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Zarząd Główny Samopomocy Marynarki Wojennej, 
przesyła z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
I Nowego 1953 Roku najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności wszystkim Koleżankom 
i Kolegom i Ich Rodzinom - gdziekolwiek się 
zna j duj ą .

Redakcja 'Naszych Sygnałów’ dołączając się do 
powyższych życzeń składa je również wszystkim 
Czytelnikom i Przyjaciołom naszego pisma.
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28 LISTOPADA
28 listopada jest podwójna rocznica Marynarki Wojennej.
28 listopada 1627r. flota polska pod wodzą admirała Dlckmana w Zatoce 

Gdańskiej pod Oliwą pokonała flotę szwedzką.
28 listopada 191śr. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o 

utworzeniu polskiej marynarki.
Aczkolwiek rozciągłość w czasie między tymi wydarzeniami wynosi 291 lat - 

to jednak są one przejawem tej samej linii dziejowej, wyrazem tej samej poli
tyki państwowej - wypływającej z faktu, że Polska jest państwem morskim.

Są one ogniwami łącznikowymi w łańcuchu polskiej tradycji morskiej.
Tradycja ta sięga czasów słowiańskich. Piastowie doceniają znaczenie morza 

dla państwa, nawet Bolesław Krzywousty dzieląc cały kraj, łączy Pomorze z dziel
nicą Krakowską, a więc senioralną.

Idea scalenia - zjednoczenia Polski na nowo wychodzi od księcia pomorskiego 
Przemysława Ii-go.

Rzecz, którą szczególnie wypada podkreślić stanowi fakt, że w walkach Pol
ski z Zakonem Krzyżackim Pomorze, a szczególnie Jego ludność mieszczańska - 
Związek miast pomorskich i pruskich t.zn. Związek Jaszczurczy stale po stronie 
Polski.

Na okres ten przypadają też pierwsze działania floty gdańskiej walczącej 
po stronie Króla przeciwko Krzyżakom. Flota ta skutecznie blokuje porty Zakonu 
a 15 września 1463r. w Zatoce Świeżej pokonała flotę krzyżacką. Bitwa ta stała 
się w pewnym sensie przełomem w wojnie trzynastoletniej.

Właściwe początki polskiej marynarki wojennej przypadają dopiero na czasy 
Zygmunta Starego.

Rok 1517 Jest rokiem narodzin polskiej floty wojennej. Potrzeba Jej posia
dania powstała w związku z wojną z Moskwą, która przez porty w Rewlu i Narwie 
otrzymywała zaopatrzenie z Rzeszy i Danii.

Aby ten nerw wojenny przeciwnika przeciąć trzeba było posiadać flotę 
wojenną.

Ta pierwsza nasza flota była zorganizowana systenem w owe czasy powszech
nie stosowanym t.zw. systemem Kapersklm.

Kaprowie byli to właściwie ulegalizowani korsarze, którzy działali z pole
cenia swego mocodawcy.

Legalizacja następowała przez wydanie patentu czyli t.zw. listu Kaperskie- 
go, w którym wystawca określał bliżej zadania Kapra.

W dokumencie tym znajdowały się też przepisy dotyczące dyscypliny wojsko
wej, zasady podziału łupu i t.p.

Już w roku 1517 spotykamy pierwszego Kapra Królewskiego Gdańszczanina 
Adriana Flinta, operującego w Zatoce Fińskiej.

Z chwilą zawarcia rozejmu z Moskwą^ potrzeba posiadania floty upada i flota 
Kaperska rozsypuje sle.

I tak powtarza się to stale.
Za czasów Zygmunta Augusta potrzeba posiadania floty wyrasta na nowo w 

związku z kwestią inflancką.
"Do spuścizny po rozpadającym się państwie Kawalerów Mieczowych zgłaszają 

pretensje aż cztery państwa: Polska, Moskwa, Dania i Szwecja.
Walka o Inflanty staje się zagadnieniem nietylko lądowym ale par ercel1ence 

morskim.
Zygmunt August organizuje na nowo flotę Kaperską, ustanawia pierwszą w na

szych dziejach admiralicję pod nazwą Komisji Mors kle ja, zda j ąc sobie sprawę z 
wad systemu Kaperskiego, dąży do zorganlzoia nia stałej floty Królewskiej, rozpo 
czyna budowę pierwszych okrętów wojennych.

Śmierć przerywa plany i zamierzenia Króla, ale potrzeba posiadania własnej 
floty przenika coraz bardziej w społeczeństwo.

W paktach konwentach stawiane są warunki wystawiania i utrzymania floty 
przez elektówj..

Batory dotkliwie odczuwa brak floty w swoim W zatargu Gdańskiem i w wojnie 
z Moskwą.

Dopiero Zygmunt III Waza, prowadzący przewlekłą wojnę ze Szwecją, wystawia 
na nowo flotę Kaperską, a później własną Królewską," która to właśnie 28 listo
pada 1627 roku stoczyła zwycłezką bitwę z eskadrą szwedzką.

Po stronie polskiej brało udział w tej bitwie 10 okrętowi po stronie 
szwedzkiej 6. Ale tylko 2 okrąty polskie, admiralski "Sw. Jerzy” i drugi ”Król 

Dawid” dorównywały wielkością okrętom szwedzkim.
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Inne były mniejsze. Tak że pod względem siły ognia 1 ilości załóg siły obu 
stron były wyrównane. W bitwie tej Szwedzi stracili 2 okręty. Okręt admiralski 
"Tiger" został wzięty do niewoli, drugi został przez własną załogę wysa
dzony w powietrze. Szwedzki admirał zginął, tak samo zginął polski admirał 
Dlckman. Straty polskie wynosiły tylko 25 zabitych, Szwedzi stracili 350 
zabitych i rannych,oraz 66 jeńców.

Znaczenie bitwy Ollwsklej tkwiło prze dewszystkim w jej stronie moralnej 
i propagandowej. Wszak było to pierwsze zwyclęztwo Polski na morzu, dodawało 
więc ufność! we własne siły, potwierdzało przekonanie, że obrana droga rozbu
dowy floty jest właśćlwa.

Wykorzystano też to zwycięstwo dla celów propagandowych. Wydano w języku 
niemieckim relacje o bitwie Ollwsklej, a sztycharz gdański, Filip Jansen, wy
konał sztych przedstawiający jej przebieg. Sekretarz poselstwa niderlandzkiego 
Abraham Boot, naoczny świadek, opisał przebieg bitwy 1 wydał w roku 1632 w Ams
terdamie sztych, upamiętniający to zwycięstwo. Relacje o bitwie rozeszły się 
po całym śwlecle.

Następca Zygmunta II, Władysław IV, w Paktach Konwent ach zobowiązał się 
do "przysposobienia" floty wojennej. I zobowiązania tego dotrzymał.

Zarysował on program morski, streszczający się w dwu punktach: 1-szy 
stworzenia niezależnego od Gdańska portu, oraz 2-gi wystawienia floty.

Interesującym może będzie wspomnieć, że w poszukiwaniu miejsca na budowę 
portu, inżynier" belgijski w służbie Władysława IV, zaproponował budowę nowego 
portu koło Oksywia dokładnie tam gdzie 300 lat później stanęła Gdynia, albo 
na Helu. Władysław wybrał Hel, gdzie przystąpiono do budowy obronnego portu 
Władysławowa.

Jeśli chodzi o rozbudowę floty, to Władysław zarzucił nietylko prymitywny 
i drażniący neutralne państwa, system Kaperskl, ale także powszechnie stosowa
na wówczas konfiskatę statków handlowych. Władysław okręty kupowął 1 przera
biał je na wojenne galeony. Było ich dwanaście. Znane są wszystkie Ich nazwy.-

Niestety sejmy nie poparły Władysława W jego polityce morskiej 1 jeszcze 
za życia tego króla flota zmarniała, a piachy nieslone wichrami zasypały 2 
fortyfikacje wzniesione na Helu - Władysławowo 1 Kaz imlerzowo,..

W następnych wiekach błysną od czasu do czasu pomysły wystawienia floty, 
czy to W pianach polityków xvil wieku, czy W projektach Staszica 1 Czackiego, 
czy wreszcie zrealizują się w czasach powstania styczniowego 1863 r. Krótkie 
istnienie pojedynczych okrętów nie zastąpiło jednak samej floty.

Wskrzeszona Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej, powołana do życia 28-go 
listopada 1918 r. była nietylko nawiązaniem do tradycji,ale wyjściem na spot
kanie morzu, 1 związanych z nim problemów.

A problemy te wcale łatwymi nie były.
Ogólne położenie państwa było nad wyraz trudne. Granice nieustalone, o 

które trzeba było walczyć i zbrojnie i dyplomatycznie, terytorium wyniszczone 
wojną - trzeba było scalać z trzech części należących do róz'nych systemów po
litycznych 1 ekonomicznych. Trzeba było organizować administrację państwową 
i siły zbrojne 1 t.d., 1 t.d.

Trzeba też było zupełnie od zera zaczynać na morzu 1 nad morzem.
Traktat Wersalski wbrew naszym nadziejom przyznał nam niewielkie.wybrzeże 

a z Gdańska stworzył Wolne Miasto, w którym Polska miała formalnie zagwaranto
wane wielkie prawa, ale których wykonanie stale sabotowano.

Od samego początku zaczęto myśleć o budowie własnego portu.
Powstała Gdynia. ,t
Gdynia - jedno słowo, ale ileż w nim treści politycznej i ekonomicznej, 

Ile mądrości i energii narodowej.
Polityka morska Polski Odrodzonej .była polityką nie tak jak dawniej króla 

czy stronnictwa, ale bez przesady można powiedzieć,ze była wyrazem dążeń całe
go narodu 1 mimo że warunki pracy byiły bardzo ciężkie,wyniki jej stały się 
przedmiotem naszej narodowej dumy.

Zbudowano nowoczesny port, który stał się 1-ym portem Bałtyku, zbudowano 
flotę handlową, o tonażu wynoszącym w roku 1939 - 120.000 ton, zorganizowano 
kilka regularnych linii oceanicznych i morskich, zorganizowano szkolnictwo 
morskie. Położono podwaliny pod rozbudowę Marynarki Wojennej. Zapoczątkowana 
jeszcze przed otrzymaniem wybrzeża, bierze ona udział w wojnie polsko-rosyj
skiej 1920r. na rzekach 1 lądzie, a później organizuje prace od podstaw. Budo
wa portu - bazy, lotnictwa morskiego, obrony wybrzeża, szkolnictwa, własnego 
budownictwa okrętowego no 1 zwiększanie llosći jednostek morskich.

( c . d. na 8 tr. 4, )
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OLIWA

Ni1s Stjernakiold utknął wzrokiem w długiej perspektywie, 
która mu podał bosman.

Patrzył ku Oliwie.
Dziesięć punktów naliczył w rozkołytphu morza , 
a wzdęte żagle niosły je ku szwedzkiej flocie. 
Dobywsay kartelus za zza kurty obszlegu, 
porównał i policzył sunące od brzegu 
okręty.

Zatarł ręce w drapie anej ochocie 
i krzyknął bosmanowi: 

"Ano, łaska Boża!
Wznieść banderę! Z papi stów bedzie flądrom danie! 
Okręty nasze większe i groźniejsze działa.
Gdzie im, 1 aktowym szczurom, do nas! Szwecji chwała! 
Co, stary?' ,

Bosman mruknął: ‘Złe dziś morze, panie...'

A ono się czepiało do burt obu z sykiem, 
kąśliwe, i wraz chwi ej bą znosiło okręty. 
Admirał kazał zwijać żagle.

Przez odmęty 
sześć okrętoę dwusk r zydlni e szło torowym szykiem. 
A więc naprzód flagowy 'Tiger' - w 'Pelikana' 
asyście. Zasie 'Solen' miał za kapitana 
Foratha i prowadził trzy wojenne nawy 
pozostałe - do morskiej z Polakami sprawy.

Stamtąd zas - jak rozeznać okiem - nadpłynęły: 
z admiralska Dickmana flaga “Święty Jerzy', 
z nim 'Król Dawid' i 'Wodnik', śladem - 'Tygrys' bieży, 
‘Biegnący Jeleń', 'Panna Wodna' oraz 'Arka 
Noego'. Za tym jeszcze: z handlarki koraarka 
'Syrena' i z 'Delfinem' ‘Biały Pies' - łupiny 
wczorajsze, dziś dzii darni zbrojne brygantyny, 
co spod Latarni Gdańskiej kurs na morze wzięły.

Przez tubę cisnął Dickman: 
'Ohej, na 'Wodniku'!

Kapitan With! Salwami! I w czołowym szyku!'

Z luk dzie mięciu okrętów huknęły wystrzały. 
Rozpluskalo sie morze. Dym w obłoku biały 
okrył burty.

Zajadle odszczekneły Szwedy.

("28 LISTOPADA" c.d. ze strony 3-ej)

Wojna 39 roku przerywa te prace, ale okres jej staje sle w pewnym sensie 
Jakby Ich dopełnieniem.

Tak już zazwyczaj sie dzieje, że pamiętamy raczej o sławnych wydarzeniach 
aniżeli cenimy lata cichej pracy, które te wydarzenia poprzedziły 1 ludzi do 
nich przygotowały.

Pamiętamy bardziej zwycięstwo pod Oliwą aniżeli prace Zygmunta Augusta, 
czy Komisji Morskiej, czy Władysława IV. -Ale. bitwa Ollwska jest tylko ukoro
nowaniem praę“y .organicznej, ale wymagającej też poświęcenia, czy nieraz bohater
stwa.

Udział okrętów polskich w 2-ej wojnie światowej jest podobnym ukoronowaniem 
pracy 20-Iecla Polski odrodzonej na odcinku morskim. Jest to dalsze ogniwo - 
ogniwo sławy w łańcuchu naszej tradycji morskiej.

B.W.
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Pioruny grzmią nad morzem.
Która chybi kula - 

ryje piany, a która pójdzie po pokładzie - 
ryje w ludziach i krwawy pas po sobie kładzie, 
lub maszt łamiąc - okrętom napy tuje biedy 
i pośród rej strzaskanych w tan pijacki hula.

Maszt na * Ti grze*  z dr u z go tan! Zleciała bandera! 
Abordaż! Hej, abordaż! ...

Bosakami zwiera 
wraz * Święty Jerzy*  Szweda ...

A tuż *Panna Wodna*  , 
a z nią ‘Biegnący Jeleń*  - marynarzy do dna 
ślą od nadwietr znej burty ... „ . . .. »J 7 Ha, Stjernskjold ubity! ...
Poszły w ruch po szpontonach żeglarskie tasaki, 
K as zuba dziś Szwedowi daje się we znaki 
i morduje, krępuje, zwycięstwa nie syty.

Chcą iść w pomoc ‘Tigrowi*  z *Solenem*  ‘Pelikan*:  
‘Pelikanowi*  drogę 'Kroi Dawid*  przecina, 
tam * Wodnik * po trzech salwach z * Sol enem*  się spina, 
i pada trup z okrętu, przez fale połykan.

Ponuro walczy Forath ze słowami psalmu 
na ustach.

A okrętu ponad życie żal mu, 
lecz przecież małodusznie nie opuści flagi ...

Porywa lont od działa ... pobieżał do prochów ... 
Bądź czujny i ostrożny, zwycięski ‘Wodniku * !
Odepchnij się bosakiem, a w czas, zapaśniku! ...

. . . Błysk - i grom - i wodo zwał wytrysnął pod chmury! . .. 
Otwarła się głąb morza... Poleciały z góry 
złomki masztów i ciała...

Marynarski po chów 
wyprawił wiking swoim - i godzien jest sagi!...

Ostry świst - - - wnet zamorska uchodzi armada... 
Jeszcze raz,się zwróciła, plunęła kulami... 
- Panienko Żarnowiecka, zmiłuj sie nad nami!
To za St j ernsk jol da w odwet! I nam Dickman pada! 1 '.. ..

Obalon szwedzką kulą, na swoim pokładzie 
Dickman, królewski kaper, u burty się kładzie 
i patrzy ku Piławie.

A tam mićiwa fala 
okręty obce gryzie, przegania, oddala: 
‘Biały pies*  wraz z *Tygrysem*  ku niej działa szczerzą, 
'Syrena' wraz z *Delfinem*  za nią płetwą bieżą - 
aż nikną żagle w morzu i pochłania dal je.

Tedy wsparł się na łokciu, namar s zczył się z bólu, 
charknął krwią i wy rzęził: ~ t

‘Konig... Panie królu...*  
Tchnął jeszcze:

* Zaś mu donieść, że strzymał batalię...*

ANTONI BOGUSŁAWSKI
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Wiadomości z S&taju
Dnia 23.10 w ‘Ognisku Polskim' w Londynie 
odbyło się zebranie na którym świeżo przybyły 
z Kraj u członek Rady Jednośći Narodowej 
w czasie okupacji niemieckiej, b. poseł na Sejm 
i długoletni członek Władz Centralnych Stronnic
twa Narodowego p. Józef WERNER omówił sytuacje 
w Kraju.

Przy ocenie sytuacji w Kraju pytaniem może najbardziej interesującym 
emigrację jest pytanie Jak głęboko marksizm zakorzenił się w światopoglądzie 
społeczeństwa polskiego.

Otóż w relacji p. Wernera wpajanie zasad marksizmu nie pociągnęło za sobą 
tak wielkich wyłomów jakby się tu na emigracji mogło wydawać.

Stało sie to może dlatego, ze usiłowano atakować wiele pozycji naraz.
Uderzono równocześnie w trzy wartości: w uczucia i tradycje religijne, 

we własność prywatną i wolność osobistą. Atak ten jak dotychczas nie odniosł 
spodziewanych skutków i społeczeństwo pozostało odporne na wpływy marksizmu.

Poza tym podobnie jak w czasie okupacji niemieckiej panowała powszechna 
wiara w ostateczny upadek Hitlera, tak i teraz ogół społeczeństwa jest przeko
nany ze wojna z Rosja jest nieunikniona i źe w cyniku tej wojny Rosja zostanie 
pobita.

Mimo wrogiego stosunku do reżymu - w pewnych dziedzinach społeczeństwo 
polskie świadomie blerze, udział w rozbudowie sił naszego kraju.

Przede wszystkim widać to w dziedzinie przemysłu.Pozatym zapał do odbudowy 
objawia się w procesie zaludniania miast, oraz w masowym pędzie do kształce
nia się. Coprawda w tej dziedzinie poziom obniżył się tak z powodu otworzenia 
zbyt wielkiej ilości uczelni, jak i obsadzenia katedr ludźmi niezbyt przygoto
wanymi i naukowo i pedagogicznie, oraz poświęcenia wielkiej ilości godzin 
propagandzie komunistycznej. Pomimo tych braków można stwierdzić z‘e postęp w 
poziomie ogólnego wykształcenia mas jest duży.

Jeszcze jeden odcinek świadczy o dynamice naszego narodu - mianowicie za
ludnianie ziem odzyskanych. Chociaż rozumie sie powszechnia, ze układ poczdam
ski sprawy naszych granic zachodnich nie rozwiązał ostatecznie, to panuje rów
nież powszechna wiara w utrzymanie;tych ziem. Tym się tłumaczy, ze 6 milionów 
Polaków zdecydowało się osiedlić na nich i zacząć tam nowe życie.

W dalszym ciągu najliczniejsza warstwa narodu jest warstwa chłopska 
Na ziemiach Polski centralnej, oraz ziemiach odzyskanych zamieszkuje obec

nie dwanaście i pół miliona chłopów - połowa ludność! Polski. Kwestia ustosun
kowania sie wsi do reżimu Jest tak z naszego jak i reżimowego punktu widzenia 
sprawą niezmiernie ważną.

Na nastroje wsi polskiej wpływa Jeden ważny czynnik. Obawa przed przymuso® 
wym zaprowadzeniem kołchozów. I tu należy stwierdzić zarysowanie sie pewnego 
charakterystycznego zjawiska.

Z oficjalnych sprawozdań wynika, źe o ile do czerwca 1951 założono w Pol
sce około 3.300 kołchozów,o tyle w roku następnym nastąpiło zupełne zahamowanie.' 
Przyczyną tego nie są Jakieś zaniedbania administracji - a wydaje się,źe kołcho
zy tworzono z gospodarstw ekonomicznie najsłabszych 1 kiedy te zostały wchłonię
te, gospodarstwa silniejsze stawiają opor - do kołchozów nie zgłaszają sig.

Geograficzny rozkład kołchozów wykazuje, źe powstały ore głównie w czte
rech województwach zachodnich: Koszalińskimj Szczecińskim, Wrocławskim i Bytom
skim. Objęły one gospodarstwa świeżych kolonlstwów, między których ziemia zosta
ła rozdzielona a którzy w zagospodarowaniu swych zagród uzależnieni byli całko
wicie od państwa. W innych,województwach polskich gdzie niezależność chłopa 
była mocniejsza kołchozów prawie źe nie ma.

Ale widmo kołchozów, widmo pańszczyzny w jej nowej postaci stwarza na wsi 
wielki niepokój o przyszłość.

W dziedzinie struktury społecznej należy podkreślić problem następujący - 
rosnącą niewspółmlerność między rozwojem miast a możliwością wykarmienia ich 
przez wieś. Wydawałoby się, że najprostszą rzeczą byłoby zacheęić chłopa do 
zwiększenia produkcji, aąle propaganda w tym kierunku chybia, ponieważ działa 
system kontyngentowy 1 podwyższona produkcja powoduje automatycznie zwiększenie 
kontyngentów.

W dziedzinie rzemiosła i kuplectwa zaznaczył się zupełny upadek wielkich 
firm prywatnych. Obecnie pozostało tylko drobne kupiectwo, mniejwięcej 20^ 
dawnego stanu. Rzemiosło ocalało w większym stopniu.



Wbrew twierdzeniom propagandy komunistycznej nie widać w Polsce przejawów 
walki klas. Wynika to i z samej struktury wewnętrznej, związku chłopa z miastem 
jak 1 z faktu ze kapitał i większa własność przestały istnieć.

Była warstwa ziemiańska znalazła częściowo schronienie w klasie urzędniczej 
- biurokracji zakładów, czy fabryk i w ten sposób ratuje się od zagłady.

Do przedstawicieli dawnej inteligencji nie ma w masach niechęci, przeciwnie 
sa oni przez młodzież chłopsko-robotniczą życzliwie traktowani.

Na pytanie, czy kraj da się pociągnąć do czynów szalonych, należy odpo
wiedzieć, źe raczej nie. ,

Pomimo braku zewnętrznych oznak oporu społeczeństwa polskiego wobec reżimu 
opór ten jednak istnieje. Stawiany on jest na wewnątrz, w duszach polskich 

i on decyduje o nastawieniu społeczeństwa do otaczającej go rzeczywistości.
Opinia kraju żywo siedzi wszystko to co emigracja czyni dla sprawy odbu

dowania niepodległego państwa polskiego. Zainteresowanie to jest powszechne 
we wszystkich warstwach.

L. M.

WOJSKO ROKOSOWSKIEGO

Mianowanie w dniu 7-go listopada 1949 r. sowieckiego marszałka Rokossow
skiego w mundurze marszałka Polski, ministrem Obrony Narodowej było wydarzenieni, 
które zaskoczyło społeczeństwo polskie i poruszyło opinię publiczna świata.

Było ono też wyrazem zmiany sowieckiego planowania w przygotowaniu i użyciu 
Polskich Sił Zbrojnych dla ich politycznych celów. z

Aczkolwiek Żymierski był tylko marionetką w rękach Sowietów i posłu
sznym ich woli narzędziem, to jednak w okresie jego "dowodzenia" poza wprowadze
niem do wojska wyszkolenia polityczno-partyjnego ingerencja sowiecka była stosu 
nkowo niewielka.

To pewne ‘ dbsin t 'er essemen t • sowieckie w stosunku do Polskich Sił Zbrojnych 
w tym czasie wynikało prawdopodobnie z oceny nastrojów społeczeństwa polskiego . 
Sowiety nie posiadały jeszcze w Polsce w pełni zorganizowanej kontroli 
i niepewne wojsko mogło byc raczej zagrożeniem dla reżimu aniz'eli jego oparciem., 

Od przydziału Rokossowskiego wszystko s ie zmienia. Rokossowski jest 
nietylko Ministrem Obrony Narodowej, ale i członkiem K.C.P.Z.P.R. - może on wlec 
bezpośrednio na terenie Politblura omawiać postulaty Partii w stosunku do Sił 
Zbrojnych i odwrotnie postulaty S.Zbr. w zakresie nasycania ich aktywem 
partyjnym.

Dopiero od przyjścia Rokossowskiego praca polltyczno-partyjna na terenie 
Wojska nabiera wysokiego tempa. /

Dotychczasowy Szef Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego (głów
ny politruk) gen. bryg. Wagrowski, (kto'ry w randze pułkownika był 1-ym reźimcwym 
attache wojskowym w Londynie) - zostaie zwolniony ze stanowiska i zastąpiony 
przez Ochaba, a później (czerwiec 1950 r.) przez Naszkowskiego, kto'ry został 
mianowany na to stanowisko w randze generała brygady po odbyciu stażu w Moskwie 
w charakterze reżimowego ambasadora.

Odcinek pracy politycznej znajduje się we "właściwych" rękach, a celem jej 
jest według przemówienia Ochaba na jednej akademii wojska...." pogłębiac 
i wzmacniać przyjaźń 1 braterstwo Armii Polskiej z Armią Radziecką, tak aby 
wielki wódz, towarzysz Stalin, mógł zawsze w każdej sytuacji połegac na bojowych 
dywizjach Wojska Polskiego równie niezawodnie, jak polega na dywizjach 
bohaterskiej armii radzieckiej..."

Słowa^e określają wyraźnie cele jakiemu ma służyć Wojsko Polskie - wyraża 
ją także ścisłe cel' misji Rokossowskiego.

Do wypełnienia tej misji Rokossowski zabrał się energicznie nietylko na 
odcinku polityczny. ,,

Wkrótce po jego przyjściu weszła w życie nowa ustawa o powszechnym 
obowiązku wojskowym, wzorowana na analogicznej starej ustawie sowieckiej.

Wprowadzono nowe, wzorowane na sowieckich regulaminy tak służby wewnętrznej 
jak 1 walki-.

Rozbudowano szkolnictwo wojskowe,w tym takz'e wyższe,przez utworzenie 
Akademii Wojskowo-politycznej, Wojskowej Akademii Technicznej i zreorganizowanie 
stworzonej już przedtem Akademii Sztabu Generalnego.
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Równoległe zwrocono też uwagę na rozbudowę przemysłu wojennego. 0 tych 
militarnych aspektach sześcioletniego planu gospodarczego pisał już kilkakrotnie 
Dziennik Polski.

i Według nowej ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym Siły Zbrojne składają

Wojsk lądowych,
Wojsk lotniczych,
Marynarki wojennej,
Wojsk Obrony Przeciwlotniczej,
Wojsk wewnętrznych, składa<ących się z wojsk Ochrony Pogranicza 1
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Poborowi podlegają meźczyznl, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 20 

lat życia. Ochotniczo można się zgłaszać po ukończeniu 18 lat.

Istnieją trzy rodzaje służby: kadrowa', terytorialna i zastępcza.
Służba kadrowa trwa nieprzerwanie przez różny dla poszczególnych częs’ći Sił 

Zbrojnych ustalony czasokres, wahający sie od 2 - 3 lat.
Służba terytorialna trwa 4 lata i jest odbywana z przerwami. W 1-ym roku 

służy sie 4 miesiące, w następnych trzech po dwa.
Wojskowa służba zastępcza trwa nieprzerwanie 2 lata. Polega ona na odbywaniu 

przeszkolenia wojskowego przy jednoczesnym wykonywaniu pracy "potrzebnej dla 
celów obrony państwa 1 realizacji planów gospodarczych".

Z powodu obniżenia wieku poborowego do lat 20 w roku 1950 powołano do służby 
wojskowej 2 roczniki, a więc w chwili obecnej pełnią ustawowo służbę wojskową 
3 roczniki oraz część zatrzymanego rocznika 4-go, który podlegał zwolnieniu 
w roku ub. Ustawa bowiem przewiduje szerokie pełnomocnictwa tak dla Ministra 
Obrony Narodowej jak 1 Rządu dla przedłużenia służby wojskowej.

Stan liczbowy P.S.Z. można oceniać obecnie na przeszło 600.000 ludzi.
Całość wyszkolenia prowadzona jest w oparciu o Stalinowską Naukę Wojenną 

1 regulaminy armii czerwonej. Zresztą 1 uposażenie jest według sowieckiego 
standartu. Szeregowiec otrzymuje 3 zl. miesięcznego z'ołdu (paczka papierosów 
kosztuje 3 zł.20 gr.).

Nasycenietkorpusu oficerskiego, szczególnie na stanowiskach wyższych 
i średnich dowódców - oficerami sowieckimi zapewniacałkowltą kontrolę nad 
życiem Wojska. Stan ten Ilustruje kilka nazwisk osób zajmujących kluczowe 
stanowiska.w P.S.Z.

Minister Obrony Narodowej - marsz. Rokossowski - of.sow. 
Szef Sztabu Generalnego - gen.broni W.Korczyc - " "
Zastępca Szefa Sztabu Gen. - gen. bryg.Siwicki " "
Inspektor Wyszkolenia - gen.broni Popławski - " "
Dca Okręgu Wojsk.Warszawa - gen.dyw. Rotkiewicz - " "
Dca Okręgu Wojsk.Bydgoszcz - gen.brg. Połturzycki - " "
Dca Okręgu Wojsk.Wrocław - gen.brg.Strażewskl - " "
Dca Okręgu Wojsk. Kraków - gen. dyw. Kieniewicz - " "

Lista ta jest wyraźnym obrazem przejęcia przez oficerów sowieckich 
dyspozycji nietylko na szczeblu politycznym, ale także na szczeblu czysto 
wojskowym. Sowieckie cele polityczne, sowiecka dyspozycja, sowiecka doktryna, 
sowieckie dowództwo.

Polskie pozostało tylko tworzywo Sił Zbrojnych- żołnierz i młodszy dowodca. 
I chociaż do roty przysięgi wtłoczono mu słowa: "..Stać w jednym szeregu z armia 
radziecka..." wie on jak 1 cały naród gdzie leży dobro Polski, a gdzie 
Interes Sowietów.
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10 LAT TEMU
O.R.P. 'BURZA' 

11.11. - 13.12.1942 O.R.P. "Burza" bierze udział w osłonie konwoju z Greenock 
do Argentla i St. Johns (Newfoundland). W drodze powrotnej na wschodnim Atlan
tyku konwój był nieustannie atakowany przez op. "Burza" wykonała 8 ataków na op. 
Prawdopodobnie 2 op zostały uszkodzone, czy nawet zatopione (819 grudnia ). 
"Burza" otrzymała specjalne podziękowanie od Dcy konwoju.
O.R.P. 'BŁYSKAWICA'

5.11. - 12.11.1942."Błyskawica" bierze udział w osłonie operacji desantowych 
w Afryce Północnej w szczególności w osłonie desantu pod Algierem i Bougle. 
W czasie ciągłych ataków lotniczych "Błyskawica" ponosi straty w ludziach. 
3 mar. zabitych, 8 podof. 1 34 marynarzy rannych. Uszkodzenia okrętu. 
O.R.P. ‘G AR L AN D'

17.11. - 20.12.1942."Garland" bierze udział w eskorcie konwoju z Anglii do 
Argentla (Kanada) . 10.12. wyrusza z powrotem do Angll 1.-13.12 . znajdu je nausz 
kodzonej barce rozbitka ze storpedowanego statku brytyjskiego przed 17 dnia
mi. Tegoż dnia "Garland" atakuje op. na powierzchni w odległości, 200 yardów. 
"Garland" stara sie staranować "U"boata - ostrzeliwując go jednocześnie z dzia
ła dziobowego 1 broni maszynowej. 0p. zdążył sie jednak zanuz'yć. Nie wiemy jak 
głęboko?
O.R.P. 'KRAKOWIAK' i 'ŚLĄZAK' OPERUJĄ W KANALE .

Utarczki ze śćigaczaml. 18 - 19 listopad ciężka łaźnia od artylerii nadbrzeż
nej przy Cap de la Hague. "Ślązak" w ciągu 3 tygodni wyławia z morza 18 lot
ników 1 otrzymuje nazwę "Shepherd of the dlnghles".

PERYSKOPIE

W

Z dniem 19 listopada b.r. wszedł w życie nowy. 12 punktowy Międzynarodowy 
Kodeks Bezpieczeństwa Życia na Morzu (International Codę for Safety of Life at 
Sea). Rozmowy nad projektem prowadzone były od czterech lat przez 18 państw .

Czołowe miejsce zajmują przepisy przeciwpożarowe, obowiązujące tak statki 
pasażerskie jak i stateczki dla wycieczkowiczów. - Między innymi lodzie ratun
kowe na więcej niż 60 osób muszę Być poruszane mechanicznie oraz posiadać urzą
dzenie umożliwiające rpzbitkom wchodzenie doń z wody. Duz'e statki pasażerskie 
muszę mieć przynajmniej dwie łodzie motorowe a każda łódź więcej rakiet sygnało
wych.

Jachty ponad 15 ton muszą posiadać łodzie zdolne pomieścić wszystkich, oraz 
pasy i boje ratunkowe dla każdego, jak również pompę z wężem gumowym, wiadra i 
przenośne gaśnice. , _

Każdy statek 1.600 ton lub więcej musi utrzymywać nieprzerwalny nasłuch 
na częstotliwość! ‘ratunkowej‘ i uż to przez ofiicera-radio już to za pomo
cą, automatu. Statki od 500 do 1.600 ton muszą być wyposażone albo w radio-tele- 
graf albo w radio-telefon, oraz nasłuchiwać przez ośiem godzin dziennie

Posiadanie gcniometrów jęst przymusowe dla wszystkich statków ponad 1.600 
ton, z tym źe mniejszym, poniżej 5 000 ton, dano dwa lata czasu na ich zainsta
lowanie.

Pierwsze przepisy międzynarodowe wyszły w roku 1914, po zatonięciu 'Tita
nica', drugie zaś w 1929.
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POLSKA

Szperacz w Nr. 339 ‘Wiadomości' daje ciekawą notatkę historyczną o Polsce 
na morzu. Pisze on: ‘Ruchliwe Tow. Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku rozpo
częło obecnie systematyczne ogłaszanie "Aktów do dziejów Polski na morzu" w wy
jątkach i obszernych streszczeniach. W ub.r. ukazał się t.VII cz.l obejmujący 
okres panowania Władysława IV, w opracowaniu Władysława Czaplińskiego. ‘Jeśli 
chodzi o archiwa, które dostarczyły najciekawszych materiałów do historii flo
ty polskiej w tym okresie, to są to - wbrew oczekiwaniu - archiwa zagraniczne, 
mianowicie archiwa państwowe w Kopenhadze i Sztockholmie. W pierwszym mianowi
cie. w dziale korespondencji z oocymi władcami, znalazłem szereg publikowa - 
nych obecnie bardzo ciekawych listów, między nimi najciekawszy list Władysława 
IV z maja 1637, przy którym znalazła się lista statków polskich wraz z nazwidca 
mi kapitanów'.W Sztockhólmie odnaleziono rachunki oryginalne Władysława IV. 
oraz trzy Memoriały spadkobierców Jerzego Hęwla, kupca gdańskiego, ‘w których 
znajdowały się nie tylko spisy floty polskiej ale dość dokładne informacje, 
odnoszące się do dziejów poszczególnych statków polskich.‘ We wspomnianym wyżej 
liście Władysława IV do króla duńskiego Chrystiana IV, występują statki o naz
wach następujących: "St.Jacobus", "Venator", "Stella","Propheta Samuel", 
"Aąulla Nigra", "Luna", "Fortuna", "St. Petrus", "Aąulla Alba","Uva", "Sacrlfl- 
clum Albrahae" 1 "Canis Maritimus".

0.0.R.P. 'Burza' i.‘Wilk’ wróciły na holu do Gdyni i podobno obecnie są 
remontowane w Gdańsku. Żadnego programu rozbudowy floty, ani zwiększenia sta
nu ilości okrętów nie ogłoszono.

W. BRYTANIA

Jako dalszy Cxą£ usprawniania operacji na lotniskowcach, po parowych kata- 
pultach, wprowadzony oędzie pokład nachylony pod katem 8 stopni. W skutkach bę
dzie się to równało przedłużeniu pokładu o 40%. Poza tym przy nieudanym lądowa
niu samolot bedzie mógł się z łatwością wzbić dla ponowienia próby .

Nowe urządzenie jest pomysłu kmdr. D.R.F. Cambell, oraz p.L. Boddington i 
będzię wymagało tylko małych przeróbek okrętu. ,

Tak jak wspomnianą katapultą zwiększyła możliwości dla szybszych i cięższych 
samolotów odrzutowych jeżeli chodzi o start, tak nachylony pokład, a ścisłej 
pasmo od'rufy do śródokręcia, umożliwi im łatwe lądowanie.

Po koronacji królowa Elżbieta II uda sie na przegląd i paradę floty w 
Spithead. Po koronacji króla Jerzego VI w maju 1937 roku również odbyła się 
parada przy udziale 300 okręto'w, które król przeglądał z pokładu jachtu 
yictoria and Albert'. Polskę reprezentowała wtedy O.R.P. 'Burza .

FRANCJA
Koło Toulon'u 24 września b.r. zatonał na skutek wypadku okręt podwodny 

"Slbylle" (przddtem H.M.S. ‘Sportsman' - klasa ‘S‘ - wypozyc-ony Francji w_ lip- 
cu b.r. na cztery lata). Przyczyny są nieznane. Najprawdopodobniej jednak 
stało się to na skutek przekroczenia dozwolonej głębokości gdzie kadłub nie 
wytrzymał ciśnienia.

W lecie przyszłego roku rozpoczną się poszukiwania w południowo - wschod
niej części zalewu Bages, na południe odNarbonne, w celu odna lezienia f loty 
Maurów podobno tam właśnie zatopionej przdz Karola Młota w 732 roku, w którym 
odniósł on walne zwycięstwo nad nimi w bitwie pod Poitiers, kładąc tamę zale
wowi Francji i Europy. Pomimo iz ani kronikarze francuscy ani arabscy słowem 
nie wspominają o podobnym wypadku z flotą, wies'ć gminna pomiędzy rybakami mówi 
o podpaleniu większości okrętów nieprzyjacielskich przez midjscową ludność, 
pomagaiaca żołnierzom Karola. , . ... , . o.

Okręty z odsięczą oblężonej załodze Maurów z Narbonne, płynące z Hiszpanii 
zakotwiczyły 20 mil na południe, na wysokości Peyriac-de-Mer, gdzie też wojska 
wylądowały ale zostały wycięte do nogi przez ludzi Karola Młota.

Jeżeli natrafi się na szczątki masztów kto're, jak twierdzą rybacy, rwą im 
sieci, prace wykopaliskowe prowadzone będą na koszt państwa.
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NIEMCY ZACHODNIE

Kapitan Jakob von Eitzen i nurek Otto Wulf z Cuxhaven zbudowali kule ratun
kową, która przy nagłym tonięciu statku można szybko opuścić na wodę. Kula ma 
3m średnicy 1 może pomieścić 25 marynarzy. Wyposażona jest w radionadajnik, sil
ną lunetę oraz oświetlana jest za pomocą baterii.Wynalazek oddano do opatentowa
nia do Monachium.

W Cuxhaven, w koszarach Grimmershoms szkoli sie partia 150 ludzi Federaln
ej Policji Morskiej (Budesgrenzschutzes - See - nazwa Grenzschutz wywoła "mi
łe' wspomnienia u Wielkopolan) w zakresie wiedzy morskiej, nawigacji oraz 
wiedzy technicznej . . ,

Policja Morska liczy obecnie 500 ludzi. W przyszłym roku liczba ma byc 
powiększona do 1500.

Z. S. R. R.

Ostatnio prasa doniosłś o połączeniu Wołgi i Donu kanałem piStąlingradu 
(nad Wołgą) do Kałach (nad Donem). Kanał ten poza bezpośrednim połączeniem Mo
rza Czarnego z Morzem K)aśpij skim stanowi część olbrzymiej drogi wodnej , kto'rą 
którą łączy Bałtyk z Morzem Kaspijskim. Ptzez system kanałów śródlądowych Związek 
Sowiecki poprawia swą sytuacje geostrategiczną, wynikającą z faktu żi morza 
takie jak nałtyk i Czarne są morzami śródlądowymi i w pewnym sensie zamkniętymi 
a Morae Kaspijskie wogóle jest dużym jeziorem. Fakt ten ogranicza w wysokin 
stopniu możliwości koncentracji floty sowieckiej. Śródlądowy system kanałowy 
łączący morza przyległe do Z.S.R.R. umożliwią taką koncentrację przynajmniej w 
dziedzinie jednostek: lekkich.

* * *

WYJAŚNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM OBCEGO
OBYWATELSTWA

W związku z zapytaniami skierowanymi do Redakcji NASZYCH SYGNAŁÓW w spra
wie skutków Jakie pociąga przyjęcie obcego obywatelstwa,przedstawiciel nasz 
zwrócił się do kompeMtentnych,czynników z prośbą o naświetlenie tej kwestii 
w wyniku czego możemy podać otrzymane wyjaśnienia ujęte w trzy punkty.

1. Zgodnie z art.20 dekretu Prezydenta R.P. z dnia 12 marca 1937 roku o słu 
żbie wojskowej oficerów (D.U.R.P. nr. 20 pot. 128 ) oficera pozbawia się 

zble wojskowej oficerów (D.U.R.P. nr. 20 poz. 128 ) oficera pozbawia się. 
stopnia i skresla z ewidencj i oficerów z mocy samego prawa w przypadku utraty 
obywatelstwa polskiego.

Zgodnie zaś z przepisem art. 20 par. 3 w w.dekretu, w razie ponownego 
nabycia obywatelstwa polskiego odzyskanie utraconego stopnia i wpisanie do 
ewidencji oficerów zależy od decyzji Ministra Obrony Narodowej.

2. Zgodnie z art. 44 kodeksu karnego (Rozp.Orez. 4.0. z dnia 11 lipca 1932 
Dz.U.R.P. nr. 60 poz.571) Jedynie sąd może orzec utratę obywatelskich praw 
honorowych, Jako karę dodatkową. Karata obejmuje utratę tytułów zaszczytnych 
orderów 1 odznaczeń, tudzież zdolności do Ich uzyskania. Przyjęcie obcego 
obywatelstwa nie powoduje utraty z mocy samego prawa obywatelskich praw hono
rowych, a więc utraty orderów 1 odznaczeń. Jak wiadomo ordery 1 odznaczenia 
polskie nadaje sie również i cudzoziemcom.

3. Przyjęcie obcego obywatelstwa powoduje w konsekwencji utratę praw do zaapa 
trzenla emerytalnego. Zgodnie z art. 24 pkt.2 ustawy z dnia 11 grudnia 1923r, 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonarluszów państwowych 1 zawodowych woJsląpŁ 
wych (Obwieszczenie Min. Skarbu z dn. 20 lutego 1924r. w sprawie ogłoszenia 
Jednolitego tekstu Dz.U. R. P. nr. 20/34 poz. 160/ prawo do pobierania uposaże
nia emerytalnego nie przysługuje w razie utraty obywatelstwa polskiego.
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Z KŁOPOTÓW ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZYCH.,

Niejeden z Kolegow mieszkających poza Londynem lub Wielką Brytanią zapew
nie chciałby znać nieco szczegółów transakcji nabycia nowego domu dla Samopo- 
cy, sposobu prowadzenia naszego Klubu i doświadczeń zebranych w związku z tym 
w starej 1 nowej siedzibie S.M.W.

Od,paru lat zdawaliśmy sobie sprawę, źe dom na 80 Drayton Gdns. muslmy 
sprzedać i■to szybko. Dom ten był zbudor sany jako jednorodzinny 1 nie nadawał 
sle rozmiarami 1 rozplanowaniem na cele klubowe. Był to krotki leaae 1 wartość 
jego malała bardzo szybko a grzyb niszczył go w takim tempie, ze koszty remon
tów szłyby w setki funtów rocznie.

Nie mając dostatecznej gotówki na nabycie najpierw nowego domu a następnie 
sprzedanie, 80 Drayton Gdns. muslellśmy przeprowadzić obie transakcje łącznie 
t. j. pokryć część należności za nowy dom oddając stary w zapłacie. Znalezienie 
odpowiedniego obiektu i na takich warunkach nfe było łatwe, a nawet po znale
zieniu domu, który nam odpowiadał, transakcja nie doszłaby do skutku, gdyby 
nie pomoc finansowa w formie pożyczki ze strony Związku Oficerów Mar. Handl. 
1 bezprocentowe pożyczki Funduszu Oficerskiego 1 kilku kolegow, których naz
wisk na Ich wyraźne zadanie nie podaje. Wszystko to było jeszcze niewystarcza
jące i w ostatniej chwili dzięki znajomościom kol. Nadratowsklego udało naln 
sle uzyskać "pożyczkę bankową w formie paromiesięcznego overdraft‘u* . która 
ostatecznie pozwoliła sfinalizować transakcję.

W ostatnich mies iącach przed sprzedaniem domu na 80 Drayton Gdns., wskutek 
zrzeczenia sle dzierżawy przez dzierżawczynię p. M. Kuhn prowadziliśmy Klub 
t.j. restaurację, hostel 1 bar we własnym zarządzie. Innymi słowy 3 osobowy 
personel naszego biura i kilku kolegów spoza Zarządu ochotniczo pełnili dyżury 
w barze 1 restauracji, prowadzili zakupy 1 rachunkowość. Rezultat finansowy 
gospodarki pod własnym zarządem był ujemny 1 zamiast,L.130 na kwartał, które 
otrzymywaliśmy od dzierżawczyni, muslellsmy dopłacać. Tylko w niektórych ty
godniach wychodziliśmy na swoje, nie mówiąc już o dochodzie.

Pierwszych parę tygodni w nowym domu prowadzonym pod własnym zarządem po - 
twierdziło nas,ze założenie, źe bez bardzo Intensywnej 1 prężnej gospodarki nie 
da sle wydobyć z nowej nieruchomości kwoty potrzebnej do zrównoważenia rocz 
nego budżetu Samopomocy. W związku z tym rozważaliśmy trzy możliwe rozwiązania: 
zaangażowanie płatnego kierownika domu 1 personelu i prowadzenie całego przed
siębiorstwa we własnym zarządzie, wydzlerz'awienietylko restauracji i baru a 
prowadzenie domu we własnym zakresie przez mniejszy personel płatny 1 wydzier
żawienie całego przedsiębiorstwa. Po przeprowadzeniu sclsłej kalkulacji finan
sowej dwie pierwsze alternatywy okazały się niepraktyczne, gdyż (roi dochodow 
idzie wówczas na opłacanie personelu. Dlaczego tak jest - postaram sle wyjaśnić".

Czynnikiem niewiadomym w przedsiębiorstwach tego typu Jest frekwencja. 
Frekwencja ludzi zależy od reklamy 1 prowadzenia przedsiębiorstwa w sposób, któ
ry zadawala klljentelę. Ale zalezy również w dużym stopniu od stosunków 1 zna
jomości w środowisku polskim Londynu 1 dynamizmu,pomysłowości 1,obrotność! 
prowadzącego. W środowisku polskim Londynu nlemożliwem jest ,znalez'ć człowieka, 
któryby posiadał wszystkie te zalety i zgodził, się pracować za,powiedzmy, do 
10 funtów tygodniowo. Poza tym, prędzej czy później, płatny kierownik nabierze 
sposobu myślenia urzędnika, powie sobie: "poco mam tracić zdrowie dla innych 
za tych parę funtów" 1 w rezultacie trzeba będzie szukać nowego kierownika a 
tymczasem dopłacać do przedsiębiorstwa. Słusznie może ktoś zauważyć: można 
przecież zaangażować kierownika na procenty z dochodu. Prawda, ale Jaka wtedy 
Jest różnica między wypuszczeniem całkowicie w dzlerz'awe ? Czy nie lepiej zabe 
zpieczyć sobie odpowiednio w kontrakcie Interesy Samopomocy 1 jej członków 
oraz wgląd w przedsiębiorstwo, ustalić odpowiednią rentę dzierżawną 1 zostawić 
komuś kto się ku naszemu zadowoleniu wywiązuje ze swoich obowlazkow, zupełną 

swobodę działania i moz"ność zarobku. Na takie załoz'enie raczej można znaleźć 
człowieka, który posiadałby podane uprzednio cechy czy zalety. Są one 
niczym Innym Jak cechami człowieka interesu, który przecież nie zgodzi się Mna 
prace jako urzędnik t.j. płatny kierownik.

Ponieważ warunkiem wydobycia odpowie!miej kwoty rocznie było maksimum in
tensywności 1 prężność! w prowadzeniu przedsiębiorstwa, zdecydowaliśmy sle wy
dzierżawić całość. Z podań które wpłynęły na ogłoszony w Dzienniku Polskim 
i w zawiadomieniach do członków konkurs,przyjęliśmy ofertę najpoważniejszego, 
kwalifikacjami,ofertanta płk. Sleziaka, który prowadził restauracje w domu 
Kombatantów 1 ma ukończone hotelarskie studia w Szwajcarii.
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Oczywiście z dzierżawą związane są pewne niedogodności i ograniczenia dla 
członków. Ale przejdźmy do cyfr. Członkowie Samopomocy płacą* 1/6 sh. miesięcz
nie składki, przyczyniają sie do budżetu Samopomocy kwotą około L.275. Jest to 
13% wydatków rocznych, które wynoszą w okrągłych cyfrach L.2000 rocznie i 
które stanowią mini um egzystencji naszego Stowarzyszenia. Żadnych subwencji 
ani darów nie otrzymujemy, w l^c musimy,albo zarobić brakujące ).1725 albo 
zlikwidować Samopomoc. Ponieważ likwidacja nie wchodzi w rachubą,musleliśmy 
się zdecydować na oddanie na wyłączny użytek członków z naszego domu tylko 
tyle, ile można zabrać z niego bez wybitnego uszczerbku dla dochodowośc'1. Trze
ba przecież pamiętać, ię grono nasze Jest stosunkowo bardzo nieliczne i źe 
w żadnym wypadku nie stać by nas było na utrzymanie do naszego wyłącznego użyt
ku objektu wartości L.10.000. Gdybyśmy chclell zrobić własnymi siłami, skład
ka członkowska muslałaby wynosić około L. 5 rocznie co 1 tak byłoby mało w po
równaniu ze składkami klubów angielskich. Nawiasem dodam, że nowy dom, który 
Jest 50-cio letnim "leasem" ma ponadto pewne ograniczenia wynikające z lease'u 
gdyż znajduje się w czysto rezydencyjnej dzielnicy. Nie można w nim n.p. 
urządzać głośnych zabaw, po 11-tej godzinie musi panować zupełna cisza, są 
ograniczenia "natury barowej" i.t.p.

Mam wrażenie, że w powyższych warunkach innego praktycznego rozwiązania 
nie było, źe dzierżawiąc dom aż do chwili, gdy będzie można go utrzymać z pod
niesionych składek zrobiliśmy to, co prza de wszystkim leży w interesie człon
ków a mianowicie umożliwiliśmy kontynuowanie pracy samopomocowej, która jest 
naszym głównym celem.

HENRYK HOYER 
« * ♦

Celem zorientowania ogółu członków o działalności Zarządu w pierwszym 
półroczu jego kadencji podaje poniższe krótkie sprawozdanie.

Większa część wysiłków Zarządu w pierwszym półroczu była z konieczności 
poświęcona ner urządzenie i przystosowanie, nabytego w dniu 3.4.52 domu, - jako 
"klubu i naszej siedziby oraz zasadniczego źródła naszych dochodów potrzebnych 
do egzystencji S.M.W.

Plan Zarzadu koncentrujący się w pierwswym rzędzie na podbudowaniu 
strony finansowej - jest polityka obliczona na dalszą metę. W pierwszym 
wlec okresie trzeba było z koniecznxśći zrezygnować z zasadniczego celu 
Stowarzyszenia, który da się wyrazić słowami "wszystko dla członków" - jednak 
powyżej wyrażony punkt widzenia Zarządu, pozwoli w najbliższej przyszłość! 
wypełnić i inne zadania nałożone na ten czy następny Zarząd.

Wysiłek jakiego Stowarzyszenie nasze dokonało w obecnym półroczu był bar
dzo duży, zważywszy trudność! techniczne oraz brak kapitału, który w związ
ku z kupnem o wiele większej posiadłości niź poprzednia - został całkowicie 
wyczerpany. Trzeba dodać źe dom przy 20 Wetherby Gdns. został objęty przez 
nas w stanie nie zupełnie nadającym się do naszych celów. W okresie tym wyko
nano roboty dekoracyjne, urządzono i umeblowano bar 1 restaurację, odmalowa
no kilka pokoi i wykonano cały szereg robót Istotnych do należytego funkcjono 
wania 1 wyglądu domu oraz zakupiono część brakującego wyposażenia. Roboty 
te ze względu na brak gotówki szły bardzo wolno, dziś Jeszcze pozostało cały 
szereg rzeczy do zrobienia.

Należy zdać sobie, sprawę,źe w tych warunkach całkowite doprowadzenie na
szej siedziby do należytego, poziomu jest pracą której się nie wykona w kilka 
tygodni 1 trzeba Ją rozłożyć na dłuższy okres czasu.

Zasadnicze i najpilniejsze prace są właściwie ukończone. W, dalszym planie 
Jest, przemalowanie niektórych pokoi i.t.p. ^alon,który oprócz kancelarii, 
Jest do użytku członków zostanie odnowiony i przemeblowany w miarę poprawy 
sytuacji finansowej,oddany zostanie do dyspozycji Jeszcze jeden z pokoi przy
ległych do salonu , z przeinaczeniem na czytelnię i pokoj bridge’ owy.

Na skutek wyżej wspomnianych przyczyn w pierwszym półroczu niektóre dzie
dziny działalności Zarządu jak np. zebrania towarzyskie, kulturalne i.t.p. zo
stały nieco zahamowane. "Oliwienie Jednak 1 te sprawy ruszyły z miejsca (llustrujr 
to dział "Z życia Stowarzyszenia* , tymbardzlej że w sukurs Zarządowi do
chodzi świeżo powstałe Koło Pań przy S.M.W. zainicjowane przez Zarząd w wyko
naniu uchwały ostatniego Walnego Zjazdu.

Jedna z najbar ziej pozytywnych 1 systematycznych dziedzin pracy Zarządu 
- to opieka nad chorymi. Komisja Opieki SMW znacznie rozszerzyła swoją dzia
łalność, pomagając nie tylko dorywczą pomocą ale 1 przyjmując na siebie stale 
zobowiązania Jak dożywianie niektórych chorych, korespondencja i załatwianie 
im rożnych spraw. ( c.d. na str.16 )



J\Lom

Sala Jadalna S.M.W.

Salon S.M.W.



Siat. SUHM.

JCawiawia S..AI.W..
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Na skutek trudności w wydawaniu "NASZYCH SYGNAŁÓW" utworzono "Komisję Re
dakcyjną" która zmieniając na wstępie formę zewnętrzną, stara sie także ożywić 
1 urozmaicić ich zawartość i podnieść poziom. W skład Kimitetu Redakcyjnego 
wchodzą kol.kol. Kleczynska, Hayer, Piechowiak, Busiakiewlcz.

Zarząd S.M.W. starał się od dłuższego czasu o otrzymanie pomocy finanso
wej. Usiłowania te nie dały rezultatu, natomiast aktualna jest sprawa pożyczki 
długo terminowej z Admiralicji. Pertraktacje w tej sprawie dobiegają końca. 
Szczegóły podamy po szczęśliwym zakończeniu sprawy.

Na zakończenie:
W zakończeniu tego bardzo pobieżnego sprawozdania nie wspominam o codzien

nych czynnościach i pracach bfeeących Sekretariatu, o załatwianiu dziesiątków 
drobnych, spraw, urzącdowych czy prywatnych dla członków co pochłania 
większość czasu i tak do minimum zredukowanego "personelu" Sekretariatu SMW .

SEKRETARZ S.M.W.

KLUB DYSKUSYJNY OFIC. MAR. WOJ. ‘ NADESŁAŁ PONIŻSZA^

NOTATKĘ Z PROŚBA O UMIESZCZENIE W ‘NASZYCH SYGNAŁACH’ 

KLUB DYSKUSYJNY OFICERÓW
MAR. WOJ.

25 listopada 1951 r. został założony Klub Dyskusyjny Oficerów Marynarki 
Wojennej, którego celem (Art 2 Statutu) jest zacieśnienie więzów koleżeństwa 
oraz wspólna wymiana myśli na tematy interesujące ogół kolegew. Wyraźnie też 
zaznaczono w Statucie,że 'Klub' nie może być miejscem agitacji politycznej.

Jak z tego sprawozdania wynika - w okresie rocznym odbyło się 10 zebrań 
Po rocznej działalności Klubu w dniu 23 listopada b.r. na zebraniu w 

zastępstwie nieobecnego Sekretarza Generalnego Kmdra T. Morgensterna - Zastęp
ca Sekretarza kpt. mar .J .Cho jnowsk i złożył sprawozdanie z działalności organizacji.

Jak z tego sprawozdania wynika - w okresie rocznym odbyło się 10 zebrań 
Klubu w czasie których wygłoszono szereg pogadanek i referatów o dos'ó szero
kiej tematyce,od przetwarzania rekinów począwszy a na elektronice i Wojnie 
na Pacyfiku skońc zywszy. Po dyskusj i nad sprawozdaniem, wybrano nowe władze 
Klubu na rok 1952/53 w składzie:Sekret ar z Generalny - kmdr. T. Morgenstern (po
nowni e ) Z astępca - kmdr.por. B.Wroński.
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Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

SOionifba - £ondyn

Dekretem Pana Prezydenta R.P. z dnia 11 listopada 1952 odznaczony został 
Złotym Krzyżem Zasługi por.mar. Inż. Z. KICIŃSKI za zasługi na polu pracy 
społecznej.

Inź. Z. Kiciński Jest obecnie Jednym z dyrektorów znanej firmy "Siemens * 
w Buenos Aires w Argentynie.

Już w czasach P.K.P.R. Inż. Kiciński Jako kierownik kursów elektrotechni
cznych w Okehanrpton położył bardzo duże zasługi na terenie szkolnictwa zawodo
wego, wkładając całą, swoją energie 1 zdolności w przygotowaniu oficerów i 
szeregowych do życia cywilnego.

Po swym wyjeźdz'le do Argentyny 1 po osiedleniu się tam, olbrzymi wysiłek 
skierował bezinteresownie na stworzenie lepszych warunków bytowania całemu sze
regowi kolegów z Mar.Woj. i Polaków w ogólności. Od trzech lat z górą docierają 
do nas ustawiczne wieśćl 1 dowody Jego szlachetnej pracy i opieki nad Polakami 
Wykorzystująę swoje możliwości 1 stosunki dopomaga On każdej sprawie, któr 
w ten czy w inny sposób wląźe się z dolą emigracji polskiej w Argentynie . 
Cały szereg naszych kolegów, którym zdarzyło się być w Buenos Aires stwierdza 
niezawodnie i podkreśla zasługi inż. Kicińskiego sławiąc go Jako niewyczerpane 
źródło pomocy we wszystkich sprawach, kłopotach naszych emigrantów na terenie 
Argentyny.

W przedstawieniu wniosku o odznaczenie Zarząd Główny S.M.W. widział wy
raz uznania Jaki składamy w tym miejscu inż. Kicińskiemu za Jego całą nad wyraz 
pożyteczną działalność i gratulujemy Mu Jednocześnie wyz'ej wspomnianego odzna
czenia.

♦ ♦ •
Z dużą satysfakcją podajemy do wiadomości Kolegów, iź w kwietniu 1952 

kpt.mar. Z. PLEZIA otrzymał dyplom "Mastra" wydany przez Board of Trade. Jest 
to pierwszy wypadek otrzymania tego dyplomu przez naszego kolegę z Mar.Woj.

Drugim z kolei oficerem Mar.Woj. który otrzymał ten dyplom we wrześniu 
1952 jest ppor mar. T. KUTEK. Obaj są obecnie w Londynie 1 uczęszczająca kurs 
Extra-Mastrow. Obydwu też Kolegom składamy z tego tytułu serdeczne gratulacje.

Na kurs "Mastrow" uczęszcza obecnie w Londynie kmdr. ppor. J. Mende.
* ♦ *

Po czterech blisko latach pracy na stanowisku Kierownika Kancelarii S.M.W. 
kol. E. IWASZKIEWICZ opuszcza, nas, udając się poza Londyn.

Z wielkim żalem i przykrością żegnamy kol. Iwaszkiewicza. Jego pełna od
dania praca, przedsiębiorczość 1 energia, a przedewszystklem serdeczna troska 
z Jaką odnosił się do wszystkich spraw 1 problemów S.M.W., zjednały Munasze 
uznanie 1 przyjaźń. Szczerze teź życzymy Kol. Iwaszkiewiczowi dużo pomyślnoś
ci na nowym miejscu 1 niech mu wszędzie towarzyszy świadomość, zd zostawił 
w S.M.W. wielu oddanych przyjaciół.

* ♦ ♦
W listopadzie b.r. kol. W. SZUSTER zgłosił swoją, rezygnację z członkostwa 

Zarządu Gł. S.M.W. (Skarbnik) z powodu niemożności pełnienia tych obowiązków 
Obowiązki te objął automatycznie zastępca Skarbnika kol. J. GOSIEWSKI

Czy układając listę tych, którym chcesz wysłać życzenia i ofiarować prezenty 
na Boże Narodzenie nie zapomniałeś' o inwalidach i chorych Marynarki Wojennej?



18

Z ogłoszonych w ostatnim numerze Naszych Sygnałów 100 prawie nazwisk Ko
legów których adresów poszukujemy,otrzymaliśmy dotychczas 6 nazwisk. Ponownie 
prosimy wszystkich naszych Czytelników o pomoc w odnalezieniu poszukiwanych 
przez nas Kolegów, 1 jednocześnie o wpływanie na tych wszystkich, którzy do
tychczas do S.M.W. nie należą o wpisywanie się na członków naszego Stowarzysze
nia. , , ,

W dalszym ciągu prosimy o adresy i wiadomości o następujących Kolegach:

st. mar. 
por.mar. 
kdr. ppor. 
st.nar.
bsm. 
st. mar. 
mat.
por. mar . 
ppor. mar. 
ppor.mar.

Diak Józef 
Dobrodzicki Jerzy 
Doroszkowskl Antoni 
Gil Zbigniew 
Grefka Alojzy 
Heczko Antoni 
Herecka Antoni 
Jachimowicz Stefan 
Jasiński Michał 
Jasiński Zbigniew

bsm.
bsm.
bsm.
por.mar. 
por.mar. 
kdr. ppor 
st.mar.
bsm.
st. mar.
bsm.

Jurczyk Kaz|lmlerzi 
Karnowski Franciszek 
Kostecki Władysław 
Kawernlńskl Leopold 
Krefft Franciszek 
Lubelfeld Jerzy 
Łagowski Kazimierz 
Majka Władysław 
Matuszyński Zbigniew 
Moldrzyk Emil

♦ * *

stadia i S^a&a.

Do wiadomości Koleżanek i Kolegów tych, którzy nie słyszeli wieczornej 
audycji B.B.C. (Sekcja Polska) w dniu 27 listopada ,b.r. podajemy, ie audy
cja ta zorganizowana staraniem S.M.W. dotyczyła ogólnej działalności Samo
pomocy.

B.B.C. specjalnie podkreśliło utrzymywanie łączności z rozproszonymi po 
całym śwlecle Kolegami przez rozsyłanie im sprawozdań, komunikatów, wiadomości 
o kolegach i Ich rodzinach oraz dwumiesięcznika "Nasze Sygnały", a w okresie 
Bożego Narodzenia życzeń świątecznych 1 noworocznych oraz opłatka. 

Podkreślono również, źe S.M.W. opiekuje się chorymi 1 przebywającymi w 
szpitalach marynarzami, udzielając Im w miarę swych możliwości, pomocy 
finansowej, z zaznaczeniem iż ostatnio ta pomoc zaczęła wydatnie napływać od 
Kolegow z U.S.A.

W obecnej, nowej siedzibie S.M.W. jak podaje w końcu swej audycji B.B.C. 
skupia sle życie polskich marynarzy. Wracający z morza na urlopy, czy też 
przejeżdżający na krótko marynarze, w tym Polskim Domu Marynarza, opowiadają 
kolegom osiadłym w Londynie swoje przygody 1 przeżycia jakie mieli pływając 
po morzach i oceanach całego świata. ,

Gwarzy się w tym Domu Marynarza 1 o dawnych wspólnych wojennych prze
życiach; o ukochanym Bałtyku i Gdyni.

W dniu 28 listopada z okazji rocznicy bitwy pod Oliwą "Dziennik Polski" 
zamieścił obszerny artykuł pióra kmdr.por. B. Wrońskiego zawierający tło 
historyczne oraz przebieg bitwy 1 jej wykorzystanie.

W tymże numerze zamieszczony był także wiersz płk. B. Blogusławskiego, 
napisany na prośbę S.M.W., który podajemy na pierwszych stronach tego nume
ru "Naszych Sy gn a i ó w" .

W tygodniku "Orzeł Biały" piersszego tygodnia grudnia 1952 ukazał się 
z tej samej okazji artykuł kol. W. Nadratowsklego.

♦ * ♦
28 ti&tapada at S.At.Ul.

Rocznicę bitwy pod Oliwą obchodzono również uroczys’ćie w nowym domu S. M.W.
W części oficjalnej odbyła się akademia w skromnych ramach, jako uro

czystość ściśle wewnętrzna przy udziale,tylko członków S.M.W. 1 ich rodzin, 
oraz zaledwie paru osób najbardziej ściśle związanych , ,z Samopomocą.

Przybyłych powitał Prezes ,W. Nadratowski, a w szczególności Prezesa Kom.Ob. 
Pomocy Uchodźcom dr. K. Poznańskiego, dyr.L. Moźdżeńskiego, płk. A. Bogusław
skiego 1 kmdr. Wrońskiego podkreslajac,z'e rocznica bitwy, pod Oliwą zbiega sle 
z data wydania w Odrodzonej Polsce dekretu Naczelnika Państwa w dniu 28 listo
pada 1918 r. o powstaniu Marynarki Wojennej.

Następnie kmdr.Wroński wygłosił odczyt na, temat polskiej tradycji mor
skiej, poczym płk. Bogusławski recytował swój wiersz "Oliwa".

’Po akademii odyło się zebranie towarzyskie w dolnych salonach naszego 
Klubu.



Spotkania SLoiua^zif&fiie ul

Z inicjatywy Koła Pan przy S.M.W. w każda pierwszą sobotę miesiąca 
odbywać sie będą w salonie S.M.W. spotkania towarzyskie Członków i ich Ro
dzin. Pierwsze takie spotkanie odbyło się dnia 8.11. b.r. Obecnych około 
40 osób. Są to dowolne spotkania na pogawędkę przy kawie, na bridge’a i t.p.

„ (Incbtzejfii”
Koło Pań S.M.W. udządziło w dniu 29 listopada bardzo udaną zabawą 

towarzyską..
Na tych tradycyjnych Andrzejkach wosku wprawdzie nie lano - za to - alko

hol w barze...
Zabawa taneczna mimo protestu uczestników zakończyła się o go

dzinie 11-ej wieczorem.
Obecnych było przeszło 100 osób.- Czysty dochód w wysokości L.18.19.0 

przeznaczono na urządzenie sw.Mikołaj a dla dzieci członków S.M.W.
» * *

Przypominamy iź staraniem Koła Pan przy S.M.W. odbędzie się w dniu 
28. 12.52 o godz. 3 ppoł. 'Mikołaj' -dla dzieci członków. Rodzice dzieci 
chcący wziąć udział w tej imprezie proszeni są o wczesne zgłaszanie nazwisk (do 
dnia 23. 12.) oraz składanie drobnych upominków dla swoich dzieci (do 5/- sh.) . 
Wstęp bezpłatny. W programie sw. Mikołaj, podwieczorek, zabawy przy choince.

» * *

JOconika Souuwzip.fia.

Ehia 25-go października zawarł związek małżeński ppor. mar. W. ŚLIWIŃSKI. 
Kol. W. Śliwińskiemu przesyłamy najserdeczniejsze życzenia.

W tych dniach opuszcza W. Brytanią udajac się na stały pobyt do Poł. Afry
ki por.mar. M. WASILEWSKI. Zyczymiy mu wszyscy dużo sziCżescia i os'iągniecia 
wszystkich planów i zamierzeń na nowym terenie.

Miądzy rejsami przebywali na urlopie i odwiedzili S.M.W. kol.kol. 
B. BISKUPSKI, J. KRAKUS, S.LUBAS.

Wrócił na stałe z Francji i zamieszkał w Londynie por.mar. J. BILIŃSKI.

* * *

AVI23: W kancelarii S.M.W. są do nabycia kartki świąteczne wydane przez S.M.W. 
Kartki te są podwójne na dobrym papierze ze znakiem S.M.W. w kolorach, życze
nia po polsku i angielsku. Cena wraz z kopertą_8 d. Na żądanie wysyłka 
pocztą po uprzednim otrzymaniu P.O.

Zgodnie z zapowiedzią podana w ostatnim numerze ‘Naszych Sygnałów', 
obecny numer Paźdźiernik - Grudzień wysyłamy tylko tym członkom, którzy 
maja uregulowane składki, względnie nie zalegają^ z nimi więcej niż 1 rok.
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KOMISJA OPIEKI i FUNDUSZ im. «.p. kpt. mar. J. GINSBERTA

Od nia 1-ego października 1952 wpłynęły następujące dary:

Z biletów wstępu na herbatce S.M.W. w dniu 
Samopomoc Weteranów Mr.Woj. - New York

28 września L. 7.13. 6
7. 1. 9

Kol. A. Paprocki 10. 0 Kol. J. Pawliszczak 14. 6
S. Dzlk-Jurasz 1. 0. 0 W. Karakulko 10. 0
J. Busiakiewlcz 1 0. 0 A. Guluk ' 10. 0
E. Iwaszkiewicz 10. 0 A. Trzyna 10. 0
M. Hrynkiewicz W. Lasek 10. 0

Moczulski 10. 0 F. Wlzla 2. 0
M. Hrynkiewicz C. Wnorowskl 8. 6

Moczuls ka 10. 0 A. Grochowscy 10. 0
J . Mlocdyńska 10. 0 E. Mowak 10. 0
J. Brosz kiewicz 10. 0 S. Włodarczyk 2. 0
J. Puzio 10. 0 B. Biskupscy
K. Hess 2.10. 0 (zamiast życzeń 1
W. Koslanowski śwlatecznyc h) 1. 0. 0

Lorenz 2. 0. 0 0. Peszyński 10. 0
Z. Kleczyftska 1. O. 0 T. Farbisz 1.0.0

W. Nadratowski 1. 1. 0
Zbiórka w kawiarni SMW. 6. 6 J. Wańkowski 5. 0

DARY W NATURZE :

Kol. J. koziołkowski - 100 papierosów "555".
A. Waciega

A. Wacięga - W swetry, H koszule, 1 podkoszulka,2 krawaty, lp. skarpetek.
T. {fe rmaszewskl - spodnie, pudełko czekoladek.
Z. Mossakowski - 11 książek.

pp. M. Wasilewsccy - 1 płasz‘cz damski, 2p. pantofli damskich, bielizna męska 
i damska, 1 spódnica, 3 koszule męskie, 1 marynarka, 2 kamizelki, 1 pła
szcz mundurowy.

Samopomoc Wet.Mar.Woj. New York - 25 funtów masła, 26 funtów cukru.
Z inicjatywy kmdr. W. Franckiego -
Rev. Mother Convent of the Sacred Heart, - 18 funtów szynki.
Auckland, New Zealand.
Pp. Nowiccy - koszula win., 1 podkoszulka wełn., 1 marynarka.

Dziękując najserdeczniej tym wszystkim, którzy już nadesłali dary na Bo
że Narodzenie dla Inwalidów i chorych, przypominamy wszystkim Innym, źę 
w tym roku - ze względu na dzień,w którym przypada Wigilia, paczki muszą być 
spakowane i wysiane wcześniej niz zazwyczaj, gdyż inaczej mogą nie dojść na 
czas. Dlatego prosimy bardzo o nieodkładanie wysyłania darów.

Czym jest dla tych samotnych 1 cierpiących naszych kolegów otrzymanie 
paczki w szpitalu odmalowuje najlepiej list jednego z ”Welfarę Officer'o w" 
który napisał do nas:‘Gdy powiedziałem naszemu pacjentowi J.C. ze nadszedł 
list z S.M.W. dopytujący s«e o niego i gdy doręczyłem mu paczką od Państwa 
to sie biedak rozpłakał z radości, źe Marynarka Wojenna jeszcze o nim pamięta 
choz on sam pisać nie może'. >

Czy znajdzee się wśród nas ktoś, ktoby przynajmniej w czasie Świąt Boże
go Narodzenia tej pamięci naszym Inwalidom i chorym okazać nie zechclał ?

KOMISJA OPIEKI S.M.W.

DARY NA S.M.W.
Kol. J. Staczek L. 1. O. 0.
Kol . J. Fojcik 4.0.

P. M. K. - 10 funtów cukierków na "Mikołaja" dla dzieci członków S.M.W.
J. Koziołkowscy - 30 wafli czek, i ziabawki na "Mikołaja" dla dzieci czło- 

n ków S.M.W.
Kol. Inż. J. Pokrzywnlckl - bez interesusna naprawa 1 całkowita przeróbka radiogra 
mu w salonie S.M.W.
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Z Judkami po- Śmiecie.

W poprzednim numerze "Naszych Sygnałów" zamieściliśmy list kolegi M.KADU1S 
KIEGO z Vancouveru. List ten malował w dość ciemnych barwach warunki i możliwości 
t.zw."urządzenia się" w Kanadzie, a w British Columbii w szczególność'i.List ten 
"sprowokował" kol. J. PIEŃKOWSKIEGO przebywającego® obecnie w Buffalo do napisa 
nia listu, który przytaczamy:

2 7.10.52.
‘Przed chwilą otrzymałem "Nasze Sygnały" i 

kmdr. M. Kadulskiego. Spieszą podać do wiadomości 
szym terenie Buffa 1owskim. O to z trzeba wiedzieć 
ogromna Polonia bo przeszło 250.000 Polaków. Całe 
skie nazwy i t.p. - polskie radio i ogromna ilość 
nie od tego jest tutaj ogromna ilość możliwości 

moje spostrzeżenia na tutej 
że w Buffalo znajduje się 

dzielnice są polskie - pol- 
polskich sklepów. Niezależ- 
do pracy w każdej możliwej

dziedzinie. Jeżeli sią zna język angielski w mowie i piśmie (College GraduateCJ 
ma sią więcej możliwości. Oczywiście, źe technicy, mechanicy i inżynierowie
maja -łatwą sprawą. Osobis'ćie mogłem dostać pracą wszędzie, ale nie spieszyłem
sią i wziąłem pracą u "Chevrolet Plant" W Biurze Konstrukcyjnym (projektowanie
narzędzi, uchwytów, obrabiarek i rożnych 
niczych i czołgów. Płacą nieźle."To start 
Jeżeli pracujemy w sobotą lub po 5-ej w

części do samochodów, silników lot- 
With" -dano mi $ 2.17 za godziną . 
inne dni to płaca "time and half".

Wydaje mi sie, ze inteligentny i chętny jegomość zawsze może znalezc prace 
tutaj (Buffalo). Nie mają tu uprzedzeń do narodowości i t.p. - Jest pełno 
szkół i różnych kursów wieczorowych dla dorosłych,gdzie uczą w szybkim tempie 
fachu. Fabryki potrzebują masą ludzi. W wielu wypadkach dają trening i jesz
cze płacą w czasie jego trwania.W każdym bądź razie w yypadku kol. Kadulskiego, 
oboje mogliby pracować tutaj i mieć sią dobrze.

Wydaje mi sią, ze kmdr. Kadulski Jeżeli tylko ma możliwość ( formalna) 
do przeniesienia sią do Stanów Zjednoczonych ,po wini en to zrobić jaknaj- 
szybciej.

Bardzo dziękujemy koledze Pieńkowskiemu za ciekawe Informacje z terenu 
"Buffalowskiego" i mamy nadzieję, źe kol. Kadulski, który wybiera sie do ISta
nów może skontaktuje się z kol. Pieńkowskim, którego adres brzmi: 141:, Meadow 
Brook, PKWY Buffalo 6 N. Y. U.S.A.

A oto garść informacji, które z drugiego końca Ameryki bo z Los Angelos 
podaje o sobie przebywający tam kolega nasz, Kmdr. Cz. WNOROWSKI.

1433 Oak Str.
Los Angeles, California U.S.A 

11.11.1952.
*............ W mojej sytuacji nie wiele sie zmieniło. Pracują nadal jako kreś

larz i nabrałem poniekąd już pewnego doświadczenia. Zona również pracuje jako 
recepcjonistka w klinice. Wiec razem zarabiamy dostatecznie na przyzwoite 
utrzymanie. Teraz jednak mamy 3 miesiące chude, gdyż pracuje tylko pół dnia 
do końca roku. Moja niewielka firma co roku przechodzi przez martwy sezon i 
redukuje na ten czas wytwórczość. (Mar twy sezon na pompy dla farm) .Mo'głbym 
obecnie już z łatwosćia dostać prace kreślarską w większej firmie - całodniową, 
ale nie chcą porzucać wytworni, gdyż posiada wiele innych zalet. Mieszkam 
z żoną osobno od Wojtkow w s'ródmi eśći u ze względu na komunikacje, gdyż nie po
siadam jeszcze samochodu. Natomiast mamy porządna telewizję. Zdrowie moje 
znacznie sie poprawiło, dziąki dobremu odżywianiu, klimatowi i poczuciu samo
dzielności. Jednym słowem sytuacja bez porównania korzystniejsza niż w Anglii 
ale za to ryzykowna. Wszystko byłoby obiecujące, gdybym był młodszym i mógł 
tak jak obecnie pracować przez 10-15 lat. W razie choroby lub niemożności pra
cowania - katastrofa materialna, ponieważ nie mamy dostatecznego zabezpieczenia 
jak inni którzy pracują od lat. Zasiłek bezrobocia lub starcza pensja maximum 
75 dolarow miesięcznie. Więc odradziłem kmdrowi Trzynie przyjazdu tutaj, gdy 
sie zwrócił do mnie o warunki.

Wojtkowie mieszkają daleko za miastem, ze wzglądu na lepsze powietrze 
dla jego żony. Zdrowie jej również się poprawiło znacznie po operacji. Wojtek 
studiuje na uniwersytecie ( kursa wieczorne ) na koszt firmy "Business Manage 
ment" i zdaje się mieć cfobre widoki w swojej f abryce. W i du j e się z nim codziennie 
gdyż zawozi mnie do pracy. Por. Mayer przeniósł sie od 2 miesięcy do New Yorku. 
To by było z grubsza wszystko o nas. Kończą na tym i zasyłam serdeczne pozdro
wienia1 .



Dziękujemy kmdr. Wnorowskiemu za wieści o sobie i o swym synu (kpt,mar0 
IV. Wnorows’kim) oraz obu zasyłamy serdeczne pozdowienia.

A T’oźe w tej Kanadzie nie jest tak źle ? Podajemy poniz*ej  list kolegi 
’• l‘ AK PS A, vtory dzieli się swymi wrażeniami z kraju pachnącego żywica.

W MORZU

‘Obawiam się a raczej mam nadzieją, że moim natręctwem sprowokuję Redakcję 
"Naszyćb Sygnałów” do wydawania pisma przynajmniej raz w miesiącu. Dużo starał 
Panowie włożyli aby mnie uczynić przyzwoitym członkiem przez czynne członko
stwo S.M.W. o wiele więcej trudu będzie kosztować Has pewnie pozbycie się mnie.

Przecinając Pacyfik po 48 równoleżniku pozostawiliśmy za sobą Kraj Kwi
tnącej Wiśni bi orąc kurs na Ameryke Północna. Osiemnaście dni i noce we mgle 
nie przyniosło nic nowego poza monotonią wac)rt, pracy i jednostajnoscią kuch
ni. którymś tam dniu podroży otrzymaliśmy telegram kierujący nas do Van 
c o u v e r .

Nieznaczne odchylenie kursu, ta sa ma monotonia - wreszcie z radością powi
taliśmy wynurzające sie z porannej mgły postrzępione pasmo gór Bryt.Co 1umbi a .

Wchodziliśmy do portu w jasne słoneczne południe. Kanada rzeczywiście 
pachnie żywicą. Odurzająca woń lasów sosnowych, urocza zieleń pokrywająca zbo
cza gór na szczytach bielejących śniegiem, śliczna panorama miasta od strony 
zatoki. Wszystko to po płaski ej zamglonej przestrzeni Oceanu Spokojnego radu
je oczy. Kusi obietnica dobr&e zasłużonego odpoczynku.

Ładowanie zboża wymaga specjalnego przygotowania statku - główną czyn
nością jest odkażenie z robactwa i szczurów, która to czynność niespodziewanie 
dała nam wolny dzień w tygodniu - jako, że statek przez 24 godziny jest komple
tnie ‘zagazowany1 i załogę całą trzeba ewakuować.

Zaopatrzeni więc w odpowiednią ilość dolarów przeprawiliśmy się przez zato
kę lądując w samym centrum miasta.

Miasto duże, ładne, nowoczesne o kilkunastu monumentalnych gmachach ale 
nas interesują p r z cdews rys tk i em wystawy i ... ceny KBary były jeszcze zamknięte).

Oglądając jednak wystawy olbrzymich magazynów i ceny powoli traciliśmy 
entuzjazm przeliczając (każdy sobie) co i za ile może kupie, - okazało się, 
że nie zabardzo wiele, bo my przy wymianie sterlingowej bierzemy okrutnie w 
skórę. f

Za dobrą koszulę trzeba zapłacić 9 - 12 doi, za parę obuwia 15 - 30 doi 
za przeciętny posiłek w restauracji 1.50 doi i. t. d.L-2.70 doi.Moj zarobek 
dzienny w kanadyjskiej walucie nie wiele ponad $ 3. Śmieszne nie?

Całkiem jednak inaczej wygląda sprawa patrząc na nią z punktu widzenia 
lokalnych zarobków, które w z es tawi en iu z cenami dają orientację, że jednak 
jest taniej jak na wyspie.

I tak: Najmniejszy zarobek mężczyzny $ 9 dziennie. Robotnik wykwali fikowa- 
ny od 12 - 20 doi. Początkującą krawcowa od 7 - 12 doi. Ludzie w lasach nie
wątpliwie uposażeni najlepiej sięgają zawrotnych sum bo 30 - 40 doi. dziennie. 
Ta dziedzina pracy mnie' osobiście nie interesuje, jako że już rąbałem drzewo 
na Workuci e z t a różnica, .id b ar dzo niechętnie i ...za darmo.

Nie or i etuj ę się w rozpiętość! plac urzędniczych ani na szczeblach nauko - 
wych, sadze jednak, że < zachowują proporcje.

Należy w każdym razie przyjmować to wszystko ostrożnie i czytający te sło 
wa niech nie zachłystują się entuzj azmem i przerwą na chwilę pakowanie się do Ka 
n a dy.



Prawdą jest,że robotnik zarabia doskonale, prawdą jest,że wszystkiego jest 
wbród i tanio - najprawdziwsza prawda jednak tkwi w tym,źe ten świetnie zarabia- 
jący robotnik jest wart każdego centa. Tempo pracy nie jest mordercze bo lu
dzie pracuja i nie umierają a raczej żyja^ i to dobrze. Ale tempo tej pracy jest 
zawrotne.

Widziałem w Ameryce kolorowych robotników pracujących przy ładowaniu stat
ku. Okazy zdrowia i siły - pozostałe egzemplarze wygasającej rasy,jakichś chy
ba olbr zymów.Ludzie ci mimo chłodnej pory świecą potęga mokrych od potu tor
sów pracując z dokładnośćią i wytrzymałością robotów kończąc i zaczynając pra
ce z dok ła*dno  ść i a co do minuty. Nie widziałem aby któryś' z nich palił pod
czas pracy.Po załadowaniu statku na pokładzie oprocz wielkiej ilości zuży
tych papierowych kubków od wody nie znaleźliśmy ani jednej gazety co w Anglii 
jest nie do pomyślenia.

W Kanadzie ludzie pracują tak samo i praca ta nie wytrzymuje absolutnie 
porównania z tempem pracy w Anglii, gdzie s ię < wydaje, ze robotnik pracuje *ca-  
ła^ wstecz*.  Dlatego też pewnie oprócz nazwy geograficznej i... CHIPS ow nic 
więcej tu brytyjskiego zobaczyć nie można. Anglicy emigrujący tutaj uciekają 
natychmiast przestraszeni a może bardziej zdziwieni tym tempem pracy, Angiel
ki zaś za nimi - te podobno nie wytrzymują. .. 'klimatu* .

W barach, restauracjach, kinach czy na ulicy słyszy się wiszystkie niemal 
języki świata i przewagę. . .rosyjski ego. Może to jest moje osobiste złudzenie 
- jako że ten język dobrze pamiętam. Niemniej jednak jest cała masa cudzoziemc- 
cow zdecydowana większość to europejczycy - nie widzi się prawie rasy czarnej.

Dzięki właśnie znajomości jązyka rosyjskiego udało mi się natrafić na 
stad naszej nielicznej Polonii. Powiedziano mi, że jest polski kościół, polski 
ksiądz, nabożeństwa i t.d. Wybraliśmy się więc w najbliższy niedzielny ranek.

Śliczny kościółek bielejący jeszcze świeżym tynkiem, położony za miastem 
wtulony w przysadziste jabłonie i grusze. Obok plebania tonąca w malwach, da
lej sad a w nim pełno ław i stołów i tłum, mały może, ale nasz - polski.

Jest tak jakoś dziwnie! Czas jakgdyby stanął w miejscu. Nie. Jak gdyby 
cofnął się wstecz o ileś tam lat. Zepchnięty wspomnieniem świat usuwa się w 
cień, maleje i niknie. Chwila obecna miesza się z graniem dzwonów a na jej 
miejsce............małe zagubione miasteczko. Sierpniowa niedziela, kościół, barwny
tłum ludzki - gwar, nawoływania, strzelania z batów.

Jadą dziedzice szumnie i kolesno, toczą sięitrzaskiem po kochanych ko
cich łbach bryki i kałamaszki. Duże słomiane kapelusze *jaśnit< panienek*  
toną w powodzi barwnych chust wieśniaczek. A dzwony grają wsiąkając w ciszą 
niedzielnego poranka.

Miły, Dobry Boże, toc tu tak samo - dalekie echo tamtej sierpniowej nie
dzieli odbite trzynasto niemal letnia^ przestrzenią czasu. Tylko tłum mniejszy 
i dźwięk dzwonów trochę ■ może cichszy. Tylko zamiast parskania koni, klaksony 
samochodów, zamiast bryk i wolantów lśniący lakier na wilgotnej asfaltowej 
j e z dn i .

W kościele jasno od świec. Zapach jeszcze świeżej farby i modrzewia mie
sza się z wonią kwiatów. Skośne promienie słońca załamują się w witrażach 
kładąc kolorowe blaski na głowy klęczącego tłumu.

Msza św. za spokój poległych w Powstaniu Warszawskim. Ksiądz był wie zniem 
straszliwego Dachau,mówi o tych co zginęli i padali * j ak kamienie przez Boga 
rzucane na szaniec.*

Cienki dyszkant ministrantów zlewa się z dźwiękiem organów, m ie <s z a z 
łkaniem kobit ct, zapada głęboko w dusze i... co tu dużo mowie wzruszenie ścis
ka za gardło i czuje jak mi sie oczy pocą

Po nabożeństwie przed kościołem znowu tłum. Dzielą się na grupki. Nie sły
chać wprawdzie: *Piotrze , Janie, Onufry - bodaj cię zabito - podawaj konie*.  
Ale tak samo gwar nawoływania. Ludzid ci zajęci praca przez cały tydzień w ta 
jedną niedzielę maja tylko okazjd aby się widzieć i nagadać do woli.

Wciskam się właśnie w taka gromadkę nawiązując rozmowę z miłą, starsza 
pania na temat Kanady i możliwości życia.

%rtZara wiedziałam, źe pan obcy - powiada - bo my sle tu wszyscy znamy. Jak 
sle źyje? pyta pan. Ano żyle sle<. Harować trzeba, ale tyź Jest za co. Sześć 
lat panie Już tu jesteśmy 1 Bogu dzięki nie darmo. Mój pracuje w lesie za 
"legersa" a Ja wedle "housu". Kupiliśmy juz "haus^ 1 stajnie na samochód ale 
tego "caru" nijak jeszcze nie możemy się dorobić" a Wójciki - cholery - 
Juz maja o tam właśnie stoi, ten zielony".



"A przestań tvz stara"-wtr^ca *legers•-"do obcego człowieka i to przed 
kościołem sobaczyC na ludzi, a "cara" cl kupie tylko juz zamknij ten pysk 
Po prawdzie - zwraca się do mnie - to cholery te one Wólciki sa ale",.

Nie dowiedziałem się juz co ‘ale*  bo właśnie nadchodzili *cho1ery*Wój- 
ciki. Usłyszałem jeszcze głos mojej miłej rozmówczyń i:"Pani Tomaszowa Kocha
na a toć kupę lat" i td.

Później już po południu był piknik - ale po mojemu to była nasza sla 
niezapomniana prawdziwie polska majówka. W lesie na polanie przy dźwiękach pa- 
tefonu - starsi panowie w skarpetkach, szelkach opuszczonych po bokach rznęli 
na trawie w *żydka*  zajadaja^c wyśmienite gorące parówki z musztardą i popija- 
jąc piwem prosto z butelek.Młodzież p r zytupywała ochoczo polki i mazurki na 
drewnianej pod gołym niebem podłodze. Odbiegliśmy wprawdzie trochę od tra
dycji bo nie używano karetki pogotowia, ale za to księżyc juz wysoko był na 
niebie, kiedy ostatni *car*  załadowany po błotniki opuszczał gościnną pola
nkę. W dalekim kanadyjskim lesie spęd zil i śmy naprawdę nasza^ polską niedziele.

Wracając przez miasto warto jeszcze wstąpić do kanadyjskiego baru - te 
zas1uguj ą też na spe c j alną uwagę. A więc oddzielne pomieszczenie dla mężczyzn 
osobne znów dla kobiet samych lub w towarzystwie. Przypuszczam, źe tradycja 
ta zachowana się jeszcze z dawnych pionierskich czasów kiedy kobiet był tu 
szalony brak - a jeśli już była to zawsze za sobą z zapachem perfum niosła 
gwarancje mordobicia i strzelaniny.

I teraz tez. Przyjrzeć się dobrze atmosferze takiego baru dla mężczyzn 
■•trzeba stwierdzić, że kobieta stanowczo wygrywa na tej separacji.

Przedewszystkiem same wnętrza tych lokali są utrzymane w obrzydliwym 
tonie. Czerwone stoły, czerwone krzesła, czerwone s’ćiany, czerwone gęby kelne
rów, czerwono, a raczej czarno też się robi w oczach po dłuższym posiedzeniu 
w takim przybytku. Ludzie z lasów, z gdr, trampi, cowboye, handlarze, spekulan
ci, narkomani i czort wie jaki ‘kryminał*.  Piwo leje sie dosłownie strumienia
mi powodując przykry odór. Ale też i nic więcej oprócz tego piwa nie ma, nic 
kompletnie, nawet jeśli człowiek chce zażyć aspirynę, to musi popie piwem^ 
Tanie zresztąbo 10 centów szklanka. Ale tym gorzej. O godzinie późnej, wie
czorem co drugi przechodzeń na ulicy pijany nie wy łącz ając kobiet. Cała masa 
włóczęgów stoi pod ścianami hoteli napastując przechodnia o kilka centów. Ta 
strona życia zresztą tutaj, jest najmniej ciekawa.

Ogólnie jednak biorąc, wywiozłem z Kanady a raczej Vancouver9 u ogromnie 
miłe wspomnienia. Tak dalece, że kto wie, czy nie pomyślę poważnie o zmianie 
m.p. i przeniesieniu się do Kanady. Ojczyźnie się nie sprzeniewierzę, 
a uczuciowo ? jednakowo mi bliska Anglia, Kanada czy inna Australia, a byle 
pora przyszła sposobna i życia starczyło do Kraju wrócą.

Dziś przy masowej ochocie i chęci wzajemnego ludobójstwa człowiek tak 
ujarzmił naturę, że świat się skurczył i każdą przestrzeń można ujajc w go
dzinach więc i zmartwienie odpada, ze do Kraju daleko.

Pewnie, że nie bardzo to miła perspektywa: praca - ale można i tej kie
dyś w życiu popróbować. Biorę to oczywiście tylko do siebie.

A my już jesteśmy na t.zw. domowych wodach. Jeszcze manny cztery dni pod
róży do Antwerpii. Atlantyk trochę kaprysi - nikt nie zwraca jednak na to 
uwagi - jako źe każdy już jest mysią w domu. Według dziennika okrętowego, 
będziemy mieli za sob& 240 dni podróży, spieniony ślad wody za rufa^ długości 
około 36 tysięcy mil - prawie dwa obwody naszego globu. Ostatni etap rejsu- 
45 dni bez lądowania. Vancouver - Antwerpia, a co najważniejsze: zaległa 
wypłatę za osiem miesięcy i szczera intencje ‘likwidacji*  baru w nowejsie- 
dzibie S.M.W. Proszę uwzględnić, że wracamy bardzo spragnieni i prosimy 
pilnować nas, aby cos jeszcze zostało na opłacenie składek członkowskich, co 
zresztą przyrzekam w imieniu reszty.
P.S. IF numerze 'Naszych Sygnałów*  za kw i dc i eń - c ze rwi ec , z ain te resował mnie 
list *od  kolegi w nocy nad Paryżem*  zamieszczony w dziale': Kolegami po 
swiecie*  .

■Ładny list. Bardzo przyjemny. Ale... poco tyle angielszczyzny. Godny 
podziwu (mniej zazdrości) jest fakt opanowania obcego języka do tego stopnia 
że autorowi listu brak polskich słów do wypowiedzenia swoich myśli. A szkoda. 



, , Redakcja ‘Naszych Sygnałów' uważa za swój,szczególnie miły obowiązek wyra
zie nietylko w swoim, ale mamy nadzieję także i Czytelników imieniu - Kol. 
Krakusowi serdeczne podziękowanie za stałą współpracę. Dzięki jego barwnemu 
pióru mieliśmy,sposobność poznania z pierwszej ręki i usłyszenia o wielu 
sprawach, z którymi się Kolega Krakus zet-knał w swej 36 tysięczno-milowej 
wędrówce. - Redakcja Naszych Sygnałów przyrzeka wydawać regularnie numer co 
dwa miesiące, i ani jej w głowie "pozbywać'' się tak spostrzegawczego oka i tak 
jędrnego pióra - jakim jest dla nas Kol. Krakus. Więc jeszcze raz dzięku
jemy 1 prosimy o Jeszcze

Właściwie pozostajemy w rozterce. Czy w tej Kanadzie Jest tak źle Jak 
plsze kol. Kadulskl, czy nie tak bardzo źle. Więc może zdecydować się na 
radykalny krok- na antypody. Posłuchajmy eo plsze nam stamtad Kol.M.BIELSKI 
który przed kilku miesiącami wyjechał do Australii.

17 Hemingford Rd, 
E. Bentleigh, S.E.14 

20th August 1952.

‘Drogie i Kochane Samopomocowe Niewolnik!*

W naturze rzeczy leży iż na tutejszym gruncie, jak nakaźdym innym, taki 
przeciętny emigrant jak ja, potrzebuje nieco czasu, aby się z nowymi warunka
mi nieco otrzaakać, ajpozniej , przyszedłwszy ' do siebie", móc ponownie zacząć 
myśleć krytycznie

Otóż moje krytyczne myślenie na gruncie Kapitana Cooka rozpoczęło się od 
tego iż zaczynam poważnie żałować,ze się dałem namówić na pójście jego siadami. 
Wprawdzie nikt mnie nie nazawiał wyraźnie, ale obrazki z Australii były tak 
różowe, ii przesłaniały poważnie nieco ciemniejsza rzeczywistość.

, W pierwszym rzędzie wszyscy wyjeżdżający tu w przyszłości powinni rozu
mieć iż nie potrzebuje sie tutaj nikogo, ktoby mógł- zająć jakieś niezależne 
i odpowiedzialne stanowisko. Takich tutaj jest aż za dużo, stanowisk zaś mało. 
Potrzeba było i jeszcze jest, natomiast, czarnej masy, któraby z powodzeniem 
zastąpiła wymierających szybko starych auatra 1 ijczyków, tych z buszu.

Pozatym, w obecnej chwili nikogo tutaj nie potrzeba, gdyż przechodzi się 
sztucznie stworzony kryzys i jest nadmiar pracowników a brak pracy. Proszę 
wszystkich swoich Członków poinformować o tym...

Ja osobiście nie pracuję od pr zyj azdu i widzę i z' jak tak dalej pójdzie 
trzeba będzie zacząć się gwałtownie uczyć nowego zawodu, jak robienie butów, 
albo tez czegoś innego w tym rodzaju. Zresztą przy okazji wszystko to do
kładnie opisze i postaram sie was wszystkich dokładnie rozczarować, aby mieć 
jakieś towarzystwo w narzekaniu na los...

Nie bierzcie tych rzeczy jednak bardzo tragicznie, gdyż jakoś sobie dam tu 
radę, tymbardziej iź żona znalazła pracę i płaca jej doić dobrze... W porówna
niu z Anglią, zarabia dwa razy tyle. W wydatkach przedstwwia się to w ten 
sposób, że poza utrzymaniem dla nas obojga, (L.5.0.0. tygodniowo) pozosta
łe jej miej więcej jeszcze ekwiwalent tego co zarabiała w Anglii. Nie jest więc 
źle jeżeli się ma pracę...

W jakiś czas po przyjaździe doszliśmy do wniosku ii musimy Jednak kupić 
dom, gdyż niemcżliwem jest wydawanie L.6.0.0. tygodniowo na mieszkanie... 
Kupiliśmy więc mały murowany domek (pięć pokoi razem z kuchnią) który naa 
kosztował znacznie więcej niż miałoby to miejsce w Londyn!e... Domy są tu 
zn ac zni e droższe. . .

Sytuacja więc przedstawia się obecnie w ten sposób ii iona pracuje 
w biurze, ja zaś w ogrodzie, który jest mniej więcej rozmiaru Dzikich Pol oraz 
więcej je przypomina z wyglądu...

Ta ‘krzyżowa" praca daje mi jednak możność przekonania samego siebie, i i 
jeszcze się na coś na tej australijskiej ziemi przydaje.

Zamierzamy posiać wiele rozmaitych rzeczy, między innymi melony czerwone 
i inne, tak aby się można było przynajmniej objeść do syta południowymi 
owocami. ...
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Dąbkowski, jako wspólnik w studio fotograficznym, zarabia nieźle. Może się 
łatwo utrzymać z rodziną i nawet jakiś grosz odłożyć. Twieridzi jednak ii czasy 
nie są tak dobre i latem będzie 1epiej...Więcsj zapewnie nie warto pisać na 
ten temat, gdyż nie ma nic ciekawego. Gdyby śdgos z was coś specjalnie intere
sowało, proszę dać znać a postaram się dokładnie i ze szczegółami podać spra
wozdanie na zadany temat...'

Dziękujemy kol. Bielskiemu za list 1 wyrażoną gotowość służenia dalszymi 
informacjami. Mimo pozornie czarnych kolorów którymi list jest malowany,wy
dalę nam się,źe niejeden "Samopomocowy niewolnik" chętnie by zamienił lon
dyński fiat na "mały" plęciopokojowy domek z "ogródkiem" rozmiarów Dzikich 
Pól w Australii- szczególnie jak zaczną dojrzewać melony czerwone i inne. 
"Adresowane do stałych pracowników S.M.W., z którymi kol.Bielski kolegował w 
biurze w czasie pełnienia funkcji Sekretarza Związku Ofic. Mar. Handl.

Kończąc wędrówkę z Kolegami po swlecle wstępujemy po drodze do Południo
wej Afryki, skąd otrzymaliśmy list od Kolegi J. ERL1CHA.

216 Stella Rd. Hillary, Durban 
South Africa 
29.9. 1952.

'.... Bardzo dziękuję za nadesłanie mi 'Sygnałów', które ( zwłaszcza wia
domości ze świata o kolegach) są nadzwyczaj interesujące, tak, że nie tylko czto 
nków mogą zaciekawić. Pozwoliłem sobie kilka dni temu na zużytkowanie tego ma
teriału na zebraniu tutejszego' klubu polskiego gdzie opowiedziałem roda
kom, jak Polacy się w rożnych krajach świata urządzają. Wszyscy byli tak za
interesowani, że prosili o jeszcze. Jeżeli więc niema 'Copyright' na te ko
munikaty, to planuję nadal stałe je w ten sposób zużytkować.

A teraz pozwolę sobie opowiedzieć o moich osobistych losach od czasu jak 
tu do Poł. Afryki przyjechałem w maju 1947 r. A więc pierwsze pół roku spę

dziłem na pograniczu Be tchuanaland i pustyni Kaiahari w dużej fabryce stojącej 
na zupełnym pustkowiu. Wiedziałem z góry, że długo tam nie wytrzymam choćby 
tylko dlatego, że nie było tam możliwości kształcenia syna. Poza tym klimat i 
warunki kulturalne były- bardzo przykre. Przekonałem się w tym czasie, że bez 
nostryfikacji mego dyplomu inżynierskiego nie będę miał wielkich widoków na 
pr zy szłość. Zdecydowałem się więc rzucić te posadę i zabrać się do nauki, choć 
krok był bardzo ryzykowny ze względu na zupełny brak gotówki. Firma jednak 
postąpiła ze mna nadzwyczaj dobrze, gdyż bez żadnego zobowiązani a wypłaciła mi 
przy odejściu 3 miesięczną pensję. PojecHaliśmy więc do Durbanu, gdzie zabra
łem się intensywnie do nauki, aby sobie przypomnieć wszystko czego się uczy
łem lat temu około 20. Po czterech miesiącach zapisałem się na egzaminy z 
wielkim strachem i o dziwo - zdałem bez kłopotu. Otrzymałem piękny dyplom na 
pergaminie wydrukowany w obu urzędowych językach i uprawniający mnie do zaj
mowania wszelkich kierowniczych stanowisk w przemyśle. Jest to tymbardziej ko
rzystne, gdyż w całym kraju jest zaledwie około 1700 ludzi z takimi dyploma
mi. Pozatym sa one również uznawane w Południowej i Pótnocnej Rodezji. Po 
zdaniu egzaminu skusiłem się na propozycje jednego z naszych rodakow,aby mimo, 
że nie miałem kapitału przystąpić do spółki z nim i uruchomić zakppionę 
przez niego fabrykę wapna. Po upływie 2 lat uciążliwej pracy doszliśmy do 
wniosku, ze z powodu braku dostatecznego kapitału obrotowego nie da się dalej 
prowadzić tego przedsiębiorstwa i zostało ono sprzedane. H tym czasie porobi
łem jednak sporo znajomości i dzięki temu o tr zymałem propozycję wstąpienia do 
jednego z największych koncernów przemysłowych na tu te js zym terenie t.j. Anglo 
Transvaal Inrestment Corporation. Obecnie po upływie niecałych 3 lat pracy 
w tym koncernie jestem Managerem, czyli jak to się po polsku szumnie nazywa 
dy rektorem największych kamieniołomów na całej południowe j półkuli - z produk
cja 2000 ton dziennie. Zatrudniam przeszło 350 robotników wszelkich kolorów 
skóry oraz 40 białych pracowników. Zainwestowany w tym przedsiębiorstwie kapi
tał wynosi przeszło L. 500.000 a obrót miesięczny - L.20.000. Kamieniołomy 
mieszczą się w samym mieście Durban, a Rada N adzorcza urze'duie w Jobańnesbur- 
gu - 420 mil stąd, tak że właściwie jestem zupełnie niezał dzny i tylko raz na 
rok muszę zdawać sprawozdanie. Uposa żeni e otrzymuję bardzo dobre, jak również 
luksusowy samochód do dyspozycji, który co 2 lata jest zmieniany na nowy.



Po przepracowaniu 4 lat mam otrzymać 10 tygodni płatnego urlopu podczas którego 
planuję podróż' do Europy. Mam nadzieję wtedy odwiedzić Kolegow. W ub. roku 
kupiłem piękny wielki dom (oczywiście na 18-letnie spłaty) z przeszło K 
akrowym ogrodem,w którym m.in. hodujemy ananasy i banany. Służby mamy troje 
t.j. służąca, chłopca i ogrodnika. Południowa Afryka jest jedynym chyba krajem 
na świecie z europejska kulturą, gdzie jeszcze można mieć stosunkowo tania, 
służbę domową i panie domu nie muszą same sprza^tać i prąd, nawet jeśli są zu
pełnie niezamożne. Uważam, że mimo pewnych niepokojów politycznych (gdzie ich 
teraz niema) jest to wymarzony kraj dla imigrantów pod warunkiem, ze posiadaja 
oni fachowe wykształcenie. Dla innych nie ma tu żadnych widoków, gdyż niewykwa- 
lifikowane prace są zarezerwowane dla murzynów, hindusów i różnych mieszań
ców. Natomiast z fachem w ręku pra‘ce otrzymuje się odrazu, bezrobocie nie ist
nieje^, a zarobki są tak dobre, że np. ten kraj ma największa ilość samochodów 
na głowę ludności na świecie (licząc oczywiście tylko europejczyków) - wypada 
bowiem przeszło jeden samochód na 3 ludzi. Polaków jest tu stosunkowo nie 
wielu prawdopodobnie około 1000 z których większość mieszka w Johannesburgu 
i okolicy a w turban około 100. Dwa lata temu zorganizowałem w turban klub 
Polski, który teraz liczy około 70 członków t.j. 7 0% ogółu tutejszych Polaków. 
Przez pierwszy rok byłem prezesem tego klubu. Teraz brak czasu nie pozwala 
mi więcej na zajmowanie się czynne tą organizacją, lecz, stoi ona już na moc
nych nogach. Zebrania odbywaj ą się raz na miesiąc a prócz tego od czasu do 
czasu bale i inne rozrywki. Wszyscy tutejsi Polacy, żyja. bardzo przyzwoicie 
a niektórzy nawet dostatnio. Niema tu zupełnie antagonizmu do przybyszów, 
a koncerny przemysłowe zupełnie yyrażnie wolą cudzoziemców zatrudniać, niż 
ludzi tu urodzonych, gdyż ci sq z natury leniwi i mało ro zgarnięci. Pomimo, 
że istnieją dwa urzędowe języki t.j. angielski i t.zw. Afrikaans, znajomość 
angielskiego jest zupełnie wystarczająca za wyj ajkiem posad rządowych. Z kole
gów z Marynark i Wojennej jest tutaj kmdr.Jekie1,por.mar. Zakrzewski i bosm . 
Sztukowski. W Johannesburgu ponadto przebywa por.mar. Habe rlau. Wszystkim 
im powodzi się zupełnie dobrze i napewno nie mają powodow do narzekania na 
tutejsze stosunki. Zakrzewski jest bardzo poważanym na tutejszym terenie kon
struktorem żel a zo-be tonowym, Jekiel handluje stała., Sztukowski jest członkiem 
orkiestry symfonicznej, a Haberlau pracuje w fabryce materiałów wybuchowych- 
African Explosives A Chemical Industries (filia Imperial Chemical Industries 
ICI). Uważam, że już dosyć papieru zapisałem,a 1e jeżeli te Wiadomości spotka
ją^ sie z zainteresowanie m, to gotów jestem napisać więcej następnym razem. '

Dziękujemy Koledze Erlich o w 1za bardzo ciekawy 1ist.Szczególnie nam 
było miło wyczytać, ze Nasze Sygńały wzbudziły zainteresowanie aż w Durbanle. 
Oczywiście żadnego prawa autorskiego na te komunikaty nie posiadamy 1 prosimy 
z nich korzystać pełną gars‘ćlą z powołaniem się na z'ro'dło (zawodowa ambicja). 
Pozatym łapiemy za słowo 1 prosimy o następny list. Dziękujemy za wiadomości 
z Marynarki - a może Oni cos naplszą. Łączymy pozdowienia.

* # e

Czy wypełniłeś już i wysłałeś do S.M.W. ‘cegiełkę1 
z darem na Boże Narodzenie dla inwalidów i chorych?



W związku z prośbą Redakcji do Kolegów o nadsyłanie korespondencji oraz 
uwag i opinii, tia temat ‘Naszych Sygnałów' Kmdr. Kosianowski-Lorenz nadesłał 
nam list, który zamieszczamy poniżej.

11.11.1952.
•Szanowni 1 Drodzy Koledzy z Zarządu, z "Naszych Sygnałów" 1 z Kancelarii S.M.W.

Otrzymałem Komunikat, Listę Kolegow z adresami i Nasze Sygnały. Za wszy
stko bardzo dziękuję.

/Nasze Sygnały w nowej szacie są doskonałe. To znaczy - Nasze Sygnały 
WOGOLE doskonałe, a w nowej szacie są wygodniejsze. Bardziej "książkowe", 
bibliotekarskie...

Podobno por. mar. Hrynklewlcz-Moczulski juź zupełnie nie uczestniczy 
w Sygnałach C chorował biedak? ).A więc kto jest Redaktorem?

Ktoś o nlemnle jszym, " Iw im pazurze"... Ale kto ? Dlaczego się kryje ? 
chciałbym się dowiedzieć...
Przy okazji chclajem zapytać, czy wogólę nie było by, lepiej, aby się uni
kało anonimowości, a więc i pseudonimów 1 podpisów tylko, Jiterkaml? 
Rozumiem, źe to skromność autorów..., Ale chclałoby się odczuwać ZYWSZY kon
takt z Kolegami, chociażby przez świadomość, źe OTO, TEN a TEN napisał 
TO lub TAMTO... Kto to jest kochany "Szyper" ? A kto kryje się pod literkami 
L. M. ? Albo Z. K. ?

Proszę ml nie brać za złe źe zrobiłem tych parę sugestii, ale Redakcja 
zdaje się prosiła o uwagi...

A wlec Sygnały mi się BARDZO podobają, żadnych ani, uwag ani "zażaleń" 
nie mam, tylko właśnie prpśbao możliwie większa "jawność" a przez to żywszy 
kontakt.(ma się rozumieć jeśli niema jakichś poważnych "kontr").

Jaknajserdecznlejsze pozdrowienia łączę"

Bardzo dziękujemy Kmdr. Kosianowskiemu za miłe słowa pod adresem 'Naszych 
Sygnałów' oraz za podane uwagi, które postaramy się urzeczywistnić.

Jednocześnie w dalszym ciągu prosimy wszystkich Kolegów o nadsyłanie 
swych uwag i krytyki, tak byśmy mogli wydawać nasze pismo w takiej szacie, 
oraz na takim poziomie by wszyscy Koledzy, otrzymując "Nasze Sygnały’ znajdywali w 
czytaniu icn - rzeczywistą przyjemność.

BOŻE NARODZENIE JUZ NADCHODZI! CZY PRZYCZYNIŁEŚ SIĘ DO TEGO BY 
CHOĆ PRZYNAJMNIEJ JEDEN INWALIDA LUB CHORY MIAŁ PRZYJEMNE ŚWIĘTA?

WYDAWNICTWO SAMOPOMOCY MARYNARKI WOJENNEJ.
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