży
czenia.

Wreszcie jest, przyszedł trzeci oficer,wiadomość podał. Statek idzie bez 
ładunku do New Orleąnu/U.S.A./ tam ładują i do Saigonu /Fr. Indo Chiny/.Miny 
trochę zrzedły. Iść na "pusto" przeszło 2q dni w lutym po północnym Atlantyku, 
A wyjść już trzeba. j;utro;< jeszcze wprawdzie zawadzamy o suchy dok w Southampton, 
ale zawsze to już. nie Londyn gdzie została jeszcze tylko jedna noc, za mało 
czasu nawet, aby się pożegnać z kimś, kto czeka obok w n» łej kawiarence. Udało 
mi się wreszcie pożegnać przyrzeczeniem!, że podróż nie będzie dłuższa niż 2 
- 3 miesięcy.



Ku ogólnemu zgorszeniu stawiliśmy się następnego dnia rano wszyscy na 
statku co należy tylko zawdzięczać "staremu", który poprzedniego dnia przy 
zaciągu na statek udzielał bardzo ostrożnie i oszczędnie zaliczek*

Wreszcie 8-go lutego wy szliśmy z brudnej Tamizy do Southampton skąd po 
oczyszczeniu i pomalowaniu dna zostawiliśmy brzegi Anglii biorąc kurs na Amery
kę* Po wyjściu na Atlantyk z miejsca przywitał nas silny czołowy wiatr, który 
nas nie opuszczał przez okrągłe 15 dni* A wogóle to coś zaczęliśmy podróż 
pod złym znakiem, pomijając kilka drobnych wypadków na statku przy pracy, gdyż 
kilka dni po wyjściu weszliśmy w silny sztorm; z dziobu, co dla statku bez ła
dunku nie jest przyjemne ani bezpieczne* Wskutek silnych, podłużnych kołysań 
statku śruba często pracuje w powietrzu nie natrafiając na opór wody co powoduje 
silne forsowanie maszyn pomijając już dużą stratę szybkości.

Około 2qo mil poza Azorami w nocy rozerwało nam ^pden cylinder krusząc ol
brzymi trzon tłoku* Ponad 20 godzin statek mając podniesione dwie czarne kule 
był znoszony prądami i wiatrem wgłąb Atlantyku, Po szczęśliwym usunięciu awarii 
weszliśmy z powrotem na kurs, ale już przy zmniejszonej do połowy szybkości. 
Nie tu jednak koniec przykrości* Mniejwięcej na trawersie Bermud zawiał nam w 
twarz potężny huragan o zdumiewającej wprost sile, który zredukował szybkość 
niemal do zera, powodując silne przechyły na burty. Sytuacja stała się na tyle 
groźna, że kapitan zdecydował zatopić czwartą ładownię, aby zanurzyć rufę stat
ku, zapobiegając choć w części wynurzaniu się śruby. Woda w ładowniach jest wy
soce niebezpieczna. Przy silnym przechyle na którąś z burt cała masa wody wali 
się na burtę potęgując jeszcze przechył i grożąc przewróceniem statku* W 
kilkanaście godzin po zatopieniu części statku Atlantyk nas zwyciężył a właści
wie huraganowy wiatr któremu w determinacji musieliśmy pokazać ...plecy,., i 
iść niemal 21+ godziny kursem powrotnym.

Dziś w 18-tym dniu podróży jesteśmy znowu na kursie, manewrując balasta
mi prz-epompowywaniem wody z jednych tanków do drugich, idziemy uparcie naprzód 
mając jeszcze do pokonania dwa tysiące, mil.

Maszyna krztusi się pracą dwuch pozostałych cylindrów , woda w zatopionej 
ładowni przewala się z hukiem i trzaskiem niszcząc kompletnie poszycie burt, 
statek .gnie się, trzeszczy w spojeniach, słodka woda już w ograniczeniu ale,,, 
przemy naprzód i dojdziemy* Chyba,., ale chyba nie!

Złośliwi - a tych nie brak w tak ciężkiej podróży - twierdzą, że wzsyst- 
kietnu winna kobieta, że kobieta jeszcze nikomu nie przyniosła szczęścia, że 
kobieta na statku towarowym /jeśli jedna/ to balast, że wreszcie - jeszcze z 
dzieckiem!

Otóż właśnie jest, młoda, ładna i zgrabna, ale na złość chodzi w spod
niach* /Podobno wszystkiemu winien wiatr i dobry wzrok załogi/* Ja nie wiem. 
To znaczy nie wiem czy kobieta przynosi szczęście, Myślę że operując tylko jed
ną to raczej nie! Chociaż kto wie* Jeśli wydatki z tym "szczęściem" związane 
są szczęściem, to przyznaję,. że przynosi kolosalne*

Może zresztą Redakcja Naszych Sygnałów ogłosi ankietę na ten temat - ręczę 
że prenumerata' pisma wzrośnie o 100%.

Osobiście do tej jednej na statku nie mam?; wiele zastrzeżeń, chyba właśnie 
tylko to, że jest jedna, że jest mężatką a najgorsze z całego zła to to, że 
mąż na miejscu ..* kapitan.

Zresztą na ten temat są podzielone zdania - czasami jest spokój a to prze
ważnie w soboty, kiedy na pokładzie kapitańskim wesoło sobie furkoczą różne 
szczegóły i szczególiki damskiej bielizny, wtedy - sądzę - zdania są jednomyśl
ne, ale nikt głośno ich nie wyraża. Jest jeszc ze dziecko, chłopiec ale że jesz
cze nie pali, nie pije - więc się nie liczy - należy też dodać że jeszcze nie 
chodzi.

Całej naszej ó-ce patronuje /przypuszczam z pełną satysfakcją/ p* Kmdr, 
Biskupski 2-gi oficer - ku ogólnemu i zupełnemu zadowoleniu. Stosunki z resztą 
załogi ponad miarę zadowalające* Kuchnia dobra, choć' przestała być atrakcją 
bo każdy wie "co jutro będzie na obiad".

Przykładne koleżeństwo, zdrowy humor mimo ciężkiego rejsu, obowiązkowość 
i dobra znajomość pracy — jedna nam wszystkich sympatję. Mocne głowy i trochę 
przyciężkie ręce nakazują szacunek*

Zarządzenie podróży mamy tylko do Saigonu - co dalej nikt jeszcze nie wie. 
Krążą wersje poparte dużą dozą prawdopodobieństwa, że statek ma być? w Chinach 
sprzedany co by pewnie mocno przyspieszyło nasz powrót do Anglii bo drogą po
wietrzną — ostatecznie nie było by to bardisc straszne, ale podróż samolotem 
jakoś mnie nie zachwyca*. Świat mi się wydąj® wtedy zbyt mały, zresztą nie lu
bię nie czuć "gruntu pod nogami".
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26- ty dzień podróży. Idziemy już wzdłuż wybrzeża Florydy, którą kiedyś 
ktoś słusznie nazwał słoneczną. Istotnie jest oślepiająco słonecznie, jasno, 
cicho. Atlantyk zmienił krańcowo oblicze. Natura jakgdyby chciała wynagrodzić 
nam przykrość? minionych dni runęła na nas całym bogactwem wiosny a właściwie 
lata bo słońce pali jak wyrzut sumienia, W nocy dosłownie pył gwiezdny sypi( 
się na głowę, nawet maszyna przy swoim okaleczeniu pracuje cicho i spokojnie 
jakgdyby urzeczona czarem nocy. Słychać tylko monotonny szum pomp ssących wo
dę z zatopionej ładowni.

A oto i srebrny ślad spienionej wody za rufą gnie się w łagodnym skręcie. 
Zmieniamy kurs wchodząc w Zatokę Meksykańską. Do ujścia Mississippi pozostało 
jeszcze około 40 godzin podróży. Kończymy pierwszy etap rejsu.

Ponieważ Święta Zmartwychwstania spotkamy gdzieś na Pacyfiku z tejże racj 
w imieniu całej naszej 7-ki przesyłam wszystkim kolegom oraz członkom S.M.W. 
Tfeołego Alleluja."

Dziękujemy za życzenia i ze swej strony przesyłamy życzenia lepszej pod
róży do Saigonu niż przez Atlantyk oraz prośbę o jaknajczęstsze listy, które 
jak mało które, przynoszą nam obraz życia marynarskiego, jego trudów i radości 
a przedewszystkiem swym stylem przywodzą na pamięć lata i przeżycia, gdy tężys 
na fizyczna "mocne głovy i trochę przyciężkie ręce"' znaczyły więcej niż wszyst 
kie nauki świata.-

W' zatoce Meksykańskiej w małej kolonii brytyjskiej, British Honduras w 
jego stolicy, Belize osiadł kol. dr. Markowski. W niezwykle ciekawym liście 
opisuje on nam urlop spędzony z żoną i córką w Meksyku oraz nieco dalszych 
szczegółów z życia w British Honduras. Ale oddajemy glos kol. MARKOWSKIEMU;

JBelize
British Honduras
Central America.

"Przyrzekłem napisać znowu gdyż jak zawsze pierwsze wrażenia są albo zbyt 
silne albo zbyt powierzchowne.

Otóż po 8-miu miesiącach pobytu British Honduras, na pytanie czy żałujemy 
wyjazdu z Anglii nrogę z czystym sercem odpowiedzieć', że żałujemy — że tak późno 
wyjechaliśmy.

Pomimo tego, że ta kolonia jest mała i pozbawiona widoków ssybkiego rozwo 
ju ekonomicznego, pomimo że brak tutąj rozrywek wielkiego Londynu, pomimo nawet 
dużych stosunkowo kosztów utrzymania - jesteśmy zadowoleni, gdyż mamy bardzo do
bry klimat, ciekawą pracę i stosunkowo też dużo rozrywek. Zona moja oprócz pro
wadzenia domu /służba względnie tania - dwie służące kosztują nas Ł.2.- tygod-' 
niowo/ zajmuje się pracą społeczną w Czerwonym Krzyżu i gra w tenisa. Zdobyła 
dotychczas 3 puhary i czeksmy na finał mixta w którym gramy wspólnie. Mamy do
brą bibliotekę. Poza tym jest to .kraj żaglówek i żeglowania.. Córka chodzi do 
bardzo dobrej szkoły katolickiej. JTa w chwilach wolnych od pracy /a tych jest 
niestety mało/ gram w tenisa, szachy i chodzą na polowania, które są bardzo 
zajmujące. Dziś jest 26-ty lutego, pogoda jest cudowna, gorąco ale nie za bar
dzo* a"wiatr od morza"- powoduje że ranki i wieczory są więcej niż przyjemne, 
praktycznie, z punktu widzenia emigracji, kraj ten niestety nie przedstawia 
dla Polaków dużych możliwości, chyba że znajdą tutaj naftę a są wszelkie po 
temu możliwości. Wyobrażam sobie jednak, że.w naszych polskich warunkach wy
jazd do tej kolonii winien odbyć się w drodze otrzymania czasowego /dwuletnie
go/ kontraktu na służbę państwową /inżynier, technik, buchalter/ po którym to 
okresie można pozostać tutaj, 'albo podpisać kontrakt stały, co jednak nie daje 
możności zaoszczędzenia dużo pieniędzy, ale daje pewność stałej pracy do 55 
roku życia.

Nasze pierwsze miejscowe wakacje spędziliśmy w Meksyku - o tym właśnie 
chciałem napisać i podzielić' się mojemi wrażeniami.

Podróż odbyliśmy w ten sposób; do granicy Meksyku pojechaliśmy autem / sto 
mil/ a stamtąd samolotem). Podróż samolotem od granicy do Mexico - City kosztuje 
w obie strony 90 dolarów dla jednej osoby — ponieważ córeczka płaci połowę. 
Kosztował nas samolot 225 dolarów. Po wyjeździe od granicy rano — wieczorem by
liśmy w Meksyku zatrzymując się po drodze na kilku lotniskach.

Pobyt nasz w Meksyku /2 tygodnie dla mnie a 3 tygodnie dla żony i córki/ 
był okresem nie tylko wypoczynku — ale wielostronnie interesującą wycieczką.



Meksyk jest krajem? nowym, bogatym, posiadającym wszelkie możliwe surowce 
a ponadto bardzo ciekawym historycznie. Bogate wykopaliska, sztuki Arteków 
Mayów i wczesnego okresu kolonjalnego są prawdziwym eldoradem dla zainteresowa
nych. W tym to kraju dawnych Indjan, stworzył Cortez sławną kolonię hiszpań
ską o romantycznych dziejach. Architektura, język, nazwy, zwyczaje, stroje mówią 
o całej historii tego kraju chyba najciekawszego w. Ameryce; Tylko w Meksyku i 
północnych prowincjach znajdują się ślady dawnego życia i dawnej; prawdziwie 
starej indyjskiej kultury. Poza tym Meksyk to kraj pełen kopalń srebra, złota 
i drogich kamieni, nafty* Meksyk Gity to piękne nowoczesne miasto przypominają
ce mi Paryż, lecz większe i znacznie młodsze. Piękne gmachy, szerokie ulice, 
super nowoczesne auta /tylko model 1952/ bogaci turyści i obcokrajowcy, 'Wysoki 
standard życia piękne kina i hotele, teatry i kobiety. Gorąco w dzień, mróz w 
nocy. Język hiszpański i angielski. Muzea i nadewszystko ogromnie ciekawa ba
zylika z cudownym obrazem Matki Boskiej z Guadelupy — patronki tamtejszych 
biedaków. Niestety nie mogę opisywać wszystkich tych naprawdę egzotycznych cu
dów. Wfacam więc do naszego emigranckiego tematu.

Kolonia polska w Meksyku jest bardzo mała. Są właściwie dwa ośrodki. Jeden 
to sierociniec dla polskich dzieci pozostałość po dużej kolonii dziecięcej San
ta Rosa, z któi'ej dzieci wyjechały do U.S.A. Drugi to członkowie polskiej amba
sady którzy tutaj pozostali. Sierociniec prowadzony przez p. Zofię Orłowską przy 
udziale p,Ingarden i p.prof. Jacewioza jest wzorowo prowadzonym zakładem gdzie 
w duchu polskim i katolickim wychowuje się i pomaga dzieciom polskim? których 
rodzice albo nie żyją, albo nie mogą pracować. Poświęcenie i energia tych wycho
wawców jest więcej niż zasługująca na uznanie. Daj Boże aby więcej takich by
ło Polaków. Ośrodek drugi byli urzędnicy ambasady zajmują się pracą zarobkową. 
Jeden prowadzi przedsiębiorstwo z rowerami, drugi ma aptekę i tak każdy wziął 
się do czegoś i czuje się dobrze w tym kraju.

Oczywiście najwięcej w Meksyku jest Żydów /około 10.000/ przeważnie polscy 
Żydzi. Mają sklepy przeważnie przy ulicy Jezus Maria i nietylko żyją dobrze, 
ale w oficjalnym podręczniku dla dzieci meksykańskich typ Polaka przedstawiony 
jest jako dostojny starszy pan w lisiej czapce błyszczących czarnych oczach, 
pięknej długiej brodzie i kręcących się pejsach.

Gzy według mojej opinii kraj ten nedaje się dla naszej emigracji to odpo
wiedź moja będzie, bezwzględnie tak. Biały człowiek /nie Meksykańozyk/ ma możli
wości duże i to w każdej dziedzinie. Bogate firmy amerykańskie i miejscowe me
ksykańskie ufają obcokrajowcom i chętnie ich zatrudniają /najlepiej lubią Niem
ców/. Na początek jednak lepiej mieć trochę pieniędzy.

Gdyby ktoś z kolegów życzył sobie bliższych informacji, chętnie nimi słu
żę. Wśród kolonii polskiej spotkałem bardzo miłych znajomych między innymi p. 
Olizara, Stebelskiego, płk. Skorynę, pisarza Parnickiego, mjr, Dobrowolskiego 
brata p* Frankowskiej. Wszyscy pracują i są zadowoleni. Zwiedziliśmy także inne 
miasta Meksyku, piramidy/starsze niż egipskie/, kopalnie srebra oraz zakupiliś
my cały szereg drobiazgów i polecieliśmy z powrotem do Belize by spokojnie od
począć i odrobić wydane pieniądze. Wakacje jednak były piękne ciekawe i pożyte
czne* Ciekawe że Meksyk jest tańszy niż każdy inny kraj w Ameryce czy nawet 
Anglia. Kończę, gdyż nie pomieszczę wszystkiego w tym liście."

Nawiązując do zakończenia listu kol. Markowskiego czekamy na dalszy ciąg 
skoro jiż zaostrzył naszą ciekawość do tego stopnia na egzotyczne tematy. Jest, 
on jak dotychczas jedynym naszym korespondentem z Centralnej Ameryki i szczerze 
wierzymy, że nadal znajdzie nieao czasu, aby dzielić się z nami swemi obserwa
cjami z tego niezwykłego zakątka świata,

' Jakież zostaje ogólne wrażenie z korespondencji w tym numerze Sygnałów? 
Mamy wrażenie, że tak w tym numerze jak i w poprzednich przebija jedna - jakże 
szczęśliwa cecha naszego środowiska marynarskiego, optymizm. Nie wiemy ozy 
większość kolegów przeżywa swoje troski w samotności, czy rzeczywiście ma ich 
mniej, dość że znaczny procent listów otrzymywanych cechuje zdrowy, silny op
tymizm* Optymizm jest cechą która udziela się innym, jest zaraźliwy* I chociaż 
pragniemy otrzymywać wszystkie listy tak niosące wieści o powodzeniu jak i nie
powodzeniu — już sam fakt,, że tych pierwszych jest znaczna przewaga daje powód 
do zadowolenia a może i nieraz podnietę czy to do zmiany warunków pracy na 
lepsze czy osiągnięcia tego co innemu sprawiło radość czy dało szczęście.
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