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W 14 ROCZNICĘ WALK NA WYBRZEŻU
Morze Bałtyckie nie stanowi takiej imperialnej 

drogi jak Morze śródziemne; leżąc na uboczu w za
ścianku jakby wielkich spraw, niedoceniane bywa 
i jaso pomost między sojusznikami zachodnimi i 
wschodnimi i jako brama do otwarcia drugiego, czy 
trzeciego frontu.

A przecież obie wojny światowe ogarnęły i Bałtyk, 
druga wybuchła na jego wybrzeżu, a bezpośrednią 
jej przyczyną było niemieckie dążenie do rozwiązania 
kwestii gdańskiej, jako fragmentu kwestii bałtyckiej.

Rozwiązanie tej kwestii a la Hitler równało się 
utracie naszej niezależności politycznej.

A więc wojna.
Aczkolwiek była to wojna koalicyjna — to pierw

sza jej faza —• kampania polsko-niemiecka — była 
prowadzona przez Polskę samotnie.

Wielki na wybrzeżu i na Bałtyku prowadzone 
były w osamotnieniu jeszcze większym bo w odcięciu 
od własnego zaplecza i bez nadziei pomocy, czy 
wsparcia przez sprzymierzeńców.

Jeśli mieszkańcy Gdyni początkowo wierzyli w od
siecz od strony lądu (“Generał Bortnowski masze
ruje na Gdańsk") jak i od strony morza (“Anglicy 
zbombardowali Szczecin" — "Flota angielska pod 
Helem") — to Dowódca Floty, któremu podlegały 
wszystkie dowództwa morskie i lądowe na wybrzeżu 
zdawał sobie sprawę z tragicznego położenia od sa
mego początku.

Starania nasze o przysłanie na Bałtyk kilku an
gielskich okrętów podwodnych, jak również monito
rów uzbrojonych w ciężkie dalekonośne działa nie 
dały rezultatu.

W przedzieli wybuchu wojny nasze 3 kontrtorpe- 
dowce zostały wysłane do W. Brytanii, ponieważ bez 
oparcia o dobrze bronione bazy, oraz zupełnej naszej 
bezbronności w powietrzu los ich byłby wkrótce prze
sądzony. — Nie mogliśmy więc liczyć na interwencję 
floty brytyjskiej — która zresztą miałaby sens w po
łączeniu z Jakąś na duża skalę zakrojoną operacją 
desantową, na co przecież W. Brytania nie była przy
gotowana.

Hel jako ostatni kawał' ni»za jętego przez wroga 
terytorium Rzeczypospolitej przetrwał do 2 paździer
nika. Przetrwał aż do utworzenia Rządu Polskiego 

w Paryżu, co posiadało swoją wymowę nietylko sym
boliczną, ale i polityczną. A po upadku Helu suwe
renność państwa naszego schroniła się na pokładach 
okrętów, rozrastającej się na wodach obcych, ale pod 
własną banderą marynarki wojennej.

Fragment kwesti bałtyckiej został rozwiązany jak 
może się niektórym wydawało na stałe.

Ale rozwój wypadków wojennych nie zatrzymał 
się na Westerplatte, Oksywiu i Helu.

Wypadki te potoczyły się wzdłuż bałtyckiego wy- 
b;rzeżia aż w głąb Fińskiej Zatoki pod mury Lenin
gradu aby potym powrotną falą dotrzeć do Lubeki. 
W wyniku tych przemian Sowiety, które posiadały 
w roku 1939 tylko 80 mil brzegu leżącego w głębi Za
toki Fińskiej — dzisiaj panują nad całym zachodnim 
i południowym brzegiem od nasady Zatoki Botnic- 
kiej aż do Lubeki t.zn. na około 1800milach morskich.

Jedynie Szwecja i Dania pozostają poza sowiecko 
bałtyckim systemem ponieważ i Finlandia poza 
ustępstwami terytorialnymi w traktacie z roku 1948 
zobowiązała się do niezawierania układów sprzecz
nych z polityką przyjaźni i nieagresji w stosunku do 
Związku Sowieckiego. Faktycznie więc Finlandia jest 
w polityce zagranicznej skrępowana.

Próba rozwiązania kwestii bałtyckiej podjęta 
przez Hitlera we wrześniu 1939 zakończyła się nie
przewidzianym i niezamierzonym przezeń wynikiem.

Sytuacja ta posiada pewne elementy stałe i 
pewne zmienne. Napewno elementem stałym jest 
fakt odbudowania i zagospodarowania obecnego wy
brzeża polskiego przez polskiego robotnika, technika, 
kupca, urzędnika. Elementem trwałym są powiąza
nia gospodarcze portów polskich z krajami Europy 
Środkowo-Wschodniej. Elementem trwałym jest 
świadomość społeczeństwa o znaczeniu dostępu do 
morza i wsnółzależności naszej granicy zachodniej z 
granicą morską. Jednym słowem elementami trwa
łymi są procesy naturalne, które z zasady są nieod
wracalne. Sowiecka hegemonia w basenie morza Bał
tyckiego jest zjawiskiem koniunkturalnym i sztucz
nym. Pryśnie kiedyś jednego dnia i wówczas powinno 
nastąpić trwałe, a więc naturalne, a więc sprawiedli
we rozwiązanie kwestii bałtyckiej.

B.W.
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Kpt. mar. F. HUBICKI

„SMOK KASZUBSKI”
Było to szóstego dnia wojny kiedy dowiedziałem 

się, że kpt. mar. Błeszyński buduje pociąg pancerny w 
Stoczni Marynarki Wojennej.

„Przyjdzie do nas jutro szukać ochotnika na swe
go zastępcę." — Usłyszałem jak ktoś mówił. „Będzie 
to pociąg do przewożenia desantów na tyły nie
mieckie. Akcje dywersyjne, przeważnie w nocy. Może 
być dużo emocji."

Następnego dnia wczesnym rankiem byłem na 
małej odprawie oficerów gdzie kpt. mar. Błeszyński 
w kilku zdaniach powtórzył to co usłyszałem po
przedniego wieczora. Godzinę później już byłem za
stępcą dowódcy na budującym się w hali Stoczni 
Mar. Woj. „Smoku Kaszubskim".

Pociąg miał być gotów do akcji za 48 godzin. 
Dwu inżynierów, kilku majstrów i kilkudziesięciu 
robotników uwijało się jak mrówki. Nikt, ani z per
sonelu stoczni, ani z załogi, nigdy przedtym nie miał 
do czynienia z pociągami pancernymi. Czy to było 
źle, czy dobrze, tego nie wiem, żadnych planów kre
ślarskich. Poprostu pomysły i natychmiastowe ich 
wykonanie, podczas gdy nad stocznią przelatywały 
i od czasu do czasu padały na jej tereny, pociski 
ciężkiej artylerii niermecklego okrętu Schlezwig- 
Holstein stojącego w porcie Gdańskim

Dwa wagony towarowe przeznaczone na przewo
żenie desantów, obłożono wewnątrz blachą grubości 
około 9 milimietrów, gdzie niegdzie spawaną, gdzie 
niegdzie nitowaną. Dwie lory opancerzono dookoła 
pasami z taklejże blachy, wystającymi nieco ponad 
metr od poziomu platform w górę; wewnątrz tych 
pancerzy wmontowano 2 do 3 metrów wysokie stojaki 
na których spoczęły dachy. Kilka karabinów maszy
nowych na morskich podstawach, oraz małe działko, 
morski Bofors, wmontowane na te lory, przeobraziły 
ich nazwę na „wagony uzbrojone". Przypominały ml 
one swoim wyglądem obrazki chińskich pagód.

Najbardziej Imponującą wzrokowo stała się lo
komotywa. Mała, ale dysząca parą, jakby gotowa do 
skoku nawet w czasie gdy ją obklejano blachą, po
woli została pokryta zlepem pancerza pomalowanego 
w ochronne brudno-żółte i zielone plamy na których 
wypisano białymi literami „Smok Kaszubski".

Dodane do całości dwie lory z narzędziami kole
jowymi. zapasowymi szynami i podkładami, uzupeł
niały zestaw „Smoka".

Początkiem załogi byli: kpt. mar. Błeszyński, do
wódca, ja jego zastępca; chor. mar. Andrzejczak i 
mat Biażuk, wojenna obsada lokomotywy; jeden cy
wilny maszynista i jeden palacz w lokomotywie jako 
fachowa obsada przysłana ze stacji Gdynia i zmie
niająca się co 8 godzin; bosmanmat Giełda, specjali
sta karabinów maszynowych :mat Małecki 1 st. mar. 
Roszkowski artylerzyści. Resztę, około 30-tu szerego
wych, kpt. mar. Błeszyński zamierzał wybrać następ
nego dnia z pośród ochotników z Kadry Floty.

Następnego dnia z rana jednak dostaliśmy rozkaz 
by pociąg, gotowy do akcji, był na stacji Gdynia w 
południe. Nie było więc czasu na wybieranie ochot
ników. Kpt.mar. Błeszyński zaalarmował Kadrę Floty 
by natychmiast przysłano mu załogę „Smoka" 30 
tu do 40-tu uzbrojonych marynarzy. Ustalił z kimś 
w Kadrze, że ci marynarze będą oczekiwali nas za 
2 godziny przy torze koeljowym wiodącym ze stoczni 
do Gdyni. Szybko dokończyliśmy montażu połączeń 
telefonicznych, powrzucaliśmy do wagonów uzbrojo
nych amunicję, podoczepialiśmy kawałki blach do 

różnych miejsc które były nie pokryte pancerzem, a 
mogłyby być narażone na obstrzały, i mając obietnicę 
od Szefa Sztabu Dowódcy Obrony Lądowej, że żyw
ność dostaniemy w drodze — ruszyliśmy. Robotnicy 
stoczni krzyknęli wesołe ,,Hur-ra!“ 1 „Smok Kaszub
ski" sapiąc oraz dudniąc opuścił hale Stoczni Mar. 
Woj.

Przy torze, kilkaset metrów od stoczni, czekało 
na „Smoka", tak jak było umówione, kilkudziesięciu 
marynarzy. Załadowaliśmy ich do wagonów uzbro
jonych i za jakieś pół godziny w komplecie, oraz 
teoretycznie rzecz biorąc, gotowi do akcji, byliśmy na 
stacji kolejowej Gdynia. Mówię, teoretycznie rzecz 
biorąc, bo trzeba jeszcze było posłać lokomotywę do 
parowozowni po węgiel i wodę, dać przydziały załodze 
i pobrać na stacji brygadę robotniczą do ewentual
nych napraw torów kolejowych.

Kpt. mar. Błeszyński udał się po rozkazy do Do
wództwa Obrony Lądowej, a ja zająłem się bieżącymi 
sprawami życia pociągu.

Nie podobało mi się. że dużo z nowo-przybyłych 
marynarzy nie miało swoich półnłaszczy. Byli tylko 
w letnich drelichach. Kiedy powiedziałem im. że to 
było bardzo nierozsądnie przybyć na nowy przydział 
bez 'normalnego ekwipunku, zobaczyłem dużo par 

oczu szeroko otwartych ze zdziwienia. . Pan bosman 
krzyknął „kto na ochotnika chc<= sie przejechać do 
miasta" i myśmy myśleli. że to tylko na godzinkę." 
— .Powtedzfał nil któryś z nich. „Będzie to dłużej 
niż na godzinkę." — odpowiedziałem to co mogłem 
odpowiedzieć .

Pomoc ze stacji kolejowej była nadzwyczajna 1 
dzięki temu w ciągu godziny mogłem powiedzeić, że 
.SmoK Kaszubski" był rzeczywiście gotów do akcji. 

Dostałem jednak informację od dowódcy, że mogłem 
spokojnie poświęcić jeszcze parę godzin na uspraw
nienie różnych detali. Zdobyłem wiec dla „Smoka" 
dobre zapasy chleba, wędzonego boczku i papierosów.

Kilka godzin nostoju na stacji kolejowej uczyniło 
..Smoka Kaszubskiego" bardzo znanym, i musze do
dać, pochlebnie popularnym wśród ludności cywilnej. 
Czy to było potrzebne w sensie dyskrecji potrzebnej 
dla zachowania pełnych możliwości zaskoczenia nie
przyjaciela. to już inna sprawa. Fakt faktem, że za
łoga nabrała szybko dumy z należenia do czegoś nie
zwykłego i braki ciepłych ubrań oraz gorącej żywno
ść’ stały się mało ważnymi drobiazgami.

Około 5-ej no południu dostaliśmy wyraźny roz
kaz: „Iść do Wejherowa i osłaniać w nocy odwrót 1- 
gu Pułku Morskiego".

Kiiedy przyszliśmy do Wejherowa było jeszcze 
jasno. Miasto było ciągle jeszcze w polskich rękach. 
Niemiecki samolot obserwacyjny zjawił się nad na
szymi głowami. Oddałem sam w jego kierunku pierw
szy strzai bojowy z naszego działka. Marynarze otwo
rzyli ogień z karabinów maszynowych. Samolot przez 
chwilę czarno zadymił. Czy to były spaliny jego sil
nika. czy też coś dostał od nas. tego nie wiem. Od
leciał zostawiając nas w rozczarowaniu żeśmy go nie 
zestrzelili.

Po krótkiej rozmowie dowódcy , Smoka" z dowódcę 
1-go Pułku Morskiego zajęliśmy pozycję kilkaset me
trów od stacji kolejowej w kierunku Gdyni. Podziele
ni na dwie wachty, zmieniając się co godzinę, słu
chaliśmy w nocy jak wchodzący do Wejherowa Niem
cy głośno wiwatowali. Wojska ich z Wejherowa w 
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kierunku na Gdynię nie ruszyły i „Smok" do akcji 
jeszcze nie wszedł.

Kiedy zupełnie się rozwidniło poszliśmy do Redy 
zdać raport z naszych obserwacyj. Tam dostaliśmy 
rozkaz od dowódcy 1-go Pułku Morskiego, w którego 
dyspozycji chwilowo byliśmy, pójść do Wejherowa 
f przez wdanie się w walkę rozpoznać stan sił nie
mieckich w okolicy stacji kolejowej.

Około 8-mej rano „Smok" doszedł do skraju Wej
herowa i jakieś 100 metrów przed skrzyżowaniem 
szosy z torem kolejowym został zaatakowany. Z le
wej strony, z budynków odległych 60 do 100 metrów 
od toru kolejowego, otwarto na nas ogień z karabi
nów ręcznych i maszynowych, oraz z prawej strony 
ogień z kilku karabinów maszynowych w pobliżu 
skrzyżowania szosy z torem kolejowym. Dowódca był 
wówczas w drugim wagonie uzbrojonym, ja byłem w 
pierwszym. Krótkim machnięciem ręki kpt. mar. 
Błeszyński przekazał mi prawą stronę do zwalczania, 
oraz pokazując na siebie jedną ręką a drugą wskazu
jąc lewą stronę dał mi do zrozumienia że się nią 
sam zajmie. W tymże momencie usłyszałem jego tele
foniczny dzwonek sygnalizujący lokomotywie „stop". 
W ciągu kilku sekund „Smok“ znalazł się w gradzie 
pocisków i zaczął sam siać z obu burt ołowiem kara
binów maszynowych i ręcznych oraz kartaczami 
Boforsa.

Ile czasu walka trwała tego nie wiem. Pamiętam 
ciągły rytmiczny ryk strzelających karabinów ma
szynowych i przeplatający się z nim jakby szept po
cisków uderzających w nasz pancerz. Pamiętam 
czerwoną twarz mata Małeckiego schylonego nad 
tarczą osłonną działka, i jak niesamowicie szybko 
ładował i odpalał, oraz na moje uwagi „niżej, wyżej, 
trochę w lewo, trochę w prawo," natychmiast zmie
niał kierunek ognia. Obok niego klęczący jak mini
strant obok księdza, st. mar. Roszkowski, podający 
w skupieniu pociski. Pamiętam kilka rozjątrzonych 
twarzy, jakby przyklejonych do przyrządów celowni
czych ciągle trzaskających naszych karabinów ma
szynowych, które jakby rozumiejąc powagę chwili 
..waliły na całego" bez żadnych zacinań się. Pamię
tam biosie uczucie zadowolenia kiedy z kilku „ku
pek" biało dymiących w naszym kierunku, najpierw 
jedna, potem druga, zniknęły. Spojrzałem wtedy w 
stronę dowódcy. Stał wyprostowany oraz nieco wy
chylony nazewnątrz pancerza i obserowwał przez 
lornetkę coś w kierunku budynków z którch strzela
no. Pomyślałem, że przed następna wynrawa trzeba- 
by zainstalować peryskopy obserwacyjne. Nieco pó
źniej zauważyłem, że działko mego wagonu, które no 
każdym odpaleniu trzeba było rozładowywać i łado
wać ręcznie, już oddało pewnie ze sto strzałów, oraz 
zauważyłem że z prawei strofy pociągu pozostało 
jeszcze tylko dwie „kupki" dymiące w naszym kie
runku. Kiedy straiem się naprowadzić ogień działka 
na te „kunki" pocia_g ruszył wstecz. W ciągu paru 
chwil byliśmy poza praktycznym zasięgiem ognia 
niemieckiego i nie mieliśmy już do kogo strzelać.

Bosmanmat Giełda krzyczał coś do mnie z wago
nu dowódcy. Przeskoczyłem z pierwszego do drugiego 
wagonu uzbrojonego. Zobaczyłem, dowódca był ran
ny. Marynarze trzymali go na rękach. Piersi miał 
zalane krwią. Był przytomny, ale nie mógł mówić. 
Pokazał mi ręką ażebym odczepił od jego munduru 
gwizdek sygnalizacyjny. Zrobiłem to. Pokazał palcem 
żebym przyczepił gwizdek do mego munduru. Starał 
się tłumaczyć coś rękami. Zrozumiałem, że mam 
zdać raport na Redzie. Zasygnalizowałem do lokomo
tywy o maksimum szybkości i bodajże za 20 minut 
byliśmy w Redzie. Na peronie kolejowym oczekiwał 
nas ppułk. Pruszkowski, d-ca 1-go Pułku Morskiego. 
Zdałem mu raport. „Niech pan odwiezie kapitana 
do szpitala w Gdyni i natychmiast wraca patrolo

wać rejon Rumia Zagórze — Reda". — Dostałem in
strukcje. W ciągu około następnych 20 minut byliśmy 
już w Gdyni gdzie przekazałem kpt. mar. Błeszyń
skiego do Szpitala Wojennego zorganizowanego w 
gmachach Szkoły Morskiej.

Następne pół dnia patro owania. poza bezowocnym 
strzelaniem do niemieckiego samolotu obserwacyj
nego były dla załogi „Smoka" wypoczynkiem. Zapasy 
wędzonego boczku i Chleba okazały się w ciągu tego 
dnia nie tylko pożyteczne, ale również przyjemne.

Popołudniu „Smok" poszedł do Gdyni po paliwo i 
zmianę załogi cywilnej. Na stacji przywitano nas jak 
bohaterów Dotykano palcami śladów uderzeń po
cisków na pancerzu „Smoka". Załoga pałała dumą. 
Tam dostałem wiadomość, że kpt. mar. Błeszyński 
umarł na stole operacyjnym. Jego zmaterializowana 
idea, „Smok Kaszubski" zaczynał żyć. Tegoż samego 
dnia, późnym wieczorem. Dowódca Obrony Lądowej, 
pułk. Dąbek, wezwał pociąg do pomocy w rozwikła
niu trudnej sytuacji w Rumii — Zagórze pod którą 
Niemcy zaczęli podchodzić ze strony wzgórz na po
łudnie od wybrzeża. W wypadzie rozpoznawczym do 
Redy, mając z sobą desantowy oddział, znaleźliśmy 
z całego l-gq Pułku Morskiego tylko kilku rannych 
żołnierzy. O świcie wdaliśmy się w walkę przy stacji 
Rumia — Zagórze.

Walka o Rumię — Zagórze trwała trzy dni. ..Smok 
Kaszubski" poza nielicznymi skokami do Gdyni po 
paliwo i wodę oraz zmianę cywilnej obsady, n’e miał 
wypoczynku. Strzelaliśmy swoim działkiem i karabi
nami maszynowymi ponad słowami naszych oddzia
łów uparcie sterczących tam w nawałach ognia nie
mieckiego oraz dostawaliśmy łupnia od artylerii nie
mieckiej praktycznie rzecz biorąc bez przerwy. Brody 
nam rosły i brud osiadał na nas. Wędzony boczek, 
jedyne nasze pożywienie zaczynał smakować jak ja
kaś obrzydliwość. Nocami niemieckie rakiety świetl
ne wylatujące dookoła nas w odległości paruset me
trów nie pozwalały nam zniknąć z widoku ich celow
niczych. Pociski polskie i niemieckiej artylerii ciągle 
furczały nad naszymi głowami, aż wreszcie trzeciego 
dnia poczuliśmy, że Niemcy miękną. Wprawdzie 
zwiększyli siłę ognia, ale strzelali bardziej chotycznle.

Obroną Rumii — Zagórze kierował ppułk. Sołod- 
kowski, ówczesny Szef Sztabu D.O. Ląd. Jego miej
sce postoju było w odległości około H kilometra od 
stacji kolejowej w kierunku Chylonii. Kiedy składa
łem meldunek rano trzeciego dnia tej walki z wyda
rzeń ostatniej nocy powiedział mi że wieczorem de
finitywnie poprowadzi przeciwnatarcie i że spodziewa 
sie ustalić naszą linię znowu przy Wejherowie. “Po
południu niecih Pan zniknie, da załodze wypocząć 
1 w nocy ruszymy." — Powiedział mi.

Około 11-ej ..Smokowi" pozostało paliwa na jakieś 
2 godziny ruchów, więc uzgodniłem z ppułk. Sołod- 
kowskim, że wykonam jeszcze jeden skok do stacji 
Rumia — Zagórze, dam mu znać jaką sytuację wi
działem, i pójdę do Gdyni.

Manewrowanie po torze w który artyleria nie
miecka już była wstrzelana ze wspaniałą precyzją 
nie było łatwe. Przekonać Niemców, że pozycja „Smo
ka" za jakąś minutę bedzle taką to a taką i wówczas 
zmieniając system ruchów przeskoczyć na inne miej
sce czasami było posunięciem naprzód, a czasa
mi wstecz. Wszystko jednak szło dobrze, aż jakieś 
300 metrów przed stacją kolejową maszynista pomylił 
manewr i zamiast ucieczki od nawały artyleryjskiej 
„Smok wskoczył w nią i tam się zatrzymał. Przera
źliwy kwik świń, które skądś się wzięły w pobliżu, 
trzask pouisków artyleryjskich rozrywających sie 
przy kołach pociągu, odłamki żelaza wlatujące do 
wagonów uzbrojonych. Ja dmucham z całych sił w 
gwizdek sygnał ..Wstecz", aż wreszcie po kilku nie
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samowicie długich chwilach wyskoczyliśmy z małego 
piekiełka. Ku zdziwieniu nas wszystkich bez żadnych 
szkód.

Nieco później zatrzymałem pociąg w pobliżu miej
sca postoju ppułk. Sołodkowskiego i poszedłem do 
niego jak umówiliśmy się poprzednio. Pociąg zosta
wiłem pod dowódctwem chor. mar. Andrzejczaka. 
Kiedy zacząłem rozmowę z ppułk. Sołodkowskim 
usłyszeliśmy warkot samolotów. Ppułk Sołodkowski 
wyszedł na podwórze biorąc mnie ze sobą. Wystar
czyło jednej chwili by stwierdzić, że było to kilka 
oombowców, które skierowały atak na ..Smoka Ka
szubskiego' .

Pamiętam wybuch bomby w pobliżu, kpt. Tym z 
D.O. Ląd‘u wskakuje do samochodu typu „łazik" i 
rusza „całą naprzód" w kierunku Gdyni, ja biegnę do 
toru kolejowego. Za chwilę zobaczyłem mój wagon 
przewrócony do góry kołami i obok ciało jednego z 
marynarzy z olbrzymią dziurą w głowie. Podbiegł do 
mnie chor. mar. Andrzejczak i opowiedział krótką 
historię: Jeden samolot zeszedł na wysokość kilku
dziesięciu metrów i trafił bombą w mój wagon. Za
łoga wagonu została wyrzucona wybuchem na krzaki 
w pobliżu. Tylko jeden zabity. Reszta pociągu atako- 
Jwana przez inne samoloty pomknęła w kierunku 
Chylonii.

Za kilka minut udało mi się nie wiem skąd, 
chwycić samochód i pojechać, szosą równoległą do 
toru, w kierunku Chylonii. Łatwo odszukałem pociąg, 
a raczej resztki pociągu. Lokomotywa z jednym wa
gonem desantowym przyczepionym do niej i drugim 
w pobliżu wyrzuconym z toru. Obok lokomotywy ro
ześmiany staruszek maszynista, palacz, cywilna bry
gada robotnicza która wyskoczyła z wagonu desan
towego, oraz ranny mat Błażuk. Tor od tego miejsca 

w kierunku naszych poprzednich operacyj był po
rwany i nasyp podziurawiony wybuchami bomb 
lotniczych. Drugi wagon uzbrojony był wyrzucony 
z toru około pół kilometra przed miejscem zatrzyma
nia się lokomotywy, a lory buforowe, które były przed 
pociągiem pojechały gdzieś w kierunku Gduni.

Kiedy zdałem z tego stanu rzeczy relację ppułk. 
Sołodkowskiemu otrzymałem odpowiedź: „Niech Pan 
zbuduje nowy pociąg, naprawi tory i będzie gotów 
do natarcia wieczorem."

Załoga, obsługa cywilna i personel Stoczni Mar. 
Woj. okazali się w 100%-tach na wysokości zadania. 
W ciągu około dwu godzin, lokomotywa, z całym 
zestawem „Smoka" za wyjątkiem 1-go wagonu uzbro
jonego, już była w Stoczni Mar. Woj. Robotnicy na
tychmiast zabrali się z taką werwą do roboty, że po 
dwu dalszych godzinach „Smok Kaszubski" był cał
kowicie odbudowany do stanu w jakim był przy 
pierwszym wyjściu ze Stoczni.

Mieliśmy kilka godzin na wypoczynek. Wierzyli
śmy. kfe kiedy Niemcy myśleli że „Smok" już nie 
istniał, będziemy mogli ich naprawdę zaskoczyć.

Kiedy się dobrze ściemniło zaskoczenie zaistniało, 
ale było to zaskoczenie nas przez rozkaz z D.O.Ląd‘u. 
„W związku z opuszczeniem przez nas Gdyni i kon
centracją obrony na Oksywiu załogę „Smoka Kaszub- 
skiego’' spieszyć i przekazać do obrony Portu Wo
jennego".

Około 7-mej rano byłem już adiutantem dowódcy 
odcinka Port Wojenny —• Las Szwaby. „Smok Ka
szubski" stał się wspomnieniem. Jego pierwszy do
wódca, kpt. mar. Błeszyński — został pochowany na 
cmentarzu w Gdyni. Pośmiertne „Virtuti Militari" 
otrzymał po wojnie.

F. Hubicki

10 LAT TE VIU
O.R.P. ..Burza"

Po pobycie w strefie tropikalnej — postój w 
Greenock. Bieżące remonty. Urlopy załogi. We wrze
śniu przydział operacyjny do grupy kontrtorpedow- 
ców „B 3“ (Skład grupy: H.M.S. „Inconstant") S.O. 
(„Whitehall", „Wrestler", „Yiscount". ORP „Burza" 
„Garland,,)
ORP „Garland"

3.9 Koniec okresowego remontu. Przydział do 
grupy „B 3“ (.patrz wyżej).
ORP „Krakowiak"

29.7 —9.8. Udział w eskorcie dużego konwoju 
z Gibraltaru do Haify.

15 — 24.8 eskorta konwoju z Aleksandrii do Gi
braltaru.

W końcu sierpnia przydział do Force V pod do
wództwem admirała Ylana <5 lotniskowców, 3 krą- 

żawnjki, 1 krążownik pltn, 10 kontrtorpedowców ty
pu ..HuntY

8 — 12.9 Udział w operacji lądowania wojsk so
juszniczych w Salerno.

ORP „Orkan"
W końcu sierpnia koniec remontu i przejście do 

Scapa Flow. W ciągu września ćwiczenia — potym 
przejście do Londonerry.
ORP „Piorun"

Patrole w Cieśninie Messyńskiej. Udział w bom
bardowaniu Kalabril.

9 — 12.9 Udział w osłonie desantu pod Salerno.
ORP „Sokół"

9.9 „Sokół" „zajmuje" Brindisi. Dca Sokoła oso
biście interweniuje u admirała włoskiego w sprawie 
ewakuacji statków z Brindisi.
ORP „Ślązak"

Przydział razem z Krakowiakiem do Force V. Dca 
Ślązaka — dcą grupy 10 Huntów.

8 —. 12.9 Udział w osłonie lądowania sprzy
mierzonych pod Salerno.

Eskortowanie konwojów między Algierem a Gi 
braltarem.
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TURBINY
W zmniejszaniu ciężaru instalacyj używanych do 

napędu obijektów pływających, oraz zmniejszaniu 
objętości zajmowanej przez nie, przy równoczesnym 
zwiększeniu mocy zainstalowanej, obserwujemy wy
darzenia, które wskazują na początek nowej epoki. 
Wydarzeniami tymi są praktyczne rozwiązania w 
budowie turbin gazowych.

Turbiny gazowe różnią się zasadniczo od swoich 
poprzedniczek, turbin parowych, tym że zamiast pa
ry wodnej, jako czynnika pośredniczącego przy prze
mianie energii cieplnej, uzyskanej bądź ze spalenia 
paliwa lub w inny sposób (np. z grzejnika atomowe
go), są użyte inne gazy jak naprzykład spaliny pali
wa (cykl otwarty), lub czyste powietrze (cykl zam
knięty). Nie trzeba więc ciężkich drenaży, zbiorni
ków wody kotłowej, oraz innych urządzeń dla za
pewnienia odpowiednich zapasów i cyrkulacji wody 
kotłowej.

Obecnie sę budowane turbiny gazowe, w których 
łopatki wirnika pracują w temperaturze 700° C. 
Sprawność ogólna takich turbin tj. stosunek ener
gii mechaniczenej otrzymanej do energii cieplnej 
zużytej, wynosi około 0.21, co już zaczyna przewyż
szać sprawność ogólną instalacyj turbin parowych. 
Przy pracy łopatek w temperturze 1000° C. (przy
szłość zależna od ulepszeń w dziedzinie materiałów 
wysoko-ogniowytrzymałościowych, oraz ulepszeń w 
dziedzinie systemów chłodzenia łopatek) Sprawność 
ogólna powinna być około 0.30. Sprawność ogólna 
wzrasta też w miarę ulepszeń urządzeń pomocni
czych, oraz ulepszeń w wykorzystaniu ciepła gazów 
po opuszczeniu turbiny; tak że obecna tendencja 
rozwojowa idzie w kierunku budowania instalacyj 
turbin gazowych o ogólnej sprawności 0.40. Są na
wet kalkulacje wykazujące realność sprawności ogól
nej wyrażającej się liczbą 0.44.

W 1947 r. Metropolitan Vickers Company zainsta
lowało na obiekcie pływającym małego tonażu turbi
nę gazową o mocy 2500 koni mechanicznych. W re
zultacie prób firma dostała liczne zamówienia na 
tego rodzaju instalacje.

Próby prowadzone na okręcie patrolowym ..Bold 
Pioneer" są w stanie końcowym i wykazują olbrzy
mie korzyści turbiny gazowej w porównaniu z innymi 
silnikami.

W Marynarce Handlowej grupa Shell przeprowa
dziła zeszłego roku wymontowanie z tankowca 
„Auris" jednego z czterech zespołów Diesel-prądnica 
i wmontowanie zespołu turbina gazowa-prądnica. 
Próby zostały przeprowadzone na trasie 13000 mil, 
x w wyniku tych prób grupa Shell zamówiła w tym 
roku pierwszy tankowiec o napędzie wyłącznie tur
binami gazowymi.

Ze względu na koszta prób i konieczność długich 
okresów na sprawdzenie handlowej opłacalności, na
leży się liczyć z tym, że turbina gazowa zacznie 
wchodzić do marynarki handlowej jako standartowy 
silnik nie wcześniej, niż za kilka lub raczej kilkana
ście lat.

W marynarkach wojennych, gdzie zagadnienie 
maksymalnych szybkości okrętów ma zupełnie inny

GA ZOWE
charakter „opłacalności" niż w marynarkach handlo
wych, turbina gazowa już „jest w domu". Okręt 
wojenny może potrzebować maksymalną szybkość 
tylko w ciągu jednej kilkusetnej części jego ruchów; 
jeżeli ta maksymalna szybkość może być zapewniona 
przez silnik ekonomiczny w sensie ciężaru i zajmowa
nej przestrzeni, co jest właśnie olbrzymią zaletą tur
biny gazowej, to sprawa decyduje się na korzyść 
właśnie takiego silnika. Obecną tendencję w mar. 
woj. zachodnich jest by nowoczesne małe jednostki 
napędzać wyłącznie turbinami gazowymi, oraz by du
że jednostki bejowe nadal wyposażać w turbiny pa
rowe dla „nie-bojowych" szybkości, ale by oprócz tego 
zaopatrywać te jednostki w dodatkowe instalacje 
turbin gazowych, które zapewnią możność korzysta
nia z olbrzymich rezerw mocy 1 szybkości gdy te będą 
potrzebne w akcji bojowej. Planowania idą w kierun
ku użycia w ten sposób turbin gazowych na nowo
czesnych lotnistkowcach.

Marzenia artylerzysty morskiego by odebrać in
żynierowi tonaż kotłowni na uzbrojenie i by móc 
żądać większych szybkości okrętu, stają się realnością 
dnia.

Pierwsze zamówienie turbiny gazowej jako napę
du ropowca zostało powierzone przez Anglo-Saxon 
Petroleum Co. stoczni Cammel Laird & Co. Ltd. w 
Birkenhead

Tonaż statku wynosi 18000 d.w.t. Moc maszyn 
8400 HP — jedna śruba.

Zespół napędowy ma się składać z dwu turbin ga
zowych napędzających poprzez dwa elektryczne sil
niki i przekładnie jeden śrubowy wał.

Zapuszczanie turbin gazowych ma się odbywać 
orzy pomocy dwu turbin parowych o mocy 150 HP 
każda.

Bieg wsteczny otrzymywać się będzie przez zmianę 
kierunku prądu w silnikach elektr. a więc nie trzeba 
będzie zmieniać kierunku obrotów turbiny.

W granicach 55-100 obrotów na minutę szybkość 
będzie regulowana szybkością turbiny. Obroty niż
sze będą otrzymywane zmniejszaniem napięcia elektr.

Dr. Daniels profesor chemii na Uniwersytecie 
Wisconsin (U.S.A.) oświadczył niedawno, że równole
gle do badań nad zastosowaniem napędu atomowego 
dla okrętów podwodnych — należy robić studia nad 
możliwością zastosowania dla tego napędu turbin 
gazowych.

„Turbina gazowa" — powiedział on — „jest wy
dajną jedynie przy b. wysokiej temperaturze, a to za
pewnia właśnie stos atomowy, zdolny do wytwarzania, 
bez ograniczeń w czasie, wysokiej temperatury.

Zwykła turbina gazowa poddana jest działaniu 
tlenu niezbędnemu w procesie spalania.

Gaz obojętny jak np. hel, czy azot mógłby cyr- 
kulować poprzez stos atomowy i turbinę gazową w 
obiegu zamkniętym.

Teoretycznie rzecz biorąc — jest możliwym zna
lezienie materiału mogącego wytrzymać wyższą tem
peraturę, aniżeli stosowaną obecnie w turbinach ga
zowych — pod warunkiem że materiał ten nie będzie 
się stykał.z tlenem."
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
LONDYN
Z ZARZĄDU SMW.

W ciągłych usiłowaniach i staraniach o zdobycie 
środków finansowych dla Stowarzyszenia, Prezydium 
Zarządu Gł. S.M.W. zwróciło się do szeregu osób na 
terenie Stanów Zjednoczonych z prośbą o pomoc w 
nawiązaniu kontaktów z osobami czy organizacjami, 
któreby były skłonne zainteresować się istnieniem 
i działalnością S.M.W. i udzielić nam materialnej 
pomocy. Niestety dotychczasowe odpowiedzi nie po
zostawiają żadnych złudzeń. Aczkolwiek po pierw
szych odmowach Zarząd Główny nie rezygnuje z dal
szych usiłowań to jednak najwięcej należy liczyć na 
własne siły. Podobne usiłowania czynione były w 
Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. Jak wiadomo 
SPK otrzymało z odmrożonych sum włoskich pewną 
kwotę, która po wypłacie wszytkich zobowiązań W 
stosunku do osób trzecich przyniosła na czysto 
Kombatantom przeszło £100.000. Choć nie mamy 
żadnej legalnej podstawy do udziału w tych pienią
dzach, prosiliśmy SPK o pomoc w naszej sytuacji. 
Zasłaniając się decyzją Rady Gł. SPK pomocy tej 
nam jak i zresztą całemu szeregowi innych organiza
cji — odmówiło.

W nadziei zainteresowania polskiej emigracji, a 
w szczególności młodzieży sprawami morskimi po
wstała w łonie Zarządu SMW myśl rozpoczęcia starań 
o stworzenie ośrodka yachtowego z którego by jedno- 
śnie korzystali członkowie SMW. Odpowiednie prośby 
po wstępnych rozmowach poszły do Attache Morskie
go St. Zjednoczonych adm. Dietricha oraz do 1-go 
Lorda Morskiego admirała McGregora. Sprawę tę 
przedstawiono także gen. Andersowi, który przyrzekł 
poparcie w miarę swoich możliwości. Prośba nasza 
do Attache Morskiego Stanów Zjedn. przesłana zo
stała przez adm. Dietricha do Departamentu Mary
narki w Waszyngtonie. Urywek odpowiedzi jaki 
stamtąd nadszedł brzmi jak następuje:

“The services which the Polish Navy so admirably 
performed durlg the last war will long be remem- 
bered and' the Chief of Naval Operations is thorough- 
ly in sympathy with your desire to keep contact with 
the sea. However, sińce there are no funds legally 
available for this purpose, the United States Navy 
is unabie to furnish the assistance which you have 
reąuested".

Pozatym odbyła się rozmowa w której prezes 
SMW oraz kmdr. Seifert przedstawili nasze zamiary 
i -prośbę o pomoc w tej sprawie Cpt. Barraclough 
R.N. z Amiraity Regional Office. Odpowiedź z Admi
ralicji Brytyjskiej nadeszła w momencie oddawania 
Naszych Sygnałów do druku. Z treści jej wynika że 
Admiralicja gotowa jest nam odstąpić yacht 7 tono
wy o powierzchni żagla 50m2, którego stan jednak 
wymaga pewnych remontów a koszt utrzymania dość 
wysoki. Dalsze szczegóły w tej sprawie podamy w na
stępnym numerze Naszych Sygnałów.

ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA W ALBERT HALLU
Z okazji święta żołnierza odbyła się w dniu 16 

sierpnia w Albert Hall‘u w Londynie wielka manife
stacja Emigracji polskiej, urządzona staraniem SPK, 
Samopomocy Mar. Woj., Samopomocy Lotniczej i in
nych organizacji kombatanckich. Po odegraniu hym
nów narodowych polskiego i angielskiego, po przywi
taniu zgromadzonych przez prezesa SPK p. T. Drwę- 
skiego, oraz po przemówieniach gen. Sir Richarda 
L. McCreery i Gen. Insp. S.Z. gen. Andersa nastą
piła obszerna i barwna część artystyczna opracowana 
przez p. M. Hemara i wykonana przez taneczne ze

społy młodzieżowe ze skupisk polskich w Anglii. Ze
brana publiczność gorąco oklaskiwała tańce regio
nalne a już zerwała się burza oklasków gdy zespół 
dzieci w wieku od 3 - 6 lat odtańczył krakowiaka. 
W dalszej części odbyło się widowisko „Przysięga 
Kościuszki na rynku krakowskim" w której wypo
wiedziany przez Kościuszkę wstęp do Uniwersału 
Połanieckiego zawiera credo Wielkiego Polaka i jest 
jednym Z najpiękniejszych dokumentów w ,historii 
Polski, tym cenniejszym, że w wielu wypadkach 
wciąż aktualnym. Podniosły nastrój całej manife
stacji dał swój wyraz na wzruszonych twarzach wy
chodzących których zgromadziło się około 7.000.

APEL O ZJEDNYWANIE NOWYCH CZŁONKÓW
Zarząd MSW ponawia swój apel umieszczony w 

kwietniowym numerze Naszych Sygnałów. Prosimy 
wszystkich członków SMW by każdy z nich w miarę 
możności postarał się z najbliższego swego grona 
Kolegów z Mar. Woj. znaleźć takiego który jeszcze do 
SMW nie należy i pozyskać go na członka naszego 
Stowarzyszenia. Nawet nadesłanie tylko nazwiska i 
adresu do Sekretariatu SMW jest już pomocą dla 
Zarządu na tym jego odcinku pracy. W samym U.K. 
jest około 400 byłych marynarzy z Mar. Woj., którzy 
ąlbo o istnieniu SMW nie wiedzą, bądź też jedynie 
przez bezwład łączności z SMW nie nawiązali. Iluż 
jest takich kolegów poza granicami Wielkiej Bryta
nii? Usiłowania Zarządu SMW przez prasę i zwraca
nie się listownie, odniosły mały skutek. Wierzymy, że 
akcja osobista naszych członków w tej sprawie da 
lepsze rezultaty. Prosimy więc kolegów o tę akcję dla 
dobra SMW.

WIECZÓR TANECZNY
Dnia 10 października b.r. odbędzie się w lokalu 

SMW staraniem Koła Pań przy SMW wieczór tanecz
ny dla członków i zaproszonych gości. Prosimy o licz
ny udział. Osobne zaproszenia będą rozesłane.

Salon MSW — wyjaśnienie.
Wyjaśniamy wszystkim zainteresowanym człon

kom SMW iż salon SMW (pokój No. 10) jest do wy
łącznego użytku członków i ich gości oraz w dyspo
zycji Zarządu SMW na cele uznane przez Zarząd. 
Każdorazowe' użycie salonu do wyłącznej dyspozycji 
któregoś z członków może nastąpić jedynie po poro
zumieniu się z Sekretarzem Zarządu. Z reguły w so
boty wieczorem, w niedziele i w święta salon jest do 
dyspozycji wszystkich członków i nie może być od
dany do dyspozycji jednego tylko z członków, tym 
bardziej zaś do użytku osób czy organizacji postron
nych. Oddanie salonu i to tylko w dni powszednie 
do dyspozycji organizacji nie posiadających własne
go pomieszczenia może nastąpić w drcd'ze wyjątku za 
zgodą prezydium SMW. W poniedziałki i piątki mię
dzy godz. 13.00 - 15.00 salon jest stale zajęty. Wszyst
kie uwagi i niedociągnięcia w tej kwestj i członkowie 
proszeni są zgłaszać do sekretarza SMW.
GLASGOW

Z powodu zmiany miejsca pracy, opuścił Glasgow 
w miesiącu lipcu prezes Koła SMW Glasgow kol. K. 
Domański.

Kol. K. Domański złożył swą funkcję na ręce 
Zarządu Koła. Z powodu trudności personalnych 
funkcja prezesa Koła nie została dotychczas obsa
dzona. Kol. Domańskiemu życzymy wszelkiej pomyśl
ności na nowym miejscu pobytu.
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BUENOS AIRES

Dzięki staraniom kmdr. W. JANUSZEWSKIEGO 
oraz pani W. LUBOWIECKIEJ (W. Makowska II of 
P.S.M.K.) koledzy nasi przebywający w Argentynie 
nawiązali łączność z SMW tworząc na miejscu sekcję 
SMW. Kolegom z Argentyny wysyłamy za pośrednic
twem wyżej wspomnianych „Nasze Sygnały". Mamy 
nadzieję, że podjęta obecnie łączność zostanie utrzy
maną i choć zdajemy sobie sprawę, że nie dużo mo
żemy im pomóc na tę odległość, to jednak sam fakt 
łączności z Centralą SMW jest dodatnim objawem, 
za który dziękujemy inicjatorom.

NEW YORK
W dniu 4-go października odbywa się rokrocznie 

w New York „Parada Pułaskiego" która jest rozumia
na przez Polaków w Ameryce jako manifestacja pol
skości i przypomnienie Amerykanom o wciąż otwar
tej sprawie polskiej. W Paradzie tej jak iw latach 
poprzednich weźmie udział Samopomoc Wet. Mar. 
Woj. wespół z podobnymi organizacjami wojska, lot
nictwa, spadochroniarzy i armii krajowej tworząc 
osobny oddział Polskich Sił Zbrojnych z Ii-ej Wojny 
światowej. 

W dniu 17 października 1953 w Domu żołnierza 
Polskiego odbędzie się V-ty Jesienny Bal Samopo
mocy Weteranów Mar. Woj.

Zarząd SWMW zawiadamia iż dnia 29 listopada 
1953 w Domu żołnierza Polskiego 17. Irving Place, 
New York 3. N.Y. odbędzie się Doroczne Walne Ze
branie SWMW oraz wybór nowych Władz Stowarzy
szenia.
Nowi członkowie SMW

Od dnia 1.8.53 następujący koledzy zgłosili swoje 
przystąpienie i wciągnięci zostali na listę członków 
SMW: W

1. kpt. mar. St. Pohorecki
2. p. Janina Hłasko (wspierający)
3. Józef Kalinowski ż ż
4. Bernard Chrzanowski

Dary gotówką na SMW.
M. Kadulski — 5/- sh. M. Zołyński — 7/2. B. Pa

procki — £1.0.0.

Osobite
Między rejsami przebywali w Londynie, względnie 

spędzili częściowo urlop 1 odwiedzili SMW następują
cy koledzy:

B. Gawęcki, W. Freda, M. Białowski, St. Gawlik, 
L. Iglantowlcz, F. Pitułko, M. Sokołowski, K. Zub- 
kowski, B. Paprocki, H. Kozłowski, H. Gryko, J. Stą- 
czek. J. Janczak, R. Jedyński. T. Łubieński. W. Lasek, 
E. Miodoński, J. Seifert, Z. Wojewódzki.

Po dłuższym pobycie w Stanach Zjednoczonych 
wrócił do Anglii przypuszczalnie na stały pobyt 1 
osiedlił się chwilowo w Glasgow kpt. mar. W. Woj
ciechowski.

Opuścili Anglię i udali się na stały pobyt: 
do Australii — kol. J. Krajewski 
do St. Zjedn. — kol. J. Stączek 
do Kanady — St. Samborowski 

“ — J. Straszak
Kol. J. Straszak został zaangażowany narazie na 

trzylentni kontrakt do Royal Canadlan Navy.
Kolegom tym życzymy powodzenia i szczęścia na 

nowych terenach.
W najbliższych dniach wybierają się na stały po

byt do Kanady pp. J. Koziołkowscy. Z tej okazji 
przesłali jako dar dla SMW duży model żaglowca 
„Golden Hind" oraz dwie wazy. Obydwa te cenne 
dary będą piękną ozdobą naszego salonu, za co ofia
rodawcom serdecznie dziękujemy.

W ostatnich dniach zdał egzamin i otrzymał dy
plom „Chartered Accountant" por. mar. R. M. Fritz, 
2, Mercier Rd„ S.W.15. Tel PUT 8938.

Kol. Fritzowi serdecznie gratulujemy.

Zawiadomienia
1) W kancelarii SMW są już do nabycia kartki świą
teczne na Boże Narodzenie. Kartki te są wydane przez 
SMW, podwójne, życzenia po poisku i angielsku, na 
dobrym papierze, ze znakiem SMW (kolorowym) na 
zewnętrznej kartce. Cena wraz z kopertą 8d. Na żą
danie wysyłka pocztą po uprzednim otrzymaniu P.O.
2) OKÓLNIK Związku Kapitanów. Oficerów Pokłado
wych, Maszynowych 1 Radiotelegrafistów Marynarki 
Handlowej, może być przesyłany członkom SMW. 
Prenumerata roczna 10/- sh. pojedyńczy numer 2/-. 
Zgłoszenia wraz z opłatą przyjmuje Sekretariat SMW.

KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ IM. S.P. KPT. MAR. J. GINSBERTA

Od daty ostatniego numeru Naszych Sygnałów 
wpłynęły następujące dary gotówką i w naturze na 
Fundusz im. ś.p. kpt. mar. J. Glnsberta:
O. Gliński — £1.6.5 Z. Trojak — £3.0.0
S. Gawlik — £1.0.0 A. Zubkowska — 5/-sh.
Okręg Ligi Morskiej Nr. 54 „Kraków" Harrison N.J., 
U.S.A. $220. (£71.0.4).
jj. M. Urbańczyk — 6 jaj
p. L. Iglantowlcz — 1 p. spodni. 1 maszynka do gole
nia, 1 p. spodni sport.
Okręg Ligi Morskiej No. 18 „Orzeł Biały" Chicago: 
6 chustek, 3 białe koszule,, 6 kołnierzyków, 12 podko
szulek baweł., 12 par skarpetek białych, 1 sweter 
wełn., 1 koszula brązowa wełn„ 1 bluza c. zielona, 
1 marynarka ziel. - nieb., 1 kamizelka ziel. - nieb., 
1 płaszcz ziel. - nieb. 1 sfeter szary bawełn.

Komisja Opieki składa serdeczne podziękowanie 
wszystkim ofiarodawcom, oraz dziękuje Im w imieniu 
obdarowanych, którzy w swych listach proszą nas 
o wyrażenie im wdzięczności.

APEL GWIAZDKOWY
Tylko lak wielki poeta, jakim był Mickiewicz, 

mógł w tak niewielu słowach z jakich się składa 
apostrofa: ,

„...Ojczyzno moja — Ty jesteś jak zdrowie,
Ile Cię cenić trzeba, ten tylko się dowie,
Kto Cię stracił..."

ująć w całej pełni te dwie największe wartości życia 
ludzkiego: duchową i cielesną, których niczym za
stąpić się nie da!

Gdy w straszliwej w swym przebiegu i skutkach 
ostatniej wojnie światowej straciliśmy chwilowo 
Ojczyznę, większość z nas jednak potrafiła przynaj
mniej zachować — mniej, lub więcej nadwątlone, 
zdrowie. Daje nam to możność zdobywania środków 
do życia, daje nam możność prowadzenia dalszej 
walki o wolność, daje wreszcie podstawy do zachowa
nia wiary, że wrócimy do wolnej Ojczyzny naszej by 
resztę (sił poświęcić na odbudowę Jej wielkości, po
tęgi i piękna.
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Ale my wszyscy, którzy tak boleśnie tęsknimy za 
Krajem naszym, możemy przecież pracować, uczycł 
się, korzystać z bogactw literatury, teatru, rozrywek 
i życia towarzyskiego, stworzyć sobie dom rodzinny, 
czy choćby bodaj najskromniejszy kąt własny.

Czy pomyślicie kiedy poważnie co czuć muszą nie
szczęśliwi Nieuleczalnie chorzy, inwalidzi, niewidomi, 
którzy utracili nietylko Ojczyznę ale i zdrowie? Któ
rzy są pozbawieni wszystkich możliwości życiowych 
nam dostępnych, którzy muszą przeważnie przeby
wać w szpitalach, w obcym zupełnie otoczeniu, zdała 
od wszystkich i wszystkiego co Im było bliskie i dro
gie i, to latami całymi? I co czuja i z jakimi trudno
ściami borykać się muszą ci, których ojcowie, mę
żowie, czy synowie polegli?

Czy nie powinniśmy się czuć raczej zobowiązani 
do wyciągnięcia Im ręki pomocy, jako cl, którym 
los oszczędził tego nieszczęścia? Przecież każdego z 
nas mogło to spotkać!

Zbliża się czas przygotowania do „Gwiazdki" -— 
czas, w którym tradycyjnie bardziej się otwierają 
serca polskie. Był zdawna w Polsce zwyczaj, bodaj 
tylko w Polsce znany i stosowany, że przy stole wi
gilijnym pozostawiano wolne nakrycie — jak się mó
wiło „dla zamorskich, czy zagórskich gości", to jest 
dla tych znanych i nieznanych gdzieś , za morzem", 
czy „za górami", samotnych w tym dniu święta ro
dzinnego, pozbawionych domu 1 najbliższych, może 
głodnych i opuszczonych, może zbłąkanych co trafić 
do domu nie mogą — jako symboliczne dzielenie się 
z nimi w wigilię naszą. I była w tym wiara że ta pa
mięć o nich — bliskich naszych nam powróci,, a! 
zagubionym drogę odnaleźć pozwoli, że może nagle do 
drzwi naszych zapukają...

Piękna ta i podniosła tradycja nie powinna, nie 
może zginąć! W myśl niej, w myśl tego dzielenia się 
tym eo mamy, przyczyńmy się w tym roku do urzą
dzenia „Gwiazdki" naszym Chorym, Inwalidom 1 Ro
dzinom po Poległych, by Im te straty — których nikt 

i nic powetować nie może — choć trochę osłodziła 
świadomość naszej serdecznej o Nich pamięci.

Od Redakcji
Redakcja „Naszych Sygnałów" chcąc uprzystępnić 

naszym czytelnikom wiadomości o kolegach a jedno
cześnie służyć im pomocą we wzajemnym nawiązy
waniu kontaktu ma zamiar począwszy od najbliższe
go numeru, umieszczać krótkie i ogólne informacje 
gdzie kto jest, co robi, jak mu się powodzi i.t.d. Nie 
chcąc jednak tego czynić bez wiedzy czytelników pro
simy o opinię ich w tej sprawie. Jeżeli któryś z ko
legów nie życzyłby sobie podawania o nim jakich
kolwiek szczegółów proszony jest o zastrzeżenie sobie 
tego w Redakcji Naszych Sygnałów. Jednocześnie 
zaś prosimy wszystkich kolegów o podawanie ramo
wych informacji o sobie, które zapewne zaciekawią 
Innego kolegę mieszkającego na innej ulicy (bo i tak 
bywa) nie mówiąc już o innej półkuli.
Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W ostatniej chwili już po oddaniu numeru do 
druku doszła nas smutna wiadomość o śmierci kmdr, 
ppor. Czesława Janickiego. Był on od dłuższego 
czasu ciężko chory choć pracował do ostatnich pra
wie dni jako wykładowca obcych języków.

Przewieziony do szpitala w stanie b. ciężkim, był 
zmuszony poddać się operacji, której nie przetrzymał. 
Umari dnia 30. 9. 1953 osierocając żonę w Polsce. 
Pogrzebem i wszystkimi innymi sprawami zajęło się 
SMW. Pogrzeb odbędzie się dn. 10. 10. (sobota) z ka
plicy St. Mary‘s Catholic Cemetery (Londyn, Ken- 
sal Green) o godz. 9.30.

Ci z nas co znali kmdr. Janickiego cenili w Nim 
przede wszystkim zacny, kryształowy charakter, 
skromność oraz duże poczucie obowiązku. SMW traci 
w Nim rozumnego dowódcę oraz członka Komisji 
Rewizyjnej. Niech Mu ta obca ziemia lekką będzie. 
Cześć Jego pamięci!

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Każdy z Czytelników prawdopodobnie ma swój 

ulubiony dział od którego zaczyna lekturę Naszych 
Sygnałów.

Dla jednych będzie to „10 lat temu" przypomina
jący okres „heioiczny" ale jednocześnie 1 to że po
woli przekraczamy wiek męski.

Dla innych opowiadania Krakusa w „Kąciku Li
terackim" — dla innych wreszcie „Z Kolegami po 
Świecie". (Redakcja na szczęście dla siebie i Czytel
ników nie ma złudzeń co do tego, źe nmc nie zaczyna 
czytania Naszych Sygnaływ od artykułu wstępnego 
— redakcyjnego.

Dla miłośników listów Kolegów mamy dziś inte
resującą serię, którą otwiera nasz wierny korespon
dent kol. B. BISKUPSKI, który we właściwy sobie 
zajmujący sposób dzieli się obserwacjami od Zatoki 
Perskiej do Nowego Jorku.

W, drugiej kolejności zamieszczamy list kol. . O 
GLIŃSKIEGO stanowiący barwny i pachnący (dużo 
kwiatów i bez garażu) przyczynek o życiu w Kana
dzie.

Garść informacji osobitych przysłanych przez kol. 
PIKUZIŃSKIEGO stanowi list trzeci.

W liście czwartym koi. A. KADULSKI na odjezd- 
nym z Argentyny cierpką ironią żegna się z tym 
Krajem.

List 5-ty kol. M. STRĄKA z S.S. „Jutahy" treścią 
też zawadza o Argentynę i podaje garść informacji 
o warunkach pływania u Lamporta.

List 6-ty to pogodny z południowych mórz akord 
kol. A'. SULIKOWSKIEGO.

Serię kończy list kol. ŁABUDY, który za pośred
nictwem p. Z. Kleczyńskiej opisuje swoją dolę i nie
dolę życia na angielskiej farmie.

Dziękujemy w imieniu czytelników i własnym 
wszystkim autorom listów i prosimy o jeszcze. Ko
mitet Redakcyjny zapewnia że czytanie Naszych Sy
gnałów rozpoczyna zawsze od „Z Kolegami po świe
cie".
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B. Biskupski 
S/S Nimaris 
Nowy Jork 20. 7. 53.

„Fiszę ponownie z Nowego Jorku z którego przed 
5-ma miesiącami wyszliśmy w podróż do Zatoki 
Perskiej.

Towary załadowane w Stanach Zjednoczonych 
<mąka, pszenica, ryż), wyładowaliśmy kolejno w Jed- 
dah na morzu Czerwonym oraz Bahreim. Dammam i 
Kuwait w zatoce Perskiej. Na ląd nie było tam po co 
wychodzić z uwagi na brak jakichkolwiek możliwości 
rozrywkowych (żadnego kina, boiska sportowego, 
klubu dla marynarzy itp). Wszędzie ścisła prohibicja 
i Machometanie) co niezmiernie dotkliwie odczuwali 
przede wszystkim marynarze, którzy wtedy tylko do
brze czuja się w porcie, gdy każdy wyplje po kilka
naście butelek piwa i pewnę ilość whisky, lub rumu 
do tego. Osobiście wykorzytuję każdą sposobność 
wyjścia na ląd. by pójść na długi spacer, by rzucić 
okiem na krajobraz i ludzi. Tymczasem jednak po 
krótkich próbach powracałem szybko na statek z po
wodu bardzo gorącego klimtau, brudu, tysiąca roz
maitych owadów i mocnych zapachów — bardzo 
charakterystycznych dla miejscowość’ r>o'ożonych na 
wschód od kanału Suezkiego. W sąsiedztwie tych 
nędznych portów coraz intensywniej odbywa się 
eksploatacja ropy. Miejscowości te szybko rozbudo
wują się na dużą skalę i ciągle nowe źródła ropy są 
odkrywane. Amerykański 1 angielski kapitał pracuje 
wspólnie w jednych niezależnie w innych miejsco
wościach. Do niedawna głównym artykułem ekspor
towym i zasadniczym źródłem dochodu dla kunców 
i szeików zwłascza — były perły wydobywane przez 
tysiące nurków z dna morza. Obecnie połów pereł iest 
na wymarciu. Byli poławiacze pracują przy wydoby
waniu oraz rafinowaniu ropy. Lżej obecnie pracują 
i materialnie znacznie lepiej niż poprzednio są sy
tuowani. Jakieś niedobitki jeszcze nurkują za perła
mi — pewnie przez siłę przyzwyczajenia i bezwład
ności.

Po wyproszeniu Anglików z Abadanu cała uwaga, 
rozpęd i duże pieniądze są obecnie inwestowane w 
Kuwait iw bliskim sąsiedztwie Abadanu) którego o- 
zolice obfitują w bogate złoża ropy. Jest to małe 
oanstweko arabskie z małym szeik;em — pod prote
ktoratem brytyjskim. Budują tam na gwałt nad
brzeża. których dotychczas nie było. Mają one być 
gotowe do użytku za dwa lata. Staliśmy tam na re
dzie na kotwicy przez 3 tygodnie, czekając na swą 
kolejkę wyładowania. Równocześnie z nami 15 du
żych statków stało na kotwicy, z których jedynie 

Kilka wyładowywało się z powodu szczupłości i sła
bych możliwości wyładowczych portu. Zaszliśiny 
również na jeden dzień do Abadanu, dla którego 
mieliśmy —- jak na ironię — kilka tysięcy beczek 
z olejami smarowniczymi do konserwowania zapewne 
olbrzymich instalacyj rafinerii ropy, które obecnie 
stoją bezczynnie. Port zupełnie zamarły. Nas? statek 
był jedynym w porcie (wydzierżawiony przez firmę 
amerykańską) podczas kiedy w oKresie pracy dzie
siątki statków codziennie ładowało się. wchodziło 

i wychodziło z portu.
Robotnicy byli ogromnie rozgoryczeni naszym 

ładunkiem i zapytywali, dlaczego nie przywieźliśmy 
mąki, cukru, butów itp. Anglików naturalnie orga
nicznie nienawidzą, Sporo Niemców Inżynierów, te
chników. doktorów i innych speców osiediliło się w 
Abadanie i wogóle w Persji. Nastroje proniemieckie 
są bardzo silne i wpływy ich duże. Persowie wierzyli 
w to, że Amerykanie koniec końców przejmą w swoje 
ręce Abadan. Kilkaset luksusowych wili noprzednio 
zajmowanych przez personel brytyjski stoi gotowych 
na przyjęcie nowych administratorów — (umeblowa
nych i codziennie odkurzanych). Z Abadanu w bala
ście poszliśmy do Bombaju. Tam ładowano nas ruda 
manganową (9150 ton) i małą ilością drobnicy. W 
drodze powrotnej do Stanów Zjednoczonych zaha
czyliśmy o Aleksandrię z której zabraliśmy 400 ton 
brudnych szmat (rags). W dniu 3 b.m. przyszliśmy do 
N. Jorku, gdzie wyładowaliśmy całą drobnicę ze 
szmatami włącznie. Rudę manganową w szybkich 
abcugach wyładowaliśmy w Baltimore.

Tam następnie rozpoczęto ładować statek szyna
mi kolejowymi, cukrem, samolotami, tytoniem itp. 
Z kolei w Philadelphii ładowanie kontynuowano. Dziś 
20 b.m. w N. JorKu dalej go ładują. 22 b.m. ma być 
statek ostatecznie załadowany, poczym poprzez Ka
nał Panamski idziemy do Peru i Chile, gdzie w szeregu 
portach towary będą wyładowane. Gros ładunku 
przeznaczonego jest dla Yalparaiso. Po skończonym 
wyładowaniu mamy następnie ładować w jednym 
z portów Chilijskich jakieś fosfaty czy nitraty, które 
mają być dostarczone do St. Zjednoczonych.

Zanosi się więc na to, że dopiero około paździer
nika powrócę do Anglii. Naturalnie zaaplikuję sobie 
wówczas długi urlop, by odpocząć, zobaczyć się z ko
legami i by nie zapomnieć jak się chodzi po ziemi

Kończąc pragnę dodać że ogromnie zasmuciła 
mnie wiadomość o śmierci kmdr. Majewskiego. Był 
to nawskroś porządny człowiek j byłem do niego 
oardzo przywiązany.

Wszystkim Kolegom nrzesyłam serdeczne pozdro
wienia i życzenia pomyślności".

*
O. Gliński
307, Brant Ave.. 
Brantford. Ontario.

....Jeśli chodzi o moje losy w Kanadzie, zacznę od 
początku, t.zn. od października 51. Zamieszkaliśmy 
na początek u Dobrodzickich. razem z Maślakami. 
Pracy szukałem dość długo i dopiero w ponowie grud
nia rozpocząłem swoją karierę lądową dość prozaicz
nie. bo jako zamiatacz w olbrzymiej hali w najwię
kszej tutejsze fabryce maszyn rolniczych. Na począt
ku mnie to bawiło, poTem znacznie mniej, ale na 
szczęście w niedługim czasie, dzięki odpowiedniej 
ilości whiskey i piwa wypitej w towarzystwie czynni
ków miarodajnych, dostałem się jako palacz do ko
tłowni i równocześnie rozpocząłem studia wieczorowe 
na kursie „stationary enginering". Zaraz po Nowym 
Roku 52 zaczęliśmy myśleć o kupnie domu i już w 
końcu stycznia byliśmy właścicielami obecnej naszej 
rezydencji (6 pokoi z kuchnią i łazienką, plus małe 

ogródki z przodu i z tyłu, z mnóstwem kwiatów, jak 
konwalie, róże, tulipany, gwoździki itp.). Garażu nie
ma ,ale zato dwa drzewa brzoskwiniowe rok rocznie 
oblepione są owocami. Dom udało się nam kupić z 
całkowitym wyposażeniem; jest to zasługa Ireny, 
która wytargowała meble do wszystkich pokoi, pral
nię elektryczną, „ice-box". radio i pełne zaopatrzenie 
kuchenne za śmieszną sumę trzystu dolarów.

Jesteśmy jedni z nielicznych, którz ynie mają 
auta, które na upartego możnaby było kupić, ale wo- 
leliśmy całkowicie odnowić 2 pokoje, ubrać się odpo
wiednio na kanadyjską zimę, kupić szereg rzeczy 
ułatwiających życie, jak odkurzacz, maszynę do pi
sania, szafę na stale wzrastającą Ilość książek, etc... 
Pozatym nie gardzimy witamina „A" czyli alkoho’em, 
w myśl zasady, że nie należy odzwyczajać organizmu 
w sposób gwałtowny...

Rozlokowawszy się w nowym domu, Irena zaczęła 
się rozglądać za posadą, którą dostała w sanatorium 
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dla gruźlików. Na wiadomość o tym, zbladłem, i za
cząłem zastanawiać się jak dezynfekować żonę po por 
wrocie do domu; na szczęście nie miała kontaktu 
2 chorymi, gdyż pracowała jako sekretarka w biurze. 
Ewa od 8-ej do 5-ej jest w nursery, dokąd i skąd do
starczają ją samochodem; wszystko razem za siedem 
dolarów tygodniowo, włącznie z dwoma posiłkami 
dziennie.

Rok 1953 przyniósł nam 2 przyjemne wydarzenia. 
Zdałem państwowy egzamin w Toronto i otrzymałem 
dyplom „Stationary Enginer 4th Class“. Daje mi to, 
poza automatyczną podwyżką w płacy, status wy
kwalifikowanego pracownika, co w Kanadzie jest 
bardzo ważne -- za rok mogę zdawać następną klasę, 
czyli 3-cią. Przy moim zamiłowaniu do pracy wogóie, 
a technicznej w szczególności, klasa 2-ga mi nie 

grozi, a tymbardziej 1-sza!...
Z drugiej zmiany ucieszyłem się również, bo Ire

na dostała dobrą posadę w dużym towarzystwie ubez
pieczeniowym jako tłumaczka anglelsko-francuska 
za $ 160 miesięcznie na początek i już w tym roku 
2 tygodnie płatnego urlopu. Wogóie francuski bardzo 
jej się przydał; najpierw wciągnęli ją do babskiego 
klubu, gdzie zaczęła prowadzić komplet konwersacji 
francuskiej dla koleżanek, które skolei zrobiły jej 
taką propagandę, że została zaangażowana jako 
nauczycielka francuskiego w tutejszej szkole wieczo
rowej, czynnej w miesiącach zimowych — po $ 16 
tygodniowo za 4 godziny wykładów.

W odróżnieniu od Anglii, nastawienie do cudzo
ziemców jest ogólnie biorąc jaknajbardziej pozytyw- 
ne.Każdy Kanadyjczyk pamięta o tym, że jeżeli nie 
on, to jego ojciec lub dziadek przybył z Europy i mu- 
siał się dorabiać tak samo jak my teraz. Jeżeli chodzi 
o nas, to mamy parę znajomych rodzin kanadyjskich, 
należących do tutejszej śmietanki intelektualnej, z 
Iktórymi utrzymujemy stosunki towarzyskie; ludzie 
ci są naprawdę bogaci i wykształceni, a fakt że za
cząłem pracować jako robotnik wcale im nie prze
szkadza w zapraszaniu nas na party i pikniki; po

*
A. Pikuziński
P.O. Box 412
New Canaan, Conn.
17. 8. 53.

*

,,..W kilku zdaniach postaram się opisać dzieje 
mego lasu po opuszczeniu Anglii. Po zwolnieniu z 
P.K.P.R.-u otrzymałem posadę 3-go oficera na bry
tyjskim „trampie". Osiemnaście miesięcy włóczyłem 
się po różnych portach (Rotterdam, Savona, Suez, 
Mombasa, Durban, Aden, Massawa, Calcuta, Ran- 
goon, Colombo, Madras) i ostatecznie wylądowałem 
w Australii.

W Australii w 1949 ożeniłem się z Austalijką i na
sjs

A. Kadulski
Dolores. 16. 8. 53.

„Podziękowałbym za życzenia świąteczne otrzy
mane od Was na ostatnie święta, gdyby nie to, że to 
było już dość dawno. Nie będę się oczywiście tłuma
czył „brakiem czasu" jak to zwykło się pisać w po
dobnych okolicznościach.

Ot, poprotu żyję tu, zdała od świata cywilizowane
go, gdzieś na dalekim, choć wcale nie egzotycznym 
południu, tak że wszelki kontakt z Wami, na Dale
kiej Północy, w świecie kultury wydaje się jakiś nie
realny.

Naturalnie nie można brać zbyt dosłownie tutej
szego braku kultury. Nieraz jest ona znacznie wyższa 

wiem nawet więcej, snobizują oni trochę na punkcie 
obcowania z Europejczykami, jednogłośnie przyzna
jąc kulturainą wyższość 'Europie. — Z Polaków widu
jemy regularnie pp. Jasłowskich, którzy doskonale 
dają sobie radę na swojej farmie między Brantford 
a Hamilton.

Z perspektywy półtora roku w Kanadzie, z całym 
przekonaniem namawiam na przyjazd tutaj każdego 
kolegę, który czuje się na siłach popracować fizycz
nie na początku. Odnosi się to oczywiście do tych, 
Którzy nie mają poza Marynarką żadnego fachu 
i nie posiadają obywatelstwa brytyjskiego. To ostat
nie jest niesłychanie ważne i pomocne w Kanadzie. 
Daje możność dostania się do „Civil Service“ 1 omi
nięcie w ten sposób ciężkich początków „pionier
skich". O ile w Anglii obywatelstwo ułatwia je
dynie wyjazd na Kontynent, bo pozatym jest się 
zawsze „bladym forejnerem", to tutaj cudzoziemskie 
nazwisko i akcent absolutnie nie są żadną przeszko
dą, a paszport angielski otwiera drogę wszędzie, na
wet do Royai Canadian Navy (Jachimowicz pływał 
ostatnio jako porucznik na destrojerze). Na obywa
telstwo kanadyjskie trzeba czekać 5 lat. Moja oso
bista rada: brać obywatelstwo brytyjskie i przyjeż
dżać do Kanady!

Wczoraj wróciliśmy z 2-tygodniowego urlopu nad 
jeziorem Huron. Pogoda dopisała doskonale, więc 
większość czasu spędzaliśmy na pięknej piaszczystej 
plaży i cała rodzina wróciła opalona na murzynów. 
Wynajmowaliśmy cały cottage, jak na warunki urlo
powe wyekwipowany luksusowo, bo z łazienką, zimną 
i gorącą wodą. Wypoczęliśmy tam fizycznie i psy
chicznie i w poniedziałek rozpocznlemy pracę, jeśli 
nie z entuzjazmem, to przynajmniej z pogodną rezy
gnacją licząc dni do następnego urlopu. W między
czasie będziemy mieli trochę pomniejszych rozrywek. 
Wybieramy się Festiwal Szekspirowski do Stratford- 
Ontario. gdzie występuje Alec Guines oraz z góry cie
szymy się na parę projektowanych wypadów do To
ronto, między innymi na wystawę narodową w koń
cu sierpnia." 

własną prośbę zostałem zwolniony ze statku, otrzy
mawszy prawo pobytu w Australii. Tam próbowałem 
różnych zawodów. Przez pierwsze sześć miesięcy pro
wadziłem schronisko narciarskie w górach, rok by
łem kreślarzem budowlanym i przez prawie 10 mie
sięcy z przerwami pływałem na statkach australij
skich jako marynarz.

Do Stanów przybyłem w czerwcu ubiegłego roku. 
Tutaj zacząłem pracować w fabryce jako tokarz. Za
rabiam nieźie $ 1.98 na godzinę. Praca lekka, pienią
dze dobre, ale przyszłość żadna. Przed paru tygodnia
mi zapisałem się do Vacuum Oil Co. jako A.B. i w 
tych dniach oczekuję statku. Warunki niezłe, co pięć 
miesięcy miesięczny płatny urlop, płaca około S 350".

od Waszej tam. Tak naprzykład prasa nasza jest bar
dziej jednomyślna, bez jakichś tam wybryków indy
widualnych, poczta dochodzi do nas naogół cztery 
razy w tygodniu, a telegram niejednokrotnie docho
dzi do miejsca przeznaczenia w ciągu jednego lub 
dwu dni. Dzieci już od najwcześniejszych lat szkol
nych (od lat sześciu) wiedzą kto ich ojczyznę 
zbawia, która partia polityczna jest dobra a które 
złe. Dla wysłania paczki (do Kraju) trzeba przejść 
tylko przez dwa urzędy, dwa dni i dziewięciu urzęd
ników. — To w wypadku paczki bez zezwolenia wy
wozowego —• inne — więcej urzędników, więcej dni. 
Jak więc widzicie, nie żyjemy tutaj poza obrębem 
kultury.
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Nie 'chcjałbym, byście mnie źle zrozumieli. Im- 
inigrantowi z Europy nie jest tu jednak źle. Uważam, 
że Argentyna jest ciągle jeszcze jednym z lepszych 
terenów emigracyjnych, sądzę najlepszym poza ob
rębem „English speaking world“. Nie ulega wątpliwo
ści, że sytuacja tutejsza jest obecnie znacznie gorsza 
niż była w okresie masowego „exodus“ z Europy, w 
latach 48 — 50. Poprostu pieniądze, które w okresie 
wojennym i bezpośrednio powojennym „pchały się 
tutaj drzwiami i oknami" rozeszły się całkowicie 
w tempie, tak fantastycznym, że wytłumaczyć to 
można jedynie zdolnościami elementu lokalnego. 
I dlatego jesteśmy tutaj obecnie bez pieniędzy.

Na porządku dziennym tutejszej administracji są 
takie kwiatki organizacyjne, jak naprzykład na du
żych pracach elektryfikacyjnych w Dolores, gdzie 
dawniej pracowałem jako „generał foreman" (nie 
znam odpowiedniego terminu polskiego). Otóż ko
rzystając z nadmiaru pieniędzy, i mając na wzlędzie 
fatalny stan elektryfikacji tegoż miasta, zakupiono 
w latach 48 — 49 kompletne urządzenie elektrowni 
miejskiej, zakontraktowano pracę na sieci rozdziel
czej wysokiego i niskiego napięcia (gdzie ja praco
wałem) a „zapomniano" zakontraktować budowę 
gmachu elektrowni. W rezultacie maszyny są już w 
kraju od lat przeszło dwu, sieć jest do użytku od ro
ku mnlejwlęcej, ale nic z tego nie można będzie u- 
żyć przez przynajmniej rok jeszcze, bowiem brak 
budynku elektrowni.

Albo inny wypadek. Posiadając sporo pieniędzy, 
zakupiono kilka lat temu szereg maszyn i automa
tów do elektrowni za sumy milionowe (w dolarach) 
i opakowane w skrzyniach z napisem „chronić przed 
wilgocią" zładowano ze statków w porcie i pozosta
wiono na wolnym powietrzu. Kilka tygodni temu 
postawiono zmienić „lokal" i przekazać do zdepono- 
Inowania w miejscowości w której ja pracuję. Wi
dząc, że zładowują wielkie skrzynie znowu na wolnym 
powietrzu, i nakrywają plandekami, mimo, że woda 
się z nich strumieniami leje, pytam „foremana" co 
robi. Na to ten mi odpowiada — przez trzy lata 
deszcz lał do środka, więc teraz muszę nakryć te 
skrzynie, by woda zaszybko nie wyparowała. Maszy
ny wymagają konserwacji — dodał ze śmiechem 
wskazując na ostrzegawcze napisy.

*
M. Strąk
M.S. „Jutahy" 

c/o Booth Amer. Ship. Corp. 
Belem 10. 7. 53.

„Na naszym sławetnym „Jutahy" bez większych 
zmian. Pozostało nas trzech Lechitów a reszta An- 
glo-Sasi i Brazylianie. Ci ostatni spokojni i sympa
tycy nasi powiedziałbym, z Sasami, zdaje ml się jak 
od wieków. Raczej ozięble i zawsze uważając by być 
u góry, bo zaczną ujeżdżać! Mając to na uwadze, 
naogoł można z nimi bytować. ,

Lechici, też jak od wieków, Kłócimy się to znów 
godzimy i tak w kółko. U Lamparta jak i w innych 
firmach angielskich, płaca naogół znośna, ale to ra- 

dla nas którzy są tutaj już po kilka lat, dla 
nowicjuszy, stndardowe ich uposażenie, w/g Board of 
Trade. Czyli na angielskie stosunki dobre, na USA, 
Brazylia, trochę kruchawo. Tyczy to szczególnie na
wigatorów i radio, bo mechanicy naogół mają się 
lepiej. Związane jest to także od stopnia posiadania 
dyplomu fachowego.

W*  każdym razie gdyby w przyszłości ktośl z na
szych mechaników reflektował na posadę u Lam- 
oorta, to raczej z mego punktu widzenia powiedział
bym tak. Szczególnie gdy jest żonaty w Anglii. Na-

Niezaprzeczoną zaletą Argentyny, dla nas Pola
ków jak zresztą i dla wielu innych europejczyków, 
jest to, że przy odrobinie sprytu praca w charakte
rze prostego robotnika nam nie grozi. Bez wzglę
du na posiadane czy nie posiadane kwalifikacje, 
Polak zreguły zaczyna tylko na tym najniższym sto
pniu (jeśli wogóle zaczyna tak nisko) poczym w krót
kim czasie dochodzi do szczebla wykwalifikowanego 
robotnika lub „foremana". Ostatnio dopiero notowa
ne są trudności dla cudzoziemców, ze strony zwią
zków zawodowych, które zresztą nie wiele różnią się 
od pewnych znanych nam totalitarnych prototypów. 
Chroni od tego w pewnej mierze przyjęcie obywatel
stwa. Jednak uzyskanie tego obywatelstwa jesi łatwe 
i wielu Polaków je przyjmuje.

Jślj już mowa o związkach zawodowych, to do
dam jeszcze, że wpływ ich niestety jest niekorzystny 
właśnie dla grupy w której ja jestem, to jest fore- 
manów. Ponieważ liczbowo przedstawiają nieznacz
ny odsetek, więc podwyżki przewidziane ostatnimi 
umowami zbiorowymi wyraźnie zlekceważyły nas. 
Tendencja tutejsza płac (w ostatnich trzech latach) 
wprowadza praktycznie zasadę zrównania płac pro
stych robotników i tych wykwalifikowanych, forema- 
nów itd. Różnice są nieduże i stale maleją.

W tych warunkach płac np. moja która ongiś była 
dobra, pozwalająca na przyzwoite życie moje i ro
dziny, ostatnio spadła do poziomu, zmuszającego do 
rozpoczęcia pracy również przez żonę, która wyko
rzystując kobiecą słabość do strojów, dorabia na to 
.masło do chleba" krawiecczyzną.

I tak po przeszło czteroletnim pobycie w Argen
tynie zdołaliśmy w sumie zaoszczędzić nie wiele 
ponad tysiąc dolarów, które obecnie nie wystarczą 
nawet na przejazd mój z rodziną do Kanady, dokąd 
wybieram się w ciągu najbliższych kilku tygodni. 
Mówię wybieram się, choć jeszcze nie mam stupro- 
centwej pewności czy uzyskam wizę kanadyjską, 
bowiem niespodziewanie władze immigracyjne w Ot
tawie znalazły jakieś zastrzeżenia odnośnie zdrowia 
młodszego syna.

Odpowiedzi definitywnej oczekuję w najbliższych 
dniach. Jeśli będzie ona pozytywna — w czasie nad- 
dhodzącej zimy będę znów, po wielu latach, jeździł 
na nartach. Tyle na dziś. Łączę moc serdecznych 
pozdrowień."

*
ogół Polacy mają dość dobrą markę u Lamporta. 
Zastrzeżenie: wykluczone by był w stopniu oficer
skim z Mar. Woj., a nawet starszego podoficera i do
stał się pod zwierzchnictwo obecnego kołtuna, ale 
starszego, bo by musiał czasami znosić niesmaczne 
przycinki, lub skwitować z posady. Są czasami cha
raktery. którym klepka nadwyrężyła się, ale wła
śnie przy mieszance narodowościowej, mogliby gdzieś, 
komuś zrobić jakiś „harm“. Zastrzegam, że to jest 
mój osobisty punkt widzenia, w czym mogę się mylić.

Sprawa „Sygnałów", więc przyznam się, że choć 
w USA różnej prasy jest kupa, to jednakże po za
witaniu do New Yorku, najpierw łapię za Sygnały 
i, z grubsza przeglądam, bo zdaje mi się, że są naj
więcej interesującymi. Zawsze zbieram się do napi
sania do nich, ale człek poprostu umysłowo leniwy 
się staje i odkłada najpóźniej i tak schodzi. W przy
szłości sądzę, że skrobnę parę słów.

W związku z Sygnałami, otóż jak są potrzebne. . 
podaje przykład. Parę miesięcy temu byłem w Bue- 
n»os Aires i spotkałem się z kilkoma z Mar. Woj. 
Byli u mnie na statku i pokazałem im wzmiankę 

o nagrodzeniu medalem p. Kicińskiego. Nie wiedzień 
nic o tym chociaż to sąsledzi o miedzę, i zdaje się, 
znaleźli okazję na popicie. Nie byłem na niej bo 
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raptownie nas wysłano w morze, prawdopodobnie bez 
wiwatów nie obeszło się.

Otóż, ci nasi Argentyńczycy, uskarżali się, że nie 
dostają tych Sygnałów. Przyczyna jest ta, że nie 
opłacają składek. Ci z którymi rozmawiałem, twier
dzą, że absolutnie dla nich nie robi specjalnie dużego 
wydatku opłacanie paru szylingów, a cała rzecz jest 
w tym , ,że Argentyna nie zezwala na wysyłkę ich 
pieniędzy. Czyli gdyby Londyn w jakiś sposób mógł 
tę sprawę załatwić, sądzę, że wszystkich naszych w 
Argentynie by zdobył.

Ponieważ, w Aregentynie jest kontrola prasy, więc 
nie wiem czy niektóre z artykułów w Sygnałach nie 
byłyby w smak kontroli, ale nie widzę znów nic 

takiego by mieli zabronić. Przy roztrząsaniu sprawy 
składek, czy poprostu nie dałoby się załatwić tego 
przez jakąś firmę handlową jak np. Lamport, który 
utrzymuje regularnie komunikację statkową Anglia- 
Argentyna, 1 który prawdopodobnie ma rozrachunki.

To byłoby wszystko na teraz. Zasyłam serdeczne 
pozdrowienia 1 do następnego listu.
Od Redakcji: Sekretariat SMW powiadomi! nas, że 
Nasze Sygnały wysyłane są wszystkim Kolegom z 
Mar. Woj. mieszkającym w Argentynie, przez nowo 
założoną na miejscu Sekcję SMW. Ze względu na 
trudności w przekazywaniu pieniędzy z Argentyny 
sprawa przesyłania składek do Zarządu Gł. jest nie
aktualna.

A. Sulikowski 
"Waterpork" 
3 sierpnia 1953.

..Droga Samopomocy,
Po długich miesiącach milczenia zabieram się 

ponownie do pisania. Bardzo serdecznie dziękuję za 
całą Waszą korespondencję, która dotarła do mnie 
w ciągu ubiegłego i tego roku. „Sygnały" dostaję nle- 
bardzo regularnie, lecz dzieje się to głównie spowodu, 
że od ośmiu miesięcy jestem, a raczej byłem na stat
ku S.S. Waitemata, który chodzi na regularnej linii, 
Auckland. Borotonga (Cook Islands). Tahiti, Van- 
couver, San Francisco i Los Angeles. Każda podróż 
trwa mniej więcej od 3 do 4 miesięcy, 1 po ukończeniu 
każdej człowiek otrzymuje stos listów, pism itd.

Wobecnej chwili jestem na miesięcznym urlopie, 
który spędzam u jednego z moich Nowo-Zealandz- 
kich przyjaciół na farmie.

Rok temu miałem tutaj całe dwa miesiące wspa
niałych wakacji. W tej chwili panuje tutaj wciąż 
zima, ale że nie jest ona zbyt sroga człowiek może 
zakosztować życia na wsi w całej pełni.

Cały dzień uwijamy się po polach 1 lasach, jazda 
konna, polowanie na zające i króliki. W tym tygodniu 
wybieramy się na cały dzień w pobliskie góry na ro
gacze. Wieczory przy kominku, pisanie listów, czy
tanie książek Itp., lub wizyty u sąsiadów, z których 
zaproszeniami trudno nieraz podołać.

Statek mój udał się w zeszłym tygodniu do Austra
lii i ja mam na niego powrócić z chwilą gdy za
winie ponownie do Auckland.

Linia na której obecnie pływam jest dość cieka
wa. Po raz pierwszy miałem sposobność zapoznania 
się z wyspami Pacyfiku.

Niektóre z nich są rzeczywiście bardzo piękne. 
Tahiti ma swój własny czar, który dużo ludzi osza
łamia poprostu. Ja osobiście byłem tam już cztery 
razy, za każdym razem poznając nową część wyspy. 
Czym dalej jedzie się od Papete tym bardziej pry
mitywnych widzi się ludzi.

Klimat jest bardzo przyjemny i po tygodniach na 
morzach dzień na plaży przy lagunie jest wspania
łym wypoczynkiem.

Statek nasz ma pomieszczenie na 12 pasażerów, 
z których większość normalnie wysiada w Tahiti, tak 
że obecnie mamy tam dużo serdecznych przyjaciół 
i zaproszeniom normalnie końca nie ma.

W portach kanadyjskich i amerykańskich mało 
jest czasu na rozrywki. Poza moją siostrą, spotkałem 
w San Francisco szereg naszych rodaków. Wszyscy 
naogół są zadowoleni ze swojego losu, co zawsze jest 
przyjemnie usłyszeć.

Ja w dalszym ciągu pływam jako 3-ci oficer, 
obecnie potrzeba mi dalsze 10 miesięcy w morzu do 
mojego „Masters Ticket", który mam nadzieję otrzy
mać w przyszłym roku. Co do urlopów to nigdy w ży
ciu tylu ich nie miałem. W kompanii festem już bii- 
so półtora roku czasu, a na wakacjach spędziłem już 
blisko cztery miesiące. Jedyną złą rzeczą w tym sy
stemie jest to, że człowiek tak się strasznie rozpusz
cza. Po zasmakowaniu kilku miesięcy życia na lądzie, 
jest się przygotowanym na przynajmniej dalsze Kilka 
miesięcy wywczasów. Zdaje mi się, że te długie urlopy 
i dobre warunki życia w Nowej Zelandii są głównym 
powodem tego, że tylu oficerów w tej kompanii „po
łyka kotwicę" i żegna się z morzem na zawsze, za 
co osobiście zupełnie ich nie winię.

Trudno jest mi powiedzieć kiedy ponownie do 
Anglii się wybiorę, ale mam nadzieję, że stanie się to 
w przeciągu przyszłych kilku lat, wezmę poprostu 
długi urlop, co jest możliwe tutaj, zrobiło to już kilku 
moich znajomych.

Kończąc zasyłam wszystkim moim Koleżankom i 
Kolegom bardzo serdeczne pozdrowienia. Mój obzcny 
adres jest:

S.S. A. Sulikowski 3rd Off.
S.S. Waitemata
c/o U.S.S.Co. of N.Z. Ltd.
Wellington, New Zealand. “

List J. Łabudy.
I ja chcę podzielić się swoim doświadczeniem z 

życia na farmie w Devon, bo bardzo tu są różne wa
runki od gospodarstwa w Polsce.

Zacząłem tu pracować jako robotnik odrazu po 
wyjściu z Marynarki Wojennej. Po czterech latach 
pracy dorobiłem się o tyle, że mogłem kupić meble 
do „cottage‘‘-u, w którym na farmie mieszkam z żo
na. Pomogło mi w tym założenie mojej własnej pa
sieki 1 hodowanie kur. Wtedy kiedy już mi si° zda
wało, że stanąłem na nogi — straciłem wzrok. Nie 
przyszło to od razu, ale wszyscy lekarze do których 
się zwracałem kiwali tylko głowami i jeden po dru
gim powtarzali, że nic poradzić nie można. Wszyscy 

się zgadzali, że to co przeszedłem w czasie wojny 
sprawiło, że nerwy oczne zanikały, ale że nie było to 
na skutek wypadku w czasie służby w Marynarce — 
więc renty inwalidzkiej nie dostałem. Wreszcie już 
nie mogłem pracować i wysłali mnie do szpitala do 
Londynu, ale tu zamiast żeby mi się lepiej zrobiło i 
drugie oko, trochę silniejsze też zaniewidziało. Mu- 
sialem żyć w mieście, w Manchester, skąd pochodzi 
moja zona i gdzie też wzięła pracę, żebyśmy mieli z 
czego żyć. To było bardzo ciężko, bo dla mnie miasto 
to jak niewola, a teraz jeszcze było gorzej, bo nie mo
głem się pogodzić, że nie widzę. Ale żona moja cią
gle mi powtarzała, że to nic, że wielu ludzi jest bar
dziej jeszcze nieszczęśliwych i że się do ślepoty przy
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zwyczaję. Wreszcie dostałem się na przeszkolenie do 
Centrum dla Niewidomych w Torąuay. Tam uwie
rzyłem, że dam sobie radę bo przekonałem się jak 

sobie niewidomi radzą, a zwłaszcza nadziwić się nie 
mogłem dyrektorowi naszemu zupełnie ślepemu. On 
był bardzo dobry dla mnie. Ale kiedy mnie nauczyli 
różnych robót i pisania na maszynie i zapytali co 
chcę robić, to im powiedziałem, że nie pójdę do żad
nej fabryki, a wrócę na farmę i tam będę pracować. 
Nikt nie chciał wierzyć, że potrafię^ ale żona moja 
co też bardzo lubi wieś i w czasie wojny była w „Land 
Anny" na farmie koło Okehampton, powiedziała, że 
mi pomoże i że poradzimy sobie.

Mój dawny pracodawca umarł niestety 1 wdowa 
farmę sprzedała, ale kiedy wróciłem do Manchester 
sąsiedzi ml napisali, że jest praca dla mnie na sąsied
niej farmie. Znałem ją dobrze, bo wszyscy sąsiedzi 
pomagali sobie we żniwa i pracowałem tam nieraz. 
Pojechałem więc sam, bo żona jeszcze pracy rzucić 
nie mogła, do sąsiada Anglika, kapitana lotnictwa. 
On też mi odradzał wziąść pracę na roli i prosił, że
bym u niego posiedział, ale ja wiedziałem, że on nie 
ńie może płacić robotnika, a ja chclałem pracować 
■ zarabiać sam na siebie. Przyjąłem więc pracę u far
mera, ale tylko chwilowo, bo nie było tam mieszkania 
dla mnie na stałe. Gospodarz mi poradził, że jakbym 
miał „karawan" to on by pozwolił mi so ustawić na 
swoim gruncie 1 sprawa byłaby załatwiona. Zwróci
łem się do biura okręgowego pomocy niewidomym w 
Exeter, ale mi powiedzieli, że oni tylko część pienię
dzy mi dać mogą, a o resztę sam się muszę starać. 
Rodzina żony i ona z pracy złożyli £40. A tu dowie- 
dizałem się, że w okolicy ktoś „karawan" sprzedaje. 
Zatelefonowałem więc do Exeter do tego biura i po
wiedziałem, że idę „karawan" oglądać. „A pieniądze 
masz?" „Mam 40 funtów". A jak tam dojedziesz?" 
..Pójdę piechotą". To na to ta pani „Welfare Offlcer" 
powiedziała, żebym poczekał, to ona po mnie przyj e- 
dzie 1 zabierze samochodem. No i pojechaliśmy. 
„Karawan" bardzo mi się podobał, ale kosztował 
£200. Powiedziałem więc, że mam nadzieję, że mi In- 
stltute for the Blind pomoże go kupić, a ja im to 
kiedyś jak będę zarabiał oddam. No i Exeter nie miał 
tyle pieniędzy, ale zwrócili się do centrali w Londynie 
i £160 na „karawan" mi dali. Naturalnie on jest ich, 
a tylko mi wypożyczają z tym, że jak przy sprzedaży 
kiedyś dostaną niższą cenę, to przede wszystkim od
liczą to z moich £ 40.

Kiedy ml już „karawan" przywieź’! ustawiliśmy go 
w sadzie owocowym co ma 6 akrów, a leży na skraju 
farmy, pod wysokim żywopłotem. żebv bvła osłona 
od wiatru, źródło czystej wody jest niedaleko 1 z tym 
nie było kłopotu. Ze starych desek zrobiłem obok 
małą szopę na narzędzia, konieczne wygody i budę 
dla psa. żona moje przyjechała i zaczęliśmy się urzą
dzać w naszym „domu" co ma 8 kroków długości, a 
3 i pół szerokości. Ale znowu była trudność, bo Jak 
się asekuracja dowiedziała, że jestem niewidomy, to 
nie chcicll nas ubezpieczyć, mówili, że wszystko spalę. 
No, ale w końcu się zgodzili. Mieszkamy w tym kara
wanie juz prawie blisko rok i bardzo nam dobrze, 
choć w zimie to ściany bardzo się pocą, bo nie mają 
izolacji. A najgorsze to to, że jak przemoczę w pracy 
ubranie to niema gdzie suszyć i czasem przez trzy diii 
schnie w karawanie i jest bardzo wilgotno, żona 
moja gotuje bardzo dobrze 1 ma dwa palniki do goto
wania i piecyk do pieczenia co się ustawia na jednym 
z palników. Butla z gazem jest nazewnątrz i kosztuje 
25 szylingów, a starcza prawie na 5 tygodni. Obok 
kuchenki jest tez zlew, a że sad spada zaraz za „ka
rawanem" w dół, więc woda łatwo odpływa. Ściek zro
biłem. Do źródła doprowadziłem wąż gumowy, który 
zawieszam na drzewie, tak że mogę łatwo napełniać 
wiadra bez obawy, że do źródła wpadnę. Nasz sad co 
ma same jabłonie (z jabłek robi gospodarz „cider" na 

własny użytek) jest ogrodzony siatką drucianą. Te
raz, niedawno zrobiłem furtkę co prowadzi do nas z 
brzozowych pni, żona mi pomogła przyciąć 'drzewo 
równo i pomalowała boczne bale na zielono. Moje 
dawne ule przeniosłem do drugiego mniejszego sadu 
przy domu gospodarza, bo wtedy jeszcze karawanu 
nie miałem, ale tej zimy przeniosę je do nas.

Mam 6 uli, które mi dały w tym roku około 14 
tuzinów słoików miodu trochę więcej niż funtowych. 
Niedawno udało mi się złapać dwa nowe roje i tak 
jakoś „wiedziałem" gdzie są królowe, że je z pszczoła
mi zebrałem. Na przyszły więc rok będę miał 8 uli. 
Te nowe pszczoły nic mi jeszcze nie zebrały i muszę 
im dać tak jak zresztą i innym po 15 funtów miodu 
na zimę. Plastrów prawie nie sprzedaj ę, bo mała 
funtowa ramka kosztuje 6 pensów, a blaszki do opa
kowania przy wysyłce 4 pensy, a przez ten czas co 
pszczoły zrobią ten funtowy plaster wypełnią dużą 
ramkę co kosztuje 2 szylingi aie daje prawie 3 funty 
miodu. Na 2 i pół funta miodu pszczoły mieć muszą 
jeden funt wosku. Karmię je miodem, bo na cukrze 
słabną i gorzej pracują, więc to choć taniej jednak 
się nie opłaca. ,

Za sprzedany w zeszłym roku miód kupiłem jedno
dniowe kurczaczki czerwone Leghorny i białe. Naj- 
Teraz mam 15 kogutów na tuczenie, co siedzą w 
pierw 31, a potem 28. Z tego zginęły mi tylko dwa. 
klatkach z małymi wybiegami, a że są na płozach 
więc je codziennie przeciągam po trawie na nowe 
miejsce, żeby miały świeże pożywienie. Kury mają 
ogrodzone siatką domki na niesienie, ale cały dzień 
chodzą po sadzie. Teraz 13 się niesie i mam prze
ciętnie 10 jajek dziennie. Kupiłem też 4 gęsi na tu
czenie. Gospodarz mi dał mały skrawek w rogu pola, 
koło sadu, na ogród warzywny i posadziliśmy tam 
wszystko co potrzeba, bo w najbliższym miasteczku 
sklepów niema, a do Exetfer jest bardzo daleko i auto
bus rzadko chodzi i drogo kosztuje, więc tam bardzo 
rzadko jeździmy. Od gospodarza dostaję tylko 1 i pół 
pinića mleka dziennie i czasem „po przyjaźni" tro
chę masła. Wszystko inne kupujemy tak jak i pokarm 
dla drobiu. Mam jeszcze psa „Bartka", którego do
stałem od p. porucznika-płatnika jeszcze w Oke
hampton. Tutaj go wszyscy nazywają „Bart".

Jednego tu nam brak, że nie mamy kościoła, 
żona moje też jest katoliczką, ale dojechać do kt-- 
ścioja do Exeter nie możemy, bo pierwszy autobus 
od nas, z miasteczka odchodzi w niedzielę dopiero o 
1-ej po południu. Przez radio też nie możemy słuchać, 
bo go nie mamy jak uruchomić będąc daleko od 
miasta. A elektryczności nie mamy tylko palimy 
lampę naftową.

Farma na której pracuję ma 300 akrów, z czego 
tylko około 100 akrów jest pod uprawą, a reszta to 
pastwiska. W tym roku posialiśmy 15 akrów pszenicy, 
około 50 akrów mieszanki (.owies i jęczmień) a resztę 
zajęły buraki i pasza dla bydła. Nie możemy siać tak 
jak sąsiedzi owsa, jęczmeinia, grochu razem, bo nie 
marny maszyn, które jednocześnie koszą, młócą 
i suszą.

Farma nie jest gospodarowana nowocześnie. Ma
my tylko traktor, a kosiarkę-m'ócarkę wynajmujemy 
od sąsiadów. Płaci się za to £4 od akra. Za kosiarkę 
15 szylingów od akra, a za młócarkę £1.10.0 od tony 
zboża. Wypożyczenie maszyny, która prasuje skoszo
ne i wysuszone siano w bale 50 funtów wagi (związa
ne sznurkiem) razem z obsługą płaci się 7 pensów od 
bała. Taka maszyna w ciągu dnia może zrobić 2 ty
siące bali.

Farma ma 300 owiec i 70 krów i cieląt, które się 
sprzedaje prawie tylko na rzeź, a tylko trzy krowy 
się doi na własny użytek. Mniejwięcej 200 owiec 
sprzedaje rocznie, po przeciętnie £ 12 za sztukę. By
dło cały okrągły rok jest w polu.
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Gospodarz mój nie jest właścicielem farmy, a tyl
ko ją dzierżawi i płaci za nią £300 rocznie. Podatki 
i ubezpieczenia, poza własnym inwentarzem dzier
żawcy, płaci właściciel. Rozwiązanie kontraktu dzier
żawy może nastąpić za złą gospodarkę, a jeśli wła
ściciel chce się pozbyć dzierżawcy musi mu zapłacić 
2 tysiące funtów ..za wyniesienie się". Mój gospodarz 
już jest na dzierżawie 25 lat. Sąsiednia farma, która 
ma tylko 120 akrów, kiedy właściciel chciał ją sprze
dać została oceniona na 6 tysięcy funtów, ale wła
ściciel musiał zapłacić dzierżawcy 2 tysiące. Dzier
żawca zaproponował więc właścicielowi 4 tysiące 1 
farmę kupił. Dużo tu dzierżawców bardzo się dorobiło.

Dzierżawca natomiast nie może orać więcej ziemi 
niż była pod uprawą jak farmę obejmował. W czasie 
wojny rząd nakazał zwiększyć ilość uprawnych pól 
1 co dzierżawca mógł i zdążył zaorać może uprawiać 
i teraz.

Dzierżawcy nie wolno ścinać żadnych żywopłotów 
ani krzaków, których pnie są grubsze niż 6 cali 
średnicy, bc te to już się liczą drzewem, które są pod 
ochroną.

Godziny pracy na farmie mam od 7 rano do 5 po
południu, ale często, a zwłaszcza w czasie żniw pra
cuję do późnego wieczora, a wtedy mi gospodarz 
płaci za godzinę 2/6 sh. Jak sobie daję radę? A no 
jakoś daję, choć nie wszystkie roboty mogę wykony
wać. Maszyn nie mogę obsługiwać. Coraz jednak 
bardzie jsię wprawiam i lepiej sobie radzę. Ostatnio 
przy robotach ciesielskich syn gospodarza mi powie
dział, że równiej od niego piłuję deski, choć on może 

sobie linie na nich zaznaczyć. Daje mi też wszystkie 
gwoździe wbijać, bo mi się nie gną. Ale wiem o tym, 
że prędzej czy później, będą sobie szukać robotnika 
co wszystko może robić, bo gospodarz bardzo się sta
rzeje i coraz częściej my tylko z synem jego pracuje
my we dwóch na całej farmie. Na to więc muszę być 
przygotowany, a także że nie łatwo będzie mi gdzie
indziej pracę znaleźć, bo niewidomego niechętnie 
przecież wezmą.

Postanowiliśmy więc z żoną zbierać pieniądze na 
taką godzinę. Z moich zarobków od gospodarza nie 
możemy nic odkładać, bo życie bardzo drogo kosztuje, 
a najwięcej ubranie i buty co się tak w tej robocie 
zdzierają, że trudno nastarczyć. Dlatego sprzedaję 
miód i hoduję kury, a żona też dorabia przy żniwach 
i czasem pomaga w gospodzie przy miasteczku. To 
jeszcze nie prędko uzbieramy, ale to nic. Chcemy 
najpierw kupić sobie lepszy ..karawan". Wiemy, że są 
takie co są urządzone na zimę i mają nawet specjalne 
szafy do suszenia ubrania. Nasze meble są ciągle 
na składzie i płacimy za nie £ 10 rocznie. Teraz my- 
ślimy je sprzedać i kupić „karawan" coby już był 
nasz własny. A tak jak będziemy mieli taki dom na 
kółkach to już wszędzie sobie damy radę. A potem 
chcemy kupić jeden akr ziemi i prowadzić pasiekę 
: hodowlę kur, to już się utrzymamy.

Na zakończenie bardzo serdecznie pozdrawiam 
wszystkich co mnie z Marynarki Wojennej pamiętają 
i wszystkich z Samopomocy.

Jan Łabuda
(spisała pod dyktando Z. KŁczyóska)

(dokończenie)

Wypatrywaliśmy wszyscy lądu Sardynii i Korsyki, 
wreszcie hen daleko przez wiszący mrok dobiegi 
głuchy dźwięk boi. Morze się jęło ciężko wyginać pod 
aziobem statku. Nabieraliśmy wiatr i fale prosto z 
dziobu w wąskiej cieśniny St. Bonifaco. Wiedzieliśmy, 
że czeka nas kilkanaście a może kilkadziesiąt godzin 
walki z huraganem. Sztormy nie często chodzą po 
Morzu śródziemnym, jeśli jednak już przyjdzie uży
wa sobie za wszystkie czasy. Przyszedł wreszcie do- 
padł nas u wejścia w cieśninę przyczajony za skała
mi Korsyki, zatargał kadłubem, zawył w olinowaniu 
i nakrył kurzawą słonego pyłu. Silne światła latarni 
morskich zamiatały snopami głębokie bruzdy 1 spię
trzone zwały wody.

Statek stęknął i plunął czarnym dymem i kłębami 
iskier i wparł się tępym dziobem w gęsty mrok. 
Wiatr o niepojętej sile krztusił się śmiechem tamo
wał oddech tłocząc zwały dymu po powierzchni po
kładu. Statek wspinając sle brał pod siebie ostra falę 
by za chwilę runąć z trzaskiem w głęboką bruzdę.

Na pomieszczeniach nikt nie spał wszystko leciało 
na głowy, lampy dźwięczały u sufitów śruba statku 
w miarę wynurzania się rufy targała niemiłosiernie 
kadłubem., siedzieliśmy w mesie trzymając z trudem 
w rękach filiżanki z herbatą. W pewnej chwili świa
tła przygasły, żołądki podniosły się do gardła i rufa 

zapadła się w otchłań. Usłyszeliśmy potworny trzask, 
gdzieś posypało się szkło, słychać było potworny szum 
wody szalejącej po pokładzie, zanim nastąpił na
stępny przechył wpadł do mesy ociekający wodą Mac.

„Hej chłopcy wesele, wszystkie ręce na pokład 
dziobowy, woda rwie wiązania ładunku"

Wypadliśmy na pokład. Wiatr pchnął w piersi za
pierając oddech, przez mostek kapitański i pokład 
szalupowy szły bez przerwy fontanny wody. Trzyma
jąc się sztorm liny dobrnęliśmy na przedni pokład 
gdzie juz część załogi pracowała. Silne przechyły i 
zapadanie się w dół dziobu spowodowały, że liny sta
lowe, wiążące ładunek popękały jak nitki, ciężkie 
butle toczyły się po pokładzie z dźwiękiem i trzaskiem 
w miarę przechyłów.

Jedne uwięzły zaklinowane zwisając za burtę, inne 
znów sunęły podłużną masą grożąc przygnieceniem, 
po kilku minutach byliśmy zlani kompletnie. Praco
waliśmy w milczeniu z zaciekłością, woda już prze
stała być mokra, waliła z nóg, spychała do tyłu. 
Oślepiające błyskawice co chwila gryzły źrenice po
tęgując grozę. Gdzieś od wschodu od strony Adria
tyku wstał grzmot i począł toczyć sie ze straszliwym 
łoskotem po niebie aż hen ku brzegom Afryki — tam 
umilkł na chwilę, zerwał się znowu i począł przewa
lać złowrogim warczeniem wokół całego widnokręgu.
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W' tej chwili poprzez szum nawałnicy dobiegł nas 
z pomostu silny spokojny głos kapitana.

Wszystkie butle uwięzione pomiędzy relingami — 
za burtę — luźne zaś pomiędzy windy i drugą 
ładownię.

Szły więc z pluskiem niby torpedy ciężkie, podłużne 
jęcząc ostatnim dźwiękiem przy zetknięciu z wodą. 
Z niskich pełzających ponad głowami czarnych 
chmur leciał deszcz ciepły rzęsisty. Wiatr szalał z po
tępieńczym śmiechem zapierając dech w piersi.

Próżno kapitan Morgan starał się wymanewrować 
statek rufą do wiatru — wąskiej cieśninie było nie
słychanie trudno i niebezpiecznie ryzykować zwrot 
o 180° bez ryzyka wejścia na skały przy szalejącym 
huraganie.

Statek więc stał prawie w miejscu nie mogąc ma
szyną pokonać siły wiatru. Po kilku wreszcie godzi
nach przeszliśmy wąską gardziel biorąc kurs na po
łudnie a wiatr i falę z lewej burty — uporaliśmy się 
jakoś z ładunkiem wyrzucając niemal jedną trzecią 
za burtę. Wiatr jeszcze raz targnał kadłubem, zaplą
tał w wiązaniach i zawył w wantach, pchnął w pier
si i otulał zwałami czarnego dymu. Gdzieś w górze w 
przerwach między chmurami jęły się ukazywać 
gwiazdy i przeglądać w mokrym pokładzie.

Gdzieniegdzie błyskawice jeszcze błądziły po nie
bie złocąc miedzianą barwą brzegi czarnych chmur 
w oddali huczał jeszcze gniewnie grzmot.

Na pokładzie odwołano niebezpieczeństwo. Pozo
stała tylko wachta i zwoje postrzępionych stalowych 
lin. Zmienialiśmy mokrą odzież, zmęczeni, a jednak 
przecież radzi i pełni humoru

Ktoś żartował z małego Miki i jego stłuczonego 
palca odradzając mu z tej przyczyny wyjścia na ląd 
w Palermo, ktoś poszedł budzić „stewarda aby dawał 
co żywo jeść. Wnet też chłopak przyniósł doraźne 
śniadanie jaja i bekon — ktoś wyciągnął słynne hi
szpańskie „Quarenta y tres“ (43).

Zapanował domowy beztroski nastrój, humor i 
gwar, byliśmy przecież radzi z serca czuwającemu 
tam na mostku kapitanowi że zmora dusząca jego 
piersi ustąpiła i odeszła w czas...

..Bardzo niechętnie wstawałem o godz. 03.00 rano, 
daremnie zapewniając chłopca, że przecież dopiercm 
się położył, me dał się przekonać wciskając mi gwał
tem filiżankę herbaty do ręki. Trudno jest trochę 
spać trzymając równocześnie pełną filiżankę. Wsta
łem więc klnąc z przyzwyczajenia.

Frzez otwarty iluminato słońce gwałtem wciskało 
®ię( do kabiny strząsając resztki snu z oczu. Zimna 
woda dokonała reszty i wyszedłem na pokład gotów 
uścisnąć cały świat. Ranek był cudny, błękitny, mo
rze po niedawnej burzy falowało jeszcze lekko koły- 
sząc miarowo statkiem.

Lecz cóż to? Czułem pod nogami stały przechył 
na orawą burtę i to dość znaczny, spojrzałem przed 
dziób.

Linia horyzontu „wisiała w dół" z lewej statek 
szedł równo a przecież był cały czas pochylony o do
brych kilkanaście stopni.

Wchodząc na pomost spotkałem cieślę okrętowego 
z sondą w ręku — twarz miał zatroskaną i niepokój 
w dużych dziecinnych oczach.

Woda w drugiej i czwartej ładowni i woda w ma
szynie, — zle jest — mówi — idziemy w dół prawą 
burtą coraz bardziej.

W kabinie sterowej przy tablicy kontrolnej 
stał kanitan Morgan, pierwszy mechanik i pierwszy 
oficer. Odebrałem ster — przyjmując poprawkę kur
su. W tej chwili zadźwięczał dzwonek z maszyny i 
przez tubę głosową dobiegły słowa: „Woda w maszy
nie wdziera się na płyty". Kapitan zaklął jak poga
nin. W drzwiach stanął cieśla. „Woda w pierwszej 
I trzeciej ładowni Sir*  kapitan ujął rączkę telegrafu 

przesuwając Kilkakrotnie na „cała naprzód". Maszy
na natychmiast odpowiedziała powtarzając sygnał. 
Pierwszy mechanik zbiegł na dół za chwilę statek 
plunął kłębami dymu dysząc ciężko wszystkimi zawo
rami. Przez ścianę dolatywało nonotonne brzęczenie 
„Morse‘a" to radio oficer nadawał jakąś depeszę.

Statek parł naprzód resztkami sił. Kapitan Mor„ 
gan wpatrywał się długo na zw^jącą coraz bardziej 
linię horyzontu. „Zatopić lewe balasty, wypomoować 
prawe tanki słodkiej wody, węgiel z nrawych bun
krów za burtę, wszystkie ręce na pokład". Rzucał 
spokojnie pierwszemu oficerowi. Za chwilę nompy 
jęły cmokać miarowo plując za burtę haustami słod
kiej wody.

Oddałem ster trzeciemu oficerowi schodząc na 
pokład. Otoczeni kłębami pyłu węglowego wyrzuca
liśmy węgiel koszami za burtę. Przed dziobem hen 
daleko zarysował się wasEi siny pasek wybrzeża Sy
cylii Potrzebowaliśmy jeszcze okoxo 10 godzin czasu. 
Statek powoli zaczał się prostować — pozornie tylko 
jednak. Wyrównaliśmy przechył — przybierając 
równocześnie groźne zanurzenie " dziobu. Woda w 
środkowych ładowniach sięgała już dwoma stopami 
ładunku — w maszynie wdzierała sie już do tunelu. 
Nie ulegało już wątpliwości *e  bierzemy wodę całym 
niemal kadłubem wszystkimi spojeniami.

Kapitan Morgan stal niezmordowanie na pomo
ście odbierając coraz bardziej alarmujące nowiny. 
Rzucał co chwila, sookojne a rzeczowe rozkazy śle
dząc równocześnie pilnie tarcze logu.

Szybkość spadła do 6-ciu węzłów choć mas’yna 
pracowała pełną mocą wyjąć zaworami bezpieczeń
stwa. Zmęczona jednak nółwieczna praca goniła 
resztkami sił ksztuszac s:ę kłębami -ary. Część załogi 
oawołono na przedni pokłaT Szły, za burtę z nowu z 
pluskiem pozostałe butl° z t’enem, cały ładunek i 
wszystko co si° dało z przedniego pokładu topiliśmy 
szybko w celu zmniejszenia gwaTownego zanurzenia 
się statku.

Po jakiś ośmiu godzinach mijaliśmy falochron, 
wchodząc do portu bez pilota "anurzeni d" osW.^ch 
granic —■ statek ledwie parł naprzód otoczony kłę
bami pary, na lince flagowej zwisały dwi° czarne 
kule — znak, że nie odpowiadamy za swoje ruchy. 
Tuż przy wejściu do basenu leżała pod kamiennym 
falochronem piaszczysta ławica — tu właśnie kani- 
tan Morgan kierował statek. Szedł leniwie jakby 
oporem parskając gniewnie kłębu"-' -mu za chwi
le steknął i wparł się tenym dziobem resztkami 
szybkości w jasną mamę piasku. Dał się sły-z°/ cha
rakterystyczny zgrzyt żelaza o piasek, maszyna, je
szcze raz błysnęła iskrami i syknęła paru. Strzałki 
manometrów targnęły się raz jeszcze i cofnę!” gwał
townie na „zero". Rączki telegrafów ~ głuchym 
charknięciem spoczęły na „ston" Sralimv całym 
kadłubem na żółtej plamie piasku lekko pochyleni 
na burtę o kilkanaście -^aledw-e metrów od mola

Ładunek był uratowany...
Następnego dnia z rana do statku dobPa ostroż

nie motorówka. Pierwszy oficer witał przy sztom- 
tracie kilku poważnych nanów z minami karawania- 
rzy. Chodzili po statku niby kondukt pogrzebowi', pu
kali. stukali, maca? i oglądali wreszcie orzekli, że 
kon;ec. że statku nawet nie opłaca się zciąsać z mie
lizny, że wreszcie ...na starość nie ma lekarstwa.

Próżno kapitan Morgan chodził za nimi prosił, 
tłumaczył, że statek nie jest jeszcze tak5 stary, że 
dawno nie był dokowany, że wreszcie niech statek 
rozładują to on, kapitan Morgan wyjdzie na własna 
odoowiedzialność z portu, że wreszcie wyjdzie bez 
zezwolenia

Panowie pokiwali głowani, popatrzyli smutnie na 
kapitana na zawieszone w czystym powietrzu mewy
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i... kazali w przeciągu 48 godzin ewakuować całą za
łogę

Kapitan Morgan patrzał na nich złym wzrokiem 
dławiąc w zębach przekleństwo. Rzucił im wreszcie 
głośno wielce nieprzyzwoitą acz bardzo sluszą pro
pozycję i odszedł szybkim krokiem do swojej kabiny.

Nikt go też przez następne dwa dni nie widział 
pił u siebie i sam z sobą nie chcąc nikogo widzieć. 
Agenta, który przyszedł z handlarzami wyrzucił na 
zbity pysk, wyczuli, że statek jest skazany na zagła
dę przyszli więc jak hieny czując padlinę, za psie 
pieniądze kupić co się da a później po opuszczeniu 
statku przez załogę resztę rozkraść.

W dwa dni później staliśmy na pokładzie czekając 
na motorówkę. Po pokładach już się włóczyli obcy 
ludzie o śniadych twarzach i czarnych błyszczących 
włosach czyniąc harmider niby na jarmarku.

Dobiła wreszcie do burty motorówka. Opuśc:llśmy 
na lince bagaż sami schodząc no drabince. Ostatni 
raz. Statek leżał martwy 1 cichy jeszcze bardziej po
chylony tylko woda pluskała jak zawsze tłukąc się o 
burty.

Ostatni schodził kapitan Morgan. Twarz miał 
siną, obrzękłą. Zmęczone załzawione oczy mrugały 
szybko powiekami. Zatrzymał się chwilę przy trapie 
objął wzrokiem statek aż po szczyty masztów i pa
trzał długo. Wreszcie przeniósł wzrok na twarze 
Włochów — splunął i przełożył szybko nogę przez 
reling schodząc do motorówki. Odbili my od burty 
szybko w miłcceniu przechodząc tuż pod zadartą rutą 
statku. Wszyscy mieli twarze posępne, zatroskane i 
złe, oto zostawiliśmy już w tej czarnej bezsilnej 
skrzyni cząstkę swego życia — jakgdyby duszy, zo
stawialiśmy za sobą mały swój własny światek i koń
czyliśmy jakiś okres zły czy dobry a przecież nie 
powrotny.

Tego samego dnia w biurze u agenta zostaliśmy 
wypłaceni oddano nam książki żeglarskie i skiero
wano do hotelu w oczekiwaniu na statek pasażerski 
do Anglii. Kapitan Morgan nie brał w tych momen
tach udziału. Siedział skurczony w fotelu z przy
mkniętymi powiekami dysząc krótkim urywanym 
oddechem. Staliśmy w kupie bezradni nie wiedząc 
co robić — podszedł wreszcie do kapitana długi Pa
trick trzymając w ręku wszytkie nasze książki.

..Radzi byśmy byli — rzekł — gdyby pan zechciał 
nas wszystkich na statek, który mu zostanie powie
rzony. Oto nasze książki."

Kapitan Morgan drgnął — otworzył oczy popa
trzył na nas przez chwilę i uniósł się ciężko z fotela.

„Dziękuję wam chłopcy — jest wszytko w po
rządku — byliście dzielni do ostatka i tworzyliście 
prawdziwą załogę ale... trzymajcie wasze książki. 
Stare serce trudno podzielić na dwoje a mój statek... 
tam... wskazał ręką w kierunku portu. Idźcie w życie 
i w świat, idźcie na morze a pamiętajcie... kochać 
pokład na którym będziecie stąpać". Uśmiechnął się 
swoim dawnym dobrym uśmiechem ściskając nam 
ręce kolejno. Kapitan Morgan miał w oczach łzy...

...Siedzieliśmy w hotelu spędzając dzień na włó
czędze po słonecznej Sycylii nocą zaś topiliśmy p’'e- 
niądze we włoskim winie. Jeden statek odszedł nie 
mając wolnych kabin czekaliśmy więc na następny 
nie wiele się o to troszcząc.

Pewnego ranka siedząc na tarasie hotelu dostrze
gliśmy w alei iącego w naszą stronę agenta — już 

zdała błyszczały jego czarne starannie uczesane 
włosy — szedł szybko wymachując w naszą stronę 
słomkowym kapeluszem.

Po chwili stanął w drzwiach tarasu, pozdrowił nas 
uprzejmie rzucając kapelusz oraz teczkę na wypla
tany fotel. Zdrowa jego okrągła twarz świeciła od 
potu. Zatarł pulchne białe ręce, poprawił krawat, 
i zwrócił się do nas:

„Mam dla panów radosną nowinę". Nikt się jakoś 
nie odezwał tylko patrzyliśmy na niego chwilę — 
wyczekał moment kiedy wyczuł, że mimowoli cała 
uwaga zwrócona jest na niego — rzucił szybko oble
kając twarz w brzydki uśmiech.

..Dziś w nocy otrzymałem telegram że kapitan 
Morgan zmarł nagle w szpitalu — w związku z tym... 
rzucił — zacierając ręce wyjazd panów... tu przerwał.

Panowała głucha cisza — tylko dym z papierosów 
kładł się fantastycznymi smugami ponad naszymi 
głowami.

Wiedzieliśmy od kilku dni źe kapitan Morgan jest 
w szpitalu, wiedzieliśmy w którym. Bez słowa opu
ściliśmy hotel. Mijaliśmy szybko zalane słońcem 
uliczki Palermo, szpital leżał za miastem świecąc 
białymi murami na tle zieleni. W szpitalu było jasno, 
pogodnie icicho. Zapach lekarstw mieszał się z echem 
naszych kroków rozlegającym się na długim kory
tarzu.

Dyżurna siostra oraz pielęgniarka wprowadziły 
nas do narożnego pokoju. Normalnie jak w szpitalu 
— czysto, cicho i posępnie. Białe ściany, biała szaf- 
ka>, łóżko i pod białym prześcieradłem on... kapitan 
Morgan.

Długi nieruchomy przedmiot wypychający wypu
kłościami białe nrzykrycie. Siostra odsłoniła twarz 
zmarłego usuwając się na bok. Twarz ta sama obcią
gnięta gładką skórą niby pergaminem, surowa a 
przecież spokojna z majestatem śmierci w ciemnych 
oczodołach i jakgdyby zdziwiona, że to on, kapitan 
Morgan leży tu spokojny na białej sali szpita’nej jak 
zwykły śmiertelnik zamiast umrzeć z trzaskiem ła
manych masztów wśród wycia nawałnicy. On który 
zawsze mówił: „Nim umrę to morze mi przed tym 
wygryzie źrenice a słona to woda i gorzka jak łzy".

Staliśmy w milczeniu zdziwieni tą jakgdyby nie
naturalną śmiercią, która zda się czaiła się jeszcze 
pod sklepieniem białej sali.

Siostra podeszła cicho zasłaniając twarz zmarłego 
„Umarł w oknie z fajką w zębach — zapatrzony w 
odległy port" szepnęła jakby do siebie.

Podszedłem do okna. Ciepły wiatr wsysał lekko 
na zewnątrz firankę, z sycylijskich ogrodów i gajów 
oliwnych szedł odurzający zapach dojrzewających 9 
owoców i kwiecia, wsiąkając w południową ciszę — 
świeża zieleń kładła się tuż pod oknami. W pobliskim 
ogrodzie młoda dziewczyna migała obnażonymi ra
mionami wieszając na sznurach bieliznę, słońce kła- I 
dło ciepłe promienie na jej odsłonięty kark 1 głębokie 
wycięcie na plecach. Czarny Jak noc chłopak siedział 
na płocie śpiewając młodym, ładnym głosem. „O sole 
mio“. Hen, daleko, ponad gąszczem zieleni sterczały 
w górze ramiona rej, szczyty masztów i kranów por
towych. Tak samo przecież jak zawsze życie biegło 
niepowstrzymanie normalnym torem, tylko tu w tym 
białym pokoju stanęło na zawsze.
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