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PRZED WALNYM ZJAZDEM
Walny Zjazd naszego Stowarzysznia odbędzie się 

w dniu 27 i 28 marca w siedzibie S.M.W. w Londynie. 
Wydaje się słusznym by w tym miejscu poświęcić 
słów kilka na temat tej najwyższej naszej organi
zacyjnej władzy, potrzeby jej zwołania i samej tech
niki przeprowadzenia obrad.

Jeśli chodzi o charakter Walnego Zjazdu, to w 
myśl Statutu tworzą go wszyscy zwyczajni członkowie 
Stowarzyszenia. Ostatni Walny Zjazd w roku ubie
głym kwestię „prawnego" członkostwa skomentował 
i określił w ten sposób, że za członków Stowarzy
szenia, których głosy liczą się do ąuorum potrzeb
nego do pobierania uchwał — liczą się tylko ci 
członkowie, którzy nie zalegają w opłaceniu składek 
członkowskich ponad 6 miesięcy — względnie mają 
przez Zarząd składki umorzone.

Walny Zjazd, jak powiedzieliśmy wyżej, składa 
się ze zwyczajnych członków reprezentujących będź 
jedynie siebie samych, bądź też innych członków 
nie mogących brać udziału w Zjeźdize, a którzy 
upoważnili kolegę do głosowania i ich imieniu.

Celem Walnego Zjazdu jest dokonanie przeglądu 
całorocznej działalności Stowarzyszenia, zastanowie
nie się i danie wytycznych na rok następny, wresz
cie wybór władz.

Wydaje się że te trzy sprawy są najważniejsze 
i na nich powinna się skupić praca Zjazdu i obrady. 
Każdy z członków mający zamiar wziąć udział 
w Zjeżdzie a szczególnie taki który zabiera głos, 
winien o tych 3-ch punktach pamiętać 1) krytyka 
<byle rzeczowa*  działalności Zarządu i jego orga
nów 2) program pracy, zdobywania środków 3) wy
bór ludzi najodpowiedniejszych do kierowania or
ganizacją.

Pamiętając o tym uniknie się wielu niepotrzeb
nych przemówień, dyskusji, wniosków formalnych, 
wniosków — nagłych, zapisywań do protokółu, wy
mazywania z protokółu, zdenerwowania przewodni
czącego 1 wysokiej temperatury sali.

Takim .historycznym" tematem wywołującym 
niekończącą się wymianę opinii jest kwestia zmiany 
statutu. Każdy Zjazd ma swego reformatora z pro
jektem lub z przyczynkami do projektu zmiany sta
tutu.

żaden statut, żadnego Stowarzyszenia nie jest 
idealny. Nasz Statut, tak jedynej w swoim rodzaju 
organizacji o charakterze kombatanckim, charyta
tywnym towarzyskim — pisany w czasie kiedy mo
żna było sobie tylko wyobrażać warunki w jakich 
przyjdzie nam żyć i działać posiada oczywiście swe 
usterki, czy nawet wady. Ale zawiera w sobie po
stanowienia normatywne, oraz określa ramy orga
nizacyjne. A życiowa treść tych ram, dynamika 
działalności, inicjatywa, a nieraz nawet poświęcenie 
nie zależą od paragrafów statutu.

Jedna skromna rada pod adresem przyszłego 
Walnego Zjazdu. Jeśli nie będzie statutowego ąuo
rum, nie rozgrzewajcie do białości sprawy zmiany 
statutu bo i tak skończy się to polaniem zimnej wo
dy art. 79 statutu, który głosi:

„Zmiana Statutu może nastąpić na podstawie 
uchwały Walnego Zjazdu powziętej większością % 
głosów, przy obecności członków reprezentujących 
conajmniej % liczby wszystkich zwyczajnych człon
ków Stowarzyszenia, względnie na podstawie 
referendum — “

Jeśli już jesteśmy przy statucie to najważniej
szym artykułem którego wypełnienie jest spraw
dzianem działalności Zarządu i w ogóle sensu na
szego istnienia jako organizacji jest art. 5 określa
jący nasze cele: „Celem Stowarzyszenia jest wza
jemna pomoc, współpraca i opieka, oraz utrzymanie 
więzi ideowej i tradycji Marynarki Wojennej."

A druga skromna uwaga to na temat wyborów 
do Zarządu. Wejście do Zarządu nie jest połączone 
z żadnymi korzyściami materialnymi — stanowi 
istotnie bezinteresowną pracę społeczną. Dlatego 
też wyrażenie zgody na wejście do Zarządu jest 
aktem społecznym godnym uznania!

Chwalimy wyrażenie zgody na wstąpienie do 
Zarządu, ale szanujemy i cenimy tych, którzy w 
Zarządzie rzeczywiście pracują.

A więc, zjeżdżajmy walnie na... Walny Zjazd 
S.M.W.!

Pomyślnych i owocnych obrad!
B.W
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10 LAT
OKI*  „BŁYSKAWICA" — 1-20 stycznia. Ćwiczenia 

w oparciu o bazę w Scapa Flow — koniec miesiąca 
w doku Scapa. 6-9 luty konwój na Islandię. W czasie 
sztormu wypad! za burtę zmyty falą mat Czerwiń
ski. 15-17 Konwój z Islandii do Ir’andii 24.2 — zde
rzenie z H.M.S. „Musketeer".

ORP „BURZA" — Początek stycznia ćwiczenia 
w oparciu o bazę w Moville.

15-28 udział w eskorcie konwoju do Gibraltaru.
29.1-5.2 Dokowanie w Gibraltarze.
6.2-17.2 Powrót do Greenock.
21.1-7.3 Udział w eskorcie konwoju do Gibraltaru 

i Zachodniej Afryki.
ORP „GARLAND" — Cały styczeń postój i doko

wanie w Freetown.
3.2-6.2 Konwój z Freetown do Tokaradl (Gold 

Coast).
19.2-13.2 Przejście z Tokaradl do Georgetown 

(Wyspa Wniebowstąpienia) z krajowcami i sprzę
tem.

14.2-17.2 Konwój z Georgetown do Freetown.
19.2-27.2 Konwój z Freetown do Gibraltaru z po

stojem w Dakarze (21.2).
28.2-29.2 Postój w Gibraltarze.

TEMU
ORP „KRAKOWIAK" — Cały styczeń i luty u- 

udział w konwojach i patrolach między Bizertą, 
Aleksandrią i Neapolem.

27.2. „Krakowiak" wychodzi na morze celem od
nalezienia dinghy lotniczej z lotnikami. Wraz z 
„Krakowiakiem" uczestniczą w poszukiwaniu 3 sa
moloty. 28.2. „Krakowiak" znajduje dinghy z 7-ma 
rozbitkami z jednego z samolotów wysłanych na 
poszukiwanie rozbitków. Następnego dnia wg. wska
zań samolotu „Krakowiak" znajduje i podnosi 2-ch 
.pierwszych" rozbitków.

ORP „PIORUN" — Cały styczeń postój i remont 
w Glasgow. Luty — postój i ćwiczenia w Scapa 
Flow.

ORP „SOKÓŁ" •— 9.1-28.1 patrol w sektorze pod 
Milos, i Dardanelami. Zatopiono jeden szkuner. 
Okręt był atakowany bombami głębinowymi i od
niósł lekkie uszkodzenia. Do 25-go lutego postój w 
Beyrut.

ORP „ŚLĄZAK" — W ciągu stycznia „Ślązak" 
bierze udział w patrolowaniu zachodniej części Cie
śniny Gibraltarskiej, oraz w konwojach między 
Mers-el-Kebir i Sycylją. W końcu stycznia czysz
czenie kotłów w Algierze.

W lutym udział w konwojach z Aleksandrii do 
Toronto i z powrotem. W jednym z Konwojów znaj
duje się „Batory" i „Sobieski".

W PERYSKOPIE
Atomowy napęd, specjalizacja w typach okrętów, 

oraz pociski kerowane stanowią 3 czynniki pod wpły
wem których będzie się kształtowało przyszłe obli
cze flot wojennych.

Możliwości te omawiane są krótko w przedmowie 
do wydania 1953-1954 „Jane‘s Fighting Ships" -

Zastosowanie energi atomowej do napędu okrę
tów może mieć tak samo rewolucyjny wpływ, jaki 
miało zastąpienie żagla maszyną parową. 'Związane 
z tym możliwości czynią z floty potęgę o olbrzymim 
zasięgu i znaczeniu.

Obecne wyposarzene okrętu tak się zróżniczko
wało i skomplikowało, że nie ma już więcej okrętu 
do wszystkiego. Istnieje raczej tendencja do formo
wania się uzupełniających par okrętowych — po
dobnie jak to praktykowano w czasie ubiegłej wojny 
— okręt — samoloty — w zwalczaniu okrętów pod
wodnych.

Tak dobrze nam wszystkim znana służba na 
kontrtorpedowcu, który był „dziewczyną do wszyst- 
światowych, uległa też zmianom. Marynarka Stanów 
kiego" we flotach w czasie ostatnich dwu wojen 

Światowych, uległa też zmianom. Marynarka Stanów 
Zjednoczonych A.P. w tej klasie okrętów rozróżnia 
okręty pikiety i patrolowce — dwa różne rodzaje 
zadań.

W lotniskowcach np. istnieją aż cztery rodzaje 
tych okrętów: „atakujące" „podtrzymujące" „zwal
czające op" i „eskortowe". W okrętach podwodnych 
też cztery podklasy: „atakujące" „zwalczające op" 
„pikiety radarowe" „uzbrojone w pociski kierowane".

Jeśli chodzi o pociski kierowane to Ameryka po
siada już okręty wyposażone w tę nową broń. Są 
to lotniskowce, pancerniki, krążowniki i okręty pod
wodne.

I tak pancernik „Mississippl zamiast wież z 14 
calowymi działami posiada wyrzutnie na rakiety 
typu „Terrier" podobnie jak ciężkie krążowniki 
„Boston" „Camberra". Transportowiec samolotów 
„Norton Sound" może wystrzeliwać „derobees" któ
ra osiąga wysokość 78 mil, a szybkość 2000 mil na 
godzinę.

Okręty podwodne „Carbonero" i „Cusk“ przysto
sowane są do miotania pocisków kierowanych.
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Rzecz bardzo charakterystyczna, którą podkreśla 
wydawnictwo stanowi fakt, że od zakończenia wojny 
ani jeden lotniskowiec, pancernik, krążownik czy 
nawet kontrtorpedowiec nie; został zamówiony przez 
Marynarkę Brytyjską. Z posiadanych przez W. Bry
tanię pancerników cztery mają od 11-tu do 13-tu 
lat, pięć z sześciu dużych lotniskowców ma 9 do 13 
lat, dwadzieścia jeden z dwudziestu sześciu krą
żowników od 11 do 25 lat. „Janes“ dodaje że jeśli 
W. Brytania nie zacznie powiększać swej floty już 
teraz, to w roku 1960 będzie posiadać tylko dwa 
duże lotniskowce 1 tylko osiem krążowników poniżej 
18 lat.

Dla jasności obrazu trzeba jednak podkreślić że 
Marynarka Brytyjska przeprzeprowadziła olbrzymi 
program modernizacji i przeróbek i jest w dalszym 
ciągu drugą, po Stanach Zjednoczonych, potęgą 
morską.

Stany Zjednoczone posiadają obecnie:
36 lotniskowców dużych
66 ,. eskortowych
15 pancerników

2 krążowniki liniowe
29 krążowników ciężkich
44 ,. lekkie

352 kontrtorpedowce
250 eskorterów
265 minowców

162 patrolowce
900 okrętów amfibljnych 

2478 okrętów pomocniczych
Razem 4900 okrętów z czego 1200 w czynnej służbie. 
Obecnie w budowie są 2 nadiotnlskowce „Forestall" 
i ,,Saratoga“ po 75.000 ton. Trzeci o tej samej wy
porności w projekcie. Poza tym w budowie setki 
minowców.

Po raz pierwszy od zakończenia wojny mamy w 
..Jane" sekcję niemiecką — wschodnią i zachodnią.

Obie te „floty" składają się z małych jednostek 
patrolowych i minowców.

Istnieje również sekcja japońska. Obecnie flota 
japońska liczy 18 fregat i 54 kanonierki. Istnieją 
2 plany rozbudowy floty t.zw. plan A do 148000 ton 
i plan B do 340000 ton.

Chiny narodowe posiadają ok. 70 jednostek
Chiny komunistyczne ok. 125.
Skład floty sowieckiej wg. „Jane" przedstawia 

się następująco:

Lotniskowców 0
Pancerników 3
Krążowników 20
Kontrtorpedowców 83
Fregat 38
Okrętów podwodnych 370

KRONIKA STOWARZYSZENIA
Londyn
Życzenia

Z okazji święta Marynarki Wojennej p. gen. K. 
Sosnkowski przesłał na ręce Admirała K. Korytow- 
skiego list następującej treści:

„W dniu święta Marynarki Wojennej składam 
hoid pamięci oficerów podoficerów i marynarzy 
Marynarki Wojennej i handlowej, którzy oddali 
życie w obronie Niepodległości Polski. Jednocześnie 
ślę na ręce Pana Admirała jako Prezesa Rady Mor
skiej, najgorętsze życzenia powrotu do Wolnej Polski, 
opartej o szerokie dostępy do morza, rzporządzają- 
cej silną Marynarką Wojenną i należycie rozbu
dowaną flotę handlową."

Kazimierz Sosnkowski"

Komitet Honorowy S. M. W.
Zarząd Główny SMW, pragnąc dać wyraz swej 

wdzięczności za udzielenie poparcia i pomocy na
szemu stowarzyszeniu, jednomyślnie zdecydował 
prosić Pana Generała Andersa o przyjęcie godności 
Członka Komitetu Honorowego.

W związku z przyjęciem tej godności, celem po
witania nowego Członka Komitetu, było zorganizo
wane w lokalu SMW skromne przyjęcie na którym 
byli obecni Ambasador F. Raczyński i Prezes Dr. K. 
Poznański.

Walny Zjazd
Niezależnie od indywidualnie wysłanych zawia

domień do wszystkich członków, Zarząd Główny 
SMW przypomnia wszystkim kolegom, iż zgodnie 
z § 24 Statutu Stowarzyszenia tegoroczny Walny 
Zjazd SMW odbędzie w dniach 27 1 28 marca. Za
rząd Główny SMW prosi wszystkich członków o jak- 
najliczniejszy udział w Zjeźdzle względnie prze
kazanie swego głosu na innego kolegę tak by Wal
nemu Zjazdowi zapewnić ąuorum wymagane Sta
tutem.

W związku z Walnym Zjazdem prosimy wszyst
kich kolegów, którzy zalegają ze składkami człon
kowskimi o jaknaj szybsze ich uregulowanie. W myśl 
Statutu oraz ostatnich uchwał Zarządu Gł. S.M.W. 
prawo głosowania na Walnym Zjeźdzle mają jedy
nie ci członkowie, którzy nie zalegają ze składkami 
więcej niż 6 miesięcy.

35-lecie Marynraki Wojennej
Z okazji 35 rocznicy ogłoszenia Dekretu Naczel

nika Państwa z dnia 28 listopada 1918 r. tworzącego 
Marynarkę Polską — staraniem Zarządu Głównego 
odbyła się w diu 14 grudnia koleżeńska herbatka, 
w czasie której kolejno prezes Nadratowski, kmdr. 
Morgenstern i adm. Korytowski kreślili swoje 
wspomnienia z tych pamiętnych dni listopadowych.

Sw. Mikołaj
Tradycyjnym już zwyczajem Koło Pań urządziło 

w dniu 3 stycznia dla dzieci członków SMW „św. 
Mikołaja".
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Impreza zgromadziła około 30 dzieci (i półtora 
raza tyle opiekunów). Bawiono się doskonale a kol. 
E Pokładnik w roli Św. Mikołaja, a później wodzi
reja 1 starosty zabawy spisał się świetnie.

Po podwieczorku, obładowane słodyczami dzie
ciaki, z żalem opuszczały S.M.W. życząc sobie na
stępnego Mikołaja za miesiąc.

Przyznaję źe i te „półtora raza “opiekuna miało 
też świetną zabawę.

Zabawa taneczna
W dniu 6-go lutego w lokalu SMW odbyła się 

zabawa teneczna, która zgromadziła ponad 200 osób. 
Staraniem kol. Siemaszko jedna z sal została za
mieniona na tawernę „Pod Dębem" z barem i har
monią. Cieszyła się ona szczególnym powodzeniem 
zaproszonych „szczurów lądowych" którzy już od 
proga żądali „marynarskiego tanga". Czysty dochód 
z zabawy wyniósł £40.13.6

Nabożeństwo żałobne
W dniu 13 lutego w Brompton Oratory została 

odprawiona przez ks. infułata Michalskiego żałobna 
Msza św. za poległych i zmarłych Członków Mar. 
Woj.

W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele 
Rządu R P. Naczelnyoh Władz Wojskowych, Orga
nizacji Społecznych i Kombatanckich .oraz człon
kowie S.W.W. i ich rodziny.

Zmiana na stanowisku Sekretarza Związku Ofic. 
Mar. Huiidl.

W połowie stycznia 1954 zrezygnował ze stano
wiska Sekretarza Związku Ofic. Mar. Handl. kol. J. 
Starzycki, który jednocześnie był członkiem Zarzą
du S.M.W. Kol. J. Starzycki poszedł spowrotem na 
pływanie, otrzymawszy stanowisko 1-go oficera na 
statku S/S Lorna. W czasie dwuletniej współpracy 
kpt. Starzycki dał się poznać jako dobry organiza
tor o dużym społecznym wyrobieniu i niestrudzonej 
energii. Obydwie instytucje mają mu do zawdzię
czenia, zacieśnienie węzłów wzajemnej współpracy 
a S.M.W. — pełne zrozumienie i poparcie naszych 
celów i dążeń, żegnając kpt. Starzyckiego (sądzi
my że chwilowo) życzymy Mu dużo szczęścia oso
bistego i pomyślnych wiatrów na szerokich oce
anach.

Na miejsce kpt. J. Starzyckiego sekretarzem 
Związku Oficerów Marynarki Handlowej został p. J. 
Kraiński.

Między rejsami
Ostatnio między rejsami przebywali w Londynie 

i odwiedzili SMW następujący koledzy:
J. Choduń
R. Bakies
J. Krawczyński
K. Malawski
R. Jedyński 
J Seifert 
K. Foiclk 
B. Biskupski 
J. Mende 
J. Piór
W. Freda

L. Ziembicki 
K. Wojciechowski 
M. Ołdakowski 
M Sokołowski 
H. Ogórek 
S. Kince 
Z. Wojewódzki 
T. Sukiennik

Dyplomy
Z przyjemnością podajemy do wiadomości że 

następujący nasi koledzy zdali egzamin i otrzymali 
dyplom ..Mastra":

B Bratkowski
Z. Wojewódzki

Kol. W. Oczkowski ukończył z pierwszą lokatą kurs 
roczny w „Government Centr" w Kidbrooke otrzy
mując tytuł „Typewriter Mechanic"

Wyżej wymienionym składamy gratulacje i ży
czenia dalszych sukcesów

Paczki do Polski
Szereg kolegów szczególnie pływających bądź o- 

siedlonyh poza Wielką Brytanią załatwia Wysyłkę 
paczek do Polski przez Sekretariat SMW. Dało nam 
to asumpt do zorganizowania działu wysyłki paczek, 
który będzie pro-wadzony przez naszych kolegów 
trudniących się tym zawodowo. Każde zlecenie za
mówione przez SMW będzie załatwione solidnie, 
szybko i po cenach rynkowych, bez żadnych dodat
kowych kosztów (prócz opakowania i opłat pocz
towych). Sekretariat SMW przyjmuje zamówienia 
na wysyłkę lekarstw, żywności, materiałów odzie
żowych i t.p.

Dary na S.M.W.
Od ostatniego numeru Naszych Sygnałów wpły-

następujące dary na S.M.W.
K. Siemaszko 6.00
K. Wachtel 1.00.00
F. Marcinkiewicz 5.00.00
T. Banach 15.00

pp. Moczulscy 8.00
(zamiast udziału w zabawie 6.2.54 r.)

E. Liber 18.00
S. Sikora 1.02.60

M. Wasilewski 13.00
T. Farbisz 2.00.00

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy 
za przekazane dary i pamięć o nas.

Nowi członkowie S.M.W.
Ostatnio następujący koledzy zgłosili swoje przy

stąpienie do naszego Stowarzyszenia:
Henryk Bauer
Dr. Edward Rombeyko
Kazimierz Malewski

Plymouth
Zarząd Koła SMW wespół z miejscowym Kołem 

Pań, urządził w dniu 3-go stycznia Świętego 
Mikołaja dla dzieci członków i miejscowej Po
lonii. W Mikołaju wzięło udział około 50-ciu 
dzieci, które obdarowano słodyczami i owocami. 
Imprezy urządzane przez Koło nasze w Plymouth 
cieszą się zwykle sporą frekwencją, 1 popularnością. 
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tymbardziej, że Koło SMW jest właściwie jedyną 
zorganizowaną placówką polską w Plymouth.

W dniu 3-go lutego Zarząd Koła wespół z TPP 
urządził zabawę taneczną.

W dniu 14-go lutego z okazji święta Marynarki 
odbyło się zebranie członków Koła celem uczczenia 
naszej rocznicy.

W dniu 27-go lutego odbyło się Walne Zebranie 
Koła.

Należy nadmienić, iż ostatnio Koło Plymouth 
przejawia dużą ruchllwoćś, za co należą im się wy
razy uznania.

New York
Na ostctnim Walnym Zebraniu członków Samo

pomocy Weteranów Mar. Woj. wybrano nowy Za
rząd w następująym składzie:

Prezes — kol H. Gottschalk
I vice prezes B. Kicirskl
II ., ,, H. Sikorski
Sekr. Org. C. Jankiewicz
Sekr. Fin. J. A. Gottschalk
Skarbnik — A. Iglinńskl
Członkowie Zarządu: L. Stróżniak i E. Tymiński
Z okazji Zjazdu nowo obrany Zarząd nadesłał 

na ręce Prezesa SMW serdeczną depeszę świadczą
cą o koleżeńskich węzłach i daleko posuniętej współ
pracy łączącej nasze organizacje.

Nowo obranemu Zarządowi życzymy jaknajpo- 
myślnlejszych wyników pracy.

Glasgow
Ostatnio Zarząd Koła Glasgow urządził dla 

członków i zaproszonych gęści bezpłatną herbatkę 
połączoną z tańcami.

Dnia 14-go lutego odbyło się w Glasgow Walne 
Zebranie członków Kola. Szczegóły zostaną podane 
później.

ZAWIADOMIENIE
Sekretariat SMW podaej do wiadomości wszyst

kich członków, że z dniem 23-go lutego został za
łożony w kancelarii SMW nowy telefon. Nowy nu
mer telefonu kancelarii SMW jest FRE 7315. Stary 
numer FRE 1728 pozostaje w dalszym ciągu jako 
telefon Klubu i Hotelu.

JACHT DLA S.M.W.
Dzięki staraniom Zarządu Gł. SMW oraz przy

chylności Pierwszego Lorda Admiralicji adm. Mc 
Griegora, Admiralicja brytyjska oddała do użytku 
Samopocy jacht. Jest to 10-do tonowa ,,50-tka“ po
niemiecka. Obecnie jacht stoi na stacji R.A.F.‘u 
koło Southampton, za parę jednak tygodni planuje 
się przeprowadzenie go prawdopodobnie do Grave- 
send, kolo Londynu dla poczynienia drobnych na
praw i przygotowanie go do sezonu.

W następnym numerze „Naszych Sygnałów" za
mieścimy obszerne sprawozdanie na ten temat.

KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZU Ś.P. KPT. MAR. J. GINSBERTA

W odpowiedzi na apel gwiazdkowy od ostatniego 
numeru „Naszych Sygnałów" — następujący koledzy 
wpłacili na Fundusz im. ś.p. kp. mar. J. Ginsberta:

W. Freda 11.0
L. Rabenda 3.12.3
S. Kopecki 10.0
A. Sulikowski 1. 0.0

M. Bocheński 2. 0.0
Z. Jagusiewicz 5.0
Bezimiennie 1.15.0
C. Wnorowski 1. 0.0
K. Domański 5.0
S. Radecki 10.0
J. Stein 10.0
L. Kawerniński 1. 0.0
J. Pawliszczak 12.0
J. Korczyński 10.0
B. żukowski 3.10.0
W. Majewski 3.10.5
T. Farbisz 2.10.0
E. Miodeński 1. 0.0
S. Wierzbowski 1. 0.0
A. Cieszkowska 10.0
I. Broszklewicz 2.6
A. Reyman 6.0
Bezimiennie 1. 0.0
J. Wańkowski 10.0
S. Traszko 15.0
J. Piór 1 .4.0
T. Lesisz 15.0
S. Pohorecki 2. 0.0
P. Bukraba 14.0
E. Mentryka 5.0

B. Biskupski 1. 0.0
E. Nowak 1. o.O
R. Katarzyński 13.0
P. Cymer 1. o.O
Z. Zawistowski 2.12.0
A. Browarski

(na leczenie Łabudy) 8.0
Samopomoc Weteranów Mar.

Woj. — New York — $ 100
Zebrane w szkole języków ob
cych na krzyż dla ś.p. kmdr.

Janickiego £ 6.0.0
Sacred Heart Convent z Nowej Zelandii (przez 

kmdr. Franckiego) 6 puszek szynki.
R. Haberlau — 2 funty poudding‘u owoce w 

puszce, miód, szynka, masło 1 tłuszcz.
E. Nowicka — ciepła pyjarha, koszula wełniana.
I. Wrońska — 6 funtów makownika.
Z. Kleczyńska — 1 f. czekolady, szalik wełniany.
Wszystkim ofiarodawcom którzy nadesłali dary, 

Komisja Opieki składa jak najserdeczniejsze po
dziękowania.

żywy oddźwięk z jakim się spotkał apel Komisji 
Opieki o składanie darów na „Gwiazdkę" pozwolił 
Komisji w tym roku wysłać paczki na Boże Naro
dzenie do 37 Inwalidów i Chorych i do 30 osób — 
Rodzin po Poległych (włączając 18-ro dzieci), z któ
rych 15 osób jest w Polsce. Razem zostało wysłanych 
paczek dla 75 osób.

Ponadto dwóm Kolegom, na Ich życzenie zosta
ła wpłacona równowartość paczek w gotówce.
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Każda paczka zawierała bieliznę, lub części u- 
brania i drobne upominki ■— zależnie od potrzeb 
otrzymujących — craz: kiełbasę, struclę, pierniki, 
orzechy, cukierki, figi, daktyle i indywidualne ży
czenia z opłatkiem i gałązką choinki.

Ogólny koszt paczek z opłatą pocztową wyniósł 
£ 112.11.10

W przygotowaniach, zakupach, jak też i opako
waniu paczek, które trwało parę dni. przyszły Ko

misji Opieki z wydatną pomocą Członkinie Koła 
Pań, Panie: A. Biskupska, C. S. Gosiewska. H. Ho- 
yerowa, B. Nowicka, J. Rogalowa, M. Urbańczyk, 
S. Wojewódzka, I. Wrońska oraz P. M. Niepokoyczy- 
cka, Z poza SMW zgłosił się do pomocy w pakowaniu 
p. E. Bulak.

Wszystkim, którzy tak ofiarnie złożyli dary, lub 
poświęcili swój czas na zrobienie paczek, Obdaro
wani prosili wyrezić serdeczne „Bóg Zapłać" za pa
mięć o Nich i za tyle sprawionej Im radości.

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Skrzynka pocztowa obecnego numeru „Naszych 

Sygnałów" pęka poprostu od zawartości. Nowy Jork, 
Karach!, Lulea i Brixham i... święta Helena. Spra
wy na codzień i sprawy od święta, optymizm i re
alizm. wstrzemięźliwość w słowie i koleżeńskie 
zwierzenia i opis wrażeń. Jesteśmy radzi że w 

numerze przedzjazdowym możemy podać cie- 
,kawy wachlarz listów, które ilustrują nasze roz

proszenie. warunki życia, nadzieje, obawy radosne 
i smutne. Zresztą listy są tak interesujące, że nie 
wymagają żadnego przedstawia.

42, Ladford-ields, 
Seighford. Staffs.
10 Lutego, 1954 r.

Kochana Marynarko!
W dniu Twego Imienia. 

Przyjmij najszczersze, najlepsze życienia, 
Które zawsze, niezmiennie i przez lat tak wiele— 
ślę do Was w każdym lutym. Drodzy Przyjaciele. 
I zanim nas pomyślne wiatry przedmuchają 
Na Oksywie kochane (gdzie na nas czekają), 
życzym S.M.W. zdrowia i forsy strumienia — 
Takie są Cieszkowskich w tym roku życzenia..

Moc pozdrowień dla Wszystkich —
A. Cieszkowska

Katzenjamer. Reminiscencje i Dziennikarstwo — 
czyili co nieobecni na zabawie o obecnych na za
bawie dowiedzieć się powinni.

...a działo się to w sobotni wieczór 6-go lutego 
1954 roku, w londyńskim lokalu Samopomocy Ma
rynarki Wojennej. Tłok, gwar, dźwięki muzyki 
tanecznej, brzęk szkła w barach, toasty pod dobre 
lata minione i pod szczęśliwą przyszłość wystarczą 
chyba by podmalować tło wieczoru. A oto i osoby 
dramatu — koledzy od lat niewidziani i panie... 
panie, które kolorem i urodą wyrównują zupełny 
brak złota i galonów w obecnych niemundurowych 
dla nas czasach. Bawimy się bo Święto Marynarki, 
bawimy się bo nie wiadomo jak długo jeszcze po
trwa nasza atomowa doba dziejowa, bawimy się 
bo nam bardzo dobrze razem.

W kawiarni na parterze rojno orkiestra przy
grywa narodowe tanga i kujawiaki, tańczy więc 
kto może i ci, dla których już miejsca nie ma. Kon
tyngent silny liczebnie nabiera ducha obok w barze. 
Cudem udało mi się przedostać do źródła, skąd na
pojony i już na pewniejszych nogach wdrapałem 
się na górę.

W salonie klubowym kawiarnia: Spokój w niej 
cisza, stłumione rozmowy, kawa, zjednoczenie na
rodowe i „ja cię już kochałem nim za niego wy
szłaś zamąź" wyznania: W drugim pokoju pyszna 
tawerna: W jednym rogu gra akordeon, w drugim 
bar (też gra). Świateł w sile około 12 świec, roman
tycznie zatkniętych w butelki, prawie nie widać, 
bo jak zasłona dymowa w gęstych smugach kładzie 
się dym papierosowy. Przy małych stolikach gęsto 
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zastawionych szklankami toczą się jakieś rozmowy, 
których nikt nie słucha. Na środku można tańczyć. 
Tylko odważniejsi na to się porywają, ale tych 
odważnych jest tylu że od drzwi do baru ledwie 
się przedostałem. Koniecznie powinno się w takim 
wypadku przetrałować kanały, by nie zatrzymywać 
ruchu. Pani Tota Zubkowska powitała mnie prze
miłym „pan znowu przy barze“, wytargowałem ma
łą whiski, wcisnąłem się w kąt przy oknie i zadu
małem się o tych których na dzisiejszym wieczorze 
nie widziałem.

Nie widziałem czarującej i niezmordowanej p. Z. 
Kleczyńskiej, pana kpt. Pióra, który jeszcze parę 
tygodni temu artykuł wstępny w żywym dzienniku 
w klubie dyskusyjnym popełnił, Ireny i Oskara 
Glińskich którzy razem z Dobrodzickimi żywicę w 
Kanadzie wąchają, kuzyna Olka Sulikowskiego, co 
w tej chwili nogami do góry po południowej półkuli 
spaceruje. Kaźka Domańskiego, zajętego w Man
chester pasowaniem monokli dla miejscowego oby
watelstwa, Zdziśka Łopucha, który w U.S.A. kwa
lifikacje na prezydenta nabywa, Witka Wisznlew- 
wskiego, z którym pół wojny na baku D.2 na Pio
runie przebrnąłem i tylu, tylu innych, z którymi 
uderzałem w pokera w drodze do Murmańska i spi
jałem jungle juice w Gibraltarze. I wówczas zrodziła 
się myśl, tatusiem jej (myśli) papieros, mamusią 
wódka, by dla nich napisać o tych i od tych co 
są razem na dzisiejszej zabawie.

Stoczyłem się więc dwa piętra w dół z tawerny 
do kancelarii w piwnicy, porwałem papier, dwa 
ołówki i rozpocząłem karierę reportera na miejscu.

W kancelarii bowiem pani Mackus i pani Wójcik 
skrzętnie liczyły kasę. Zatrzymuję się więc wraz z 
Nimi przy tych finansowo — przyziemnych spra
wach. Dochód był mniejszy, niż w latach poprzed
nich z balów, ale zabawa we własnym lokalu Pa
niom bardzo się podoba. Nastrój wybitnie mary
narski, mówi pani Wójcik, członkowie Samopo
mocy są w przytłaczającej większości, mówi pani 
Mackus i dodaje że toalety pań bardzo gustowne 
choć skromne — czasami nieskromne, uzupełnia 
pc chwili zastanowienia. Od tej chwili rozerwany 
byłem duchowo na trzy równe połowy .Obowiązek 
reporterski wzywa, napoje wyskokowe pociągają, a 
uwaga nam Mackus robi swoje... Dziennikarsko 
zrobiłem co mogłem i jak umiałem (proszę oceniać 
łagodnie). Alkoholicznie konsumowałem wódeczkę 
aż do zamknięcia baru, a zaznaczyć muszę, że ela
styczność godzin otwarcia baru godna, jest osobnego 
artykułu. A nieskromnie ubrane panie... znalazłem 
tylko na pierwszym piętrze w tawernie nad komin
kiem. Ponalepiane tam były przez zacnych deko
ratorów w ładny wzorek, starannie z Esqulre‘a wy
cięte. Stoję więc sobie i podziwiam, gdy kontem
placje przerywa pytanie: „jakże się koledze te ma
rynistyczne widoczki podobają" Hm! Widoczki 
ładne, wszystko w nich na miejscu, tylko trudno 
je marynistycznymi nazwać. Ale w ten sposób 
przyłapałem (lub zostałem przyłapany przez) kol. 
Prezesa mec. Nadratowskiego.

Odrazu też do Niego z zapytaniem: co myśli o 
dzisiejszym balu i jak się bawi: Prezes sięgnął pa
mięcią w lata 1 wspomniał, że kiedyś w AZSie był 
zawsze patriotą AZS-u. Bawmy się u siebie, oto Jego 
motto. Dziś jako patriota Samopomocy Marynarki 
jest szczęśliwy, bawimy się na własnych śmieciach, 

być może w skali nieco mniejszej niż w latach u- 
biegłych, ale chyba bez porównania lepiej.

Podobnie p. pułk. C. Śleziak kierownik klubu 
cieszy się, że nareszcie w klubie marynarze są w 
większości. Statystyki nie prowadzi, ale normalnie 
oblicza nas na dwa promile, a to raczej niewiele.

Pan kmdr. Morgenstern stwierdza że improwi
zacja to rzecz niełatwa, wypowiedzi więc swoje na 
temat tegorocznej zabawy streszcza do porównania 
naszej londyńskiej „tawerny" z tawerną Wesołow
skiego pod Starym Dębem na Portowej i gratuluje 
organizatorom tak szczęśliwego udekorowania sali. 
A z tawerną pod Starym Dębem były kłopoty, nikt 
dokładnie nie pamiętał, gdzie się znajdowała. Uda
łem się więc do najpoważniejszego autorytetu przed
wojennej gdyńskiej geogrfii p. kmdr. Herman. Ten 
nietylko tawernę na Portowej umiejscowił, ale 1 
ozdobił mnóstwem ciekawych szczegółów i ploteczek. 
Wydaje mi się. że serdeczny przewodnik po przed
wojennej Gdyni przez kmdr. Hermana byłby perłą 
Naszych Sygnałów, tylko prośmy, by napisał, choćby 
do następnego numeru. Czytelników znalazłby 
wdzięcznych. Oto w tawernie (naszej londyńskiej) 
zastaję kmdr. Łomidzę zatopionego w gdyńskich 
wspomnieniach. To sieci rozwieszone po sali i duży 
na całą ścianę rysunek w śmiałych liniach poka
zujący rybaków i ich łodzie 1 sieci na Bałtyckiej 
plaży na myśl przywodzi poranne powroty z ówczes
nych tawern, gdy już rybacy schylali się nad sie
ciami od świtu.

Sekretarza Zarządu p. kmdr. Busiakiewlcza, 
chwilowo z żoną zastałem w barze na dole. Bawili s'ę 
świetnie bo... każde z osobna. Ale nie wszystkim 
jest tak dobrze, bo pani Minkiewicz choć w mary
narskim gronie, narzeka, że bez męża bawić się nie 
może. Nie ma Felusia nie ma zabawy, dorzuca 
melancholijnie. W tawernie na górze p. kmdr. Fara 
zgubił żonę dość wcześnie i świetnie się czuje w 
stanie słomianego kawalerstwa. Mrs. Góralczyk 
uzupełnia to stwierdzenie mówiąc: „The party is very 
good. Dancing with Mr. Fara was heavenly.“ Rani 
Kłopotowska spędziła jeden z najprzyjemniejszych 
wiczorów tego sezonu, a pani Barnosowa podziwia 
nastrój i urocze dekoracje. Panowie Kłopotowski 
i Bernas zbyt byli zajęci podnoszeniem ciężkich 
kielichów ’óy znaleźć czas na wyrażenie swego nie
pomiernego zadowolenia z świetnego balu.

A dekoracje w salach pierwszego piętra były 
naprawdę doskonałe. Kol. Siemaszko z swym i na
szym przyjacielem Mr. T. J. Willoughby of 13 Eve- 
lyn Gdns. SW7 zasłużył na najwyższe pochwały. 
Mr. Willoughby stwierdza, że „it‘s fun, both doing 
it and looklng at it now“. Rozmija się to poniekąd 
z prawdą. Nie mógł przemiły artysta dzieła swego 
podczas zabawy oglądnąć, bo siedząca przy nim 
urocza young lady cały prawie świat mu przesłania.

Piękna Mrs. Bakis i stary radarzysta kol. Bakis 
bawili się na dole. „It‘s simply charming", mówi Pani 
a Pan (tłuściutki teraz, że go poznać trudno) bar 
na antenę złapał i tam nić wpomnień snuliśmy. 
Kmdr. Rusiecki zza baru komentarzy ma niewiele. 
Huk korków z butelek zagłusza dla niego odgłosy 
zabawy. Kol. Gosiewski na brak dekoracji w ka
wiarni na parterze narzeka I na brutalne zupełnie 
przerwanie zabawy o północy, powinna trwać co- 
najmnlej do rana jeśli nie dłużej. Kol. Wiszowaty 
podziwia piękne panie, lecz nad brakiem panien 
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ubolewa. Lata idą, a szans dla kawalera mało. Kol. 
Ołdakoswki przemawia szyfrem; pewny jest, że nie 
jest na zabawie amerykańskiej, (czy to pochwała, 
czy nagana?)

(Redaktor ,,N.S.“) wieczór uważa za udały. 
Krótka dyskusja, czy wieczór jest udały, czy udany 
nie rozjaśnię gramatycznych trudności (to jest 
redaktorskie prawo — dbać o czystość polskiego ję
zyka) ale utwierdza w przekonaniu, że jest bardzo 
dobrze i wesoło.

Pan Pawlicki z norweską Marllnym Monroe przy 
boku prosi o więcej i dłużej. Raz na rok zabawa 
to zamało. Należy więcej rocznic obchodzić. Sekun
dują mu państwo Budzyńscy, bawiący się świetnie. 
Kol. żukowski stwierdza, że i raz natydzleń ,nie 
byłoby za często. Repety z dzisiejszej zabawy i to 
wnet domaga się kol. Brzózka. A państwo J. Hobo- 
towie chwalą wspaniałą organizację zabawy i prze-

♦
Dopiero raz jeden pisałem do „Sygnałów" .Nie

swojo mi przez to. Jakimś rozgrzeszeniem jest jednak 
fakt, że tak wielu członków Samopomocy w ogóle 
nie wspomina o sobie. A szkoda, bo wszyscy zdaje 
się są ciekawi, jak się wszystkim wiedzie.

Grubo ponad trzy ostatnie lata spędziłem w in
tensywnej żegludze, na pracy w maszynowni, i za
brać się do pisania było ml trudniej, niż to wyda
wałoby się. Przytem szwedzki „tatarak" nie kryje 
osobliwych ciekawości. Wszystkim wiedzie się wzglę
dnie dobrze. Jeśli nie, to inni zaczynają takimi 
osobnikami interesować się i opiekować. A że dla 
zwykłych szczęśliwców tempo pracy kanadyjskie, 
to o tem się nie mówi.

Koniunktura jednak zaczyna się psuć powoli. 
Czy czujność szwedzka i nawoływanie o wydatniej
szą i tańszą produkcję poprawi sytuację, trudno 
wierzyć, bo Niemiaszkl, jako główni konkurenci 
nie śpią. I co dziwne, że mimo to cieszą się tu 
nagminną sympatią.

Odnośnie Polaków jet gorzej. Wina tu oczywiście 
mentalności szwedzkiej, okupacja Polski 1 napływ 
elementu bądź wykolejonego wojną, bądź specjalnie 
nadesłanego przez reżym, abjj robić5 awantury i przez 
to zaszkodzić i tak niewielkiej liczbie przebywaj cych 
tu Polaków.

Jako grupa, najlepszą opinią cieszą się b. mary 
narze internowani, a to dzięki temu chyba że, wy
kazali się tylko większym zdyscyplinowaniem. Gdzie 
się oni obracają i czego się dogryźli, pewnie że 
to pachnie ciekawością, ale na podobne ujawnienie 
potrzebna Ich zgoda, co przeciągnie się do mojego 
trzeciego listu.

Osobiście żywot szwedzki po Anglii, rozpocząłem 
na roli. Do innych prac jak rola, las, kopalnia, nie 
można było wizy uzyskać. Ale po ośmiu miesiącach 
pracowałem już jako tokarz. Po dalszych dwóch 
latach zachclało ml się być bliżej wylotu na świat 
i zarazem więcej zarabiać, więc przeskoczyłem na 
morze. Trafiłem na rudo-tankowiec m/s „Ferro- 
land", 12.600 ton, kursujący wyłącznie między Nar
wikiem. a Belgią i Holandią, na nim przetrwałem 
dwa lata, w tem dwa mieś, jako czwarty, rok jako 
trzeci i resztę jako drugi mechanik. Następnie 
przeszedłem na siostrzany m/s „Malmland", gdzie 

miłego reportera Naszych Sygnałów (mowa tu o pi- 
szącym te słowa).

Pan Krzysztofowicz — pianista sabotnich i nie
dzielnych wieczorków w Klubie Samopomocy Ma
rynarki cieszy się, że orkiestra dobra, i że z rozba
wionych twarzy przebija zadowolenie, że to on nie 
gra. Modestla mistrza z talentem jego może pójść 
w paragon — pisząc po sienkiewiczowsku.

Niech mi do pochwał 1 zachwytów wolno będzie 
dodać wyrazy głębokiej wdzięczności dla organi
zatorów za bardzo dobrą zabawę, bo... i ja tam 
byłem, miód i wino piłem... aż do momentu, gdy 
w drzwiach baru zobaczyłem dwie własne żony. 
To był znak widomy, że już dość, może więc i dob
rze, że zabawa nie trwała do rana, żony zabrały 
mię z klubu, zimne powietrze trochę ustabilizowało 
i z jedną już tylko żoną dojechałem do domu. W nie
dzielę rano gnębił mnie katz, łagodzony wspomnie
niem wieczoru.

♦
miałem to urozmaicenie, że aż do zamarznięcia, za
miast Narwiku, było Lulea. i ponadto porty nie
mieckie. Przepływałem dziesięć miesięcy jako drugi 
mechanik i dwa jako pierwszy ale rudy miałem 
już wyżej uszów. Zatem w lipcu b.r. znalazłem 
tramp m/s „Chrlster Salen" 9.100 t. idący do Indii 
i z powrotem gdzie pracuję jako drugi mechanik.

Innem! papierami fachowymi poza wyciągiem 
z książki ewidencyjnej Mar. Woj. nie legitymowałem 
się, lecz moje wyszkolenie techniczne, otrzymane 
w Mar, Woj. wystarcza mi aż nadto do sprawowa
nia tych funkcji .Kiedy przedstawiłem dyplom dru
giego mechanika, otrzymany przy demobilizacji z 
uprawnieniem na okręty z dieslami o mocy 250 H.P. 
to się w kułak śmieli, pytając gdzie się pcham? 
Sięgnąłem przez to po wyciąg ewidencyjny i po
szło i to dobrze, ku obopólnemu zadowoleniu. Inna 
sprawa, że pracę dostałem dzląki brakowi mecha
ników okrętowych w Szwecji. A może nie tyle bra
kowi, Ile że tacy wolą spokojniej pracować na lądzie. 
Wszystkie cztery szkoły morskie w klasach tech
nicznych mają komplet. Kończący obecnie klasę 
pierwszego machanika otrzymuje tytuł inżyniera 
morskiego, klasę drugiego maechanika — tytuł 
technika a klasę trzeciego — prosto mechanika. A 
wszystko to po to, aby pociągnąć narybek na uzu
pełnienie ucieczki z okrętów.

To polskie jednak robienie mechanika na o- 
kręty z dieslami aż 250 HP. jest tu czemś nieznanym 
i mnie wydaje się to teraz pewną nieprzyzwoitośclą. 

Po przekroczeniu pięćdziesiątki, nie zawsze 
czuję się w formie na morzu. W Narwiku było mi 
za zimno, tu zaś znów za gorąco. Trudniej już akli- 
matyzować się. Rudowanie za koło polarne było mi
mo wszystko bardziej krzepiące niż ten wschód, 
oglądany — pierwszy raz przezemnie. Tam miałem 
przynajmniej polskie pamiątki, jak — grób ORP 
Grom w Rombakfjordzle, drogę Brygady Podha
lańskiej wzdłuż Bejdsfjordu z mogiłami zbiorowymi 
w Narwiku 1 w Hokvik .Chociażby ten polski napis 
przetrwały do wiosny b.r. na mleczarni w przystani. 
„Do ośrodka łączn. 300 metrów" i kilku solidnych 
rodaków osiedlonych tam przez wzwyczajenie lub 
wżenienie. Tu zaś jakieś przepełnione, zobojętniałe 
i niemal bezprodukcyjne koczowisko ludzkie, od 
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którego socjalnej zmory chyba się nie uwolnię, mimo 
optymistycznych zapewnień i poczynań odnośnych 
rządów, ogłaszanych w prasie.

Reis rozpoczęliśmy ze stoczni w Galeborgu 
26.8.53 ładując w kolejności — w Kotka Kópman- 
holmen, Bremie, Antwerpii Rotterdamie, Marsylii, 
Genui, Port,-Saldzie. W Adenie obowiązkowe bun
krowanie — bo najtaniej. Rozładunek w Bombaju. 
Tuticorin, Colombo. Madras, Rangoon, Kalkucie i 
Chittagong, gdzie zawinęliśmy 24.11.53. Wzięliśmy 
tam też pierwszy powrotny ładunek, który dopeł
niamy obecnie w Rangoon. Droga powrotna wiedzie 
przez Aden, Genuę, Spezię, Walencię, Antwerpię, 
Rotterdam, Bremę, Hamburg do Gbteborga, gdzie 
zawiniemy około połowy lutego 1954.

W tym kierunku przewieźliśmy papier, konstruk
cje stalowe, żelazo, chemikalia, piwo, mleko kon- 
densowane, wino, przędzę jedwabną, samochody. Do 
Europy bierzemy wyłącznie jutę, skóry i ryż.

W Bombaju, nazajutrz 18.10 b.r. nadszedł rufą 
Batory po półrocznej przerwie, spowodowanej zej
ściem kapitana okrętu, co znalazło pieprzne przy-

*
Ancester, 25.12.53

Dziękuję za list i „Sygnały". Mam nadzieję że 
świąteczny numer nadejdzie także. Bardzo przepra
szam za opóźnienie lub przewlekanie z odpowiedzią 
i myślę, że zostanę rozgrzeszony. Fiszę słów kilka 
by nie odkładać. Chodzi mi także o to bym ze skład
kami członkowskimi nie zalegał wi’c w załączeniu 
przesyłam Money Order.

Przykry załącznik w formie wycinka z gazety 
o śmierci s.p. Doktora Ożegows-ilego choć myślę, że 
Stowarzyszenie o tym przykrym wypadku już sły
szało, — niestety nasze szeregi maleją.

Pozwalam sob'e także załączyć wycinki z gazety 
dotyczące warunków życia w Kanadzie, jako że wy
daj e mi się że w „Sygnałach" pokazało się wiele 
informacji błędnych dotyczących „łatwości" życia 
w Kanadzie do ewentualnego użytku przez Re
dakcję — gwoli ostrzeżenia czy też przygotowania 
ewentualnych amatorów emigracji do Kanady. (Mu
szę podkreślić że jedynie rzeczywistym opisem od
nośnie warunków życia był list kmdra M. Kadul- 
skiego.)

Jeśli chodzi o moje osobiste warunki — to egzy
stuję w dalszym ciągu w charakterze „czarnoro- 
boczego" jako że wszelkie dotychczasowe stara
nia, o jakąkolwiek inną pracę — jak dotąd nie dały 
żadnego rezultatu ba nawet posiadania pracy 
jako robotnika uważam w panujących warunkach 
za wielki sukces. Mam tu na myśli bezrobocie, które 
szerzy się i staje się problemem, który prawdopo
dobnie my jako D.P. — czy cudzoziemcy odczujemy 
w pierwszym rzędzie najmocniej.

Powszechnym tematem rozmów jest zbliżanie 
się albo wielkiej wojny światowej albo „dapresji". 
Osobiście marzę by wybuchło jedno 1 drugie 1 my
ślę, że prędzej czy później musi to nastąpić by 
doprowadzić świat do nowej „równowagi" 1 wnieść 
trochę urozmaicenia w rozkosze życia tułaczego 
rozsypanych po świecie Polaków. Póki co przesyłam 
masę pozdrowień serdecznych i życzeń.

F. Jasłowski 

pomnienia w miejscowej prasie. W Colombo spotka
łem S/S Bałtyk i jeszcze jeden nierozpoznany polski 
okręt. Poza tym żadnych kontaktów z polskością 
w tej podróży.

Przedtem spotkałem w 1950 r. kolegów odbiera
jących kutry ratownicze Sztorm i Szkwał Gotebergu. 
Następnie ks. dr. Brzezinę, kapelana z Okenhamp- 
ton oraz kolegów Sikorę i Zarembę w Belgii. Z in
nych rodaków pracowałem razem z inż. Iwanow
skim jako trzecim mechanikiem, kpt. żegl. wielkiej 
Rusieckim, jako trzecim i drugim oficerem, pierw
szym kucharzem Melką i drugim Walasem na M/S 
„Ferroland". I to wszystko przez taki długi okres.

Sygnały otrzymuję regularnie i wyczekuję każde 
następne z niesłabnącym zainteresowanie, dlatego, 
że jest to pewny i najobszerniejszy list, jaki otrzy
muję.

Witam inicjatywę podawania wzmianek perso
nalnych jako b. pożądaną

Z Nowym Rokiem życzę serdecznie Redakcji Sy
gnałów pomyślnej pracy i wdzięcznych odzewów. 
Ranggoon, 22.12.1953 F. Farbisz

*
(Załączony w liście kmdra Jasłowskiego wycinek 
z gazety.)
Should Tell Immigrants Truth: „łVe have No 

Security"
I was very interested in the letter signed Englihs 

Immigrant in the Spectator of November 1953. 
How true are words. I feel very strongly that the 
Canadian Government should take steps to see that 
the real position is explained before immigrants 
spend most of their savlngs in fares and travel to 
Canada with high hopes only to have them dashed 
to the ground as soon as they try to find employ- 
ment.

Befor we left England we did our utmost to 
dmd out any snags we might encounter, we atten- 
ded lectures wher it was strassed that Canada was 
craying out for skilled men because of her rapidly 
inerreasing indastries, Only in chance conversation 
did my husbend find out that he would not be 
allowed to work in his own trade unless he had a 
licence.

On writing to departments of Canadian Govern- 
ment in London, inąuiring of this and various other 
ąuestions, we had to wait while they wrote to Ca
nada for the answers. Surely in such a vital matter 
as this affecting a family‘s whoule futurę, one 
would think the immigration officers would be kept 
well informed of the position of indastrial needs, 
etc.

My husbend has been very fortunate in that 
through friends he tound employment, but he feels 
he is living on the edge of a volcano. A man's 
skill and craftmanship are counted as nothing. So 
long as the boss is satisfied and one collects a wagę 
at the end of a week that is all that seems to 
matter. There is no pride in a job well done. Any 
day he may be put off. We llve in daliy fear of one 
of us getting iii and needing a doctor‘s services 
and all the cost that involves, before we have had 
time to save again. We have no security at all. If 
we try to explain our feelings and disappointment 
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we are met with the generał reply. „You have a 
job, be thankful". But. jou see, my husbend had 
a good job and took a pride in it: but because of 
the way the lectures were put across in England 
we felt that not only would our children have 
greater opportunities but that we should also be 
helping Canada in her so-called need for skilled

♦
H.M.P.S. Himalaya 

Manora. Karach!, Pakistan.
Od chwili mego przybycia do Karachi (23.12.51) 

trafiłem w niezwyk’e miłą atmosferę jeśli chodzi o 
Pakistańczyków, oraz w nieprzychylne ustosunkowa
nie się Dowódcy Marynarki — Brytyjczyka (byłego 
oficera Royal Indian Navy, który dzięki podziałowi 
byłej „perły" na Pakistan i Indje otrzymał awans 
na Rear-Admirała i wspomniane wyżej stanowisko), 
wbrew woli którego zostałem przyjęty na kontrakt 
do. Pakistańskiej Marynarki. W lutym b.r. zakończył 
się jednak okres dowodzenia tego Admirała i C in 
C został oficer pakistański. Od tego też momentu 
moja pozycja stała się całkiem mocna i przyjemna.

Przez 18 miesięcy, dowodziłem po kolei trzema 
k/torpedowcami oraz równocześnie eskadrą k/T i 
Flotylą złożoną z K/T i Fregat. Byłem wyłącznie 
odpowiedzialny za dyscyplinę i wyszkolenie i wed
ług naszej przedwojennej praktyki goniłem okr.ty 
na morze ile się dało. Wyniki były zupełnie dobre. To 
też, gdy w kwietniu b.r. zaprowadziłem nasze trzy 
K/T na ćwiczenia z Royal Na'<'y 1 indyjską Mary
narką do Trincomalee na Cejlonie, okręty moje 
zbierały pochwały za czystość i sprawność. W swoim 
sprawozdaniu do Admiralicji C in C East Indies 
nie skrytykował nas ani razu, wręcz przeciwnie po
chwalił w paru wypadkach, podczas kiedy innym 
to znaczy Hindusom dostało się przyzwoicie.

Po powrocie z Trincomalee, zostałem przeniesio
ny na stanowisko Komendanta Centrum Wyszko
lenia Floty, na którym jestem w chwili obecnej.

Pracy zarówno na Flotyli jak i w Centrum Wy
szkolenia miałem i mam tyle, że właściwie trudno 
wykroić trochę czasu na korespondencję, czy inne 
sprawy prywatne, zwłaszcza że na moich stanowi
skach muszę prowadzić ożywione życie towarzyskie. 
A tyle przyjęć, wizyt 1 innych funkcji, chyba, w nie
wielu stolicach można sobie wyobrazić.

Ponieważ córka moje miała wakacje w maju, 
wziąłem więc urlop i wybrałem się z rodziną do 
górskiej miejscowości Murree o około 30 mil od 
sławnego Kaszmiru. Mieliśmy przecudny urlop, z 
konną jazdą, długimi spacerami i napawaniem się 
wspaniałymi widokami i pogodą. W drodze powrot
nej do Karachi, zwiedziliśmy Rawalpindi, gdzie 
Kamendantem stacji lotniczej Chachlala jest Wing 
Commander Turowicz (a Pani Turowiczowa jest 
instruktorką szybowcową), oraz mieszkają tam rów
nież pp. Maksymowiczowie: P. Maksymowicz — pilot 
cywilnej linii lotniczej i Zofia z d. Kruszelnicka, zna
na artystka rzeźblarka i malarka, którą miałem przy
jemność gościć na Śląsku w czasie wojny.

Następnie zatrzymaliśmy się w Lahore i zwie
dziliśmy to piękne historyczne miasto.

W czasie naszego urlopu zawinął do Karachi kpt. 
mar. Plezia w drodze do Australii. Przykro nam 

men. How disillusioned we are after thre months 
over here.

You have a wonderful town, beautiful scenary 
and you are a grand friendly people, but I do sin- 
cerely feel it‘s time some one in autority examintd 
the immigration problem thoroughly and so saved 
heartache for others."

*

było, żeśmy się rozminęli i mogliśmy się jedynie 
pozdrowić listownie.

Parę miesięcy temu byliśmy bardziej szczęśliwi, 
bo mogliśmy gościć u nas kmdr Zeimbickiego, a 
tydzień temu zrobił nam niespodziankę kpt. mar. 
Kinee.

Jak już wspomniałem, warunki pracy mam tu 
niezwykle miłe, chociaż bardzo absorbujące. Trudno 
oczekiwać, by w ciągu sześciu lat niepodległego 
rozwoju, wszystko ułożyło się i zdobyło należyte 
doświadczenie. W takich warunkach właściwie 
wszystko nie tylko trzeba zarządzić, ale też i przy
pilnować.

Poza tym przydaje mi się moje doświadczenie 
sportowe. Z drugiej strony zabiera mi to prawie 
wszystkie wieczory. Nie zostaje to jednak bez po
żytku, bo mimo źe zacząłem już 49-ty rok życia, na 
boisku ruszam się całkiem sprawnie.

Mieszkamy w wygodnym domu w Centrum, tak 
że do mego biura spacerek zabiera mi około 2 
minuty czasu. Kort tenisowy za murkiem mego 
ogródka, plaża 200 metrów od domu, a boisko tyleż.

Gdy mieszkaliśmy w Karachi — córka moja sta
le była blada i zmęczona. Tu na Manorze, która 
jest wyspą (a właściwie do niedawna jeszcze nią 
była) obie moje panie są doskonale opalone i pełne 
energii.

Karachi nie jest pięknym miastem .Przed sześ
cioma laty — mieszkało tu około 400.000 mieszka ć- 
ców, a obecnie liczba ta sięga cyfry więcej niż pię
ciokrotnej. Rozbudowa nie postępuje jednak w tej 
samej proporcji, a więc panuje tu przeludnienie. Na 
domiar złego roje uchodźców z Indii psują oblicze 
miasta. A jest ich w Pakistanie ponad 9.000.000.

Z Karachi w głąb kraju, przez około 12 godzin 
jedzie się przez piaszczystą pustynię. Dopiero gdy 
się dotrze do Himalaji — trafia się na piękny górski 
kraj.

Klimat w Karachi nie jest ciężki. Coprawda w 
okresie monsunu od mają do października jest go
rąco i wilgotno w powietrzu, ale za to reszta roku ma 
miłą pogodę — gorąco w dzień a chłodno w nocy. 
Deszcze z tropikalną ulewą padają zasadniczo dwa 
razy do roku i to tylko przez okres od około 4 dni 
do dwóch tygodni.

Ponieważ otrzymuję od czasu do czasu listy od 
kolegów z zapytaniami odnośnie możliwości otrzy
mania pracy w Pak. Mar. Woj. pragnę poinformo
wać że niestety przegapiliśmy okres między 1947-49 
kiedy wielu oficerów mogłoby otrzymać, przy, 
działy w tut. Mar. Woj. Potym możliwości zaczęły 
się kurczyć 1 obecnie są prawie żadne.

Ja tu trafiłem dzięki szczęśliwemu zbiegowi o- 
kolicznśoci — jak to już wspomniałem — przefor
sowany przez stronę pakistańską i wbrew woli ów
czesnego C in C — Brytyjczka. Mó j kontrakt koi- 
czy się w maju 1954, ale zaproponowano mi ze 
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strony marynarki przedłużenie — z tym że osta
teczna dacyzja będzie zależeć od Rządu.

Pytano mnie też, czy są widoki w Mar. handlowej. 
Tak jak sprawy stoją obecnie to żadnych. Kraj 
przechodzi kryzys gospodarczy i szereg statków 
stoi na beczkach. Jest tu pewna ilość niemieckich 
oficerów handlowych. Gdyby sytuacja się zmieniła, 
to natychmiast bym powiadomił Samopomoc.

Zapomniałem wspomnieć, że mam tu w mojej 
..Himalaja" orkiestrę kobziarzy (wprowadzone przez 
Irlandczyków i Szkotów i są tu popularne). Nau
czyłem ich melodii góralskich i przy porannej pa-

♦
Andrzej Guzowski 

115, Walnut Street, 
Forest Hills, L.I., N.Y., U.S.A.

30 grudnia 1953. 
Kochane „Nasze Sygnały".

Jak zwykle, z wielką przyjemnością przeczyta
łem ostatni numer ..Naszych Sygnałów" datowany 
Październik-Grudzień. I jak zwykle z żalem myśla- 
łem, jaka szkoda, że „Nasze Sygnały" nie ukazują 
się choć raz na miesiąc. Czy jest to wina braku 
funduszów, czy braku materiałów do publikacji?

Jeśli przyczyną jest ta druga sprawa, to zwy
czajem naszych i Waszych anglo-saskich gospoda
rzy. czynię noworoczne postanowienie, by cz;ść 
swego czasu poświęcić na wypełnienie choć kilku 
szpalt „Naszych Sygnałów".

Na początek chcę przysłać korespondencję z 
miłej uroczystości, w której wziąłem udział w dniu 
19-ym grudnia w Nowym Jorku.

Otóż świeżo założone tutejsze koło Oficerów Pol
skiej Marynarki Handlowej urządziło w reprezen
tacyjnej polskiej restauracji „Mazurka" przyjęcie 
na cześć kapitana marynarki Bohdana Pawłowicza, 
który przybył niedawno z Brazylii na stałe do No
wego Jorku. Kim jest kpt. mar. Bohdan Pawłowicz 
nie potrzebuję chyba nikomu wyjaśniać. Jego za
sługi na polu piśmiennictwa morskiego i pracy dla 
Marynarek — Wojennej 1 Handlowej, znane są 
chyba dobrze każdemu. Znane są również wszyst
kim chyba marynarzom jego ko respondencje wo
jenne z pokładów naszych OORP w akcji a także 
jego mrówcza praca na stanowisku Oficera Infor
macji Zewnętrznej w KMW w latach 1940-1943. 
W Brazylji, gdzie do końca wojny kpt. mar. Paw
łowicz był Attache Morskim R.P., dopomógł on wielu 
marynarzom, zapędzonym tam przez tułacze po
wojenne losy. W uznaniu tych wszystkich jego 
zasług. Związek Kapitanów Polskiej Marynarki 
Handlowej w Londynie nadał kpt. mar. Bohdanowi 
Pawłowiczowi dyplom honorowego członka Związku. 
Wręczenie tego dyplomu odbyło się właśnie na obie- 
dzie w „Mazurce", na który zaproszono szereg wy
bitnych osobistości z życia polskiego i polonijnego 
w Nowym Jorku. Przewodniczył kpt.ż.w. Ciuńdzie- 
wicki z pomocą Sekretarza Związku Oficerów PMH 
kpt.ż.w. Mysłakowskiego. Wśród zaproszonych gości 
byli obecni: Melchjor Wańkowicz, znany pisarz, 
prof. Mierzwa, prezes Fundacji Kościuszkowskiej, 
mec. F. Wazeter, znany działacz polonijny, prezes 
stanowego Wydziału Kongresu Polonii, Zygmunt 
Lityński, prezes Związku Dziennikarzy Polskich w 
A.P.. mec Stefan Korboński, ostatni delegat Rządu 

radzie grywają mi ,.w murowanej piwnicy" i inne 
piosenki.

Jeśli Rząd zadecyduje przedłużenie mego kon
traktu. to zamierzam przyjechać na urlop do Lon
dynu w kwietniu lub maju 1954. Jeżeli przedłużenie 
nie nastąpi, to oczywiście powrócę do Londynu 
przed decyzją co do dalszej wędrówki. Mam n.b. 
pewne propozycje z Egiptu.

Zamiast świątecznych życzeń, składam skromny 
datek na fundusz ś.p. Jima Ginsberta w wysokości 
£.10-."

R. TYMIŃSKI 
c

*
R.P. na kraj, Ignacy Morawski, naczelny redaktor 
największego tutejszego dziennika polskiego „Nowy 
Świat' . kol. Henryk Gottschalk, obecny prezes Sa
mopomocy Mar. Woj., no i szereg innych osób, z 
moją włącznie. Oczywiście, solenizant, czyli kpt. 
mar. Bohdan Pawłowicz był także obecny.

Nastrój byi bardzo miły, jedzenie wyśmienite 
a mowy nie zadługie i nie zanadto szarpiące „blizną- 
ojczyzną". Na podkreślenie zasługuje inicjatywa, 
z jaką publicznie wystąpił Związek Oficerów PMH, 
a mianowicie powołania Rady Morskiej z udziałem 
SMW. Związku Marynarzy 1 Ligi Morskiej w Ame
ryce celem wszczęcia prób uruchomienia polskiej 
linii żglugowej, narazie pod panamską lub liberyj- 
ską banderą. Wybrano właśnie okazję, że zgroma
dzonych było wiele osobistości wpływowych na te
renie polskim i amerykańskim, by sprawę tę poru
szyć i przedstawić korzyści materialne, płynące z 
eksploatacji statków, które mogłyby dostać Charter 
amerykańskiego transportu wojskowego. Oczywiście, 
nie trzeba wyjaśniać korzyści, jakie z istnienia 
takiej linji odniosłaby polska sprawa morska oraz 
całe nasze marynarskie pospólstwo. Linia taka by
łaby pozatym bardzo ważną bronią propagandową 
w ręku tych, którzyby umieli się nią odpowiednio 
posłużyć. Szerszej reakcji na ten projekt należy o- 
czekiwać nie wcześniej niż po odparowaniu wszel
kich zamroczeń okresu świąteczno-noworocznego, 
który,, jak wiadomo zaznacza się zastojem wszelkich 
spraw polityczno-społecznych z wyjątkiem nadmier
nego konsumowania alkoholu przez polityczno-spo
łeczne koła.

Przechodząc do spraw bardziej osobistych, to 
oczywiście część i to lwia przemówień poświęcona 
była osobie honorowego gościa, który jak to zwy
kle w takich okolicznościach bywa, naprzemian 
stawał się wzruszony lub też tłumił w sobie zgrozę 
a także śmiech pusty. Mówiono zresztą z sensem i 
umiarem, do czego niewątpliwie przyczyniło się 
morskie przewidywanie gospodarzy, zachowują
cych gros napojów wyskokowych na okres po prze
mówieniach.

Sam solenizant z satysfakcja podkreślił, że czu
je się całkowicie pomszczony za wszelkie docinki, 
jakie nieraz pisarze znosili od marynarzy za to. że 
..Parkerem" chclell konkurować z o tyle grubszymi 
lufami okrętowych dział. Do tego uczucia „schaden- 
freunde" pisarzy morskich przyczynia się niewąt
pliwie fakt, iż wielu marynarzy też zamieniło dwu- 
nastocentymetrowe działa na dwunastomilimetrową 
średnicę wiecznego pióra. Kpt. Pawłowicz słusznie 
zresztą podkreślił, iż w nasz?] smutnej teraźniejszo
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ści słowo pisane jest niemal wszystkim, co się nam 
pozostało z „górnych i chmurnych" lat morskich 
bojów.

Na zakończenie chciaiem dodać, że dla urado
wania serca starych podwodniaków w następnym 
liście przekażę którąś ze swoich nowelek o wyczy
nach ORP Dzik z lata 1943-go roku, o których to 
wyczynach tak1 uporczywie milczały „Nasze Sygnały" 
przez wiele ostanich numerów. Jako jeden/z “warch
laków" z przykrością zauważyłem, że w rubryce 
..dziesięć lat temu" głucho było aż do ostatniego

♦
Kochani Koledzy,

Przedewszystkim pragnę serdecznie podziękować 
Zarządowi Samopomocy za przesłanie mi życzenia 
świąteczne wraz z opłatkiem, który przełamełem 
zgodnie z wiekową tradycją z wieloma polskimi i 
angielskimi rodzinami katolickimi z którymi stale 
utrzymuję korspondencję, zarówno w Anglii jak i 
poza Anglią.

Pytanie o wrażenia jakie odbiera czytelnik po 
otrzymaniu Sygnałów. Dla tych którzy rozsiani są 
po różnych kontynentach, ten skromny dowód pa
mięci musi przedstawiać kolosalną wartość, gdy 
dla mnie mieszkającego na tej samej wyspie, „Sy
gnały" są najmilszą gazetą otrzymywaną periody
cznie. W każdym numerze znajduję mnóstwo wia
domości bądź natury poglądowo fachowej, społecz
no organizacyjnej, Informacyjnej i szczerze przy
jacielskiej, które niejednokrotnie posiadają bez
cenną wartość z powodu braku innego środka in
formacyjnego.

W Brixham mieszka czterech Polaków włleżnie 
ze mną. Jeden jest fryzjerem i powodzi mu się 
bardzo dobrze, drugi szefem w kuchni hotelowej 
a trzeci totum factum w obozie letniskowym. Spo
tykam się z nimi periodycznie, a ponieważ żaden 
z nich nie utrzymuje kontaktu z organizacjami po
lonii, prawie całkowicie zapominają polski język. 
Tylko Zarządowi Samopomocy ich trosce o zaopa-

♦
St. Helena Island, 

Sauth Atlantic.
2 lutego. 1954. 

Szanowny Panie Komandorze,
Wypełniając obietnice swego poprzedniego, w po

śpiechu pisanego, listu, chcę dzisiaj podać czytel
nikom Sygnałów wrażenia z jednorocznego pobytu 
na wyspie. 4 dni temu minął akurat rok gdy na 
niej wylądowałem. Jadąc na wyspę, w miarę odda
lania się od Europy, zaczynałem coraz bardziej 
żałować powziętej decyzji: podpisałem kontrakt na 
3 letnie odcięcie od cywilizacji, 3 letnią pustelnię! 
Dzisiaj myślę zupełrie poważnie, że jeśli nic się na 
świecie nie zmieni, poproszę o następne 3 lata na 
św. Helenie.

Niewątpliwie, jest szereg mankamentów, z któ
rymi niekażdy potrafiłby się pogodzić. Poczta przy
chodzi raz na miesiąc, nie ma gazet codziennie, nie 
widzi się filmów bieżącej produkcji, niema teatrów, 
niema magazynów i t.d. i t.d. Ale też niema tej 
niezdrowej gorączki życia powojennego, a co naj- 

numeru o sukcesach śródziemnomorskich „Dzika", 
które nie były znowu aż tak poślednie, zważywszy 
na ilość pasków na dzikowskiej fladze pirackiej. 
Nie sądzę, by do redakcji tej rubryki zakradły się 
jakieś odpryski zowodowej konkurencji.

Kończąc — łączę serdeczne pozdrowienia dla 
całej Redakcji „Naszych Sygnałów", dla wszystkich 
kolegów, którzy to co napisałem przeczytają a także 
i dla tych, którzy w połowie czytania usną snem 
sprawiedliwych.

Andrzej Guzowski

♦
trzenie nas w cenniki książek polskich wydawanych 
przez polskie księgarnie w Londynie podziękować 
mogę, że sam nie popadam w powolne zapominanie 
własnej mowy, gdyż często przez całe miesiące nie 
słyszę polskiego języka mówionego. Praca pochłania 
wiele czasu, więc szukanie polskiego towarzystwa 
poza Brixham nie zawsze jest możliwe a ci trzej 
panowie chętniej rozmawiają ze mną po angielsku 
niż po polsku. Książka jest jedynym wiernym przy
jacielem, którą teraz nauczyliśmy się doceniać.

Równocześnie pragnę podziękować za załączony 
kalendarzyk na rok 1954 przynosza.cy cenne wiado
mości co do adresów polskich organizacyj głównie 
w Londynie.

Proszę również o ile to możliwe, o opublikowanie 
mojego nowego adresu, gdyż wielu kolegów, z któ
rymi utrzymywałem luźny kontakt, ciągle orzesyła 
korespondencję na adres w Plymouth.

Mój obecny adres jak następuje:
Greenswood Pharmacy Ltd., Greenswood Road, 
Brixham, Devon.

Często prosili mnie koledzy z Ameryki o opuszcze
nie Anglii, dziś czytjąc ich listy z zadowoleniem 
stwierdzam, że dla mnie teren angielski jest o wiele 
bardziej popłatny.

Jeszcze raz z serdecznym podziękowaniem za 
szczerą pamięć okazaną i z serdecznym uściskiem 
dłoni. —

R. Katarzyński

♦
ważniejsze — niema zupełnie rozpolitykowania. Przy
puszczam, że wyspa ta jest chyba jednym z bardzo 
niewielu pozostałych zakątków na świecie, gdzie 
partię polityczne nie istnieją, gdzie niema dyskry
minacji rasowej, chociaż ludno ć miejscowa jest 
konglomeratem wszystkich możliwych ras od mu
rzynów począwszy, a na typowych nordykach koń
cząc.

Skoro już zacząłem od ludności, nie sposób prze
milczeć jak wiele dodatnich cech ona posiada. Wszy
scy mówią poprawną angielszczyzną ze spoistym 
śpiewnym i bardzo miękkim akcentem. Są z reguły 
bardzo ubodzy i dla większości podstawowe wyży
wienia stanowi chleb i herbata. Niemniej przeto 
obdarzeni są niezwykłą poprostu pogodą ducha i 
radością życia. Przybysza z miejsca uderza kontrast 
między bladymi, wiecznie zafrasowanymi twarzami, 
które się widzi w miastach i centrach przymysło- 
wych Europy powojennej, a pogodnymi, roześmia
nymi dziećmi i dorosłymi na Św. Helenie. I rzeczy
wiście, są oni z natury pogodni, uczynni, potrafią 
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ocenić i odwdzięczyć się za wszystko, co się dla 
nich robi, opiekują się doskonale dziećmi i starymi. 
Te dodatnie cechy charakteru każą zamknąć oczy 
na pewne ujemne strony jak n.p. skłonność do 
lenistwa 1 przewrażliwienie seksualne. Większe prze
stępstwa kryminalne wogóle na św. Helenie nie 
istnieją.

Wyspa sama jest pochodzenia wulkanicznego. 
Piętrzące się wysoko, nagie, bazaltowe skały robią 
odpychjące wrażenie na przyjezdnych. I dopiero 
gdy się wyląduje 1 pojedzie nieco w głąb wyspy 
trafia się na cudowny, ciągle zmieniający się kra
jobraz. od typowo tropikalnego pasa nadbrzeżnego 
do zielonych wzgórz w centrum wyspy, przypomi
nającymi do złudzenia szkockie Highlands. Klimat 
niezwykle łagodny choć to tylko 1000 mil na płd. od

*
1754 Bank St. Box & 
Blllings Bridge P.O. 

R.R. 1, Ontario, Canada
.... Z prawdziwą przyjemnością przeczytałem 

Pański list, jako dowód że jeszcze stare nici nie zu
pełnie się porwały. Sygnały dochodzą do mnie stale 
i dzięki nim jestem ogólnie zorientowany w Waszej 
aktywności i muszę przyznać że Wasza przedsiębior
czość, umiej eętność a przedewszystkim wola i chęć 
borykania się z trudnościami są doprawdy impo
nujące.

Wielce pocieszającą jest również wiadomość że 
i na odcinku prywatnym większość z Was umie brać 
..byka za rogi" i pomimo przeciwności trzymać 
głowę nad wodą. Jak to czasami jest trudno wiem 
z własnego doświadczenia.

Oczywiście po wyjeździe z British Columbia i 
warunki i otoczenie zmieniły się wybitnie na ko
rzyść. Jednak te trzy 1 pół roku w B.C. były raczej 
wyczerpujące, poza wysiłkiem innym, także finan
sowo, tak że do dziś jeszcze odczuwam ich skutki, 
co będzie trwało conajmńlej do końca b.r. Pozatem 
trudno by było obecnie narzekać. Początek, jak to 
zwykle bywa, nie był najłatwiejszy. Dzisiaj jed
nak po roku sytuacja moja zupełnie dobra 1 sądząc 
z wielorakich objektywnych wskaźników raczej 
utrwalona. Kanadyjczycy mają z pośród wielu do- 
dodatnich cech właściwości spontaniczengo odpo
wiadania na szczerość i serdeczność z naddatkiem. 
Wymagają jednak dyskretnie i bez nacisku okresu 
próby, ale gdy taką próbę się zda zostaje się przy
jętym bez reszty. Pracę mam twórczą, ciekawą i w 
znacznej mierze niezależną. Stosunki służbowe 
niezwykle przyjemne, uposażenie całkowicie wy
starczające obecnie i widoki na awans wcale niezłe. 
Nic dziwnego tedy że obydwoje z żoną czujemy się

♦
36 Bernard AJsre.., 

Toronto, Ontario, Canada.
2 marca 1954

Kochani Koledzy,
Nareszcie po 2 letnim milczeniu zwracam się do 

Was aby Wam donieść że się dobrze urządziłem i 
powoli wrastam w tutejszą glebę. Jestem bardzo, 
rep. bardzo zadowolony że się zdecydowałem wstą- 

równika! Niema zupełnie chorób tropikalnych i 
epidemii. Roślinność bardzo urozmaicona — od ba
nanów, mango, pomarańcz i cytryn, poprzez śliwki, 
gruszki do wszelkich jarzyn europejskich. Wódy 
wokół wyspy obfitują w mnóstwo ryb.

Jest naprawdę wielka szkoda, że ta piękna wy
spa przechodzi w zupełne zapomnienie. Imię jej po
zostanie oczywiście związane na zawsze z imieniem 
Napoleona. Do czasu otwarcia kanału Suezkiego 
stanowiła ona bardzo ważny węzeł morski w drodze 
z Indyj do Europy. Jeszcze w 1845 roku zawinęło 
do niej 1458 statków i okrętów. Dzisiaj przychodzi 
rocznie około 30 jednostek. Prawdziwie zapomnia
na wyspa!

E. Rombeyko 

♦
dobrze w Ottawie i chwalimy sobie Kanadę. Syn 
ukończył pomyślnie uniwesytet zeszłego roku spe
cjalizując się w psychologii i obecnie jest por. R.C.A. 
w Vlctoril. Stosunki ma poprostu idealne 1 widok! 
na przyszłość, jeśli Bóg, pozwoli doskonałe. Stanąć 
na nogi zaczynając od początku mając już pięćdzie
siątkę na karku (miałem 48 skończone przybywszy 
do Kanady) nie jest rzeczą łatwą. Wymaga to nie- 
tylko poważnego osobistego wysiłku ale i życzliwości 
otoczenia. Ten element życzliwości jest również 
obfity w Kanadzie jak uranium.

Kolonia polska w Ottawie jest też cokolwiek 
inna niż w innych miastach Kanady. Jest stosun
kowo duży procent intelektualistów i większość jest 
całkiem przyzwoicie zatrudniona. (Na uniwersytecie 
Ottawskim jest 11 wykładowców polskiego pocho
dzenia.) Poważna grupa pracuje z powodzeniem 
w przemyśle i sporo jako Civll Servants. Najcieka
wsze jest to, że wszyscy żyją w zgodzie i harmonii. 
Ogólnie mówiąc (a patrzę z perspektywy lat pięciu) 
Kanada, będąc krajem względnie młodym rozwija 
się w zawrotnym tempie, zyskując z każdym rokiem 
coraz wyraźniejsze poczucie roli którą jej los na
rzuca, umiejąc przy tym jak dotąd zachować umiar 
1 tolerancję, cnoty, jak wiadomo, dzisiaj w świecie 
dość rzadkie. Tym też wydaje mi się należy tłuma
czyć fakt że Polacy w większości czują się tu dobrze. 
Pozatem warto może podkreślić, że wśród miejsco
wego społeczeństwa jest sporo zrozumienia i sym
patii dla polskiego zagadnienia, a jako przykład 
warto przytoczyć że skarby Wawelskie są dobrze 
strzeżone i przechowywane w Kanadyjskim mu
zeum.

Będę Panu wdzięczny jeśli Pan przekaże moje 
najserdeczniejsze pozdrowienia wszystkim kolegom."

NAMIEŚNIOWSKI

♦
pić w ślady Kolumba. Początek był trudny i było 
dużo rozczarowań i czasem nawet rozpaczy. Ale to 
minęło. Mam już dom. praca jest też. część zacią
gniętej pożyczki na zakup domu już spłacona. 
Samochodu nie mam bo nie potrzebuję. Pracuję w 
restauracji jako człowiek do wszystkiego (czasem 
do niczego) i jestem prawą ręką manager‘a. Tygod
niowo pracuję do 56 godzin i robię overtime‘y. 
Pejda, jest to spolszczona nazwa od pay-day, wynosi 
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48 godz. pracy doi. 40 plus całodzienne utrzymanie 
z nadgodzinami dochodzą do 46 doi. Uwzględniając 
mój wiek, brakuje mi latek 40 do stu .jest to płaca 
bardzo dobra, żona moja też pracuje i zarabia nie 
o wiele mniej odemnie. Jesteśmy zadowoleni z siebie 
i ze świata. Czekamy z niecierpliwością na „Sygna
ły". Pogratulować Wam za świetną redakcję i za 
rzeczywiście ciekawe i zajmujące artykuły.

Życzę powodzenia z okazji Walnego Zjazdu i 
przekazuję pozdrowienia wszystkim kolegom. O Ka
nadzie się nie rozpisuję, bo juz wszystko wszystkim 
wiadomo.

Serdecznie i często Was wszytkich wspominam.

K. DURSKI

J. KRAKUS

C H
Kobieta stała wtulona całym ciałem w brudną 

wnękę muru Była dziwnie piękna tą jakąś jesienną 
pięknością — ostatnią.

Promienie słońca padające z góry przesiewały 
jak gdyby złotym pyłem jej czarne, gęste włosy, kła
dły się na odsłonięte ramiona, muskały pełne, śniade 
pół odsłonięte piersi, ześlizgiwały po okrytej łach
manami postaci i rozlewały jasną plamą u jej stóp, 
na kamiennym molo

Kobieta stała patrząc dużymi aksamitnymi o- 
czyma na rozgrywającą się scenę. W spojrzeniu jej 
była walka, prośba, zniecierpliwienie, nadzieja i... 
głód.

Na molo, tuż przy rufie statku — małe może 
sześcioletnie chłopię z zawiązanymi aż pod ramiona 
porciętaml wyciągało chude rączyny po... chleb.

Bose nogi chłopca wpijały się kurczowo zakrzy
wionymi palcami w krawędź mola a cała postać ba
lansowała niebezpiecznie nad wodą grożąc co chwila 
runięciem w dół.

Duży, jasny, pachnący bochen chleba był tuż, 
tuż. Chłopiec wychylając się do ostatnich granic 
mógł go dotknąć palcami, nie mógł jednak uchwycić. 
Każde jego silniejsze wychylenie i przechył nad 
wodą był witany salwą ordynarnego śmiechu. A 
kiedy chłopiec wracał połową ciała do równowagi, 
chleb się znowu przesuwał kusząco do niego — 
drażnił zapachem, kusił jasną rumianą skórką i 
znowu cofał do granic tylko dotykalnych ale... nie
uchwytnych.

Kobieta patrzyła wilgotnym wzrokiem krzywiąc 
twarz w belesnym uśmiechu i zachęcając chłopca 
cichym głosem do sięgnięcia po chleb. Sama nie 
prosiła — ale kto w życiu był głodny ten widział w 
jej oczach błaganie.

Na lewej rufie statku zgraja marynarzy Angli
ków otoczyła wielkiego ospowatego draba Joe‘a który 
właśnie w wyciągniętej olbrzymiej łapie trzymał 
świeży bochen chleba wysuwając to znowu cofając 
ramię przed starającym się uchwycić chleb chło
pcem.

Stali zbici w ciasną kupę objąwszy się nagimi 
ramionami syci, obżarci, pełni ordynarnych żartów 
i... chamstwa zachęcając Joe‘a do dalszych dra
żnień głodnego chłopca.

A chłopiec wpatrzony w jasną plamę chleba, 
wyciągał rączęta, skomlił rozpaczliwym dziecinnym 
głosem, prosił i błagał a oni się śmiali - klepali po 
opalonych ramionach i zataczali z uciechy.

Tuż obok dwóch Hiszpanów — palaczy, Maltań
czyk, ja i... Karol. Patrzyliśmy z przykrością na tę 
ponurą zabawę. Twarze Hiszpanów były złe i za
cięte, Maltańczyka groźna a Karola wprost stra
szna. Niskie jego wypukłe czoło świeciło od potu, 
wielkie szare oczy nabiegały krwią. Zaciskał kur
czowo szczęki jakby coś żuł a wielkie dłonie spo
czywające na przy-burcie przebierały nerwowo pal
cami. Karol stał, patrzył i drżał gniewem.

Czułem, że jeszcze chwila a coś się stanie — je
szcze moment a Karol wybuchnie szałem.

Zbliżyłem się do Joe‘a dotykając jego ramienia.
— Słuchaj Joe czyś ty był kiedy głodny — spy

tałem. Odwrócił powoli swoją wielką postać zaglą
dając mi kwadratowym pyskiem w oczy.

— A twój jaki bloody business — odparł zaczep
nie.

, Mój żaden — ale widzisz Joe ta kobieta tam 
i ten chłopiec są głodni — myślę więc że to zro
zumiesz, pojmiecie wszyscy że to pewnie nie jest w 
porządku, że się bawicie kosztem czyjejś krzywdy, 
głodu i łez.

Joe popatrzył na mnie wypłowiałym bezbarwnym 
wzrokiem — odwrócił się powoli za burtę ■— splunął 
i znowu wyciągnął rękę z Chlebem do chłopca.

Hej — słuchaj kid. Chcesz chleb, dobrze. Ale 
powiedz wpierw tej, tam twojej mamie niech przyj
dzie do nas trzech do kabiny na godzinę, będzie 
miała good time a ty... chleb.

Wybuchła znowu salwa śmiechu. Chłopiec stał 
bezradnie drapiąc się w głowę, kombinując co też 
ci ludzi od niego chcą za ten chleb. Tylko kobieta 
na molo domyśliła się pewnie ceny. Spłonęła krwa
wym rumieńcem wstydu, zasłaniając instyktownie 
piersi i obciągając kusą spódnifcę wokół kształtnych 
nóg.

Głupcy. Nie mogli pojąć, że gdyby ta głodna 
istota ćhciała zamienić nędzę na., brud nie stała 
by tutaj gdzie przecież spodziewała się od ludzi 
tylko., chleba.

Rzuciła chłoncu cichym głosem kilka słów po 
hiszpańsku. Chłopiec sofnął się z żalem powtarzając 
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tylko monotonnym głosem: „Damę Pam, Damę 
Pam‘‘.

Ospowaty Joe coś szeptał- z resztą zgrai Anglików, 
wreszcie wyciągnął — tym razem zdecydowanym 
ruchem rękę z Chlebem w kierunku chłopca. Malec 
jeszcze raz przypadł do krawędzi mola. Czy Joe 
wysunął ramię bardziej czy chłopiec wychylił się 
mocniej, dość na tern, że palce jego zdołały się 
wszczepić w Chleb przez moment. Ale bydle — 
Joe rękę cofnął, malec wrócił połową ciała na molo 
a chleb z ręki Joe‘a wysunął się i wpał z głuchym 
pacnięciem do wody.

Zwykle woda pomiędzy burtą statku a molo jest 
niesłychanie brudna gromadząc na powierzchni jak 
gdyby zaklinowane śmieci różne odpadki oraz cucn- 
nącą oliwę wyciekającą z maszynowni.

Chleb pływał na lśniącej powierzchni świecąc 
jasną plamą, a Chłopcu drgały przez chwilę usta 
płaczem — patrzył wielkimi dziecinnymi oczyma na 
igrających z jego głodu ludzi. Obejrzał się na matkę 
i skoczył w dół za Chlebem.

śmiech zamarł natychmiast. Wychylili głowy za 
burtę. Ale za burtą było cicho. Rozdarta warstwa 
tłustej oliwy zamykała się marmurową mozajką, 
tylko bańki powietrza wypryskiwały z głuchym bul
gotem i chleb kołysał się spokojnie na powierzchni. 
W tejże chwili jakaś straszliwa siła — rzekłbyś 
huragan — wyrwała Joe‘a z pośród koła otaczają
cych go ludzi — zatoczył łuk w powietrzu i runął 
z łoskotem na pokład.

Zanim zorientowałem się co się dzieje Karol 
przesadził jednym skokiem reling i zniknął za burtą. 
Słup brudnej wody zmieszanej z ropą prysnął nam 
na twarze. Powierzchnia wody zamknęła się na
tychmiast za nim. Przez chwilę trwała martwa 
ponura cisza tylko woda bulgotała za burtą. Po 
chwili Karol wyprysnął w górę, zaczerpnął głośno 
haust powietrza 1 zapadł znowu w głębinę z'wznie
sionymi nad głową rękami. Na pokładzie panowała 
złowroga cisza, grupa robotników ładujących statek 
zebrała się na molo oczekując w przerażeniu pochy
leni nad wodą.

Po długiej jak wieczność chwili woda znowu za
częła się pienić, wreszcie ukazała się głowa chłopca 
potem on cały aż ukazał się Karol trzymając chłop
ca kurczowo za porciąta. Podaliśmy natychmiasta 
liny i opuścili drabinkę. Karol uwiązał bezwładne 
ciało dziecka dając znak aby podciągnąć sam zaś 
z trudem wychodził po drabince na molo.

Wszelka pomoc dla chłopca okazała się daremną. 
W chwili skoku w momencie zanurzenia się głowy 
chłopiec zamiast powietrza zaczerpnął w usta lep
kiej cuchnącej ropy. Chłopiec się nie utopił — chło
piec się udusił wstrętną cieczą o czym świadczyła 
sina twarz i zaciśnięte zęby.

Złożyli go na rozpalonym słońcem kamieniach. 
Kobieta podeszła bez słowa skargi. Uklękła przy 
dziecku biorąc jego bezwładną głowę na kolana 
„Mi Hijo“, „Mi Hijo“ szeptała cicho odgarniając 
mokre sploty czarnych włosów z sinego czoła 
dziecka.

Tłum ludzi wzrastający z każdą chwilą na molo, 
kołysał się i szumią! niby bór. gwar przeszedł w 
groźny mruk wreszcie począł huczeć gniewem i 
przekleństwami.

Karol stał chwilę patrząc na martwą głowę 
chłopca i pochyloną postać matki wreszcie ruszył 

w stronę trapu roztrącając na boki huczący tłum. 
Szedł wolno zataczając się jak pijany — brudnymi 
czarnymi dłońmi przecierał mokrą twarz jakby bu
dząc się ze snu. Grupa Anglików stała w ponurym 
milczeniu na pokładzie otaczając stękającego Joe‘a. 
Karol szedł ku niemu wolno z opuszczonymi wzdłuż 
ciała ramionami. Straszny jak duch zniszczenia 
stanął wreszcie przed nimi. Anglicy zbili się w cia
sną kupę czekając w milczeniu. Znowu zaległa cisza. 
Słychać było tylko szelest spadających kropel wody 
z bezwładnie zwisających rąk Karola.

Karol stał i patrzył ponury i groźny jak noc. Ru
szył wreszcie wtulając głowę w ramiona i zakrzy
wiając palce u dłoni.

Rozgarnął ich zamarłych w przerażeniu. Sięgnął 
po Joe‘a. Jedną ręką chwycił go za gardło a drugą 
zwiniętą w pięść trzasnął w ospowaty pysk. Bił 
mocno bez zapamiętania, spokojnie po chłopsku, 
systematycznie kując całą twarz raz koło razu, 
krew poczęła tryskać padając wielkimi kroplami na 
obnażone ramiona 1 piersi. Wreszcie Joe zwinął się 
jak łachman i osunął do nóg Karola. Wtenczas 
Karol mu ukląkł na piersiach i począł tłuc łbem 
nieszczęsnego o żelazny pokład aż dudnieć zaczęło.

Anglicy stall w przerażeniu ale żaden nie drgnął 
nawet, żaden nie ruszył się bronić, stałem obok z 
dwoma Hiszpanami i potężnym Maltańczykiem 
gotowi na wszystko.

A Karol tłukł łbem bydlęcia o pokład — jeszcze 
chwila a niechybnie rozbije ten pusty czerep niby 
gliniany garnek.

Skoczyłem do Karola chwytając go za ramiona.
— Stój na Boga — toć zabijesz, nie widzisz, że 

ledwie dyszy — Karol powstał ukazując straszną, 
spryskaną krwią twarz a w oczach obłęd.

— Zabiję skurczysyna — bo nic lepszego nie wart 
— puść.

— Widzisz Karol, gdyby tylko o niego chodziło 
nie przeszkadzałbym ci, ale rzecz w tym, że trochę 
też chodzi o ciebie. Zostaw, on ma i tak już dość 
— a myślę, że nie tylko na tem się skończy.

W tejże chwili jakiś szmer się uczyni! na pokła
dzie i z pomiędzy rozstępujących się marynarzy 
wyszedł kapitan w towarzystwie pierwszego oficera.

Spojrzał na leżącego bez ruchu Joe‘a na Karola, 
jego okrwawioną twarz i ręce, zbladł straszliwie i 
rzucił się do Karola z zaciśniętymi pięściami.

— Co tu za burdel wyprawiacie — jak śmiesz 
ty... bandyto w podobny sposób... ja cię... policję 
natychmiast... rzęził j pienił się. Klnąc ordynarnie 
i obnażając z pod kapitańskich szlif całą swoją war
tość — To morderstwo, to zbrodnia — ryczał — 
wygrażając Karolowi pod nosem. A Karol stał'spo
kojny, straszny właśnie i pełen zgrozy w tym spokoju 
— tylko drgnął nieznacznie — pochylił do przodu i 
uniósł powoli okrwawione wielkie ręce do wysokości 
piersi.

Jeszcze chwila a stanie się coś strasznego — coś 
bez precedensu w dziejach marynarki i życia na 
statku. Wsunąłem się więc szybko pomiędzy Karola 
a kapitana.

— Mówi pan zbrodnia i morderstwo a to co? — 
spytałem cichym głosem wskazując na kamienne 
molo.

Kapitan podszedł do burty. Kobieta klęczała da
lej, trzymając mokrą siną głowę chłopca na kola
nach, tłum groźny i bezlitosny falował i miotał 
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przekleństwa wygrażając pięściami w kierunku 
statku. Kapitan spojrzał w dół. Na gładkiej lśniącej 
powierzchni wody kołysał się miarowo chleb, tłukąc 
jasną rumianą skórą o kamienne molo.

Kapitan zrozumiał. Odwrócił się, obejrzał po twa
rzach załogi. Anglicy stali z pospuszczonymi głowa
mi. Joe zbroczony krwią, jęczał zcifcha. Powiódł wzro
kiem po wszytklch aż zatrzymał się na nas, na czę
ści nie angielskiej załogi. Hiszpanie stali przyczaje
ni do skoku, tuż obok stojącego jak posąg Karola — 
potężny Maltańczyk sciskał w obu dłoniach ciężki 
sztorcowy klucz.

Ale i ze mną zaczęło się dziać coś dziwnego — 
czułem jak mnie zaczyna ogarniać jakieś dzikie 
rozdrażnienie — jakaś wściekłość — nos począł mi 
drgać, czułem wilgoć na powiekach i skurcz skóry 
na całej czaszce.

Znałem siebie też — widziałem dobrze, że za 
chwilę mnie poniesie i wybuchnę szałem, że przesta
nę panować nad sytuacją i właśnie ja będę tą iskrą, 
która zapali płomień buntu i gniewu, jaki czaił się 
w oczach otaczających mnie ludzi.

Podszedłem do kapitana tak blisko, że niemal 
spotykaliśmy się piersiami. Własny głos wydał mi 
się dziwnie obcy, daleki i... straszny.

— Jeśli pan nie chce aby się stało coś nadto co 
pan widzi — niech pan natychmiast odejdzie i ich 
w tej chwili zabierze i na miły Bóg niech pan nic 
więcej nie mówi. Policja przyjdzie sama, ale pa
miętaj pan i wy wszyscy, że ani policja ani żaden 
sąd choćby był złożony z własnych waszych braci 
ani nawet... Pan Bóg jemu nic nie zrobi. A kto 
morderca? Kto zbrodniarz? Niech panu i wam od
powie ta matka klęcząca na kamieniach nad tru
pem dziecka i ten w milczeniu ponurym trwający 
tłum.

Odwróciłem się na pięcie. W tej samej chwili 
na trap wchodził oficer policji w asyście i skierował 
prosto w naszą stronę.

Kapitan ruszył ku niemu z wyciągniętą dłonią. 
Oficer minął go jakgdyby nie dostrzegając. Pod
szedł szybko do Karola ściskając mu mokrą jeszcze 
i brudną dłoń.

Spojrzał na Joe‘a — przystanął przed nim chwilę. 
„Kanalia" rzucił głośno i skinął na kapitana.

Za chwilę odeszli wszyscy na śródokręcie.
Na molo w międzyczasie przybyło pogotowie. Le

karz stwierdził tylko śmierć chłopca i już. Odjechali. 
Pogotowie zabiera tylko chorych — umarli nie są 
potrzebni im już nic nie potrzeba.

Załoga rozeszła się zabierając obitego Joe‘a do 
szpitala okrętowego — my zaś zostaliśmy jeszcze na 
rufie komentując wypadek. Robotnicy na molo 
powracali do pracy —■ tylko słońce przetoczyło się 
na drugą stronę nieba kładąc głęboki cień na klę
czącą przy zmarłym chłopcu kobietę.

Za chwilę po trapie zeszedł drugi kucharz. Trzy
mał w ręku inny bochenek Chleba i talerz wypeł
niony po brzegi.

Zbliżył się do wciąż klęczącej kobiety stawiając 
talerz oook niej i kładąc chleb na jej kolanach.

kobieta patrzyła w przestrzeń przed siebie — 
wreszcie podniosła się. Chleb stoczył się z jej kolan 
zawisając połową nad gładką, cichą powierzchnią 
wody.

Ruszyła zwolna kołysząc w ramionach wydające 
się dziwnie małe ciało dziecka. Głowa chłopca zwi
sała przez ramię kobiety kołysząc się w miarę jej 
kroków zamknięte oczy patrzyły w dół jakgdyby 
szukały... Chleba.

Anglik stał z głupią miną patrząc za oddalającą 
się kobietą, na chwiejącą głowę chłopca to znowu 
na leżący na kamiennym molu chleb .

Tak bardzo chciało mi się podejść do niego 
wziąć za rękę i rzec: „Pójdź durniu — ja Cię uczyć 
każę"................

Tego samego wieczoru opuszczaliśmy Walencję. 
Schodząc do kabiny zauważyłem że Karol porząd
kuje swoje rzeczy i szykuje walizki.

— Schodzisz Karol pytam.
Spojrzał na mnie chmurnym wzrokiem.
— Dziwne że pytasz — jeszcze to dziwniejsze że 

posądzasz mnie abym po tern co tu widziałem mógł 
jeszcze zostać.

Poszedłem do pierwszego oficera zgłaszając na
tychmiast 48-mio godzinne wypowiedzenie pracy.

Przyjął mnie grzecznie, trochę jakby zażenowany.
— Zaczekaj chwilę — mówi — i wyszedł. Kiedy 

wrócił usiadł, sięgnął po kieliszki i butelkę whisky 
— nalał i czekał. Podniosłem się.

— Czekam na odpowiedź — rzekłem.
— Widzisz George — zaczął — ja wiem, że jest 

źle, z© źle się stało — wiem że wy jesteście inni, 
inaczej może odczuwacie różne rzeczy — ale widzisz 
kapitan przemyślał wszystko i wie że Karol winy 
nie ponosi żadnej, zbyt może impulsywnie 1 zbyt 
Indywidualnie wtargnął w tą całą sprawę — wresz
cie ty w swoim wybuchu gniewu rzuciłeś kilka nie
bacznych słów — za które spodziewam się i kapitan 
też, że przeprosisz. Wreszcie co tu dużo gadać. Ka
pitan jest zdecydowany Joe‘a w Londynie wypłacić 
— zapomnieć o całym incydencie i... zostańcie z 
Karolem. Uniósł w górę kieliszek — migając pod 
światło złotym płynem.

Mój kieliszek pozostał na stole.
— Istotnie — jeśli kapitan, pan, oraz jeszcze 

ktoś czuje się obrażony — przepraszam, ale gdyby 
mi jeszcze raz przyszło stanąć w podobnej sytuacji 
— słowa swoje pawtórzyłbym jota w jotę — a kto 
wie może jeszcze coś dodał. A Joe niech pozostanie 
na statku — pasuje do całości.

Schodziliśmy ze statku w Londynie. Przy trapie 
stał obandażowany Joe. Wyciągnął do Karola rękę. 
— Słuchaj Karl jest wszystko w porządku —■ szkoda 
że nie mogłem wytrzymać więfcej.

Karol minął go ostrożnie aby się tylko o niego 
nie otrzeć 1 szybko zszedł po trapie. J. KRAKUS

PAMIĘTNY LISTOPAD BŁYSKAWICY
Minęło dopiero trzy miesiące od opuszczenia 

brzegów szkockich a już szybkością swoją zdoby
liśmy przydomek „Medlterean taxi“. Krótki wypo
czynek w Gibraltarze dobiegał końca... Ostatnie 

mruganie reflektorów wymieniających sygnały — 
alarm manewrowy, odkotwiczenie... Wchodzimy na 
morze, przeczuwając jakąś nową niezwykłą robotę. 
Port zostaje w mroku nocy.
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Dowódca w Krótkich słowacn oojaśnia sytuację... 
Przypadło nam wzięcie udziału w walkach o Ai- 
rykę, a tym samym o zupełne opanowanie strefy 
Morze śródziemnego.

Cieśnina Gibraltarska zapełnia się jednostkami 
płynącymi od strony Atlantyku. Płyniemy w szyku 
bojowym na wschód:

Zbliżając się do lądu Afrykańskiego spotykamy 
coraz częściej nieprzyjacielsKie samoloty i okręty 
podwodne. Nasza artyleria i bomby głębinowe pra
wie stale w akcji.

Następnej nocy zmienia nas na skrzydle kontr - 
torpedowiec holenderski, my dołączamy do konwoju 
idącego do Algieru. Po upływie piętnastu minut 
odbieramy sygnał o storpedowaniu ..Holendra". 
Prawie cała załoga zginęła... Mamy szczęście!

Po kilku dniach zbliżamy się do Algieru. Forty 
Darlan‘a bronią się dzielnie, ale zostają szybko 
zdruzgotane ogniem pancerników brytyjskich. Algier 
zostaje zdobyty. Płyniemy dalej na wschód. Z sa
molotami i u-boatami mamy coraz więcej roboty, 
ale szczęśliwie wychodzimy obronną ręką.

Nadchodzi namiętny dzień kiedy to znużeni i 
przemęczeni ciągłymi alarmami i walką, zbliżamy 
się o wschodzie słońca do portu afrykańskiego 
Bougie. Dzień zapowiada się pogodnie, napełniając 
nas ufnością i wiarą.

Nagle o 6-tej „alarm bojowy". Nadlatuje kilkana
ście samolotów, robi się gorąfco. Nasza artyleria 
zmusza nieprzyjaciela do rzucenia bomb na chybił 
-trafił i do ucieczki. Na razie „odbój". Opuszczamy 
stanowiska przydziałów bojowych, nie mając do
tychczas żadnych strat. Na twarzach widać zado
wolenie.

Korzystając z chwili spokoju idziemy uzupełnić 
stan paliwa i przygotować amunicję. Nile nie zapo
wiada pracy...

Nagle klakson okrętowy zawył przeraźliwie do
brze znaną nam nutę. Kontakt z okrętem podwod
nym !

Przechodzimy z miejsca do ataku, witając go 
bombami głębinowymi. Fontanny wody biją w górę 
a jednocześnie obserwatorzy przeciwlotniczy mel 
dują zbliżające się samoloty. „Znamy ten system! 
Zespołowy atak okrętów i samolotów"! Niebo po
kryte lekkimi chmurami, stwarza doskonałe warunki 
dla lotniczego ataku. Zegar wskazuje godzinę dzie
wiątą trzydzieści.

Dowódca z pomostu bojowego spokojnym głosem 
wydaje rozkazy. Strzelamy z wszytkich dział i broni 
maszynowej. W górze nad nami piekło!

Widzimy wszyscy, że jesteśmy dziś głównym ce
lem nieprzyjaciela. Bomby padają jedna po drugiej, 
a odłamki pryskają dookoła jak groch. Trzy trans
portowce stoją w płomieniach a towarzyszący nam 

monitor brytyjski jest ciężko uszkodzony, mając 
wielu zabitych i rannych. Nieprzyjaciel jest silny 
— bombowce wypadają jak kruki zza skalistego 
wybrzeżia.

Nie wiemy czy to Niemcy czy Włosi, ale nas to 
i tak już nie interesuje. Jedna myśl, odpędzić na
dlatującego nieprzyjaciela, wykonać szybko naka
zany manewr.

Działa i broń maszynowa biją zajadle. Atakuje 
nas równocześnie kilka molotów... Spokojny rozkaz 
dowódcy! — „Cała naprzód, prawo na burt"! — 
a po chwili ogłuszjąćy huk i silny wstrząs! Bomby 
tuż po prawej burcie na rufie... Ponosimy pierwsze 
straty. Oddział ratunkowy znosi coraz to nowe o- 
fiary. Jest ich dużo. Podłogi mesy oficerskiej i po
mieszczenie dziobowego pokryte są rannymi. Lekarz 
okrętowy uwija się spiesząc z pierwszą pomocą.

Wolne miejsca przy działach zostają szybko i 
bez paniki zastąpione przez kolegów innych spe
cjalności. Walka trwa dalej.

Jedno z dział ma lufy wzniesione ku niebu — 
milczy. Cała obsługa wybita, zamek zablokowany 
odłamkiem bomby. Maszyniści i elektrotechnicy 
niektórzy ciężko ranni, nie opuszczają wyznaczo
nych stanowisk, usuwając szybko uszkodzenia. Po
mimo poniesionych strat ogień nasz ciągle razi 
nieprzyjaciela, nadlatującego fala za falą.

Mija piąta godzina walk — nalot się kończy. 
Wchodzimy do portu, by oddać ciężko rannych o- 
piece szpitalnej. Cisza jednak nie trwa długo. Pię
tnaście „Junkersów" wylatuje zza skały. Działa 
rozpoczynna.ią na nowo swą pieśń bojową, krwawą 
pieśń chwały dla tych którzy życie oddali w obro
nie bandery!

Przy burcie nowa seria bomb. Okrętem zakoły- 
sało. jak łupiną, prądnice stanęły, wentylatory nie 
chodzą, w maszynach temperatura dochodzi do 
70 C.

Sprawdzamy i usuwamy uszkodzenia. W burcie 
mamy cały szereg dziur, a w niektórych miejscach 
okręt wygląda jak sito. Ropa wycieka ze zbiorników 
rufowych

Wychodzimy Jednak na morze, idąc na dwie 
zmiany, głodni i wyczerpani.

O zachodzie słońca odbywa się pogrzeb poległych 
w walce kolegów. Bandera opada do połowy, do
wódca salutuje z pomostu, my stoimy na baczność. 
Zwłoki leżą pokryte banderami, później zostają 
spuszczone w głębiny morskie, powiększając na 
dnie mórz i ocenanów Cmentarz Marynarzy Pol
skich.

Biały Orzeł wzbija się w górę, a my płyniemy 
wciąż dalej i dalej, żeby po usunięciu uszkodzeń 
być w gotowości do dalszych trudów i walk.

T. N,
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DZIEJE MANUSKRYPTU
Nie może mię chyba nikt winić za to, że od 

pewnego czasu znienawidziłem pisarzy, a w szcze
gólności pisarzy krytków.

Poczułem się odpowiedzialny ze wypełnienie 
pustki, jaka wynikła w świecie pisarskim w naszym 
stuleciu. Jako rezultat napisałem wspomnienia wo
jenne, co przyniosło oblanie mię zimną wodą — 
w końcu zniszczenie dzieła.

Splunąłem w garść i chwyciłem za trzon ło
paty... ♦

Po dwóch latach ślęczenia nad papierami 1 
ślinienia ołówków, doczekałem się tej wspaniełej 
chwili, że na końcu 42-go czterdziestostronicowego 
zeszytu postawiłem słowo „Koniec".

Koniec to był jednak pozorny. Wyprostowałem 
narożniki stronic, zapakowałem to w walizeczkę 1 
wysłałem do Niemiec. Wiedziałem tam o istnieniu 
osobnika szkolonego, który zawdzięcza mi uwolnie
nie z niewoli niemieckiej. Bo czyż nie brałem u- 
dzlału w inwazji 'Europy? „Czytaj i poprawiaj więc, 
bracie, błędy stylistyczne, kompozycyjne, grama
tyczne. no i te najliczniejsze ortograficzne". Upły
nął zaledwie okrągły roczek i z 42 czterdziestostro- 
nicowych zeszytów otrzymałem 292 strony maszy
nopisu, bo on ml to także przepisał. Z miną zdo
bywcy co najmniej nagrody Nobla podźwigałem 
starannie zawinięty ten dwuletni dorobek pisarski 
do człowieka o sławie, której np. taki Conrad-Ko- 
rzeniowski nawet do pięt nie sięgnął, znanego nie 
tylko w Glasgowie, ale i na obu półkulach. Kiedy 
otworzono puknięte przeze mnie drzwi, doznałem 
nagle uczucie, że dwuletnie ślęczenie nad szpalta
mi było igraszką w porównaniu z tym, co mię cze
ka. Stanąłem drżący jak uczeń przed egzaminu
jącym profesorem. Czyż można ml się dziwić. Czło
wiek, którego zobaczyłem, wyglądał prawdziwie na 
urodzonego pisarza. Bladziutki, jak suchotnik, spo
glądał na mnie przez — w grubej, rogowej oprawie 
- okulary. Włosy a la Paderewski, pod brodą za

miast krawata czarna szmata wielkości chusteczki. 
Cały przygarbiony.

Ach! krzyknął na mnie i wyciągnął rękę jakby 
wiedział z czym przyszedłem.

Czy mogę z PANEM zamienić mój szereg z PAŃ
SKIM szeregiem zdań w sprawie... tu... tego... 
puknąłem palcem w wieczko i podałem mu walizkę.

Przez cały ten czas nie spuszczaeł ze mnie ba
dawczego oka. W końcu zamiast odpowiedzi poki
wał głową niby przecząco, a towarzyszył temu sar
kastyczny a równocześnie pobłażliwy uśmiech. Nie 
spodobało ml się to. Ja tak potrząsam zwykle głową, 
gdy mój sześcioletni synek wybiera się kajakiem 
przez morze by zwiedzić Ojczyznę swego papy.

Wreszcie poczciwy — poniekąd — pisarz usiadł 
obok stosu szpargałów, sięgnął po laskę i uderzył 
nią kota, który uporczywie chciał wyskrobać tunel 
w papierowej górze. Po dokonaniu tego rozłożył się 
na tapczanie i utkwił wzrok w suficie. Nie wiedzia
łem co począć. Czy zechce PAN przeczytać?... przer
wałem mu ledwie rozpoczętą drzemkę. Zobaczyłem 
znów te wahadłowe kiwania głową i ten pobłażli
wy uśmiech.

Prziyjdź pan za tydzień.
Więc nie było tak źle, pocieszyłem się.
O oznaczonej dacie szedłem uzbrojony w daw

niejszą marynarską, spod Narwiku, odwagę.
Młodzieńcze! Młodzieńcze! powitał mię głosem, w 

którym dźwięczała nuta pożałowania (Odkąd to 
eczterdziestolatków nazywają młodzieńcami?). Na
stępnie: Panie, w tym manuskrypcie nie ma ni
czego!

Poraziło mię. PANIE, zaadresowałem do niego 
cichuteńko, tam jest 12 rozdziałów, 292 stronice 
maszynowego pisma z wąskim marginesem... 
Wiem! Wiem to! huknął na mnie podniesionym 
głosem. Może się źle wyraziłem, usprawiedliwiał 
się. Tam się nic nie dzieje. Opisuje pan wojnę i 
pan Niemca nie tylko nie zabił, ale go nawet nie 
widział.

-— Bom rzeczywiście nie widział, tłumaczyłem 
się.

Więc co, nie ma pan wyobraźni? Trzeba było 
opisać jak pan bagnetem przygwoździł krzyżaka 
do ziemi, jak żołdak wił się aż mu jelita, jak żmije, 
z brzucha wyciekły! Pisarz tak wczuł się i przejął 
własnymi słowami, że blada jego twarz poczerwie
niała, a laską nieomal przedziurawił niewinnego 
kota.

— PANIE, ja byłem na morzu, przerwałem 
artyście.

— No, więc trzeba go było trzymać za gardziel 
pod wodą az by mu słona woda bebechy zalała!

— Którąż to stronę PAN tak krytykuje? — za
gadnąłem znowu po jego wubuchu.

Zaglądnął w kartę, na której, przypuszczałem, 
poczynił uwagi.

— Na 73-ciej.
— Tam był sztorm i wszelka akcja była nie

możliwa.
—• Więc gdzieś pan był? coś pan robił

— Rzygałem! krzyknąłem by go przekrzyczeć. 
— Rzygał! Masz go! I bierze się do pisania!... 
Widziałem, że mistrz rozeźlił się nie na żarty. 

On dalej:
— Najwięcej pan opisuje jak pan chipsy jadł, 

albo po barach się brodziażył. .
— Nie najwięcej, tylko akurat tyle Ile odpowia

dało to faktom.
Bez dalszego słowa sięgnąłem po walizkę i za

bierałem się do odejście. Artysta rzucił we mnie 
jeszcze kilka rzeczowych uwag:

— Wojna wymaga krwi. Co za książka o wojnie, 
że na pierwszych 6 stronach nie ma ani jednego 
trupa? I co to za tytuł?

Zanim zatrzasnąłe drzwi, usłyszałem dalej:
— Pan nie ma nawet wyglądu pisarza!
Rzeczywiście ■—- przyznałem mu w duchu — 

u fryzjera byłem zaledwie 3 miesiące temu.
Wróciwszy do domu, rżnąłem walizeczką w kąt, 

spodzięwUjac się naiwnie, że w ten łatwy sposób 
pozbędę się całego kłopotu. Ale gdzież tam! „Prze
cież niczego tam nie ma i nic się tam nie dzieje" 
nlśzcz*ało  z walizki. Leż, gdzie cię rzuciłem i nie 
piszcz, odpowiedzlłem, co jeszcze echo między ścia
nami powtórzyło. Najlepiej — doszedłem do kon
kluzji, pokazać ten skrypt paru kolegom z okrętu.
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Ci. którzy przeżywali ze mną chwile zażartych pasji, 
lęku, chwilę rezygnacji, uczucia zwycięstwa (I), no 
i czas spędzali na lądzie ze mną, ci chyba zrozumie
ją, o co mi chodzi. Czytając, przeżyją wojnę jeszcze 
raz.

Pierwszy, któremu zaofiarowałem przeczytanie, 
nie wykazał entuzjazmu ale, przyjął. Po 6 tygod
niach trzymania oddał mi skrypt. Z zawiedzioną 
miną postawił mi zarzut: — Jak mogłeś pisać 292 
strony i nie wspominając o mnie ani razu?!

- - Ależ pisałem i o tobie — zapewniłem go.
— W którym miejscu? —
— Cały czas. Jeśli pisałem o załodze, a ty byłeś 

przecież jej członkiem, więc miałem na myśli 
i ciebie.

— Cwaniak! — było całą jego odpowiedzią.
- A po coś tak rogi pozaginał? — zagadnąłem 

go jeszcze, widząc w jakim stanie oddaje mi 
rękopis.

I w nie bardzo koleżeński sposób pożegnaliśmy 
się.

Drugi przyjaciel, po przeczytaniu (osobiście wąt
piłem czy naprawdę przeczytał), zapewnił mię: — 
Przeczytałem wiele książek w mym życiu i gdybym 
chciał liczyć, palców u rąk i nóg by mi brakło, 
ale tak głupiego tytułu nie widziałem.

— Czołem!
— Kłaniam się — i rozstaliśmy .rę.
Oparłem się 1 nie dawałem za wygraną. Istnieje 

przecież więcej niż jeden krytyk. Faktem jest, że 
właśnie najwięcej na świecie jest krytków a nie 
doktorów jak to twierdził trefnlś Zagmuntowski.

Mój nowy krytyk, do którego się udałem, kładł 
największy nacisk na walory psychiczne w dziele. 
Oto jego uwagi i nauki; •— To, że bomby się sypały, 
działa grzmiały, źe załoga się uwijała, to są rzeczy 
mniejszej wagi. Charakterystyka wewnętrzna ludzi, 
uczucia nimi miotające, to winny być podstawowe 
elementy dzieła sztuki. Bez tego ludzie są mecha- 
nizmamami. Czy pojmuje pan sedno rzeczy?

Mniej więcej... bąknąłem niewyraźnie.
- Wyobraża pan sobie chyba przecież, że nie

ma dwóch ludzi o idealnie jednakowych charak
terach. Czyli w różnych okolicznościnach różni 
ludzie reagować będą inaczej. Właśnie różnorodność 
psychiki poszczegónych postaci stanowi piękno. 
U pana wszystko na jeden szablon.

— Czy zgadza się pan ze mną?
— Niezupełnie...
Na jego ;pytający wzrok wyjaśniłem mu moje 

spotrzeżanla z przeszłości. Na przykład na poszum 
zbliżajcych się śmiercionośnych bomb, mimo róż
nicy poszczególnych Icharakterów, wszyscy instyk- 
townie kurczą się w sobie i przymrużają oczy...

- To są zewnętrzne objawy. Ale uczucia! uczu
cia, panie, jakie poszczególni przy tym przeżywają.

— Zapewniam pana, że podobnie jak oznaki 
zewnętrzne i uczucia poszczególnych osobników, 
jeśli nawet nie były identyczne, to conajmniej bar
dzo zbliżone. Były to uczucia lęku.

— Obawiam się, że się nie zrozumiemy, — ob- 
wiścił zdegustowany. — Panie drogi, silił się by 
być zrozurpiany, wytłumaczę to panu na przykła
dzie. Opisy tego samego faktu przez dwóch różnych 
pisarzy: ..Marynarz Krupa siłą wybuchu wyrzucony 
został za burtę. Ciepłota wody 3° poniżej zera. Po 
beznadziejnym machaniu ramion znikł on pod po- 

wierzcnnią wody. Marynarz Krupa doznał utraty 
życia przez utopienie się.“ Tak by to przedstawił 
kronikarz a nie pisarz. Czy nie uważa pan, że można 
to opisać piękniej?

— Zasadniczo nie wiele bym dodał do tego 
oupisu odparłem.

— Właśnie! A teraz człowiek z żyłką pisarską: 
„Huk, jak sto piorunów z każącego nieba. — 1 nie
widzialna siła uniosła naszego marynarza... Jak 
mu to było, bo zapomniałem?...

— Krupę, przypomniałem.
— Nie Krupę! W tym wypadku nie Krupę!
— Ależ sam pan twierdził, iż był to marynarz 

Krupa, upierałem się.
— Na tym właśnie polega różnica między opisem 

pisarza a notatką kronikarza...
—' Ale Krupa pozostanie Krupą ktokolwiek by 

to pisał
— Panie! Dlaj mi pan. -skończyć! Gdzlesz ja 

byłem? Drapał się w głowę i wnet wrócił do mary
narza (Krupy) zawieszonego w powietrzu.

— Aha! ...„uniosła marynarza, jakby, jakby o- 
fiarując jego młode życie. Pochłońcie mię nieznane 
lale, pochłońcie mię w nieznaną dal..."

Przypomniały mi się rekruckie czasy i opowieści 
o bohaterach mórz. Zamiast kronikarskiego „bez
nadziejnego machania ramionami" „marynarz 
(Krupa) salutował, żegnając sine wody oceanu 1 
błękitne sklepienie..."

Krytyk przerwał nagle dalszy opis i zapytał mie 
podejrzliwie

— Pan chyba ma uniwersyteckie wykształcenie?
— Tak. odparłem bez zająknienia
— Gdzie pan studiował? indagował dalej, ale 

już nieco uspokojony.
— W Dynowie.
— W Dynowie? Dynów?
Widziałem, że stara się geograficznie umiejsco

wić dynowski uniwersytet. Pospieszyłem więc z 
pomocą:

— To zaraz koło Borzęcina.
Do dziś dnia nie wiem czy Borzęcin rzeczywiście 

pomógł krytykowi, czy nie. Po krótkiej bowiem pau
zie, pisarz przybrał minę tak szczerą i wprost ko
leżeńską, że byłem pewny iż wreszcie usłyszę parę 
sów przyjaznej krytyki. Czule prawie położył mi 
ramię na karku j zapytał:

— Czy lubi pan pisać?
— Nie znoszę gryzipiórków, zażartowałem okól

nie.
— No — to szczęście. Będzie mi łatwiej wyper

swadować, że panu nie wolno pióra brać w rękę.
Widząc moje nieukrywane rozczarowanie, po

radził mi bym się starał odkryć jakieś inne zdol
ności n.p. coś z ogrodnictwa. Parki, ogrody mają 
swoje style, podobnie jak w architekturze. — Wie 
pan chyba coś o gotyku .baroku? Ma pan ogródek?

Zrozumieliśmy się wreszcie. Poprostu okrężnie 
radził mi bym raczej łopatę zamiast pióra imał. 
Pożegnaliśmy się pełni sztucznych uśmiechów.

Wiadomo jak szybko mijają chwile na obczyźnie. 
Śmignął roczek. Zaglądnąłem przypadkiem w za
pyloną walizkę. Pożółkłe karty skryptu lażały... 
Przestały mię denerwować. Niech sobie leżą .jeść 
im nie daję. I wtedy pewnego szkockiego wieczoru, 
takiego co do rozpaczy może przyprawić nie tylko 
obcego, ale nawet tubylca, wpadłem naraz na po
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mysł niegodny nawet uczciwego ogrodnika. Co po
myślałem, wykonałem. Dowiedziałem się miejsca 
urodzenia innego, jeszcze ogólniej sławniejszego, 
krytyka, jego wieku, miejsca jego studiów, nieco o 
jego rodzinie. Kiedy wszystko było gotowe, wysto
sowałem list. Przypomniałem w nim literatowi 
nasze szkolne czasy, rzucanie po lekcjach kamienia
mi do siebie, dokuczanie koleżankom i parę innych 
drobiazgów z przeszłości. W dalszej treści wyjaśni
łem. że jestem obecnie pisarzem i jakkolwiek za
pewniłem sobie sławę nie tylko po śmierci, ale już 
za życia (co mu zapewne jest wiadomo), to przy
jemnie by mi było usłyszeć parę słów krytyki sta
rego druha i krajana. Do listu dołączyłem obszerny 
wyjątek z nieszczęsnego rękopisu. Jak przystało na 
szanującego się pisarza, list w podwójnej kopercie 
przesłałem do Londynu, gdzie kolega nadał go 
pocztą poleconą. Zaledwie w tydzień później otrzy
małem z powrotem urywek i opinię, którą możnaby 
porównać z panegirykami średniowiecznymi na 
chwałę J.O. Juliusza Lipy-żywolińskiego, herbu 
Przyłbica. Z recenzji jasno wynikało, że nic nie 

znaczące i zdawałoby się najnormalniejsze czyn
ności codzienne potrafią podnieść się do poziomu 
mistrzostwa. W całej zawierusze wojennej takie 
choćby jedzenie chipsów z gazety zostało przedsta
wione w sposób dowodzący, że książka bez tego 
byłaby niekompletna.

Nie czytałem dalej. Z taką krytyką i przez taką 
powagę wyrażoną nie pozostawało nic innego jak 
publikować. Chwyciłem walzkę z zamiarem wrzu
cenia w piec. Jak na złość w kominku nie palił się 
ogień. Wrzucić w śmietnik? Nie! Byłoby to bez- 
szeszczenie dwuletniej pracy, w którą włożyłem 
tyle potu i wiary. Spalenie jednak maszynopisu w 
piecu wydawało mi się śmiercią czystą, nie hań
biącą i ciepłą. Na drugi dzień zauważyłem, wró
ciwszy z pracy, wesoło płonący ogień. Teraz! Otwo
rzyłem walizeczkę, wyciągnąłem skrypt za uszy, 
zwinąłem go w rulon... Tak dla pewności przeło
żyłem go w piecu kawałem węgla. Rzuciłem okiem 
przez okno. Ogródek domagał się gwałtownie 
obróbki..

W. Cygan

Wydawca: ZARZĄD GŁÓWNY SAMOPOMOCY MARYNARKI WOJENNEJ 
20. Wetherby Gardens, London. S.W.5.

Tel. FREmantle 1728.
Priuted by: Yeritas Foundation Press, 12. Praed Mews, London. W. 2. Tel. PAD 9734


