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W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ 6IBRALTARSKIEJ KATASTROFY
5 iipca b.r. mija 10 lat od tragicznej śmierci ge

nerała Sikorskiego.
Artykuł ten — Redakcja Naszych Sygnałów 

składa jako hołd pamięci nietylko Premiera Rządu 
Polskiego i Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych w trud
nym i dramatycznym okresie 2-ej wojny światowej, 
ale także pamięci tego polskiego Męża Stanu, który 
rozumiał znaczenie morza dla państwa i doceniał 
potrzebę posiadania Marynarki Wojennej.

Rzecz może naogół mało znana, może zapomnia
na, może w pewnym okresie przemilczana ale którą 
warto w tej smutnej okazji przypomnieć to fakt że 
Rząd który przystąpił 30 lat temu do budowy portu 
w Gdyni był rządem, któremu przewodniczył gene
rał Sikorski.

29 kwietnia 1923 r. w obecności Prezydenta Woj
ciechowskiego i premiera gen. Sikorskiego odbyło się 
poświęcenie “Tymczasowego Portu Wojennego i 
Schroniska dla Rybaków."

W roku 1924 na stanowisku Ministra Spraw Woj
skowych gen. Sikorski przeprowadza 1-ą i jedyną 
uchwałę sejmową o rozbudowie floty.

ł Kiedy w roku 1939 stanął na czele rządu i Sił 
Zbrojnych, bezpośrednie kontakty z Marynarką i ma- 
rynarzami stały się bardzo żywe i częste. Inspekcje 

• generała na okrętach były zawsze wielkim przeżyciem 
dla załóg. Przemówienia jego łączące w sobie z wąt
kiem Historycznym aktualność polityczną bieżącej 
chwili, a owiane głębokim patriotyzmem stawały się 
bodźcem do dalszej pracy, walki 1 przetrwania.

Również i w dziedzinie polityczno-militarnej gene
rał docenia rolę Marynarki Wojennej tak w czasip 
wojny jak i w powojennym układzie stosunków poli
tycznym nad Bałtykiem.

Dąży do rozbudowy Marynarki, a w sprawach 
organizacyjnych stoi na stanowisku jak najszerszej 
autonomii Marynarki, jako części Siły Zbrojnej.

Dał temu wyraz już 1 grudnia 1939 r. w rozkazie 

którym uzależniał Szefa Kier. Mar. Woj. jedynie od 
Naczelnego Wodza i Ministra Spraw Wojskowych 
bezpośrednio z pominięciem pośrednich instancji 
wojskowych.

Doceniał też znaczenie Marynarki Handlowej, co 
zostało podkreślone w specjalnym piśmie, skierowa
nym do kapitanów, oficerów i załóg statków żeglugi 
morskiej i rybołóstwa morskiego też w grudniu 1939 r.

To pozytywne stanowisko gen. Sikorskiego do 
zagadnień morskich — w czasie wojny — zostało 
jeszcze pogłębione.

W przemówieniu radiowym wygłoszonym z okazji 
święta Marynarki Wojennej 10 lutego 1943 Generał 
powiedział:

“Nasz dostęp do Bałtyku był przed wojną słaby 
i znikomy. Sławny bój o Westerplatte, Oksywie i Hel 
w roku 1939 dal wprawdzie wiele przykładów męstwa 
i bohaterstwa, lecz była to walka bez widoków zwy
cięstwa.

W warunkach jakie wtedy istniały nie mogliśmy 
w obronie naszego wybrzeża stawiać skutecznego 
oporu niemieckiej napaści. Dlatego po drugiej wojnie 
światowej staniemy mocno i pewnie nad morzem, by 
zagwarantować Polsce nieodzowną, bezpośrednią 
łączność z całym światem.

Walka nasza z Bismarckiem, wyprawa na Lofoty 
i Dieppe. walki na Atlantyku i w Kanale La Manche, 
na Morzu Śródziemnym i przy konwojowaniu sprzętu 
wojennego do portow sowieckich, stałe patrolowanie 
szlaków prowadzących do Rosji, udział chlubny Pol
skiej Marynarki Handlowej we wszystkich ważniej
szych operacjach morskich, mają nietylko znaczenie 
wojskowe, ale wielką wymowę polityczną. Stwier
dzają one w sposób niezbity nasze prawo do morza."

Słowa te będące ostatnimi, jakie bezpośrednio do 
marynarzy skierował generał — mają wydźwięk 
symboliczny — są jakby testamentem... "Musimy 
stanąć mocno i pewnie nad morzem."
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KOMISJE MORSKIE
DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Aczkolwiek za twórcę polskiej floty uznać należy 
Zygmunta Starego, który pierwszy w czasie wojny 
z Moskwą zorganizował flotę kaperską (1517) to jed
nak dopiero jego syn Zygmunt August przystąpił do 
budowy floty królewskiej a więc regularnej mary
narki wojennej.

On też powołał do życia t.zw. Komisję Morską. 
Instytucję łączącą w sobie atrybucie Dowództwa 
Morskiego 1 jakbyśmy powiedzieli dzisiaj Urzędu 
Morskiego, oraz państwowego przedsiębiorstwa han
dlowego. Było to sui generis Ministerstwo Marynarki.

Komisja Morska została ustanowiona dwoma 
aktami z tej samej daty t.j. 24 marca 1568 r.

Aktem tym —obroną wybrzeża i portów pomor
skich ,oraz pruskich, bezpieczeństwo własnej żeglugi, 
oraz zwalczanie żeglugi szwedzkiej i narewskiej 
(Narwa port w Zatoce Fińskiej przez który szło za
opatrzenie do Moskwy) przez t.zw. ‘‘Strażników mo
rza"— powierzał król komisarzom morskim: Janowi 
Kostce, Kasprowi Geschkanowl, Krzysztofowi Konar
skiemu, Andrzejowi Swarożyńskiemu. Stefanowi i 
Janowi Loytzom i Walentemu Ubrefeldtowi. Prezesem 
Komisji został Jan Kostka. Siedzibą Komisarzy był 
dom królewski w Gdańsku. Do ważności uchwał Ko
misji nie była wymagana w pewnych sprawach obec
ność wszystkich Komisarzy. — W sprawach ważniej
szej wagi obecność wszystkich była konieczna.

Komisja Morska podpadała pod szczególną opie
ką króla i była wyjęta wraz z rodzinami i potom
stwem Komisarzy spod jurysdykcji cywilnej miasta 
Gdańska, a oddana wyłącznie pod jurysdykcję kró
lewską.

Drugi dokument wystawiony dla Komisji Mor
skiej dawał jej podstawy finansowe, stwarzając 
pierwszy w naszych dziejach “fundusz morski".

Komisja otrzymywała w swój wyłączny zarząd 
dochody z zamku malborskiego i inne dochody z ziem 
Pruskich z zastrzeżeniem kwarty do skarbu Rzeczy
pospolitej. Ponadto otrzymywała dochody z eksploa

tacji płodów leśnych w Królewszczyznach w całej 
Rzeczypospolitej. Sumami uzyskanymi z tego źródła 
mogła Komisja obracać. Sejm Lubelski w 1569 r. 
istnienie Komisji Morskiej zatwierdził a ponadto 
rozszerzył jej podstawy finansowe przez dodanie do
chodów z komór solnych w Bydgoszczy i Toruniu.

Komisja Morska była więc naczelną władzą mor
ską — jakby admiralicją polską: ona przyjmuje 
i zaprzysięga kapitanów, ona dba o karność załóg. 
Za jej pośrednictwem wydawane są patenty morskie. 
Komisja Morska wydaje rozkazy kapitanom kiedy, 
gdzie i w jakiej sile mają wyruszyć na morze. Po po
wrocie z wyprawy kapitanowie zdają raport komisji 
i oczekują rozstrzygnięć w przedmiocie podziału 
łupów.

Komisja Morska sprawuje także funkcje urzędu 
morskiego — ona otwiera i zamyka żeglugę i prze
prowadza kontrolę żeglugi w porcie gdańskim.

Osobnym polem pracy Komisji była jej działal
ność gospodarcza w powierzonych sobie królew
szczyznach. Komisja Morska z tym zakresem działa
nia i w składzie podanym powyżej przetrwała jedy
nie do śmierci Zygmunta Augusta C1572) bo mimo 
wyraźnej intencji króla aby uczynić z niej instytucję 
stałą, zaprzestała ona — zgodnie ze zwyczajami pol
skimi — z chwilą zgonu króla swej działalności.

Dopiero Zygmunt III Waza odnowił tę instytucję 
powołując do życia w roku 1626 Komisję Okrętów 
Królewskich. Komisję tę pod tą samą nazwą reakty
wował też następca Zygmunta III — Władysław IV. 
Przewodniczącym jej w tym czasie był godny następ
ca Kostki Gerard Denhoff.

Brak zrozumienia wśród szerokich rzesz szla
checkich ważności morza i stąd wypływające nega
tywne ustosunkowanie się sejmów do wszelkich mor-' 
skich planów Króla — uniemożliwiło prowadzenie 
jakiejkolwiek polityki morskiej. Brak funduszów — 
orzesądził o istnieniu polskiej floty a z nią i Komisji 
Okrętów Królewskich.
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DZIESIĘĆ LAT TEMU *
O.R.P. ‘-Błyskawica". W końcu maja przejście 

z Morza śródziemnego do Anglii. Na okręcie przy
było 37 oficerów i szeregowych armii polskiej, zwol
nionych z obozu "Miranda" w Hiszpanii. Od czerwca 
do listopada remont w Cowes.

O.R.P. “Burza". Od 4-go do 23 czerwca udział w 
eskorcie konwoju z Clyde do Freetown (Afryka). 
Przydział okrętu do “F.O.C. West Africa“. W czasie 
eskortowania Konwoju z Lagos do Matadi (ujście 
rzeki Kongo) w dniu 12 llpca ORP "Burza“ przekra
cza równik.

W okresie 23 lipca — 19 sierpnia “Burza" bierze 
udział w eskorcie konwoju z Freetown do Anglii. 
Ogółem okręt przebywał w strefie tropikalnej 42 dni.

O.R.P. “Krakowiak". W dniach 28 czerwca — 
2 lipca przejście “Krakowiaka" z Plymouth do Gi
braltaru. W okresie 5-10 lipiec udział okrętu w 
eskorcie konwoju inwazyjnego na Sycylię. W ciągu 
lipca, praca eskortowa między Sycylią a Maltą.

O.R.P. “Orkan". W czerwcu dwukrotny udział w 
operacji “Loader“ i “Loader Return" (zabezpieczają
cy przelot króla angielskiego do i Gibraltaru).

25.6. wyłowienie 2ch rozbitków (Hindus i Japończyk) 
przebywających 47 dni na tratwie. 5-8 lipca przej
ście do Gibraltaru celem przewiezienia zwłok ś.p. Ge
nerała Sikorskiego. 8-10 lipca przejście z Gibraltaru 
do Plymouth. W końcu lipca przybycie do Hull na 
okresowy remont.

O.R.P. “Piorun", w dniach 17 - 23 czerwca przej
ście “Pioruna" ze Scapa Flow na Morze Śródziemne 
w zespole 8 kt. jako osłoną “Nelsona", “Rodney‘a 
i “Indomitable". W końcu czerwca przejście do 
Algieru. Przydział do 4-ej a później do 24-ej Flotylli 
kt. przeznaczonej do osłony 1-ej' eskadry okrętów 
liniowych. W nocy z 20 na 21 lipca udział w bombar
dowaniu Crotone (Kalabria).

O.R.P. “Sokół". 31 maj -12 czerwiec 23-cl patrol 
Sokoła koło wybrzeży Kalabrii. 30 czerwiec -19 lipiec 
24-ty patrol Sokoła na Morzu Tyreńskim w pobliżu 
Stromboll.

O.R.P. “Ślązak". W ciągu czerwca praca eskor
towa między Gibraltarem. Maltą, Bizertą. W dniach 
7-10 lipca “ślązak" bierze udział w eskorcie konwoju 
inwazyjnego na Sycylię.

W PERYSKOPIE
Wyczyn okrętu podwodnego “Andrew‘.‘

W czerwcu brytyjski okręt podwodny “Andrew" 
(1385 ton) przeszedł z Bermudów do Anglii bez wy
nurzenia. Na “Andrew" zastosowano zmodyfikowany 
i ulepszony typ sznorkela. średnia szybkość na tej 
2500 mil liczącej trasie wynosiła 7 węzłów. Należy 

. przypomnieć, że i Pacyfik "pod wodą" został przebyty 
przez amerykański op.
Największy zaokrętowany bombowiec.

Największym bombowcem stanowiącym wyposa
żenie amerykańskich lotniskowców klasy Midway 
jest obecnie AJ-2, mogący zabrać bombę atomową 
i rozwijający szybkość 425 mil na godzinę. Załogę 
stanowią 3 osoby. Samolot waży około 25 ton. Samo
lot posiada 3 silniki. 2 tłokowe i jeden turbo-jet. Pa
liwo do obu rodzaj! silników jest to samo.

Przypominamy tutaj na marginesie, że najwię
kszy bombowiec “lądowy" o zasięgu rmędzykontynen- 
talnym amerykański B-36 waży około 150 ton.
Huklant.

W tym roku w skład Atlantyckiej Floty Stanów 
Zjednoczonych wszedł nowy rodzaj grup operacyj
nych t.zw. Huklant (Hunter Killer Force. U.S. Atlan
tic Fleet). W skład takiej grupy wchodzi lotniskowiec, 
kilka kontrtorpedowców 1 dywizjon lotniczy specjal
nie przystosowany do walki z okrętami podwodnymi.
Sowiecki tonaż handlowy.

Na 1 stycznia 1953 tonaż sowieckiej floty handlo
wej wg. Lloyda wynosił 2-227993 ton. Lloyd jednak 

nie podał że do dziś dnia Związek Sowiecki nie od
dał Stanom Zjednoczonym wypożyczonych w czasie 
wojny na zasadzie Lend Leasu około 600 jednostek 
wojennych i handlowych — tak więc około 1/4 so
wieckiego tonażu handlowego jest prawną własno
ścią Stanów Zjednoczonych. Z.S.SR. nie zwraca tych 
okrętów i statków uzasadniając tp faktem że 1 inne 
państwa które korzystały z dobrodziejstw Lend-Leasu 
— też nie zwracają.

Z t.zw. państw satelickich jedynie Polska posia
da stosunkowo znaczną flotę handlową — tonaż jej 
na 1.1.1953 wynosił 236 - 986 ton.

R.N.Y.R.
30 czerwca b.r. minęło 50 lat od utworzenia kor

pusu “Royal Naval Volunteer Reserve“. W obu woj
nach światowych członkowie tego korpusu zaszczyt
nie wyróżnili się w służbie. Pamiętamy dobrze współ 
pracę z nimi jako “łącznikowymi" czy też też jako 
“skiperami" małych jednostek. 95% ścigaczy było 
dowodzone przez oficerów R.N.Y.R. a 92% pilotów 
lotnictwa morskiego składało się też z tych rezerwi
stów.

Warto tu wspomnieć że w czasie ostatniej wojny 
w marynarce brytyjskiej służyło około 48000 oficerów 
R.N.V.R. z czego 33000 zaczęło od stopnia marynarza.

Indywidualny radiowskaźnik ratunkowy.
Firma Ultra Electric Ltd., Londyn, ukończyła 

próby z radiowskaźnikiem (Radio Beacon) ważącym 
tylko 570 gramów i posiadającym rozmiary 18x2% x 
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2i/£j cm. Może on być łatwo dołączony do pasa ratun
kowego każdego typu lub do ubioru lotniczego (Mae 
West).

Radiowskażnik znany jest pod nazwą SARAH 
(Search and Rescue and Homing). Emitowany syg
nał rozchodzi się we wszystkich kierunkach z wyjąt
kiem pewnej przstrzeni pionowo ponad wskaźnikiem. 
Samolot ratowniczy lecący na wysokości 10000 stóp 
ponad powierzchnią morza jest w stanie wykryć emi
towany sygnał w przestrzeni 10000 mil kwadr.

Przewiduje się dołączenie lekkiej dodatkowej 
aparatury któraby zezwoliła na porozumiewanie się 
fonją z ekipą ratowniczą. Możliwe jest również do
łączenie mechanizmu wysyłającego sygnały według 
różnych kodów co pozwoliłoby na jednoczesne, wy
raźne określenie pozycji szeregu rozbitków.

Samolot lub statek ratowniczy odbiera sygnał na 
ekranie radarowym.

“Sarah" będąc całkowicie wodoszczelny, moż? 
być użyty przez wydobywających się na powierzch
nię członków załogi zatopionego okrętu podwodnego.

Szwecja — Nowy typ silnika Diesl‘a.
Zakłady budowy maszyn na stoczni Gotaverken 

w Goteburgu ukończyły próby z rewelacyjnym silni
kiem DiesePa przeznaczonym dla lekkich i szybkich 
jednostek wojennych. Silnik ten otrzymał nazwę 
“TOP-engine“ i jest on wynikiem wielo’etnich wysił
ków konstrukcyjnych. Jest to dwutaktswy szybko
obrotowy Diesel z wsokim stopniem doładowywania 
(high supercharge).

Maksymalna moc silnika: 3000 HP przy 975 
obr min. Moc w normalnych warunkach pracy: 
2500 HP przy 920 obr./min. Silnik jest 9-cio cylindro
wy i posiada po 2 tłoki przeciwbieżne w każdym cy
lindrze. Silnik posiada 2 wały korbowe / jeden w dol
nej a drugi w górnej części kadłuba. Obydwa wały są 
połączone przekładnią zębatą przyczym wał korbowy 
dolny jest połączony z wałem śrubowym.

Przedmuch i doładowywanie odbywają się przy 
pomocy sprężarki typu odśrodkowo uruchamianej 
turbiną spalinową włączoną do wydechu silnika 
głównego. Ciśnienie doładowywania: 2.6 atm. przy 
obrotach turbiny 16000 obr./min. Kadłub silnika jest 
zbudowany ze stali o połączeniach spawanych. Ka
dłub sprężarki jest odlewTem z lekkiego metalu. 
Całkowita waga silnika (włączając sprężarkę) wy
nosi 8 ton czyli 2.67 kg. na 1 HP. Dla porównania: 
stosunek mocy do wagi zwykłych silników Diesel‘a 
o podobnej mocy 3000 HP stosowanych na statkach 
handlowych wynosi 67 kg. na 1 HP przy żeliwnym 
odlewanym kadłubie silnika. 1 57 kg. na 1 HP przy 
kadłubie stalowym spawanym.

Oprócz tej rewelacyjnie niskiej wagi w stosunku 
do dostarczanej mocy — silnik “Top-engine“ wyka
zuje dodatkową zaletę bardzo niskiego zużycia pa
liwa.
Spawanie czy nitowanie?

Wyraźna tendencja ku coraz powszechniejszemu 
stosowaniu spawania w budownictwie okrętowym 
rokuje stopniową eliminację połączeń nitowanych.

Przy użyciu nowoczesnej aparatury spawalniczej 
metoda spawania staje się znacznie tańszą od meto
dy nitowania. Koszt budowy statku spawanego jest 
mniejszy przy jednoczesnym zwiększeniu ładunku 
statku. Np. oszczędność uzyskana przez spawanie 
przy budowie statku handlowego 9000 t. wynosi 
£.25000 plus zysk'300 t. zwiększonej pojemności za
ładunkowej.

Przy budowle tankowca 15000 t. zysk na wadze 
osiąga. 1000 t. czyli w rezultacie tankowiec taki będzie 
równoważny z punktu widzenia zarobkowego tan
kowcowi nitowanemu o wyporności 16000 t.

Iloś godzin pracy potrzebnej do budowy statku 
metodą spawania jest taka sama jak przy budowie 
statku nitowanego o tym samym tonażu. Opinia co 
do skłonności łamania się spawanych kadłubów jest 
niezbyt silnie uzasadniona, biorąc pod uwagę, że 
statki nitowane ulegają również identycznym wy
padkom < Brittle Fracture).

Dalsze ulepszenie metody spawania i pewna 
modyfikacja konstrukcji kadłuba wyeliminują praw
dopodobnie już w niedalekiej przyszłości tę główną 
przyczynę nieufności do kadłubów spawanych.

Odkażanie okrętów z radioaktywności
Możliwość użycia broni atomowych w działaniach 

morskich stwarza zagadnienie — co zrobić z ocala
łymi, lecz zakażonymi radioaktywnością, okrętami?

Istnieją 3 praktyczne rozwiązania:
1. Zatopienie na wielkiej głębokości; stosowane 

będzie, gdy odniesione uszkodzenia struktu
ralne okrętu są tak znaczne, iż wszelka akcja 
odkażania byłaby nieopłacalną.

2. Kwarantanna, czyli pozostawienie w dosta
tecznej odległości aż do czasu gdy radio
aktywność samorzutnie osłabnie do bezpiecz
nego poziomu; ta powolna, naturalna proce
dura będzie stosowana wtedy, gdy warunki 
operacyjne nie narzucają pośpiechu.

3. Właściwe odkażanie czyli usunięcie materiału 
radioaktywnego powodującego zakażenie 
okrętu; powzięcie decyzji właściwego odkaża
nia zależne będzie od a) ważności bojowej 
okrętu b) technicznej wykonalności operacyj
nej odkażania w istniejących warunkach i 
c) ryzyka, na które mogą być wystawione 
ekipy przeprowadzające odkażania — biorąc 
pod uwagę, iż przy silnym stopniu zakażenia 
radioaktywnego dozwolony czas pracy dla 
jednej ekipy może być ograniczony do kilku
nastu minut tygodniowo, co narzuca koniecz
ność uciążliwej, szybkiej rotacji ekip.

W warunkach bojowych odkażanie właściwe od
bywać się będzie w 2-ch etapach. W etapie 1-szym 
przeprowadzone zcstanie odkażenie 'Częściowe na
tychmiastowe w takim zakresie, aby umoż'iwić dalsze 
prowadzenie operacji bojowej. W etapie 2-glm prze
prowadzone zostanie odkażanie końcowe, dokładne; 
nastąpi ono w okres;e późniejszym, gdy już nie bę
dzie istniała możliwość nagłego zapotrzebowania 
bojowego.

Przed przystąpieniem do odkażania należy prze
prowadzić dwie zasadnicze operacje wstępne: 1) o-- 
kreślenie intensywności promieniowania radio
aktywnego w różnych częściach okrętu przy użyciu 
przyrządów pomiarowych typu Geigera 2) przepro
wadzenie doraźnej analizy, która umożliwi określe
nie rodzaji zakażających pierwiastków radioaktyw
nych: to pozwoli na zorientowanie się jak szybko 
radioaktywność będzie słabła i w zależności od tego 
umożliwi ułożenie planu najsprawniejszego odka
żania.

Odkażanie okrętu dotyczy głównie powierzchni 
zewnętrznych. Polega ono na usunięciu materiału 
powierzchniowego w dostatecznej grubości, aby zre
dukować radioaktywność do bezpiecznego poziomu. 
W tym celu stosuje się metody: chemicznąi mecha
niczną i chemiczno-mechaniczą.

Metoda chemiczna polega na użyciu środków 
chemicznych, które nie naruszaja głęboko materiału 
objektu odkażanego i jedynie czynią jego cienką ze
wnętrzną warstwę rozpuszczalną, nadającą się do 
łatwego zmycia. W zależności od rodzaju materiału 
traktowanego stosowane środki chemiczne mogą być 
kwasami lub zasadami na.ogół o słabej koncentracji.
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Metoda mechaniczna polega, na ścieraniu, zdzie
raniu i zmywniu powierzchni przy zastosowaniu np.

a. mokrego piasków nia. czyli strumienia wody 
z piaskiem pod ciśnieniem ( woda zapobiega 
tworzenia się kurzu radioaktywnego, zmywa
jąc jednocześnie zdarty materiał).

b. Strumienia wody z trocinami drzewnymi pod 
ciśnieniem dla odkażania powlerźchni de

likatnych,
c. pary wodnej pcd ciśnieniem,
d. “wełny" stalowej, szczotek stalowych w zale

żności od warunków i łatwości dostępu,
e. lamp prymusowych; sposób stosowany do 

zdejmowania arby, ale tylko wtedy gdy jest 
zapewniona wydajna wentylacja usuwająca 
tworzące się dymy radioaktywne,

f. pokrywania powierzchni zakażonych cienką 
warstwą rozpylonego plastyku i następnie 
zdzierania go wraz z przylegającym doń silnie 
osadem radioaktywnym.

Metoda chemiczno-mechaniczna polega na jed
noczesnym zastosowaniu kombinacji 2-ch powyż
szych metod np. użycie strumienia pary wodnej pod 
ciśnieniem w połączeniu z bezmydlanym czynnikiem 
zmywającym — sposób szczególnie wydajny przy 
usuwaniu radioaktywnej farby.

Bez względu na rodzaj zastosowanej metody od
każania należy zawsze zdawać sobie sprawę, że ra
dioaktywne elementy można jedynie usunąć — lecz 
nie można ich zneutralizować. Dlatego też istotną 

rzeczą jest rozwiązanie bezpiecznego usuwania ra
dioaktywnych materiałów otrzymywanych podczas 
odkażania jak np. zdartej farby, pyłu, wody zmywa
jącej, piasku itp. — wszystkie te materiały zawierają 
i unoszą z sobą elementy radioaktywne. Na otwar
tym morzu problem ten upraszcza się. bo radio
aktywne materiały spływają do otaczających mas 
wody i szybko rozcieńczają się do bezpiecznego po
ziomu. W portach i na lądzie problem ten staje się 
b. ważnym i często m~że stać się warunkiem unie
możliwiającym odkażanie.

Odkażanie zewnętrznych metalowych po
wierzchni okrętu jest zabiegiem względnie prostym, 
staje się jednak ono operacją wielce skomplikowaną 
lub wręcz niemożliwą gdy zakażana powierzchnia jest 
porowatą i gdy osad radioaktywny został wchłonięty 
na znaczną głębokość jak np. w wypadku drewna 
niemalowanego, lin. i t.p.

Odkażanie z radioaktywności ocalałego personelu 
odbywa się przez dokładne obmycie ciała wodą z my
dłem lub z bezmydlanymi środkami zmywającymi, 
przyczym szczególnie dokładnie należy odkażać wło
sy, paznokcie i miejsca, gdzie osad radioaktywny 
łatwo się gromadzi. Przy tej operacji zmywania na
leży strzec się zadraśnięć skóry, gdyż grozi to wpro
wadzeniem elementów radioaktywnych do wnętrza 
organizmu.

Ludzie pracujący w składzie ekip odkażających 
są wyposażeni w szczelne kombinezony, maski, buty 
gumowe i rękawice dla ochrony przed wdychaniem 
i przed osodzaniem się na ich skórze elementów ra
dioaktywnych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA
Londyn

Spotkanie towarzyskie w S.M.W.
W dniu 17 maja b.r. odbyła się w siedzibie S.M.W. 

herbatka towarzyska oraz zabawa taneczna. W cza
sie herbatki wystąpiła znana śpiewaczka p. Annie 
Yerrier. Odśpiewane przez nią piosenki francuskie 
spotkały się z żywym uznaniem i licznymi oklaskami 
zebranych. Obecnych około 75 esób.

W dniu 28 czerwca odbyła się następna herbatka 
towarzyska oraz bridge. Wieczór ten urozmaicił mło
dy tenor p. E. Biński. Obecnych około 40 osób.

UTWORZENIE RADY MORSKIEJ
W dniu 9-go lipca odbyło się w siedzibie S.M.W. 

pierwsze zebranie RADY MORSKIEJ wyłonionej z 
pośród przedstawicieli Stowarzyszeń Morskich w Lon
dynie.

Zebranie zagaił Prezes Samopomocy Mar. Woj. 
mec. W. Nadratowski poczym wybrano przewodniczą
cym dyr. L. Możdżeńskiego. Zatwierdzono Statut 
Rady oraz wybrano władze Rady w następującym 
składzie:

Sekretarz Generalny
I Sekretarz
II " adm.
III “ fin.
Kierownik Studiów
Referat prasowy

Referat żeglugowy 
Reprezentowane były

— adm. K. Korytowski 
kpt. J. Starzycki 
p. Z. Muchniewski 
p. S. Bachórzewski 
p. L. Możdżeński 
p. Z. Sławiński 
p. Z. Modro

następujące Stowarzy
szenia:

Samopomoc Marynarki Wojennej.
Związek Oficerów Marynarki Handlowej,
Instytut Morski, 
Związek Marynarzy P.M.H.. 
Zrzeszenie Handlowców i Administratorów.
Klub Morski.
Zrzeszenie Pracowników żeglugowych,
Klub “Mewa" (Morskie Zrzeszenie Młodzieży),
Tymczasowy Statut Rady określa jej cele nastę

pująco:
1. Zjednoczenie i koordynowanie wysiłków pol

skich stowarzyszeń morskich oraz pokrew
nych organizacji,

2. Rozwijanie polskiej idei morskiej oraz opra
cowywanie wytycznych polityki morskiej,
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3. Pilnowanie moralnych interesów Polski na 
morzu, oraz troska o właściwe użycie na 
morzu środków materialnych uchodźctwa,

4. Starania o odbudowę Polskiej Marynarki 
Handlowej na uchodżctwie,

5. Współudział w odtworzeniu Polskiej Mary
narki Wojennej w ramach starań o odbudowę 
Polskich Sił Zbrojnych,

6. Współdziałanie w zorganizowaniu szkolenia 
morskiego młodzieży,

7. Nawiązanie kontaktu i współpracy z morski 
mi przedstawicielami i stowarzyszeniami in
nych narodów a w szeczególnoścl Europy 
środkowej mając na widoku przyszłe zjedno
czenie wysiłków tych narodów w pracy na 
morzu.

Plymouth
Z okazji święta 3 Maja Zarząd Koła zorganizował 

akademię połączoną z lampką wina. Następnie od
była się zabawa taneczna. Z okazji tej przybyło wielu 
kolegów z rodzinami oraz szereg gości z miejscowego 
społeczeństwa angielskiego.

New York
Zarząt Samopomocy Wet. Mar. Woj. urządził! w 

dniu 11 kwietnia “Bal Wiosenny". Impreza ta przy
niosła duży sukces materialny i propagandowy.

W dniach 2 i 3 maja z inicjatywy Zarządu Sam. 
Wet. Mar. Woj. wespół z Lotnikami. Spadochronia
rzami 1 członkami Armii Krajowej urządzono uroczy
stą Akademię.
Osobiste

W połowie czerwca zdał egzaminy i otrzymał dy
plom F.S.A. (Fellow of Scottish Association of Opti 
Claris) por. mar. Kazimierz DOMAŃSKI.

W Ilpcu ukończył studia Architektury z odzna
czeniem w Oxford kpt. mar. Tadeusz LESISZ i otrzy
mał nagrodę Fielding Dcdd & Stevens za najlepsze 
Portfolio 4-go i 5-go roku.

W czerwcu b.r. zdał egzamin i otrzymał dyplom 
“First Matę" por. mar. W. FREDA.

W lipcu ukończył studia i otrzymał dyplom le
karski uzyskując tytuł M.B.. B.CH.. B.A.O., ppor. mar. 
S. NAŁĘCZ-KORZENIOWSKI.

Z okazji tej składamy Kolegom serdeczne gra
tulacje.

DARY GOTÓWKĄ NA SMW.

Kol. J. Krakus — 11/-.
Zawiadomienie

Związek Inwalidów prosił na"S o umieszczenie 
następującego komunikatu:

MIESIĄC INWALIDY
Związek Inwalidów Wojennych P.S.Z. — jak w 

roku ubiegłym — organizuje “Miesiąc Inwalidy" w 
czasie od 18.8. do 17.9. 1953 r.

Celem “Miesiąca Inwalidy" jest zaznajomienie 
społeczeństwa polskiego z zagadnieniami inwalidz
kimi i przeprowadzenie akcji zbiórkowej na pomoc 
inwalidom.

Tak jak w roku ubiegłym — tegoroczna akcja 
zbiórkowa będzie prowadzona przez rozsprzedaż 
znaczka, dowolne datki na listy zbiórkowe, dochody 
z imprez urządzanych specjalnie na rzecz inwalidów, 
zgłaszanie się na członków wspierających.

Związek Inwalidów akcję tę stara się zorganizo
wać we wszystkich skupiskach polskich w Wielkiej 
Brytanii i w innych krajach.

Zwracamy się z apelem do wszystkich naszych 
członków o przyjście z pomccą w tej akcji Związkowi 
Inwalidów, przez wzięcie udziału w lokalnych komite
tach akcji “Miesiąca Inwalidy", przez organizowa
nie tego rodzaju komitetów i akcji, przez bezpośred
nią pomoc finansową przesyłaną na adres: Związek 
Inwalidów Wojennych P.S.Z., 156, Cromwell Rd„
London, S.W.7.

Po wszelkie inne informacje, zapotrzebowania 
na materiały propagandowe i informacyjne, znaczki, 
1 deklaracje członków wspierających należy się zwra
cać bezpośrednio do Związku Inwalidów na wyżej 
podany adres.

KOMISJA OPIEKI S.M.W.
I FUNDUSZ im. ś.p. kpt. mar. J. GINSBERTA

Dary:
Od ostatnie numeru Naszych Sygnałów wpłynęły 

następujące dary gotówką i w naturze na Fundusz 
im. ś.p. kpt. mar. J. Ginsberta.

kol. J. Piór — £.3.00.0
“ S. Kopecki — 13/-
“ T. Łubieński — 10/-

Koło New York — 46.01.2 (130 dolarów)
P. J. Dziurk ewicz (Liga Morska — Chicago) — 

£.. 32.07.11 (92 dolary).

w naturze:
Miss M. Greenhill-Gardyne: 

ubranie popielate 
“ brązowe 

marynarka granatowa z kamizelką 
“ szara 

płaszcz damski 
2 pyjamy wełniane 
4 koszule wełn.
2 podkoszulki wełn.
3 pary kalesonów
9 kołnierzyków 
6 p. skarpetek 
1 kapelusz.

Nowi członkowie S.M.W.
Od dnia 1.5.1953 następujący kol. kol. zgłosili się 

i wciągnięci zostali na listę członków rzeczywistych' 
Stowarzyszenia:

A. Kadulski S. Kince, W. Kowalczyk, M. Pałka, 
H. Piłat, S. Radecki. A. Stolarski, S. Suwary.
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
W pierwszym tygodniu czerwca my w Londynie 

znaleźliśmy się, przynajmniej tak nam się zdawało, 
w centrum zainteresowania światowego z powodu 
koronacji królowej Elżbiety. Czy było tak naprawdę 
czy nie może będzie interesującą dla Kolegów garść 
wrażeń napisanych “na gorąco" przez kol. Henryka 
HOYERA którego ciekawość przezwyciężyła zrozu
miała dążność dowygody i który od wczesnych godzin 
rannych brał udział wraz z paroma milionami wi
dzów w przyglądaniu się uroczystościom koronacyj
nym.

Londyn, w czerwcu 1953.
Zacznę na nutę osobistą! Jako urodzony w daw

nej “Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem 
Krakowskim ‘ na 10 lat przed 1-szą wojną światowią 
mogę śmiało powiedzieć, że dzieciństwo spędziłem w 
cieniu bokobrodów “Najmiłościwiej Nam Panu
jącego Cesarza Franciszka Józefa I - go". Z domu 
rodzicielskiego od ojca rodowitego Warszawianina 
i z dorocznych wyjazdów “za granicę*'  do Warszawy 
do Dziadków wyniosłem strach połączony z obrzydze
niem do zdegenerowanej rodziny Carów rosyjskich 
jako do ojco-syno-brato- i mężo-bójców, których 
jakby jedynym celem w życiu było: zabić zanim mnie 
zabiją. Od Matki — rodowitej Poznaniankl — nie 
nabrałem szacunku do Wilhelma Ii-go, kabotyna 
starającego się zawsze imponować marsowym wy
glądem i zekręconymi na szpilki do góry wąsami “es 
ist erreicht". Gimnazjalne lata spędzone w czasie 
pierwszej wojny w krakowskim gimnazjum w czasie, 
gdy Kraków był ośrodkiem ruchu legionowego, chwi
lowej zgody stronnictw politycznych zjednoczonych 
w N.K.N. pełne były rzeczywistych i przeczuwanych 
wzruszeń narodowych, które nie przyczyniały się do 
ugruntowania w naszych młodych sercach wierno- 
podańczych uczuć do monarchii austro-węgierskiej.

Dawaliśmy wyraz swoim poglądom w swój skrom
ny, dwunastolatkom odpowiedni sposób przez prze
wieszanie portretu “Najmiłościwiej nam Panującego 
z bokobrodami" z klasy do ustępu, skąd dopiero na 
osobistą interwencję wystraszonego dyrektora po
wracał w pochodzie na swój hak w klasie. Gdy w la- 
tash 1917-1918 wszystkie trzy trony rozleciały się w 
proch i pył jedynym wrażeniem jakie mi pozostało 
było wrażenie ulgi jak po ciężkiej zmorze, która prze
stała gnębić.

Lata niepodległości i ustroju republikańskiego 
zatarły w mej pamięci do reszty wrażenia młodości, 
gdzieś jednak na dnie została niechęć do przesta
rzałych — połączonych z średniowiecznym mistycy
zmem — rządów monarchistycznych, w których 
forma zasłania treść, gdzie sprawowanie władzy w 
jednym wypadku graniczy z religią w drugim skraj
nym wydaje się zbytecznym luksusem bez jakiego
kolwiek znaczenia. Rozpowszechnienie porewolucyj- 
nej myśli francuskiej na całą Europę dokonało swego. 
Pomimo wyjątkowo dobrej tradycji monarchii w Pol
sce staliśmy się republikanami patrzącymi na mo
narchię jako na przeżytek feudalizmu którego lata 
są policzone. Obecny 10-cio letni mój pobyt z Zjedno
czonym Królestwie wyrobił we mnie szacunek dla: 
rodziny królewskiej, dzielącej na równi ze wszystki
mi trudy wojny, braki wyżywienia i opału, niepokój 

bombardowań i smutki niepowodzeń. Więc gdy nad
szedł dzień zwycięstwa i kto żyw szedł pod pałac 
Buckingham, aby właśnie tam dać wyraz swej radości 
z zakończenia wojny rozumiałem to wszystko jako 
nieoparty na uczuciach wyraz uznania dla głowy 
państwa, którą się szanuje tak jakby się szanowało 
mądrego i taktownego Prezydenta Rzeczypospolitej 
który swoją pracą zasłużył sobie na uznanie obywa
teli. Aż do dziś dnia nie rozumiałem emocjonalnej 
różnicy jaka istnieje pomiędzy koronowaną, a nieko- 
ronowaną głową państwa.

Dlaczego to wszystko piszę? Dlatego aby dać 
czytelnikowi obraz mego stanu duchowego — jak 
przypuszczam dość powszechnego wśród nas Polaków 
— w chwili gdy wybierałem się na oglądanie pochodu 
koronacyjnego.

O 5-ej rano w kolejce podziemnej był tłok więk
szy niż w czasie największego ruchu wieczornego po
wrotu z biur. Tłum ma jednak zdecydowanie inny 
charakter od tego, który oglądam codziennie jadąc 
i wracając z biura w City. Zwłaszcza mężczyźni wy-‘ 
glądają inaczej. Nie widać zupełnie klasycznych 
czarnych marynarek i spodni w paski, które są nieja
ko mundurem businessmen‘a z City — za to można 
zauważyć w przeważającej ilości popielate żakiety i 
szare cylindry tak typowe dla wyścigów w Ascot. Na 
stacji South Kensington ‘ dognietli" nas tak, że 
trudno złapać oddech, a przecież z tej stacji odszedł 
przed chwilą specjalny pociąg dla zaproszonych do 
Westminster Abbey, który zaraz Londyńćzycy 
ochrzcili ‘ peers*  special".

Cały tłum łącznie ze mną wysiadł na stacji Green 
Park, którą zresztą za godzinę zamknięto aż do wie
czora, gdyż cała przestrzeń w jej okolicy była już na
sycona publicznością. Trybuny na Piccadilly zapeł 
niały się a nieprzerwany strumień ludzi dążył przez 
Green Park do The Mail. Była 6-ta rano gdy zająłem 
pozycję na The Mail blisko pałacu Buckingham po
śród biwakujących od poprzedniego dnia tłumów. 
Pierwszym wybitnie estetycznym wrażeniem, którego 
doznałem był widok dwuch półkolistych trybun zbu
dowanych naprzeciw pałacu. Te olbrzymie, chyba na 
100 rzędów siedzeń trybuny, nakryte lekkim, niepod- 
trzymywanym od frontu dachem tworzyły tak kolo
rem jak i formą piękną całość z kolistym otoczeniem 
pomnika królowej Wiktorii naprzeciw pałacu i z per
spektywą i dekoracjami The Mail. Wzdłuż The Mail 
aż do łuku Am.iralicji zbudowano niemal nieprzer
wany ciąg mniejszych trybun nie nakrytych już 
dachem będących jakby przedłużeniem dwu półko
listych z przed pałacu. Jak zwykle w tym kraju tłum 
zachowywał się bez zarzutu zostawiając przejścia 
dla nowoprzybyłych i dla umożliwienia cyrkulacji, 
i przepuszczając dzieci do pierwszego rzędu.

Chwilę oczekiwania skróciły ranne gazety przy
nosząc wiadomość o zdobyciu Mount Everest i oka
zyjny przejazd gości czy policjanta na koniu z których 
każdy zbierał huczne oklaski ze strony tłumu. Od 
8-ej zaczęli zjeżdżać się do pałacu zaproszeni goście. 
Żołnierze pułków gwardii pieszej, niestety ubrani w 
szaroniebieskie-płaszcze obstawili szeregiem kolisty 
plac naprzeciw pałacu i The Mail. Nastąpiły minuty 
naprężonego oczekiwania na początek pochodu do 
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Opactwa który wyznaczony był na godzinę 9-tą. Na
gle, wyciągnljte szeregi gwardii zakwitły szkarłatem 
mundurów, gdy żołnierze zdjęli szare płaszcze 1 zło
żyli je za sobą. W niepewnym blasku słońca nieco 
pochmurnego poranka zaczerwieniły się linie gwar
dzistów przecięte tylko bielą pasów i szamerunków' 
1 nakryte ciemnym brązem niedźwiedzich czap. Pa 
tłumie przeszedł wstrząs radości i zachwytu.

Punktualnie o godz. 9-ej rozpoczął się pochód. 
Nie był to jeszcze w tym miejscu właściwy pochód 
koronacyjny, który dopiero uformował się po koro
nacji i opuszczeniu Opactwa, szli więc tylko oficero
wie służb, lotnictwa armii i marynarki, jechały 
sztaby, Rady Wojenne 1 Ministerstwa aby na koniec 
zrobić miejsce egzotycznie i wspaniale ubranym sa
modzielnym władcom protektoratów brytyjskich jak 
królowej Salocie z Tongi, sułtanom z Zanzibaru, 
Peraku itd. jadących otwartymi karetami. Za nimi 
Premierowie Dominialni. Najpierw buntowniczy 
Premier Malty, który zagroził, że nie przyjedzie jeżeii 
nie wyznaczy mu się miejsca równego Dominiom lub 
przynajmniej Rodezji. Wobec tego umieszczono go 
w jednej karecie z premierem Północnej Irlandii i 
premierem Południowej Rodezji, można powiedzieć 
“na pół drogi“ między strefą zimną a gorącą. Podo
bno był zadowolony, ostygł z gniewu i powrócił roz
grzany entuzjazmem na Maltę. ń

Za każdą karetą, za wyjątkiem karety pana 
Nehru który sobie tego nie życzył, jechała konna 
eskorta złożona z czterech żołnierzy kawalerii danego 
kraju. Wszystkich jednak zgasiła eskorta Pakistanu. 
Widok tych czterech kawalerzystów o lekko śniad/ch 
twarzach ozdobionych pięknym wąsem w przepysz
nych szkarłatnych z<s- złotem mundurach 1 ciasno 
zawiązanych na głowach turbanach musiał wzbudzić 
w każdym Polaku jakieś wspomnienia z Ogniem i 
Mieczem czy gdzieś widzianych rycin Rzewuskiego. 
Jakby nagle ożyły, znane tylko z opisu, pułki XVI 
czy XVIII wiecznej Rzeczypospolitej, gdy uprzęż czy 
czaprak na konia były dziełami sztuki tak jak sza
bla, spinka czy kołpak. Mr. Churchill jechał ostatni 
w jakimś fantastycznym mundurze Strażnika Pięciu 
Portów.

Aplauz tłumów rósł i potęgował się z każdą prze
jeżdżającą i bardziej znaną osobisotścią, tak, że 
gdy zaczęły przejeżdżać karety z rodziną królewską 
szeregi grzmiały już nieprzerwanym grzmotem okla
sków, które towarzyszyły coraz to wzrastającym 
crescendo eskorcie oficerów’ kontygentów kolonial
nych, kontygentów dominialnych, Yeomen‘om gwar
dii z halabardami w Tiudorowskich szkarłatnych 
strojach 1 czarnych kapeluszach t.zw. popularnie w 
Londynie "beefeaters" równie w szkarłat ubranym 
załogom barek królewskich (Queen‘s bardge masters 
& watermen), orkiestrze królewskiej gwardii konnej 
(Blues), szwadronowi gwardii konnej i na koniec 
ciągniętej przez osiem siwo bułanych koni karecie 
z królową 1 księciem Edynburga.

Pierwszym wrażenieme zanim ujrzy się królową 
jest dominujące bogactwo ozdób karety t.zw. State 
Coach. Jest to prawdziwe dzieło sztuki w stylu baroku 
XVIII wieku i przewyższa wszystko co dotychczas w 
tej dziedzinie widziałem między innymi paradny 
królewski Irish Coach. żadne zdjęcie nie daje wła
ściwego pojęcia o jej proporcji i kolorze. Przede 
wszystkim jest nieco wyższa od innych karet a cho
ciaż podwozie jest znacznie dłuższe od Innych sama 
kareta jest mniejsza, niemal kwadratowa w prze
kroju i robi wrażenie wysoko niesionej lektyki. Za
wieszona na czarnych pasach, które nikną w powodzi 
złotych rzeźb zdaje się płynąć oderwana od ziemi 
otoczona złotymi trytonami dmącyml w konchy. W 
powodzi tych barokowych rzeźb, złota, malowideł i 
purpury poduszek postać królowej nieco bledszej niż 
zwykle 1 szczuplejszej w białej właściwie skromnej 
sukni i o wyrazie twarzy jaki się widzi u młodej 

dziewczyny jadącej na ślub tworzył trudny do opisa
nia kontrast. Na głowie miała wpięty diadem brylan
towy w jakim widywało ją się na dotychczasowych 
zdjęciach. Aplauz tłumu przeszedł w jeden nieprzer
wany krzyk który szedł za oddalającą się karetą, 
grzmlał jak daleka burza aby wreszcie rozdzwonić 
się dzwonami opactwa westmlnsterskiego oznajmia
jącymi przybycie kołowej do kościoła.

Przed wyjściem z domu biłem się z myślami czy 
warto dla wrażeń czysto wzrokowych poświęcić istotę 
koronacji jaką jest jej część odbywająca się w Opa
ctwie, a której mógłcym słuchać przzz radio w domu. 
Tymczasem ku mojemu zdumieniu usłyszałem trans
misję uroczystości kościelnych z głośników ukrytych 
w drzewach wzdłuż ulic 1 trybun. Tłum zachowywał 
milczenie i w ciszy słychać było każde słowb wspa
niałej dykcji Arcybiskupa Canterbury. Mam wraże
nie, że jemu głównie należy przypisać nadzwyczajne 
powodzenie i pochwały które posypały się na B.B.C. 
za transmisję z kościoła. Poza nienaganną dykcją 
głos jego nie był bynajmniej oschło-rzeczowy a jed
nak był zupełnie pozbawiony denerwującego na dłuż
szą metę zawodzenia, ani nie grzmiał ani nie prosił, 
am nie pouczał swym tonem. Był takim właśnie ja
kim chciałoby się go słyszeć gdy czyta się przed ko
ronacją tekst uroczystości kościelnej a chyba naj
lepszym dowodem tego uderzenia we właściwy ton 
jest że obecnie w pamięci już niepod:bna odłączyć 
treści ceremoniału koronacyjnego od jego głosu. Na 
jego tle bardzo młodo, niemal dziewczęco, brzmiał 
głos królowej. Z uroczystości kościelnych które 
póniej jeszcze widziałem na filmie największe na 
mnie wrażenie zrobiła część początkowa t.zw. “Uzna
nie", gdy Arcybiskup przedstawia zgromadzonym w 
kościele królową w kierunku czterech stron świata. 
Po każdej prezentacji i zapytaniu czy ją uznają 
zebrani gromkim okrzykiem “Boże chroń Królową 
Elżbietę" wyrażają swe uznanie, za które królowa 
dziękuje głębokim ukłonem. Rówffież bardzo pięknym 
jest zwyczaj, że do namaszczenie królowa zjawia się 
w prostej lnianej sukni bez żadnych ozdób i klejno
tów.

Dekoracja Opactwa była utrzymana w dwu do
minujących kolorach narzuconych wnętrzu za pomo
cą jednolitych, bez żadnego wzoru dywanów. Całe 
Opactwo wyłożone było dywanem błękitnym a cen
tralny kwadrat przed ołtarzem wraz z wzniesieniem 
na tron złotawym. Bezpośrednio jednak tło królowej 
tworzyli parowie Zjednoczonego Królestwa i Ich żony 
których krzesła otaczały centralny kwadrat. W swo
ich wspaniałych purpurowych płaszczach z gronosta
jami, gdy w chwili nałożenia na głowę królowej ko
rony. powstali z swych miejsc i nakryli głowy bireta
mi (coronets) — tworzyli tak dostojna a jednocze
śnie tak malowniczą grupę, jakiej najbardziej 
pomysłowa reżyseria nie byłaby w stanie wymyślić'

Po błogosławieństwie przez Arcybiskupa nastąpił 
hołd w formie przysięgi na wierność. Pierwszy przy
sięgał Arcybiskup Canterbury na wierność królowej, 
po nim książę Edinburga składał przysięgę lenną a 
za nim taką samą przysięgę składali wszyscy dukowle 
królewscy i po jednym przedstawicielu każdego 
stopnia parów Zjednoczonego Królestwa (duke, 
markiz hrabia, wce-hrabia, i baron w tej koleje 
ności).

Dźwięki hymnu państwowego były znakiem, że 
uroczystości kościelne zakończyły się. Była godzina 
1-sza i miałem dwie godziny czas” do chwili rozpo
częcia właściwego pochodu koronacyjnego z Opactwa. 
Przecisnąłem się więc bez szczególnych trudności do 
Green Parku, gdzie pod olbrzymimi markizami można 
było zjeść i napić się herbaty, lemoniady Itp. W ciągu 
tych dwóch godzin kilkanaście tysięcy ludzi zostało 
obsużonych przez Womati Voluntary Serilce posił
kami za śmiesznie niską cenę.

Zanim poszedłem na koronację byłem raczej 
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niemiło zaskoczony obdarzeniem w odznaczeniach 
koronacyjnych tytułem szlacheckim Ministra Robót 
Publicznych Mr. itccles‘a. Zdawało mi się, że otrzymał 
ten tytuł za dekorację ulic i wystawienie trubun przez 
architektów Ministerstwa Robót Publicznych. Po 
wzięciu jednak udziału jako widz w uroczystościach 
zmieniłem radykalnie zdanie. Jeżeli się zważy że nie 
było żadnego Komitetu Koronacyjnego i że całe 
przygotowania techniczne i organizacja uroczystości 
poza oprawami protokularnymi spoczywały w rękach 
Ministra Robót Pubiicznych, który osobiście był za 
nie odpowiedzialny przyznaję, że zasłużył na odznat- 
czenie jak mało kto. Trudno wyobrazić sobie lepszą 
organizację łączącą zarówno myśl o wygodzie jak- 
szerszych mas z uwzględnieniem wysokich wymagań 
estetycznych.

Około godz. 3-ej ustawiłem się w szeregu two
rzącym szpaler na Piccadilly. Naprzeciw mnie była 
ogromna trybuna zbudowana na miejscu zburzonego 
domu, za mną rząd trybun wystawionych przez mi
nisterstwo wzdłuż krawędzi Green Parku aż do Hyde 
Park Corner. Pogoda była typowo londyńska t.j. 
deszcze padał naprzemian ze słońcem jak zwykle1 
więcej deszczu mniej słońca. Czoło pochodu które 
wyprzedzało o przeszło godzinę karetę z królową do*-  
szło do nas wkrótce po 3 ej. Nie będę strał się opisy
wać kolejności jednostek, dam tylko kilka fragmen
tów, które utkwiły mi w pamięci. Pochód w przewa
żającej większości składat się z jednostek Sił 
Zbrojnych. Z cywilnych brały udział'tylko osobistości 
piastujące wyższe urzędy na dworze królewskim, 
premierzy rządów, rodzina królewska i władcy samo
dzielni w obrębie Imperium. Z Sił Zbrojnych brały 
udział oddziały i delegacje oddziałów i wyżsi wojsko
wi mdywidua nie. Kolejność miejsc w pochodzie 
była według starszeństwa broni od najmłodszej a 
więc lotnictwo, następnie armia i na koniec mary
narko wojenna. Można było ocenić bez trudu roz
ległość imperium brytyjskiego patrząc np. na szkoły 
lotnicze w pochodzie. W ramach jednej szkoły wi
działo się wszystkie kolory skóry od białej do czarnej 
wszystkie typy fizyczne od niemal dziecinnie wyglą
dających burmeńczyków do 2 mtr. Australijczyków.

Jakkolwiek zimnym i krytycznym okiem patrza
łoby się na to zbiorowisko ludzi ras i typów nie mo
żna oprzeć się wrażeniu, że jest w nim coś wielkiego. 
Gdy krytycyzm szepcze, że to wszystko przecież zje
chało się na rozkaz, że było siłą podbite i ujarzmione 
- bezstronność dodaje, że to nie tłumaczy obecności 

premiera indyjskiego Nehru, który przecież szereg 
lat był prześladowany przez administrację brytyjską 
i wtrącany do więzienia, to nie tłumaczy obecności 
Pakistańczyków, którzy ‘ szumnie ; tłumnie" zjechali 
na koronację, to wreszcie nie tłumaczy słów Premie
ra Ceylonu wygłoszonych przez radio do mieszkań
ców Wielkiej Brytanii. ...“Z własnej nieprzymuszonej 
woli my Cejlończycy obrahśmy sobe królową Elżbie
tę na królową Ceylonu i tak jak wy tutaj w Wielkiej 
Brytanii my na dalekiej naszej wyspie dochowamy 
jej wierności". Jest w tym element wielkości, który 
może Brytyjczyków napawać zrozumiałą dumą, gdyż 
osiągnięto to nietylko bogactem metylko supremacją 
przemysłową — ogólnie mówiąc materialną, ale czyn
nikami niewymiernymi jak rozpowszechnianie wła
snej myśli p> litycznej, systemu prawnego, a przede 
wszystkim et 'ki chrześcijańskiej.

Po jedn 'tkach kolonialnych a więc Rodezji. 
Ceylonu, Pakistanu. Południowej Afryki. Nowej Ze
landii, Australii i Kanady.szły jednostki RAF a na
stępnie Armii. Wśród jednostek armii uzasadniony 
entuzjazm wywołały zmasowane orkiestry kobzia
rzy pułków szkockich i irlandzkich uzupełnione 
kobziarzami Pakistanu i brygady Gurków tych naj
dzielniejszych żołnierzy kolonalnych brytyjskich 
rekrutujących się z górali Nepalu. Na zakończenie 
grupy pochodu reprezentujące armio szły wydzielone 

oddziały pułków pieszych gwardii (5 pułków pieszych 
t.j. pułk gwardii szkockiej, walijskiej, irlandzkiej, 
grenadierów i Coldstream) oddziały 2 pułków gwar
dii kawalerii przybocznej (Life Guard, Royal Horse 
Guard t.zw. "Blues ‘) i oddział królewskiej konnej 
artylerii, której głównym zadaniem w czasie pokoju 
jest oddawanie salw honorowych.

Musztra formalna pułków gwardii pieszej jest 
słynną ze swej surowości i pedanterii. To też masze
rują oni z precyzją i doskonałością niemal automa
tyczną. A jednak... a jednak, gdy po nich nadszedł 
oddział Royal Marines w białych tropikalnych heł
mach na których ramionach szedł las karabinów z 
bagnetami, z których żaden na cal nie odchylał się 
od drugiego, wśród których żadna pierś nie wysuwała 
się o cal przed drugą — ścisnęło mnie coś za gardło. 
Może to działała we mnie solidarność broni ale nie
wątpliwie odniosłem wrażenie że ci byli najlepsi.

Pa zwartych oddziałach jechali władcy kolo
nialni i Sir Churchill, członkowie rodziny królew
skiej. Po nich zaczynał się orszak królowej który roz
poczynali wyżsi oficerowie lotnictwa, następnie z 
Kolei armii i na koniec marynarki, sztaby, wysi ofi
cerowie ministerstwa lotnictwa, wojny, i admiralicji, 
marszałkowie lotnictwa, marszałkowie armii i admi
rałowie floty. Starsi wiekiem i rangą oficerowie je
chali w karetach, młodsi wiekiem konno. Widok 
lotników a zwłaszcza marynarzy na koniach jest nie
zapomniany. Choćby nie wiem jak dobrze opanowali 
swe konie krytyczny wzrok tłumu śledzi najdrobniej
sze usterki. A cóż dopiero gdy w rzeczywistości dalecy 
byli oni od dobrego opanowania swoich rumaków, 
tzły one bokiem, czasem tyłem, narowiły się od 
oklasków i okrzyków a tłum radował się i pokpiwał. 
W grupie szefów sztabów imperialnych niezapomnia
ny był widok siedzącego głęboko na koniu Sir Rho- 
o.ericK McGngor‘a dobrze nam znanego z Plymouth 
Niema co ukrywać nic pasuje na konia!

Gdy jeden z oficerów marynarki staczał walkę 
ze swoim wierzchowcem odezwał się z tłumu głos o 
wybitnie cockenyskim akcencie: „What price the 
Ćruel Sea now?“ Całe sąsiedztwa ryknęło homeryc- 
kim śmiechem płosząc jeszcze oardz.ej konia i wy
wołując smętny uśmiech na twarzy admirała.

Po oddziale przybocznej kawalerii “befeeatrach" 
znowu "nadpłynęła" nad tłumem złoclska arka. Kró
lowa tym razem w koronie na głowie z berłem w 
jednym ręku i jabłkiem w drugim, straciła dużo z 
młodzieńczego wdzięku, który promieniował od niej 
rano. Ciężka parofuntowa korona, berło i jabłko 
uniemożliwiają ruchy, zmuszając do nieruchomej 
sztywnej pozycji i powagi. Był jednak jakiś wzrusza
jący kontrast pomiędzy powagą paraiernaliów kró
lewskich a młodą twarzą królowej jej niemal dziew
częcym uśmiechem którym dziękowała za poklask 
tłumu. Ludzi ogarnął nieopisany entuzjazm. Na 
trybunie naprzeciw mnie, panie w cienkich lekkich 
sukniach mokły niemiłosiernie na deszczu, panowe 
w szarych tużurkach tracili swą odprasowaną wy- 
cylindrowaną świeżość a mimo tego ani jeden pa
rasol nie został otwarty. Rzęsiste krople deszczu od
skakiwały od łysych czaszek starszych panów, deszcz 
zalewał okulary i paradne mundury. Nic nie wpły
nęło to na zmniejszenie entuzjazmu.

Gdy kareta minęła nas. przejechał na koniu 
jedyny możliwie wyglądający marynarz Lord Louis 
Montbatten. przejechał oddział przybocznej kawa
lerii i pochód był skończony. Poczułem, że zmokłem 
i jestem zmęczony po 12-tu godzinach stania i przy
patrywania się uroczystościom w londyńskiej pogo
dzie. Powrót tych olbrzymich tłumów do domów odbył 
się zdumieyająco szybko. Znając dobrze tę część 
Londynu szybko bocznymi ulicami doszedłem do 
Sloan Street, gdzie oczekiwały sznury autobusów.

Chociaż wracałem zmęczony i zmokły — byłem 
jednak zadowolony, że zdecydowałem się na tę wy
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prawę. Obserwowanie londyńczyków w takich jak ta 
okazjach jest bardzo ciekawym doświadczeniem. 
Sprawia mi zawsze dużo emocji patrzenie na to 
“skieraciałe" społeczeństwo londyńskie do którego 
zresztą sam należę żyjąc według formułki, dom, ko
lejka. praca, kolejka, dom, — w chwilach, gdy kierat 
się zatrzyma i odepną uprząż. Mają wówczas wygląd 
wypuszczonych na swobodę nawpół oswojonych 
stworzeń, cieszących się nagłą wolnością i trochę nle- 
wiedzących jak'jej użyć. Gdy ponadto okazja jak ta 
wyzwala zgomadzone monotonną pracą zasoby ener
gii i przytłumione ciągłą samokontrolą odłogi 
emocji, jest wówczas na co patrzeć.

Ale poza czysto zewnętrznymi obserwacjami 
wracałem również pełen wewnętrznych refleksji. Czyż 
to co oglądałem nie ma większych wartości poza 
czysto formalną? Czy używając naszej terminologii 
państwowo-prawnej ‘'głowa •—'państwa" reprezentu
jąca “majestat państwa" nie jest w korzystniejszym 
położeniu dla sprawowania swych funkcji jeżeli jest 
“głową koronowaną". Pierwszy raz w życiu nasunęły 
mi się wątpliwości i krytyczne myśli zaczęły podda
wać analizie pewne cechy ustroju, który uważałem 
dotąd za szczyt nowoczesnej koncepcji rządów.

Pamiętam, że nie rzadkie były w Polsce powojen
nej czy innych demokracjach procesy o obrazę głowy 
czy majestatu państwa — procesy niemal nieznane 
tutaj. O ile więc trudniej jest wpoić w pojęcia oby
wateli, że jeden z nich nagle na 7 lat będzie przed
stawiał wszystkie władze, moc i potęgę państwa, bę
dzie zwierzchnikiem Sił Zbrojnych itd., itd., aby po 
tyluż latach zapaść się znowu z nicość szarego tłumu, 
że nagle każę mu się sprawować funkcje do których 
nie nawykł, do których go nie przyuczono, do których 
objęcia umysł jego może się zupełnie nienadawać, lub 
którym wychowanie jego może zupełnie nie podołać. 
Pozostaje wiąc aktualne to wieczne zapytanie sza
rego człowieka: Dlaczego mam widzieć w nim coś 
innego ode mnie, co to jest majestat państwa. Im 
bardziej idziemy w kierunku specjalizacji, tym więk
szym wydaje się anachronizmem człowiek wysunięty 
na czoło życia politycznego kraju na zasadzie kom- 
promizmu międzypartyjnego lub braku silnej indy
widualności, która to cecha robi go znośnym dla 
jednych, drugich i trzecich. Dla nas Polaków, którzy 
tak silnie związani jesteśmy z religią katolicką o ile 
większą wartość ma głowa państwa, która jest “po
mazańcem bożym“ gdzie ten właśnie niedoceniany

Teraz z Londynu przenosimy się na drugą półkulę 
skąd kpt. mar. Bohdan PAWŁOWICZ migawkami 
brazylijsko - argentyjskimi wprowadza nas w kraje 
wielkiej przyszłości ale “różnej" teraźniejszości.

Rio de Janeiro, w maju 1953 r. 
Drodzy Koledzy!

Oczywiście: “wszędzie dobrze gdzie nas nie ma, 
a od chwili, gdy dzięki "zwycięstwu", do którego nie- 
wiodomo poco przyczyniliśmy się, rozproszeni jeste
śmy po śwlecie, jak żydzi, od tej chwili gna nas z 
miejsca na miejsce. Zawsze święcie przekonani je
steśmy, że w nowym miejscu “będzie napewno lepiej"... 
Po 10 latach w Brazylii i ja uległem tym nastrojom 
i opuszczam ten kraj "wielkiej przyszłości, lecz 
zawsze marnej teraźniejszości", jak sami Brazylianie 
złośliwie o swym kraju mówią. Jadę do Stanów 
Zjednoczonych z duszą na ramieniu i z wiarą w swoją 
dobrą gwiazdę, lecz bez wielkiego przekonania, że 
"napewno bęzle lepiej", bo zdaję sobie sprawę, że 
jadę do tego kraju o bezwzględnej walce o byt, gdzie 
takich, jak ja amatorów pracy i jakiego takiego ży
cia męczy się setki tysięcy.

— Głupstwo robisz. — powiadają znawcy — w 
Ameryce Południowej życie jest łatwiejsze! 

przeze mnie mistycyzm gra swoją wła.ciwą rolę. 
Gdzie głowa ńaństwa może a nawet musi nawiązy
wać do tradycji musi być symbolem ciągłości władzy 
i jej nadnaturalnego źródła.

Czym byłaby np. re.igia pozbawiona liturgii? 
Tym czym jest ona w protestantyzmie to jest dyscy
pliną czysto myślową. Nie udaje się więc pozbawić 
nawet najbardziej demokratycznego prezydenta naj
bardziej demokratycznego państwa tycń zewnętrz
nych cech władzy nierozłącznie związanych z pewną 
formą kultu i nazwijmy to teatralności. Wmówienie 
w przeciętnego człowieka, że kult ten i ceremoniał 
należy się symbolowi państwa jakim jest prezydent 
a nie człowiekowi jest zadaniem nie do wykonania. 
W rezultacie więc oddaj e się go człowiekowi a nie 
symbolowi, idealizuje go się i tu już jest się w niezgo
dzie z założeniami demokracji. Czyż nie bardziej w 
zgodzie jest oddawanie gó człowiekowi urodzonemu 
i wychowanemu do tego celu, który swoją osobą sta
nowi jedyny widomy łącznik z przeszłością narodu, 
jego historią i tradycją, którego wychowanie i uro
bienie umysłowe idzie w tym kierunku w jakim ży
czy sobie społeczeńtwo, które daje gwarancję wypeł- 
nieniania bez zarzutu swoich obowiązków, nie nara
żanie się na śmieszność ani obniżenie powagi. I któ
rego poza tym wszystkim obywatele mogą kochać 
mogą ustosunkowywać się do niego emocjonalnie co 
pozwala wybaczyć ten czy inny błąd.

Takie refleksje błąkały mi się po głowie gdy 
wracałem z uroczystości koronacyjnych. Nie wiem 
jeszcze czy zapadły one głębiej w moje poglądy czy 
podważyły ze swych miejsc uznawane dotychczas za 
jedyne słuszne pojęcia demokratyczne - republikań
skie. Czas pokaże. W tej chwili jedynym co jest dla 
mnie pewne jest to, że uroczystości koronacyjne 
zrobiły na mnie większe wrażenie niż się tego spo
dziewałem. Jest w nich coś co stawia władzę zwierzch
nią państwa we właściwe, zrozumiałe dla ogółu lo
giczne miejsce w ustroju a przytym oddala ją od 
partii, polityki lokalnej czy międzynarowej i w rezul
tacie tworzy symbol państwa, który naprawdę jest 
ponad tym wszystkim. Jak obrazowo wspaniale ujął 
to Churchill w swojej mowie koronacyjnej: “Nasza 
monarchia konstytucyjna otoczona jest powszechną 
miłością i nic nie może ująć jej szacunku oddania i 
miłości podwładnych. Gdy sprawy państwa idą źle 
zmieniamy rząd lub parlament. Gdy idą dobrze wo
łamy: Niech żyje królowa!"

— Dobrze, zgadzam się: “łatwiejsze". Tymbar- 
dziej, że Brazylię znam dobrze nie tylko z wielkich 
miast, jak Rio de Janeira, San Paulo, Porto Alegre, 
lecz również, bytowania w interriorze (wnętrze, pro
wincja). Tylko jakie życie jest łatwiejsze

W Rio de Janeiro zorganizowałem firmę Importu 
węgla i Koksu z Belgii. Otrzymałem przedstawiciel
stwo poważnej firmy antwerpskiej, a w Brazylii za
wiązałem spółkę z bardzo mi poleconym przez licz
nych przyjaciół brazylijskich Senhor Jose Tazarez 
de Oliveira Junior. Konieczny był w firmie Brazylia- 
nin, gdyż, w stosunku do cudzoziemców firmy rządo
we, które stanowią 90% odbiorców węgla i koksu, za
chowują się bardzo nieufnie, a dla nowej firmy wej
ście na rynek jest wykluczone.

Mój wspólnik okazał się człowiekiem nadwyraz 
uzdolnionym. Wszędzie go było pełno. Elegancki, 
ubrany jak z igły, z perłą w krawacie, wydymał swoje 
grube, murzyńskie wargi i oliwkową twarz pokrywał 
pewnym siebie uśmiechem, który nie opuszczał go 
nigdy, w pierwszym roku istnienia sprzedał 2 statki 
węgla i 1 statek koksu, co jest bardzo dużo. Zdawało 
się, że pewnie stanęlimy na nogach... Zyskał też moje 
zaufanie i z całym spokojem pozwalałem mu jeździć
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do Belgii samolotami coraz częściej i częściej. Przy
woził stamdąd opowieści swoich sukcesów i perspe
ktywy coraz dalszych możliwości: stal, wagony, 
lokomotywy, szyny... Apetyt rósł.

Sprzedaliśmy jeszcze jeden statek węgla i jeszcze 
2 statki koksu... Ale... po początkowych dużych 
wpływach, komisowe nasze przestały wpływać z Bel
gii. Firma zaczęła robić bokami. Byłem spokojny, bo 
przecież z Belgii należało nanx_się więcej niż 2 mi
liony kruzeirów. Wspólnik uspakajał: — Niema się 
czego niepokoić. Pojadę raz jeszcze do Antwerpii 
i przywiozę wszystko. Tymbardziej, że muszę przypil
nować aby wszystko było w porządku z tym nowym 
transportem koksu 6.000 ton. I w trzecim roku istnie
nia firmy pojechał samolotem do Belgii poraź 7-my.

Coś mnie jednak tknęło i napisałem prywatnie 
do znajomego mego dyrektora firmy węglowej w 
Belgii. Odpowiedź nadeszła telegraficznie:

“— Nic nie rozumiemy. Na skutek okazanej pro
kury wypłacaliśmy od 2 lat komisowe na ręce wspól
nika pana Senhor Jose Tavares de Oliveira Junior. 
Pieniądze były wysyłane na jego konto w Stanach 
Zjednoczonych. Firmie Pana nic się od nas nie na
leży. Dlaczego oddaliście zamówienie na 6.000 ton 
koksu innej firmie?"

Czcigodny “wspólnik*  nie tylko * skręcił**  2.850.000 
kruzeiros ale pomijając nasze obie firmy z Belgii i 
w Brazylii w porozumieniu z klientem brazylijskim, 
zakupił 6.000 ton koksu w innej firmie, na swoje 
własne konto, korzystając ze stosunków i możliwości 
naszych firm.

Koledzy, myślą, że mogłem coś mu zrobić?... Mo
że wszędzie indziej, ale nie tutaj, żaden adwokat nie 
chciał podjąć się sprawy, zapewniając mnie, że spra
wa między Br azyli jeżykiem a cudzoziemcem jest 
“beznadziejna**,  a zresztą: “dał mu pan prokurę, czy 
nie dał mu Pan?"... “To sprawa między wspólnikami, 
wewnętrzna. Chyba że pan chce wytoczyć proces 
kryminalny o kradzież. Ma pan dosyć pieniędzy, aby 
zwalczyć rodzinę de Oliveira?... I ludzi, którzy go 
Panu rekomendowali?... Lepiej zerwać spółkę, mach
nąć ręką na pana pieniądze i rozpocząć od nowa. 
Przecież ma pan reprezentację węgla belgijskiego i 
koksu!"...

...Rozpocząłem tedy od nowa. Zawiązałem nową 
spółkę. Tym razem z Polakiem... Odrazu z raiejca na
winął się nam interes bardzo poważny na... 40.000 ton 
koksu. Gdyby ten interes “wyszedł", o.o końca życia 
możnaby “bimbać" ze wszystkiego. Walka trwała 3 
lata... Znaleźliśmy kredyty, znaleźliśmy odbiorców, 
znaleźliśmy bank, znaleźliśmy dewizy, otrzymaliśmy 
pozwolenia na import w Brazylii i na eksport w Bel
gii znaleźliśmy tak dużą ilość koksu. Doprowadziliśmy 
do momentu "zaczarterowania" pierwszego statku. 
("Pedros Goulandris" nazywał się ów statek bardzo 
“znamienny" w moim życiu), wydaliśmy na depesze, 
dokumenty i zewolenia wszystkie posiadane pienią
dze. uzyskaliśmy jeszcze pożyczkę poważną na ten 
cel. sprowadziliśmy koks do portu w Antwerpii i za
częliśmy ładować... 1 wówczas runęło.

Bank Brazylii odmówił nagle wiz. Dlaczego?... Bo 
firma odbiorcza Gravina LmtiTa, która kupiła od nas 
formalnie i, na imię której wobec tego były wszelkie 
pozwolenia wwozowe, “nie j'esf firmą godna zaufania" 
i wobec tego "komisja, 'która właśnie badała złodziej
stwa w Banku Brazylii", zawiesiła wszelkie tranza- 
kcje innej firmy. Nie pomogły błagania klientów 
właściwych odbiorców, że ich straty pójdą w miliony, 
nie pomogły nasze błagania, że zostaniemy bez cen
ta, nie pomogły zapewnienia banku finansującego 
że weźmie całą odpowiedzialność na siebie. “Nie" i 
“nie.

Na szczęście w nieszczęściu firma w Belgii znala
zła odbiorcę na koks w innej części świata. "Pedros 
Goulandris" poszedł do Południowej Afryki. Procen
ta firm odbiorczych, które otworzyły kredyty wynio

sły coś około 800.000 kruzeirów strat. Firma nasza 
straciła też coś z 300.000 co równało się wszystkim 
posiadanym przez nas pieniądzom plus jeszcze pie
niądze cudze.

Firma Gravina nie straciła nic, a Bank Brazylii 
zarobił poważne procenta... wraz z firmą Gravina. 
Gdybyśmy wiedzieli w odpowiednim momencie komu 
i gdzie trzeba smarować, wszystko wyglądałoby ina
czej. Tymbardziej że już zapłaciliśmy ze wspólnikami 
do tego interesu urzędnikom wydającym pozwolenia 
na import koksu... 190.000 kruizerów. "Jeśli Panowie 
mogli tam — to mogli i tu“...

Po tym wypadku jeszcze przez 8 miesięcy próbo
wałem uratować swoją firmę importową, lecz mój no
wy wspólnik załamał się zupełnie, stracił wiarę i opu
ścił firmę, idąc na "posadę". Po sprzedaniu mebli, 
biura i własnego mieszkania, po sprzedaniu obu lokali 
— spłaciłem podatki 1 pożyczki i... gotów jestem do 
wyjazdu...

A może jednak będzie lepiej gdzieindziej, choćby 
w Argentynie?

Przyjechałem w październiku 1952 do Buenos 
Aires, luksusowo finansowany przez firmę belgijską. 
W Buenos Aires spotkałem się z szefem tej firmy, 
który lecąc do Cape Town w Połudiowej Afryce 
‘ wstąpił" do Buenos Aires, aby za mną się zobaczyć.

W Argentynie cały, import jest skoncentrowany 
w rękach rządu przez "Instytut Importu i Eksportu*.  
Sprzedaż pierwszego statku poszła nam tak łatwo 
że mój Belg zdecydował od razu “powierzę Panu bez
pośrednią reprezentacje firmy na Argentynę. Niech 
Pan likwiduje swoją w Brazylii i przenosi się do 
Buenos Aires “jaknajprędzej**...

Wyjeżdżałem na M/S Ana C z portu Buenos 
Aires pełen nadziei i pełen planów na przyszłość. 
4 dni do Rio de Janeiro na morzu były prawdziwym 
odpoczynkiem. Byłem tymbardziej najlepszej myśli, 
że przyjaciele moi z licznej Kolonii Po’skiej w Buenos 
Aires obiecali mi solennie pomóc w wydostaniu wizy 
imigracyjnej. Liczyłem specjalnie na jednego, który 
jest w bardzo dobrych stosunkach z władzami 
argentyńskimi.

W Rio de Janeiro jednak konsul Argentyny po
kiwał głową.

—• Na ten paszport "dla cudzoziemców" który 
Pan ma. to potrwa.

— Przecież nie wyobraża Pan sobie, że będę miał 
paszport reżymu Bieruta?

— Gdyby Pan miał taki paszport, nie wpuścili
byśmy Pana wogóle. Ma Pan przyjaciół w Buenos 
Aires?

— Mam...
— Jeśli oni Panu nie przyspieszą... będzie Pan 

czekał, bardzo długo czekał.
Listownie przyjaciele zapewnili, że zrobią 

wszystko, co w ludzkiej mocy. Mijały tygodnie, a za 
tygodniami miesiące. Nic. Cisza. W konsulacie roz
kładano ręce i z uprzejmym uśmiechem odpowiada
no: — Nada (nic) capitan, nada.

Belg napisał list: po liście depesze, jedna, druga, 
trzecia. Wreszcie zaczął grozić, że ma kogo innego w 
projekcie kto pojedzle do Buenos Aires bez “żadnych 
trudności politycznych**,  że nie może czekać, bo już 
jest możliwa sprzedaż drugiego statku, a za sprzedaż 
pierwszego nie wypłaci mi komisowego, jeśli nie do
pilnuję osobiście dopilnowania kontraktu na mejscu. 
I wreszcie cios ostateczny: z Buenas Aires piszą: 
“papierów nie ma, zaginęły**.  W konsulacie rozkła
dają ręce, Nic nie wiemy. Trzeba czekać. Albo... zacz- 
niemy całą procedurę na nowo... A wyrobienie za
łączników tylko (świadectwa moralności, świadectwa 
odpowiedzialności finansowej, badania lekarskie etc, 
etc, etc trwa 6 tygodni... Wysłałem rozpaczliwą depe
szę do Belgii. Odpowiedź nadeszła tego samego dnia:

— “żałuj’ę niezmiernie. Liczyłem na pana energię 
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i znajomość terenu. Wobec przeszkód natury pasz
portowe - politycznej z Pana strony oddałem repre
zentację komu innemu, kto już znajduje się na 
miejscu. Może Pan liczyć na niewielkie odszkodowa
nie"...

"Wobec przeszkód natury paszportowo-politycz- 
nej“... W ‘poselstwie" reżymawym tego dnia wypito 
napewno na zdrowie ‘ sprzymierzeńców"...

Idąc z urzędu telegraficznego spotkałem znajo
mego adwokata, który wiedział o moich przeżyciach 
poprzednich ze wspólnikiem brazylijskim.

— Bao dla, comandante. — zawołał kordialnie, 
— nie wiedziałem, że pan pogodził się ze swoim byłym 
wspólnikiem!

__ ? 111
— Słyszałem, że pan jedzie do Argentyny, a wła

śnie Jose Tavares de Olńeira Junior otrzymał repre
zentację pańskiej firmy belgijskiej na Argentynę. 
Dwa dni temu odleciał samolotem do Buenos Aires. 
Myślałem więc, że to wy razem... O... przepraszam, 
jakże mi przykro.

W Brazylii jest z górą 200.000 dawnych koloni
stów polskich i maleńka, nie większa w sumie chyba 
niż 10.000 kolcnijka polityczna po-wojenna. W Argen
tynie jest łącznie coś 100.000 Polaków z czego jakie 
40.000 do 50.000 to emigracja powojenna, polityczna. 
W rezultacie Polacy w Argentynie są znacznie bar
dziej “zdeklasowani" niż w Brazylii. W Brazylii bo
wiem każdy pracuje mniej więcej w swoim przedwo
jennym zawodzie. Lekarz jest lekarzem pracując 
choćby w klinice innych, brazylijskich kolegów, jeśli 
niema nostryfikacji. Inżynier, technik, mechanik, 
rzemieślnik, robotnik wykwalifikowany napewno 
pracują w swoim zawodzie. Tymczasem w Argentynie 
lekarze pracują jako pomocnicy w jatce, inżynierowie 
jako majstrzy, technicy jako pomocnicy elektrotech
ników itp. itp. W Argentynie kolonia jest świetnie 
zorganizowana. Związek związków, klub intelektual
ny, dom polski, teatry, biblioteki, towarzystwa lokal
ne. W Brazylii na gruzach dawnych organizacji, 
rozbitych przez ‘ nacjonalizację" YARGASA z r. 1937-

*

“Kochana Samopomocy i Drogie Nasze Sygnały!
Jesem chyba ■ jednym z najcięższych ludzi do 

pisania listów. Tkwi przyczyna tego pewno w fakcie, 
że jako człowiek, zarabiający piórem czy raczej ma
szyną do pisania, na życie — w wolnych chwilach 
stram się trzymać zdała od papieru i atramentu.

Wybierałem się napisać do Samopomocy już od 
bardzo długiego czasu i ciągle tak jakoś mi schodziło.

O Ameryce, a zwłaszcza o Nowym Jorku tylu już 
kolegów pisało, że wydaje mi się, iż niema sensu, 
abym i ja się rozpisywał na ten oklepany temet. 
Chciałbym tylko zaznaczyć, iż z tego, co obecnie 
obserwuję — w Ameryce jest okres “prosperity'1 i kto 
przyjedzie obecnie nie będzie prawdopodobnie po
trzebował przechodzić przez okres borykania się 
i bezrobocia, tak jak to przeżywałem ja i inni nasi 
koledzy przed pięciu laty.

Od dwu lat mam już "inteligencką" posadę, to 
znaczy udało mi się wykorzystać pewną wrodzoną 
łatwość pisania i jestem pisarzem i komentatorem 
w polskiej sekcji “Głosu Ameryki“. Koledzy, którzy 
ewentualnie słuchają “Głosu Ameryki" być może 
mieli okazję zaznajomić się z moim głosem — wy
stępuję czasem pod pseudonimem Przemysław Świę
cicki. W miarę możliwości staram się od czasu do 
czasu do programów naszych wprowadzać nutę

Zamieszczając list kpt. M. BIELSKIEGO z 
Australii wyrażamy jednocześnie imieniem Zarządu 
serdeczne podziękowanie za dar £ 1.0.0 które Zarząd 
przeznaczył na Fundusz Prasowy.

45, powstają zwolna nowe organizacje, lecz daleko 
jeszcze do sprężystości Argentyńskiej: Za to ekono
micznie “każdy 1 jakoś się urządził i żyje. Kiepsko ale 
żyje... Chyba, że ktoś zabrnął w interesa, jak ja... Ten 
prędzej czy później LEŻY.

Oczywiście, są tacy, którym się powiodło. Ci jed
nak prawie wyłącznie należą do rodzaju obywateli 
polskich, którzy w Polsce mieli inne nazwiska, a teraz 
nazywają się bardzo sz.achecko, z waszecia. Ci trzy
mają się razem (“kupą, mości panowie!") i w moim 
wypadku prawdopodobnie... Jose Tavarez de Oliveira 
Junior byiby oriarą... nie ja. Ci zresztą w żadnych 
‘ Polskich Siłach Zbrojnych" nie służyli i mieli czas 
“urządzić się“. Jak się kopnęli bowiem z pod Zalesz
czyk w r. 1939 to zatrzymali się dopiero w Brazylii. 
Między min) jest też paru rdzennych Polaków, a jak
że!... Trzeba byc sprawiedliwym. Cl są dyrektorami 
wielkich przedsiębiorstw i są szanowani, że nie byli 
głupi... Można i tak...

* * *
Tymbardziej, że życie w Ameryce Południowej 

jest łatwiejsze. Tylko jakie życie jest łatwiejsze?
Dlatego jeszcze raz w naszej tułaczce “robię 

głupstwo" i jadę dalej w świat. Tym razem do Sta
nów Zjednoczonych. Może tam jest lepiej?... Bo mnie 
tam me ma jeszcze."

* * *
Bardzo dziękujemy kol. Pawłowiczowi za repor- 

tarz, który na tie osob±stycn doświadczeń maluje ja
skrawo prawdę—często tragiczną—“tam dobrze gdzie 
nas nie ma“. Tym niemniej do 3ch razy sztuka i mo
że wreszcie wStanach zjednoczonych będzie lepiej.. 
Życzymy tego Koledze serdecznie i prosimy o podzie- ‘ 
lenie si ęz Sygnałami swymi wrażeniami 1 obserwa
cjami z nowego terenu.

Byc może, że zamiszczony niżej list kpt. A. GU- 
ZOWcKIEGO będzie dla kol. Pawłowskiego kroplą 
optymizmu, bo z jego treści wynika, że ludzie pióra 
i radia, mogą też w Stanach pracować w swoim 
łachu.

*
morską — przed półtora roku mniejwięcej poszła 
cała seria przez mnie pisanych dramatyzacjl z życia 
i bojów Marynarki Wojennej. Dziś oczywiście, zwię
kszone tempo wojny psychologicznej pozostawia 
dużo mniej czasu radiowego na programy, należące 
raczej do programów rozrywkowych. Tym niemniej 
z okazji 10-lutego lub święta Morza zawsze coś o Mar. 
Woj. wsadzę.

Zarabiam nieźle, mam bardzo ładne mieszkanie 
w pięknej, ogrodowej dzielnicy, samochód, ale wy
chowanie i kształcenie czworga dzieci pochłania 
oczywiście znaczne sumy i jeszcze więcej mego wol
nego czasu. Stąd też zaniedbuję zupełnie pisanie “dla 
sztuki", rezerwując wszystkie siły na pisanie “dla 
chleba".

Na zakończenie chciałbym przekazać pozdrowie
nia wszystkim kolegom, rozsianym po świecie.

Łączę serdeczne pozdrowienia i słowa uznania 
dla redaktorów Naszych Sygnałów tak za formę jak ; 
i za treść tego pisma, które powinno się ukazywać I 
choć raz w miesiącu".

Dziękujemy kol. Guzowskiemu za list i miłe sło- 1 
wa pod adresem Naszych Sygnałów oraz prosimy o ] 
częstszy kontakt nietylko w dziale “Z Kolegami po I 
świecie" ale także i w kąciku literackim.

17. Hemingford Rd„ 
E. Bentleigh, Australia. Vic. 

“Widzę, iz w ostatni mnumerze Sygnałów (71> 
postanowiliście wystraszyć wszystkich przyszłych 
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emigrantów do Australii przez umieszczenie mojego 
listu.

Nie mam pojęcia czy zamierzony skutek został 
osiągnięty, lecz serdecznie Wam dziękuję za zainte
resowanie się osobą i sytuącją waszego byłego współ
pracownika na niebardzo wdzięcznej niwie spo
łecznej.

Dopiero tutaj, dość daleko od tych wszystkich, 
których się znało, szanowało i lubiło, widać że tak 
Samopomoc, jak każda inna organizacja na terenie 
zagranicy jest jak ściana, o którą można się oprzeć 
plecami w chwili słabości lub niepowodzenia.

W ostatnim swoim liście odmalowałem Australię 
na czarno. Nie wiele się zmieniło od tego czasu. 
Nabrałem tylko więcej doświadczenia i widzę lepiej 
skąd, się ten czarny kolor bierze.

Mnie osobiście powodzi się już znacznie lepiej 
(touch wood), ale wielu, wielu innych emigrantów, 
szczególnie Polaków bez znajomości angielskiego w 
dalszym ciągu obija się szlifuje bruki, szukając za
jęcia. Kraj pomimo wszystko pcha się całą parą na
przód i przy odrobinie chęci ze strony tubylców jak 
rowież nastawienia W. Brytanii wkrótce możnaby z 
niego zrobić drugie Stany Zjednoczone, chociaż w 
mniejszym zakresie.

Zasadniczo nie odczuwa się tu osamotnienia. 
Jest na terenie Vlctoril ok. 18.000 Polaków, z tego w 
Melbourne ok. 10.000. Wszędzie nas pełno i Collins 
Street w południe każdego dnia przypomina nasz 
kochany rodzinny Earls Court. żydków polskiego 
pochodzenia jest tu prawie 20.000. co znacznie po
większa liczbę naszych rodaków. Spotyka się też 
czasami kogoś z Mar. Handl., bo port jest duży i ru
chliwy i statków zachodzi sporo, pomimo ograniczeń 
importowych.

Nie jestem wprawdzie członkiem Samopomocy, 
ale pozwalam sobie przy okazji przesłać £ 1.0.0 na

Zamieszczamy obecnie list kmdr. por. inż. 
BUKRABY, jako ciekawy przyczynek do sytuacji i 
możliwości amerykańskich:

"Starałem się możliwie nadjokładniej odtworzyć 
obraz tego rodzaju transplantacji ze wszystkimi 
chrakterystycznymi szczegółami. Wiem z doświad
czenia jak często przydatnymi są te szczegółowe In
formacje.

Jeśliby ktoś z kolegów chciał mieć więcej infor
macji z miłą chęcią będę się starał zadość uczynić 
temu życzeniu.

W opisie swoim poruszyłem jedynie kwestie 
dotyczące pracy i jej wyszukania oraz wysokości za- 
robkó w i wydatków.

Nie poruszałem natomiast wcale sprawy t.zw. 
aklimatyzacji.

Przyzwyczajenie się do tutejszych warunków 1 
sposobu życia często bardzo odmiennych od europej
skich staje się bardzo ważnym czynnikiem przy u- 
rządzaniu się na tutejszym terenie.

Jest to jednak rzecz bardzo indywidualna i każdy 
na swój sposób ją przeżywa i znosi.

W każdym razie trzeba na to być przygotowanym.
Rok już minął od chwili wylądowania mego na 

ziemi amerykańskiej, żywe jednak są wspomnienia 
z czasów angielskich a pobyt w Anglii mile wspomi
namy.

Powzięcie decyzji emigrowania do St. Zjedn. i 
jej realizacja w nieco “podeszłym wieku“ było, jak 
mi się zdawało, rzeczą cośkolwiek-ryzykowną. Niejed
nokrotnie też o tym czytałem w rozmaitych komuni
katach 1 słyszałem od wielu osób. Ale człowiek cza
sami ma takiego kręćka, który nie daje mu spokoju. 
Właśnie dlatego zdecydowałem się szukać szczęścia 
w Nowym świecie.

cel jaki sami uznacie za stosowny, gdyż wiem jak 
trudno jest coś zrobić nie mając dostępu do t.zw. 
kapitałów.

Korzystam z tej okazji aby podziękować serdecz
nie za przesłane mi numery Sygnałów. Z przyjemno
ścią czytam o znajomych i nieznajomych, którzy 
moimi śladami wędrują po świecie dalej.

Lat temu kilka przemierzałem te same szlaki 
morskie. Widziałem te same porty, znałem te same 
typy ludzi, jednym słowem byłem t.zw. marynarzem. 
Obecnie pracuję w fabryce mebli metalowych, życie 
się zmienia a z nim wszystko inne. Kto by pomyślał, 
kto by zgadł... świat jednak w dalszym ciągu ma 
swoje powaby i radości. Nie traćmy więc ducha 
trzymajmy się. chociaż z daleka, jednego ośrodka a 
będziemy wiedzieli w sercu iż chociaż dzieli nas prze
strzeń geograficzna, lecz wspomnienia, przeszłość, 
rasa, natura i wiele innych rzeczy, których tu 
wymieniać nie będę...

Chciałbym jeszcze na zakończenie uczynić małą 
sugestię dotyczącą Sygnałów i Okólnika Mar. Handl... 
Dlaczego nie połączyć obu tych pism w jedno. Czy
telnik otrzyma więcej materiału za swoje składki. 
Obie Oorganizacje zacieśnię jeszcze węzły współ
pracy. Korzyści zresztą są tak widoczne iż nie trzeba 
ich udawadniać... Ciekawe byłoby usłyszeć głosy 
Członków obu instytucji właśnie w Sygnałach i w 
Okólnikach.

Pozdrowienia i serdeczne uściski dłoni dla 
wszystkich znajomych".

Prosimy czytelników o wypowiedzenie się na 
temat propozycji kpt. Bielskiego co do połączenia 
“Naszych Sygnałów" z Okólnikiem Mar. Handlowej. 
Już z góry widzimy pomijając Inne — trudności 
statutowe. — Ale prosimy o wypowiedzi. Zresztą 
prosimy o opinię o "Naszych Sygnałach" jako takich.

sśs

Wprawdzie nie był to mój pierwszy projekt re- 
emigracyjny. Już uprzednio zamierzałem emigrować 
do Południowej Afryki, a później do Kanady. Oba 
projekty z rozmaitych powodów nie doszły do skutku. 
Trzeba więc było popróbować jeszcze raz. Do trzech 
razy sztuka.

Im bardziej zbliżał się termin ekspiracji ważno
ści t.zw. weterańskiej wizy, nie ulegającej przedłu
żeniu a następnie wyjazdu, tym więcej cała ta moja 
impreza traciła różowe kolory.

Już uprzednio przeprowadziłem korespondencję 
z szeregiem osób w St. Zjedn. Miałem sporo informa
cji- co do możliwości uzyskania pracy, wysokości za
robków oraz kosztów utrzymania. Samych “assuran- 
ce‘ów“ niezbędnych do ozyskania wizy amerykań
skiej miałem aż cztery. Wszystko to jednak nie da
wało należytego obrazu, gdyż często informacje te 
były sprzeczne, a co najważniejsze nie zawierały 
żadnych gwarancji na przyszłość. Wszystkie “assu- 
rance‘y“ były naturalnie tylko grzecznościowe. Je
dyną pociechą w całej tej imprezie było to, że nie 
paliłem za sobą mostów i z punktu liczyłem się z e- 
wentualnością powrotu do Anglii, gdy warunki urzą
dzenia się w St. Zjedn. okazały się mniej przychylne.

W dość więc minorowym humorze opuściłem 
gościnną Anglię w dniu 18 kwietnia 1952. otrzy
mawszy na pożegnanie od mojej wnuczki radę bym, 
jeśli morze będzie chlapało, zamknął w kabinie o- 
kienko. Pamiętałem o tym stale choć już morze było 
daleko ,a chlapało czasami tutejsze życie.

Uprzednio już wytknąłem trasę swych penetra
cji: N. York, Grand Rapids (Mich.). Chicago i ewent. 
Detroit. To też po wylądowaniu w Nowym Yorku 28- 
go kwietnia miałem jasną drogę co mam robić i do
kąd się udać.
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W Nowym Yorku, gdzie zabawiłem 18 dni, sta
rałem się ogóinie zorientować w możliwościach uzy
skania pracy w swoim zawodzie. Tu też starałem się 
skontaktować z szeregiem osób i instytucji z którymi 
uprzednio korespondowałem.

Nowy York nie posiada ośrodka polskich inży
nierów, miałem jednak możność skontaktowania się 
z kilku kolegami inżynierami z t.zw. nowej emigra
cji. Byłem w paru agencjach (Eng. Emp. Service) 
wg. wskazówek uzyskanych na miejscu. Starannie 
też przeglądałem ogłoszenia, zwłaszcza w niedziel
nym wydaniu “New York Times‘a.“ Z tego wszyst
kiego co usłyszałem i wyczytałem w działach ogłosze
niowych gazet i tygodników wywnioskowałem, że 
sytuacja nie jest zła.

Nowy York cd samego początku nie wchodził w 
rachubę jako miejsce osiedlenia się. Osobiste zetknię
cie sę z tym miastem. Jego nerwowość i hałaśliwość 
jeszcze bardziej utwierdziły mnie w tym przekona
niu. Wskutek tego nawet nie zgłaszałem się do firm, 
adresy których otrzymałem w agencjach. Wystarczył 
mi sam fakt, że takie adresy można było dostać, co 
było dowodem istnienia zapotrzebowań na fachow
ców w mojej branży. Dodało ml to jeszcze więcej 
otuchy.

Po uzyskaniu transferu pieniędzy z Londynu, na 
co jednak musiałem czekać prawie dwa tygodnie, 
ruszyłem w dalszą drogę do Grand Rapids (Mich.). 
Stąd właśnie miałem jeden z owych czterech “assu- 
rances“, który był zresztą podstawą do otrzymania 
wizy.

W Grand Rapids zamieszkałem i swego przyja
ciela z dawnych czasów i dlatego też mogłem spo
kojnie rozpocząć swoje poszukiwania pracy.

Poznałem tu wielu właścicieli firm budowlanych 
(contractors) oraz kilku architektów, byłem w paru 
firmach konsultackich oraz w miejscowym City 
Hall.

Szybko zorientowałem się że możliwości znale
zienia tu pracy są proporcj analne do wielkości mia
sta. (Miasto to liczy 150.000 mieszk.). Z opowiadań i 
przeglądu prasy techn. wynikało, że większość firm 
konsultackich ześrodkowana jest w N. Yorku i Chi
cago (nie biorąc pod uwagę Zachodu St. Zjedn.). 
Natomiast z dotychczasowych obserwacji wywnio
skowałem, że najodpowiedniejszym dla mnie byłoby 
szukanie'pracy w takich firmdcń.

Wmiędzyczasie wykonałem tu parodniową pracę 
dla jednej z tut. firm budowlanych polegającą na 
sporządzenia obmiaru robót budowlanych wg. pla
nów dla mających się odbyć przetargów na budynek 
szkolny oraz dużą stację garażową. Z przyjemnością 
po paru dniach oglądałem nadesłany mi przez firmę 
czek na 35 doi.

Przy odwiedzaniu miejscowych firm konsultan
ckich poznałem jednego bardzo miłego inżyniera 
amerykańskiego, który jest współpartnerem jednej 
z nich. Nie mając możności zaofiarowania mi pracy 
w swojej firmie bardzo życzliwie udzielił mi dużo 
interesujących i pozytywnych informacji. Za jego 
też radą napisałem szereg listów do firm wskazanych 
mi przez niego oraz dó innych z ogłoszeń w Engi- 
neering News Record".

Następnie próbowałem szczęścia w miejscowym 
City Hall, gdzie zresztą dosyć mile byłem przyjęty 
przez t.zw. menager‘a czyli burmistrza. Charaktery
stycznym było między innymi jego powiedzenie, że 
chętnie ehciałby mieć u siebie prawdziwego inżynie
ra. Sens tej wypowiedzi stał mi się jasnym gdy do
wiedziałem się że t.zw. .Engineering Dept. miasta 
składa się prawie wyłącznie z techników. Okazało 
się jednak, że nie jest zbytnio prostą sprawą otrzy
manie posady w City Hall dla osoby niema jącej oby
watelstwa. Posady samorządowe traktowane są przez 
t.zw. Cty Service Board narówni z posadami w insty
tucjach rządowych i mogą być obsadzane w zasadzie 

prze zobywateli amerykańskich. Obiecano mi wpra
wdzie poczynić starania by ominąć te przepisy. Ze 
względu na te trudności oraz na niezbyt wysokie 
wynagrodzenie (stawki w samorządzie są niskie) 
uważałem że trzeba ruszać na poszukiwania do Chi- 

rezygnując narazie ze swej kandydatury w
Pozostawiwszy więc rzeczy w Grand Rapids dn. 

16 czerwca wyruszyłem do Chicago.
Wciągu pierwszego tygodnia zorientowałem się 

nieco w tutejszych warunkach, ^skontaktowałem się 
z szeregiem osób znanych mi osobiście lub z kore
spondencji, jak również z tut. Stowarzyszeniem 
Polsko-Ameryk. Inżynierów (Polish American Engi
neering Association) powstałym tu w czasie ubiegłej 
wojny. Otrzymane adresy szeregu firm oraz agencji 
miały mnie ułatwić poszukiwanie pracy.

W międzyczasie zaczęły napływać odpowiedzi z 
firm na moje listy pisane z Grand Rapids. Przewa
żnie jednak wszystkie one donosiły, że obecnie nie 
mają wakansów. Kilka firm natomiast zapowie-' 
działo, że w najbliższym czasie będą starały się ze 
mną skomunikować. W każdym_bądź razie wbrew 
zapewnieniom kolegów z Nowego Jorku, którzy 
twierdzili, że nie warto pisać, bo nikt nie odpowie, 
odpowiedzi nadeszły. Widocznie twierdzenie oparte 
było na dawnych doświadczeniach, kiedy firmy rze
czywiście nie odpowiadały, gdyż nie interesowały się 
tego rodzaju ofertami.

Wśród odpowiedzi był też list firmy, w której 
obecnie pracuję zapraszający mńle na lnterview. 
Rezultatem tego infercTow było zaangażowanie mnie 
jako “assistant designer engineer“.

Z dniem więc 1-go lipca, a więc w dwa miesiące 
po wylądowaniu w St. Zjedn. rozpocząłem swą pracę 
zarobkową w tym kraju, rezygnując naturalnie z 
ewent. posady w Grand Rapids.

Firma w której pracuję jest firmą konsultancką 
(Consulting Englneers) wykonywująca projekty wo
dociągów i kanalizacji miast oraz odwadniania i za
bezpieczeń przeciwpowodziowych. Prezprowadza ona 
również nadzory nad wykonywaniem tych robót.

Firma ta wykonała i wykonywuje projekty dla 
miast amerykańskich oraz dla Argentyny 1 Brazylii. 
Swego czasu przed wojną miała ona podobno wyko
nać projekt rozszerzenia Stacji Filtrów wodociągo
wych w Warszawie. Z jakichś jednak powodów pracy 
tej nie wykonywały. W firmie pracuje około £0 inży
nierów rozmaitych specjalności. Pracują oni w ze
społach t.zn. że poszczególne projelćty opracowywane 
są przez zespoły kilku lub kilkunastu inżynierów. 
Ja trafiłem do zespołu opracowującego projekt roz
szerzenia wodociągów miasta St. Petersburg na Flo
rydzie. Kosztorysy robót objętych takimi projektami 
wynoszą kilka do kilkunastu milionów dolarów. Ty
dzień pracy — 37y2 godz. (po 7y2 godz. dziennie) od 
8.30 do 5.00 ppld. z 1 godz. przerwą obiadową. Soboty 
wolne. Warunki pracy są bardzo dobre. Jeayną wadą 
to jest niestałość pracy, gdyż ilość personelu dosto
sowuje się do ilości wykonywanych projektów. Pierw
sza moja płaca wynosiła $ 325 miesięcznie, od 1-go 
stycznia zaś mam $ 350.

Nie jest to uposażenie wysokie wystarczy jednak 
samotnemu na:

a) całkowite utrzymanie — <pokój z uży
walnością kuchni, życie, przejazdy i 
drobne wydatklT 37%

b) podatek doch. ubezpieczenie i hospita-
lization 16%:

c) większe wydatki, jak ubranie i obuwie
itp. oraz oszczędności 47%

Dla żonatego pozycja “a“ wzrasta mniej więcej 
do 55% nieco też pozycja “b“ ale mało, gdyż pod. 
doch. się zmniejsza, czyli na większe wydatki i ewent. 
oszczędności pozostaje jakie 297< uposażenia brutto. 
Wydaje mi się, że tego rodzęju warunki są nlenaj- 
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gorsze. W wypadku gdy żona pracuje sytuacja staje 
się bardziej sprzyjająca do tworzenia oszczędności.

Wszystko to naturalnie dotyczny jednego po
szczególnego wypadku. Nie twierdzę, że to jest reguła. 
Sądzę jednak, że będzie to przeciętny wypadek. Bez 
obawy jednak można twierdzić, że w obecnych wa
runkach znalezienie pracy w każdym chyba zawodzie 
nie będzie rzeczą trudną. Jest to jedynie kwestia 
czasu, pewnej zaradności 1 naturalnie, jak zawsze, 
odrobiny szczęścia. Jedno można dodać jeszcze, że 
te możliwości są odwrotnie proporcjanalne do wieku, 
jak zresztą już na początku wspomniałem.

Co się tyczy pracy fizycznej, to jej jest dosłownie 
pełno. Dosyć przeglądać działy ogłoszeniowe w każ
dej gazecie lub posłuchać fadia. Prace te mogą być 
wcale nie ciężkie. Znam szereg osób starszych (ofice
rów, profesorów szkolnych ftp.), którzy dotychczas 
nie pracowali fizycznie, pracujących z powadzeniem 
i bez specjalnego zmęczenia przy montowaniu części 
aparatów telewizyjnych i radiowych oraz maszyn do 
liczenia itp.

Obecnie nie Jest zagadnieniem samo znalezienie 
oracy lecz jedynie zastanowić sie trzeoa w jej wybo

rze, aby była dogodną pod każdym względem i da
wała możliwie lepszy zarobek.

Zarobki w tej kategorii prac wynoszą przy 40 
godz. tygodniowo pracy 50-60 doi. przy większym 
wysiłku (over-time 80 doi. Młodzi natomiast przy 
nocnej zmianie i over-ume‘ach dochodzą do 100 doi. 
tygodniowo.

Tak jest w Chicago, gdzie podobno są największe 
możliwości znalezienia pracy i największe stawki 
zarobkowe.

Na zakończenie uważam, za konieczne zwrócenie 
uwagi na to, że obecQie warunki pracy i zarobków’ 
odnoszą się do wyjątkowej koniuktury gospodarczej 
panującej tu od przeszło dwóch lat t.zn. mniej więcej 
od czasu wybuchu wojny koreańskiej. Co najbliższa 
przyszłość przyniesie w związku z przemianami jakie 
zachodzą na horyzoncie politycznym—trudno powie
dzieć. Jedni zapowiadają dalsze prosperity drudzy 
straszą “depresją" czyli kryzysem ..gospodarczym".

Serdecznie dziękujemy Kmdr. Bukrabie za tak 
wyczerpujące dane i plastyczny opis możliwości za
gospodarowania się na amerykańskim terenie.

DZIAŁ
LITERACKI

Kmdr. ppor. Jasłowski przesłał nam z Kanady 
poniższy wiersz, jeden z wielu jakie pozostały po ś.p. 
kmdr. Bogusławie Krawczyku.

Wielu Kolegom, odświeży on niezapomniane 
czasy gdyńskie.

Ciężko żyć, gdy chandra gniecie, 
Z żalu czy ze smutku...
Wszyscy dobrze o tym wiecie, 
Ciężko żyć, gdy chandra gniecie.
Na to rada pić do skutku 
Pierwsze, drugie, trzecie... 
Kiedy z żalu czy ze smutku 
Ciężka chandra gniecie.
Ujrzysz,, że się to opłaca
Zlekka, powolutku
Na grzbiet chandrze wsadzić kaca...
To napewno się opłaca.
Zwłaszcza, że nie ciężka praca 
Upić się do skutku
I na chandrę wsadzić kaca 
Zlekka, powolutku...
On zupełnie Clę zamroczy, 
Zgn'ecle chandrę wredną 
Odrzutami Cię otoczy. 
On zupełnie Cię zamroczy...

Móc na chwilę zamknąć oczy 
Oto marzeń sedno...
Że Cię w bydlę przeistoczy. 
No... To wszystko jedno!..
Legniesz sobie w jakieś łoże, 
Kac na Ciebie chrapie.
Chandra ruszać się nie może, 
Kiedy legniesz gdzieś na łoże.
Spisz jak anioł. W każdej porze. 
W łodzi czy na trapie...
Chandra ruszać się nie może. 
Kac za Ciebie chrapie.
A gdy zbudzisz się w południe. 
Pięknie jest na świecie!...
Wypić możesz całą studnię. 
Kiedy zbudzisz się w południe.
Za to teraz Cię obłudnie 
Kac nieludzki gniecie, 
Kiedy zbudzisz*się  w południe 
I pięknie jest na świecie...

Ale kac się już nie liczy.
Któżby myślał o tern!
Kiedy człek się dobrze wćwiczy, 
Kac — zupełnie się nie liczy.
Jest poprostu zwykłym ‘Kotem" 
Co dziwacznie kwiczy
I człek już nie myśli o tern. 
Gdy się dobrze wćwiczy...
Zresztą... Pomoc Ci przybywa 
Z niespodzianej strony.
Oto chandra ledwie żywa 
Robi się wręcz zapalczywa
1 na kaca się porywa... 
Jesteś zachwycony, 
że Ci pomoc już przybywa 
Z niespodzianej strony.
A Ty dumny niby baca 
Chodzisz po tym świecie, 
Chańara bierze się do kaca. 
Ciebie JTlż nie gniecie...
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(ciąg dalszy)

...Wychodziliśmy z Barcelony załadowani niemal 
po linię wodną. Kilka godzin przed tym byliśmy 
świadkami zabawnej sceny na statku. U starego w 
kabinie był agent, zwykle zresztą przed wyjściem 
statku przychodzi agent przynosząc papiery oraz ze
zwolenie na wyjście statku.

Coś jednak musiało tam być pod wiatr skoro w 
pewnej chwili drzwi kapitańskiej kabiny otworzyły 
się z trzaskiem, pół schylony wyprysnął z niej agent 
w siad za nim kapelusz później teczka za tym wszyst
kim steward wreszcie kapitan Morgan stanął w 
drzwiach. Twarz miał czerwoną z gniewu męłł z zę
bach jakieś przyzwoite przekleństwo podtrzymując 
w rękach opadające kalesony. Kopnął leżący kape
lusz machając długimi trokami u nogawek.

‘A wyrzucić tam to ścierwo za burtę", krzyknął 
swoim donośnym głosem, uczyniliśmy to chętnie 
gdyż załogi statków na ogół nie lubią agentów by
liśmy jednak czym innym zaskoczeni i uradowani. 
Oto na pokładzie szalupowym stał dawny kapitan 
Morgan i grzmiał po dawnemu, tegośmy przecież 
pragnęli i na to od dawna oczekiwali. Każdy z nas 
miał przecież cząstkę udziału w smutku kapitana on 
nadaje na statku ton życia on promieniuje sobą na 
samopoczucie całej załogi.

Patrząc więc teraz na niego w swej dawnej po
staci wyczuwaliśmy, że coś się przecież zmieniło, ka
pitan znowu żyć zaczyna a więc i w nas tchnie daw
ną beztroskość i zdejmie ten posępny urok ze statku.

Zwijaliśmy więc cumy raźno i ochoczo żegnając 
bez żalu Pirenejski półwysep.

Pętałem się po pomoście podnosząc flagę pilo
tową i ściągając pokrowce z telegrafów. Z zadowole
niem spostrzegłem starego w kabinie nawigacyjnej 
ślęczącego nad mapą, nie jestem pewien ale zdaje mi 
się że nucił z cicha. Długo wpatrywał się w barometr 
pukał weń palcem i ołówkiem tłumacząc coś pierw
szemu oficerowi.

Był wczesny ranek, nad wodą wisiała lekka mgła 
zbliżając mocno linię horyzontu. Załoga mocowała 
jeszcze ładunek na pokładzie zciągając na windach 
stalowe liny wiążące ciężkie butle z tlenem i kar
bidem.

Szliśmy pełną szybkością na-wschód zanurzając 
się dziobem prosto w wiszącą nad wodą zamgloną 
tarczęsłońca. Leżała przed nami ładna podróż, wazką 
cieśniną pomiędzy Sardynią i Corsyką do Palermo 
na słonecznej Sycylii.

Dzień przeszedł spokojnie, widoczność w dalszym 
ciągu słabła, morze falowało spokojnie kołysząc mia
rowo statkiem. Było duszno i parno czasami tylko 
zawiał w twarz gorący podmuch wiatru. Pierwszy 
oficer “gonił" sekstansem gwiazdy namierzając po
zycje.

Odebrałem ster o 8-mej nastawiając się z góry 
na dwie nudne godziny gdyż przy takiej pogodzie 
nawet kadłub statku leniwieje idąc równo przy nie
znacznych odchyleniach steru. Stałem więc przy kole 
nudząc się jak mops.

Wreszcie przyszła zmiana, zdałem kurs schodząc 
wolno na pokład szalupowy. W pewnej chwili smuga 
światła rozpełzła się po pokładzie w drzwiach stanął 

kapitan Morgan w bieliżnie trzymając w ręku duży 
prostokątny przedmiot oraz paczkę przewiązaną 
sznurkiem. Zamknął drzwi kabiny rozejrzał się i ru
szył powolnym krokiem do relingu. Księżyc z prawej 
rzucał głęboki cień 'na. lewą burtę, stanąłem w tym 
cieniu przylepiony do ściany.

Kapitan Morgan wychyń! się przez reling pa
trząc długo w szeleszczący o burty granat wody, stał 
nierucnomo trzymając przed oczyma dużej wielkości 
oprawioną fotografię. Znałem ją dobrze, była to 
twarz młodej niepospolicie pięknej dziewczyny. W 
rozchylonych wargach czaił się uśmiech zły i drwią
cy a ciemne wilgotne oczy patrzyły zuchwale nadając 
całości wyraz wysoce nieprzyjemny. Fotografia ta 
stała przez szereg lat na biurku kapitańskim odwró
cona twarzą do ściany. Od czasu właśnie kiedy ka
pitan Morgan otrzymał ową pamiętną kopertę. Pew
nego razu nowo przybyły steward porządkując ka
binę odwrócił ją normalnie. Wywołał piekło i okropny 
gniew starego i w następnym porcie został wypła
cony.

Kapitan Morgan stał wychylony za burtę roz
luźniając powoli uchwyt palców na chłodnym szkle.

Biały prostokąt zawirował w powietrzu niby liść 
aż zetknął się z głośnym klaśnięciem o powierzchnię 
wody. Zdawało się. że morze płaciło policzkiem za 
krzywdę wyrządzoną człowiekowi.

Postać w bieliżnie wychyliła się jeszcze bardziej 
za burtę, myślałem że runie za chwilę w głębinę za 
cząstką swego życia. Księżyc płynął spokojnie po 
niebie patrząc srebrnym obliczem na resztki bólu.

Za chwilę paczka białą smugą prysnęła o po
wierzchnię wody, kapitan Morgan stał wyprostowany 
z zaciśniętymi kurczowo palcami na poręczy relingu. 
Splunął wreszcie z pasją za burtę rzucając w granat 
nocy jeden mocny wyraz.

Gładka powierzchnia morza jęła się marszczyć 
niby w gniewie gdzieś w wantach i olinowaniu wiatr 
zajęczał z cicha. Kapitan Morgan patrzył jeszcze 
przez chwilę w ciemną powierzchnię wody trąc w 
zadumie zmarszczone czoło, wreszcie przeciągnął się 
jak człowiek zbudzony z długiego snu aż kaści za
trzeszczały i ruszył zwolna do kabiny. Długo w noc 
jeszcze rozebrany do pół naga chodził miarowym kro
kiem po pokładzie świecąc w ciemności ognikiem 
papierosa.

Ranek wstał parny, pochmurny, pokład lśnił od 
nocnej rosy wgórze w wiązaniach anten wiatr cien
ko zawodził choć twarz napróżno szukała chłodniej
szego powiewu. Daleko na wschodzie niebo darło się 
błyskamlcami. Szedł sztorm. Dawał się wyczuć niemal 
dotykalnie. Jeszcze gładka powierzchnia morza 
drgała milionami zmarszczek a już pokrowce, na ło
dziach łapotały niewyczuwalnym jeszcze wiatrem.

Zbliżało się południe a mrok przecież panował 
taki że szliśmy pod pełnymi światłami. Niebo przy
brało miedzianą barwę a w gardle dławił zapach 
siarki.

Linia horyzontu wsiąkła w gęsty mrok, po niebie 
jęły się przetaczać z głuchym warczen:em grzmoty. 
Mocowaliśmy na prędce na pokładzie wszystkie luźne 
przedmioty. Kapitan Morgan stał na mostku w kom
pletnym mundurze świecąc złotem na daszku czapki.
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