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PO WALNYM ZJEZDZIE
Przyznaj ę, że pisząc przed kilku tygodniami „Przed 

Walnym Zjazdem" obawiałem się trochę, że ten Walny 
Zjazd będzie znowu okazją i terenem przewlekłych dysku
sji a nawet zwad, że ktoś tam z kąta, czy środka sali 
rzuci wpewnym momencie jakąś bombę o sile co najmniej 
atomówki, która zresztą prawdopodobnie nie wypali, że 
ktoś inny... ale poco wywoływać uśpione demony. Istot
nie bowiem demony spały. Zjazd ostatni odbył się bez 
zgrzytów, a nawet w atmosferze pogodnej 1 koleżeńskiej.

Temperatura zebrania rosła nie w miarę ostrości dys
kusji, a w miarę omawiania działalności Koła Pań, Komi
tetu Opieki, kol. Gidzińskiego, osiągając gorący szczyt w 
owacji, zgotowanej kol. Krakusowi, jako autorowi świet
nych opowiadań zamieszczanych w „Naszych Sygnałach". 
Przy tej okazji Zjazd wyraził też swe uznanie i podzięko
wanie wszystkim korespondentom i współpracownikom 
„Naszych Sygnałów", co niniejszym z wielką przyjemno
ścią przekazuję.

Krytyki było niewiele, bo istotnie wyniki pracy Zarzą
du Głównego zasługują na pełne uznanie. Dyskusja, jak 
to zwykle bywa, schodziła czasami na boczny tor, jak np. 
przy omawianiu gospodarki domu przy 20. Pembridge 
Villas dowiedzieliśmy się o wysokości taryf elektrycznych 
w różnych dzielnicach Londynu, ale wynikło to z troski 
o racjonalną gospodarkę Stowarzyszenia, więc nie należy 
dyskutantom brać tego za złe.

Ustępujący Zarząd otrzymał po raz pierwszy w histo
rii Samopomocy absolutorium z podziękowaniem.

Program pracy uchwalony na rok bieżący przewiduje 

rozszerzenie działalności Stowarzyszenia o zorganizowanie 
komórki młodzieżowej, której ośrodkiem działalności ma 
być jacht, ostatnio nabyty przez Samopomoc na własność.

Na działalność pomocy, która była szczególnie szero
ko omawiana, przewiduje się sumę £ 510., co stanowi 30 
procent całego budżetu.

Procent naprawdę wysoki.
Trudności finansowe, aczkolwiek mniejsze, (uzyska

liśmy bowiem wreszcie długoletnią pożyczkę w wysokości 
£ 2.500 od Admiralicji na bardzo dogodnych warunkach 
spłaty) jeszcze stale czekają na swe definitywne rozwiąza
nie, co będzie stanowić troskę i poważną pracę dla no
wego zarządu.

Można jednak, sądząc po dotychczasowych wynikach 
starań Zarządu, a szczególnie prezesa Nadratowskiego. 
przypuszczać, że problemy te zostaną rozwiązane pomyśl
nie.

Nowy Zarząd bowiem w swej lwiej części jest starym. 
Dowód uznania i zaufania.

Na zakończenie Zjazdu odbyła się koleżeńska herbat
ka, urozmaicona wokalnym występem kol. Lesisza. W cza
sie herbatki kol. Prezes pożegnał kol. Łomidze, który wy
jeżdżał z Londynu udając się na dłuższy pobyt na Cypr.

P.S. Dziękuję tym wszystkim, którzy obdarzyli mnie 
zaufaniem i przekazali na mnie swe głosy. Chciałbym Ich 
poinformować, że (na wszelki wypadek) w dyskusji głosu 
nie zabierałem, za to brawo biłem bardzo rzęsiście raz 
nawet solo (ale za pięciu) — reprezentowałem tyle głosów.

B. W.
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5 0 0 LAT TEMU
W tym roku mija 500 lat od ogłoszenia przez Kazi

mierza Jagiellończyka włączenia do państwa polskiego 
wszystkich- ziem krzyżackich z wyjątkiem ,t. zw. Nowej 
Marchii.

W lutym 1454 roku bowiem l. zw. Związek Jaszczurczy 
obejmujący rycerstwo i miasta na przestrzeni państwa 
krzyżackiego, po obu brzegach Wisły wywołał powstanie 
przeciwko Krzyżakom. Poselstwo wysłane do króla pol
skiego — ofiarowało koronie ziemie opanowane przez 
Krzyżaków.

Było to początkiem t. zty. Wojny Trzynastoletniej 
pomiędzy Polską a Zakonem.

Należy tu podkreślić, że Gdańsk, wspólnie ze Stana
mi pruskimi, wypowiedział wojnę Krzyżakom i poncs.ł 
w lwiej części koszta tej wojny.

Kiedy Kazimierz Jagiellończyk w roku 1457 pierwszy 
raz zawitał do Gdańska, miasto przyjmowało go entuzja
stycznie.

Wdzięczny król 15 maja 1457 nadał miastu t. .zw. przy
wilej wielki (priyilegium magnum) , na podstawie którego 
oraz poprzednio nadanych w akcie inkorporacyjnym z 
roku 1454 — Gdańsk otrzymał zupełną autonomię w za
kresie samorządu, prawodawstwa, sądownictwa, a nawet 
prawo bicia własnej monety, oraz wysyłania własnych 
przedstawicieli.

W tymże przywileju Gdańsk otrzymał prawo umiesz
czenia w herbie miasta — korony. Poza tym Zarząd mia
sta uzyskał prawo utrzymywania fortecy, zarząd nad 
przystanią i prawo zamykania i otwierania portu wiśla

nego z zastrzeżeniem dla państwa polskiego udzielności 
na morzu.

Najważnieszy punkt dotyczący praw Gdańska i Polski 
na morzu Drzmiał jak następuje: „Darowujemy i dajemy 
wyżej wspomnianemu burmistrzowi, radnym, ławnikom i 
całej gminie ze szczególnej naszej łaski i życzliwości kró
lewskiej, całkowitą władzę i prawo sprawowania zarzą
dzeń i kierowania żeglugą jakakolwiek tylko jest na 
całym wyórzeżu morskim naszego kraju Prus, tudzież 
prawo wszelkiej żeglugi otwieran.a i zamykania za wiedzą 
i wolą nąszą, albo też naszych zastępców w razie naszej 
nieobecności."

Pytanie, czy słowa „za wiedzą i wolą naszą" odnoszą 
się do ostatniego punktu t. zn. otwierania i zamykania 
żeglugi, czy też i do pierwszego t. zn. zarządzania wybrze
żem — stało się w przyszłości powodem sporu między 
Polską a Gdańskiem, który rościł sobie prawo do zupełnej 
suwerenności na morzu. W czasie wojny trzynastoletniej 
jednak Gdańsk stał wiernie przy koronie wystawiając 
nawet flotę wojenną (kaperską), która pierwsza, aczkol
wiek nie polska walczyła po stronie Polski przeciwko 
tlocie krzyżackiej. Wojna trzynastoletnia zakończona w 
roku 1466 pokojem w Toruniu przywróciła Polsce dostęp 
do morza. Odzyskane prowincje pod nazwą Prus Królew
skich podzielono na trzy województwa: pomorskie ze sto
licą w Gdańsku, malborskie w Malborku i chełmińskie 
w Chełmnie, oraz księstwo biskupie Warmię ze stolicą 
w Heilsbergu Reszta ziem pod nazwą Prus Książęcych, 
jako lenno polskie pozostała pod władzą Wielkiego Mi
strza, który przeniósł stolicę państwa krzyżackiego z Mal
borka do Królewca.

10 LAT TEMU
O.R.P. „BŁYSKAWICA". — Marzec - kwiecień postój 

w Newcastle on Tyne. Naprawa uszkodzeń po zderzeniu z 
H.M S. „Musketeer". W końcu kwietnia przejście do 
Scapa-Flow..,, W początkach maja udział w operacjach 
„Crpąuet" i „Potluck" koło wybrzeży Norwegii (niszczenie 
żeglugi npl.). W końcu maja przejście do Plymouth i 
przydział do 10-ej floty t. Zh. jako dca 20-go dywizjonu 
<S.O. H' („Błyskawica"; „Piorun". „Eskimo", ,.Jevelin“).

O.R.P. „BURZA". — Przygotowanie okrętu do gene
ralnego remontu. Konserwacja sprzętu i uzbrojenia.

O.R.P. „GARLAND". — Marzec — eskortowanie kon
wojów między Freetown a Gibraltarem. Kwiecień — es
kortowanie konwojów między Gibraltarem a Maltą i Nea
polem. Maj — patrole przeciwko okrętom podwodnym.

Bazą operacyjną okrętu w tym czasie są Palermo i 
Neapol.

O.R.P. „KRAKOWIAK". — Marzec — eskortowanie 
konwojów między Mers-el-Kabir a Neapolem.

W pocąztkach kwietnia przejście do Plymouth. W 

końcu kwietnia przejście do Solem na koncentrację floty 
przed inwazją udział w ćwiczeniach przeciwinwazyjnych.

O.R.P. „PIORUN". — Początek marca przydział do 
Plymouth. 1-7 kwietnia udział w operacji „Tungsten", 
której celem było zatopienie „Tirpitza", stojącego we 
fiordzie Kaa.

21-28 kwietnia — ponowny udział w operacji przeciw
ko „Tirpitzowi".

W początkach maja udział razem z „Błyskawicą" w 
niszczeniu nieprzyjacielskiej żeglugi u wybrzeży Norwegii.

W końcu maja powrót do Plymouth i przydział do 
10-ej flotylli ktt.

O.R.P. „SOKÓŁ". — W początkach marca przejście 
z Malty do Gibraltaru. W końcu marca przejście do Ply
mouth na remont.

O.R.P. „ŚLĄZAK". — Marzec — Eskortowanie kon
wojów między Mers-et-Kabir a Neapolem.

W połowie kwietnia przejście do Plymouth. W końcu 
kwietnia przejście do Solent na koncentrację floty inwa
zyjnej. Udział w ćwiczeniach desantowych
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KROMKA STOWARZYSZENIA
Na przesłane życzenia imieninowe Pan Admirał 

Unrug przesłał do S.M.W. list, z którego przytaczamy 
kilka wyjątków.

„...Z dużą satysfakcją śledzę rozwój i życie tej naszej 
placówki czytając pilnie każdy numer „Naszych Sygna
łów". Listy kolegów z całego świata stanowią niezwykle 
interesującą i cenną dokumentację ich życia i przejść, 
dział literacki świadczy o rozwoju talentów pisarskich. — 
Kolejnym Zarządom Samopomocy należy się szczere 
uznanie oraz głęboka wdzięczność nas wszystkich byłych 
marynarzy za osiągnięte wyniki. Co się tyczy mnie osobi
ście, uważam je za wspaniale i życzę z całego serca dal
szego celowego rozwoju na tak pomyślnie obranej drodze."

Odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Na wniosek Zarządu Samopomocy Marynarki Wojen

nej p. Prezydent R. P. nadał po raz pierwszy Srebrny 
Krzyż Zasługi kol. K. Gidzińskiemu z Chicago (USA) w 
uznaniu za nadzwyczaj wydatną pracę społeczną na tere
nie USA dla dobra Samopomocy Marynarki Wojennej. 
Koledze Gidzińskiemu Redakcja „Naszych Sygnałów" 
składa serdeczne gratulacje.

Odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi.
22 maja odbyła się uroczystość dekoracji p. R. Tizzarda 

Złotym Krzyżem Zasługi nadanym mu na wniosek Za
rządu Głównego S. M. W. przez Prezydenta R. P. Pan R. 
Tizzard jest „Deputy Chief Suryeyor of Admiralty" i w 
ciągu dwóch ostatnich lat okazał nam bardzo dużo pomo
cy, szczególnie w bardzo przewlekłych i uciążliwych per
traktacjach z właścicielem domu przy 20, Wetherby Gar- 
dens na temat istnienia w tym domu naszego Klubu. 
Dzięki niemu też sfinalizowaliśmy ostatecznie pożyczkę 
Admiralicji. Poza tym dzięki jego interwencji i pomocy 
załatwiliśmy cały szerg spraw, które w dużym stopniu 
przyczyniły się do dalszej konsolidacji istnienia S.M.W.

Przyjazd Prezeski Oddziału Ligi Morskiej „Grom“ 
z Chicago.

W dniach 29 i 30 maja bawiła przejazdem w Londynie 
i była gościem S.M.W. p. Michalina Kuniej, Prezeska Od
działu Ligi Moskiej „Grom" w Chicago. Przyjazd Pani 
Kuniej i przez to nawiązanie bezporśedniego kontaktu z 
Ligą Morską w USA niewątpliwie pogłębi serdeczne sto
sunki, jakie już dotychczas nas łączyły. Pani Kuniej zło
żyła na rzecz Komisji Opieki SM.W. sumę 50 doi ofia
rowaną przez Zarządy Okręgów Nr 2 i Nr 7 Ligi Morskiej 
w Chicago. Jest to jeden jeszcze dowód opieki i pomocy, 
jakiej od pewnego czasu doznajemy od L’gi Morskiej w 
Ameryce a w szczególności cd Okręgów drugiego i siódme
go w Chicago.

Pożyczka z Admiralicji.
Po dwuletnich staraniach i zwalczeniu całego szeregu 

trudności otrzymaliśmy wreszcie pożyczkę z Admiralicji 
w wysokości £ 2.500. — Pożyczka została nam udzielona 
na okres 20 lat na ż1-^. Została ona zabezpieczona na 
drugich hipotekach domu przy 20, Wetherby Gdns i 20. 
Pembridge Vlllas.

Po odtrąceniach kosztów adwokackich obydwóch 
stron związanych z wyrobieniem tej pożyczki oraz po od
trąceniu kosztów naszego adwokata za usługi oddane na 
przestrzeni trzech ostatnich lat wpłynęło do kasy SMW 
w dniu 1 kwietnia £ 2.335.

Suma ta w większej swej części zostanie zużyta na 
pokrycie krótkoterminowych zobowiązań.

Założenie Koła S.M.W. w Brighton.
Z inicjatywy kol. S. Wieczorkiew cza oraz kilku in

nych członków SMW zamieszkałych w Br ghton zwcłano 
w dniu 2 maja zebianie członków-założycieli Kcła S.M.W. 
w' Brighton. Obecnych było 23 członków. Po decyzji 
uchwalającej utworzenie Ko a w Bilg ton został wybrany 
Zarząd, którego skład jest następujący:
Prezes — kol. J. Rudawski,
Wiceprzes — kol. L Iwkowski,
Sekretarz — kol. S. Wieczorkiewicz,
Skarbnik — kol. J. Repa,
Członek Zarządu — kal. W. Żółkiewka.

Do Komisji Rewizyj ej wes li: 
Przewodniczący — kol. B. Bąkowski, 
Członkowie — kol. P. Modrzejewski i kol. E. Durka.

Przedyskutowana jednocześnie sprawy oi ganizacy. ne 
Koła i nakreślono krótki plan prrcy Zarządu oraz sposoby 
pozyskania jak największej Ilości członków z rra ynarzy 
mieszkających na terenie Brighton i Hove.

Zarząd Główny S. M. W. z radością wita inicjatywę 
kolegów z Brighton i życzy powstałemu Kcłu sukcesów 
w pracy dla dobra naszej org nlzacji.

Zabawa taneczna S.M.W.

Staraniem Koła Pań odbyła się w dniu 22 maja w 
siedzibie S.M.W. zabawa taneczna dla członków i zapro
szonych gości.. Obecnych około 100 osóp Czysty dochód 
z zabawy, który wyniósł £ 11.11.9, Koło Pań wpłaciło do 
kasy S M.W. Dekorację sali na zab; wę wykona i kol. kol : 
Siemaszko i Zubkowski.

Dary na S.M.W.

Od ostatniego numeru „Naszych Sygnałów" wpłynęły 
następujące dary na S. M. W.

Kol. L. Stróżniak
Arc Welding Co.,

(za pośrednictwem p.
Kol. W. Art
Kol. K. Wojciechowski

£ 1 15.0.
10 10.0 

Tizzarda)
1.10 0
0.10.0

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

Dyplomy.
Przed komisją Board of Trade zdał egzamin i otrzy

mał dyplom First Mate‘a kol. L. Ziembicki. Z okazji tej 
składamy kol. Ziembickiemu serdeczne gratulacje.

Nowi członkowie S. M. W.
Ostatnio następujący Koledzy zgłosili swoje przystą

pienie do naszego Stowarzyszenia:
W. Chrobak,
M. Cieślak,
E. Dąbrowski,
P. Dobrowolski.
J. Jędroszczyk,
E. Kaszuba,
W. Korsak (wspierający)
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Przyjazdy.
Po dłuższej nieobecności przybyli do Anglii i odwie

dzili S. M. W. następujący Koledzy:
R. Tymiński — z Pakistanu.
S. Podlewski — z U. S. A.

Jednocześnie między rejsami odwiedzili S M. W. Ko
ledzy :
F. Pitułko, H. Gryko, J. Pawłowicz. K. Zubkowski, W. Art, 
L. Zdanowicz, b. Biskupski.

Wyjazdy.
W końcu kwietnia wyjechał na dłuższy pobyt poza 

granice Anglii kol. W. Łomidze. Na początku czerwca udał 
się na stały pobyt do Kanady kol. O. Pruchno Wróblewski. 
Obydwóm Kolegom życzymy powodzenia i wszelkiej po
myślności na nowoobranych miejscach pobytu.

Doroczny Walny Zjazd S. M. W.
W dniach 27-go i 28-go marca odbył się w siedzibie 

SMW doroczny Walny Zjazd Stowarzyszenia. Zjazd zgro
madził około 80 członków oraz delegatów Kół Plymouth 
i Glasgow, Koło New York reprezentowane było przez 
delegatów wyznaczonych przez Zarząd Koła z mieszka
jących w Londynie członków S.M.W. Zjazdowi przewod
niczył kol. B. Wroński. Na Zjeźdzle poruszono cały szereg 
zagadnień i spraw organizacyjnych które niewątpliwie w 
przyszłości usprawnią działalność Stowarzyszenia. Zjazd 
odbył się w pogodnej i koleżeńskiej atmosferze. Skład 
nowo wybranego Zarządu przedstawia się jak następuje:'

Prezes — W. Nadratowski, Vice Piezes — B. Jabłoński, 
Il-gi Vice Prezes — T. Nowicki, Sekretarz — J. Busiakie- 
wrcz, Skarbnik — W. Krzyżanowski, Z-ca Sekretarza — S. 
Rusiecki. Z-ca Skarbnika — T. Budzyński, Członkowie 
Zarządu: — F. Biel, J. Chojnowski, T. Hermaszewski, H. 
Hoyner, Z. Kleczyńska, E. Liber, W. Sągajło, J. Wiszom 
waty, O. Wróblewski.

Na zakończenie Zjazdu odbyła się wspólna herbatka 
towarzyska. Sprawozdanie ze Zjazdu dołączamy do niniej
szego numeru „Naszych Sygnałów".

Jacht S. M. W.
Jak wspominaliśmy w poprzednim numerze udało się 

Zarządowi S. M. W. zdobyć od Admiralicji jacht, poprzed
nio Admiralicja zamierzała jacht ten nam wypożyczyć 
na dłuższy okres czasu. Ostatecznie jednak zdecydowała 
się sprzedać go nam za sumę £ 50. — Transakcja ta 
została ostatecznie dokonana w pierwszej połowie kwietnia. 
Jacht ten o którym kilka informacji poniżej podaje kol. 
E. Liber, w tej chwili pizedstawia się właściwie jako goły 
kadłub. Niemniej jednak koledzy’ którzy podjęli się bar
dzo trudnego zadania postawienia go „do kampanii" są 
jaknaj.epszej myśli, że przy pomocy wszystkich entuzja
stów jachtingu potrafią — pokonać wszystkie piętrzące 
się trudności.

Jacht zilajduje się ńarazie ha południe od Southamp- 
ton około 90 mil od Londynu, czyli trzy i pół godziny 
drogi samochodem

a. Parę danych według „Lloyds Register of Yachts": 
Długość 35, stóp.
Długość po linji wodnej 27 6 stóp.
Szerokość 8.5 stóp.
Maszt od stępki 63.0 stóp.
Maszt od pokładu 45.0 stóp.
Boom 19.0 stop.
Powierzchnia żagli 538 stóp kwadratowych.
b. Ogólny opis:
Pomieszczenie:

a) Kabina na dwie lub cztery osoby.
b) Pomieszczenie dziobowe — dwie osoby.
ci Pomieszczenie nawigacyjne — jedna osoba, poza 

tym wyodrębnione miejsce na kuchenkę i zestaw stołowy, 
którego niema. Miejsce na motor, umywalka z ustępem.

Instalazja wody:
a) Tank z doprowadzeniem wody do kuchni, umywalki 

i dziobu.
b) ustęp,
c) ręczna pompa do benzyny.
Instalacja elektryczności 12 V. w kabinie i na dziobie 
oraz parę punktów zapasowych (niema generatora). 
Motor i żagle są stale przedmiotem pertraktacji.
c. Sytuacja w chwili obecnej:
Kadłub zaniedbany stoi w kołysce na rolkach prawie, 

że gotowy do spuszczenia na wodę. Na zewnątrz dno i 
pokład zostały oczyszczone i uwodoszczelnione wzdłuż złą
czeń. Wygładzenie szklanym papierem, miniowanie i po
malowanie i polakierowanie masztu zajmie kilka następ
nych niedziel, poczem ustawienie siedemnastometrowego 
masztu i założenie wantów będzie prawdopodobnie ostat
nią robotą na lądzie o ile wodoszczelność okaże się za
dawalająca.

Pozostałe roboty, a jest ich mnóstwo są możliwe do 
wykonania na wodzie Naprawy stolarskie, drzwi i włazy, 
roboty pokładowe, urządzenie pomieszczenia mieszkalnego, 
przejrzenie instalacji wodnej i elektrycznej oraz wiele, 
wiele Innych robót są przed nami, ale gdy już na wodzie, 
to w atmosferze sportowo-morskiej wszystko pójdzie łatwo 
naprzód.

Tworzący się klub yachtowy kieruje i wykonuje więk
szość robót, ale jest nas w tej chwili niewielu. Czuje się 
uprzywilejowanym zaprosić Kolegów zainteresowanych do 
współdziałania. A więc Koledzy — Członkowie S.M.W. po
trzeba rąk do pracy. Kto ma ochotę zaofiarować swą 
pracę spędzając tę czy Inną niedzielę na świeżym powie
trzu zgłaszajcie swoje zainteresowanie do niżej podpisa
nego c/o Polish Naval Association, 20, Wetherby Gdns. 
S. W. 5, najlepiej na kartce pocztowej, równocześnie kwa
lifikując się do roboty jako stolarz, mechanik czy elektry- 
karz. jeśli fachowiec, lub do prac pokładowych. Rozporzą
dzający transportem — samochód, motocykl są szczegól
nie potrzebni.

Dalej, kto ma zbyteczne narzędzia w domu — młotek, 
obcęgi, śrubokręt, piła, szczotki itd. łaskawie ofiarujcie 
i złóżcie w Sekretariacie Samopomocy. Cokolwiek ze 
sprzętu morskiego, nawigacyjnego — książki np. „Wiedza 
Morska" kmdr. Zajączkowskiego zbyteczne w domu są 
bardzo pożyteczne na yachcie.

ŻEGLARZE ŁĄCZCIE SIĘ!
Tymczasowy Sekretarz Klubu Yachtowego 

E. LIBER

KONKURS NA ODZNAKĘ S.M.W.
Na podstawie wniosku kol. J. Krakusa uchwalonego 

przez VIII Walny Zjazd Samopomocy Marynarki Wojen
nej. Zarząd Główny SMW ogłasza konkurs na odznakę 
dla członków Samopomocy.

Warunki konkursu:
1. Rysunek odznaki powinien zawierać bądź godło 

Marynarki Wojennej, bądź też litery S. M. W., ujęte osob
no lub związane razem. Może też być użyta kotwica lub 
jakiś inny emblemat marynarski.

Rysunek odznaki nie powinien być skomplikowany.
2. Odznaka jest przenaczona do noszenia w klapie 

ubrania.



NASZE SYGNAŁY 5

3. Odznaka będzie wykonana w metalu, w jednym 
lub paru kolorach, bądź też w metalu z barwną emalią.

4. Projekty odznaki muszą być wykonane w tuszu, 
lub w akwareli w wymiarze 5 centymetrów wysokości i pro
porcjonalnej szerokości.

5. Projekt odznaki musi być podpisany godłem, który 
też musi być wypisany na dołączonej zaklejonej kopercie 
zawierającej wewnątrz nazwisko autora.

6. Kcnkurs nie przewiduje żadnych nagród dla pro

jektodawców. natomiast nazwisko autora wybranej przez 
jury odznaki będzie ogłoszone w „Naszych Sygnałach".

7. Udział w konkursie mogą brać nie tylko członkowie 
Samopomocy Marynarki Wojennej.

8. Termin nadsyłania projektów upływa dnia 1 listo
pada 1954 r.
Jednocześnie ogłaszamy konkurs na krawat S. M. W.

Rysunki w naturalnej wielkości i projektowanych ko
lorach prosimy przesyłać do S.M.W. do dnia 1 listopada.

KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ Ś.P. KPT. MAR. K. GINSBERTA

Następujący Koledzy wpłacili na Fundusz im. ś. p. kpt. 
mar. J. Ginsberta — od ostatniego numeru „Naszych Syg
nałów" :

w dniu Święta Morza i $ 475.11 
Liga Morska w Chicago — Okręg

Związek Ofic. Mar. Handl. £ 20. 0.0
Koło Plymouth 2. 0.0
Miss Hamilton 1. 0.0
E. Kaszuba 0.10.0
P. Bukraba 0.19.4
L. Stróżniak 3.10.8
A. Wacięga 1. 0.0
S. Dzienisiewicz 1. 0.0
Bezimiennie 3.10.0
R. Tymiński 5. 0.0
J. Krawczyński 1. 2.0
Adm. J. Unrug 1.10.0
B. Filipow 2. 0.0
O. Pruchno Wróblewski 0.10.0
Liga Morska w Chicago (zebrane

2-gi $ 30 00
Liga Morska w Chicago - Oddział 

2-gi i Oddz. 7-my — wręczone 
p. Michalinie Kuniej $ 50.00

Samopomoc Weteranów Mar. Woj. 
w Nowym Jorku $ 100.00

Na święta Wielkanocy w tym roku Komisja Opieki, 
przy współudziale członkiń Koła Pań. wysłała paczki dla 
81 inwalidów i chorych, ich rodzin i rodzin po poległych. 
Z tego do Polski dla 12 osób i do Szwecji dla 4 osób.

Paczki z Anglii zawierały: indywidualne życzenia z 
gałązką barwinku, babkę, sernik, kiełbasę, słoik chrzanu, 
kolorowe pisanki, słodycze dla dzieci i papierosy. Koszt 
ogólny wyniósł £ 57 2.8.

Przytaczamy poniżej parę wyjątków z listów, które 
nadeszły w odpowiedzi, gdyż podziękowania w nich zawar
te odnoszą się do tych wszystkich, którzy swą ofiarną po
mocą materialną umożliwili wysłanie tych paczek.

..... Doprawdy nie wiem jak mam dziękować za paczkę 
żywnościową, którą otrzymałem na Święta. Inaczej, to 
chyba nie wiedziałbym jak już naprawdę wygląda Polska 
Wielkanoc. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, co 
pamiętali, by mi zrobić tak miły prezent świąteczny. J. K.“

„...Zona i ja nie mamy słów podziękowania za nie
spodziankę. jaką nam sprawiliście przysyłając paczkę 
świąteczną. Będąc obecnie w tak ciężkich warunkach, w 
jakich się znalazłem z powodu mej długiej choroby nie 
byłbym w stanie mieć na naszym stole w tym roku babki, 
sernika i kiełbasy. Daliście nam możność w urządzeniu 
stołu, który da nam wspomnienie i zarazem dla dzieci 

zapoznanie się z tradycją, jaka odbywała się w Polsce w 
czasie świąt Wielkanocy. Życzenia świąteczne i smacznego 
jajka dla wszystkich Członków S. M. W. zasyłają B...w.e.“

„...Odebrałem tę ładną paczkę na Wielkanoc, za którą 
Komisji Opieki i wszystkim Członkom z Samopomocy 
stokrotnie dziękuję. Mogę sobie wyobrazić jak wszyscy 
musieli ciężko pracować nad temi paczkami. Tak to Świę
ta spędziłem bardzo dobrze i pogodę miałem naprawdę 
cudowna. Raz jeszcze dziękuję za tyle dobroczynności. J.Ł.

„Serdecznie dziękuję Komisji Op. i wszystkim co się 
przyczynili za paczkę, która była piękna, święta spędziłem 
z kolegami-pacjentami, każdy coś otrzymał, tak że . nikt 
nie narzekał, moja paczka była jednak najładniejsza. W.S.

„Serdecznie dziękuję za miłe życzenia świąteczne oraz 
za paczkę z artykułami jedzeniowymi, którą Komisja 
Opieki była tak łaskawa przesłać dla mnie w imieniu S. 
M.W. Paczka ta spraw ła mi wielką radość, nie tylko dla
tego, że zawierała prawdziwe smakołyki Wielkanocne lecz 
również dlatego, że była ona dowodem pamięci kolegów 
o mnie której, leżąc w szpitalu nie zaznałem od wielu 
lat. P.D."

„Za Życzenia Świąt Wielkanocnych oraz przysłany 
prezent świąteczny od kolegów naszego S. p. Syna skła
damy jak najserdeczniejsze podziękowania Komisji Opieki 
i Wszystkim Członkom Samopomocy Marynarki Wojen
nej jak również życzymy Wszystkim szczęścia, zdrowia 
i długiego życia. S. L... wie.

„Bardzo dziękujemy za paczkę świąteczną, naprawdę 
nie mamy słów podzięki. Możemy się odwdzięczyć to 
chyba modlitwą, ponieważ tylko na to nas stać. Więc 
ofiarujemy Komunię świętą za zdrowie tych wszystkich 
którzy nam dopomagają. Dla nas to była wielka niespo
dzianka jak również i pomoc. Mamusia jak rozpakowała 
to nie mogła powstrzymać się od płaczu. Naprawdę w 
paczce wszystko było bardzo dobre. Ja chciałabym się 
widzieć z Państwem i ustnie podziękować. Zasyłamy moc 
pozdrowień dla wszystkich co o nas pamiętają. Danusia i 
Mamusia.”

Komisja Opieki S.M.W. czuje się w obowiązku powia
domienia wszystkich Kolegów, którzy okazali-tyle zain
teresowania losem naszego ociemniałego kolegi Jana Ła
budy, że sprawa Jego wyjazdu do Ameryki celem objęcia 
tam zaofiarowanej Mu przez Kol. Wesołowskiego farmy 
na 10 lat, stanęła na martwym punkcie. Otrzymany obec
nie ostateczny kosztorys zagospodarowania się (zakup in
wentarza, remont domu 1 koszt życia w ciągu pierwszego 
roku) wynosi 1.500 dolarów, czyli £ 600. Tych pieniędzy 
Kol. Łabuda nie posiada. Pragnąłby on bardzo do Ameryki 
wyjechać i znaleźć tam zabezpieczenie dla siebie, sam 
jednak potrzebnych na to pieniędzy nie jest w stanie 
zebrać. Jedynym, więc wyjściem z tej sytuacji — jakie 
wydaje się istnieć, by móc Mu dopomóc — jest dobrowolne 
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opodatkowanie się Kolegów na złożenie funduszu dla Kol. 
Łabudy.

Ofiarność i szczera gotowość niesienia pomocy na
szym Inwalidom, z jaką się zawsze spotykaliśmy, ośmiela

Komisję Opieki do zwrócenia się z serdeczną i gorącą pro
śbą do wszystkich Kolegów lozproszonych po świecie i do 
Sympatyków S.M.W- o nadsyłanie do nas darów dla Kol. J
Łabudy. ,

L KOLEGAMI PO ŚWIECIE
• Pierwszy po dorocznym Walnym Zebraniu numer 
„Naszych Sygnałów" rcdzi się co wku w pewnego rodzaju 
boleściach. Właściwie nic się nie zmienia w składzie re
dakcji, właściwie co roku te same twarze spotykają się 
na zebraniu nowego Komitetu Redakcyjnego, a jednak 
trzeba co roku pewnego okresu czasu, aby się wszystko 
„dotarło" i maszyna ruszyła. Ponieważ nie ma żadnych 
widocznych powodów tego opóźnienia, wydaje się, że ma
my tutaj do czynienia ze sw.go rodzaju wakacjami redak
cyjnymi. Po prostu Komitet Redakcyjny pozbywszy się 
ciężaru odpowiedzialności na Walnym Zebraniu i niepom
ny na nowozaciągnięte zobowiązania, idzie na „zieloną 
trawkę".

Biedna ta angielska tegoroczna zielona trawka! Ską
pana w nieustannym deszczu, który przez pierwsze dwa 
tygodnie czerwca wylał już swą średnią kwotę za cały mie
siąc, obramowana kałużami wody, które powiększają się 
z godziny na godzinę, aby wreszcie połączyć się w nie-

♦

Kdr. Eugeniusz Pławski 
2655. Cedar Hill Rd., 

Victoria, B. C.
Dn. 12 Marca 1954 r.

Drodz.y Koledzy!
Le^ę z. grypą, piję soczki i czytam, a raczej studiuję 

„Nasze Sygnały". Te świeże, te starsze i te, które już żółk
ną. Wszystkie są jednakowo dobre; tak jak „Krzyżacy", 
czy „Trylogia" — nigdy nie zaznają starości, nigdy się 
nie zmienią......  r ,,

Korespondentów „Naszych Sygnałów" można podzie
lić na dwie grupy: na tych co zostali skazani na dozgon
ną przyziemną włóczęgę i tych szczęśliwców milionerów 
i w milach morskich), dla których horyzont nie jest za
stawiony żadnymi kurnikami, oborami i górami parują
cego nawozu.

korespondencja grupy pierwszej nie zawsze wydaje 
zapach żywicy, a raczej pachnie ludzkim potem. Takich 
co są naprawdę ustabilizowani, których nogi wrosły so
lidnie w grunt i którzy bez lęku patrzą w przyszłość, — 
takich niema za wielu.

Grupa Nr. 2, czyli morska — oddycha lepszym po
wietrzem, a listy ich nie mają posmaku goryczy.

My grupa pierwsza, czyli: farmerzy, autobusiarze. 
robotnicy — niedyplomowani, zamiatacze, posługiwacze 
szpitalni i ja Polski Attache przy Królewskiej Kanadyj
skiej Konnej Policji, inaczej mówiąc — translator, — my 
w stosunku do grupy drugiej czujemy się upośledzeni i 

przerwane strugi. Niebo oczywiście „ólowiane", chmury 
„ciężkie", wiata-, jeżeli nie „wyje", to „zacina"; jednem 
słowem żywe wcielenie opisu pogody w trzeciorzędnym po
wieścidle. A tutaj, w Lodynie, wszystko to jest niezaprze
czonym faktem, stwierdzonym meteorologicznie komuni
katami, prasą i radiem, w ludziach odzywają się stare 
reumatyzmy, „chrupią" stawy. Chcdzą kąśliwi oczywiście 
„jak osy", kłócą się i działają sobie na nerwy.

W taki czas, jakże i nam żyjącym w tym olbrzymim 
skupisku ludzkim miło jest oderwać się od rzeczywistości 
londyńskiej i podróżować myślą z Kolegami po świecie. 
Szczególnie wówczas, gdy taki list, jak kol. Pławskiego. 
uprzytamnia nam w tak szczery i gorący sposób celowość 
i potrzebę naszego pisma i radość, jaką ono sprawia czy
telnikom w różnych zakątkach globu ziemskiego.

Oddajemy więc głos kol. Pławskiemu i niech przyjem
ność czytania Jego listu stanie się udziałem wszystkich, a 
w szczególności korespondentów ..Naszych Sygnałów".

*
chorujemy na kompleks niższości, a listy nasze są nudne, 
bo nie mamy o czem pisać. Tu, pomiędzy sobą to jeszcze 
co innego. Komandor H. zanim skończył z farmerstwem 
— pisywał do mnie o tym, jak mu się krowy cielą, i wiele 
wozów ze „złotem" użył na akr i t.p. Ja zawsze sądziłem, 
że Wszystkie krowy na całym świecie jednakowo się cielą, 
ale z tego co w listach A. H. wyczytać mogłem, u mego 
wszystko było inne..., i te krówki kochane i te cielaczki 
ślicznotki... nic dziwnego, że aż tyle wozów tego złota na 
każdy akr mógł wysypać...! Drugi Komandor po swoich 
podwórkach ugania się za prosiakami... Jednemu Koledze 
udał się urodzaj, ale wspólnik go eszwabił, drugi nie tylko 
opisał, ale nawet rysunek przysłał, jaką „wygódkę" wła
snoręcznie zbudował nad samym strumykiem, a jakże, 
a zaraz za strumykiem ma duże bagno z kaczkami, więc 
dubeltówkę wystawia przez serce wycięte w drzwiach i 
wali po... kuprach!

Rzecz jasna, że nikt nie będzie opisywał takich bzdur 
w najpoczytniejszych „Naszych Sygnałach". Ktoby czytał 
te pachnące oborą sentymentalizmy......

Gdy nadchodzą „Nasze Sygnały", żona przerywa 
swoją pracę w kuchni, ja przerywam moją pracę i odkła
dam wycieranie talerzy „na później", syn odsuwa się cd 
książki z jakimś „study" w nagłówku i zaczynamy.......

„Nasze Sygnały" tu. na tej wyspie, czyta się od deski 
do deski, od A do Z i d o kropki włącznie. Listy tych, „co 
płyną" studiujemy jak Biblję. I właśnie tych listów, pi
sanych przez prawdziwie po męsku żyjących ludzi jest 
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zawsze za mało. Większa częśc pływających wogole nie 
pisze. Dlaczego? Czy się krępują? Czy się wstydzą braku 
zdolności literackich, obcycn naleciałości w mowie ojczy
stej, byków ortograricznych...? NONSENS! Macie p.sac 
do kolegów, a me do Cambridge Uniyersity. Każuemu 
wiadomo, ze nie wszyscy w Polsce mieli wyższe studia za 
sobą i nikt tu nikomu me oędzie stawiał paiy za p sowmę. 
Mówiliśmy do siebie zrozumiałym językiem, gdy oylismy 
razem na okrętach; dlaczego nie możemy rozmawiać tym 
samych językiem za pośrednictwem „Naszych Sygnałów"?

Pisanie listów do „Naszycn Sygnałów ' ma tę dobrą 
stronę, że jednak każdy chociażby troszeczkę, aie coś 
niecoś o sobie napisze, tymczasem przy spotkaniach oso- 
bitych mówi się o wszystkim i o wszystk-ch, a o sobie 
właściwie — nic! Parę lat ten.u zwróciłem się do pływa
jących z apelem, że jeżeli Opatrzność zawiedzie kogoś do 
Victoriańskich wód, by pamiętali o moim adresie. Po 
długich miesiącach wyczekiwania nareszcie telefon: S/S 
TRICAPE jest w Victorii, a pp. Gawędski i Kopeć proszą 
mnie na kolację. Wprost z biura chyżym Austinem zaje
chałem do portu i już z daleka rozpoznałem dwie opalone 
i sympatycznie uśmiechnięte twarze, tak dawno niewi
dziane. Kapitan Gawędski, weteran Marynarki Handlo
wej oraz Matę, a były Mat i weteran z Polskich Orętów 
Podwodnymi, p. Kopeć czekali na mnie przy trapie. Nie 
było ani trąbki, ani gwizdka ofcerskiego. ale w uścisku 
kości w palcach chrupały. Tricape był w drcćze z Japonii 
do U. K. Objechali cały świat. Widzieli tyle lądów, tyle 
mórz i ludzi o różnych kolorach... tomy mogliby pisać... 
— ale do „Naszych Sygnałów"! Kilka godzin spędziliśmy 
razem, a o tych morskich cudach — ani słówka. Siedzie
liśmy przy stole i mówiliśmy o Gdyni. Mówilśmy o tym 
szarym Bałtyku i o tych okrętach i statkach co w pierw
szych latach Niepodległości były jakby wózkami dziecię- 
cemi, w których woziliśmy, pieściliśmy i wychowywaliśmy 
przyszłe pokolenia dla obu Marynarek. Mówiliśmy o tych 
chatach rybackich, co wyrosły w szkoły, spichlerze i dwor
ce. o tych torfowiskach i piaskach co się zamieniły w 
ulice, skwery i nabrzeża granitowe. Długie szeregi pionie
rów. którzy od 1920 do 1939 budowali i umacniali Gdynię 
i wybrzeże — przesunęły się w naszych wspomnieniach. 
Nie zapomnieliśmy żadnego z tych, co tworzyli i kuli w 
betonie tę naszą cudną Perłę Bałtyku. Godziny mijały w 
tej koleżeńskiej biesiadzie i w tej wędrówce po ulicach

*

• Potwierdzeniem słów kol. Pławskiego i dowodem, do 
jakiego stopnia śniedziejemy na lądzie, jak nam brakuje 
głębokiego oddechu morza, niech będzie list kol. Kozioł-

♦

Morze, obce, dalekie,
Łączysz i dzielisz, grozisz i wabiss, 
Służysz i niszczysz, darzysz i grabisz. 
Nieujarzmione, powtarzasz mi:

„I‘m cruel sea...“
Przez lata służby na morzu człowiek zżywa się z iy- 

wiołem, tak blisko, że staje się jego cząstką, odpowiada na 
..zew morza" i rozumie go, zna i wyczuwa odruchy ży
wiołu, jego piękno w czasie ciszy, jego moc i gniew i w 
czasie zmagania się z zakłócającymi go przewrotami at
mosfery. Morze było dla mnie zawsze potężne w swej 
wymowie, ale zawsze swoje, przyjazne; nigdy groźne i 
okrutne, mimo niszczących cyklonów, sztormów i burz. 
Merze było mi zawsze przyjacielem wiernym, partnerem 
długich nieprzespanych nocy spędzonych na intymnym 

i zaułkach, do Fangrata i Zajdla, do obydwu Yacht-K.u- 
bów, Riviery, Kaszubił i Morskiego Osa .Zajrzeliśmy na 
Kamienną Górę i Oksywie, skąd tak dobrze Hel jest wi- 
doczny.W porcie wojennym stały nasze Czajki, Wichry, 
Żbiki, Gromy, stary Bałtyk i jeszcze starszy Lwów. Wierny 
„Komin", oowąchując nadbrzeżne polery sunął spokojn.e 
wzdłuż błyszczących burt OORP. Obecność Komina ozna
czała, że gdzieś w jego ogonowym sektorze należy szukać 
zbliżającej się sylwetki Dowódcy Floty. Ten Komin miał 
taki sympatyczny pysk, nigdy żadnej krzywdy mkomu nie 
zrobił, a jednak... sama obecność Jego w porcie pogrą
żała w „niepewność" wszystkich dowódców, zastępców, 
wachtowych, dyżurnych, flagowych, mechaników i... nie
ogolonych! Ale który z nich dzisiaj nie oddałby połowy 
pozostającego mu życia, by to wszystko wróciło, by to 
wszystko przeżyć raz jeszczez

Zdechł stary Komin! Zniknęły nasze Okręty! W na
szej Gdyni — czerwona zaraza! My, co żyjemy — rozpełz
liśmy się po całym Bożym świecie...

Tricape odpłynął, a na nim poszli kol. Gawędski i Ko
peć. Nie wiem, gdzie są oni obecnie, tak samo jak nie 
mogłem dowiedzieć się, gdzie byli przed te.n. Ale może 
jakiś inny tramp z trampami na pokładzie już zbliża się 
do Juan de Fuka i Victorii? Jeszcze raz proszę zanotować 
sobie mój odres: 2655 Cedar Hill Road, Victoria, B, C„ 
teł. E. 6453. Wszyscy Koledzy są mile widziani. Prosimy, 
czym chata bogata...

Za kilka miesięcy tuż przy handlowym porcie będzie 
stała Polska Gospoda pod nazwą „Biały Orzeł" (White 
Eagle Polish Association) na rogu Niagara Str. i Por
towej, tj. Dock Str. Dom już pod dachem. Statut nasz 
jest prawie identyczny ze statutem Samopomocy, a więc 
łatwo domyślić się, kto go napisał.

W przyszłości będą flaki i bigos, pączki i chruściki, 
będziecie się czuli, jak u siebie na statku, lub — jeżeli 
kto woli — u siebie w domu; — i będzie.ny mówili o 
Gdyni, Warszawie, Wilnie, Lwowie, Poznaniu, Krakowie, 
o Kominie i o tych, co jeszcze żyją.

ALE piszcie o sobie w „Naszych Sygnałach"! Róbcie 
to dla nas, którzy są mniej szczęśliwi i są skazani na to 
nudne i ciężkie życie za „Nawoźną Kurtyną!

Z koleżeńskim pozdrowieniem.
E. Plawski

♦

kowskiego, który po dłuższym pobycie w Londynie wyemi
grował parę miesięcy temu do Kanady i osiedlił się w 
British Columbia. •

♦

spojeniu własnej jaźni z niewidoczną, ale wiecznie żywą 
i ruchliwą czarną otchłanią oceanu.

Dla nas podwodników morze było szczególnie swoj
skie i przyjazne w czasie wojny jako jedyna osłona i 
ochrona czy to przed sztormem szalejącym na powierzch
ni (bo na 80 stóp pod wodą nie było już kołysania) czy 
przed bombami tak ze szwabskich jak i z własnych samo
lotów... Poprzez długie powojenne lata spędzone ną lon
dyńskim bruku, czułem się jak ryba z wody wyjęta, od
żywając tylko na krótko, gdy sztormy nad wybrzeżem 
przenosiły ponad miasto tchnienie soli i gnijących alg... 
zrywając się w ciśzy nocnej na syrenę holownika mija
jącego most na Tamizie, myśląc że to alarm klaksonu na 
zanurzenie...

Z biegiem , czasu morze pozostało — we wspomnieniach 
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tylko — jako minione piękno, które jak każde szczęście 
trwa krótko i nie wraca więcej. Wybierając się do Kanady 
cieszyłem się najw.ęcej na tydzień wakacji na morzu. Po
żegnanie starego świata w Liverpocl‘u na od jezdnym nie 
wróżyło zupełnie „wakacji", zarówno jak i biuletyny 
..pogodoznawców". Morze Irlandzkie szarpało się bezsilnie 
krótką falą (jak na Bałtyku), ale wzruszyć nie mogło 
„Empress of France". Za to po wyjściu na Atlantyk czekał 
już na nas wyjący „w morde-wind" i trzymał się przez 
cały czas przejścia: jednej nocy statek musiał sztormo
wać na minimalnej szybkości byle tylko ster utrzymać. 
Sztorm był dla mnie nie nowością, i całymi godzinami 
próbowałem ,Jstać wachty", czy to na opryskiwanym grze
bieniami górnym pomoście czy też bezpiecznie poza szybą 
pokładu spacerowego. Diremnie jednak starałem się 
przypomnieć morzu nasze dawne bliskie współżycie, na- 
próżno szukałem zerwanych więzi. Morze było złe, gniew
ne i nieme. Po raz p erwszy poczułem się obco na morzu, 
poczułem się jak pasażer,, niepotrzebny człowiek, szczur 
lądowy, dla którego morze istotnie jest „cruel sea“...

U wybrzeży Kanady.
Bramą wjazdową do Kanady jest ogromiib pęknięcie 

kontynentu północno - amerykańskiego, które stało się 
ujściem rzeki św. Wawrzyńca. Tędy szedł cały szlak kolo- 
nizacyjny, a przedtem jeszcze na parę wieków przygodni 
podróżnicy przemierzający Atlantyk obijali się o te wy
brzeża, między nimi i nasz Jan z Kolna. Skaliste, jałowe, 
niegościnne brzegi i burzliwe morza nie zachęcały do 
osiedlania się i trzeba było głodu w Europie, prześladowań 
religijnych, aby uparci rybacy bretońscy ciągnący na te 
wody za bogatymi połowami na mieliznach Nowej Fun- 
landii stworzyli pierwsze osiedla białych ludzi. Nie trudno 
sunie wyobrazić, że kiedy przejście Atlantyku wymagajo 
paru tygodni ryzykownej nawigacji, każdy, skrawek ląou 
spotkanego po długiej żegludze wycia wał się pięknym 

, schronieniem i nadzieją odpoczynku; iacwo też zrozumieć, 
że pierwszą wyspą u wejścia do rzeki św. Wawrzyńca 
bretońscy rybacy nazwali „Belle Isle" — Piękną Wyspą. 
.Wyspa jest dz ka, nieprzystępna, skalista i dzisiejszemu 
pasażerowi z luksusowego „linera" pozostaje jakp pusta 
nazwa, świadomy swego celu emigrant .. witą Belle Isle 
jako zapowiedź nowego świata, którego piękno kryje się 

l 81 w głębi .kraju, poza zewnętrzną, niewdzięczną szatą; kraju, 
którego bogactwo i podstawa obecnego i przyszłego dobro
bytu kryje się we wnętrzu tych dzikich niezamieszkałych 
skał.

Rzeką św. Wawrzyńca jedzie się do obecnego końca 
podróży, Montrealu, ćobre dwa dni. Za parę lat droga 

' wodna sięgnie poprzez Wielkie Jeziora do samego środka 
kontynentu. Stało się to na skutek otwarcie bogactw tych 
dzikich skał. Poprzez parę dziesiątków ostatnich lat 
trwały starania ze strony Kanady o pogłębienie górnej 
części rzeki i połączenie Wielkich Jezior z oceanem. Sta
rania te rozbijały się p sprzeciwy organizowane przez 
koncerny kolejowe oraz duże porty atlantyckie USA z No
wym Jorkiem na czele: naturalna droga morska do Wiel
kich Jezior oczywiście zmniejszy lądowe transporty kole
jowe i odb erze ruch portom atlantyckim. Gdy jednak w 
Labradorze odkryto olbrzymie złoża bogatej rudy żelaznej, 

‘■Wielkie stalownie USA potrzebujące rudy użyły swych 
J wpływów w Kongresie na poparcie kanadyjskich projek

tów rozbudowy drogi morskiej do Wielkich Jezior i oba 
kraje będą obecnie projekt realizować.

Podróżnikowi, który liznął trochę historii morskiej, 
rzeka św. Wawrzyńca nasuwa swoiste reminiscencje jako 
teatr długich i zaciętych zmagań i rywalizacji kolonial
nych. Tędy szli pierwsi biali osadnicy, tędy przyszli ich 
zdobywcy. Na rzece rozegrał się ostatni akt podboju Ka- 

-- ilady przez Koronę Brytyjską: oblężenie i upadek Que- 

bec‘u. Jak w starożytnej tragedii dwie główne wielkie po
stacie kolonialne: zdobywca Wolfe i obrońca Montcalm 
życie swe oddali w tym ostatnim akcie wielkiego dramatu 
historycznego. Mimo iż decydująca walka rozegrała się 
na „płaskowyżu Abrahama" na lądzie, podbój Kanady 
był wynikiem wypraw morskich. Poprzez kilka pokoleń, 
francuskie osiedla rybackie łupione były przez pirackie 
napady anglo askich sąsiadów spod Bostonu, z Massa- 
chussets i Maine. Podczas wojen między Francją a Anglią 
flota brytyjska operowała na tych wodach. Patrząc dzisiaj 
z rzeki na cytadelę Quebecu wyniesioną na niedostępnej 
skale, trudno jest zrozumieć, jaka niepojęta wiara w po
wodzenie musiała kierować ekspedycją Wolfa, pciywają- 
cego się na zdobycie niebotycznej twierdzy’ od strony mo
rza! Operując 3000 mil od baz domowych, z ograniczoną 
ilością zaopatrzenia, z korpusem ekspedycyjnym dziesiąt
kowanym przez choroby i w obliczu krótkiego czasu na 
zakończenie kampanii zanim lody zamkną rzękę na zimę! 
Istnieje hipoteza historyczna, że bezpośrednim powodem 
upadku twierdzy była zdrada spowodowana inl.jgami 
„koleżanki po fachu" Madame Pompadur; patrząc się z 
rzeki na cytadelę na górze, trudno jest uwierzyć, że tak 
istotnie nie było. Hipoteza ta chce podać za fakt, że nocne 
lądowanie angielskie nastąpiło na odcinku bronionym 
przsz człowieka o miękkim nazwisku Bougainville, oraz 
że w czasie, kiedy ten młody człowiek miał „stać wachty" 
Ha wybrzeżu, bawił on piękną panią w jej buduarze. Hipo
tezę stworzył historyk — Bougainville natomiast był ma
rynarzem i charakteru bynamniej nie miał miękkiego, 
to też hipotezie trudno jest dać wiarę. Faktem jest, że 
upadek QuebeCu zdecydowany został nie na rzece Św. 
Wawrzyńca, ale pod Morbihan, na wybrzeżu bretońskim. 
w Kanale Angielskim, tam wszędzie, gdzie flota angielska 
topiła okręty francuskie i zdobywała niekwestionowane 
panowanie na morzu.

Ekspedycja Wolfa, tak jak i inne poprzedzające ją 
wypady morskie z Anglii na rzekę Św. Wawrzyńca, pozo- 
stają jako wspaniały wyczyn z punktu widzenia czysto 
nawigacyjnego. Jadąc przez rzekę pełną prądów, zdrad
liwych i szybko zmieniających się mielizn, ukrytych skał 
podwodnych, poddaną kaprysom pogody (mgły i brak 
łączności między flotą we mgle) — marynarz dziesiejszy 
z podziwem patrzy na nawigatorów XVII wieku, którzy 
wiedli okręty do celu bez radaru, sondy i logu elektrycz
nego. Małe znanym faktem jest, że prowadzenie pomia
rów hydrograficznych na rzece dla stron wojujących, do
konywane było pi zez dwóch młodych ludzi: wspomniany 
wyżej Bougainville oraz Cook po stronie angielskiej. Obaj 
oni zasłynęli później jako wielcy żeglarze i odkrywcy.

Szczytne, strzeliste góry 
W słońcu czy poprzez chmury 
Wabią urokiem, czarują widokiem, • 
Slą zew: „Rzuć miejskie mury, 
Zbądż trosk, wróć do Natury..."

Po przejechaniu prerii kanadyjskich uparcie przypo
minających nasze polskie pola i krajobrazy, spotyka wę
drowca na zachód bajkowy kraj Gór Skalistych, które 
wraz z przylegającymi pasmami górskimi pokrywają cały 
zachodni szmat Kanady. Patrząc na niesamowicie fan
tastyczne kształty i zrywy gór trudno się oprzeć docieka
niom co za potężne i bolesne wstrząsy musiała nasza pla
neta przechodzić w okresie swego dzieciństwa. Wyszła 
niedawno książka (emigranta) Emanuela Wielikowskiego 
podająca hipotezę, że ziemia w swej historii, więcej niż 
jeden raz zmieniał swój kierunek obrotu dookoła osi 
na skutek „kolizji światów". tj. zbiegnięcia się orbit 
dwóch planet. (Do zderzenia, któreby „rozniosło w drzaz
gi" obie planety, nie doszło, gdvż ogromne ładunki elek
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tryczne obu mas planetarnych, wymieniając Jowiszowe 
pioruny między sobą, odrzuciły obie planety spowrotem 
na swoje — albo zmienione — orbity.) Jeśli wierzyć tej 
hipotezie, to formację kontynentu amerykańskiego wytłu
maczyć można podobną kolizją w okresie, kiedy skorupa 
ziemska dopiero stygła: gdy olbrzymie masy zbliżały się 
na krytyczną odległość, siły wzajemnego przyciągania 
zakłóciły ich obrót dookoła osi i obie planety zatrzymały 
się w swym obrocie. Nagłe zatrzymanie się musiało wy
tworzyć „zmarszczenie" się skorupy ziemskiej na całej jej 
długości — „zmarszczka" ta istotnie ukazuje się wzdłuż 
całego zachodniego brzegu kontynentu Ameryki od Alaski 
do Ziemi Ognistej. Oficjalna geologia ma inne zdanie o 
formacji tej części świata i góry zachodnio-amerykańskie 
tłumaczy jako wynik erupcji wulkanicznych, pozostałości 
których w czynnej formie rozsiane są również od Alaski 
do Ziemi Ognistej. Hipotezy na stronę; niektóre wyskoki 
Gór Skalistych zachowują jednak do dziś dnia wyraźny 
wygląd p.zełamania, pęknięcia skorupy ziemskiej i wy
rzucenia jej pionowo w górę. Ostrych konturów warstwi- 
cowych w twardej skale nie zatarły eiozje wody- i powie
trza poprzez miliony lat powolnego działania; skał tak 
twardych, że nie ima się ich żadna wegetacja; skał pięk
nych w kolorycie dzięki bogactwu rud kruszcowych i mie
niących się wszyst :imi kolorami tęczy o wschodzie czy 
zachodzie słońca. Kraj Brytyjskiej Kolumbii, zgubiony 
między górami, wygląda jak świat z bajki i przekraczanie 
pasm górskich w pouróży do wybrzeży Pacyfiku należy 
do przeżyć niezatartych na długi czas,

Z całej Kanady, Kolumbia Brytyjska jest najmłodszą 
prowincją, rozwój której był opóźniony przez górzystą 
niedostępność terenu. Obecnie kraj ten przedstawia obraz 
największej rozbudowy przemysłu i handlu, umożliwionej 
powstaniem nowych sieci komunikacyjnych*  udostępnie
niem dziewiczych obszarów dla przedsiębiorczej pene
tracji pioniera. Okres wielkich odkryć mineralnych by
najmniej nie minął już na dobre i większa część Kolumbii 
Brytyjskiej nie jest jeszcze geologicznie zbadana. Natural
ne bogactwa kraju wykorzystywane są coraz to na więk
szą skalę i każdy rok jest widokiem nowych przedsię
wzięć podejmowanych na milionową miarę. „Gorączka 
złota" zmieniła się na „gorączkę" uranium, azbestu, ropy 
itp. Góry są nie tylko skarbcem bogactw mineralnych — 
wodospady górskie są niewyczerpanym źródłem taniej 
energii elektrycznej i za parę lat Kolumbia Brytyjska 
będzie przodować całemu światu w wykorzystywaniu tego 
naturalnego bogactwa. Tak jak dawniej „gorączka złota" 
ściągała przybyszów z całego świata na te pustkowia, tak 
dzisiaj powtarza się to samo tylko w nowoczesnej, zorga
nizowanej postaci, planowo, i bez wyzysku i spekulacji. 
Przykładem jest między innymi projekt olbrzymich za
kładów aluminionwych położonych w rejonie południowej 
Alaski (Kemano-Kitimat). Fabryka położona w „dzikiej 
puszczy" da z czasem możność rozbudowy miasta plano
wanego na 50.000 mieszkańców: wszystkie grunta należą 
do koncernu aluminiowego i normalna w takich wypad
kach spekulacja na handlu gruntami została uniemożli
wiona. Budowę fabryki poprzedziło stworzenie siłowni 
wodno-elektrycznej wybudowanej we wnętrzu skały, wy
korzystującą spadek wody tunelami o sile 16 razy większej 
od wodospadu Niagara. Do pracy tej przyłożył się kol. A. 
Kadulski, którego ta nowa „gorączka złota" ściągnęła ty
siące mil z Argentyny. Praca tego rodzaju, na odludziu i 
bezdrożu, płatna jest nawet jak na Kanadę bardzo wyso
ko, i Kolumbia Brytyjska cieszy się obecnie najwyższą (z 
całej Kanady) stawką przeciętnych zarobków wynoszą
cych około 55 doi. tygodniowo.

Trzecim źródłem bogactwa kraju jest urodzajność 
ziemi położonej w górskim klimacie. Pomimo iż południo

wa część Kolumbii Brytyjskiej leży na tej samej szerokości 
geograficznej co Anglia i Polska (i odległa jest o dobre 
1000 mil od gorącej Kalifornii), rodzą się tutaj winog.ona, 
brzoskwinie, „pimientos" itp. wymagające normalnie bar
dziej południowego klimatu. Naniesione w doliny w 
okresie polodowcowym złoża wulkanicznego „silfu" są 
nadzwyczaj urodzajne; schowane między wysokimi góra
mi doliny zakryte są od wiatrów i cieszą się pełnią słońca; 
sucha atmosfera przepuszcza maksimum tak cieplnych 
jak i pozafiołkowych promieni i powoduje fantastycznie 
bujną wegetację. Czy zimą czy latem słońce tutaj grzeje 
i opala a ziemia rodzi niesamowicie. Po naszym przyjeż- 
dzie w początkach listopada, widzieliśmy całe po,a pomi
dorów, ogórKów, pimientos, gnijących na ziemi, gdyż nie 
ma komu ich zbierać... Oglądaliśmy sady owocowe jakby 
wyjęte z obrazka dziecinnej książki czarodziejskiej: drze
wa bez liści, obwieszone setkami jabłek lśniących zlotem i 
czerwienią; drzewa potrząsane od czasu do czasu, aby 
spadającym owocem nakarmić trzodę chlewną wałąsającą 
się pod drzewami... Słyszeliśmy o całych; zbiorach .moreli 
i brzoskwiń zaoranych spowrotem w rolę,, gdyż nie było 
na miejscu nawet trzody chlewnej chętnej do żerowania 
na nich...

Kanada — kraj młody, piękny i bogaty o liczb.e 
ludności odpowiadającej Rumunii czy Jugosławiii wybił 
się na czołowe stanowisko w świecie, tak pod wzglęciem 
ekonomicznym jak i politycznym, w uoiegłym ioku Kana
da stanęła na trzecim miejscu w światowej produkcji 
(licząc na głowę mieszkańca); dolar kanadyjski stoi o 
parę centów wyżej od swego amerykańskiego równoważ
nika, ku niekłamanej i zgoła nie ukrywanej złości tury
stów amerykańskich, wierzących w cmnipotencję „złotego 
cielca" dolarowego i nagle przekonywujących się, że ich 
bożyszcze — dolar — nie ma tutaj pełnej wartości... •

W Kanadzie przeważa rozsądny umiar społeczny, 
kwitnie największy dorobek kultury anglosaskiej: toleran
cja. Oto jest kraj, w którym po dawnych bratobójczych 
walkach kolonialnych, dwie popizeanio wrogie sobie naro
dowości żyją w zgodnej współpracy, zachowując odrębne 
języki i kultury. Późniejsi przybysze z całego świata znaj, 
dują tę samą tolerancję, cieszą się zupełnym vbrakiem 
dyskryminacji odnośnie pochodzenia; znajdują warunki, 
w których prawdziwa wolność równość, a może nawet i 
braterstwo ma szanse prawdziwej realizacji. Istnieją 
gdzieniegdzie odruchy „nacjonalizmu" zwłaszcza w bieżą
cym okresie dobrobytu powojennego, oraz w wyniku opusz
czenia coraz to nowych zastępów młodzieży wyszkolonej 
przez tutejsze uczelnie. Niektóre „rodzime" firmy lansują 
idee zatrudniania tylko „rodowitych" Kanadyjczyków, 
ale przeważnie jest to tylko „trick" reklamowy bez głęb
szego podłoża. Znajomość historii pomaga w argumento
waniu, że jedynymi rodowitymi Kanadyjczykami są tylko 
czerwonoskórzy Indianie, żyjący koczowniczo jak cyganie 
w rezerwatach, i których rząd za wszelką cenę stara się 
uchronić od kompletnego zdegenerowania wskutek pijań
stwa. Śmiech czasem bierze słysząc hasła rodowitości gło
szone przez Kanadyjczyka o. nazwisku Gunnarson czy 
„Harry" Schultze...

Wspomniana wyżej wysoka stawka przeciętnych za
robków ma swoje „ale". Kanadyjskie biura emigracyjne 
rozdmuchują 55 doi. stawkę tygodniową, aby zachęcić i 
ściągnąć tutaj nowe rzesze pracowników, ale statystyki 
trzeba umieć czytać, aby na nich polegać. Wysoka stawka 
zarobków Obliczana jest nie w stosunku przeciętnym na 
głowę ludności, ale tylko w stosunku do ilości ludzi pra
cujących: bezrobotni wyjęci są spod statystyki. Statysty
ka jest nie tyle fałszywa ile zwodnicza: biorąfc Brytyjską 
Kolumbię jako przykład — ostatniej zimy Jeden Van- 
couver miał około 50.000 bezrobotnych: jeśli by ich wli
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czyć do statystyki, to stawka przeciętnych zarobków nic 
byłaby nęcąca. Koniec wojny w Korei nie zatrzymał 
rozpędu produkcji kanadyjskiej: ceny na giełdzie spadły 
nieco, ale podniosły się spowrotem; wskaźnik sprzedaży 
detalicznej (najlepsze kryterium dobrobytu, gdyż odbija 
siłę kupna przeciętnego obywatela) idzie stale w górę. 
Newe wielkie projekty rozbudowy potrzebują wciąż no
wych rąk do praży. Faktem jednak jest, że niekontrolowa
na emigracja spodowała chwilowe (miejmy nadzieję) 
bezrobocie. W niektórych prowincjach, główn e w Kolum
bii Brytyjskiej, beziobocie jest sezonowe, gdyż wyręb i 
spław drzewa ustaje zimą, jak również większość budo
wlanych przedsięwzięć zwalnia pracowników na zimę.

Stan bezrobocia zmniejszył się do około 300.000 bez
robotnych ma całą Kanadę! w połowie kwietnia (1953 r.». 

kiedy budowle i wyrąb drzewa ruszy na wiosnę. Opinia 
publiczna zaczyna wywierać nacisk na rządy tak w pro
wincjach jak i federalny o podjęcie kroków, celem zapo
bieżenia braku pracy na przyszłość. Jednym z takich kro
ków może być wstrzymanie imigracji i wyznaczenie 1 ocz
nych przydziałów, poronnie jak to ma miejsce w USA...

Bezrobocie się jednak nie widzi — każdy sobie jakoś 
daje radę... kraj kwitnie dobrobytem. Kanada — to kraj 
przyszłości, w którym młodzież ma chyba największe na 
świecie szanse powodzenia i dorobku. Kraj — w którym 
nawet nam warto spędzić ostatnie lata tułaczej wędrówki, 
gdzie warto nawet w pocie czoła pracować na chleb co
dzienny, gdyż Natura swym pięknem wynagradza i za
pomnieć daje niedolę...

J Koziołkowski

*

• Koledze Koziołkowskiemu niewątpliwie należy się 
nasza wdzięcz ość za opisanie swoich wrażeń jak również 
za tak sumienną, ozenę obecnej sytuacji gospodarczej i 
przypomnienie nam szczegółów z historii Kanady.

Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych i umiejsco
wieniu się w Los Angeles nad brzegiem morza — Playa 
Del Rey jest w zasadzie maleńką cząstką wielkiego mia
sta — rozkoszowałem się życiem — nieco odmiennym, do 
jakiego byłem przyzwyczajony...

Nie będę opisywał obszernie wydarzeń i pociągnięć 
moich na tutejszym terenie — natomiast przejdę do fak
tów. Jakkolwiek nie miałem wielkiej nadziei na dostanie 
się do Marynarki Handlowej, to Jednak dowiadywałem 
się o możliwościach. Będąc cudzoziemcem bardzo ciężko 
dostać się do Marynarki Handlowej na Wybrzeżu Pacy
fiku — sytuacja jest zupełnie inna na wschodnim wybrze
żu. Najwyższy stopień, Jaki cudzoziemiec może otrzymać 
po zdaniu egzaminu Jest Able Seaman — niezależnie od 
stopnia poprzednio posiadanego — wymagana jest pewna 
ilość pływania i referencje. Na statek nie można się do
stać bez należenia do „Union" — unlon jest przepełniony i 
nie przyjmuje nowych członków. Ruch statków na tym 
odcinku jest bardzo mały. Jedna czy dwie linie mają 
statki przybrzeżne operujące poza związkiem, ale na nie 
nie może dostać się cudzoziemiec.

Przez parę miesięcy pracowałem jako „construction 
worker" — celowo pracowałem, gdyż mieliśmy zamiar bu
dowania własnego domu i chciałem częściowo samemu 
budować — zysk dwa. trzy a może i więcej tysiączków. w

♦

• Nie wątpimy, że kol. Michałkiewicz jako Los Angeles‘ki 
Ponikiewski będzie cieszył się takim samym popar

ciem i powodzeniem jak jego londyński kolega „po ubez
pieczeniu".

*

Drodzy Koledzy!
Strasznie zalegałem z odezwaniem się do Was, zawi

niłem mocno. Zarząd już na pewno wie, że nasza tutejsza 
Samopomoc Mar. Woj. poszła pod skrzydło Samopomocy 
Lotniczej i w ten sposób zrobiła z niej Samopomoc Lotni
czą i Marynarki Wojennej. Sekcja morska w SL składa 
się obecnie z 16 członków rzeczywistych: Graczyk Franci-

♦

• Również emigrantem stosunkowo świeże.; daty jest kol. 
M. Michalidewicz, który wyjechał do USA i także jak obaj 
poprzedni nasi korespondenci osiedlił się nad brzegami 
Pacyfiku. Oto co pisze kol. Michalkiewicz o swoich pleiw- 
szych miesiącach w Los Angeles. • 

zależności od domu. Ponieważ jednak w międzyczasie 
zmieniliśmy nasze plany, zacząłem się rozglądać za czymś 
bardziej ponętnym i odpowiednim. Po paru miesiącach 
ojserwacji, zapytywań, rad znajomycn i przyjaciół, dosze
dłem do przekonania, że najbardziej lukratywną propo
zycją dla mnie na tutejszym gruncie jest „selling". Prze
prowadziłem proces eliminacji i doszedłem do końcowego 
momentu — Insurance! Nie jest to takie proste jak się 
może wydawać. Początki są bardzo ciężkie i kolcami Jest 
droga wysłana, ale... możliwości są nieograniczone. Średnio 
trzeba liczyć na 10 godzin dziennej pracy — uczciwej pra
cy, aby żyć. Jeżeli ktoś ma entuzjazm, chęć osiągnięcia 
sukcesu, nie boi się pracy, to droga na tym polu jest 
otwarta.

Wybrałem New York Life jako jedną z najlepszych i 
największych organizacji w USA. Miałem również cały 
szereg innych propozycyj. Ponad wszystko nie spodziewa
łem się, że Chase będzie wysyłał listy poza USA. I to 
gdzie... Polish Navy... Będę miał okazję pożartowania ju
tro wieczorem na zebraniu. Trudno mi Jest powiedzieć, 
jakie są pytania postawione w liście, ale przypuszczam, 
że nie mogą one zawierać nic więcej , aniżeli zapytania w 
związku z moją służbą w Marynarce Wojennej, cechami 
charakteru, względnie wadami, jak kto woli. Oczywiście, 
że każdy woli otrzymać Jak najlepsze referencje.

M. Michalkiewicz 

♦

• A teraz duży skok na południe, do Buenos Aires, skąd 
kol. Januszewski przesyła garść bieżących wiadomości o 
losach tamtejszej grupki członków Samopomocy. •

♦

szek, Januszewski Walery. Kiciński Zygmunt, Koblerzycki 
Mieczysław, Lubowiecka Wanda (Makowska), Maracewicz 
Wszechwład. Mazur Jan, Missala Jerzy, Miszewska-Runge 
Ewa, Serafin Michał, Szczerbik Dobrosław, Seltenreich 
Edward, Topolnicka Wanda, Taslemski Marian, Wrzesiń
ski Stanisław, Zarzecki Kazimierz.

Lotnicy wyrazili chęć bliższego zapoznania się z Ma
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rynarką, i prosili o jakiekolwiek źródła oraz ew. fotogra
fie, jak i referaty na zebraniach. Uważam ,że wskazanym 
byłoby dać lotnikom t. zn. tutejszej S. L. i Mar. Woj. 
cały zbiór „Naszycn Sygnałów" od pierwszego numeru, 
gdyż to jest, moim zda mm, jeżeli nie najlepsze, to w każ
dym razie bardzo dobre źródło co zapoznania się z Mary
narzami i Marynarką. Sam niestety nie posiadam żad
nych fotografii, bo sztaby, w których „przewojowałem" 
ostatnią wojnę nie uważałem za specjalnie ciekawe objek- 
ty jako pamiątki wojenne. Porozglądamy się po innych 
marynarzach, może coś tam się znajdzie. Zobaczymy, a 
tymczasem bardzo bym prosił o komplet ..Naszych Sygna
łów".

Jakoś zupełnie przegapiłem wzmiankę w „Naszych 
Sygnałach" za miesiąc sierpień-wrzesień, na stronie 7 
..Buenos Aires". Dopiero w tych dniach wpadła mi ta 
wzmianka w oko, no i muszę stanowczo „zaprotestować": 
I oświadczam najsolenniej, że SMW w Argentynie powstała 
nie dzięki staraniom moim, tylko dzięki decyzji Z. 
Kicińskiego. Upewniam was, że żeby nie ta decyzja, żadne 
moje starania by nie pomogły. Proszę bardzo o sprostowa
nie.

♦
• Dopilnujemy Sekretariatu, aby wysyłał „N. Sygnały" 
dla wszystkich członków pod adresem Kolegi i prosimy o 
więcej wiadomości, zwłaszcza, czym zajmują się koledzy 
wymienieni w liście i jak im się powodzi.

Z Buenos Aires wielkie góry i wielką wodę trzeba

♦
Przesyłam 20 sh. na pokrycie mych składek, o których 

zapomniałem zupełnie, za co przepraszam. Bardzo dziękuję 
Busiakiwiczowi za objaśnienie sprawy obywatelstwa. Do
skonale to napisał i ma świętą rację, mówiąc, że nie moż
na zrozumieć, czy to jest użyteczne, bo ja też tego zrozu
mieć nie mogę, mimo, że tutejsi Anglosasi wywierają ter
ror moralny na tę sprawę. Ja stale im mówię, że lepiej 
kopać nie będę w ogrodzie po przyjęciu obywatelstwa, a 
poza tym to mi nie imponuje, czego zrozumieć nie mogą. 
Wczorajsza wiadomość z Indochin zrobiła na tubylcach 
wrażenie i zaczynają myśleć, że Anglia nie ma racji a

♦
• Tuż zaraz w Tasmanii (nieco ponad 1000 mili pracu
je kol. Wierzbowski jako inżynier lądowy i wodny, który

♦
Z daleka wygląda pewno, że skaczę z kwiatka na 

kwiatek i szukam szczęście w coraz to innym miejscu. W 
rzeczywistości wciąż pracuję w H. E. C, (The Hydro Eelec- 
tric Commission ol Tasmania) i tak długo dopóki nie 
uwierzę, że zaczynam już być starszym panem, nie zasiądę 
w biurze. Co kilka miesięcy nawet może się zdarzyć, że 
będę prosił o odnotowanie zmiany adresu. Dotychczas 
perspektywa pracy w biurze odstrasza mnie a siedzenie 
w dziale budowy w powyższej firmie równa się ciągłym 
przeniesieniom z budowy na budowę. Właściwie już w 
grudniu pożegnaliśmy oposy i kangury i wróciliśmy do cy
wilizacji — może się jednak okazać, że my, albo one, za 
sobą zatęskniliśmy i jazda z powrotem do bushu. Żyle się 
tu zasadniczo spokojnie jak w małym prowincjonalnym 
miasteczku — choć to stolica Tasmanii — ..wielkie miasto"

♦

Bardzo proszę o powiadomienie mnie jak stoi sprawa 
pomocy kol. Łabudzie. Również proszę o wiadomość o 
sprawie zamordowania ś. p. kol. Orzegowskiego. Czy wia
dome są szczegóły?

Strasznie mi trudno idzie pisanie na maszynie biu
rowej (moją już dawno sprzedałem w celu powiększenia 
mego stanu finansowego).

Ostatnio otrzymałem tylko osobiście jeden egzemp
larz „Naszych Sygnałów" .(Otrzymał też inż. Kiciński i 
może jeszcze kilk osób.) Poprzednio otrzymywałem 10 - 
12 egzeplarzy i rozsyłałem je do członków naszej SMW. 
Jeżeli to Centrali nie robi kłopotu, proszę nadal o przy
syłanie na mój adres ew. na całą ilość członków SMW, bo 
wielu z nich dosyć często podróżuje i prosi, abym ja im 
przesyłał. (Większość członków należy do „Dywizjonu Ki
cińskiego", t.zn. służy u byłego Siemensa, obecnej Elecro- 
dinie E. N. i należy do sekcji, którą „dowodził" właśnie 
inż. Kiciński. Tamże należę i ja.

Tymczasem prz.syłam najserdeczn ej pozdrowienia 
dla Samopomocy, a przez to samo i dla wszystkich Ko
legów.

W. Januszewski

*
przebyć, by dostać się do kol. Franckiego w Nowej Zelan
dii. Jakoś niechętnie zamienia on lemiesz na pióro i zbyt 
rzadko i zbyt mało do nas pisze, choć chyba wiele cieka
wego dałoby się napisać o tych naszych antypodach.

Pod datą 10. 5. 54 pisze kol. Francki:

♦
Ameryka ją ma. Nie przez rozum, ale przez poczucie prze
strzeni i dystansu. Ookryli w ciągu jednego dnia, że „Rus- 
sia is not Ally", a McCarthy ma dużo racji. Zaczęli tłum
nie przychodzić i pytsć, czy P„ls.;a pręat.o zrobi powstanie. 
Nawet w radio zaczęli się tym interesować. Zapewniam 
ich, że nie zrobi, gdyż oczekuje tym razem pierwszych 
strzałów od Nowozelandczyków. Ogromnie się tym zmar
twili, ale ja „cant help". Byleby tylko w Kraju to rozu
mieli, tak jasno, jak my po tej stronie barykady.

Łączę serdeczne pozdrowienia.
W. Francki

♦
w ten sposób usprawiedliwia się przed nami z ciągłych 
zmian adresu:

*
Hobart. Za wyjątkiem takich wydarzeń jak wizyta królo
wej, afera Petrova i „porwanie" Mrs. Petrow albo jak 
ostatnio pięć razy dziennie powtarzana historia obywatela, 
który sobie wybudował dom na rozstajnych drogach i w 
ciągu siedmiu lat ogrodzenie jego spowodowało 37 (wyraź
nie: trzydzieści siedem) wypadków samochodowych. Wła
dze głowią się teraz, co lepiej — przenieść obywatela, czy 
też zmienić kierunek drogi. Muszę zaznaczyć, że jest to 
główna szosa łącząca Hobart z Lauceston.

Uprzejmie proszę o podanie mi przy okazji adresu Z. 
Janowskiego „Kuby". Chciałbym wiedzieć co się z nim 
dzieje.

Ściskam dłoń i łączę pozdrowienia dla Kolegów.

Inż. S. W. Wierzbowski
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• Adres ko . J. Janowskiego Kuby" podał Sekretariat 
listownie więc nam pozostanie jedynie prze lanie życzeń 
prowadzenia nadal ruchliweg > trybu życia i przez Cypr 
wrócić do Londynu.

Z tym Cyprem i wyjazdem kol. Łomidzego było tak. 
Pożegnaliśmy go uroczyście i z łezką w oku przy okazji 
jednej z herbatek w Samopomocy. Kol. Łomidze zlikwi
dował swoje mieszkanie, rozdzielił hojną ręką co cięższe 
dobra doczesne i mając kontrakt w kieszeni spokojnie — 
kątem u znajomych —- oczekiwał na załatwienie jakiejś 
drobnej formalności i bilet samolotowy. „Drobna formal- 
ność“zajęła dwa miesiące, w czasie których widywaliśmy

♦
Drodzy Koledzy!
Okazuje się, że naprawdę Was lubię i kocham ogrom

nie. i tęsknię za Wami. Nawet Busiak zdaleka wygląda 
bardzo wysoki. I na sercu jakoś zrobiło mi się smutno, 
gdy przeczyt:łem, że będzie „herbatka", na której ja 
chyba po raz pierwszy nie będę. Nie wątpię oczywiście, 
że będzie udana, bo Koło Pań wkłada w organizowanie 
tych imprez tyle serca, że nawet „Pay'a“ do nich prze
konały. A propos przekonać, otóż ja długo muszę prze
konywać towarzystwo angielsko-amerykańskie, że nie je
stem tubylcem. Jak wiadomo, oni z niemi prywatnie nie 
zadają się. A ja rzeczywiście w przeciągu kilku dni tak 
się opaliłem, a przy tym jeszcze schudłem, że trudno 
mnie odróżnić od miejscowych, którzy zresztą przeważnie 
witają mnie w językach, greckim, tureckim i ormiańskim 
i dziwią się, że im nie odpowiadam. Prawdopodobnie uwa
żają mnie za odszczepieńca.

Zamieszkałem, to znaczy przeniosłem się, do Dom 
Hotel który jest uważany pod względem komfortu za 
najlepszy na środkowym Wschodzie. You telling me! — 
% zarobku idzie na życie i mieszkanie i to ma trwać 
jeszcze około 2 miesięcy, Później już będą gotowe fiaty 
urzędowe b. wygodne 1 znowu przejdę na swoje gospodar
stwo. Gdyby było inaczej stracę i zdrowie i pieniądze a 
wtedy katastiofa dla Busiaka, bo nie będę mógł szybko 
zwrócić długu A propos czy uwierzył on już, że ja na
prawdę wyjechałem? Wracając do mojego hotelu, jest 
on sławny z tego, że mieszkają w nim rezydenci i doży
wają lu śmierci nie wracając do Anglii. Za mną siedzi

♦
Wszyscy życzymy Koledze powodzenia w pracy a w 

szczególności pozbycia się szelek, które muszą być nie
znośnym ciężarem w tamtejszych warunkach. Może Tyrol
ski strój góralski z organicznie wbudowanymi w koszulę

*

Tym wszystkim, którzy na
Nowiusieńka, lśniąca maszyna do pisania kłapała do 

mnie bielą klawiszy w zachęcającym uśmiechu. — Ktoś 
mi ściskał dłoń przekazując ją, — niby tą maszynę — 
Jako dar od kolegów z Ameryki...

Naturalnie byłem wzruszony i w myśli — a właściwie 
we śnie — obliczałem ile będzie kosztowała zmiana czcio
nek na polskie. Wyciągałem ręce po ów dar, ale dar 
był zawsze w jednakowej, niedosięgalnej odległości.

Obudziłem się mokry ze wzruszenia i chciwości — z 
nogami pod. . poduszką — znak, że sen był męczący. 

go ciągle w tym samym podróżnym ubraniu, przemykają
cego możliwie najdalej od przyjaciół, którzy świadomie 
czy nieświadomie, dolewali oliwy do ognia jego zgryzot 
niewinnymi pytaniami: „Co, jeszcze nie wyjechałeś?". 
Chudł, niknął w oczach, o ile to w ogóle było jeszcze 
możliwe, aż wreszcie pewnej soboty cihutko rozpłynął się 
w przestworzach.

Nic więc dziwnego, że większość londyńskich kolegów 
jego i znajomych szeptała między sobą, że ukrywa się 
gdzieś w Londynie coraz chudszy i coraz to trudniejszy do 
zauważenia. Aby zadać kłam tym plotkom, publikujemy 
autentyczny list kol. Łomidze‘go nadany z Cypru ze znacz
kiem i stemplem pocztowym cypryjskim:

♦
staruszka lat chyba ze 120 (nie wypada jej się pytać) 
obok jakiś stale gadający do siebie staruszek. Jednym 
słowem na sali przy lunch‘u zawsze s edzi około 40.000 
lat. Aż strach! Czy teraz Państwo uwierzą mi, gdy w 
Londynie mówiłem, że wolę w jakikolwiek sposób umrzeć, 
aby nie dożyć takiego wieku. Przeważnie wszyscy oni są 
samotni i nawet kelnerzy już się denerwują, bo nie mogą 
się doczekać jakiegoś małego zapisu.

Kyrenia zaczyna się szybko rozbudowywać i właści
ciele pensjonatów i hoteli robią kokosowe interesy. Zresz 
tą wszyscy ciągną skórę z obcego. Woclworthowskie rze
czy kosztują tu kilkakrotnie więcej.

Jest tu ładnie, dużo słońca i dużo niebieskiego morza, 
ale bez statków i bez ryb. Takiego jasnego gwiaździstego 
nieba dawno nie widziałem. Jeszcze nie plażowałem bo 
po prostu nie mam czasu. Jestem tak zmęczony pisaniem 
i czytaniem urzędowym, że pisanie listów do miłych przy
jaciół sprawia mi ogromną trudność. Dlatego pro~zę praw
dziwych przyjaciół uważać ten list tak jakby był pisany 
do każdego z osobna.

Jest tu za gorąco dla mnie, bo z musu chodzę w 
marynarce. Jeżeli sobie mnie przypominacie, a raczej 
moją figurę, to spodnie bez szelek nie chcą mi się trzy
mać. Przez te szelki ani w szortach ani bez marynarki 
chodzić nie mogę.

Kończę i przesyłam wszystkim moje bardzo serdeczne 
pozdrowienia. —"

W. ŁOMIDZE

*
szelkami załatwiłby sprawę radykalnie? Chętnie podej- 
miemy się pośrednictwa w sprowadzeniu.

Na koniec Londyn, tym razem dobrze reprezentowany 
dwoma listami. Pierwszy spod pióra kol. Krakusa, pióra, 
które tak cenimy i lubimy poświęcony:

*

zjeżdzie S.M.W. nie byli
Na szczęście słońce, które bezczelnie zaglądało mi w 

oczy wydarło spod powiek resztki radości i o 11-ei już 
byłem na nogach, trochę wprawdzie niepewnych po 
„ostatnim" wczoraj, ale przecież własnych.

Kol. Kozłowski, a ściśle mówiąc serdeczny przyjaciel, 
który mnie zwykle niezwykle gościnnie przyjmuje u siebie 
podczas postoju w Londynie — radby mi nieba przychylić 
łącznie z telewizją, coctail-barem i kluczami.

Onże właśnie Kol. Kozłowski przypomniał mi przy 
porannym koniaku, że dziś właśnie jest drugi — na szczę
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ście ostatni dzień Zjazdu S.M.W. i że pewnie wypadałoby 
pójść — przynajmniej symbolicznie, że trzeba na 3-cią 
— możnaby było wprawdzie na 6-tą, na herbatkę — ale 
mogą nie dać. Panie z opieki mogą sprawdzać, zresztą 
raz do roku należy poświęcić trzy całe godziny dla dobra 
ludzkości i... wogóle rację miał i poczucie obowiązku miał.

Nie oponowałem — tembardziej, że jeszcze raz mi 
stanęła przed oczyma owa maszyna — ukryłem rumieniec 
wstydu w lustrze i właśnie w tym momencie „dobił" do 
nas Kol. Fangerog (też ma klucze) świecąc bielą sztyw
nego gorsu, w muszce i niezwykle uroczysty.

— Cóż się tak wystroiłeś Jaś — pytam — przecież 
to dziś zwykła niedziela?

Zachrzęścił gors 1 Jaś rzecze: — Dla was zwykła, dla 
mnie nie, — jadę na Zjazd, będę wybierał nowy Zarząd 
— kto wie, może... nigdy nic nie wiadomo — człowiek 
jedzie nikim — może wrócić kimś...

Kol. Kozłowski westchnął i... sięgnął też po muszkę.
Korzystając z przywileju zupełnego zadomowienia się 

— narazie jeszcze z ręcznikiem na szyji, otworzyłem coc- 
Łail-bar. Zamigotał kryształ złotem pasków. „Pedro Con- 
stantino" ma cudny, rubinowy kolor.

Jaś powiada: — Tak likier od rana? Wtydzilibyście 
się, jak dzieci — mówi — bo to i słodkie i lepi się, wy
prać z koszuli trudno i żadnej mocy nie ma.

— Spieszmy się — powiada Kol. Kozłowski.
— Spieszmy się — na to jak echo Jaś mocując się 

z odkorkowaniem butelki ,,Terry“.
Nie stało nam już czasu dla skończenia butelki zwyk

łego gińu z vermouth‘em, bo trzeba było jechać.
W S.M.W. trafiliśmy z miejsca na przemiły nastrój. 

Po salonach snuły się tylko pełne powagi Panie z towa
rzystwa, które w przerwach między wojnami poświęciły 
się pracy kelnerek.

W barze poczekaliśmy trochę — pół godziny — na 
zarządzającego, ale... przyszedł.

Nim poprliśmy pierwszy koniak piwem dopadł nas p. 
Kmdr. Busiakiew.cz, ale że Kol. Kozłowski i Fangerog już 
składki opłacili — ja zaś witałem się dość długo i nie 
wspominałem o nich — świętej cierpliwości, dobroci, czyn
ny i uczynny Sekretarz S.M.W. zniknął w tłumie — tem
bardziej, że żaden z nas nie pamiętał o czwartej szklance.

A tłum właśnie spływał po skrzypiących schodach i 
rozpływał się wokół stolików w nadziei, że obiad będzie 
na koszt S.M.W.

Mimo tego, że byłem w najlepszym ubraniu i w muszce 
— nikt na mnie uwagi nie zwracał i narazie to co piłem 
płaciłem sam.

Wreszcie tłum syty wypełnił zr.owu salę obiad. Dz ęki 
zdumiewającemu wprost oddziaływaniu na masy — Prze
wodniczący Zjazdu z za stołu prezydralnego parł naprzód 
punkt po punkcie. Obrady toczyły się wartko — jako, że 
na 6-tą była zapowiedziana herbatka (później się okazało 
kawka) nie było więc sensu marudzić i w tym byli wszy
scy zgodni mimo różnicy stopni.

Ponieważ chwilowo nie było tak bardzo o czym mówić, 
ktoś wystąpił z projektem, aby wszystkim tym, którzy 
piszą do Sygnałów wyrazić podziękowanie i w ogóle pu
blicznie ich napiętnować.

Przewodniczący, a równocześnie Naczelny Sygnałów 
skinął na Sekretarza, Sekretarz pochylił się nad Przewod
niczącą Opieki — usłyszałem głośne „ach!!!" i... wresz
cie spostrzeżono, że jest Krakus.

Byłem rzeczywiście — ale to co przeżyłem w chwilę 
później było chyba cudnym snem.

Powitano mnie i poznano taką burzą oklasków, że 
napęczniała jak balon dusza moja radością i wzrusze
niem uleciała przez ściśnięte gardło i spoczęła na chwilę 

u stóp Stwórcy w podzięce, że jednak ludzie są ogromnie 
dobrzy, serdeczni i... delikatni.

Bili brawo wszyscy i ci, którzy mnie znali i ci co nie. 
i cl co czytali i ci co nie wiedzieli za co. Boże Wielki 
toż bili brawo nawet ci... co też piszą!

A ja stałem taki zwykły członek Stowarzyszenia (z 
zaległymi składkami!) w blasku sławy, zażenowany tak, 
że zapomniałem mowy, którą sobie przygotowałem na 
wszelki wypadek — mało tego nawet nie zwróciłem uwagi 
na to kto nie bił brawa.

Czytelniku miły i sprawiedliwy odpowiedz mi — czy 
trudniej jest obdarzyć kogoś szczerymi oklaskami, czy 
zbierać je trudniej? — Czy łatwiej jest pisać, czy czytać 
łatwiej ?

Jeśli mnie obdarzono tak ogromnie miłą i drogą mi 
owacją i uznaniem — czymże ja mam się odwdzięczyć i 
jak nisko schylić głowę przed tymi, którzy czytają?

Starałem się coś powiedzieć — musiało to wypaść 
bardzo uoogo skoro Przewodniczący zarządził przerwę wi
dząc moją tremę.

I tu mnie znowu dostali.
Łapie mnie w samych drzwiach jakiś serdeczny przy

jaciel, którego w żaden sposob nie mogę sobie przypom
nieć i odrazu:

— Popatiz no, no i kto by się spodziewał! Taki 
zwykły sooie bosman i tego... panie, nadzwyczajne, zdu
miewające, „potomne — powiada — czasy zazdrościć 
nam będą, że jednej z tobą żyliśmy godziny"!

Wypadało coś powiedzieć więc pytam:
— a co do tego czasu ci się najlepiej podobało?
— Tego... no widzisz — mówi — trudno mi tak od

razu, tu na schodach, ale naprawdę szczerze... (złapał 
mnie za ramiona)... ten twój... projekt odznaki Stowa
rzyszenia był świetny... kapitalny...! Pozwolisz, że skoczę 
na kawę?

Skoczył, a raczej zeskoczył zanim pozwoliłem.
Ostatnich zresztą słów już bardzo nie słyszałem, bo 

właśnie tuż obok mnie jakiś kolega mówi do drugiego 
kolegi podającego mu ołówek do ręki:

— ...może kolega wpisze i podpisze tu kandydaturę 
swoją na członka nowego zarządu...

— Ile... przerywa drugi kolega.
— Jeden kolego, jeden podpisik, o tu właśnie... Nie 

znamy się wprawdzie, ale nie ma tu nikcgo pod ręką...
— Ja się pytam kolegi ile to płatny będzie ten podpis 

i ten zaszczyt?
— No nie, widzi kolega — mówi pierwszy kolega — 

my tu tak honorowo wszyscy, spoiecznie panie, trzeba 
przecież coś dla dobra Stowarzyszenia...

Koleżeńską pogawędkę dwóm kolegom przerwał trzeci 
kolega, który pytał już od wczoraj — gdzie urzęduje Ko
misja Matka,

Korzystając z chwili spokoju przesunąłem pierścio
nek z prawej na palec lewej ręki, bo to gniecie trochę i 
schodziłem na dół w nadziei, że mnie ktoś złapie w barze

Nie doszedłem. Ukamieniował mnie z góry dźwięczny 
głos, abym się zatrzymał.

Ponieważ nigdy nie czekam na nieszczęście, a wycho
dzę mu naprzeciw — wstąpiłem znowu na schody. Dźwię
czny głosił należał do wdzięcznej postaci otulonej w 
srebrne lisy.

Nim ochłonąłem, spłynęły na mnie z wysokości dwóch 
stopni słowa — może były drżące, ale nie pamiętam, na
prawdę.

— Jestem ogromnie rada — mówiła Piękna Pani 
pachnącym oddechem, — że mogę pana poznać. Panie, 
no wie pan. niektóre pana rzeczy są świetne. Panie — 
mówi — za gardło wprost ściska... to nie powinno zgi

Busiakiew.cz
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nąć... strata by była niepowetowana... ten „Chleb" — 
no mówię panu, wprost słów mi brak.

Dusiło mnie naprawdę w tej chwili wzruszenie, bą
kałem coś w podzięce bardzo zresztą niezręcznie.

A Pani trzęsła nade mną srebrnym lisem i kształtną 
główką (staliśmy wciąż na schodach) obdarzając mnie 
taką masą pochwał, że nie wiedząc dobrze co robię po
chyliłem głowę całując pachnące, wysmukłe dłonie.

Ruch na schodach nie pozwolił nam na dłuższą ga
wędę — w ostatniej chwili Pani jeszcze raz spojrzała na 
mnie „z góry" i rzekła'

— ...ale wie pan, zdaje mi się, że Anglicy nam są 
ogromnie potrzebni i powinniśmy się z nimi liczyć.

Zanim przełknąłem ślinę i podniosłem głowę dostrze
głem wysmukłe i ładne nogi i pyszczek lisi u srebrnego 
lisa na plecach Pani uśmiechnięty do mnie jakimś lisim 
uśmiechem...

Wdychałem jeszcze przez chwilę zapach dobrej per
fumy — i... zrozumiałem zaraz dlaczego Pięknej Pani... 
zabrakło słów. Mnie też.

Druga i pewnie dlatego, że ostatnia część obrad upły
nęła pod znakiem humoru i wyjątkowej zgody. Przewod
niczący zebrania patrząc dyskretnie na zegarek, z praw
dziwym wdziękiem i cierpliwością wiódł nas do końca — 

tak łagodnie, bez oporu, że nawet mój wniosek przeszeoł.
Jakiego cudu użył Kol. Fargerog, że znalazł się na 

liście członków Sądu Koleżeńskiego — nikt nie wie.
Kiedym go zobaczył zapisanego na tablicy odwracam 

się na krześle i mówię:
— Jaś, na miły Bóg — co robisz? Zrzeknij się, je

szcze czas — patrz tylu tu jest lepszych od ciebie nie 
przystrojonych w żadne godności — daj spokój. Bóg ci 
i tak wielkości odmówił.

Jaś spojrzał na mnie i spojrzeniem wypowiedział mi 
przyjaźń. Przewodniczący zarządził głosowanie „za" — 
obejrzałem się jeszcze raz. — Jaś trzymał lewą rękę wy
soko nad głową, prawą zaś trochę niżej... za plecami Kol. 
Kozłowskiego.

Oczywiście przeszedł. Była już za 15 minut 6-ta. 
Zresztą mało kto go znał.

♦

Drugi list napisany jest przez Jana z Earls Courfu. 
Choć imię i dzielnica pseudonimu odpowiadają w przy
bliżeniu koledze sekretarzowi Samopomocy musimy 
stwierdzić, że nie on jest autorem korespondencji, choć 
również gra na poolach i również obiecał dać część wy
granej na Samopomoc. Ponadto nikt poza nim nie ma

♦

LIST Z L
Nie będzie to list „indywidualny” malujący osobistą 

dolę czy niedolę obecnego naszego bytowania.
Będzie to raczej próba przekroju przez polskie lon

dyńskie środowisko. Nie będzie to jednak żadne studium 
socjologiczne, czy polityczne naszej londyńskiej emigracji, 
ale raczej szkic, czy migawki z życia 30 tysięcy Polaków 
zamieszkałych w wielkim Londynie. — Taka sobie gawęda.

Ponieważ każdy z kolegów przez czas dłuższy czy 
krótszy „otarł” się o Londyn, a szczególnie o „polski” 
Londyn — to wydaje się, że dla wszystkich rozproszonych 
szkic taki będzie interesującym, a może nawet „egzotycz
nym” tak — jak dla londyńczyków polowanie leicą na 
słonie w Rodezji czy list ze Sw. Heleny.

W czasie „herbatki" starałem się być jak najbardziej 
widoczny — długo nie siadałem w nadziei, że świetny 
karykaturzysta Kol. Wojciechowski zrobi mi przynaj
mniej prezent z mojej własnej twaizy.

Nie doczekałem się — kawa była zbyt dobra, a „bab
ka" i pączek wprost świetne.

Nastrój był szczególnie miły. Siedziałem sam, bo Kol. 
Fangerog i Kozłowski przy „najwyższym" zajęli miejsce 
stole.

Odnaleźliśmy się znowu w b irze. gdzie Kol. Kozłowski 
nareszcie mnie spytał.

— Co ty tam znowu piszesz do tych „Sygnałów”, że 
ci taką owację zgotowano?

I to jest przyjaciel, a brawo przecież bił! Oby tylko 
on jeden by! taki.

W autobusie siedzieliśmy w milczeniu. Kol. Fangorog 
przeżywał siebie w nowej roli, ja kolejno każdy uścisk 
dłoni, każdy oklask. Kol. Kozłowski starał się spać.

— Bo widzicie — zaczął Jaś — na początku jestem 
tylko członkiem tego Sądu, ale w przyszłości mogę być 
główną postacią...

— Zdaje mi się — na to Kol. Kozłowski otwierając 
oczy — że sądem gdzie ty będzie główną postacią może 
i będzie tylko... Sąd Ostateczny. ,

— Życzę ci tego jak najprędzej Jaś — dorzuciłem, nie 
rozumiejąc dokładnie o co chodzi.

Jaś wydzwonił przystanek „by reąuest" i wyskoczył 
z autobusu.

W domu ani butelki stojące na stole, ani nawet tele
wizja nie wyrwały mnie ze stanu upojenia. Chciało mi 
się tak bardzo zostać wreszcie samemu ze swoją wielkością.

Kol. Kozłowski jeszcze coś nalewał — ja chwyciłem 
papier, pióro i siadłem pisać.

Ale Jakiego talentu potrzeba, jakiego ogromu myśli, 
żeby piórem sprostać serdecznej owacji jaką mi zgoto
wano i nie zawieść... oklasków.

Dlatego odkładam pióro i... następne swoje opowia
danie piszę na... maszynie (pożyczonej!).

KRAKUS
c

♦

tak częstych i znakomitych okazji do przyprawiania 
prezesa S.M.W o udar sercowy i — pono? hojnie z nich 
korzysta.

Ale oddajmy głos Janowi nie Busiakiewiczowi z Earls 
Court‘u“.

♦

ONDYNU
Przede wszystkim więc siatka, którą chcący, czy nie

ch ący tworzymy.
Kategorie na które możnaby podzielić londyńskich 

Polaków są następujące: politycy, społecznicy, ludzie 
prasy, „asystenci” (t. zn. utrzymywani przez Assistance 
Board) i młodzież.

Oczywiście podział ten nie jest ścisły.
Nie ma ostrych, ani zamkniętych granic między po

szczególnymi grupami, a istnieją raczej wzajemne prze
nikania. Społecznicy bowiem zajmują się przeważnie po
lityką, a grupa polityków czerpie swe zasoby z „asysten
tów”. Istnieją społecznicy, którzy pracują i t.p.

Kategoria „ludzie pracy” obejmuje szeroki wachlarz 
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od śmietanki zawodowej t.zn. lekarzy, dentystów, apte
karzy aż po pomocników kuchennych u Lyonsa.

Gdzieś po środku tkwią urzędnicy instytucji pań
stwowych i społecznych, stanowiący pewną „podklasę".

W kategorii tej specjalną pozycję zajmują nowokreo- 
wani kupcy, którzy handlują od a do ż (Od aksamitu do 
żelaznych żyrandoli). Naogół jednak ludzie nie lubią 
mówić o swej pracy zawodowej i o swoich „interesach".

Każdy chętniej zwierzy się z kim żyje. aniżeli z czego 
zyje.

Z drugiej jednak strony niema zjawisk t zw. dekla
sacji. zmory przed którą uciekano za ocean. Panuje za
sada — żadna praca nie hańbi. Jest to powiedziałbym 
pozytywny moralny dorobek emigracji.

Możnaby też wyodrębnić jeszcze jedną kategorię, a 
właściwie nad-kategorię t.zw.. wyrażając się po warszaw- 
sku, „kamieniczników".

Kategoria ludzi najbardziej walecznych.
Walczą z lokatorami, wspólnikami, przedsiębiorcami 

budowlanymi, urzędem podatkowym no i jak reszta z 
trudnościami finansowymi.

Drugą super klasę stanowią redaktorzy. Obok preze
sów i pułkowników najczęściej spotykany tytuł w polskim 
Londynie. Redaktorzy rekrutują się ze wszystkich wyżej 
wspominanych kategorii — najwięcej oczyw-ście z dwóch 
pierwszy cn.

Jest coś patetyczno-dramatycznego, a jednocześnie 
komicznego w sylwetce Pola' a wynurza*ącego  się ze stacji 
kolejki podziemnej Gloucester Road i kierującego się 
bądź w stronę „kombatantów" bądź w stronę „Marynarki" 
z rulonikiem woskówek pod pachą.

Pewnie nowa jednodniówka b. kompanii zaopatrzenia, 
czy b. składnicy mundurowej.

Piszą, powielają, wydają często za pieniądze uzyska
ne z... „asystentury".

W zakresie wydawniczym rekord pobił chyba jednak 
jeden z naszych kolegów, który pracując nocami w pie
karni, w dzień pisał książkę, którą potem własnoręcznie 
wydrukował...

Następny charakterystyczny typ londyńskiego Pola
ka to prelegent. Na brak odczytów, referatów, zebrań dy
skusyjnych narzekać nie możemy, i to na najróżniejsze 
tematy od religijnych, literackich, artystycznych, nauko
wych i zawodowych począwszy aż po... posuwanie się szpi
cy w marszu ubezpieczonym skończywszy. (Przepraszam — 
kończymy na straży tylnej). Organizatorzy i prelegenci 
narzekają za to na małą frekwencję.

W tym zakresie organizowane na naszym marynar
skim odcinku zebrania dyskusyjne Oficerów Mar. Woj. 
są jeśli nie typowym, to jaskrawym przykładem. Rekord 
uczestników (32) pobiło zebranie dyskusyjne połączone 
z lampką wina, choć kaganek wiedzy powinien się palić 
raczej w lampce oliwnej. Ale to tylko tak na marginesie.

Do rytuału londyńskiej polonii należą niedzielne na
bożeństwa o godz. 1-ej w Brompton Oratory z polskim ka
zaniem i „Boże coś Polskę". Po sumie przed kościołem 
odbywa się tradycyjny „przegląd katolicki" — tarasujący 
drogę autobusom i samochodom. Lokalna policja, uznała 
już ten polski zwyczaj i nie próbuje interweniować. Przy
puszczam nawet, że na ten czas autobusy skierują się w 
boczne ulice.

Kilka razy do roku uroczyście obchodzimy narodowe 
rocznice, rozpoczynające się nabożeństwem w Brompton 
czy na Devonii a kończące się akademią.

Ostatnio 15 — 16 maja obchodziliśmy 10-lecle bitwy 
o Monte Cassino. Uroczystości zakończone zostały wielką 
akademią-manifestacią w Albert Hall‘u. gdzie zgromadzi
ło się z górą 8000 osób. Głównym mówcą był gen. W.

Anders, ze strony brytyjskiej przemawiał gen. Leese dca 
8-ej armii w ramach której walczył 2-gi Korpus Polski.

Mimo uchwały ostatniego Walnego Zjazdu (patrz 
protokuł z Walnego Zjazdu str. 4 pkt. 6) o wyraźniejszym 
reprezentowaniu Mar. Woj. we wszelkiego rodzaju uroczy
stościach narodowych" nie udało się znaleźć dwóch ma
rynarzy, którzyby stanowili „poczet banderowy". Trzeba 
było mobilizować dwóch harcerzy, któizy ubrani w mun
dury wypożyczone z Greenwich ale z polskimi wstążkami 
i orzełuami, wraz z jednym porucznikiem (autentycz
nym) reprezentowali (wyraźnie w myśl zaleceń Walnego 
Zjazdu) Mar. Woj.

Chłopcy byli rośli ale o nieprzekroczonej szesnastce. 
Jedna z pań siedząca w pierwszych rzędach na ich widok 
zwróciła się do swego sąsiada „Widzi pan jak my szafu
jemy krwią — ci marynarze tacy młodzi, a już 10 lat temu 
walczyli pod Monte Cassino"...

Poza uroczystościami narodowymi i polityką jest je
szcze jedna rzecz, która pasjonuje nietylko londyńskich, 
ale wielkobrytyjskich Polaków — to piłkarskie poole. Być 
może czytelniku przebywający w argentyńskich pampa- 
sach czy gdzieś niedaleko przylądku Dobrej Nadziei 
uśmiechasz się z rozczuleniem wspominając stosowane 
niezawodne permutacje, w których zawsze, ale to zawsze 
„murowany bankier nawalił".

Polonia wielkobrytyjska stosuje je po dziś dzień (w 
okresie letnim przerzucając się na poole australijskie, 
zwane kaugurowymi) z tym samym co i Ty dawniej rezul
tatem. W okresie trudności finansowych Samopomocy 
nasi wszyscy sympatycy grali na pcolu z intencją ofiaro
wania części wygranej na rzecz Samopomocy, aby raz 
wreszcie z „landlordem" i wogóle ze wszystkimi mieć 
spokój. Mimo szlachetnych intencji nikt nie wygrał) a 
może się tylko nie przyznał). Choć z drugiej strony może 
to i dobrze!

W Londynie opowiadają sobie następującą anegdotę. 
W pewnej rodzinie angielskiej żył stary (słowo „stary 
dla nas na emigracji znaczy po dziewięćdziesiątce) ojciec, 
o którego, niezależnie od możliwości i zmiany testa
mentu, również ze szczerego przywiązania — bardzo 
dbano. Szczególnie ze względu na słabe serce, żeby unikał 
większych wzruszeń. Staruszek oczywiście grał na poolu. 
I oto jednego dnia, ściślej mówiąc jednej soboty, bęc 
pierwsza nagroda na „Treble chance" 70.000 funtów! 
Wielka radość, ale jednocześnie wielka troska. Wiado
mość ta ojca zabije. Zwołano ad hoc radę familijną, na 
której jakiś mądrala zaproponował, aby poprosić miejsco
wego pastora, człowieka mądrego i doświadczonego, aby 
ojca na tę wiadomość przygotował. Tak też zrobiono, 
wtajemniczono pastora o co chodzi i zaproszono na „tea 
party", w czasie której między starymi przyjaciółmi wy
wiązał się mniej więcej taki dialog:

— No, co słychać, jak się czujesz? — pyta pastor. —
— Jak zwykle, reumatyzm, nadciśnienie, a poza tym 

ta ogólna sytuacja, strajk kolejowy, Indochiny..."
— No, nie trzeba patrzeć tak czarno — czasami prze

cież na każdego spływają promyki szczęścia — perswa
duje duchowny.

— Nie ,nie wierzę — oponuje papa — co radosnego 
może spotkać człowieka w moim wieku?

— No, na przykład, grasz na poolu? — pyta pastor.
— Gram, gram już od trzydziestu lat i co z tego?
— No tak, a co byś zrobił, gdybyś wygrał siedemdzie

siąt tysięcy funtów?
— Hm, gdybym wygrał siedemdziesiąt tysięcy funtów, 

hm — to bym chyba połowę zapisał na kościół.
Księdzu ze wzruszenia pękło serce.
Może więc dobrze, że nikt z nas nie wygrał i prezes 

Samopomocy j°szcze żyje.
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Wspominając prezesa i trudności finansowe Samo
pomocy, wspomnieć trzeba, ogólnie chociażby, i o innych 
Organizacjach społecznych. Zjednoczenie Polskie w 
Wielkiej Brytanii liczy z górą 50 członkowskich organiza
cji. Niektóre są kilkuosobowe, inne jak Stowarzyszenie 
Polskich Kombatantów wielotysięczne. Niektóre ubogie, 
inne zasobne. Ambicją każdej organizacji jest posiadanie 
domu, czyli jak to się elegancko mówi „własnej siedziby* 1.

Siedziby te urządzone są na ogół według pewnego 
stałego schematu: pokoje biurowe, pokoje gościnne, resta
uracja, kawiarnia no i rzecz najważniejsza — bar. Na 
barze oparte są nadzieje, kalkulacje i budżety Stowarzy
szeń. „Praca nasza, proszę pana11 — zwierzał mi się jeden 
z prezesów — „idzie na spirytusie11... Kluby szlachetnie 
rywalizują o posiadanie najprzystojniejszych kelnerek i 

największych obrotów w barze. Zdaje się. że w roku ubie
głym bar klubu S.M.W. zdobył tę drugą palmę pierwszeń
stwa... Nie jest więc tak źle, jak by ktoś z opisu tych 
dwóch harcerzy zastępujących marynarzy, mógł sądzić. 
Jest dziedzina, w której „wyraźnie reprezentujemy11. Co 
prawda w tym naszym klubie marynarzy widuje się tylko 
z okazji herbatek i zabaw. Publiczność na codzień — ty
powo lądowa. Nie żałujmy im jednak! Pośrednio dz ęki 
nim czytujemy „Nasze Sygnały11. Czy nie mają one cza
sami zapachu rumu, a w artykułach redakcyjnych wody 
sodowej?

Na tym na razie kończę i o ile Komitet Wydawniczy 
zgodzi się wydrukować ten list dalszy ciąg w następnym 
numerze.

Jan z EarlscourCu

DWIE WIOSNY
Zabłąkany w Hyde Parku, z głową wspartą na rękach, 
Wyobrażam tak sobie — wmawiam w siebie z uporem, 
że to wiosna w Warszawie, że na ławce w Łazienkach 
Siedzę tak jak przed laty — upojony wieczorem.

Słychać tylko kasztany spadające na trawę, 
Tuż nad wodą dziewczyna karmi z ręki łabędzie 
Dzisiaj pierwsze fijołki sprzedawano w Warszawie 
Wiosna szumi wierzbami i uśmiecha się wszędzie.

Gdyby można tak było zmienić siebie w myśl lotną, 
I choć jeden raz w życiu czołem sięgnąć do słońca, 
Rzucić Hyde Park i Londyn — Anglię chmurną i słotną, 
Wzlecleć hen ponad chmury — i tak lecieć bez końca.

Niechby patem Ikara śladem skrzydła opalić, 
Czy spopielić się w słońca płomiennej purpurze, 
Byle przed tym dolecieć — niechby chociaż się zwalić 
Sercem, nawet popiołem na Kamiennej gdzieś Górze.

Gdynię mieć pod stopami — duchem iść na Oksywie, 
Spojrzeć znów w stare kąty — pod tym samym siąść drze- 
I tak sobie jak dawniej — tak po ludzku, prawdziwie [wem 
Ujrzeć w gąszczu słowika i zachłynąć się śpiewem.

Teraz tam wiosna wkoło a na skwerach kasztany.
Na ulicę bzy kapią — za parkanem jaśminy.
Bałtyk szumi .jak dawniej — patrząc dziwnie stroskany 
W oczy wspartej na wietrze, zadumanej dziewczyny.

Zapatrzona w dal mroczną — oczy dłońmi przysłania. 
Sercem, myślą, tęsknotą, chciala wzlecleć by ptakiem 
Jakiej miary potrzeba i jakiego kochania 
Żeby dotąd pamiętać — pożegnanie z chłopakiem.

Strach pomyśleć, że teraz — po tych skwerach, po kwiata- 
Depczą wrogie nam kroki, młot łopocze na wietrze. [tach. 
A na ławce w alei, skośnooki Azjatą
Siedzi z chamstwem pod rękę i zatruwa powietrze.

I dlatego, że teraz ja tu wiosnę w Hyde Parku, 
Spędzać muszę, a Matka — wciąż tam czeka daremnie. 
Chciałbym temu chamowi siąść okrakiem na karku 
I... zadusić w podzięce za nikczemność... nikczemnie. 

Lub jak bomba krusząca — napęczniałą wściekłością 
Wystrzelona rozpaczą — tam nad krajem zawisnąć, 
Stanąć chwilę... wymierzyć — i z największą radością 
Upaść do nóg Azjacie i... u stóp się rozprysnąć.

Tu po drzewach wiatr niesie rozgłos dzwonów radosny, 
A ja łzy gubię w rosie — nie mam kogo się spytać, 
Ile jeszcze lat minie — jakiej trzeba nam wiosny, 
Żeby wrócić do domu i najbliższych przywitać.

Chcia em tylko ws.;o mieniem dz siaj w dnu Zmartwych
wstania 

Wstrzymać chwilę Was w życiu — wrócić dawne obrazy 
I przyłączyć się do Was — do wspólnego wołania: 
Boże!!! Oczyść Ojczyznę z...

AZJATYCKIEJ ZARAZY!
J. Krakus
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