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1 o L U T Y
Stare podanie głosi, że kiedy woje Mieszka 

Pierwszego ujrzeli po raz pierwszy morze — zaśpie
wali'. bojową pieśń.

Kiedy w dziewięć wieków potym żołnierze i ma
rynarze Odrodzonej Rzeczypospolitej pod wodzą 
generała Józefa Hallera obejmowali Pomorze, a w 
dniu 10 lutego 1920 r. dotarli do Pucka — w piersiach 
’ch mus'ały grać echa nietylko Mieczysławowych i 
Boles1awo'wych wojów, ale i rycerzy Kazimierza Ja
giellończyka i hetmana Koniecpolskiego i legionów 
Henryka Dąbrowskiego.

Bo przychodzili nad morze nie po raz pierwszy.
Bo i nie jeden raz klin niemiecki, a ściślej mó

wiąc germański —• bo byli tam nietylko Brandenbur- 
czycy i Krzyżacy, ale Szwedzi, a nawet Duńczycy — 
wbijał się między nas, a morze.

Poprzez odcięcie Polski od morza — miało na
stąpić jej uzależnienie gospodarcze i w ślad za nim 
idące — polityczne. Można tu powtórzyć za profeso
rem Konopczyńskim: „Nie mylą się ci badacze, któ
rzy w dostępie do morza — widzą najistotniejszą 
treść kwestii bałtyck!ej w przeszłości i teraźniejszo
ści". Dla nas szczególnie dostęp do Bałtyku był i po
został kwestią życia i śmierci.

10 luty 1920 r. jest więc datą szczególną.
Z dala, schodzili się żołnierze do Odrodzonej 

Ojczyzny. Z pobojowisk wszystkich bitewnych pól 
Europy, bezmiarów Azji, ze Stanów Zjednoczonych, 
których Prezydent Wilson — pierwszy na terenie 
międzynarodowym — postawił jako jeden z warun
ków pokoju — odbudowani Państwa Polskiego z 
wolnym i bezpiecznym dostępem do morza.

I oto w tym dniu przyszli nad morze. Rzeczpo- 
spol'ta odnawia/a swe zaślubiny z Bałtykiem. Jeden 
rozdział historii kończył się drugi zaczynał.

Moment to za’’ste szczególny. W czasie gdy na 
wybrzeżu w Pucku odbywa s:ę historyczna uroczy
stość zaślubin Polski z morzem, w całym kraju biją 
radośni dzwony — odbywają się uroczyste aka
demie.

W Warszawie odbywa się uroczyste posiedzenie 
Sejmu, podwójni uroczyste bo jest to jednocześni 
pierwsza rocznica otwarcia Sejmu Ustawodawczego, 
— pierwsza rocznica odrodzenia parlamentaryzmu 
polskiego.

Marszałek Sejmu Wojciech Trąpczyńskl w swym 
przemówieniu o treści związanej z historyczną chwi
lą odzyskania morza między innymi powiedział;

„Dzisiejsza pierwsza rocznica posiedzenia na
szego Sejmu zbiga się z historyczną chwilą w której 
sztandary nasze zaszumiały nad brzegami Bałtyku, 
z chwilą na którą od tylu miesięcy wyczekujemy.

...Szum Bałtyku to najpiękniejszy hymn naszej 
państwowości Na pomorskim skrawku ziemi, na tej 
wąskiej tamie stoi przyszłość nasza.

Bez owych płuc otwierających się na wolne mo
rze, państwo nasze mogłoby egzystować, mogłoby 
wegetować, ale żyćby nie mogło, bo pozostawałoby 
zawsze w zależności od sąsiadów.

Zapatrzeni w przyszłość narodu musimy wlewać 
w serca młodzieży naszej ów niepowstrzymany pęd 
do wolnego morza •— pęd który już u ludów staro
żytnych uchodził za silniejszy nad śmierć. I wobec 
sąsiadów nie możemy ani na chwilę dopuścić wątpli
wości, że skrawka tego będziemy bronić do ostatniej 
kropli krwl“.

Ale kiedy przebrzmiały echa dzwonów i mów to 
nie danym nam było zasiąść do biesiadnego stołu.

Odzyskaliśmy dostęp do morza, ale nic więcej. 
Ani portów ani stoczni, ani okrętów.

Kilka ubogfch wiosek rybackich z jednym nad
morskim miasteczkiem — Puckiem na czele oraz pa
rę uroczych zakątków na Jastrzębiej Górze, na hel
skim półwyspie i w Orłowie. Nie można więc było 
zasiąść do biesiadnego stołu, a trzeba było zakasać 
rękawy i zacząć wszystko od początku.

Dzień 10 lutego, który stał się świętem Marynar
ki Wojennej był dniem w którym, robiono bilans na
szego dorobku nad morzem i na morzu.

I k’edy szły te rocznice — z roku na rok rósł 
nasz stan posiadania — ale równolegle wzmagał się 
też stan zagrożenia.

Ostatnie święto Marynarki Wojennej jakie ob
chodziliśmy w Polsce 10 luty 1939 to okres politycz
nych napięć, militarnych przygotowań i powszech
nej troski. Pozwoliliśmy sobie na chwalę o tym za
pomnieć, bo w dniu tym przybył do Gdyni świeżo 
wykończony na stoczni w Holandii O.R.P. „Orzeł".

Rocznicę następną — dwudziestą — obchodzi
liśmy już poza krajem.
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Pomorze nasze znowu zalała niemiecka fala, za
lewając z falą sowiecką całą Polskę.

Było we zwyczaju, że w wigilię 10-lutego odby
wały się uroczyste capstrzyki zakańczane apelem 
poległych marynarzy. ,

Czyniąc zadość, choć częściowo tej tradycji i 

wspominając historyczną chwilę odzyskania morza 
w roku 1920 — uczcijmy też pamięć wszystkich na
szych kolegów poległych, pomarłych z ran. oraz za
męczonych w obozach i więzieniach — za sprawę 
naszego wybrzeża 1 morza.

B W.

MORSKIE POCZYNANIA
W OKRESIE POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Aktywna polityka morska dawnej Rzeczypospo

litej kończy się za Władysława IV. Odżywa ona w 
okresie najmniej sprzyjającym, w jednym z najbar
dziej ciężkich i trudnych w naszej historii, oraz w 
okolicznościach, pozwalających na snucie pewnych 
analogii historycznych. Z tych względów omówienie 
polskich poczynań morskich w okresie Powstania 
Styczniowego może być szczególnie interesujące w 
dobie obecnej.

Inicjatywa wyszła niejako ze strony angielskiej. 
Mianowicie w czase rokowań przedstawiciela Rządu 
Narodowego Władysława Zamoyskiego z Ministrem 
Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii Russelem, 
ten ostatni oświadczył, że o ile Rząd Narodowy bę
dzie posiadał okręt pływający pod polską banderą 
wojenną — to w wypadku zawinięcia takiego okrętu 
do portu brytyjskiego — Wielka Brytania może 
uznać Rząd Narodowy za legalny Rząd Polski i przy
znać Polsce prawa strony wojującej.

Oczywista, że miałoby to olbrzymie znaczenie 
polityczne i spowodować bardzo korzystne dla spra
wy Polski konsekwencje.

Władysław Czartoryski, który był głównym agen
tem dyplomatycznym Rządu Narodowego •— wszczął 
strania na terenie Francji, gdzie wysunięto na orga
nizatora i przyszłego dowódcę polskiej floty — ofi
cera francuskiej marynarki handlowej niejakiego 
Magnana.

Za pieniądze Czartoryskiego i Zamoyskich zaku- 
pino w Konstantynopolu statek „Samson" w Anglii 
statek „Princess". Po przerobieniu i uzbrojeniu mia
ły one być użyte na Morzu Czarnym, jako wsparcie 
dla powstań na Kaukaz'e.

Magnan z misji się nie wywiązał i okazał się w 
końcu człow'ekiem z gatunku „blagier pospolity". 
Musiano go odwołać a „Samson" został sprzedany.

Sprawa jednak nie upadła, bo w międzyczasie w 
Paryżu zjawł się fachow!ec z prawdziwego zdarzenia 
— oficer marynarki rosyjskiej, dowódca korwety na 
Dalekim Wschodzie — Władysław Zbyszewski.

Na wieść o powstaniu 1 organizowaniu floty na
rodowej zbiegł ze służby carskiej i ofiarował swe u- 
sługi Rządowi Narodowemu.

Wypracowany przez niego plan działania opierał 
się na fakcie że w wyniku wojny Krymskiej — Rosja 
na Morzu Czarnym nie miała prawa utrzymywać 
floty wojennej, ąle posiadała. oczywiście flotę handl.

Przecwlko tej flocie — Zbyszewski, proponował 
zorganizowanie i prowadzenie walk korsarskiej. 
Miała to być, jakbyśmy to dziś pow hdzieli, wojna 
ekonomiczna, w skutkach podobna do wojny prowa

dzonej okrętami podwodnymi w ciągu obu wojen 
światowych.

Jednocześnie akcja tej floty mia‘a podtrzymy- 
.wać ruchy powstańcze na Kaukazie i na Ukrainie.

Kierownictwo akcją miało spoczywać w t.zw. 
„Organizacji Głównej Sił Polskich na Morzu" a 
pierwszych organizatorem Generalnym został mia
nowany Zbyszewski pod przybranym nazwiskiem 
Karpia. Komisarzem Rządu Narodowego dla Spraw 
Morskich — a więc Ministrem Marynarki został 
Leon Królikowski.

W Ktym 1864 r. statek „Princess" przemianowa
ny na „Kościuszko" wypłynął z Newcastle do Kon
stantynopola. W drodze jednak — gdy statek zawi
nął do Malagi na skutek nacisku Rosji — został zre
widowany i pod zarzutem że wiezie broń i żołnierzy 
przeciwko państwu pap'eskiemi — skonfiskowany, 
a zaloga internowana.

Próbował po tym jeszcze Zbyszewski uzyskać we 
Włoszech okręty i załogi — ale Powstanie już doga
sało i wszelka akcja stawała się bezprzedmiotowa.

Niezależnie od tej akcji organizowania narodo
wej floty wojennej — w czasie Powstania Stycznio
wego miał miejsce jeszcze jeden fragment morski — 
na Bałtyku.

Mianowicie jeden z organizatorów Powstania 
Józef Demontowicz otrzymał w grudniu 1862 r. po
lecenie zorgan‘zowania wyprawy morskiej z bronią 
i (ludźmi na Litwę.

Demontowicz wynajął w Londynie statek „Ward 
Jackson". Załadował k’lka armat, 1000 karabinów, 
5 ton prochu, sukno na mundury i t.p. i statek z 
Teofilem Łapińskim, jako dowódcą wyprawy szczę
śliwi wymknął s’ę z Londynu, ponieważ na okręcie 
rosyjsk’m, który miał ścigać Polaków rewolucioniści 
Mazz!nlego i Bakunina popsuli maszyny. Jednak 
statek w drodze wszędzie był obserwowany przez 
szpiegów rosyjskich, nawet adiutant Łapińskiego — 
Tugenhcód okazał s’ę też szpiegiem rosyjskim.

W Malmó przeładowano transport na żaglowiec 
„Emilie" 1 skierowano się ku Kłajpedzie.

Przy nieudałym lądowaniu u brzegów żmudzklch 
zatonęło 24 ocho+ników powstańczych i „Emilie" za- 
wróc’ła do Malmo.

Choć próby wskrzeszenia floty w czasie Powsta
nia Styczn owego skończyły się niepowodzeniem to 
zasługują one na szczególną pamięć i szaęunek. Są 
one bowiem dowodem zroz mienia wartości wyko- 
rzystania morza oraz znaczeń'a marynarki wojennej 
w walce o wolność narodu i utrzymania tej wolności.

B,W.
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DZIESIEC LAT TEMU
O.R.P. „BłYSKAWICA". W ciągu stycznia i lu

tego „Błyskawica" bierze udział w konwojach i pa
trolach w rejon!e Gibraltar. Oran, Alexandria.

O.R.P. „BURZA" bierze udział w eskorcie kon
woju do St. Johns (Nowa Fundlania) — otrzymuje 
rozkaz pospieszenia z pomocą uszkodzonemu i nie
zdolnemu do ruchu amerykańskiemu okrętowi 
„Campbell". W pobliżu uszkodzonego okrętu w odle
głości! 2500 yardów znajdował się niemiecki okręt 
podwodny bardzo ciężko uszkodzony w stanie wła
ściwie tonącym. „Burza" krąży całą noc i następny 
dzień wokół uszkodzonego „CampbeU‘a“ osłaniając 
go przed ewentualnym atakiem op. Kiedy już było 
widać, że nienrecki op. tonie „Burza" podeszła do 
niego ii zabrała 7 rozbitków. Op. zatonął. Był to o- 
kręt podwodny, który uszkodzony bombami głębino
wymi został następnie staranowany przez „Camp
bell".

Następnie „Burza" przyjęła załogę „Campbella" 
i znajdujących s'ę na nim rozbitków ze storpedo
wanego statku norwerskiego.

Departament Marynarki U.S.A. wydał w dniu 17. 
3. 43. komunikat dla prasy i radia, w którym podał 
przebieg zdarzeń z okrętem Campbell i opis ofiar
nej pomocy udzielonej temu okrętowi przez O.R.P. 
„Burza". Załoga „Campbella" była zachwycona 
dzielnością i gościnnością załóg' „Burzy".

O.R.P. „GARŁAND". W ciągu stycznia i lutego 
„Garland" bierze udział w eskortowaniu konwojów 

z Anglii do Argentia (Nowa Fundlania) i z powro
tem. Często w towarzystwie z O.R.P. „Burza".

O.R.P. „KRAKOWIAK" — W dniach 9 — 15. 2. 
„Krakowiak" bierze udział w eskorcie konwoju z 
Anglii do Oranu, a w dn ach 19-24. 2. a jako dca 
eskorty przeprowadza konwój z Gibraltaru do Płn. 
Irlandii.

O.R.P. ..ORKAN" 18. 12. 42. podniesienie bande
ry na O.R.P. „Orkan". W ciągu grudnia i stycznia 
przygotowanie okrętu do kampanii. W końcu stycz
nia przejście do Akureyr' (Islandia) skąd „Orkan" 
b erze udział w składzie silnej eskadry, składającej 
się z pancernika, krążownika i 4 kt. — w pośrednim 
osłanianiu konwojów idących do Murmańska.

O.R.P. ..PIORUN". W pierwszej połow’e stycznia 
43 r. .Piorun" dwukrotnie bierze udział w operacji 
Home Fleet u brzegów norweskich. W dniach 20-27 
bierze udzał w eskorcie konwoju idącego do Mur
mańska a po jednodniowym, postoju w Polarnej e 
..Piorun" eskortuje konwój idący z Murmańska do 
W. Brytanii.

O.R.P. „ŚLĄZAK". W pierwszej połowie stycznia 
jako dca eskorty urzeprowadza konwój z Gibralta
ru do Angl'i.

O.R.P. „SOKÓŁ". W końcu stycznia „Sokół" 
przechodzi do bazy operacyjnej w Lerwick (Szet- 
landy) a w dniach 24 stycznia — 8 lutego przebywał 
na patrolu operacyjnym przy wejściu do Alten Fior
du (Norwegia).

Z KLUBU DYSKUSYJNEGO OFIC. MAR. WOJ.
W dniu 25 stycznia w Klubie Dyskusyjnym 

Kmdr. por. B. Wroński wygłosił referat p.t. „Sprawa 
odtwarzania Polskich S ł Zbrojnych na Zachodzie" 
Poniżej podajemy resume referatu — uzgodnione z 
prelegentem.

1. Tworzenie Polskich Sił Zrojnych na Zachodzie 
powinno być funkcją celów politycznych, któ
re chcielibyśmy osiągnąć w czasie wojny.

2. Nasze cele, polityczne można sformułować w 
jednym zdaniu „Odbudowa niezależnego pań
stwa w takich warunkach, które zapewniłyby 
trwały byt i pomyślny rozwój".

3. Do osiągnięcia tego celu pewne zadanie przy- 
padną Krajowi •— pewne wychodźtwu polskie
mu na Zachodzie.

4. Pierwszym zadaniem wychodźtwa powinno być 
włączenie Polski do Obozu Zachodniego przez 
uzyskanie wśród mocarstw Zachodu — pozycji 
sprzymierzeńca. Jeśli bowiem tego nie zrobi
my — to Polska będzie reprezentowana jedynie 
w obozie komunistycznym.

5. środkami do wykonania tego zadania będą 
Polskie Władze Polityczne oraz podporządko
wane i.m Polpkdie Siły z/brojne, które byłyby 
głównym wyrazem współdziałania Narodu 
Polskiego z obozem Zachodnim.

6. Polskie Siły Zbrojne na zachodzie winny być 
zdolne:
1. do wzięcia udziału w działaniach wojennych 
2. do rozwijania się w miarę napływu ludzi
3. do szerokiego rozwinięcia się po powrocie 

do kraju
7. Szczególnie należy podkreślić potrzebę posia

dania możliwie d-'Jżych Sił Zbrojnych w chwili 
oiśwabadzanią Kraju, tak dla obrony granic 

i zapobiegania faktom dokonanym jak i u- 
trzyman u ładu i bezpieczeństwa wewnętrz
nego.

8. Last but not least, P.S.Z. na Zachodzie będą 
mia’y doniosłą rolę moralną dla Kraju.

9. W razie odtwarzania P.S.Z. — będzie też od
twarzana Marynarka Wojenna.
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W PERYSKOPIE
W Lloyd‘s Register of Shlpping znajdujemy cie

kawe dane za rok 1952;
światowy handlowy (gross) 90.180.000 t.
przyrost w 1952 roku 2.935.000 t.

z tego przypada na:
Japon’ę 605.000 t.
Włochy 372.000 t.
Niemcy 367.000 t.
L’’berię 303.000 t.
Francję 271 000 t.
Szwecję 219.000 t.
Wspóln. Bryt. 163.000 t.

Porównując stan obecny ze stanem z 1939 r. wi
dać. że największy przyrost osiągnęły:

St. Z.jedn. 15.883.000 t.
Panama 3 023.000 t.
Norwegia 1.072.000 t.

natomiast niedobór mają:
Niemcy 3.085.000 t.
Japon’a 2.843.000 t.

NajwlęKsza część tonażu świtowego przypada 
obecnie na statk1 o wyporności 6.000-8 t.. co jest wy
nikiem programu konstrukcyjnego z okresu drugiej 
woiny światowej. Po wolnie natom’ast zbudowano 
naiw’ęcej statków o wyporności 10 000-15 000 t.. co 
tłumaczy s’ę wzrostem liczby tankowców, w latach 
1951-52 ogóinv to^aż tankowców wzrósł o 1.460 000 t., 
ogiągsiac 19.989 000 t.. czyi’ 22% świtowego tonażu 
handlowego Ohe^me największą flotę tankowców 
pos’ada Wielka Brytan’a.

Jeże1! chodź' o napęd, to ogół°m jest statków 
motorowych 29% (w 1952 r. zwiększ, o 2%)
parowych 71%

Ilość statków motorowvch we flotach w*elu  pań
stw jest różna. na czoło jednak wysuwają s’e pań
stwa. skandvnawsk!e z Norwegią — 77%, Szwecją — 
73% 1 Dan*a  — 72%.

Paliwa używa się raczej płynnego — 85%. nato
miast węgla —• 15% Dla wówtmh warto nrzyno- 
mn'eć. że w 1914 r. 97% tonażu światowego stosowało 
weg'<el. a w 1930 r. już tylko 45%.
POLSKA

Numer 4 (356) „Wiadomości" przynosi wspo
mnienia o n’edawno zmarłym historyku Stanisławie 
Bodniaku. dyrektorze Biblioteki Kórnickiej, a od r. 
1947 profesorze un’wresytetu poznańskiego. Jego 
największa zasługa dla historiografii polskiej są ba
dania dz'eińw Po’ski Jagiellońskiej na. morzu, cze
mu pośw'eci z górą 25 lat. Wynik’ długoletnich do
ciekań ogłaszał w . Pamiętniku BibUo+eki Kórnic- 
k’ei“. który przejął od poprzedniego dyrektora Fun
dami i w r. 1930.

Już w okres’e studów uniwersyteckich zetnął 
się on ze sprawami morskhni przy pracy nad Kro
merem. który brał udz'ał w kongresie szczecińskim 
w r. 1570, k’edy to Polska no raz p'erwszv wystąpiła 
na arenę polityki międzynarodowej w charakterze 
pierwszego mocarstwa na Bałtyku.

Dz‘edz’na zagadnień Polski na morzu nie była 
bynajmniej ugorem. Pamiętamy prace Łukasza Go
łębiowskiego. Tadeusza Korzona Adolfa Czołowskie- 
go i Adama Szelągowskiego. który dał zagadniemu 
podwaliny polityczne t gospodarcze. Zasługa Boś
niaka leży jednak nie tylko we wskazaniu nowvch 
źródeł do badań nad dz!e.jami floty polskiej, ale rów
nież w porównaniu całośc’ zagadnień morskich ze 
sprawami ogólno-europejsk’mi. On odtworzył orga
nizacje wJadz morskich za panowania Zygmunta 
Augusta, jak rwnleż poi1 tykę Polski na. morzu. Po
równując ja z zagadn'enia.mi polityczno-gospodar
czymi Bałtyku. Nie kto inny, jak właśnie Bodn’ak 
przypomnfał nam lstn*en ’e polskiego ludu morskie
go z rzeszami legendarnych kaprów królewskich.

Pierwszym przyczynkiem, i jak gdvbv kamie
niem nulowym szeregu prac nad zagagnieniamt mor
skimi. była ks’'ążka wvdana w Krakowie w r. 1929 
p.t. Kongres szczec/ński na tle bałtyckiej nolitvki 
nolsk’’ei“. w , Kronice m’asta Poznania", w , Roczni
ku Gdańsk’m“. w Przeg^zf e H’Stnryczt)o-Woisko- 
wym" i wielu innych. Całość zebrał Bndn'ak w książ
ce wydane’ w r. 1939 p.t „Poiska a Bałtvk za osta
tniego Jag'ellona". która pomimo że zniszczyli ja 
N'emcv podczas okupach, dzięki’ zachowanej odbitce 
korektorskiei ukazała s’ę w r. 1946 w „Pamiętniku". 
W BRYTANIA

Parada floty, o której była wzmianka w osta
tni numerze, z okazji koronacji odbędz'e się w 
Sp'thęad 15 czerwca br. Królowa Elżbeta II wraz 
ze swym małżonkiem Ks’ęciem Edvnb”rga. który w 
międzyczasie mianowany został admirałem (Admirał 
of the Fieet) odbędz!e przegląd floty z pokładu 
H.M.S. ,.Surpr!se“ 1.590 ton. Poza okrętami' Royal 
Naw. również jednostki państw óbcvch. Marynarka 
handlowo i floto, rybacka beda również reprezento
wane. Oto skład floty ogłoszony nrzez AdmlraT'cję:

1953 1937
pancem’ków 1 11
lotniskowców 8 5
krążowników 12 16
kontr torpedowców 20 60
fregat 40 8
trawlerów 18 10
okrętów podwodnych 30 22
innych 62 10

Razem 191 142
W paradd e weźm!e udział około 350 samolotów 

lotn’ctwa morskiego. Z zestawienia w’dać jak w'el- 
k!'e zmiany zaszły w składce flot od ostatniej para
dy. przed drugą wojna światową.

W Royal Noyy wnrowadza s’ę trzy zasadnicze 
typy siln!ków spalinowych D!esel‘a do napędu 

głównego na jednostkach mnieiszvch oraz do na
pędów mechanizmów pomocniczych 

typ I o mocy 2 500 H.P.
typ II " 750 — 2 000 H P
typ III " 200 — 800 H.P.

Standaryzacja ta pociąga za sobą daleko idące 
uproszczenia problemów obsług1 nanraw i t.p. Przy
pomnieć należy że nodc^as ostatniei wnjny w Rova.i 
Naw było ponad 400 rĄżnych t.ynów sumków spał’ 
nowvch. a w‘ele z nfch benzvnowvch które stwarzały 
trudny promem magazynowania równych naliw na 
okręcie, zw‘ększając niebezp'eczeńsłwo pożaru.

Nowy typ trawlera „Con’ston“. jest zbudowany 
całkow’cie z metali nie-magnetycznyćh, a ze

wnętrzna. strona, kadłub” pokryta iest warstwa 
drzewa. Wynosażonv w najnowsze urządzenia okręt 
ten może trałować tak miny magnetyczne jak i 
akustyczne.

Tankow’ec . Auris" należący do Anglo-Saxon Pe
troleum Co. napędzany jest kombinacją silników 
Diesel‘a i turbiny spalinowej (1.200 H.P.) z prze- 
kładni ą elektryczną. Turbina spalinowa została za
instalowana na mfejscu jednego z czterech początko
wych Dlesel‘1 1 dostarcza 40% całkowitej mocy napę
dowej statku. Po kilku rejsach o łącznej długości 
53 00Ó M. stwierdzono że turbina pracuje niezm' ern‘e 
regularnie. Zużycie pal’wa iest tego samego rzędu 
co przy turbinie Rafowej podobnej mocy. Jako pali
wo stosowano początkowo olej deselowy, poczym 
olei znaczni'e cięższy. Główną zaletą turbiny spalino
wej jest, poza regularnością pracy, potrzeba tylko 
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znikomej liczby ludzi do obsługi . W projekcie jest 
budowa większego tankowca z turoinami spalinowy
mi o mocy 8.300 H.P,

JAPONIA
Marynarka Stanów Zjednoczonych przekazała 

tworzącej s,ę nowej marynarce wojennej japońskiej 
siedem iregat kiasy „Colony, aą to; „Cnariocteville“, 
„Coronado-, „Macmas11, „udgen*,  ,,Pasco“, „Pougn- 
Keeps.e'*  i „Sandusky11. Japończycy przemianują je 
używając nazw drzew i kwiatów. Nowa bandera to 
kw.at wtśni z białym słońcem, na tle siedmiu niebie
skich i ośmiu białych poziomych pasów,
NIEMCY WSCHODNIE

Morska Policja Ludowa szybko się rozrasta. 
Stworzona latem 1950 r. z kilku zaiedwle ścjguczy i 
trawlerów, urosia do 60 jednostek z którycn dw.e 
mają ponad 1.000 ton. Flotyia składa się podobno z 
15 trawlerów, 4 jednostek w.ększycn i 40 mniejszych. 
W marynarce stuzy 10.000 ludzi, a ośrodek szkole- 
mowy znajduje się w Parów, koło Straisundu, gazie 
każdego toku przeszKala się 1.000 marynarzy i 150 
oticerow w naw-gacji, sygnalizacji radarze, artylerii 
i radni oraz w.eazy politycznej. Dowudcą marynark- 
jest Waldemar V er ner, oyty dekorator okien wysta
wowych, który po wojn e został komisarzem politycz
nym w Straisundzie. Póżn.ej nadano mu stopień 
aamirana, a poza tym jest też wiceministrem spraw 
wewnętrznycn w rządzie Wschodnich Niemiec. Do 
pomocy mą on dwócto następców. Szefem szcaou jest 
kpt. mar. neinz wouKucnen, aowoaca flotyll podczas 
ostatniej wojny. Za parę miesięcy ma przyjść z Kron
sztadu fiotyla okrętow podwodnych, wraz z 38 byłymi 
niemieckimi oficer uroni poawodnej, którzy 
szKOiiih się na nich przez rok. Dla flotyll zoudowano 
w n.espełna trzy m.siące bazę w małym porcie CHove 
na Rugd.
STANY ZJEDNOCZONE

Dowódcą 7-ej floty działającej na wodach ko
reańskich jest wice-adm. Josepn J. Clark, U.S.N. 
W skład floty wchodzi pięć t.zw. Task Force. Jest 
więc; •
TASK FORCE 72 (do n.edawna patr. wody Formozy) 

2 kontrtorpedowce
30 samolotów obserwacyjnych

TASK FORCE 77 (grupa uderzeniowa lotniskowców) 
3 lotniskowce 
1 pancernik 

1 krążownik
18 kontrtorpedowców

300 samolotów
TASK FORCE 90 (grupa desantowa)

30 barek desantowych
TASK FORCE 92 (grupa zaopatrzeniowa)

5 kontrtorpedowców eskort.
80 transportowców

TASK FORCE 95 dzieli się na:
I — zachodnią grupę patrolowe - blokadową — 

Morze żółte
1 lotniskowiec
1 krążownik
6 kontrtorpedowców 
4 fregaty 

25 samolotów
II — wschodnią grupę patrolowe - blokadową — 

Morze Japońskie
1 krążownik
8 kontrtorpedowców

10 fregat
15 trawlerów

oraz okręty Wspólnoty Brytyjskiej
Na wschodnim wybrzeżu operacje ograniczają się 

z grubsza do t.zw. „ukąszeń grzechotnika“ czyli 
ostrzeliwania przeważn.e przez pancerniki „Missouri1* 
i „Iowa", dróg oraz linii zaopatrzemowycn nieprzy
jaciela. Poza Dlokadą trawlery pracują dzień i noc, 
tratując ciągle przez Chińczyków stawiane mmy.

Jezaii cnodzi o waikę w powietrzu, to dzięki 
umowie pomiędzy maryuaraą i lotnictwem, podzielo
no Koreę wzdtuz i w za.cnocin.ej połow.e działa lotni
ctwo, nacom.ast we wscnodmej, górzystej, lotnictwo 
morskie z lotniskowców Operacje samolotow mary
narki ograniczają s.ę raczej do działań podczas dnia, 
jednak i w nocy K.ażoy lotniskowiec wysyła kima ma
szyn z zadaniem nękana nieprzyjaciela, od wscaodu 
do zachodu słońca z każdego lotniskowca startuje od 
100 do 150 samolotow. Ciekawy jest sposob ataKowa- 
nia obiektów meprzyj acieiskicn uromonycn simą 
artyler.ą przeciwlotniczą. Najpierw uderza dywizjon 
sarnoiotow odrzutowyen i „zausza1* o.p.i., następnie 
bombowce o napędzie śmigłowym idą do bombardo
wania, w końcu zaś samoloty odrzutowe startują 
jeszcze raz ii eskortują oomoowce w drodze powrot
nej. samo bomoardowanie jest jednak trudne ze 
względu na świetne maskowanie, w Którym Cniń- 
czycy aą pierwszorzędni.

Spór marynark. z lotnictwem o metodę bom
bardowania strategicznego został tymczasowo 

rozstrzygnięty na korzyść marynarki, zalecającej 
użyc,e samoiotów oomb^raującycn o średnim zesię- 
gu, operującycn z pokładów lotniskowców o wypor
ności bO.OOO ton. W i.pcu ub. r. połażono stępkę pod 
pierwszy tej kiasy okręt. „ForrestaR- (nazwisKo tra- 
g.czn.e zmarłego sekretarza marynarki). Oto główne 
aane cnarakterystyczne:

wyporność (pod pełnym obciążeniem) 75.000 t. 
długość 1.040 stóp — 318 m.
max. szerokość pokładu 252 stup — 77 m. 
szybkość ok. 33 węzły
Rozmiary lotniskowca podyktowane zostały n.e- 

tylko ilością samolotów bombardujących ale również 
i myśnwsk.ch potrzebnych dla osłony pierwszych, 
jak też do odpierania ataków lotnictwa nieprzyja
ciela. Koszta budowy „ForrestalPa będą w granicach 
218 milionów dolarow. Okręt będzie spuszczony na 
wodę w marcu a wykończony w grudniu 1954 r. Bu
dowa tej olbrzymiej jednostki potrwa więc tylko 29 
imeslęcy.

Drugi lotniskowiec tej klasy „Saratoga* 1 rozpo
częto budować w grudniu ub.r. Silniejsze maszyny 
zwiększą szybkoć „Saratogi**  do 35 węzłów. Stępkę 
pod trzeci położy sLę w bieżącym roku. Na przestrze
ni następnych dziewięciu lat przewidziana jest budo
wa j’ednej takiej jednostki rocznie, z tym że poczy
nając od czwartego lotniskowca zastosuje się ma
szyny o napędzie atomowym.

Według nieoficjalnych źródeł, eksperymentalny 
okręt podwodny napędzany dwoma turbinami typu 
Walthera (woda utleniona o stękaniu 90% plus pa
liwo płynne) ma osiągnąć szybkość 24 - 25 węzłów w 
zanurzeniu. Znajdujący się obecnie w budowie 
pierwszy okręt podwodny o napędzie atomowym 
„Nautllus1* (nazwa okrętu podwodnego ze znanfej 
poW-eści Juliusza Verne‘a „Tysiąc mil podmorskiej 
żeglug-.* 1) ma podobno osiągnąć jeszcze większą 
szybkość w znurzeniu, bijąc przy tym okręt o napę
dzie typu Walth-sra — nieograniczonym zasięgiem 
i większym bezpieczeństwem, jako że woda utleniona 
o dużym stężeniu ma charakter wybuchowy. Budowę 
„Nautiliusa11 rozpoczęto w czerwcu 1952 r. a spuszcze
nie na wodę nastąp, w r. 1954. Kontrakt budowy 
drugiego okrętu podwodnego o napędzie atomowym, 
„Sea Wolf11, został już zatwierdzony. Czynnikiem 
chłodzącym i pośrednim w przenoszeniu energii w 
mechanlźmie napędowym „Sea Wolf‘a“ będzie rtęć, 
w odróżnieniu od „Nautilus*a “. w którym powyżsi 
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rolę spełnf.a woda. Obydwa okręty będą o wyporności 
po 2.500 ton. Koszta budowy każdego — około 40 mi
lionów dolarów, przyczym sam mechanizm napędowy 
będzie kosztował około 25 milionów dolarów.

Marynarka amerykańska przystąp ła do budowy 
50 kieszonkowych trawlerów, całych z. drzewa, 

które będą opuszczane na wodę z okrętow macierzy
stych. Większe statki handlowe będą również w nie 
wyposażone. Trawler ma tylko cztery stopy zanurze

nia, a załoga składa sie z 6 ludzi. Jednostki te b0dą 
szczególnie przydatne przy oczyszczaniu pól mino
wych, niebezpiecznych dla większych okrętów.
SPROSTOWANIE

W ostatnim numerze (No. 4/31) zaszła omyłka 
w notatce o lotn skowcach brytyjskich. Część po
kładu przeznaczona do lądowania będz.e nachylona 
pod kątem 8 stopni nib do, lin i poziomej ale do lim. 
środkowej okrętu, ku lewej burcie.

SZYPER

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA —■
Z owazjl święta Mar Woj. Pan Admirał J. świr- 

ski nadesłał życzenia, które zamieszczamy poniżej: 
„Nie mogąc brać udziału w święcie z powodu gry
py, .składam na ręce Pana Porucznika, jako prezesa 
S.M.W. najlepsze i serdeczne życzenia dla persone
lu Marynarki Wojennej w dniu Jej święta

J. Świrski, Vice Admirał."

LONDYN
Spotkanie Towarzyskie w S.M.W.

Dnia 28 grudnia 1952 Koło Pań przy S.M.W. u- 
rządz-ło „Mikołaja" dla dzieci członków. Przy choin
ce odbyło się wręczenie droonych podarunków i sło
dyczy oraz gry i zabawy. W roli „Mikołaja" z dużą 
umięjętnością i darem zabawiał dzieci kol. Pokład- 
nlk, któremu w tym miejscu składamy podziękowa
nie. Następnie dziec. ugoszczono podwieczorkiem. 
Przybyło 25 dzieci.
Doroczny bal S.M.W.

Podobnie jak w latach poprzednich doroczny 
Bal S.M.W. z okazji święta Mar. Woj. odbył się w so
botę dnia 7 lutego w salach Klubu Orła Białego w 
Londynie.

Bal tegoroczny zgromadził rekordową ilość go
ści dochodzących do1 400 osób. Sale Klubu i klatka 
schodowa były ozdobione bardzo pomysłowymi de
koracjami 'zaprojektowanymi .i wykonanymi przez 
panie z Koła Pań S.M.W. Tegoroczną odznaką pa
miątkową z Balu, którą otrzymywa’a każda pani był 
konik morski, bardzo estetycznie wkonany z filcu 
i cekinów. Do tańca grały dwie orkiestry a mazur
i walc figurowy nasuwał wspomnienia dawnych do
brych czasów, pozwolił zapomnieć o latach, które 
zbiegły na obcej dalełkiej ziemi. Już świt dobrze 
ozłocił pokryte szronem ulice, gdy goście zaczęli 
ociągając się opuszczać zabawę, która według po
stronnej opinii była jedną z najlepszych tegorocz
nego karnawału.

Z gości honorowych obecnym był gen. Anders 
z małżonką i szereg osobistości z Polonii londyń
skiej.

Powodzenie balu i jego dobra organizacja jest 
wyłączną zasługą Koła Pań SM W, które z wielkim 
nakładem pracy i poświęcenia po raz pierwszy w 
tym roku zorganizowały tę bądź co bądź największą 
imprezę towarzyską S.M.W.
Obchód święta Mar. Woj.

W dniu 10 lutego o godz. 9.30 w Brompton Ora- 
tory Ks. Infułat B. Michalski; odprawił Mszę św. za 
dusze poległych i zmarłych oficerów, podoficerów 
i marynarzy Mar Woj.

W nabożeństwie wzięli udział Premier Gen. 
Odzierzyński reprezentujący Pana Prezydenta R.P. 

wiiśnirrarski renrezentujący Gen. Andersa nie

obecnego wówczas w Anglii oraz liczne grono ma
rynarzy z rodzinami oraz przyjaciółmi.

W niedz.elę 15 lutego' w s.edzibie S.M.W. odbyła 
się uroczysta akademia poświęcona rocznicy odzy
skania dostępu do morza w roku 1920. Akadem ęi za
szczycili swą obecnością gen. Odzierzyński, gen. Ko
pański, oraz przedstawiciele 'organizacji sppljecz- 
nych z prezesem Zjednoczenia Polaków w Wielkiej 
Brytanii mecenasem Borkowskim na czele. Gościem 
Honorowym był gen. Józef Haller, który jako ten 
który w dniu 10 lutego 1920 dokonał zaślubin Pol
ski z morzem — dzielił się w czasie akademii swymi 
wrażeń ami, związanymi z tą historyczną chwilą. 
Było to dużą atrakcją akademii na którą pozatym 
złożyło się słowo' wstępne Prezesa W. Nadratowskie- 
go i okolicznościowe przemówienie kmdr. B. Wroń
skiego.

Po akademii — towarzyska herbatka urozmaico
na tańcami przeciągnęła się do godz. 11-ej wieczór.

Obecnych było około 80 osób.
PLYMOUTH

Jak w latach ubiegłych Zarząd Koła urządził dla 
dzieci członków i sympatyków Mikołaja przy cnoince. 
ImpiEza ta dz ęki pomocy pań wypadła bardzo- do
brze. Obecnych było- 54 dzieci. Należy dodać, że Koło 
nasze będąc właściwie jedyną polską organizacją na 
terenie Plymouth cieszy się dużą popularnością 
wśród tamtejszej Polonii.

Z okazji święta Marynarki Wojennej Zarząd 
Koła zorganizował w dniu 7. 2. 53 skromny obchod 
oraz herbatkę towarzyską przy żywym udziale człon-* 1 
ków i zaproszonych gości. Obecnych było 70 osób.

W dniu 1 marca. 1953 odbyło s'ę Walne zebranie 
Koła na którym wybrano nowy Zarząd, w skład któ
rego weszli: Prezes: — kol. S. Romański 

członkowie —■ “ A. Tomczak
“ T. Sroka
“ Z. Paź

Nowoobranemu Zarządowi przesyłamy ,ierdecznq 
życzenia owocnej pracy.
GLASGOW
Obchćd Święta Mar. Woj. w Glasgow.

Koło Samopomocy Mar. Woj. w Glasgow obcho 
dziło uroczyście w dniu 8 lutego rocznicę odzyska 
nia morza. O godz. 10-ej została odprawiona prze 
polsk.ego proboszcza ks. Gruszkę Msza św. za dusz 
poległych i zmarłych członków Mar. Woj.

O godz 16.09 w Domu Kombatanta, nad któryn 
tego dnia powiewała bandera Mar. Woj. odbyła sit 
uroczysta akademia.

Program akademii wypełniły.- Słowo wstępne - 
prezesa Koła Kolegi K. Domańskiego, okołicznościo 
we przemówienie kol. B. Wrońskiego oraz odczyta 
nie przez kol. Cygana 1-go rozdziału jego książki p.t 
„Błękitna Załoga". —
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Poza tym 9 letni synek kol. Bogdanowa zade
klamował 2 wiersze, polski 'i ang ielski, poczym 
odegra.*  na fortepianie 3 utwory.

Na zakończenie wszyscy odśpiewali „Morze Na
sze Morze" oraz hymn państwotwy. Uroczys-tość zo
stała. zakończona wspólną fotografią.

W akademii oprócz członków Koła Glasgow 
wz.lęh t dział przedstawiciele tamtejszego społeczeń
stwa. Razem było około 60 osób. Całość wypadła 
bardzo udol i e. Szczególnie podobało się wszystkim 
opowiadanie czytane przez kol. Cygana.

Wieczorem odbył się „Bal marynarski", na któ
ry przybyło około 200 osób. Bal zorganizował kol. 
Bogdanów
NEW — YORK

Z okazji Walnego Zesrania Samopomocy Wete
ranów Mar. Woj. w Ameryce Zarząd Główny S.M.W. 
otrzymał pismo, które poniżej przytaczamy:

„W imieniu IV Walnego Zebrania Samopomocy 
Weteranów Polskiej Marynarki Wojennej w Amery
ce, które odbyło się w dniu 30-go listopada 1952 r. 
przesyłamy koleżeńskie pozdrowienia oraz zapew
nienia ic naszej .śc'śłe'j łączności i szczerej współ
pracy z Zarządem Głównym w Londynie.

Wierzymy niezłomnie, że nasza praca na terenie 
Stanów Zjednoczonych Ameryki, daje pozytywne 
wyniki dla dobra naszej Organ zacji i zawsze aktu
alnej sprawy ogólno-polskiej. Zarazem jest ostoją 
i łącznością dla poldklch marynarzy rozrzuconych 
po wszystkich morzach świata.
(- -) Wcław JBogacKi (—) Edward J. Krutol

Sekretarz Org. Prezes S.W.P.M.W.
Jednocześnie pcdajemy sk*ad  nowego Zarządu 

wybranego na powyższym Zjeździe:
EJ. Krutol 
A. Pluta 
A.B iCharioziński 
W. Bogacki
H. Gottshalk 
J.A. Gottshalk 
K. Nagrodzki 
W. Szczepski 
S. Koty

prezes 
vice prezes 
II vice prezes 
sekretarz org. 
sakr. fin. 
sekr. prot. 
skarbnik 
członek 
członek

Załączamy nowoobranemu Zarządowi nasze naj
lepsze życzenia pomyślnych wyników i osiągnęć w 
pracy

Komunikat Sekretariatu
Sekretariat podaje że w dalszym c ągu poszu

kuje członków których adresów nie mamy i z którymi 
kontakt został przerwany, proś my wszystkich Kole
gów o podanie wiadomości względnie adresów poni
żej wymienionych:

Kmdr. ppor. Doroszkowskii Antoni
st. mar. Drozd Franciszek
kpt. mar. lek . Drozdowski Stanisław
st. mar. Ertel W.ktor
st. mar. Gil. Zbigniew
bsm. Grefka Alojzy
por. mar. Grochowęz Wiktor
st. mar. Gutt Stanisław
st. mar. Beczko Antonii
mat Hercka Antoni
kpt. mar. Janczewski Marian
ppor. mar. Jasiński Michał
bsm. Jurczyk Kazim erz
bsm. Karnowski Franciszek
st. mar. Karolewski Alojzy
mat Kasia Roman
bsm Kostecki Władysław
por. Krefft Franciszek
mat Kryściak Stanisław
st. mar. Łagowski Kazimierz

bsm. Majka Władysław
st. mar. Matuszyński Zbigniew
bsm. Mołdrzyk Emil
mat Mordasiewicz Wiktor
bsm. Mularczyk Józef
mat Madej Krzysztof
st. mar. Mysl ckl Władysław
st. bsm. Nędzki Edward
bsm. Nowaczyk Michał
por. mar. Noworol Tadeusz
kmdr. ppor. racewicz Wilhelm
st. bsm. Paliga Dominik
bsm. Plziński Jarosław
bsm. Pietraszak Kazimierz
chor. mar. Presh Stanisław
mat Pyrcak Jan
bsm. Radomski Marian
st. mar. Samsonow Stanisław
mat Sawicki Feliks
st. mar. tsiedlaczek Zygmunt
bsmat Smyłła Władysław
mat Socna Kazimierz
st. mar. Stachańczyk Stanisław
bsm. Stiasny Karol
por. mar. Surzyn Piotr
mat Szubański Włodzimierz
bsm. Szymczak Antoni
mat Wicanowski Teodor
por. mar. Woźniak Mieczysław
por. mar. Wróblewski Czesław
por. mar. Zdanowicz Ludwik

Zarząd Główny S.M.W. przypomina, że tegoroczny 
Warny Zjazd Stowarzyszenia odbędzie się w dmacn 
28 1 29 marca. W związku Z tym prosimy o nadsyłanie 
upoważni eń, wszystk.ch tych, którzy na Zj eździe nie 
będą mogli być obecni.

Koło Pań S.M.W. przypomina, iż w każdą pierw
szą souotę miesiąca odbywają się w Salonie S.M.W. 
spotkania towarzyskie członków na pogawędkę przy 
kawie.
życzenia Świąteczne i Noworoczne

Dorocznym zwyczajem Zarząd Główny S.M.W. 
wysłał z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku do wszystki ch członków 1 przyjaciół życzenia 
świąteczne wraz z opłatkiem. Z tej samej okazji 
wpłynęło pod adresem Zarządu Gł. S.M.W. 1 Redakcji 
Naszych Sygnałów około 160 listów z życzeniami od 
członków Stowarzyszenia oraz około 40 od osobistości, 
oficjalnych organizacji społecznych. Dziękujemy 
wszystkim Kolegom za ten dowód pamięci.
Osobiste

Pan Admirał Jerzy świrski w Uście do Prezesa 
S.M.W. prosił o zamieszczenie w „Naszych Sygna
łach" wyrazów podz ękowania za pami ęć tym wszyst
kim, którzy przesłali Mu życzenia świąteczne oraz o 
przekazanie mu tą drogą Jego najlepszych myśli. 
Pan Admirał bardzo przeprasza, ale ze względu na 
zły stan wzroku (przechodź ł w czasie świąt operację 
oka) bardzo trudno Mu było odpowiadać na listy.

Z przyjemnością podajemy do wiadomości Ko
legów iz kpt. mar. T. LESISZ studiujący Wydział 
Architektury w Oxfordz.e został nagrodzony na te
gorocznym konkursie krajowym srebrnym medalem 
R.I.B.A. (Royal Instit-te of British Archltjects) za 
najlepiej wykonane rysunki pomiarowe.

Kol. T. Lesiszowf. gratulujemy serdecznie uzyska
nych osiągnięć i odznaczenia.
Z żałobnej karty.

Z Buenos Aires otrzymaliśmy smutną wiadomość 
że w dniu 30 stycznia b.r. zmarł po ciężki ej chorobie 
ś.p. Kpt. mar. pil. Bolesław Stolarczyk. W pogrzebie, 
który odbył się dnia następnego wzięli udział przyja
ciele i koledzy zmarłego z Marynarki Woj. i Lotni-
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KOMISJA OPIEKI SMW
1 FUNDUSZ IM. ŚP. KAPT. MAR. J. GINSBERTA

Od ostatniego numeru „Naszych Sygnałów" następujące dary wpłynęły na Fundusz im. ś.p. Kpt.
mai-. J. Glnsberta;
Pan Tazbir 3/- B. Paprocki 10. 0 A. Zaleski 2/6
Kol. J. Pawliszczak 10/- K. Wachtel 7. 0 J. Pieper 2/6

Filipow 5/- H. Dąbrowski 1. 10. 0 R. Kotkowiak 2/6
S, Nałęcz-Korzeniowski 7/- F. Farbisz 1. 0. 0 W. Szyglewicz 2/6
W. Bandurski 14/- F Atlas nski 7. 0 DARY W NATURZEA. Cieszkowska 5/- S. Podlewski 2. 0. 0 Kol R. Haberlau -- paczka żywno
C. Kruszczyński 5/- W. Bogdanów 1. 0. 0 ściowa zawierająca:S. Kopecki 10/- R. Tymiński 5. 0. 0 1 funt kiełbasekJ. Kossowska 10/- Pani Stroik (Koło Pań New York) 1 puszka kawy Nestla
W. Mędreckl 2/- £ 5. 6. 5 (15 doi.) 1 puszKa ananasówJ. Tchórznicki 10/- Kami Office Supły

1. 0. 0
1 funt owocow w cukrzeA. Wacięga 10/- 1 pudło czekoladekJ. Starzycki 

M. Kadulski 1
5/- 

.0.0 Związek Oficerów Mar. Handl.
3. 0. 0

Kol. O Żukowski — nowy zegarek 
DARY NA S.M.W.H. Hoyer 

C. Janicki 
M. Rogal 1

10/-
10/- A A

Koło Pań S.M.W. (sprzedaż znacz 
ków) 28. 3. 91/2

Kol. S. Sikora £.
E. Libem

1.
1.

0.
10.

0
0

1 . U. U Koło New York F. Marcinkiewicz 20. 0. 0
Kol. F. Pitułko 1. 0. 0 61. 1. 6 (160 doi. S. Podlewski 2. 0. 0
Mr's. FltzGerald 2. 2. 0 Koło Plymouth A. Browarskf. 1. 8. 0
Kol. T. Hermaszewski 4. 0 2. 10. 0 Koło Pań S.M.W.

F. Herman 10. 0 Zebrane na gwiazdkę dla chorycł (dochód
I. Broszkiewicz 12. 0 przez p. R.H. Kamfńską od: z Andrzejek) 10. 0. 4*/ź
M Koz ełko 1. 0. 0 pp: Kamińscy 5/- Koło Pań S.M.W.

A. Motyl 10. 0 J. Wszoła 2/6 (dochód z balu) 109. 5. 3
Dzięki ofiarności członków S.M.W. (z Kołem New 

York na czele) paczki na Boże Narodzenie dla inwa
lidów i chorych mogły być w tym roku bogatsze w 
swej zawartości. Przyczyniły się też do tego członki
nie Koła Pań S.M.W., które urządziły dwudniową 
zbiórkę „Na gwiazdkę" w lokalu S.M.W. zbierając w 
sumiie >£.18.9.6 a następnie wzięły czynny udz’ał w 
robieniu zakupów do paczek i ofiarowując swój czas 
i wysiłek na naprawę bielizny i upieczenie strucli.

Paczek w tym roku zostało wysłanych 31, a za

wierały one oprócz tradycyjnych smakołyków i u- 
brania i bieliznę. Oprócz otrzymanych darów zosta
ło zakupione- 2 swetry, 1 szlafrok, 1 sukienka, 1 py- 
jama, 1 pćJbuty, 12 sztuk bielizny i 45 mniejszych 
artykułów ubraniowych (skarpetki, chusteczki L.t.p.)

Wszystkim tym, którzy s’.ę przyczynili, do urzą
dzenia „Gwiazdki" dla naszych inwalidów 1 chorych 
—■ obdarowani prosili złożyć tą drogą swoje bardzo 
serdeczne podatkowanie.

KOMISJA OPIEKI S.M.W.

Z KOLEGAMI PO ŚW1ECIE
Kronikę naszą, którą ktoś dowcipnie nazwał 

„giełdą pierwszorzędnych informacji" chociaż do
tychczas nie umieściliśmy wiadomości z giełdy (cza
sami tylko z czarnego rynku) —■ rozpoczynają listy 
z Kanady. Pierwszy od Kdra E. PŁAWSKIEGO, któ
rego wspominaliśmy tu w Londynie z okazji 10-go 
lutego — jak on w tym dniu w roku 1920 podnosił 
razem z matem Wiśniewskim banderę — a następne 
od por. PULCHNEGO i por. BROWARSKIEGO, in
formujące o warunkach życia i przyjemnościach 
Kanady od Vancouveru do Montrealu:

2655 Cedar HH1 Rd. 
Victoria, B.C.

20 stycznia 1953.
„Mam nadzieję, że nie zostałem skreślony z listy 

członków S.M.W. za zwłokę w uiszczaniu składek 
miesięcznych. Po zeszłorocznych kłopotach poopera
cyjnych, powrót na właściwy kurs odbywa się w tem
pie b. powolnym. Wciąż jeszcze borykam się trudno

ściami finansowemi, ale jest nadzieja, że wypłynę na 
bardziej spokojne wody.

Nie pamiętam, czy już pisałem o tem, że od mar
ca 1052, jestem tłumaczem w Royal Canadian Mo- 
unted Police H.Q w Yictorfi. Nie jestem uprawniony 
do noszenia czerwonego munduru, ani też nie dają 
mi konia pod wierzch, ale mam spokojną pracę 6-cio 
języczną i jak narazie jestem z mego losu b. zado
wolony. Z braku obywatelstwa nie jestem oczywi
ście żadnym civll Servant.

Pobory moje wynoszą 250 doi. brutto. Mam na
dzieję na niewielka podwyżkę. Nie jest to dużo w po
równaniu do zarobku cieśli —■ $ 2.10 za godzinę, a że 
Vlctoria jest najdroższym miastdm w Kanadzie, 
wiązanie końców nie jest łatwe. Syn mój jest już na 
uniwersytecie. Jednocześnie zapisał się on do Uni- 
versity Naval Train'ng Division i w przyszłym roku 
Navy będzie opłacało uniwersytet, książki i plus 
$ 30 miesięcznie na drobhe wydatki. Po skończeniu 
uniwersytetu będzie musiał odsłużyć 3 lata w Ma
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rynarce jako Łub. Lt. Ale i tu mogę napotkać trud
ności i cała ta sprawa może się zawalić z powodu 
obywatelstwa. W tym roku kandydaci U.N.T.D. cho
dzą raz w tygodniu na wykłady do H.M.C.S. „Maia- 
nat“. Wszyscy dostali unnormy oprócz mego cnłopca, 
gdyż sprawa Draku obywatelstwa oparła się o Ottawę 
. wisi już od 4 miesięcy.

Po wyjezdzie Namieśniowskego do Ottawy po
zostałem na wyspie sam jeden. i\a audycje polskie 
do Nanaimo juz więcej n.e jeżdżę — za daieKO, ale 
biorę żywy udział w życiu Polonu w V.ctoni.

RoaaKow jest tu ponad 100. Mamy tu polskiego 
księdza. Zona co sobotę zubera tut. polską dziatwę 
na leKCje języka oraz Historii Polski, w uomu tez 
pełno pracy. Wciąż trzeba coś remontować, matować, 
iąoac drzewo, pańć w piecach i t.d. Wszystko włą
cznie do reperacji wodociągów trzeoa tu rooić same
mu, maczej bow»em żadna tu pensja nie wystarczy, 
wszyscy tu teraz stawiają na E-senłiowera. w nie
których sterach panują nastroje wręcz Dojowe, are 
czerwona strona jestt, również pełna życm i tupetu, 
n.e sądzę jednak uy się posunęia po za granicę palca 
w bucie.

Jak zawsze, nadejście „Naszych Sygnałów" jest 
radośnie witane przez cają moją rodzinę. Czytają je 
również z zainteresowaniem mm rodacy. Szkoaa iz 
nasz zespół redaktorów i cały Sztao N.b. nie wydaje 
jaK.ejś gazety codziennej. Napewno zrobił-oy lepszą 
pracę niż mne nasze „handlowe" wydawnictwa. Nie 
ulega wątpliwości, że gay ktoś szuka sposobu oy ssa- 
lec^yć do n.epoznan.a ojczystą mowę — mech czyta 
tutejsze wydawnictwa, życzę wszystkim Koleżan
kom i Ko egom jak również samej Samopomocy 
daiszegc powodzenia. Załączam serdeczne pozdro
wienia". 4268, Dumfries Str.

Vancou»er H.C.
28. 1. 53.

„Dawno zabierałem się do skreślenia kilku słów 
i przesłania składki członkowskiej z prośbą o umie
szczenie mnie na hśc.e członków Samopomocy.

Juz dooiega czwarty rok od czasu, k ody opuści
liśmy brzegi wysp bryt, i chociaż jecnallsmy w „nie
znane" żywiliśmy nadzieją, że wszystko jakoś po
myślnie się ułoży. — Przy Opatrzności Bożej sprawy 
powiodły się nadspodz.ewanie doorze. Z farmerstwa 
zrezygnowaliśmy z miejsca, za gotówkę przywiezio
ną tutaj kup.liśmy dom w Vancouver z olbrzymim 
ogrodem (ok. jednego akra), pełen drzew owoco
wych i dużo miejsca na kwiaty i warzywa. Z pomo
cą tut. Proboszcza Parafii polskiej ks. Kosakiewicza 
otrzymałem, stałą i dobrze płatną pracę w transpor
cie miejskim (szkolono mnie około 6 tygodni) i 
obecnie jestem inspektorem linii transportowych 
i autobusowych w Vancouverze.

W chwilach wolnych (a jest -ich dość sporo) zaj
muję się sprzedażą srebrnej zastawy stołowej (ster- 
•ling silver) co przynosi przy dość znacznej komisji, 
poważny dochód i wydajną pomoc, zwłaszcza, gdy 
się ma na utrzymaniu czworo dzieciaków no i natu
ralnie, żonę. — Przekonywuję się prawie z dnia na 
dzień, że zajmowanie się handlem, mam na myśli 
kupnem obiektów i sprzedażą tychże, albo samym 
„selling" jest bardzo popłatne na tym tak młodym 
jeszcze terenie jak Kanada w szczególności Bryt. 
Kolumbia.

Tyle co do ,business‘u“ — jeśli chodzi o stronę 
rozrywkową — to jest jej więcej dla ciała niż ducha. 
Przyczyny tego zupełnie zrozumiałe. Sportów w tej 
przep.ęknej krainie jest aż za dużo. Mnie osobiście 
interesuje narciarstwo —■ to też raz na tydzień wy
bieramy się z żoną w góry (tereny narciarskie zale
dwie nie całą godzinę jazdy samochodem) i czuję 
s’ę jak przed laty w Poroninie czy Zakopanem".

4175 Ridgevale Ave., Apt. 11 
Montreal.

5 lutego 1953

„Oto mój drugi list z, tego zakątka świata. Prze
de wszystkiem chclałoym wyrązić radość po prze- 
czytań.u ostatnicn „Sygnałów"!

D ,znałem uczuc.a aumy z powodu odznaczenia 
„Złotym Krzyżem Zasługi" kolegi Z. Kicińskiego za 
taK wspaniałe wyczyny społeczne w Argentyn.e.

Skłaniam głowę przed pisarskm talentem na
szego „Conrada" — ko.egi Krakusa, proponując jed
nocześnie udzielenia mu przez Zarząd albo oficjal
nej pocnwaty, a-bo nadania, mu tytuiu „najlepszego 
p sarza" organizacji za rok 1952. jestem przekonany, 
ze za.stmex.«e takiegpi tytułu w ramach naszego sro- 
ciowisKa doda óodzca innym, zupełnie zresztą nie- 
ztym p prom w następnych latacn.

rrzy okazji chc ałuym pros.ć Szanowną Redak
cję o zamieszczanie wzmianek o całej naszej ilocie, 
a nietyiko jej częśc« w kromce „10 lat temu". Powyż
sze, napewno uraduje serce rtejednego marynarza.

A teraz cos o iviuntreaiu, nazywanego czasami 
„Paryżam Połnocy". Znaczenie tego miasta coraz 
Bardziej rośn.e, ale jego złoty wiek do-p.ero nastąpi 
z chwią uruchomienia drogi morskiej, poprzez rzekę 
Sw. Wawrzyńca i wielkie jeziora wgłąb lądu U.S-A. 
Czas wykonania tego potężnego projektu jest jeanaK 
n eznany, będąc oczywista funkcją sytuacji ogolnej.

Jeąt. chodzi o klimat miejscowy. O ile, lipiec i 
s erpień sprawiały wrażenie łaźni, z powodu upałów 
nasyconyc.i wdgocią, o tyle następne trzy miesiące 
podkreśl ły uroK złotej jesieni kanadyjskiej.

Dotychczasowa z ma nie spełniła jeszcze pokła
danych w n.ej nadz.ei. Temperatura wahała się od 
Ost. F. (-17.8 st. C.) do 44 st. F. (16.7 st. C.) ze zmien
nym szczęśc em. Co za zmienny kj mat! Przez kilka 
ani bywało mroźnie i śn.eżysto, poczym przychodzi
ła oaw.lz, deszcze i niebezp.eczna goioieaż. W t.zw. 
„Laurentian Mounta ns1 po naszemu wzgórzach do
chodzących do 600 mtr. wysokości nad p.m. a oaie- 
g*ych  o 60 mil. na północ od Montrealu pańają wa
runki s.rowsze. Tereny te, posiadające cały szereg 
nazw miejscowych z Alp Francuskich (np. St. Aga- 
the, St. Morris, St. Jerome etc.) ściągają licznych 
narciarzy.

Nota bene, narciarstwo w Quebec jest sportem 
bardzo modnym, spopularyzowanym przez emigran
tów norweskich i francuskich.

Święta Bożego Narodzenia obchodzono w Mon
trealu nucznie l po katolicku, świąteczny nastrój 
zapanował już wcześnie w grudniu: większe firmy 
lub nawet zamożniejsze domy prywatne wystawiły 
udekorowane choinki na zewnątrz. Większość biur 
urządziło „party" z życzeniami, na których zakąsek 
i wódek nie brakło. W wesołych nastrojach towarzy
stwo udawało się do licznych kość.ołów, prowadząc 
samochody śladem krzywej sinusoidalnej, zwiększa
jąc tu i ówdzie ilość i tak wysokiej zresztą śmier
telności na drogach pulicznych.

Pod koniec Istopada widziałem największy w 
swym życiu karnawał. Był to „Chrlstmas Carnival“ 
urządzany co roku przez olbrzymią firmę Eaton Co. 
Ltd. W pochodzie przez miasto brały udział tysiące 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzieci tańczyły na u- 
licach — narodowe tańce większości, krajów europej
skich w strojach regionalnych. Ustrojone powozy, 
mnóstwo orkiestr, przemarsz wszelkich organizacji 
wojskowo - społecznych dopełń ły resztę dobrych 
wrażeń.

Osobiście, podczas tego obchodu wdrapałem się 
na słup elektryczny, ażeby zwiększyć pole widzenia.

Doórobyt tutejszych mieszkańców, jak również 
ich do cna zmaterializowana moda życia, nie po
zwalają im na zainteresowania kulturalne. O ile 
kina, tawerny (angielskie ,,pubs“) i kawiarnie są 
pełne, o tyle jest wolnych miejsc na koncertach sym
fonicznych oraz w jedynym zresztą tutejszym tea
trze. Wystawy malarsko-rzeżbiarskie nie cieszą się 
tutaj powodzeniem, sami zaś artyści (a znam ich 
kilku) „klepią biedę". Jeden z nich twierdzi, że >,w 
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Montrealu jest łatwiej sprzedać most na rzece św. 
Wawrzyńca, niż dobry obraz". Jak już wspominałem, 
przódstawicele zawodow a raczej fachów technicz
nych mają się lepiej.

Oczywiście, handel czymkoiw.ek — jest kopalnią 
złota, ale wymaga on pewnego kapitału zakładowego.

Ale oprócz nowoczesnych wyrazów cywilizacji, w 
Montrealu oraz w całej prowincji Queoec, istnieją 
również rzesze bezrobotnych, czekające na zasiłek 
rządowy co piątek. Dowodzi to między innymi, że 
ustrój demokratyczno-kapitalistyczny nie jest Ideal
nym ustrojem.

Szczęśliwi są ci co pracują, choć nad wszystkimi 
w. si widmo niepewności 1 kryzysu pięknego poranka, 
jak miecz Demok,e.sa. Amerykański system gospo
darczy ma to do siebie, że w każdej chwili jest zdol
ny do tworzenia depresji o skal', narodowej. Mówiono 
mi, że coroczn e tysiące ludzi w Quebec „koczuje", 
zmieniając miejsce postoju w poszukiwaniu pracy. 
Część z nich emigruje do Stanów. Stały napływ emi
grantów wydaje się że nasycił chw.lowe możliwości 
Quebec. a pracodawcy zaczynają „przebierać jak w 
ulęgałkach", staw.ając trudniejsze warunki, przy 
jednoczesnym obniżaniu płac.

W.na częściowo leży w s’abej organizacji zwią
zków zawodowych, nie mających właściwego oblicza.

Zyski firmowe i prywatne wzrastają co roku, 
ilość bogatych tak szybko rośnie w Kanadzie, jak 
opada w Wielkiej Brytanii.

Jeśli chodzi o inflację istnieje stała tendencja 
wzrostu cen, aczkolwiek już znikoma.

Niestety Montreal, posiada najwyższy index cen 
w Kanadzie. Mimo wszystko emigranci z Europy wo.ą 
to miasto od .nnych, znajdując tutaj przychylną 
atmosferę międzynarodową. Stwierdzam jednak, że 
ażeby być stuprocentowym Kanadyjczykiem należa
łoby się tutaj urodzić.

Na tym kończę mój drugi list, życząc pomyślnej 
pracy L śląc wszystkim kolegom pozdrowienia".

W odpowiedzi na uwagę kol. Browarskiego o u- 
mieszczenlu wzmianki o całej naszej flocie w rubryce 
„10 lat temu" a nie tylko o jej części komunikujemy, 
że dział ten prowadzimy na podstawie dzienników 
działań bojowych 1 wszystko co jest warte przypo
mnień a o każdym okręcie — przypominamy.

Łączymy się teraz z kmdr. BISKUPSKIM, który 
po dw_miesłęcz|nym „odsapnięciu!" znowużi tenaia.zł 
się na morzu 1 z morza plsze:

Atlantyk, 9 lutego 1953
„...Otóż po 8 miesięcznej podróży w roku ubie

głym na S/S „Lord Church" z której spostrzeżenia 
i wrażenia w c ekawy i barwny sposób opisywał kol. 
Krakus i po 2-miesięcznej przerwie w pływaniu — 
ponownie znalazłem się na morzu. W połowie grud- 
n.a wysłano mnie do Hamburga na S/S ,;Nlmaris“, 
statek pod flagą agielską którego właścicelem jest 
Grek, mieszkający w Kanadzie w Montrealu.

Z Hamburga wysłano nas do Narviku po ładunek 
rudy żelaznej, dostarczanej tam pociągami ze Szwe
cji. Statek załadowano szjbko i sprawnie w ciągu 
jednej dooy dzięki nowoczesnym taśmowym urządze
niom ładunkowym (.9150 ton rudy). Na ląd wysze
dłem ną krótko, by rzucić okiem na małe i chludne 
miasteczko, znane bardzo dobrze 1 pamiętne nie 
tylko mnie z kwietnia i maja 1940 r. Pogoda mroźna, 
wszystko śrf egiem pokryte i żywo Polskę w tej porze 
roku przypominające.

Z Narwiku poszl śmy do Baltimore — portu wyła
dowczego. Przejście przez Atlantyk odbyło się w par
szywych warunkach pogody, pomimo dłuż ej, połu
dniowej trasy i poprzez morze Północne, Kanał 
Angielski i Koło wysp Azorskich. W.gilię świąt Bo

żego Narodzenia spędziłem w środku kanału Angiel
skiego.

W Baltimore z kopyta zabrano się do wyładowa
nia statku i w ciągu 18 godzin wyładowano go kom- 
pletn.e i wyrzucono z portu. Tempo pracy poprostu 
oszałamiające. Nie wiadomo gdzie zaczyna się ma
szyna i kończy człowiek —• do tego stopnia wszystko 
zmechanizowane i zautomatyzowane. Sami Amery
kan. e zaznaczali, że ten pospiech i gwałt za daleko 
jest posunięty.

Z Ba.t morę w balaście wysłano statek do Hou
ston w zatoce Meksykańskiej. Tam załadowano 
statek częściowo pszenicą, ryżem i beczkami ohwy. 
Praca normalna od godz. 0800 - 1700, też poprzednie
go stachanowskiego rozmachu i zapału. Postoj kilku- 
araowy. Następnie poszliśmy w bliskie stosunkowo 
sąs edztwo — do Nowego Oneanu. Tam kontynuowa
no ładowanie statku mąką. Tryb pracy taki sam, jak 
w Houston i również kuka dni postoju. W' obu tych 
portacn robotni kam. ładującymi statek byli wyłącz
nie murzyni. Są oni doskonale uposażeni, palą dłu
gie 1 grube cygara, a przy tym butni 1 bezczelni. 
Oczywiście przyjeżdżają do.pracy i wracają do swych 
wygodnych domów —• zaopatrzonych w refrlgiratory, 
aparaty telew' zyjne — własnymi „automobilami".

Obecnie jesteśmy w drodze do Nowego Yorku, 
dokąd przyjdziemy jutro, to jest 10 b.m. Tam mamy 
zabrać rozmaite pojazdy mechaniczne i tam ładowa- 
n.e statku będzie całkowic e zakończone.

Portami wyładowczymi będą: Jidda na morzu 
Czerwonym — główny port zaopatrywujący dla 
Mecca oraz Bahrem, Damman i Ku wal t w zatoce 
Perskiej. Jednym, słowem towary, które zabieramy 
ze Stanów Zjednoczonych A.P. mają dostarczone być 
Arabom, którzy zapewne zapłacą za nie ropą, wydo
bywaną w wydzierżawionych przez Anglików ‘i Ame
rykanów terenów w Saudi Arab!'..

Muszę podkreślić, że na statku obecnym mam 
bardzo przyjemną atmosferę, najlepszą spośród do
tychczasowych, na jakich pływałem. Master (Szkot) 
jest niezwykle uprzejmy i harmonijnie mi się z nim 
pracuje. Oficerowie również są mili i w dużym 
stopniu kulturalni, co jest raczej zjawiskiem wyjąt
kowym. Załoga — sami Anglicy — dobrzy fachowcy 
i pozatym — pijanice.

Na poprzednim statku S/S „Lord Church" pły
wało 6-ciu polskich marynarzy, którzy cieszyli się 
bardzo dodatnią opinią swych przełożonych — dzięki 
swym wysokim walorom moralnym i zawodowym, 
żałuję że nie jestem znowu z nimi razem. Za u- 
przejmym pośrednictwem „Sygnałów" przesyłam im 
serdeczne pozdrowienia i życzen'a „pomyślnych wia
trów"...

Dziękujemy kol. Biskupskiemu za miły Ust 'ij 
przekazując pozdrowienia dla dawnych jego „ship- 
matów" z kol. Krakusem na czele — chc elibyśmy 
ze swej strony kol. Krakusowi podziękować za 
śwletnf e opisaną przygodę w Kartaginie, którą za
mieszczamy w dziale literackim.

Oto koniec listu kol. KRAKUSA opasujący 
świąteczne nastroje. Myślimy że niejeden z kolegow 
czuł podobnie i wydaje nam sl ę, że kol. Krakusowi 
ręka drżała nietylko z powodu kołysań statku.

„...Podróże są teraz krótk! e raczej monotonne — 
krótko w morzu, długie postoje w portach. Z morza 
więc mam niewiele spostrzeżeń z lądu zaś? Tu już 
trochę gorzej. Krótko mówiąc gdybym chclał coś o 
tym pisać. Czytelnik — po przeczytaniu — bez 
względu na płeć jeszcze tego samego dnia ■— bez 
względu na porę musiałby biec do... spowiedzi. 
Niechże więc grzech przy mnie pozostanie.

Więc w morzu. Jakim kursem byśmy nie szli
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zawsze gdzieś widać ląd. Wachty, posifki, trochę 
snu w przerwach, dnie kiedy się nic ni© dzl.eje i na
wet mysi znudzona monotonią podroży wypoczywa. 
Ale są noce. I te właściwie są mO.m życiem. JNoc 
sprzyja myśleniu, noc potęguje wrażenia, stylizuje 
je zawsze w jakąś p..ęKniejszą formę. Nie wysuoteln.a 
uczucia, pozwaia pełzać spokojnie myśli po gład
kiej powierzcnm morza oabijac się od zas-anej 
gwiazdami kopuły neiua, aoy wróciła spokojnie poo 
czaszkę wzbogacona w coś nowego.

A przecież n.c się też właśc.wie nie dzieje. Trzech 
ludzi na pomoście, mdłe światło kompasu, jakaś ma
pa — jakieś migocące światełka na mijanym lądzie 
— jeden namiar, drugi — zmiana kursu i niby to 
wszystko. A jednak... Wystarczy zejść z pomostu 
przejść zalany seledynowym światłem księżyca, prze
dni pokład i stanąć na dziobie statku i wychylić się 
za burtę odw.etrzną. Wiatr trochę oddech tamuje ale 
to nic, na morzu zawsze jest wiatr, Czasami wiatr ż 
liajlą się skłóci i rzuci w oczy bryzgi słonej piany. 
Gwiazdy nad giową i gwiazdy pod stopami. Cienka 
ściana chłodnego metarn dzień tylko oct czarnej głę
biny. Aż raptem po gładkiej powierzchni suną z 
szybkością torpedy srebrne spienione smugi, jedne 
prostopadłe, inne łagodnym łuk.em, inne zn„w mię
kina falistym torem aby za chw lę się zogniskować w 
jeden świetlny stożek sypiąc w oczy najczystszym 
srebrem. To delŁny. Suną cicho, dostosowując ideal
nie własną szybkość do szybkości statku. Księżyc 
gra pełnym blaskiem na Ich smukłych grzbietach 
morze fosforyzuje silnie — ciszę nocną przerywa 
tylko szum wody rozdzieranej przez dz ób statkc wy- 
tryskującej białymi piuropiszami wzdłuż burt. Wre
szcie delfiny znudzone jednym kursem, strzelają z 
przed dzioou niby srebrna raca spływając białymi 
smugami w kierunku rufy. To znowu zrywu się z wo
dy ognista plama ławicy latających ryb, gasną w 
powietrzu niby meteory by trysnąć za chwilę żywym 
srebrem zapadając w otchłanie.

Na horyzoncie błyskają światełka. To statki 
Każdy idzie swoim kursem, każdy gdzieś spieszy na 
kat. dym garstka, ludzi, radość1 i smutku. Mijają 1 
wymijają się spokojnie. Gdzieś na Pacyfiku czy na 
Oceanie Indyjskim, gdz.e statek idze często samot
nie kilka dni a nawet miesięcy, każdy napotyk ny 
na kursie inny cieszy — pozbawia uczuoa samotno
ści rozdrabnia monotonię, czas powoduje jakieś zda
rzenie. To też gdy tylko z za horyzontu wynurzy s'ę 
światełko już statek idący kontra-kursem mrJga 
i woła lampą, sygnałową

Następuje wzajemna prezentacja skąd, dokąd, 
pod jaką flagą 1 t.d. Wreszcie stiro-marynasrkip 
„good luck", lampy sygnałowe gasną, światła stat
ków nikną, bledną i zapadają za wypukłością globu.

A tu nic. Statki sobie chodzą we wszystkich k’e- 
runkach, wielkie liniowce, dług e ocięża’e tankowce, 
stare trampy i pękate kutry rybackie, noc mruga 
światłami ze wszystk ch stron a czysty lazur jaśnie
jącego nieba zawsze żbrudzony smugami dymów. 
Praca więc moja obecna mało daje wrażeń prawdzi
wie morskich. Każdego tylko ranka zrywam kartkę 
z kalendarza — pewń e dlatego, aby pamiętać, że ży
cie upływa. Dziś też, kartka niby taka sama, a prze
cież inna. Tyle już ;ch tysięcy spłynęło z kalendarza 
i tyle ich porwały obce nam wiatry. A ile jeszcze?

24 grudnia. Wigilia. Mój miły Boże ileż to wspo
mnień. Jest właśnie wieczór — są gwiazdy — milio

ny ich na granatowym niebie. A tam u nas — pewnie 
śmeg kapie na smutną ziemi.ę mby łzy i gwiazd nie
ma.

Jest jednat ponura, p.ęciorarmenna, czerwona 
niby Krew i iezy luda om zmorą na zmęczonych pier- 
s.acn. im tam. Nieobecnym w swoim własnym Kra
ju. ń.raju pou „czerwoną gwiazdą'.

Cholera. Parszywy los. A i nam tu też nie lep
szy. czy wam zagubionym gdzieś w londynsk.ej mg.u 
czy nam rozrzucanym gdzieś po Bwiecie nioy te 
gwiazdy nad głową

Tmi do S.M.W. z pewnością spadnie deszcz li
stów z całego świata z życzeniami, wypadałooy więc 
i mn.e coś... Cuz, Kiedy jakoś nie mogę i niezręcznie 
mi to wychodzi'..

Wiem przecież, że trzeba, choć człow.ekowi du
sza skowycze ze smutku — gwałtem wydusić i wci
snąć komuś tycii .Weołych sw ąt'. Trzeba siebie 
oszukać i Was też. Byle tylko zaaosć uczynić temu 
ca wypada. A mnie jakoś to nie wychodzi.

N.emam dziś w W.a hę Narodzeń.a, żadnych po- 
wodow co radości czy wesela. Poco więc kłamać.

Błąkam się po opustoszałym pokładzie, zaglą
dam wtł wszystKie kąty... szukam. Szukam w każdym 
załamaniu drogich m, buskich twarzy dawnych, 
m.nionych szczęśliwych lat. Strzępy fragmenty daw
nego życia wyzierają z ciszy w.eczoru opadają i du
szą i dławią. Szukam już diugo. I niema. I nie. pu
stka i smutek szczerzy zęby wkoło.

Trzeba w ęc uciec cd tęsknoty. Uciec od obcych 
ludzi otaczających mnie na statku. Spędzić tu wie
czór w towarzystwie pijanej i ceznadz.ejnej załóg, 

się stać cząstką bluźnierstwa? Pewnie nie. i',«- 
pewno ni e.

Błądzę Więc po oświetlonych ulicach Sewilli, 
roztrącam tłum, idę „pod prąd". Zaglądam w rozra
dowane twarze. To przecież nie te. Obce i dalekie. 
Co ja tu właściwie chcę — kiedy właśnie ja jeden 
jedyny nie mieszczę się w tej całej radości, o mnie 
jednego tu za dużo.

A wielkie drzwi katedry Sewilskiej szeroko o- 
twarte leją na ulice potok rzęs stego światła i ciep- 
ła, Tłum wsiąka do środka —• potęny huk organów 
tłoczy do ziemi li kolana zgina.

Wc śnięty w jakąś wnękę muru patrzę i słucham. 
Mur jest ciepły a noc jasna, spokojna. Nie wejdę do 
w| Mnątrz. Pocóż Pana Boga dz ś obrażać oczyma 
pełnymi łez.

Ot, lepiej otulić się wspomnieniem i... odejść w 
spokój tej Nocy Narodzeń a.

Ktoś pewnie powie „sentyment, czułostkowość 
i lanie łez nad własnym losem". Niechże*  tak będzie. 
I tych się ne wstydzę. Ale oprócz tego jest jeszcze 
żal i złotsć, taki zwykły ludzki gniew, ż.e człowiek 
wolność okupuje taką kiepską namiastką życia.

Cisną mi się i tłoczą bezmyślnie po głowie sło
wa może zapomnianej kolędy Karpińskiego. Może 
trochę inne, może nie w takt melodii, ale jakże bar
dzo w rytm własnych myśli. „Opuść rękę Bctóe Dzie
cię — a opuść prędko karzącą i sprawiedliwą, ciężką 
jak nasza dola na kartki tych, któryż nam życie 
wstrzymali w biegu."

P.S. Nie wzruszenie powoduje nieczytelne pismo 
— ale silne kiwanie statku.
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DZIAŁ LITERACKI
Pisaliśmy uprzednio w Naszych Sygnałach o na

rodowej polskiej niechęci do pióra i staraliśmy się 
zachęcić Kolegów do jej przezwyciężenia.

Czy to zbiegiem okoliczności, czy na skutek na
szych apelów — trudno to nam ocenić — szeregu 
Kolegom udało się przełamać początkowe trudno
ści 1 zaczęli pisać. Zaczęli nie tylko pisać, ale na
wet polubili tę — tak szlachetną — rozrywkę, która 
tym się odznacza, że nieuchronnie prowadzi w na
wyk, który nierzadka prowadzi do artyzmu. Jak każ
da prawoz-wa sztuka. meratura daje nam pewność 
przedłużenia naszego życia poza granice fizycznego 
istnienia i pozwala zostawić po sobie coś co może 
przetrwać pokolenia.

Po raz pierwszy od założenia naszego pisma 
mamy w ręku nieco więcej, niż może się zmieścić w 
ramach jednego numeru, nadającego się do druku 
materiału. Cnociaż może to oznacza dla Redakcji 
nowe kłopoty jesteśmy naprawdę szczęśliwi kwalifi
kując do druku coraz w ęcej nadsyłanych prac. Zda- 
jemy sobie bowiem sprawę jak mało możemy dać tym 
Kolegom, którzy pływają lub mieszkają poza Londy
nem a tymbardziej W elką Brytanią a do których 
docieramy tylko listownie i Naszymi Sygnałami. Je
żeli Właśnie wśród nich zdołamy rozbudzić iskrę lite
racką, jeżeli', w rezultacie damy im satysfakcję oglą
dania swego utworu w druku a innym przyjemność 
czytania go, wówczas znowu jedna mała cząstka na
szych założeń i celów zostanie urzeczywistniona.

Początki twórczości literackiej nikomu nie przy
chodzą łatwo! U jednych umiejętność opanowania 
formy literackiej jest kwestią lat prób, których ani 
nikt nie oceni ani nikt nie opłaci. U innych jakieś 
wrodzone czynniki skracają okres borykania się z 
formą lecz mogą oni natrafić na trudności czy to w 
dz.edzlnie tematu, czy imaginacji, jednym słowem 
tego co obejmuje się ogólną nazwą treści. Dopiero 

wydoskonalenie tych obu składników, a więc treści 
i formy, tworzy pisarza, a dalszy rozwój wraz z opa
nowaniem zależności formy od treści wkracza już w 
dziedzinę artyzmu literackiego.

Otwierając w obecnym numerze Dział Literacki 
postępujemy więc z godnie z naszymi założeniami 
dając miejsce w piśmie tym utworom, które powstały 
z natchn.en.ia iteracklego i nie są wiernym opisem 
przezyć lub reportażem faktów, warunków życia i t.p. 
Lecz równocześnie na tym miejscu chclelibyśmy za
znaczyć, że pisarza tworzy nie wczesne publikowanie 
jego utworów, ale tworzą go niekończące Się nigdy 
przeróbki i udoskonalenia swej pracy aż do chwili 
gdy zadowoli się ogół; gdyż w ocenie może się mylić 
jeden czy drugi, mylić się może tak przyjaciel jak i 
wróg, aie ta „wielka przeciętna**  jaką jest „ogół**  wy- 
daję sąd sprawiedliwy. My w Redakcji nie uważamy 
się za krytyków literatury, lecz za przedstawicieli 
ogółu, którzy starają się wyczuć jego tętno i na tej 
podstawie opiniować. To co nie ukaże się w druku 
dziś, może ukazać się w następnym czy w dalszych 
numerach, gdy autor przerobi, poprawi lub uzupełni 
swą pracę.

Nie należy więc zrażać się początkowymi niepo
wodzeniami! Jak wszystko na tym śwecie również i 
dz.eło literackie rodzi się w znoju i trudzie i wielkim 
błędem byłooy pozwolenie naszej ambicji ujrzenia 
swej pracy w druku zajęcia pierwszego miejsca przed 
ambicją wydoskonalenia formy i treści literackiej. 
A we wszystkim co piszemy pamiętajmy, że polska 
literatura morska w porównaniu z innymi krajami 
jest bardzo uboga, niepowetowaną więc dla niej by
łoby szkodą, gdyby ten ogrom doświadczenia i prze
żyć zw ązanych z morzem, który Wy Koledzy repre- 
zentujec e miał razem z Wami zginąć dla niej bez
powrotnie.

REDAKCJA

XAWERY GLINKA

*
* *

Na obcych okrętach, po obcych morzach, 
Do obcych portów, przez bezdroża, 
Płyną do Polski — marynarze!
Bez map, bez steru i bez busoli, 
Zagubieni w mórz bezmierze.
Płyną do Polski — sercem co boli — 
Marynarze!

Choć wyznaczony inny kurs mają: 
Ku Grenlandji, ku Malajom, 
Saigon, Sydney, Rio, Bikini — 
Oni zawsze płyną do Gdyni. 
Wśród szalejącej w świecie burzy, 
Poprzez awarje, poprzez szkwały. 
Wierni swojej „wiatrów róży“, 
Prowadzeni przez „sygnały“,
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Zapatrzeni — wśród świateł wielu — 
W latarnie Helu,
Ku którym mają zwrócone twarze, 
Tułacze polscy — marynarze!

Rozdzieleni przez całe kontynenty, 
Połączeni przez oceanów odmęty, 
Po których do Polski - jaką mają 

[w sercu — płyną, 
Są jedną rodziną, 
W węzeł marynarski związani —
I ci, co po północnych morzach mroźnym 

[wiatrem gnani,
I ci, którym Krzyż Południa Wielką 

[Niedźwiedzicę zmienia
I ci, którzy tęsknią i którzy kochają,
I ci, co pamiętają, 
Wszyscy oni wiernie, 
Jedną się czują rodziną — 

Ku Polsce płyną!
XAWERY GLINKA

Beckenham, w grudniu 1952

JERZY KRAKUS .

SPOTKANIE
Hiszpania, wiadomo kraj słońca, kwiatów, wina, 

muzyki 1 kastanietów, dorodnych dziewcząt 1... by
ków. Trudno więc być nieczułym na te wszystkie 
szykany, szczególnie wtedy jeśli się ma lat czterdzie
ści i pewnie w'ęcej za jak przed sobą. Trzeba więc to 
„przed" brać szybko. Zresztą lepiej późno niż wcale.

A tym czasem mieliśmy już burzliwą Zatokę i aż 
dziw, że to 360 milowe „bajorko" jest takie złośliwe 
1 kapryśne. Widocznie Stwórca zbyt dużo wody wlał 
w tę dziurę w ziemi. Pieni się więc i kotłuje, wah 
wściekle w podnóża Pirenejów nie mogąc ich prze
gryźć ani przeskoczyć wraca więc gniewnie bijąc ta
ranem w długą atlantycką falę by wrócić znowu do 
hiszpańsko-francuskiego kąta. Ponura, czarna po
wierzchnia wody leży niby zaorana grubymi skibami 
pole, przez które przeszła zamieć śnieżna — pokry
wając białymi plamami grzbiety skib, bruzdy zaś cie
niując sinymi smugami.

Posępnie to bardzo i straszno trochę wygląda. 
Wiatr*  hula po grzbietach fal, rżucająć w ocźy kurza
wę wodnego pyłu. Pogoda w ciągu jednej godziny 
jest różna, dzeszcze ze śniegiem — sam deszcz — 

sam śnieg to znowu słońce. Czasami wszystko przy
słania mgła, przecież, nie taka solidna, brudna 1 do
tykalna jak wasza londyńska, gdzie ludzie często nie 
mogą odnaleźć własnego sumienia. Ale mgła też mija 
wnikając w horyzont. Czasami z pomiędzy oczeku
jących smutkiem chmur strzela tęcza spadając ba
jecznie kolorowym lukiem przed oczy. Tylko wiatr 
zawsze ten sam północno zachodni silny a mroźny 
gwiżdże w olinowaniu.

Małe to morze a złe i najburzliwsze w świecie 
pochłania przeciętnie jedno życie ludzkie dziennie. 
Wesoła ta sadzawka huśta statkiem w niemiłosierny 
sposób, że człowiek ma ochotę zwymiotować własny 
żołądek, łamie statkiem w pół lub rzuca na skały 
sławnego Finistere. Przy znośnej pogodzie można 
przepłynąć to posępne cmentarzysko w 36 godzin. 
W roku 1948 nurzałem się w tej samej przestrzeni 
11 dni i nocy w tym święta Bożego Narodzenia 1 No
wy Rok. Wesoły był rejs.

Minęliśmy Wresżc'ę tfostfięjłione brzegi Portu
galii by o śwlce wcisnąś się w wąską cieśninę Gi
braltaru, Jeśli spojrzeć na ten sam masyw twierdzy 
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od strony zachodniej przypomina on ksztaHem leżą
cego lwa zwracającego swą gniewna twarz w kie
runku mroźnej północy

Dobrze by było aby jakaś s’ła kosmiczna (byle 
nie atomowa) przesunęła tego lwa brytyjskiego le
żącego na straży dwu mórz i kontynentów o 90' w 
prawo — na wschód w k''erunku Państwa Ponurej 
Anegdoty skąd wieje właściwym niebezp;eczeństwem 
i grozą.

Szedłem bez celu zagłębiając się w wąskie uliczki 
Kartaginy. Krzywe, pochylone ku sobie o różnych 
wysokościach domy powiązane ze sobą sznurkiem — 
przez szerokość ulicy — na którym suszy się bielizna.

Brnkowane chodniki, wąz!utkie jezdnie, gdzie 
muł ciągnący beczkę z wodą musi ustępować z drogi 
pod krzywą ścianę domu przed nadchodzącym z 
przeciwnej strony osłem zaprzężonym do dwukoło
wego wózka, wszystko to utwierdza w przekonaniu, 
że miasteczko jest stare i w'eków sięga i od wieków 
też niewielkiej uległo zmianie.

Zapach wina, smażonej cebuli i ryby miesza się 
z krzykliwą mową hiszpańską. Gdzieś obok przez u- 
chylone dzwi tawerny dob'ega c’che, rytmiczne kla
skanie kastanietów — sypki dźwięczny głos gitar i 
głuchy tupot obcasów pod niewątpliwie ładnymi 
nogami.

Godznia jest szara, czas —■ kredy zapadający 
szybko zmrok wypiera w zaułki resztki dnia wlążąc 
ściany domów w jedną szarzejącą masę. Tłumy na 
wąskich ulicach zalewają szczelnie jezdnię — ludzie 
ubrani b;ednie lecz schludnie tryskają humorem i 
kaskadami śmiechu. Tlimy dziewcząt z kwiatami 
w czarnych włosach same jak kw’aty walą ławą przez 
jezdnię wziąwszy się pod ręce rozsadzają śmiechem 
i życiem wąski tunel ul’’cy. Czarne jak cyganiątka 
dzieci baraszkują pod nogami potęgując tumult i za
mieszanie.

Cżasamt w tę ciżbę wc’ska się nieśmiało jakiś 
przypadkowy samochód spychając cichym klakso
nem pod ściany domów biedne osły i muły i... ludzi.

Stanąłem przed oknem wystawowym jakiejś ru
pieciarń’, na chwilę wstrzymując ruch ul czny —Za 
witryną sklepową wciśnięty pomiędzy masywne, cię
żkie srebrne bransolety, p erśeieme 1 lornetki, apa
raty fotografczne, laski i przedziwne pięknej roboty 
szkatuły, leżał doskonało zrobiony z hebanu i kości 
słoniowej dość dużej wielkości posążek Satyra z głę
boko osadzonymi oczami nad wypuk‘ym czołem i 
sarkastyczne złośliwym uśmiechu na obleśnej twarzy.

Pchnąłem uchylone drzwi. W sklepie pachniało 
naftaliną, trochę pelśnią a nadewszystko czasem. 
Szary, gęsty mrok skąpo przesiąkał z ul’cy przez 
szczelnie zatkane rupieciami okno poogrążając wnę
trze niemal w zupełnej ciemności. Postąpiłem krok 
naprzód potykając się o fotel, w tkórym niejedna 
pewnie gniotła się krynolina, chwycPem za jakąś 
cienką materię, odbiłem od biurka z czasów rene
sansu wreszcie siadłem na małym bakalitowym sto
liku. Nikt mnie nie witał, ani nikt nie pytał czemu 
wtargnąłem tak brutalnie w tą minioną przeszłość. 
Oswoiwszy wzrok z panującym mrokiem począłem 
się rozglądać po wnętrzu, w którym z pewnością nie 

powstydziłby się zanurzyć aż po zatratę duszy nie- I 
jeden znawca sztuki i ...starzyzny.

Nagle drgnąłem. W przeciwległym kącie, pomię- | 
dzy starym gdańskim zegarem a jakąś olbrzymią ft 
szafą bez drzwi na niskim. taborecsku siedziała... mu- Ł 
mia. Najprawdziwsza, mumia jakgdyby przed chwilą 1 
wyciągnięta z grobowca Faraonów. Maleńka, zasu-1 
szona postać z. pewnie przypadkowo osadzoną gło-■ 
wą o twarzy zmiętej, żółtej jak bardzo stara kość Ł 
słoniowa, i takiejże lśniącej czaszce nakrytej z tyłu n 
jak’m.ś tureckim fezem. fi

N!e jestem bardzo płochliwy — przyznam. jed-B 
nak, że w tym półmroku, otoczony w’ekami, poczu- fi 
łem się conajmniej nieswojo i dziwnie. Chwyciłem.® 
w rękę masywną z brązu odlaną postać sępa skal- fe 
nego strącając przez nieuwagę duży mosiężny Uch- Ij 
tarz. Mumia w kącie drgnęła i ...szybko poderwała łr 
się na nogi. Co mnie powstrzymało aby ów sęn nie fi 
wykonał ostatniego lotu i nie runął zakrzywionym® 
dziobem w pożółkłą czaszkę — n’e wiem. Możlj j, 
s?erok'e zawnięcie starego a może cichy stłumiony® 
śpiew kobiety dolatujący gdyby z podemnie to znowu k 
nademną.

Powoli wracała rzeczywistość a z nią równowaga. Ł 
Stary zasuszony człowieczek zbliżał się szybko do n 
mnie, omijając z małpią zręcznością zagradzające® 
drogę graty i graciki. Poprosiłem o pokazanie żąda-® 
nego przedmiotu. Stary nurknął na chwilę w czelu- ® 
ści okna by za moment stanąć prżiedetaną podając ■ 
ml Satyra, którego uśmiech wydał ml się jeszcze®
bardziej złośliwy i kpiący. H

Spytałem o cenę i jakkolwiek przesądziłem kup- K 
no to jednak wydała mi s'ę zbyt wysoka. „Pobłogo- jp 
sławiłem" więc starca w swoim ojczystym języku j( 
słowami, któreby z zachwytem przfumaczyi na ro- lz 
syjski najbardziej ambitny białogwardzista.

I tu zaczęło się dziać coś dz’wnego. Czapka z m 
błyszczącej łys’ny spadła na podłogę. Stary podsko- K 
erył, pomarszczona twarz poczęła drgać, duże bez- ® 
barwne oczy żyć. patrzeć i mrugać szybko bezrzęs- |l 
nyrni powiekami, Z zapadniętej pielrsi począł wy- |d 
rzucać bezładne słowa niby skrzypienie zardzewia- Igi 
łej chorągiewki. „Co jest, nu co to jest. Kto mówi, ® 
kto. Panie. Pan Polak. Sie pytam. No mów pan pręd- 
ko. Przys'ęgnij się Pan jeszcze raz jak przed chwilą, B 
No mów pan, mów pan po polsku, ja tyż Polak". Za- H 
rzuc'1 mnie lawiną słów, parskał i cmokał — śmiał B 
sie a przecież wyblakłe oczy błyszczały mu łzami.

Uczułem jakieś dziwne nieopisane wzruszenie,® 
większe aniżeli podziw. „Tak panie — rzeklem —• je- K 
stem Polak o to wcale nie jest dziwne. Teraz Pola- F 
ków dużo 1 na całym świecie, wszędzie. Z braku . c; 
własnej ojczyzny tułamy się po innych czekając na |}( 
powrót do swojej." żyd trząsł się cały. Chciał coś n 
mówić czy słów mu nie stało, czy wzruszenie odebra- | b 
ło mu mowę. Wycelował ml w piersi zakrzywionym i 
palcem. Kombinował coś dhigo wreszcie palnął się ® 
w czoło i rzucił jedno krótkie „Cholera". . ®|

Skoczył do drzwi z szybkością przeczącą jego jot 
wieków*.  1 zamknął je od wewnątrz podsuwając-podyl 
nie ów fotel. Podbiegł znowu do mn .e, chwycił zą guzik. Isx 
marynarki ciąghąc do kąta pomiędzy zegarem teszfetflR 
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fą chwyc'1 po drodze jakąś wschodnią poduszkę sa
dzając mrre gwałtem na niej.

Niski przytłumiony głos kobiety dolatywa1 z głę
bokiego mroku — rozróżniałem wyraźn!e słowa zna
nej, starej pieśni hebrajskiej.

Tymczasem stary żyd urywał mi dalej guzik od 
marynarki... Panie — pyta niecierpliwym głosem a 
Sochaczewa pa wi. „Wim" — odpowiadam. Socha
czew, Chodaków, żelazowa Wola, domek Chopina 
1 w dole płynąca Bzura. „Co jest co". Krzyknął żyd 
zrywając się z miejsca, jaka bzdura, to n!e jest żad
na bzdura, to było Sochaczewa..." Ta nie mówię 
bzdura — mówię Bzura to nazwa rzek . która tam 
płynie. Żyd usiadł, podniósł s’ę znowu, zamyślił, po
kiwał głową „Ha — mówi — n’e będę się spiera.1 bo 
ja tam długo nie był, pewnie się dużo zmieniło, pan 

i młody, pan lepiej wi ale za moich czasów to tam by
ła Wisła a teraz jest „bzdura"! Niech będzie.

Ktoś stukał do zamkniętych drzwi. Noc już leża
ła nad światem, przedmioty zagubiły kontury, tylko 
olbrzym'e lustro w ciężkiej złoconej oprawie rzuca
ło stały blask na głowę starca czyniąc kość czaszki 
niemal przeźroczystą. śp'ew kobiety umilkł. Gdzieś 
a ścianą czy nad głowami tykał miarowo zegar. Z 

corocznego kąta wypełzła do mnie niby z oddali mi
nionych lat „historia jak'ch wiele"... Na krańcach 
miasta, zwrócony plecami do dróg', stał mały, niski 
pochylony domek. W domku mieszkała młoda, pięk- 

,.ia Żydówka, czworo dziec', koza, kur kilka i... nędza, 
p Tu się urodził i wychował, stąd wywiózł na Kir- 
kul ojca i matkę, stąd też biegał jako mały chłopiec 

■jna scchaczewski rynek z przewieszonym przez szyję 
pudłem z zapałkami, nićmi i agrafkami. Tu chude 

I jego poodibijan-e nogi rozpryskiwały w ucieczce przed 
i złymi ludźmi lśniące w słońcu kałuże wody. Tu wre- 
iszcie wyrósł i stąd też biegał zadyszany po kończ
onych majątkach i dworkach reperując sfatygowane 
biekiesze dz’edziców i zjedzone przez czas futra czy 
kapoty gospodarzy. Nie skarżył się ani nie narzekał. 
Liczył skrzętnie każdy grosz przy blasku łojówki. Nę
dza wspierana samotnością rodziła rozpacz. Ożenił 
sie dzieląc wspaniałomyślne nędzę na dwoje.

Upłynęło lat kilka w małym domku przy drodze 
rozbrzmiewał gwar i szczebiot czworga dzieci', które 
przecież jeść chciały i żyć żyd w ęc wyłaził ze skó
ry-. twardy los gniótł mu plecy i pochylał do dołu a 

W ecież nie dawał się. Znali wszyscy na sochaczew- 
tskiin jarmarku tego wynędzniałego, małegd żydka

Wisznie ruchliwego i uczynnego — gotowegao do 
' najWdziej upakarzających posług.

Znosił szturchanie i obelg’ byle były poparte 
chociaż nędznym groszem. Słowo . parch" przylgnę
ło do jego nędznej postaci i goniło za n m wszędzie. 
Nie skarżył się, tylko podwajał wysiłki, aby v jego 
biednej chacie nie słychać było dziecięcego płaczu.

Pewnego razu zdarzyło się, że żyda wezwano do 
odległego majątku na dn1. kilka celem przedśwątecz- 
nłego generalnego „remontu" podniszczonej mocno 
odzieży.

Po dwutygodniowej męczącej pracy wiacał do 
swego nędznego domku na końcu m ai;.-. skrzydła 
zda się, rosły u ramion. Cisnął radośnie cb zapad

łych zmęczonych piersi zarobione pieniądze. Dużo 
srebrnych okrągłych monet. Na plecach czuł przy
jemny ciężar wypchanego worka, a w nim. dużo do
brych rzeczy. Sam „cymes". I szczupak prawdziwy 
i cesbula i perka^k na spódnicę i buciki dla naj
starszej Radośni? więc było żydowi na zapłakanej 
i skowyczącej z biedy wiecznie duszy.

Szedł szybko po szerokiej, wysadzanej drzewami 
drodze, a księżyc mu s:ę przyglądał i drzewa przy
drożne mu s'ę kłaniały. A on szedł zasłuchany w 
własną radość i miłosierdzie Jehowy

Ale czy radość jego była zbyt w’elka, czy duszą 
był już w domu dość na tym. że żyd zbłądził, a prze
ciera droga ta sama, a ot i zakręt dobrze znajomy i 
krzyż pochylony nad drogą ten sam — tuż. tuż gór
ka a za górką domek jego mały stoi.

Nid żyd nie zabłądził — zbyt długo i często stu
kał brudnymi p!ętamt po dobrze znanej drodze aby 
go teraz gdzie indz’ej zaniosły.

Te same gwiazdy i księżyc ten sam i górka ta 
sama tylko — ...za górką już ma’ego domu n e było 
K pa wystygłych zczem-atych belek i gruzów i ko
mun drący zwęglonym k’kutem czarny granat nieba

W kilka dni później jadący na jarmark socha- 
czewscy chłopi spotyka!1 na swej drodze nędzny ma
ły wózek c'ągniony przez pochylonego do ziemi żyda 
i pchany przez piękną wynędzn'ałą żydówkę. Czte
ry czarne kędz’erzawe główki dzieci zanurzały się co 
chwila w przydrożnym rowie znosząc na wózek na
ręcza polnych kwiatów...

Zegar na ścianie tykał miarowo, bez przerwy. 
Z otulonej nocą ulicy dolatywał czasami gwizd noc
nego stróża — lub głucho zastukały pot bruku szyb
kie kroki dziewczyny szukającej przygody. W ciem
ności żarzył się czerwono ognik mojego papierosa 
odbijając jasnym pnktem w złoconym lustrze....

„Trzydzieści pięć lat upłynęło. Zmieniło się wie
le — mówi żyd. Fortuna na mnie spadła wtedy, kie
dy już jej n*e  potrzebowałem. A dz’ś ot, próbuję tu 
wraz oto z tym wszystkim — powiódł ręką wkoło — 
więcej kupując tego aniżeli sprzedając — zresztą 
niechętnie pozbywam się czegoś co kupię. A pienią
dze? Nie. panie. Dziś mi ich n'e potrzeba. Mam ich 
dość. A jłidnak kto wie. Może tanUe dalekie socha- 
czewsk!e czasy byJy — mimo wszystko szczęślwsze 
Głos żyda zadrgał. Zapanowała głucha ćsza. Nie 
chc’ało mi się jej przerywać, zresztą tak trudno mi 
było znaleźć coś do powiedzenia, coś coby nie spło
szyło silnego wrażeń’a.

Zegar za ścianą wydzwaniał g’ucho godzinę trze
cią. Wyczułem raczej an’żeli dostrzegłem, że starzec 
się podniósł. Mdłe św'atło zalało pokój, odbijając się 
w lśniących powierzchniach starych mebli i mieniąc 
złotem w porozrzucanych bezładn'e tkaninach. żyd ' 
zn‘knął na chwilę. Słyszałem za. ścianą przytłumionej, 
szepty zdając mi się, że rozróżniam ten śfim c:epł’ 'l,r 
miękki głos kobiety, glos, który mtt'e dobieg, jest 
przedtym,

Po chwili żyd wrócił n-osąc na maleńkiej nie for- 
prześlicznej roboty dwa kry żtełowe Ruharkl .owieckiej, 
sam dzbanuszek. Lał złoto — czerwony pły 
cyml rękoma. „Panie — pan tu Jeszcze 
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przyjedzie prawda, albo niech pan nie chodzi, wnet 
świtać zacznie, pogadamy przy dobrym win’e.“ Przy
znam, że dobrze mi jakoś tam było i istotnie nie 
miaJem ochoty wychodz’ć -— jednak musiałem wró
cić na statek. „Tak panie przyjdę — będę bywał co
dziennie tak długo, póki statek mój nie odejdzie."

Żyd kiwał głową i patrząc na mnie smutnym 
wzrokiem pił wino, które mu kapało czerwonymi 
kroplami niby krew na piersi.

Uścisnąłem małą gorącą rękę. Przy drzwiach 
jeszcze dopadł mnie wciskając mi pod ramię mojego 
Satyra. Sięgnąłem po' pieniądze. Starzec chwycił 
mnie za rękę. „Co pan robi — rzucił — jaka szkoda, 
że pan chciał płacić. Proszę mi nie ps’-’ć dz’sisjsze- 
go wieczoru. To był najlepszy mój interes jaki zro
biłem od szeregu długich lat."

Dobrze m'. było przez następnych dni kilka spę
dzając z przyjemnością długie wieczory pomiędzy 
szafą a starym zegarem zagrzebany w stosie podu
szek popijając stare jak wiek wino, gawędziłem ze 
starcem. Właściwie mówiłem tylko ja. żyd słuchał 
wciśnięty w swój kącik mały, skurczony 1 jakgdyby 
nieobecny — zasłuchany w huk bomb, grzechot ka
rabinów maszynowych i jęki mordowanych ludzi. 
Mówiłem mu o wszystkim czego miał szczęście nie 
widzieć i nie przeżywać. Mówiłem o gehennie naro
dów mojego i jego, o ghecle i jego likwidacji o sza
leńczym czynie powstania i powtórnej zbrodni 
wschodniego barbarzyńcy, żyd słuchał zdawając się 
jeszcze mniejszy, żółta kość czaszki pokryła się kro
plami potu — zaciskał kurczowo kościste palce i 
Ipłakał echo, bezgłośnie. Łzy mu biegły po zwiędłej 
twarzy szybko i gęsto iakgyby trzymane zbyt długo 
pod powiekami. Łapał powietrze otwartymi ustami 
wyglądając sam w tej chwili jak zjęty z oświęcim
skiego stosu.

Kiedy następnego wieczoru przyszedłem starego ; 
żyda nie było w sklepie. Stałem n'ezdecydowany w i 
tej szarej godzinie w dobrze już mi zresztą znanym ’ 
wnętrzu, gdy nagle usłyszałem, tuż obok s'ebie niski I 
matowy przytłumiony głos. „Rada jestem bardzo, żę I 
inogę pana powitać w jego ojczystej mowie. Dziad K 
mój wyjechał dó Granady polecając mi op'ekę nad | 
panem, aż do jego powrotu. Jestem córką jego córki". | 
Stała na tle ja'dejś ciężkiej bardzo materii. p'ękna I 
niby połudwow e słońce — blask św'ec trzymanego t 
w ręku lichtarsa padał półcieniem na ciemną oliw- | 
kową twarz, duże czarne oczy patrzyły trochę dum- I 
nie, trochę zaczepnie — zTocone lustro odbijało I 
kształtną głowę i ciężki węzeł matowych niemal 
granatowych włosów. Ciasno zaciśnięty jedwabny E 
sznur w biodrach rozchylał śmiało i tak dość duże E 
wyc?ęcie na piersiach.

Właśnie tylko taka, a nie inna mogła się zjawia B 
w tym zmroku na tym tle, i tylko na taką, a nlei inJ 
ną było miejsce i czas.

Bezwiednie poszukałem za sobą oparcia czująt K 
wilgoć wokół nosa i drżenie jakieś dziwne w skro- | 
ni ach.

Stała świadoma czaru swojego. Z pod rozchylo- h 
nych warg lśniły bla’e zęby w uśmiechu. Wypadali I 
przecież coś powiedz'eć. Stałem jednak niemy -1 I 
gdy znowu usłyszałem ten sam głos...

Dalszy ciąg tej Interesującej historii, pozwoli ml L 
Redakcja i Czytelnik, że... między kartki pamiętnika g 
włożę. Może i temat nf.e godzien „Naszych Sygnałów'1: I 
a może i Czytelnik nie ciekaw historii, która przy- ■ 
najmniej przez następe kilka dni a raczej nocy z mo- fi 
rzem wspólnego nic niema,

Jerzy Krakus f
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