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1 o LUTY
W tym roku mija 35 lat od chwili objęcia przez 

odrodzone państwo polskie Pomorza i oparcia granicy 
o brzeg morski,

10 luty 1920 r. jest znany pod nazwą dnia za
ślubin Polski z morzem. Rocznice tej daty stały się 
świętem Marynarki Wojennej.

Ale święto to mało znane w szerokim społeczeń
stwie. o wiele mniej, niż popularne ostatnimi czasy 
przed wojną „Święto Morza" — symboliką swą wy
biega poza wewnętrzne ramy święta Marynarki.

10 luty 1920 r. jest bowiem w życiu narodu i pań
stwa polskiego datą szczególną.

Dojście Polski do morza w wieku dwudziestym 
zostało zrozumiane i ocenione przez społeczeństwo, 
opinię i rządy zupełnie inaczej, aniżeli to było za 
Kazimierza Jagiellończyka w wieku piętnastym. 
Sąd o tym wyda w wieku 19-tym Julian Ursyn Niem
cewicz. który w „Uwgach nad upadkiem i cha
rakterem narodu polskiego napisze „Na szabli tylko 
pokładano bezpieczeństwo i całość, zaniedbane nauki, 
handel i przemysł, zaniedbane porty morskie, bez 
Których rzadko naród wznieca się do potęgi światła 
i bogactw".

Jakże odmienną ocenę stosunku Polski i Polaków 
do zagadnień morskich w wieku dwudziestym poda 
jeden w wybitnych polityków okresu dwudziestolecia 
naszej niepodległości i zarazem jeden z pionierów 
naszej polityki morskiej, minister Eugeniusz Kwiat
kowski. Kwiatkowski w swej książce „Dysproporcje, 
rzecz o Polsce przeszłej i obecnej", wydanej w roku 
1931 — tak napisał:

„Nie można zaprzeczyć, że zrodziła się już i krze
wi się dalej miłość społeczeństwa ku własnemu 
morzu.

Ale m’ło,ść to tylko uczucie, które może się wzma
gać i może zamierać.

A przecież z tym nierozwiązanym jeszcze za
gadnieniem. zaledwie może dobrze zapoczątkowanym 
wiążą się ściśle warunki naszego bytu, naszej egzy
stencji poństwowej, naszego rozwoju gospodarczego,

Praca ta wymaga zrozumienia, że wytrwała 

i świadoma polityka morska daje istotne rezultaty 
później, wolniej, ale i obficiej, aniżeli jakikolwiek 
inny wysiłek".

Słowa te stanowią w pewnym sensie skrót histo
ryczny i syntezę przemian jakie zachodziły w społe
czeństwie polskim w stosunku do morza.

Od nieuformowanego, a często banalnego liry
zmu — do konkretnego rozwiązywania problemów.

I proces ten wydaje się być procesem nieodwra
calnym.

W procesie tym i Marynarka Wojenna odegrała 
swoją poczesną rolę.

Fakt jej powstania, istnienia i rozwoju musiał 
powodować konieczność pewnego ustosunkowania 
się, wszystko jedno czy pozytywnego, czy negatyw
nego, a więc zmuszał do studiowania problemu.

Ale z istnieniem marynarki wiązała się nietylko 
problematyka — powstawały pewne nowe procesy 
społeczne, nowe przemysły, szkolnictwo, zawody. 
Istnienie jej znajdowało odbicie w literaturze i sztu
ce. Pośrednio, czy bezpośrednio oddziaływało to na 
społeczeństwo. Wielu jej członków słowem j piórem 
przyczyniało się do popularyzowania zagadnień 
morskich w społeczeństwie.

A w czasie wojny?
Walki o Westerplatte, Oksywie i Hel stanowią 

chlubną kartę naszej kampanii wrześniowej.
Działania naszych okrętów poza Bałtykiem w 

drugiej wojnie światowej — karty tej nie splamiły, 
bo jak pisze Kazimierz Lepszy w swej książce 
„Dzieje floty polskiej": — „gdy w mrokach barba
rzyńskiej okupacji Polska walcząca szukała wzmoc
nienia w oporze, to znajdywała je nietylko w walkach 
piechura i lotnika, ale i w skąpych wiadomościach, 
które napływały o bohaterstwie naszych „Orłów" 
..Błyskawic" i „Piorunów". Dziś boje ich należą jtfż 
do historii i weszły w naszą tradycję dziejową".

Kiedy więc przyszłe pokolenia będą wiązały swoją 
rzeczywistość morską z przeszłością znajdą w niej 
nietylko marynarkę cudzoziemskiego autoramentu 
— ale własną, rodzimą. B. W.
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GEN. JÓZEF HALLER

35 LAT TEMU
Z okazji 35 rocznicy Zaślubin Polski z mo

rzem Prezes Zarządu Głównego zwrócił się do 
genrała broni J. Hallera jako tego, który dokonał 
tego historycznego aktu, z prośbą aby generał 
był łaskaw podzielić się z czytelnikami Naszych 
Sygnałów swymi wspomnieniami z tych czasów.

Pan Generał Haller niezwykle życzliwie 
ustosunkował się do tej prośby 1 dzięki temu 
powstał poniższy wywiad.

W październiku 1919 roku rozkazem Naczelnika 
Państwa 1 Naczelnego Wodza — zostałem wyzna
czony dowódcą Frontu Pomorskiego. Zadaniem moim 
było przejęcie pospołu z polską administracją cy
wilną Pomorza z rąk administracji pruskiej.

Kwatera moja mieściła się w Skierniewicach. 
Przygotowania do wykonania tego zadania trwały 
do 19 stycznia.

Aż przyszedł moment w którym trzeba było wy
ruszyć ze Skierniewic, żeby w myśl wydanego przeze- 
mnie rozkazu stanąć rankiem 20 stycznia 1920 r. 
w Ciechocinku, gdzie d-ca brygady kawalerii generał 
Suszyński miał stanąć ze swą brygadą do mojej dy
spozycji. W myśl tego rozkazu z 19-go stycznia 
rozpoczął marsz od południa z Inowrocławia przez 
Gniewkowo płk. Skrzyński na czele dywizji pomor
skiej aby w południe dotrzeć do Torunia.

20go stycznia 1920 r. był lekko mroźnym dniem, 
ale bardzo słonecznym, dwie doby poprzednie obfite 
w śnieżyce i burze śnieżne zasypały drogi, tak że 
trzeba było samochodem przebijać się przez zaspy 
śnieżne, by dotrzeć na czas do Ciechocinka.

Pamiętam te piękne tężnie solankowe, z których 
sople świeciły tęczowymi kolorami. W tym promien
nym dniu zameldowała mi się brygada kawalerii, 
która potem konwojowała mnie.

W Toruniu byłem przyjmowany oficjalnie przez 
władze cywilne i przez dnia poprzedniego przybyłe 
wojska dywizji Pomorskiej i mojej drugiej dywizji 
Strzelców Polskich (11 dywizji piechoty). Niechcąc 
dłużej zajmować się Toruniem chcę tv’ko powiedzieć 
z jakim entuzjazmem przyjmowało Polskę całe Po
morze: ludność cała zebrała się wokoło pięknego 
Toruńskiego ratusza i pomnika Kopernika. 11 ta dy
wizja piechoty jeszcze w błękitnych mundurach, była 
szczególnie wiwatowana. Ja krótko ale dobitnie 
przemówiłem z balkonu ratusza, zaznaczając, że nie
dawno stąd przemawiał Kaiser Wilhelm, który groził 
narodowi polskiemu słowami: „Biegen oder brechen". 
— Ja na to wam odpowiadam, że Polska nie będzie 
stosowała żadnych represji, ale spodziewa się lojal
ności obywateli. Po moim przemówieniu zaczai się 
spontaniczny śpiew „Kto się w opiekę odda Panu 

swemu", jakby tym zakończyć chciano ciężki okres 
modłów o tę chwilę. Zeszedłem na dół by dokonać 
przeglądu wojsk i widziałem jak żołnierze ocierali 
łzy, nie wstydząc się rozrzewnienia. Skończyłem 
przegląd przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego — 
hymnu naszego, Jeszcze Polska nie zginęła.

Zaczęła się mozotoa praca polegająca na współ
pracy wojska z administracją, co jednak odbywało 
się składnie, aż nadszedł czas gdy już aż po Tczew 
i po wytyczoną granicę obszaru Wolnego Miasta 
Gdańska zostało wszystko objęte i następnym eta
pem miało być objęcie Kaszub i dotarcie do morza. 
Wszystko odbywało się bez większego Incydentu. 
W myśl wspólnego porozumienia wycofane wojska 
pruskie opuściły już Gdańsk (dziwnym zbiegiem oko
liczności dowódcą był pruski generał von Małachow
ski).

10 lutego ściśle trzymając się opracowanego 
planu pociąg mój z moim sztabem dołączył w Lasko- 
wlcach do pociągu pospiesznego Idącego z Warszawy, 
w którym jechała delegacja R’ądu i Wojska Polskiego 
na czele z ministrem Spraw Wewnętrznych Stanisła
wem Wojciechowskim późniejszym Prezydentem.

Wśród najstarszych wojskowych zameldował się 
generał Lamezan, z administracji zaś admirał K. Po
rębski. W tym zespole dotarliśmy do Gdańska, gdzie 
był dłuższy postój, wyzyskany zresztą przez polską 
ludność Gdańska, która manifestowała swa radość, 
że jak dawniej tak i znowu Gdańsk będzie polskim.

Na czele witającej de’egacji przemówił starosta 
dr Wybicki, prawnuk generała i od ludu Gdańskiego 
wręczył mi dwa pierścienie platynowe, dla zaślubin 
naszego Bałtyku z Polską Rzeczpospolitą. Według 
programu miał pociąg wyruszyć o godz. 11-ej. Nie
stety dotychczas nie mogę z pewnością stwierdzić, 
czy nie było sabotażu, ale wyruszenie z Gdańska 
zostało opóźnione więc do Pucka dojechaliśmy do
piero o godz. 1-ej. Aura była ciepła, mżył wiosenny 
deszczyk co Kaszubi tłumaczyli jako dobrą wróżbę 
mówiąc, że tak Pan Bóg błogosławi najlepsze połowy 
na Bałtyku.

W Pucku na stacji kolejowej dosiadłszy konia 
ruszyłem tęgim kłusem w otoczeniu szwadronu ka
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walerii. Delegacja rządu i wojska dojechała samo
chodami do portu, gdzie pod pięknie udekorowanym 
namiotem odprawiona została Msza św. celebrowana 
przez Dziekana Frontu Pomorskiego księdza Wryczę. 
Po Mszy św. jeszcze przejechałem przed frontem 
oddziałów ustawionych wzdłuż wybrzeża. Na prawym 
skrzydle stał 1-szy pułk Ułanów Krechowieckich. 
Przeglądałem wojsko przy dźwiękach hymnu naro
dowego i salucie armatnim wjeżdżając przytem w 
wodę morza częściowo zamarzniętego: *ód  łamał się 
pod nogami końskimi. Na samym wybrzeżu na pięk
nie wybudowanym postumencie drewnianym stał 
maszt, a obok niego stary strażnik polskiego morza 
— kaszubski rybak, w stroju rybackim z wiosłem na 
ramieniu i młody marynarz nowej wojennej mary
narki polskiej. Na mój znak została podniesiona 
bandera wojenna, która uroczyście wzniosła się na 
maszt przy salutach armatnich i dźwięku hymnu 
narodowego; wszystkie oddziały wraz z całą ludno
ścią, oddawały honory z odkrytymi głowami: a ra
dosne łzy błyszczały w oczach. Po uciszeniu prze
mówiłem krótko wskazując na ten dzień powrotu nad 
morze: ..Dzisiaj od wiernego Kaszuby strażnika tego 
Bałtyku odbiera morską straż polski marynarz. Na 
znak ślubu Bałtyku z Rzeczypospolitą wrzucam jeden 
z pierścieni danych mi przez polską ludność Gdańska 
w nurty Bałtyku".

Pamiętam jak pierścień potoczył się po tafli lodu 
bv wnet zniknąć w morzu.

Wyrwało się kilku młodych rybaków chcących 
go uchwycić, a gdy powracali — na moje zapytanie 
czy chwycili go — odpowiedzieli ..nie nan generał, ale 
będzlem go mieli w Szczecinie". I jakby wyproroko- 
wali. Dziś Szczecin jest po^kim portem.

Po zakończeniu tych uroczystości w porcie cała 
publiczność udała się do Domu Zdrojowego, gdzie 
było wielkie przyjęcie — bankiet, w czasie którego 
przemawiało wielu mówców wśród których wyróżniło 
się przemówienie vice-premiera p. Wincentego Wi
tosa, który imieniem rządu zadeklarował 1-szą ratę 
subsydium dla studiów morskich i budowy portów. 
W wielu mowach wyrażano żal że otrzymaliśmy za 
wąski dostęp do morza i że Gdańsk nie jest ściśle 
połączony z Polską. Przemawiali także i Francuzi, 
życząc szerszego dostępu do morza. Ja w swym prze
mówieniu zgodnie z uczuciami wszystkich Polaków 
wyraziłem pewność, że Gdańsk jak był, tak będzie 
polskim, ale nam jeden port nie wystarczy, musimy 
myśleć o budowie nowych i tu zwróciłem się do rządu 
z apelem o większe fundusze na ten cel.

Po bankiecie z wojewoda Łaszewsklm i nabhż- 
szym sztabem odjechałem do Gdyni, która była wów
czas małą wioską rybacką, gdzie przenocowałem w 
jednym domu tuż nad morzem była to willa ..Stella 
Maris" własność jednego emerytowanego księdza.

Następnego dnia 11-go lutego wraz z wojewodą 
Łaszewsklm, gen. Lamezanem i admirałem Poręb
skim wyruszyłem samochodem do Wielkiej Wsi skąd 
objechałem wybrzeże mniej więcej aż po Jastrzębią 
Górę na małym rybackim kutrze, który nosił jeszcze 
niemiecką nazwę „See Stern" (Gwiazda Morza). 
Ponieważ fala była jeszcze zimowa, dosyć burzliwa, 
przy lądowaniu w pobliżu tego miejsca, gdzie dziś 
jest port Władysławowo, lądowanie następowało w 
ten sposób, że mocni rybacy stojący w wodzie pod

stawiali swoje plecy na których przenosili nas na 
suchy ląd.

Tak lądując spostrzegłem w oddali małe zalesie
nie i na moje zapytanie zgłosił się p. Czorllński 
z Wielkiej Wsi, właściciel tych gruntów, mówiąc, że 
te wydmy piaszczyste on zalesił i chętnie by je sprze
dał dla budowania letniska. Tam powstało później 
Hallerowo utworzone przez Warszawską spółkę.

W pobliżu tego lasku przy specjalnie zbudowanej 
bramie triumfalnej witała mnie i wszystkich gości 
ludność Wielkiej Wsi z wójtem Czorlińskim na czele 
i Detlafem, przyczym nie odstępował mnie wielkiego 
wzrostu Kaszuba Piper w stroju rybackim. Dzieci 
szkolne pod przewodem dyrektora obdarzyły mnie 
kwiatami. 1 odśpiewały hymn ..Gwiazdo Morza". 
Wtedy spostrzegłem opodal stojącego starszego pana 
— poznałem z nim mego przyjaciela artystę malarza 
Fałata, który po powitaniu, z omszałej butelki nalał 
mi do małego kieliszka starego tokaju.

W krótkiej przemowie na rzecz Polski i Kaszub 
zaznaczyłem, że niema Kaszub bez Polonii, jak bez 
Kaszub Polski i wypiłem wiwatując na cześć Rzeczy
pospolitej, która powróciła na polskie morze .Drugi 
kieliszek wręczyłem towarzyszącemu mi Plperowi. 
który skosztował, uśmiechnął się, a wypiwszy powie
dział „szmaka za więcej pan generał". A na to ja — 
„Szmaka nam na więcej tego morza, bośmy dostali 
tylko małe okienko a potrzebne nam są szerokie 
wrota". To podchwycone zostało spontanicznie 
i wszyscy odśpiewali hymn „Boże Coś Polskę".

Od roku 1921 rozpoczął się prawdziwy ciąg Po
laków nad Bałtyk, którego wybrzeże zwłaszcza w po
rze latowej zaludniało się dając miejscowej ludności 
dodatkowe zarobki.

Pamiętam dobrze typowego rybaka z Jastarni 
mistrza Aleksandra który z humorem opowiadał jak 
to Pan Bóg dał Kaszubom . Złote Rybki." Na moje 
zapytanie jakie to rybki odnowiedział śmiejąc się 
wesoło: „To te z Warsiawy". Wybrzeże całe roz
brzmiewało radosnym szczebiotem naszych dzieci, 
a liczne organizacje młodzieży polskiej zażywały 
zdrowej swobody wzmacniając swe siły tak w różnych 
ćwiczeniach na plażach i w wodach Bałtyku pływa
jąc. wiosłując, lub żeglując, a przy tym w jasnych 
promieniach słońca opalali ciało regenerując je, jak 
i duszę.

Naród Polski zrozumiał, ocenił i pokochał swój 
Bałtyk i nełną jego wartość. Odnalazł w nim żywioł 
wolności i energię zdrowia oraz dynamikę twórczego 
życia. Marynarka, polska tak handlowa jak i wojenna 
rozwijała sie znakomicie dla wiernej służby Ojczy
źnie, czego dała dowód w drugiej wojnie światowej. 
Wojenne i handlowe okręty skierowane w czasie 
wojny do portów brytyjskich dotarły w trudnych 
nrzenrawach w których szczególnie odznaczyły się 
dwie łodzie nodwodne O.R.P. Orzeł i Wilk. Flota wo
jenna polska brała udział w dalszej akcji wspólnie 
z flotą brytyjska.

Dziwnie harmonijnie kojarza się rozliczne pieśni 
polskie z poszumem fal morskich, a wśród nich 
uroczyste tony nowego hymnu o Bałtyku kompozycji 
Nowowiejskiego słów profesora Kasprowicza napi
sanych dla korporacji Baltia w Poznaniu:

..Od morza jesteśmy od morza 
Od najpiękniejszego z mórz."

Luty, 1955. J. HALLER, Gen. broni
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KOMANDOR T. MORGENSTERN

10 LUT
W południe dnia 9-go lutego 1920 r. zebrało się 

nas około 25 oficerów marynarki wojennej na pero
nie dworca kolejowego Warszawa - Główna. Mieliśmy 
za chwilę wyjechać jako delegacja Departamentu 
Spraw Morskich M.S.Wojsk na uroczystość objęcia 
przez Władze Rzeczypospolitej przyznanego nam 
traktatem Wersalskim odcinka morskiego. Na czele 
nas jechał Szef Departamentu kontr-admlrał Ka
zimierz Porębski — byłem jego adiutantem.

Do specjalnie dla nas zarezerwowanego wagonu 
wsiadaliśmy w zrozumiałym nastroju radosnego 
oczekiwania — w dniu następnym mieliśmy zobaczyć 
po raz pierwszy „polskie morze", a raczej ten skrom
ny skrawek wybrzeża Bałtyku, który miał stać się 
terenem naszej pracy —• tworzenia polskiej siły 
zbrojnej na morzu i naszej floty handlowej *)  i na 
którym — przeczuwaliśmy — mieliśmy spędzić naj
lepsze lata naszego życia.

Przeżyhśmy już co prawda nasze pierwsze roz
czarowania: skromność przyznanego nam odcinka 
wybrzeża, nie przyznanie nam — naszego przecież — 
Gdańska i potraktowanie bardzo po macoszemu na
szych postulatów przestawionych w Wersalu co do 
udziału Polski w podziale pozostałych no pobitych 
flotach państw zaborczych licznych okrętów.

Do chwili naszego wyjazdu rozczarowania te już 
się zatarły. Pozostała jedynie świadomość, że jeżeli 
portu nie ma. to bedzie trzeba go na naszym pustym 
wybrzeżu zbudować, a jeżeli chodzi o flotę wojenną 
jak i handlową to trzeba je bedzie tworzyć stopniowo 
zaczynaiac właściwie od zera. **)

Onrócz naszei grupy oficerów Denartameutu 
Snraw Morskich inny zesnół marynarki wojennej 
również rópżpj — j t0 już od szeregu dni — ku wy
brzeżu. Pyl to 1-y Patallon Morski. Sformowany w 
lecie w 1919 r. w Mod'inie z n?p'ywajacvch ze wszyst- 
kch stron kraju Po’aków — b. oficerów, podoficerów 
i marynarzy flot państw zaborczych miał on ode
grać w pewnym stonniu rolę kadry dla nierwszych 
okrętów morskich, które miały być nabyte — jed
nostki flotyl rzecznych Wiślanej i Pińskiej były w 
danej chwili w nełni obsadzone. Po zorganizowaniu 
go został 1-y Bat. Morski (w końcu r. 1919) przesu-

*) W zakres działalności Departam°ntu Spraw 
Morskich wchodził w owym czasie całokształt spraw 
marynarki wojennej i handlowej.

**) Otrzymaliśmy tylko 6 małych torpedowców 
po-niemieckich.

Y 1920
nięty na ówczesną granicę polsko-niemiecką, do Nie
szawy, gdzie pełniąc służbę graniczną (wspólnie 
z flotylą Wiślaną) czekał na chwilę wymarszu nad 
morze.

Dnia 17-go stycznia 1920 r. armia Pomorska 
Generała Hallera, w skład której wchodził 1-y Bat. 
Morski, wkroczyła na ziemię Pomorską i rozpoczęła 
zajmowanie strefami w/g ustalonego planu obszarów 
odzyskanych przez Rzeczypospolitą, przy równoczes
nym wycofywaniu się wojsk niemieckich. W końcowej 
fazie tej operacji 1-y Bat. Morski miał zająć, jedyny 
znajdujący się wtedy na naszym wybrzeżu port Puck. 
Aktu objęcia wybrzeża w imieniu Rzeczypospolitej 
miał dokonać generał Haller. Do jego głównej kwa
tery znajdującej się wtedy w Toruniu zdążaliśmy w 
dniu 9-go lutego 1920 z Warszawy. Przybyliśmy na 
miejsce tegoż wieczora i po zameldowaniu się u ge
nerała (zajmował on gmach, w którym w jesieni 
1920 r. umieszczona została pierwsza oficerska szkoła 
Mar. Woj., a później objął rezydencję wojewoda po
morski) — udaliśmy się na pobieżne zwiedzenie 
miasta — opuszczonego przez Niemców przed trzema 
zaledwie tygodniami. W międzyczasie nasz wagon 
został doczepiony do specjalnego pociągu dowództwa 
armii pomorskiej i w ciągu nocy wyruszyliśmy w 
drogę ku wybrzeżu. W skład nociągu wchodził wagon 
salonowy generała Hallera (tamżesz kontr-admirał 
Porębski), kilka wagonów wiozących oprócz sztabu 
generała reprezentantów sejmu, wyższych władz 
państwowych i wojskowych oraz jeden wagon 
z eskortą honorową dowódcy armii eenerała Hallera 
w sile jednego p’utonu 1-go Batalionu Morskiego 
(w mundurach potowych piechoty tymi amerykań
skiego z granatowymi czapkami marynarskimi — na 
wstążkach nanis: „Pierwszy Batalion Morski")., Na 
wszystkich przystankach (a było ich snoro) nluton 
wystawiał wartę honorową nrzed wagonem generała. 
Sprawność marynarzy w zaciąganiu warty (zaledwie 
pociąg stanął już wartownicy byli na miejscu) zwra
cała ogólną uwagę. Plutonem tym dowodził por. 
mar, Stefan de Walden.

Pociąg posuwał się dość wolno z uwagi na czeste 
zatrzymywanie się na stacjach, na których prawie 
zawsze generał musiał wysiąść, aby przyjąć meldu
nek dowódcy konroanii honorowej miejscowego gar
nizonu (przeważały oddzia’y formacji wieltopo’sk’ch 
w charakterystycznych wysokich rogatywkach), 
przywitać się z przedstawicielami władz lokalnych 
i delegacjami miejscowej ludności, które tłumnie 
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zapełniały perony stacji. Entuzjazm był ogromny, 
trudny do opisania.

W pierwszych godzinach popołudniowych dotar
liśmy do Gdańska, przez który pociąg musiał prze
jeżdżać (okrężnej drogi żelaznej nie było), gdzie 
oczywiście ze zrozumiałych przyczyn oficjalne przy
witanie generała Hallera przewidziane nie było. 
Względy jednak techniczne wymagały, by pociąg na 
krótki przeciąg czasu zatrzymał się na stacji. Z okien 
wagonu zauważyliśmy kordon Schupo (oplicji gdań
skiej), zamykający dojścia do peronu, a za kordonem 
zwarty tłum publiczności. Kilka biało-czerwonych 
chorągwi świadczyło o tym, że to Polacy.

Widząc to generał Haller wysiadł z wagonu na 
peron, a za nim wysypało się liczne grono towarzy
szących mu dygnitarzy. Wtedy stało się coś nieprze
widzianego. Przez szeregi Schupo przedarło się nagle 
kilku śmiałków biegnąc w kierunku generała, a za 
nimi runęła cała brać zebranych rodaków. Utonęły 
w.tej fali ludzkiej mundury gdańskiej policji — i pe
ron zaroił się od rozentuzjazmowanych mężczyzn 
i kobiet, młodych i starych. Wszyscy zaczęli się tło
czyć koło postaci generała Hallera. Liczni z pośród 
tych, którym udało się do niego dotrzeć padali na 
kolana i ze łzami w oczach całowali go po rękach. 
Jakiś klęczący starzec błagał generała, by uwolnił 
Gdańsk z niewoli. Wzruszony generał stał w pośrodku 
tej ciżby i dobrotliwie uspokajał zebranych ściskając 
wyciągnięte dłonie i starając się tłumaczyć dlaczego 
w tej chwili prośbom ich zadość uczynić nie może.

Widok tej sceny bardzo nas wszystkich wzruszył 
i wyrył się głęboko w mojej pamięci.

Z Gdańska pociąg ruszył drogą dobrze nam 
dzisiaj wszystkim znaną. Wtedy oczywiście wypatry
waliśmy z największą niecierpliwością morza. Dzień 
był pochmurny i dżdżysty, więc morze nie zapre
zentowało się zbyt efektownie. Nie mniej jednak 
pierwsze przebłyski tafli wodnej ukazującej się mię
dzy szczytami mijanych pagórków wywołały okrzyki 
radości. Dotarliśmy wreszcie do ,,naszego" morza. 
Patrząc na nie ze wzruszeniem mało zwracaliśmy 
uwagi na mijane miejscowości i prawie że nie za
uważyliśmy małej grupki domków z miniaturowym 
pomostem spacerowym nad morzem — gdzie napis 
na skromnej stacyjce kolejowej brzmiał: „Gdynia".

O godzinie 3-ej popołudniu przybyliśmy do 
Pucka. Powitany hymnem narodowym generał Hal
ler przeszedł przed frontem kompanii honorowej oraz 
licznych delegacji miejscowej ludności, poczym do
siadłszy konia ruszył ku morzu. Na terenie lotniska 
morskiego, gdzie miała się odbyć uroczystość objęcia 
wybrzeża, stały biorące udział oddziały wojskowe: 
na pierwszym miejscu 1-szy Bat. Morski. Ustawione 
cne były w otwartym czworoboku frontem do morza, 
v/ miejscu gdzie ustawiono na brzegu wysoki maszt, 
przy którym stały poczty sztandarowe.

Przejechawszy konno przed frontem prezentu
jących broń oddziałów generał Haller wjechał po 
pochyłym pomoście w fale Bałtyku i chwilę patrzył 
na daleki horyzont, poczym widocznie wzruszony 
przemówił do zebranych:

„Oto dziś dzień krwi i chwały! Jest on dniem 
wolności, bo rozpostarł skrzydła Orzeł Biały nie tylko 
nad ziemiami polskimi, ale i nad morzem polskim. 
Naród czuje, że go już nie dusi hydra, która dotych
czas okręcała mu szyję i piersi. Teraz wolne przed 

nami światy i wolne kraje, żeglarz polski będzie 
mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego 
Orła, cały świat stoi mu otworem.

Zawdzięczamy to przede wszystkim miłosierdziu 
Bożemu, a potem wszystkim tym, którzy w walce nie 
ustawali, lecz dotychczas wytrwali, zwłaszcza naszym 
praojcom, którzy walki o wolność toczyli.

Cześć im! Oni nie dożyli tej szczęśliwej chwili. 
My szczęśliwi.

Cześć tym, którzy w tej wojnie polegli. Cześć tym 
żyjącym, którzy pracują, trud m i znojem walczą w 
szarej codziennej walce życia.

Cześć całemu Narodowi Polskiemu, cześć i tym 
narodom wolnym, które z wolnym narodem po’skim 
chciały żyć i w tych tytanicznych walkach ramię 
przy ramieniu stały, jako dobrzy sojusznicy.

A teraz myśl nasza niechaj zwróci się ku War
szawie, skąd rządy idą i iść będą przez całą Polskę. 
Zwróćmy oczy ku naszemu udzielnemu Sejmowi 
i wznieśmy okrzyk na chwałę Ojczyzny, Sejmu 
udzielnego, Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza, 
Józefa Piłsudskiego!"

Okrzyk entuzjastycznie podchwycili wszyscy ze
brani.

W chwilę później odbył się akt poświęcenia ban
dery polskiej, którą przy dźwiękach hymnu narodo
wego podnieśli na maszt por.mar. P^awski i mat 
Wiśniewski — jako symbol objęcia wybrzeża. W t j ;e 
chwili pochyliły się szatandary, zanurzając zhkka 
końce swe w falach.

Po odprawieniu Mszy świętej generał Haller 
jeszcze raz wrócił nad morze i rzucił w fale platynowy 
pierścień — na znak zaślubin Polski z morzem. Na
stępnie dokonano poświęcenia i wbicia w dno mor
skie słupa pamiątkowego, na którym został umiesz
czony napis:

„Roku Pańskiego 1920, dnia 10 lutego, Wojsko 
Polskie z gen. Hallerem na czele objęło w wieczyste 
posiadanie polskie morze".

W tym samym czasie na terenie całej Rzeczy
pospolitej biły radośnie dzwony, odbyły się liczne 
akademie, a w stolicy odbyło się uroczyste posiedze
nie Sejmu, na którym Marszałek Sejmu Wojciech 
Trąpczyński w ten sposób podkreślił znaczenie 
historyczne tej chwili:

,,Dzisiejsza pierwsza rocznica pierwszego posie
dzenia naszego Sejmu zbiega się z h.storyczną chwilą, 
w której sztandary nasze zaszumiały nad brzegiem 
Bałtyku, z chwilą, na którą od tylu miesięcy wycze
kujemy...

...Szum Bałtyku to najpiękniejszy hymn naszej 
państwowości. Na tym pomorskim skrawku ziemi, 
na tej wąskiej po’skiej tamie, ciągnącej się pomiędzy 
wynarodowionymi doszczętnie Prusami Książęcymi, 
a Pomorzem Szczecińskim stoi przyszłość nasza. Bez 
owych płuc, otwierających się ra wolne morze, Pań
stwo nasze mogłoby egzystować, mogłoby wegetować, 
ale żyćby nie mogło, bo pozostawałoby zawsze w za
leżności od sąsiadów.

Zapatrzeni w przyszłość Narodu, musimy wlewać 
w serca młodzieży naszej ów niepowstrzymany pęd 
do wolnego morza, — pęd, który już u ludów staro
żytnych uchodził za silniejszy nad śmierć. I wobec 
sąsiadów nie możemy ani na chwilę dopuścić wątpli
wości, że skrawka tego będziemy bronić do ostatniej 
kropli krwi.
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...Uzyskaliśmy wprawdzie dostęp do morza, uzy
skaliśmy wolną żeglugę na ujściu Wisły, ale nie od
zyskaliśmy jedynego portu, jaki brzeg Bałtyku mógł 
nam dać, nie odzyskaliśmy Gdańska ...

...Potężne Państwo Polskie nie może spokojnie 
ścierpieć, aby centrum jego handlu zamorskiego 
leżało poza granicami kraju. Zatem natychmiast 
winniśmy przystąpić nie tylko do tworzenia własnej 
floty, ale i do budowy własnego portu na polskiej 
ziemi, portu dla okrętów morskich na polskiej części 
Wisły."

Po tym przemówieniu przystąpiono do obrad, w 
wyniku których uchwalono ustawę polecającą Rzą
dowi budowę portu morskiego.

Tak zakończyły się 35 lat temu uroczystości po
wrotu Rzeczypospolitej nad Bałtyk — niewątpliwie 
jednego z najważniejszych wydarzeń w naszej histo
rii. Uzyskanie dostępu do morza zostało należycie 
przez nas Polaków ocenione. Dowodem tego jest 
ogrom wysiłku włożonego w okresie niepodległości 
w sprawy morskie: w ciągu kilku zaledwie lat powstał 

na odzyskanym skromnym odcinku wybrzeża port, 
jeden z największych na Bałtyku, stworzono flotę 
wojenną i handlową. Dowodem tego jest fakt, iż 
w czasie ostatniej nawałnicy wojennej broniony do 
ostatka przez oddziały marynarki wojennej nasz 
skromny skrawek wybrzeża uległ jako ostatni z ca
łego obszaru Rzeczypospolitej przemocy wroga.

Dla nas marynarzy, którym dane było żyć i pra
cować przez tyle lat na tym wybrzeżu obchodzona 
rocznica w dzisiejszej naszej sytuacji to przede 
wszystkim święto wspomnień. Myśli nas wszystkich 
— rozrzuconych po całym globie — płyną tam na 
nasze wybrzeże, do naszej Gdyni, do wszystkich tak 
dobrze nam znanych miejsc, w których spędziliśmy 
najlepsze lata naszego życia. Wspominamy kolegów, 
których już wśród nas nie ma. wspominamy wspólnie 
przeżyte wydarzenia, radości 1 smutki. A wszystkich 
nas łączy jedna myśl... myśl o powrocie... powtórnym 
powrocie naszej Rzeczypospolitej nad Bałtyk .

T. Morgenstern

Z A ŚLUBINY
W dniu zimowym stanęli nad urwistym brzegiem — 
A z nimi — cała Polska otulona śniegiem...
I tak stali wpatrzeni w Bałtyk który szumlał 
Inaczej, niż dotychczas — jak gdyby rozumiał 
Całą doniosłość chwili — jej powagę całą, 
Że się coś radosnego, coś pięknego stało!!! 
że ci ludzie — na brzegu stojący w oddali 
Dziś mu wolność przynoszą! że tutaj zjechali 
śladem swoich pradziadów — że chcą tak, jak oni 
Usłyszeć, jak po polsku fala o brzeg dzwoni, 
Jak wiatr po polsku bije o nadbrzeżne skały 
Szumiąc o dniach minionych — dniach klęski

i chwały!

Zsunął się złoty pierścień i na dno się stoczył ... 
Już go ludzie nie dojrzą — ni — sokole oczy — 
Bo legł na dnie i skrył się pomiędzy bursztyny!!! 
Piękna to była chwila — piękne zaślubiny!

A potem przyszli chłopcy w morzu zakochani 
I marynarskie serca Bałtykowi w dani
Składali — pragnąc skrycie, by z wiatrem w zawody 
Pójść — na spotkanie wielkiej, nieznanej przygody 
Wyczytanej po nocy w nowelach Conrada — 
Szlakiem legendarnego żeglarza Sindbada —
I po morzach obnosić swą tęsknotę szczerą 
Pod wolną, dumną, biało-czerwoną banderą!

Ach, te niezapomniane — te radosne lata, 
Gdy na krańcach najdalszych i obieżach świata, 
Poprzez morza burzliwe — poprzez oceany 
Mknęły Iskry i Wilki — Gromy 1 Orkany,

Burze i Błyskawice — Orły i Rybitwy — 
Wciąż spragnione, łaknące tej l wiatrem gonitwy, 
Po. której — jakże miło — niezliczone razy 
Było z tęsknącym sercem powracać do bazy — 
Do Jastarni, co w słońcu z daleka się śmiała, 
Do Gdyni, która w oczach, jak kwiat rozkwitała!

Zapaliła się łuna nad morzem — nad światem! 
W krwawym wrześniowym słońcu plonie Westerplatte, 
Płonie Hel i Oksywie... Rozdarte na strzępy 
Bombami — toną Żbiki, Mazury i Sępy, 
I Czajki i Jaskółki — Mewy i żurawie —• 
Jak potrzaskane czółna na wymarłym stawie... 
Krew spłynęła Bałtykiem — marynarska, młoda... 
Szkoda tej krwi przelanej — i tych chłopców szkoda, 
Którzy ujść nie zdołali swemu przeznaczeniu 
I legli na dnie morza przy złotym pierścieniu 
Rzędem, gromadą, tłumem — pomiędzy bursztyny!!! 
Smutna to była chwila — smutne zaślubiny...

Ale ci, co zostali — ci co uszli żywi — 
Zapaleni, zawzięci, uparci i mściwi — 
Osaczeni, jak w gąszczu ścigana zwierzyna 
Poszli dalej — i pierścień leżący w bursztynach 
Zostawili — by szukać na świata bezdrożach 
Odwetu — by się tułać po dalekich morzach 
I stać się fanatyczną armadą obrońców 
Wolności — utraconej we wrześniowym słońcu!... 
Już Wilk nocami kluczy po duńskich cieśninach, 
Już Orzeł się wymyka z pod brzegów Tallina, 
Już Grom w Narwicku fiordach — w wolności obronie 
Ostatni strzał oddając pod bombami tonie!
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Ale bić nie przestaje marynarskie serce — 
Już Burza z Błyskawicą znów razem — w Dunkierce, 
Już Garland z konwojami pod Murmańsk podchodzi 
I na morzu Egejskim desantowych lodzi 
Strzeże —• i koło Krety łódź korsarską topi!
Już Piorun zleje ogniem i Bismarcka tropi!
Sycylja, Tobruk, Oran, Malta, Dieppe, Lofoty... 
żądni zemsty i pełni bezmiernej tęsknoty 
Tułają się po morzach dalekich i obcych — 
Z Jastarni i Oksywia granatowi chłopcy!!!
Brzmią, jak dawniej sygnały — padają rozkazy — 
I czasem krótka wzmianka: nie wrócił do bazy!

Przeszła dziejowa burza... Zgasły krwawe łuny... 
Pozostały bez załóg „Burze" i „Pioruny" — 
A wolność ciągle jeszcze tuła się po świecie...
Wątpliwe, czy ją dzisiaj wśród żywych znajdziecie — 
Raczej wśród tych, co legli 1 w niemym skupieniu 
Na zmianę straż trzymają przy złotym pierścieniu 
I wypatrują chwili — i czekają na dnie 
Az drugi złoty pierścień na dno morskie spadnie 
I legnie przy tym pierwszym — pomiędzy bursztyny, 
Na znak, że się spełniły nowe zaślubiny!!!

F. Konarski (Ref-Ren)

RAPORT NIEKARNY
35 lat temu miały miejsce dwa wydarzenia waż

kie w dziejach marynarki wojennej i choć kroniki 
nie notują obydwu wydarzeń z tą samą ścisłością, 
a nawet Einstein nie miałby kłopotu zdefiniować 
relatywną różnicę ich ważności, niemniej przeto 
pozwolę sobie obydwa przypomnieć. I nie bez po
wodu. Bo co działo się w naszym marynarskim lon
dyńskim gronie w pierwszych dniach lutego, ściśle 
jest z nimi związane, że 10-go lutego 1920 r. odbyły 
się zaślubiny Polski z Morzem, tego dziś nawet dzieci 
szkolne nie wiedzą. Cóż dopiero dorośli, co przy 
brydżu, lumbago i innych rozrywkach dojrzałego 
wieku od studium historii odwykli. W tymże samym 
roku piszący te słowa ujrzał światło elektryczne — 
bo stało się to przed świtem — i tak nad niespodzie- 
wającą się niczego młodą marynarką, prawie — że 
od zarania zawisła chmura ciemnego przeznaczenia: 
Krzyżanowski będzie w niej służył.

Obarczony brzemieniem dwóch trzydziestopię
cioleci (i podobno właśnie na tyle wyglądam) przy
byłem do londyńskiej Samopomocy 5-go lutego po 
południu. Sala kawiarni była już pełna. Przy wszyst
kich stolikach tłoczno. Budzyński zawołał mnie — 
jeszcze się koło niego miejsce znalazło— siadaj tutaj 
staruszku. „Staruszku" powiedział nie po koleżeńsku, 
lecz z jakimś niemiłym szacunkiem. Te dwa trzy
dziestopięciolecia widać było chyba w mej twarzy 
wyraźnie, mimo zmarszczek.

Przy tym samym stole kmdr. Tchórznicki i inż. 
Biel roztrząsają sprawy szkolenia technicznego. 
Sekunduje im kpt. Lipkowski. Kmdr. Hermanowie 
z kmdr. Dzienisiewiczem wspominają obchody lat 
ubiegłych. Państwo Kutkowie przyszli z śliczną có
reczką. Uwodził ją Piechowiak. Ach, żebym ja miał 
o 30 lat mniej. Obok pp. Fangerog i Kozłowski z gru
pą przyjaciół (czemu nie byli na balu?). W prawo od 
nas komitet pań, barwny i wdzięczny: Panie Kiła- 
czycka, Mackus, Markowska, Rogalówna, Wojewódz
ka, Wójcik. Przy takim bukiecie któżby zwracał 
uwagę na eskortę. Niedaleko p. Bauer z towarzy
stwem. W przeciwnym rogu kolega Wiszowaty 
z młodą i piękną żoną. Obok pp. Moczulscy, p. Mio- 
dyńska i kmdr. Kosianowscy. Przy kominku kmdr. 
Wroński i inż. Hoyerowie. Na środku kmdr. Mindak 
z kpt. Chojnowskim i ks. Lewandowskim. Blisko 
estrady por. Jędrzej Giertych z Rodziną. I wielu wielu 
innych. A w prawo od estrady (patrząc na nas z 
sali) pan admirał świrskl z żoną. Przy ich stoliku pp. 

dr K. Poznańscy, adm. Korytowscy, kmdr. Morgen
sternowie, pan pułkownik Antoni Bogusławski, który 
nam swym przybyciem bardzo miłą zrobił niespo
dziankę.

Przy pomocy pst i hm-hm udało się kol. Preze
sowi uspokoić nas na tyle, że słowa powitania, jakimi 
zagaił wieczór, doszły przez smugi dymu i szelest 
ostatnich szeptów do wszystkich uszu.

Z kolei pan admirał Świrski maluje w krótkich 
słowach chwile, których pars magna fuit. Wspomina 
starania usilne, by przestawić naród rolniczy i ka
waleryjsko myślący na orientację morską. Wspomina 
ustalenie mundurów, pierwsze okręty, port wojenny, 
oddziały kadrowe. Przed oczy przywodzi chwile wiel
kich osiągnięć. Marynarka powstaje, tężeje i staje 
się silną i zdecydowaną organizacją.

A myśl ucieka w lata gimnazjalne — beztroskie 
szkolne lata. Pierwszy papieros, pierwszy kieliszek 
wódki, pierwszy... zawód miłosny (matka któregoś 
roku zupełnie według mnie bez powodu oddaliła 
służącą).

Na estradę wstępuje urocza aktorka p. Arczyńska 
i odczytuje z Żeromskiego urywki. Wiatr od morza... 
Jak buduje się Gdynia wysiłkiem polskich rąk, pol
skiej umiejętności a nade wszystko polskiej woli.

Myśl, co zawsze z nietakwzniosłym poplątać lubi, 
biegnie wstecz, w to drugie trzydziestopięciolecie 
i daty zgrywa, chwile ustala... a wtedy pewnie pierw
sze portki dostałem, może lody już jadłem a może... 
może wtedy właśnie przestałem być ślicznym dziec
kiem.

Czas na następny, niezapomniany, a bodajże 
najpiękniejszy punkt programu. Fan pułkownik 
Bogusławski odczytał dwa własne utwory. W pierw
szym, jako świadek, i uczestnik zaślubin, młody ułan 
krechowiecki poznaje potęgę morza, wierność mu 
ślubuje a swe uczucia utożsamia z symbolicznym 
pierścieniem. W drugim wrześniowa wybucha burza 
i historyczny konflikt z najeźdźcą wikingiem do no
wych zmusza nas ofiar, poświęcenia i bohaterstw.

Po wierszach i przemówieniach szczęk nakrycia 
i porcelany wyrywa nas powoli z nastroju wyczaro
wanego poezją. Dostajemy kawę i ciastka, gwar ro
śnie, pęcznieje i coraz częściej rozbrzmiewa śmiech. 
Jesteśmy znowu grupą kolegów uradowanych spotka
niem. Czas mija bardzo szybko. Wymieniamy spó
źnione powitania. Sala aż szumi od retorycznych 
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pytań „co słychać" i „jak ci się powodzi", na które 
nikt nie odpowiada.

Godzina podwieczorku skraca się w minuty, gdy 
na estradzie zjawia się p. Konarski (Ref-Ren) i do
skonałym wierszem okolicznościowym otwiera pro
gram rewiowy. Wiersz p. Konarskiego porywa nas 
za serca, przed myśl przywodzi krótkie lecz jakże 
barwne dzieje naszej marynarki, wojenne przygody, 
wojenne niedole, wojenne zwycięstwa. Państwu 
Oleńskiej i Faliszewskiemu nie dajemy zejść z estra
dy. świetny program jest świetnie przyjęty. i\a 
oklaski czasem sił nie starcza, gdy ręce od śmiechu 
opadają. Brawom i bisom końca nie ma. Bawiliśmy 
się wspaniale.

A w czwartek 10-go lutego poszliśmy do pracy. 
Do biur, do fabryk, gdzie każdy jak umie na chleb 
powszedni z masłem i sausage‘ami zarabia. Mówiłem 
sobie, że właściwie są to tylko nieważne już senty
menty, przebrzmiałe wspomnienia, że dziś ważny 
jest tylko dobrobyt materialny, osobiste powodzenie 
mierzone zawartością cotygodniowej torebki w dniu 
wypłaty. Ale pamiętam. Zły byłem na siebie, ale... 
zapomnieć jeszcze nie umiem.

W sobotę 12-go ks. infułat Michalski odprawił 
Mszę św. w Brompton Oratory, na której obok grupy 
kolegów - marynarzy, byli przedstawiciele wojska, 
lotnictwa i społeczeństwa polskiego.

A wieczorem... wieczorem udała się brać mary
narska do Park Lane House na doroczny bal morski. 
Kolejką, autobusami, samochodami (nie zawsze 
osobowymi) spieszyliśmy, by się w tym dość obszer
nym lokalu przekonać, jak nas jednak mało jest w 
Londynie. Sale nie były puste, ale drugie tyle by się 
zmieściło.

Znalazłem czerwony kwiatek, wpiąłem w klapę 
i tak oficjalnie byłem napiętnowany jako jeden z 
komitetu. Nie odrazu więc ruszyłem w tany z czego 
prawdopodobnie moje niedoszłe partnerki bardzo 
były zadowolone. Początkowo powiększałem tłum 
przy drzwiach wejściowych gdzie kol. Wiszowaty 
i Nowicki z wrodzonym wdziękiem ograbiali wcho
dzących z pieniędzy „za bilecik tyle, za stolik extra“ 
i nim się biedak — gość spostrzegł już mu z waluty 
ogołoconą prawicę ściskali p. Hoyerowa 1 Koman
dorowie Wroński z Busiakiewiczem. Przeciąg z otwie
ranych — niestety nie dość często — drzwi uprzy
jemniał nam chwile na dole, z radością więc przy
jąłem nową funkcję — odpędzania natrętów od sto
lików zarezerwowanych dla Zarządu. Poszedłem więc 
na górę; gdzie przyłapał mnie niezmordowany mece
nas i dołączyć kazał jako jednemu z gospodarzy do 

stolika pp. Tizzardów naszych wypróbowanych (i to 
jakich) przyjaciół. Trudno wyobrazić sobie milszą 
funkcję. Pani tańczy świetnie, a pan śmieje się bez 
specjalnej prowokacji nawet z moich niezdarnych 
kawałów. Wieczór płynie miło, wesoło, choć może 
zbyt spokojnie.

Energiczny kol. Hermaszewski podchodzi i szepce 
mi do ucha „Mało nas. Przy tej ilości obecnych du
żego deficytu nie da się uniknąć." O Pani, zwracam 
się do pięknej kol. Budzyńskiej, czyż nasze spotkanie 
stu funtów deficytu nie warte? Może dla pana — 
odpowiada iście po wrenkowsku, a w spojrzeniu jej 
czytałem, że i half - crown‘a by nie dała.

Panie sprzedają bardzo gustowne kotyliony. 
Bardzo piękne panie, piękne suknie i piękne koty
liony. Zasługują na specjalny artykuł w niestworzo
nym jeszcze w Naszych (Sygnałach kąciku pań mor
skich. Cóż ja biedny i do zadania niedorosly reporter 
(amator reportaży — proszę uprzejmie sobie zakono- 
tować) mogę napisać o paniach. Sroje pań komite
towych pp. rioyerowej, Bernasowej, Wrońskiej, Po- 
nikiewskiej, Kiłaczyckiej, Żórawskiej, Wojewódzkiej, 
Farowej, Seifertowej, Bauerowej, Grzeczkowskiej 
wzbudzały podziw nie mniejszy niż ich energia 
i przemyślność dzięki której udało się deficytu 
uniknąć a nawet kilka funtów zarobić.

A wśród miłych gości z marynarskiego 1 nie- 
marynarsklego grona suknie pań Tizzardowej, Kło- 
potowskiej, Święcickiej, Seilertówny, Wiszowatej, 
Mentrykowej, Karnickiej, Bilińskiej i wielu wielu 
innych pań migotały bogactwem koloru i zachwycały 
doskonałością wyszukanych modeli.

Mazur w sali teatralnej był wielkim wydarze
niem. Ze znaną werwą, która tradycją warszawskiego 
AZiś‘u sięga, sam prezes Nadratowski ruszył w pierw
szą parę z panią Wrońską i prowadząc mazurzystów 
w wzory kunsztowne i figury wyszukane ku radości 
patrzących 1 zadowoleniu tancerzy. Oficjalny wo
dzirej kol. Siemaszko z piękną p. Seifertówną szli tuż 
za nimi.

Około drugiej ster spraw przejął w swe ręce 
kpt. Chojnowski. Głosem lekko tylko wzmocnionym 
wyskokowymi napojami rozlicytował chyba z 30 bu
telek. Zastrzyk mile widziany bo już od północy bary 
zamknięto 1 zaczynało być sucho.

Tak pokrzepieni przy stłumionych światłach 
i stłumionych dźwiękach orkiestr tańczyliśmy do 
rana. Sale pustoszały powoli, aż brzask dnia roz
pędził najwytrwalszych.

W. Krzyżanowski

*

W Mar. Woj. jak w każdej militarnej organizacji 
żyliśmy podzieleni na warstwy zależnie od posiada
nego stopnia. Ale mimo koniecznego dla dyscypliny 
„zachowania pozerów" te same dusze tkwiły pod 
mundurem z amerykańskim kołnierzem jak i pod 
obfitością galonów na rękawie, te same sposoby spę
dzania wolnego czasu: taka sama radość życia i chęć 
patrzenia na wszystko z jaśniejszego punktu widze
nia to samo poczucie humoru i bezlitosne wykpi- 
wanie jego braku...

Oprócz historii pisanej wielkimi zgłoskami, która 
rozpoczęła się rozkazem utworzenia Mar. Woj. słowa

♦
którego były wypisane ponad bramą wejściową do 
Dowództwa Floty w Gdyni, życie pisało inną historię, 
kronikę zdarzeń codziennych które nie mieściły się w 
Dziennikach Zdarzeń, ale bardzo często trafiały do 
książki raportów karnych... życie to było bujne, we
sołe i radosne, a humor jedna z niewielu naszych 
zalet, trzymał się nietylko młodych wiekiem, ani nie 
tylko młodych stopniem...

Kącik niniejszy próbuje zebrać zapomniane 
urywki z tej właśnie dziedziny naszego wspólnego 
życia sprzed lat.
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,,SURDUT W ŁUBINIE"
Ongiś za gdyńskich czasów, kolega „Jeżem" 

zwany, poszedł na lad w stroju Nr. 2, celebrować ja
kieś „święto Morza". Celebrował długo 1 wytrwale 
a gdy na drugi dzień obudziło go słońce bliskie zenitu, 
zawołał taksówkę, porwał pierwsze lepsze ubranie 
które znalazł pod ręką (a mieszkali „na lądzie" w 
kilku razem) i toaletę kończył w taksówce. Z ostat

nim artykułem wierzchniej odzieży miał nieco kło
potu... ale w taksówce ubierać się łatwo... Dojechał 
pod Dtwo Floty, szczęśliwie przebrnął bramę, wziął 
namiar na sterczący kikutami masztów hulk 
„Lwowa" i pognał naprzełaj. Był już koło rogu aku- 
mulatorowni gdy nagle... doszło do następującego 
(autentycznego) spotkania:

Gnając naprzełaj od kasyna 
pewien porucznik marynarki 
Ujrzał ..Sylwetkę bez Komina" 
I... zimne po nim przeszły ciarki.

Sylwetka kiwa nań galonami
Więc poprzez pole zbieg drałuje 
Szczękając szablą(1 zębami) 
„Posłusznie na rozkaz się melduje"

„Wszakżeż ten łubin tu jest zasiany" 
„Oficer prosto chodzi, ale"
„Wszakżeż Pan dawno niebył karany!" 
„T-tak jest, t-tak jest, Panie Admirale!"

„Wszakżeż wiatr niesie mi zapach wódki!! 
„Pan mi wyglądasz bardzo niedbale"

„Wszakżeż ten surdut bardzo krótki" 
„T-tak jest, t-tak jest, Panie Admirale!" 

„Wracać tak z lądu — co rzekną drudzy?" 
„Masz Pan powiedzieć mi tu bez ale" 
„Czy to jest surdut: Pański czy cudzy?" 
„T-tak jest, t-tak jest. Panie Admirale!" 

„Wszakżeż Pan nie mów „tak jest" zuchwale" 
„Chociaż to dobry zwyczaj zejmański" 
„Masz odpowiedzieć gdy pytam wytrwale" 
„Czy ten frak Pański jest czy nie Pański?"

Na to oficer dziarsko w zapale:
„Tak jest! Nie Pański — Panie Admirale!"

Skryba

J. KRAKUS

„EMPRESS OF CANADA” ZATONĄŁ
(dokończenie)

W tej chwili ze śródokręcia schodził powolnym 
krokiem, z lunetą pod pachą, D-ca okrętu w otocze
niu oficerów i doktora.

Idąc, przystawał przed kimś co chwila, wydawał 
cichym głosem rozkazy, to znowu pytał o coś. Tuż 
za nim postępował jeden ze znajomych mi chłopców 
w roli tłumacza.

Nagle, gdzieś zpomiędzy stłoczonych postaci, 
przypadła do nóg D-cy mała dziewczynka, plącząc 
niezdarnie nożyny w długich porciętach. Orszak się 
zatrzymał. Dziewczynka objęła kolana oficera za
dzierając do góry umorusaną twarzyczkę, tam, do 
złotych szlif kapitańskich.

— Czyje to dziecko? Gdzie matka? — zapytał 
D-ca. Nastała cisza, tylko maleństwo dreptało z nogi 
na nogę patrząc wciąż do góry.

— Kto się tym dzieckiem opiekuje? — padło 
znów pytanie.

— Teraz to... wszyscy. Matka zginęła. — Ktoś 
odpowiedział.**)

Twarz D-cy okrętu przybrała miękki, łagodny 
wyraz. Popatrzył przez chwilę po rozbitkach potem 
oddał lunetę najbliżej stojącemu oficerowi, a sam 
pochylił się, dźwignął dziecko na ręce, przycisnął do 
piersi i przytulił gładko ogoloną twarz do ciemnych 
splotów dziewczynki,

Ktoś w tłumie załkał głośno. D-ca podał dziecko 
doktorowi, wyjął chusteczkę i długo i starannie wy
cierał usmoloną twarz. Oczy oficera nie były powa
lane, a przecież najdłużej wycierał... oczy.

Oficerowie przeszli wokoło, wracając drugą burtą 
na śródokręcie. Załoga zaczęła roznosić posiłki.

Słońce jęło chylić się ku zachodowi. Poszedłem 
na samą rufę. Nagle drgnąłem i instynktownie cof
nąłem się do tyłu. Oparta o przód maski działa, 
zapatrzona w dal stała... jasnowłosa Zochna Pio
trowa.

Bezwiednie sięgnąłem ręką do kieszeni. Jest, 
włożyli mi portfel Piotra zpowrotem. Stanąłem cicho 
obok niej. Rzuciła mi obce, dalekie spojrzenie i znowu 
utkwiła oczy gdzieś w przestrzeni.

— Wie już pani? — spytałem cicho.
— Wiem, zginął — odparła szeptem — tylko nie 

wiem jak i dlaczego?
— Oddał obcej, polskiej dziewczynie swój pas 

i ją ratował. Widziałem jak ich fala porwała. Zginął 
jak bohater.

— Tak, ale niech mi pan powie na co to komu? 
Poco mu jego życie? Co to za wojna i jacy w niej 
walczą rycerze, którzy zabijają dzieci?

— Na każdą wielką tragedię narodu składają 
się właśnie łzy i ofiary tych najcenniejszych, tych 
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najbardziej wartościowych i tych najmniej winnych. 
Ci co pozostają pamiętać powinni, że skoro się już 
nie da uratować tego co przepadło, należy ratować 
to co pozostało.

Spojrzała na mnie pytającym wzrokiem.
Nie śmiałem patrzeć jej w oczy wiedząc, że to co 

powiem będzie małe i banalne, nie dorastające chwili, 
a przecież musiałem jej coś powiedzieć.

— Niech pani ratuje siebie przez pamięć o 
Piotrze.

Opadły jej ramiona... Mówiliśmy cały czas 
szeptem, jakby bojąc się zakłócić ciszę i sen wie
kuisty tym, tam leżącym w dole.

A cisza była tak przeogromna, że słychać było 
tłuczące się w piersiach serca nasze. Morze rozciągało 
się spokojne i gładkie nasycając się zwolna różem, 
złotem i fioletem. Długi, biały ślad spienionej wody 
za rufą ścielił się niby jasny gościniec do nieba, 
łącząc się z niem w dalekiej linii horyzontu.

— Proszę, niech to pani weźmie — szepnąłem 
znowu. To jego i wydaje mi się, że tylko pani ma 
prawo do tego. — Podałem jej portfel. Nie odwróciła 
głowy, ujęła mokry lepki pakiet i bez słowa wsunęła 
za stanik.

— Czy to on panu dał? Dla mnie? Kiedy?
Nie mogłem jej za nic powiedzieć, żem go widział 

raz jeszcze rozdartego niemal na dwoje, że płynął do 
mnie przeciw prądowi, jakby czegoś w życiu zapom
niał, jakby musiał jeszcze coś zrobić.

Przełknąłem prawdę razem ze łzami. — Tak, to 
on mi dał dla pani i kazał powiedzieć.... kazał po
wiedzieć... żeby pani oddała matce... gdyby... Resztę 
już pani wie.

— Tak resztę już wiem. Wiem aż nadto dobrze. 
Ale widzi pan, wiem też, że moje dawne życie było 
niezupełne. Jedno z tych maleńskich ogniw w łań
cuchu tragedii, o której pan wspomniał. Nie było 
w niem miejsca na szczęście, na radość, nawet na... 
uśmiech.

— I oto przez niego zeszło to wszystko na mnie, 
tak nagle, tak niespodziewanie, od pierwszego wej
rzenia. że zatraciłem się w nim zupełnie. I owładnęło 
to mną aż po lęk, że jest zbyt pięknie, że może przyjść 
tylko raz i nie na długo, bo jest nie z tego świata! 
Czułam to i ta obawa towarzyszyła mi zawsze i 
wszędzie. Tylko on był pełen wiary, pogody i dobroci 
„Zochna", mawiał — „pamiętaj 1 te gwiazdy jasne 
i te słońce złote zawsze już nam razem świecić będą. 
Razem twojej matce ręce ucałujemy, gdy wrócimy 
do dalekiej Ojczyzny."

— A dziś co? Leży tam gdzieś w głębinie i morze 
mu oczy solą wygryza. I Kraju nie ujrzał i wojny nie 
zaznał!... A mnie co?... Znowu płakanie i smutek i ból.

Tuż za mną rozległo się gwałtowne łkanie, nie

mal wycie. Wychyliłem się za maskę działa. Bauman 
siedział prawie u nóg dziewczyny i zanosił się 
płaczem.

A ona mówiła dalej. — Może nieszczęście samo 
w sobie nie jest tak straszne. Ważne jest co potem, 
kiedy się już obejmie cały ogrom pustki i kiedy się 
wie, że już ona zawsze towarzyszyć będzie. Tego się 
boję. Boję się bym nie zatraciła siebie, ani wiary, 
ani właściwego sensu życia.

W tej chwil rozległ się charakterystyczny chrobot 
linki trącej o bloczek. Obejrzałem się z gafla spły
wała z głuchym warkotem, niby biciem werbli, 
bandera i zawisła w połowie drzewca.

Nagle dziewczyna drgnęła, poderwała się i przy
padła do relingu wychylając się połową ciała daleko 
za burtę.

Morze było jak płyta roztopionej miedzi, 
żadna zmarszczka, żaden przedmiot pływający nie 
mącił jego powierzchni, śruba okrętu zrobila jeszcze 
kilka obrotów i stanęła zupełnie. Na pomoście ofice
rowie salutowali.

Przysunąłem się do Zochny. — To tu — szepną
łem.

— Tak to tu. Ja wiedziałam — odpowiedziała 
jak echo. — Błagam niech pan nic nie mówi, on tu 
leży!... Dreszcz mnie przeszył nawskro’, zęby po
częły dzwonić jak w febrze.

Dziewczyna wpiła oczy w toń morza. Zdawało 
się, że runie za chwilę, tam w dół, do Piotra. Jasne 
jej włosy wiatr zgarnął na twarz i rozsypał po ra
mionach, które drżały szlochem. Powoli odpinała na 
karku cienki, srebrny łańcuszek. Ciepły jeszcze jej 
ciałem medalik opuściła wraz z rękami za burtę. 
Błysnął raz jeszcze i dotknął powierzchni morza.

Gdzieś w dali rozgrzmiały ponure odgłosy wy
buchów. To duże korwety idące równolegle z kontr- 
torpedowcem kładły za sobą bomby głębinowe. 
Odgłos bił w niebo głucho niby larum poległym.

Gdym wrócił na rufę około północy Zochna dalej 
stała oparta o działo. Tuż obok siedział skulony 
Bauman i drzemał.

Z morza wstawał ostry, czerwony sierp “księżyca 
i siał stopniowo a łagodnie, coraz dalej i szerzej 
złote blaski na cichą, chłodną mogiłę Piotra, na 
jasną głowę jego dziewczyny i... na ich umarłe 
szczęście.

J. Krakus

**) Ojciec dziewczynki, oficer angielski, zginął 
w kampanii Afrykańskiej. Matka wracając do Anglii 
zginęła w wyżej opisanej katastrofie. Dziewczynka 
została zaadoptowana przez okręt, który ją wyra
tował.
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Niezależnie od indywidualnie wysłanych zawiadomień 
do wszystkich Członków Stowarzyszenia, przypominamy 
wszystkim Kolegom, iż zgodnie z § 24 Statutu Stowarzy
szenia tegoroczny Zjazd SMW odoędzie się w dniach 26 
i 27 marca. Zarząd Gł. SMW prosi wszystkich członków 
o jaknajliczniejszy udział w Zjeźdzle względnie przekaza
nie swego głosu na innego kolegę, tak by Walnemu Zjaz
dowi zapewnić ąuorum wymagane Statutem.

W związku z Walnym Zjazdem prosimy wszystkich 
Kolegów, którzy zalegają ze składkami członkowskimi o 
jaknajszybsze ich uregulowanie. W MYŚL STATUTU 
ORAZ OSTATNICH UCHWAŁ ZARZĄDU GŁ. S. M. W. 
PRAWO GŁOSOWANIA NA WALNYM ZJEZDZIE MAJĄ 
JEDYNIE CI CZŁONKOWIE. KTÓRZY NIE ZALEGAJĄ 
ZE SKŁADKAMI WIĘCEJ NIZ 6 MIESIĘCY.

REZYGNACJA I-GO VICE PREZESA

Na skutek wyjazdu zrezygnował z członkostwa Zarzą
du S.M.W. I-szy Jego Vice Prezes koi. B. Jabłoński. Kol. 
Jabłońskiemu dziękujemy serdecznla za pracę jaką włożył 
dia doora Stowarzyszenia.

I-szym Vice Prezesem został wybrany kol. W. Krzy
żanowski.

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE
Z okazji Święta Marynarki Wojennej odprawione zo

stało w dniu 12-go lutego w B.ompton Oratory Nabożeń
stwo Żałobne za spokój dusz poległych i zmarłych ofice
rów, podoficerów i marynarzy.

35-LECIE ZAŚLUBIN Z MORZEM
Wieczorem dn a 5 lutego odbyła się w siedzibie S.M.W. 

skromna uroczystość wewnętrzna na której oprócz krót
kiej części poważnej oglądaliśmy rewię Ref-Rena specjal
nie dla nas ułożoną. Członkowie i ich Rodziny w liczbie 
85 byli podejmowani podwieczorkiem.

Prezes Nadratowski w zagajeniu między innymi po
wiedział: ,.35-ciolecie zaślubin z morzem, przypadające 
10 lutego r.b. obchodzimy poza Krajem, zamiast je święcić 
nad brzegiem naszego ukochanego Bałtyku.

Nie organizuje tej uroczystości Marynarka Wojenna, 
wespół z całym wolnym Narodem naszym i w Kraju, ale 
my, pozostali tu, w wolnym świecie, jako ci, co nie poszli 
w obcą niewolę i pod komendę sowieckiego admirała!

Ale mimo oddalenia i upływu lat, miłość do Bałtyku, 
którą w sercach mamy, i przywiązanie do bandery wojen
nej, nie pozwoli nam zgnuśnleć i zmarnieć, bo wierzymy, 
że wyzwolenie przyjdzie, bo przyjść musi, a wówczas nąsza, 
naprawdę polska. Marynarka Wojenna i jej okręty pod 
banderą biało czerwoną i z orłem w koronie, ponownie 
obejmą straż nad Bałtykiem".
BAL S. M. W.

W dniu 12 lutego Zarząd Główny S.M.W. wraz z Ko
łem Pań urządził jak i w latach poprzednich doroczny bal 
S.M.W. Tym razem bal odbył s'ę w Park Lane House. 
Choć frekwencja nie była nadzwyczajna, bawiono się 
dobrze i czysty dochód w sumie około 25 funtów (choć 
niedokładnie jeszcze obliczony) wpłacono do kasy S.M.W.

MIKOŁAJ W S.M.W.
W dniu 2-go stycznia 1955 Koło Pań S.M.W. urządziło 

w naszej siedzibie „Mikołaja" dla dzieci członków. Były 
gry, zabawp, deklamacje, były podarki, słodycze, ciastka 
i kakao, trochę wesołego gwaru napełniło dom,

Impreza udała się całkowicie.

KOŁO BRIGHTON
Z okazji święta Mar. Woj. Zarząd Koła S. M. W. 

Brighton urządził imprezę połączoną z zabawą karnawa
łową na której było obecnych około 150 osób. W niedzielę 
dnia następnego odbyło się nabożeństwo za zmarłych i 
poległych kolegów.

KOŁO PLYMOUTH
Z okazji Święta Mar. Woj. Zarząd Koła S. M. W. 

Plymouth przy pomocy T.P.P. urządził Zjazd wszystkich 
marynarzy zamieszkujących w Plymouth i okol.cy. Wspól
ny obiad, w którym brało udział około 60 marynarzy upły
nął w mdej atmosferze na pogawędce o dawnych czasach.

PRZYJAZDY
Po wieloletniej nieobecności przybyli na krótki pobyt 

do Anglii i odwiedzili S.M.W.:
koi. T. KŁAK

B. BRATKOWSKI.
Jednocześnie między rejsami odwiedzili nas: 
kol. F. SIKORA

L. ZIEMBICKI.

OSOBISTE
Dnia 18 grudnia 1954 r. zawarła związek małżeński p. 

Jadwiga PIOTROWSKA z p. B. KIŁACZYCKIM.
W grudniu 1954 zawarł związek małżeński kol. Wacław 

OSTOJA STARZEWSKI, Ślub odbył się w Londynie.
W styczniu 1955 zawarł związek małżeński długoletni 

członek Zarządu Gł. S.M.W. kol. J. WISZOWATY.
W pierwszych cmiach marca zawarł związek małżeński 

w Londynie kol. St. Traszko z p. Tertu-Leyno.
Wszystkim Kolegom i Koleżankom z tej okazji składamy 

najlepsze życzenia.

DYPLOMY
Przed Komisją Board of Trade zdał egzamin i otrzy

mał dyplom First Mate‘a kol. C. PRZYBYLINSKI. Kilka 
tygodni później został dopuszczony do egzaminu na Ma- 
stra który również zdał i otrzymał dyplom. Z okazji tych 
składamy koledze Pizy by lińskiemu serdeczne gratulacje.

GRANATOWA ZAŁOGA
Książka pod powyższym tytułem napisana przez jęd

rnego z naszych członków kol. W. CYGANA opisująca 
wsponmienia autora z czasów służby w Mar. Woj. w ostat
niej wojnie — ukaże się w wydawnictwie Veritąs Foun- 
dat.on Press w lipcu b.r. Cena książki w przedsprzedaży 
9/-. Zamówić można w Sekretariacie S.M.W. przesyłając 
jednocześnie P.O. na powyższą sumę. Zamawiając tę 
książkę obecnie, pomożemy kol. W. Cyganowi w dużym 
stopniu do jej ostatecznego wydania.

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim Kolegom, Przyjaciołom i Sympatykom na

szego Stowarzyszenia, którzy w liczbie 210 nadesłali życze
nia świąteczne dla Zarządu S.M.W. — składamy serdeczne 
podziękowanie.

Zarząd Główny S.M. W. czuje się w miłym obowiązku 
podziękowania kol. W. Saw.cz-Korsakowi za ofiarowany 
motorek elektryczny do oświetlenia na jachcie S. M. W. 
„Iskra II".

AWIZO
Celem udostępnienia pracującym Kolegom załatwia

nia spraw w kancelarii S.M.W. Sekretarz Zarządu Gł. 
S.M.W. będzie do dyspozycji Kolegów we wtorki i piątki 
do godz. 19.30.
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Komisja Opieki i Fundusz ś. p. kpt. mar. J. Ginsberta
Od wydania poprzedniego numeru „Naszych Sygna

łów" — następujące dary wpłynęły na Fundusz im. J. 
Ginsberta:

Bezimiennie 5. 0
E. Men tryka 5. 0
C. Kruszczyński 2. 6
J. Tchórznicki 10. 0
Bezimiennie 1. 0. 0
S. Sikora 1.10. 0
R. Haberlau 3. 0. 0
A. Tyc 1. 0. 0
M. Wasilewski 1.10. 0
R. Bakies 10. 0
R. Tymiński 10. 0. 0
T. Bocheński 2. 0. 0
L. Stróżniak 19. 2
J. Koziołkowski 1. 0. 0
C. Wnorowski 10. 0
S. Jadomski 10. 0
A. Browarski 1.11. 0
pp. Zdanowiczowie 1.10. 0

Liga Morska — Okręg 2-gi
Chicago 26. 8. 2
T. Farbisz 3. 0. 0

DARY W NATURZE

M. i J. Jabłońscy — 1 damskie palto, 1 płaszcz nie
przemakalny, damski, 2 suknie. 1 bluzka, 3 sweterki dam
skie, 6 sztuk bielizny damskiej, 1 damskie spodnie, 2 torby 
skórzane, 3 pary pantofli damskich, 2 pary butów, 2 pary 
spodni, 1 marynarka, 4 bluzy mundurowe, 3 bluzy letnie, 
1 sweter, 1 płaszcz wojskowy, 9 koszul, 1 czapka wełniana. 
2 pary skarpetek i 5 krawatów.

Pani A. Stróżniak — 8 ubranek + spodenki, 1 nocna 
koszula, 1 pyjanra plus 1 para dodat. spodni, 2 spódnicz-

♦
W numerze 78 Naszych Sygnałów z kwiet

nia - czerwca 1954, zgodnie z zaleceniem 
Walnego Zjazdu, Zarząd ogłosił konkurs na 
odznakę dla członków Samopomocy i na 
krawat S.M.W.

Konkurs powyższy zgromadżi, wcale 
pokaźną ilość, prac. Zarząd S.M.W. po za
znajomieniu się z nadesłanymi projektami 
zatwierdził niemal bez dyskusji krawat pro
jektu kol. Lesisza przedstawiony na rys. na 
stronicy obok.

Co do odznaki do klapy marynarki Zarząd 

ki, 2 swetry, 1 czapka wełn., 2 p. majteczek chłop., 1 czer
wony żakiet, 2 sukienki, 8 koszul chłopięcych, 3 bluzeczki, 
8 „Polo“ koszulek, 1 gabardina, 1 wełn. płaszczyk, 2 p. 
pantalonów.

Bezimiennie: — % funta herbaty. Mrs. A. Stevens — ■ 
sukienka letnia dla dziewczynki.

T. Piątkowski — paczka z bielizną męską.

*
Na prośbę naszych inwalidów, chorych i rodzin, za

równo na obczyźnie jak i w Kraju, Komisja Opieki składa 
w Ich imieniu gorące i serdeczne podziękowanie Tym 
Wszystkim, którzy tak hojnie zasilili Fundusz ś. p. Kpt. 
mar. J. Ginsberta i Tym, którzy pracą swoją przyczynili 
się do wysłania paczek na Boże Narodzen.e.

Paczki otrzymało 96 osób (Kolegów naszych i Rodziny 
Ich w Anglii, Francji i Szwecji, oraz Rodziny po Poległych 
w Polsce).

Każda paczka zawierała: życzenia indywidualne, 
struclę, kiełbasę, bakalie i drobne upominki.

Koszt wyniósł £ 74.18.3ya.
W przygotowaniu i pakowaniu paczek wzięło udział 

ochotniczo Koło Pań i trzech członków Komisji Opieki 
3 S.B.K.

Panie A. Biskupska i M. Urbańczyk odwiedziły na
szych Kolegów w okresie świątecznym w szpitalu dla umy
słowo chorych w Epsom, pokrywając osobiście koszty z 
tym związane.

Dzięki darom w naturze, 15-cioro dzieci zostało zaopa
trzonych w ubranka prawie nowe. Radość z ich otrzyma
nia była tak w.elka, że jak mówią listy — śmiech mieszał 
się ze łzami!

Raz jeszcze dziękujemy najserdeczniej. Pośrednicząc 
między obdarowującymi i obdarowanymi, Komisja Opieki 
z żalem stwierdza, że nie jest w stanie w swych słowach 
podziękowania wyrazić ile prawdziwej radości i pokrze
pienia nasza wzajemna pomoc niesie.

♦
nie chciałby powziąć decyzji przed wysłucha
niem opinii kolegów i dlatego, zgodnie zresztą 
z zapowiedzią przy ogłaszaniu konkursu, po
daje za pomocą Naszych Sygnałów kolegom 
wszystkie projekty do wypowiedzenia się. 
Prosimy o nadsyłanie swoich uwag, życzeń, 
wskazówek.

Oprócz odznaki do klapy mamy jeden pro
jekt odznaki na kieszeń marynarki sportowej 
(blaser) pomysłu kol. Lesisza. Wobec posia
dania yachtu może i ten rodzaj emblematu 
okazać się potrzebnym.



NASZE SYGNAŁY 13

Projekt
inż. A Doięgi-Cieszkowskiego.

Srebrna kotwica, złote litery.

Projekt
inż. A. Dołęgi-Cieszkowskiego. 

Koło sterowe — stalowe, krzyż 
biało - amarantowy, litery złote.

Projekt
inż. A. Dołęgi-Cieszkowskiego. 

Koło*  ratunkowe — białe, ze 
złotym sznurem; tło wewnątrz 
— biało-amarantowe; litery — 

czarne i białe.

Projekt
inż. A. Dołęgi-Cieszkowskiego.

Srebrny orzeł ze złotą koroną 
na srebrnym kole ratunkowym; 
litery i sznur — złote. Wewnątrz 
koła: wstęga Virtuti Militari na 

tle amarantowym.

Projekt
inż. A, Dołęgi-Cieszkowskiego. 

Koło ratunkowe — stalowe, ze 
złotym sznurem; litery złote. 
Wewnątrz koła: srebrny orzeł 
ze złotą koroną na tle amaran

towym.

Projekt
Kol. T. Lesisza.

Koło sterowe — białe. Litery 
wewnątrz: M — szafirowe; S —

białe; W — czerwone.

Projekt
Kol. T. Wojciechowskiego.

Kolo sterowe — szaro - niebies
kie; litery — złote na tle gra
natowym. Wewnątrz koła: ban
dera biało-czerwona (czerwony 
b. ciemny), ze złotym drzewcem 
na tle białego globusa z czarną 

siatką.

Projekt
bezimienny.

Krzyż — jasno-złoty z ciemno
złotą wypustką na tle szafiro
wym; biała kotwica z ciemno - 
złotą linią; proporzec — biało - 
czerwony z ciemnozłotym mo
nogramem; ciemno - złota wy

pustka dookoła tarczy.

Projekt
Kol. T. Lesisza — na odznakę 
na kieszeń sportowej marynarki, 

sportowej.
Tarcza szafirowa obrzeżona zło
tym sznurem. Krzyż i koło ra
tunkowe — biało-czerwone. Li-

Projekt
Kol. T. Lesisza 

— zatwierdź o n y.

tery czarne. Kotwica — srebrna 
ze złotą poprzeczką. Ręka z mie
czem — srebrna, rękaw szafiro
wy ze złotą wypustką. Skrzyżo
wane złote wiosło i srebrny 

rapier. '

ręka z mieczem na tle

szafirowym.
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Z KOLEGAMI PO ŚWIEC1E
Różnego rodzaju są kłopoty redakcyjne. Oto je

den z oryginalniejszych, który zdarzył się nam z no
welą kol. Krakusa w ostatnim numerze. Kol. 
Krakus nadesłał swoje opowiadanie z prośbą, aby 
o ile możności, umieścić je w całości w jednym nu
merze. Zgodziliśmy się na to bez zastrzeżeń i maszy
nopis został odesłany pocztą do drukarni do skła
dania. Nawiasem trzeba dodać, że to opowiadanie 
było szczególnie interesujące dla p. Haliny Wójcik, 
która płynęła wówczas na Empress of Canada i razem 
z większością pasażerów została wyratowana.

Co się stało z maszynopisem po wysłaniu — nie 
wiadomo, dość, że drukarnia go nie otrzymała. Praw
dopodobnie winny zagubienia był zwiększony ruch 
przedświąteczny, niemniej przeto na tydzień przed 
wydaniem numeru i dwa tygodnie przed świętami 
zostaliśmy bez „Kącika Literackiego". Łytuacja była 
naprawdę poważna. Wpadliśmy jednak na pomysł 
szukania oryginału opowiadania u kolegów Krakusa, 
u których zwykle zatrzymuje się w Londynie. Szanse 
nie były wielkie, ale na szczęście dla redakcji wy
prawa zakończyła się powodzeniem. W ciągu nocy, 
oryginał został przepisany i rano doręczony w dru
karni.

Na domiar kłopotów wskutek opóźnienia składu 
opowiadania cały numer Naszych Sygnałów już zo
stał złożony i złamany na strony w chwili, gdy ukoń

czono skład Empress of Canada. W rezultacie oka
zało się, że zakończenie opowiadania ani rusz nie 
chce się zmieścić w sakramentalne 16, 20 i 24 strony, 
a ponieważ bez dużego opóźnienia wydania numeru, 
nie dało się niczego usunąć ze złamanych już stron 
opowiadanie ukazało się bez ostatnich kilkudziesięciu 
wierszy za co kol. Krakusa bardzo przepraszamy.

Aby uniknąć w przyszłości tego rodzaju niespo
dzianek, począwszy od tego numeru będziemy 
umieszczać „Kącik Literacki" na przedostatnim 
miejscu a na ostatnim dział „Z Kolegami po świecie", 
z którego najłatwiej bez naruszenia całości pod 
względem artystycznym, przenieść ten czy ów list do 
następnego numeru, w wypadku trudności ze zmiesz
czeniem tekstu w liczbę stron odpowiadającą wielo
krotności czwórki.

Chclelibyśmy zwrócić uwagę Kolegów na ukazu
jący się w tym numerze wywiad z gen. J. Hallerem, 
opisujący uroczystość zaślubin z morzem 35 lat temu 
w Pucku. Może nie wszystkim Kolegom jest wiado- 
mem, że p. Gen. Haller mieszka w Londynie i cieszy 
się mimo swego poważnego wieku znakomitym zdro
wiem, żywością umysłu i fenomenalną pamięcią. 
Wywiad spisała pod dyktandem Generała p. Halina 
i o ile nam wiadomo jest to jedyny autoryzowany 
przez gen. Hallera ogłoszony drukiem opis uroczy
stości 10 lutego 1920.

Zaczynamy listy od kolegów tym razem od listu kol. Tyca z Anglii.

A. M. Tyc
68, Blrghington Ave., 
Shouth Shields,
Co. Durham.

...,,W tym kończącym się roku miałem trochę 
Więcej wiadomości o kolegach niż dotychczas, dzięki 
wizytom Kolegów.

Również miałem niezwykłą wizytę choć po
przednie również były niezwykłe, ale tą niezwykłą 
była wizyta okrętu. ORP Piorun był u nas na stoczni 
w suchym doku. Zmienił się trochę przez usunięcie 
działa Nr. 1. Możliwe że wizyta była początkiem do 
dalszych zmian, bo widziałem z oddali inny KT 
któremu zdjęto wszystko oprócz komina... ORP Pio
run nadal nosi tę nazwę na płycie do której przy

mocowywało się trap. Na nadbudówce nie miał 
żadnej nazwy. Mój okręt RP Garland podobno wy
sługuje się Holendrom. Natomiast jeden z naszych 
okrętów podwodnych służy Duńczykom — tę wia
domość miałem od byłego duńskiego marynarza, któ
ry był u nas na praktyce przed studiami.

Ja nadal niestrudzenie studiuję na wieczorówce 
i przygotowuję się do pracy w biurze konstrukcyjnym 
t.j design office. W tej chwili i przez ostatnie 3j 
roku pracowałem w kreślarni przy konstrukcji sta
lowej t.j. kadłubowej. Praca jest naogół ciekawa, 
gdyż poznaje się detalicznie systemy konstrukcji 
ropowców, bo w tym się specjalizuje nasza stocznia. 
W czasie wojny była ona na usługach admiralicji 
i wydała jeden z naszych ORP — ORP ślązak."...

A. Tyc
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Następnym jest list kol. Łomitizego z Cypru, który 
daje nam dużo ciekawych szczegółów życia i pracy 

jego w tamtejszych warunkach.

Dom Hotel, 
Kyrenia, 
Cyprus.

Drodzy Koledzy,

Weil, z różnych krótkich listów i kartek mniej 
więcej zorientowaliście się co się ze mną działo do
tychczas. Rzeczywiście nie mogłem rozpisywać się 
dłużej z powodu przemęczenia, a pozatem nie wie
dząc co ze mną dalej będzie nie wdawałem się w 
szczegóły. Otóż istotnie nie ma na świecie nic pew
niejszego od śmierci, bo żeby ktoś mnie powiedział, 
że ofic’ajne czynniki mnie nabiją w butelkę, to bym 
chyba obraził się na moich chlebodawców. Na moje 
nieszczęście stary szef wyjechał a nowy koniecznie 
chciał zaurzędować po objęciu dowództwa i mnie 
jako najmłodszego monitora (człowiek który podsłu
chuje wiadomości) ale zato zdaje mi się najstar
szego wiekiem, nie zainteresowawszy się przedtem 
warunkami mego kontraktu, postanowił pozbawić 
solennie przyrzeczonego mieszkania 1 oddać go komu 
innemu. Niestety nigdy nie umiałem za siebie mówić, 
a szczególnie gdy chodzi o proszenie czegoś, więc i tu 
powiedziałem tylko co o nim myślę i czekam na dal
szy przebieg wypadków. Oczywiście kosztowało i ko
sztuje mnie to dużo nerwów i zdrowia, ale taka już 
dola nas emigrantów. Zbyt pochopnie podpisałem 
kontrakt i teraz chcąc postawić się mocno musiałbym 
sam wypowiedzieć posadę, a wtedy oni mieliby pod
stawę nie zapłacić mi powrotnej podróży, dlatego że 
ja zerwałem kontrakt. Zanim udowodniłbym USA 
government że to ich wina, skonałbym tu z głodu. 
Wobec tego postanowiłem trzymać się tymczasem i 
może coś wskóram na dłuższą metę, gdyż zacząłem 
na prawo i na lewo robić kroki aby dopiąć swego.

Patrząc na polskie sprawy stąd chciałbym bardzo, 
aby nasi refugees starszego pokolenia, pozostając na 
emigracji istotnie swoim zachowaniem się i postawą 
dbali o utrzymanie i propagandę polskich spraw i 
starali się unikać zbyt rażących wystąpień, które 
doprowadzają do tego że Polacy zaczynają tracić 
swoje dobre imię, a nawet swoich zniechęcają do 
polskich spraw. To nie jest chęć z mojej strony po
pisywania się „wysoko-potriotycznymi" pobudkami. 
Otóż tu spotyka się masę Polaków, przyjeżdżających 
na wypoczynek z różnych gorętszych krajów, ludzi, 
którzy pracują w różnych gałęziach 1 nawet na bar
dzo wysokich stanowiskach. Wszyscy są zniechęceni 
smutnymi i przykrymi wiadomościami z Londynu 
1 niektórzy wzbraniają się dawać jakiekolwiek datki 
na Skarb Narodowy, mimo że materialnie im dobrze 
się powodzi i są naprawdę dobrymi Polakami. Nawet, 
mimo że nie jestem pure krwi Polakiem, jednak już 
po pierwszych słowach po polsku się rozczulają i za
rzucają pytaniami o Polaków o polskie sprawy i to 
okazują wielkie zainteresowanie wszystkim co pol
skie.

Mój Boże, gdzież ich nie nosi, prawie że po całym 
świecie. Ale rzecz ciekawa, prawie każdego można 
poznać po wyglądzie i po wyrazie twarzy. Przeważnie 
poważne i smutne twarze. Trzymają się raczej w 
odosobnieniu, bo nie chcą narzucać się. Nie dziwię 

się im, bo nasi ex-alianci nie chcą zbyt się garnąć 
do refugees Polaków, a szczególnie tu w koloniach. 
Ale zawsze gdzieś pozostawiają po sobie pamiątki 
i zawsze czymś wyróżniają. Naprzykład, naprzeciwko 
mego okna, w odległości jakichś 100 metrów jest mały 
katolicki kościółek na podwórzu postawiony przez 
Polaków - uciekinierów w 1940 roku taka „połowa 
kapliczka" na której jest umieszczony napis „Ojczy
znę wolną racz nam wrócić Panie." Aż sam mało że 
się nie popłakałem, w każdym razie udawałem, że coś 
mnie zaprószyło oko. To są smutne rzeczy, ale każdy 
z takich przejeżdżających Polaków z rozczuleniem 
ogląda to i fotografuje na wszystkie strony.

Naprzykład państwo Hubiccy (owszem rodzony 
brat naszego) jest, zdaje się, grubo większym obecnie 
marynarzem nawet niż nasz Florian i nie jednego 
z nas w kozi róg zapędzi, bo jeden zbudowany jacht 
po 2 latach użycia sprzedał, a obecnie buduje nowy 
i to wszystko własnymi rękoma. Z małżonką (też 
majster na wszystkie ręce 1 niezgorszy marynarz) 
spędzają urlopy na morzu po kilka dni bez przerwy. 
Otóż pani Hubicka ma ulubionego starego psa o na
zwie dziwnej bo Pigsy, nie wiadomo dlaczego, który 
jest ważną personą w domu i pierwszą osobą przed 
mężem, później długo nic, a później dopiero goście. 
Oczywiście tego nie wiedziałem. Po paru dniach po 
staropolskiej kolacji zasiedliśmy do polsko-angiel
skiego bridge‘a i czuję jak ten cały Pigsy kręci się 
koło mnie i pcha swoją mordę na moje kolana (praw
dopodobnie odbił sobie nos — jeżeli przypominacie 
sobie moje kościste kolana). Trwało to dość długo, 
aj wreszcie pani Hubicka nie wytrzymała nerwowo 
1 z wielkimi przeprosinami zwróciła sie do mnie, czy 
nie mógłbym ustąnć z fotela, bo to jego fotel i nie 
ma na to rady. Weil, musialem ustąpić, chociażby 
dlatego żeby już dokończyć tego robra, nota bene 
korzystnego dla mnie. (Widzę jak biedny Jaś zadrości 
mi wygranej, bo coś pamiętam w czasie mojej bytno
ści w Londynie jakoś mu niebardzo ctorrsywało szczę
ście). Drugi Polak nan Maliszewski ma kota o imieniu 
„Waska". Ten znowu przyprawia stare Angielki 
(których tu jest aż zadużo i o których już kiedyś 
wspominałem) w szał rozczulenia z tego powodu, że 
jest istotnie niesamowity. Jest bowiem auto-sadystą 
bez żartów! Stale łasi się do swego pana z prośbą 
o klansa i to nie byle jakiego pieszczotliwego, lecz 
z całej siły i drań przymruża oczy, mruczy i przewra
ca sie z boku na bok, z uciechy.

Trochę o mojej pracy. Słucham, cdrazu tłumacze 
na angielski i piszę na maszynie. Niewątpliwie jest 
to praca bardzo wyczerpująca i wymagająca bardzo 
dużo wiadomości prawie z każdej dziedziny ekono
micznej, politycznej, przemysłowej i diabli wiedzą 
jeszcze jakiej, gdyż każdą wiadomość trzeba zrozu
mieć w odpowiednim języku i później orzetłumaczyć. 
Na początku byłem poprostu jak w zaharowanym ko
le, no bo skąd miałem wiedzieć o jakichś agrykul- 
turalnych maszynach, czy też o roli? Niby pamiętam 
z domu o różnych zwierzętach domowych i jarzynach 
kuchennych, ale żebym dokładnie wiedział jak je 
trzeba hodować — i proszę, teraz mogę po powrocie 
wygłosić odczyt na każdy temat w klubie oficerskim 
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Mar. Woj. i zapewniam, że tematów nie zabraknie, 
chyba że to rozleniwione „członkostwo (czy speluję 
prawidłowo?) będzie denerwowało się, że zabraknie 
czasu na bridge‘a. Newątpliwie praca jest interesu
jąca i fach zupełnie nowy. Tylko jakie zastosowanie 
to będzie miało w Mar. Woj. nie wiem? Wiem że 
nasi , Org‘‘ potrafili stwarzać różnorodne etaty więc 
mam nadzieję, że coś dla mnie wykombinują. Oczy
wiście jeżeli do tego czasu nie będę pochowany tu, 
ale na jakim cmentarzu? Cholera już nie wiadomo 
za kogo mnie biorą. Przypominały ml się stare dzieje, 
jeszcze z Gruzji. Kiedyś zabrnąłem do ówczesnej 
Azerbejdźańsklej stolicy Gandza obecnie albo Lenino 
albo Stalino — (bo wszystko po tamtej stronie tak 
nazywają, jak tylko zwalnia się miejsce po jakimś 
..odstawionym" dygnitarzu sowieckim). Miasto po
dzielone jest na dwie części przez rzeke. W jednej 
części mieszkają Tatarzy a w drugiej Ormianie. W 
obu częściach miałem przyjaciół. Trzeba trafu, jed
nego dnia wybuchła wojna między nimi i o mały włos 
nie zostałem zarżnięty przez obie te narodowości, bo 
i jedni i drudzy brali mnie za przeciwnika. To samo 
jest obecnie tutaj, i jeszcze gorzej bo jest tu za dużo 
wschodnich narodowości i w razie zamieszek ..wolno
ściowych" mogą mnie na kawałeczki pokrajać. Oczy
wiście w tym im pomogą alianci — obecni panowie 
świata, gdyż też nie będą czekali mego wytłumacze
nie. że niby należę do członków „byłych ich obroń
ców" i ofiar ich niezmiennej miłości do Niemców 
i moskali. Weil, za to teraz mocno płacą i jednym 
i drugim, ale od tego nam nie jest lepiej.

Czuję się zupełnie dobrze, póki te cholery mnie 
nie denerwują. Nie wiem jak mi się ułoży wszystko. 
Jeżeli dobrze, no to ostatecznie nabiorę wprawy i bę
dę mógł pozostać dłużej, gdyż jest to praca umysłowa 

a nie fizyczna, do której zupełnie nie mam sił. Wy
glądam zupełnie dobrze po nabraniu trochę wagi, ale 
stale jestem osłabiony, bo najbardziej odżywczych 
pokarmów nie mogę jęść. Owoców i jarzyn, tłuszczów 
i mącznych ja sam nie cierpię. Po paru tygodniach 
postaram się sfotografować i przyślę zdjęcie do 
wglądu, abyście wreszcie przyjaciele zobaczyli, że też 
czasem wyglądam apetycznie i możliwie. — A propos 
przyjaciele, tylko dzięki temu rozpisałem się tak 
długo i nie wymawiając poświęciłem cały swój dzień 
, off“, aby nieco wiadomości o sobie przekazać do 
wiadomości kolegów za pomocą Sygnałów. Ale nie 
dlatego, że chcę zostać Makuszyńskim, tylko dlatego, 
że wielu kolegów prosiło o napisanie im o sobie i 
swoich sprawach. Oddzielnie poprostu nie mam sił 
tego zrobić i prawdopodobnie przez dłuższy czas nie 
będę teraz pisać, więc w ten sposób rozwiązałem do
raźnie ten problem. Oczywiście mam nadzieje, źe 
przyjaciele to zrozumieją i nie wezmą mi za złe 
informowania en gros. Coprawda zdarzyło ml się, że 
na prośbę jednego z przyjaciół napisałem w oględny 
sposób o różnych sprawach. Za to on mnie obsztor- 
cował. że wygłupiam się i bawię w zagadki.

Well, trzeba już kończyć, bo na dobrą sprawę jest 
tego pisania na wiele stron urzędowego papieru, co 
może zeświadczyć „nasza" niezastąpiona sekretarka 
i czarujący kumpel pani Halina.

Przy okazji nadchodzcych świąt przesyłam 
wszystkim przyjaciołom i kolegom z Mar. Woj. moje 
bardzo serdeczne życzenia możliwie wesołych świąt 
i szczęśliwego Nowego Roku wraz z serdecznymi po
zdrowieniami.

Szczerze oddany

Łomacki

Serię amerykańską rozpoczynamy listem kol. Wnorowskiego z Los Angeles.

1011, So. Bonnie Brae 
Los Angeles, U.S.A.
5 grudnia 1954.

...,,Z okazji zbliżających się świąt składam ser
deczne życzenia Kolegom. Ciągle noszę się z zamia
rem napisania dłuższego listu do Samopomocy i nie 
mogę się nań zdobyć z powodu przemęczenia pracą. 
Moja sytuacja materialna bez zmian i zdrowie jako 
tako mi dopisuje. Tęsknimy obydwoje z żoną do 
Europy i nie możemy się pogodzić z otoczeniem. 

Wojtkowie lepiej się dostosowują do tutejszych wa
runków i powodzi im się znośnie. Komandor Kadul
ski mieszka niedaleko ode mnie, pracuje i zdaje się, 
że jest zadowolony z przybycia tutaj. Dziękuję za 
ostatnie Sygnały. Wspominki z kursu kol. Kozloł- 
kowskiego są napisane z talentem i ujmująco. Prze
czytałem je po dwakroć. Autor powinien stanowczo 
poświęcić się dalszym próbom literackim...

Szczerze oddany
Czesław Wnorowski

A teraz list dawno już nie „słyszanego" kol. Lutyka z Washingtonu.

3805 Windam PI. N.W. 
Washington, 16 D.C. U.S.A. 
15. 1. 1955 .

.....Co do wiadomości o mnie to od 15. 12. 1946 
roku mieszkam w Waszyngtonie i pracuję w Mię
dzynarodowym Funduszu światowym. Uposażenie z 
tegoż pozwala mi na utrzymanie i spłacanie domu 
1 samochodu i zapewni mi skromną emeryturę 
z chwilą ukończenia 65 lat lub niewielki kapitał gdy
bym tę instytucję rzucał wcześniej. Jednakże przyjęty 

jako „stateless" nie mam tu przyszłości, gdyż jak w 
nnych organizacjach międzynarodowych przyszłość 
posiadają tu tylko przedstawiciele państw — człon
ków. Uważając się za skromnego sługę korony Pia
stów i Jagiellonów o obywatelstwo amerykańskie się 
nie ubiegałem. Nawet nie mam tu jeszcze stałej wizy 
pobytowej.

Gdy otrzaskałem się tu jako tako z pracą 
i zainstalowałem się we własnym kącie, wziąłem się 
znów za studia przerwane wojną. Najpierw nauczy- 
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leni się hiszpańskiego, który stał się dla mnie 3-im 
z pośród pięciu języków jal$ie tu nieomal codziennie 
używam. Poza tym robię doktorat z nauk politycz
nych na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Ame
rykańskiego w Waszyngtonie, nigdy nie tracąc na
dziei. że systematyczna wiedza przyda mi się w 
wolnej i niepodległej Polsce do której zapewne wró
ciłbym natychmiast.

Pozostaję w stałej łączności od szeregu lat z por. 
mar. Adamem Suligą, który stale trzyma się mojej 
całej rodziny na prawach równych. Poza tym od nie
dawna jest tu kpt.mar. Andrzej Guzowski z rodziną, 
z którym widujemy się dość często.

Z obowiązku narodowego należę tu do Związku 
Narodowego Polskiego, stanowiącego Główną Orga

nizację polonijną w Stanach. Oprócz tego jestem 
Komendantem, miejscowej placówki weterańskiej 
organizacji założonej przez byłych żołnierzy Armii 
Błękitnej, w której i ja służyłem we Francji pod ko
niec 1-ej wojny światowej i mam tu sporo kolegów ze 
szkoły oficerskiej.

Ponadto jestem seniorem swego rodzaju klanu 
Lutyków, na który składa się sporo moich krewnych, 
sprowadzonych przeze mnie z Anglii i z Europy, któ
rzy przeważnie jako żołnierze A.K. znaleźli się tak 
jak i ja na wygnaniu.

Kończę mój i tak zbyt długi list przesyłając 
serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Kolegów z 
Mar. Woj."

J. B. Lutyk

Kol. F. Jasłowski polemizuje z kol. Kodulskim w obronie swojej farmy w Ontario, Canada,

R.R. 2, Ancaster 
Ontario,

Canada.
5 grudnia 1955

Przy tej także okazji pragnąłbym podkreślić albo 
raczej uzupełnić mój list z przed roku, jako że echo 
i komentarz odnośny znalazły się w ostatnim nu
merze ..Sygnałów" w wesołym liście kol. A. Kadul- 
skiego.

Otóż jeśli chodzi o mnie, to ja wówczas pisałem 
krótko o warunkach kanadyjskich, należałem 1 w 
dalszym ciągu należę do tych szczęśliwców, którzy 
o bezrobociu i z tym związanym problemem egzysten
cji wiedzą tylko z gazetowych kronik „wypadki i kra
dzieże", artykułów ekonomiczno-polityczno-socjal- 
Inych, dyskusyj między przedstawicielami pracodaw
ców no i wreszcie z osobistego kontaktu z ludźmi 
którzy byli lub są bezrobotnymi. Liczba tych ostatnich 
nie jest tajemnicą w żadnym ośrodku przemysłowym 
ale regularnie rejestrowana i publikowana przez rzą
dowe biura w miejscowych pismach. Statystyki te 
dostępne są więc i znane (niestety w wysokości 
5 cyfrowych liczb) i stanowią problem b. poważny, 
który miejmy nadzieję będzie pomyślnie rozwiązany.

Póki zadaniem moim było, wznosząc skromny 
głos w gronie Stowarzyszenia, poprostu zwrócić uwa
gę tych kolegów, którzy rozważając emigrację do 
Kanady w swoich planach, potrzebują czy też ocze
kują naszej opinii o tym kontynencie.

Wiemy dobrze, że wielu ludzi potraciło swe 
oszczędności i lata pracy by znaleźć się znowu u pun
ktu wyjścia lub całkowicie „zmienić kurs". Uważam, 
że takich rozczarowań i zawodów można uniknąć 
jeśli rozważy się wszelkie znane elementy i obliczy 
„siły na zamiary".

Dlatego też uważam, że to co w mym liście było 
„w ciemnych barwach" to jest to co powinno być 
brane pod uwagę, by być przygotowanym na b. cięż
kie warunki, co jest szczególnie ważne dla osobników 
w moim wieku (około 45 lat barwnego życia). Wiek 
powyżej lat 40, uważa się za „zgrzybiały" jak to 
wiemy z listów wielu kolegów.

Pisma A. Mickiewicza dotyczące emigracji wy
dają mi się szczególnie aktualne w naszych warun
kach i b. pomocne jeśli chodzi o siłę moralną w na

szych wędrówkach. „Niezgody Emigracji Naszej" 
1 „Przestroga" szczególnie żywo wybija mi się w pa
mięci gdy zastanawiam się nad „marnościami świata 
tego".

Jeśli chodzi o poruszony przez kol. A. Kadul- 
skiego szczebel społeczny, to myślę, że pozycja tak 
zwanego „Białego Murzyna" nie jest wcale według 
mnie piedestałem z którego mamy być dumni. Prze
cież kilka lat temu byliśmy dla Potężnych Aliantów 
„Natchnieniem Narodów" i bardzo wartościowym 
wkładem i udziałowcem w czasie wojny. Powiedział
bym nawet wkładem o nadzwyczajnej wartości dla 
Aliantów, pod względem moralnym, politycznym 
i materialnym od pierwszych strzałów, które padły 
mierzone w piersi Polskie na granicy zachodniej 
Kraju. Nie uważam więc że niższy szczebel społeczny 
zarezerwowany dla polskiej emigracji jest zadawal- 
niający, Wręcz przeciwnie, uważam, że powinniśmy 
starać się wyrwać z tej apatjl i kompleksu niższości, 
w którą nas powojenne losy „zwycięzców" wepchnęły.

Jestem przekonany, że funkcje pomywacza na
czyń czy inne temu podobne, które dla chleba trzeba 
wykonywać, nie mogą być radosną twórczością przy
noszącą zadowolenie i poczucie szczęśliwej egzy
stencji

Chcę być logiczny i nie zatracić poczucia miary 
w kwalifikacjach wymaganych na poszczególne za
wody w społeczeństwach demokratycznych.

Niewykwalifikowany robotnik znający kilka ję
zyków (przynajmniej 2; i wiele innych przedmiotów 
(czytanie pisanie, rachunki it.p.) automatycznie 
powinienby znaleźć inne możliwości niż te, które były 
dozwolone by nie odbierać pracy autochtonom lub 
nie zalewać rynku pracy elementem innym niż 
związkowy.

Wracając do listu kol. A. Kadulskiego, muszę 
podkreślić, że posiadanie farmy nie jest absolutnie 
ciężarem, wręcz przeciwnie wielką pomocą. Mam 
niezależność do pewnego stopnia. Nie miałbym nic 
przeciwko temu by mieć kilka, takich posiadłości, 
szczególnie jeśli istnieją możliwości, że zostaną one 
rozparcelowane na ulice i domy rozbudowującego się 
miasta. Sprawa zarobkowania na powszedni chleb 
wówczas odpada a życie nabiera wielu mocnych cech 
niezależności i swobody ruchów — czego i wszystkim 
Czytelnikom życzę.
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Dziękuję kol. A. Kadulsklemu za sugestię, cieszę 
się bardzo, że mogę podać mym Przyjaciołom i Kole
gom do wiadomości, że jestem zupełnie zadowolony 
ze swych osiągnięć, szczególnie, że po kilku ciężkch 
latach zaszły zmiany na lepsze 1 może łatwiejsze 

warunki, wierzę z wrodzonym optymizmem, że na 
właściwym szczeblu społecznym 1 zawodowym.

Kończąc tymczasem, przesyłam wiele serdecz
nych życzeń, wiele pozdrowień i mocny uścisk dłoni.

Feliks Jasłowski

Na zakończenie serii amerykańskiej felieton — list kol. Koziołkowskiego z grudnia ub.r. pt. „Łosie 
i łososie" oraz na zakończenie jak zwykle garść wyczerpujących wiadomości o emigracji do Kanady.

Po niezbyt udanym lecie, pogoda wynagrodziła 
nasz zakątek Kanady wspaniałą jeslenlą, trwającą 
do końca jej kalendarzowego trwania. Podczas gdy 
nietylko W. Brytania, ale pobliskie wybrzeża Pacyfiku 
płaciły sztormami cenę za zakłócanie spokoju strato- 
sfery wybuchami bomb wodorowych, schroniona 
między górami dolina nasza cieszyła się październi
kiem w pełni słońca, bez jednego .dnia deszczu: 
a w llstopedzie mżyło tylko parę razy. Po raz pierw
szy podziwialiśmy przepiękną nie tyle „złotą" ile 
malowaną wszystkimi kolorami tęczy jesień. Liścia
ste lasy i krzewy po zboczach górskich mieniły się 
chromem, czerwienią, szkarłatem niewlarogodnych 
odcieni póki ostatni liść nie opadł. Nadszedł sezon 
myśliwski i pod strzelby poszły tysiące saren, 
jeleni, kozłów górskich, kilka dozwolonych przez 
ochronę zwierzyny żubrów, oraz król tutejszej 
puszczy... łoś. Znana tak dobrze zbieraczom znacz
ków pocztowych odmiana łosia „caribu" żyje raczej 
dalej na północy gdzie mięso jego stanowi główne 
pożywienie Eskimosów. W naszej, południowej części 
Kanady, króluje inna odmiana, zwana „moose". 
Zwierz to wspaniały, bynajmniej nie płochy jak sar
na; jak przystało na mieszkańca puszczy którego 
żaden napastnik nie odważy się zaatakować; zwierz 
nadzwyczaj trudny do podejścia gdyż zapach ludzki 
ponoć na milę potrafi wyczuć. Zwierz za to niezwy
kle czuły na wdzięki płci odmiennej 1 ich wabiące 
beczenie.. Dzięki temu większość łosi pada ofiarą 
przynęty udawania samicy graniem na sztucznym 
rogu imitującym dźwięki rykowiska... Gdy imitacja 
dobrze udana, a zwierzak spragniony, to gna na 
beczącego myśliwego nawet pod wiatr... Biada wtedy 
strzelcowi który chybi... Mięso łosia, zwłaszcza mło
dego jest nielada przysmakiem, przewyższając de
likatnością najlepszy „steak" polędwicowy. Niestety, 
mimo udawania samiczej przynęty, potrzeba mniej- 
więcej tygodnia czasu na wytropienie łosia; pozatym 
tereny tropienia są raczej niedostępne 1 myśliwy za
dawala się zabraniem rogów i kawału polędwicy — 
tyle co może udźwignąć, a reszta smakołyków pozo- 
staje na pastwę kruków i kojotów... Moose piękny 
i zgrabny w biegu jak jeleń, wygląda groteskowo na 
postoju: cienkie wysokie jak szczudła nogi dźwigają 
duży kadłub (często przewyższa 1000 funtów żywej 
wagi): pod wspaniałymi rogami tkwi długa nie
kształtna głowa zakończona pyskiem o najbardziej 
semickiego profilu... oprócz rogów moose używa tyl
nych nóg jako bardzo skutecznej broni: nadzwyczaj 
ostre racice tną jak noże. Normalnie spokojny, moose 
potrafi być złośliwy i nie omieszka atakować nawet 
samochodu na drodze. Jeden z naszych znajomych 
miał „time of his llfe“ ślizgając się na łyżwach zimą 
na leśnym jeziorze: w jakiś sposób nastraszył moos‘a 
żerującego na brzegu, i ciężki niezgrabny zwierz po
gnał po gładkim lśniącym jeziorze z niewiarygodną 

szybkością wprost na łyżwiarza... uratował go pobli
ski pomost dla łódek koło schroniska...

Ciekawym faktem z życia rogaczy jest to Iż cięż
ka i trudna w utrzymaniu równowagi korona rogów 
nie stanowi bynajmniej przeszkody w szybkim biegu 
poprzez gąszcz puszczy. Obserwatorzy stwierdzili że 
rogacze w pełnym biegu popod grubymi gałęziami, 
czy inną poziomą przeszkodą (jak np. pod mostem) 
pochylają swe głowy dokładnie tylko tyle ile trzeba 
aby końce rogów ominęły przeszkodę. Osiągają to 
samo również przy słabym świetle lub w nocy z taką 
łatwością, że nasunęło to zoologom hipotezę iż 
rogacze muszą mieć inny zmysł oprócz wzroku który 
im w tym pomaga: coś w rodzaju swoistego radaru 
na końcu rogów. ,

Wczesną jesienią dolina nasza staje się siedli
skiem jednego z tajemniczych fenomenów przyrody: 
wędrówki łososi w górę rzeki na tarło. Istnieje sporo 
odmian łososi: „stalowo-głowy", „różowy", „wyłupia- 
sto-oki“, „cohoe" i t.p. Najbardziej obfitą z nich jest 
rodzina wyłupiasto-okich (sock-eye) której tarło 
odbywa się w jednym z jezior powyżej naszego Kam- 
loops (rzeka i jezioro Adama). Mniejwlęcej pod ko
niec września do cieśniny Juan de Fuca, między 
wyspą Vancouver a wybrzeżem Pacyfiku napływają 
ławice dorosłych łososi — tego roku obliczono napływ 
na 10 milionów ryb. Nastaje sezon połowów morsKich 
w delcie rzeki Fraser i setki kutrów i trawlerów łowią 
dniem i nocą, dzieląc połowy po równo między kana
dyjskich i amerykańskich rybaków. Tego roku wy
łapano doąwoloną przez Komisję Rybołóstwa kwotę 
około 8| miliona ryb: pozostały milion z okrawkiem 
wchodzi w rzekę Fraser 1 odbywa 300-milową podróż 
d ) jeziora Adama. Gdy rzeka Fraser przecina pasmo 
gór przybrzeżnych, płynie wąskim i głębokim kanio
nem na przestrzeni około 30 mil: w jednym miejscu 
przechodząc przez gardziel skalistą zwaną Bramą 
Piekielną, nie szerszą niż 20 metrów... Można sobie 
łatwo wyobrazić jak silny jest prąd wody i jakiego 
wysiłku potrzeba łososiom na przebrnięcie tej części 
rzeki popod prąd... Po zwyciężeniu kanionu, łososie 
wchodzą w rzekę Thompson (dopływ Fraser) mijają 
duże jezioro Kamloops, miasto tejże nazwy 1 po dal
szych stu milach wchodzą w sieć połączonych z sobą 
jezior, z których wybierają płytkie o drobnoziarni
stym żwirze jezioro Adamowe. W ciągu całego swego 
4-leniego żywota, wyłupiasto-oki łosoś jest srebrno- 
szarego koloru z lekkim różowym pasem przez środek. 
W ciągu swej ostatniej wędrówki rzecznej kolor łuski 
zmienia się na różowy, potem na czerwony: u sam
ców na silnie czerwony, u samic w pasy szaro-czer- 
wone. W czasie rzecznej wędrówki wraz ze zmianą 
koloru szaty następuje flirt: szukanie towarzysza 
odmiennej płci a po znalezieniu się dalsza podróż 
trwa nieodmiennie parami. Po przybyciu na Ada
mowe jezioro następuje tarło — po czym po wypeł
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nieniu swego zadania i złożeniu miliardowej ikry 
między żwir, milion łososi kończy swe życie, trzyma
jąc się parami aż do ostatniej chwili... Z wiosną 
wykluje się z ikry miliard rybek, które przez pierwszy 
rok żerować będą na pobliskich jeziorach, w drugim 
roku jako 1-2 calowe prątki wędrować będą ku morzu 
— w tajemnicze nieznane •— aby znów na czwarty 
rok niepojętą siłą rzeczy, trafić z wielkiego oceanu 
spowrotem w górską rzekę i życie swe oddać rozpo
częciem nowego cyklu...

„Wielki bieg" łososi ściąga tutaj turystów z ca
łego kontynentu. Łososie na rzece są pod ochroną 
przed wędkarzami, mimo to mosty i brzegi rzeki 
ściągają ciekawych, gdyż sam widok całych ławic ryb 
lśniących srebrem i czerwienią jest istotnie nieza
pomniany. Jedynymi osobami które cieszą się przy

wilejem połowu łososi w tym okresie są nieliczni 
Indianie i to pod warunkiem że łapią ryby nie w cy
wilizowany sposób — na wędkę — ale na swój własny 
cd stuleci przekazany sposób: na oszczep... co jeszcze 
bardziej wzmaga atrakcyjność widowiska.

Rok obecny był rekordowy w ilości „wyłupiasto- 
okich" jako rezultat planowej kontroli. Historia tego 
rozwoju jest sama w sobie fascynującym opowiada
niem które będzie treścią innego reportażu.

Obserwacja przyrody tutaj z jej niewytłumaczo
nymi dotąd objawami i dramatyczną bujnocią życia, 
odsuwa człowieka od widma grozy wojennej i nasuwa 
głębokie refleksje: podziwu dla Stwórcy tego świata 
i kontrastu niedoskonałości naszych człowieczych 
dążeń i dokonań.
Grudzień 1954 J. Koziołkowski

Kilku kolegów zamierzających wywędrować do 
Kanady oczekuje ode mnie oceny szans na możli
wości zarobkowania. Jako niepoprawny optymista 
nie chę podawać swej własnej opinii — niech jako 
odpowiedź posłuży im niniejsze tłumaczenie z co
dziennej prasy. Sytuację tutejszą można określić 
jedynie słowami: „Każdy musi sam próbować wła
snego szczęścia...‘‘

Aktualne wiadomości z Kanady:
Poniżej podane są urywki z numeru Gwiazdko

wego gazety „Vancouver Sun", 23 Grudnia 1954:
1) Tytułowy artykuł redakcyjny „Jak tworzyć 

Naród?"
...Imigracja jest nie tylko kwestią sprowadzania 

większej ilości rąk do pracy i mózgów do uspraw
niania produkcji artykułów i usług stanowiących 
bogactwo. Imigracja to nie masa faktów, cyfr i gra
fików w tórych tak lubuje się Urząd Statystyczny. 
Imigracja to również bezcenny dorobek kulturalny 
i duchowy, dorobek co jedynie jest prawdziwym 
sprawdzianem narodowego dążenia do rozwoju i po
stępu... Kanada jest dziś potężnym krajem, Kanada 
może się stać również wielkim narodem, jeśli użyje
my mechanizmu imigracji z natchnionym podej
ściem do tego problemu. Kanada idzie ku czołowemu 
stanowisku w świecie; osiągniemy to tylko wtedy gdy 
wszystkie różnorakie elementy tworzące Naród spoją 
się razem wspólnotą jednego celu: umiłowania tego 
kraju i pracy dla jego wielkości... W natchnionych 
sercach Kanadyjczyków idea ta nabiera prawdopo
dobieństwa na rodzaj krucjaty nowotworzącego się 
patriotyzmu... Tworzymy nową narodowość opartą 
na kosmopolitycznym składzie, na wzajemnym wy
mieszaniu się i pogodzeniu się obcych kultur i spo
sobów życia... Mamy do zaofiarowania imigrantom 

<do Br. Kolumbii) wspaniały klimat, mieszaninę 
narodowości gdzie każdy nowoprzybyły może znaleźć 
znajome twarze, znany język, mamy niewyczerpane 
bogactwa naturalne i dynamiczny rozwój przemysłu 
z doskonałymi warunkami zatrudnienia... Możemy 
oczekiwać że kraj nasz (Br. Kolumbia) ściągać bę
dzie przybyszów z całego świata, wnoszących nowe 
zwyczaje, nową kulturę w nasze życie, stwarzając 
przez to być może najbardziej nieoczekiwane osiąg
nięcia w przyszłości. Witajmy ich ‘(„Let them all 
come"), przybyszów każdej narodowości, każdej rasy 
i wyznania; każdego kto wierzy iż tutaj chcemy 
i możemy stworzyć nowe lepsze życie. Jedno na co 
musimy się zdobyć — to otworzyć ramiona, otworzyć 
nasze serca dla każdego z naszych nowych współ
obywateli i pomóc mu na nowej drodze życiowej. 
Oto proste zadanie każdego obecnego już Kanadyj
czyka...

2) artykuł w „Wiadomościach bieżących" — 
bez komentarzy

Rząd prowincji Br. K. zwrócił się do rządu fede
ralnego z usilną prośbą o pomoc finansową w roz
wiązaniu problemu sezonowego bezrobocia zimą w 
Br. Kolumbii, podkreślając że stan bezrobocia jest 
tak poważny, że przekracza możliwości zapobieżenia 
mu przez jedną prowincję, oraz że fundusze chary
tatywnych instytucji (Czerwony Krzyż, Armia Zba
wienia i inne) uległy już całkowitemu wyczerpaniu 
ubiegłego roku i nie są w stanie nieść jakiejkolwiek 
pomocy tej zimy.

Rząd federalny odmówił prośbie, motywując to 
wysokim stanem rozwoju przemysłowego i ogólnej 
sytuacji ekonomicznej całego kraju: w pojęciu rządu 
federalnego sezonowe bezrobocie jednej prowincji 
nie stanowi groźby na skalę ogólno-kanadyjską; w 
rezultacie czego ciężar sezonowego bezrobocia musi 
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spaść na barki rządu prowincjonalnego i na władze 
samorządowe,

(P.S. Ocenia się, że Br. Kolumbia będzie mieć 
około 50.000 bezrobotnych tej zimy...)

3) List czytelnika do Redakcji:
Uczono nas w Ekonomii że Ceny i Zarobki regu

lowane są prawem Podaży i Popytu — odnosi się to 
bezsprzecznie do normalnych warunków życia. Pew
nym jest natomiast że żyjemy w nienormalnych 
okolicznościach. W wielu krajach (m.i. w Kanadzie) 
istnieje nad - produkcja prawie każdego artykułu; 
składy nasze są przepełnione, jednak CENY nie tylko 
nie były nigdy tak wysokie jak obecnie, ale wciąż 
jeszcze idą w górę. Produkujemy nadmiar, którego 
nie możemy sprzedać, zaś inne kraje cierpią niedo

statek. To samo odnosi się do zarobków. Cieszymy się 
najwyższą w świecie stawką przeciętnych zarobków 
— a jednocześnie tysiące bezrobotnych błądzi po 
ulicach w poszukiwaniu pracy, a większość z nich 
„ nie kwalifikuje się" do udzielenia im oficjalnego 
zasiłku dla bezrobotnych. Stan taki nienormalny 
jest z każdego punktu widzenia... Wydaje się że za
łamanie się cen, jak w pamiętnych latach trzydzie
stych, nie jest dalekie. Ale kryzys będzie tym razem 
stokroć gorszy, gdyż cały nasz system ekonomiczny 
opiera się dziś nie na prawach Podaży i Popytu ale 
na sztucznie wygórowanej kredytowej sprzedaży, 
żyjemy w pozornym dobrobycie, lecz gdy nadejdzie 
kryzys, siła płatności za „kredytowy dobrobyt" spad- 
nie do zera i tysiące rodzin stanie w obliczu ogrom
nych długów na które nie będzie pokrycia...

W serii afrykańskiej mamy tym razem trzy listy 
wszystkie od kolegów mieszkających w Unii Połud

niowo Afrykańskiej.
Kol. Haberlau (P.O. Box 214, Witbank, South 

Africa) tak pisze pod datą 17 grudnia 1954.

Drodzy Koledzy!

...Znowu mija rok od czasu gdy ostatni raz pisa
łem. Na szereg pytań postaram się z opóźnieniem 
11-to miesięcznym odpowiedzieć .

Przede wszystkim w grubym błędzie jest ten kto 
myśli, że ja kiedyś znajdę w Witbanku diamenty. 
Słyszałem tylko o jednym wypadku, gdy jakaś pani 
znalazła mały kamyczek i zrobiła sobie pierścionek 
i tym uwieńczyła kilkuletni wysiłek spędzania urlopu 
w prymitywnych warunkach zamiast przyjemnie 
gdzieś nad morzem. Wszystkie pola diamentowe są 
przezornie odgrodzone na wzór niemieckich obozów 
jeńców i są własnością, kilku panów.

My w Witbanku trudnimy się zupełnie czymś 
innym. Fabryka w której pracuję jako „draughts- 
man“ produkuje dziennie 150 ton karbidu (Calcium 
Carbide). Każdy z nas w młodości poznał się z tym 
śmierdzącym związkiem chemicznym, ja podczas 
praktyki po Szkole Morskiej nieraz kląłem na lampki 

karbidowe, których używało się w porcie lub w nocy 
w maszynowni.

Obecnie karbid ma znacznie większe znaczenie 
niż do lampek górniczych lub w naszych sławnych 
maszynowniach morskich — jest surowcem do pla
styków..

Fabryka należy do African Explosives&Chemical 
Industries, którego jestem pracownikiem i ślepy los 
rzucił mnie do tej sekcji budowy. W końcowej fazie 
zostałem wybrany jako ostatni do zakończenia ry
sunków z pobytem w Witbanku. Prze dwa lata koń
czyłem robotę i jeszcze nigdy tak dużo nie pracowa
łem, tak dużo nie zarabiałem ale i wydawałem pie
niędzy. Teraz zapóźno żałować a moi przełożeni byli 
tak zachwyceni wynikami, że zadecydowali, że 
jedyne miejsce dla mnie to tutaj. I w taki sposób 
minęło znowu dwa lata 1 siedzę w tej dziurze, praca 
jest już nieinteresująca i ani duchowo ani finan
sowo nie stoję lepiej.

R. Haberlau

Wiele ciekawych szczegółów przynosi list kol. Erlicha z Durbanu

c/o Coedmore Quarries, P.O. Bellair, 
Durban, South Africa, 25.11.1954

Drodzy Koledzy!
W załączeniu przesyłam Postał Order na 30 sh. 

które proszę zaliczyć na poczet moich składek. We
dług mojej ewidencji miałem poprzednio składki za
płacone do 1.9.1954, więc to powinno teraz znowu na 
jakiś czas wystarczyć. Korzystam z okazji, aby ży
czyć Samopomocy oraz wszystkim Kolegom wszelkiej 
pomyślności z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku. Niestety nie mogę załączyć życzeń 
szybkiego powrotu do kraju, bo wcale się na to nie 
zanosi i zdaje mi się, że już dokończymy naszych 
żywotów rozproszeni po całym świecie jak żydzi 
wieczni tułacze. Dlatego też uważam że trzeba zre

zygnować z marzeń i starać się zapuścić korzenie, 
gdzie kogo los rzucił. Przecież czas płynie i stajemy 
się coraz starsi, a nie można żyć stale w walizkach 
w oczekiwaniu cudu, który „powróci nas na Ojczy
zny łono". Tym niemniej muslmy jaknajsilniej trwać 
przy naszej polskości, jeżeli nie dla nas samych, to 
przynajmniej dla przyszłych pokoleń naszego naro
du. Przykładem może być Polonia amerykańska, 
która choć bardzo tylko słabo związana z krajem, 
wywiera olbrzymi wpływ na opinię świata w spra
wach polskich Obawiam się że tylko tyle możemy 
zdziałać dla Polski w obecnej sytuacji — t.j. nie dać 
światu zapomnieć. Bardzo mnie martwią wiadomości 
o rozłamach politycznych wśród naszych rodaków w 
Londynie. Mam nadzieje, że nasza organizacja nie 
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da się wciągnąć w te sprawy, gdyż równałoby się to 
jej robiciu. Całe szczęście, że mało kto z cudzoziem
ców wie o tych sprawach, gdyż inaczej stalibyśmy 
się pośmiewiskiem całego świata. Wyobrażam sobie, 
jak tam pan Bierut ręce zaciera.

U nas życie idzie bardzo spokojnie. Kraj roz
wija się ekonomicznie w szalonym tempie i nadal 
istnieją doskonałe możliwości dla wszelkiego ro
dzaju fachowców. Coprawda otrzymanie wizy jest 
trudne, ale trud sowicie opłaci się każdemu, kto ma 
jakiś fach w ręku. Mamy tu Klub Polski w Durbanie 
który zorganizowałem 4 lata temu. Obecnie już do
robiliśmy się własnego choć skromnego lokalu 
i urządzamy regularnie zebrania, zabawy etc., a po
nadto prowadzimy szkółkę dla dzieci, gdzie uczą się 
polskiego w mowie 1 piśmie oraz zarysów historii 
polskiej. Warto popatrzeć na sznur lśniących limu
zyn stojących przed lokalem Klubu w czasie zebrań. 
Wtedy dopiero można sobie uprzytomnić jak dosko
nal stoi materialnie miejscowa Polonia. Mnie 
osobiście nadal powodzi się b. dobrze i w połowie 
1955 r. wybieram się wraz z rodziną na 3 miesięczny 
urlop do Anglii i na kontynent. Nie omieszkam wtedy 
odwiedzić kolegów, abyśmy mogli sobie pogwarzyć 
o dawnych czasach. Ostatnio odwiedził mnie kol. 
kdr. Sukiennik .który pływa na statku Great City. 
Mam wrażenie, że Durban. gdzie byl pierwszy raz, 
bardzo mu się podobał. W dalszym ciągu są tutaj 
kol. Jekiel i Zakrzewski. Temu ostatniemu powodzi 
się doskonale i uważany jest tutaj za jednego z naj
lepszych snecjallstów w inżynierii lądowej. Kol Sztu- 
kowski nadal gra w orkiestrze miejskiej i też nie 
narzeka. Szkoda, że jest nas tu tak mało, bo mo
glibyśmy założyć koło Samopomocy. Może ktoś z 
kolegów chce wyemigrować z Anglii, to niech do 
mnie nanisze. a nostaram się mu pomóc w miarę 
możhwości. Jeżeli nie będzie sie bał nracy, to mogę 
gwarantować, że nie zginie. W związku z wiekim 
rozwojem kraju i ograniczeniami imigracji jest tu 
taki brak ludzi, że w gazetach codziennie jest kilka 
stron ogłoszeń o wolnych nosadach. Oczywiście płace 
sa, odnowiednio wysokie, nawet w nronorcii do sto
sunkowo wvsokich kosztów utrzymania. Nn. w ma
łym nensionacle może noiedyncza os°ba mieć pokój 
z całodziennym utrzymaniem za £12 — £15 mie

sięcznie, a najniższy zarobek białego człowieka, 
o jakim słyszałem wynosi £40 miesięcznie — dla 
człowieka, który poziomem inteligencji nadawałby 
się w jakimkolwiek innym kraju najwyżej do kopania 
rowów lub tłuczenia kamieni na szosie. Normalnie 
urzędnik zarabia od £60 do £100 miesięcznie, 
a rzemieślnicy znacznie więcej. Driver na samocho
dzie ciężarowym zarabia u mnie £12 tygodniowo 
prócz przeciętnie £3 - £4 za nadgodziny. A przecież 
tego fachu można się nauczyć w 2 tygodnie, gdyż 
proca prowadzenia wozu nic się od niego innego nie 
wymaga, bo cała obsługa dokonywana przez mecha
ników. Nie jest on nawet obowiązany do zmienia
nia kola w razie nawalenia kichy, bo jest na to 
specjalna ekipa, którą on wzywa telefonicznie w razie 
potrzeby. Nic też dziwnego, że moi pracownicy prawie 
bez wyjątku mają własne domy z ogródkami, samo
chody, lodówki elektryczne etc. Ciekaw jestem ile 
lat komuniści w Polsce będą potrzebowali, żeby do
prowadzić kraj do takiego standartu życiowego? Ro
zumiem doskonale różnice warunków oraz straty 
poniesione w czasie wojny, ale w innych krajach 
które również były zniszczone przez wojnę stopa 
życiowa już dawno przekroczyła przedwojenną. Do
datkowym argumentem może być to, że my tutaj 
rzekomo żyjemy w luksusie kosztem wyzysku mu
rzynów i innych kolorowych. Tak nie jest, bo jeżeli 
idzie o ścisłość, to kilku najbogatszych ludzi w 
Durbanie to są właśnie Hindusi, a jeżeli idzie o mu
rzynów to przeważnie stoją oni jeszcze na tak niskim 
poziomie kultury, że nie mogą więcej zarabiać, ani 
też nie odczuwają większych potrzeb. Natomiast te 
jednostki murzyńskie, które już wywindowały się na 
wyższy poziom kultury i wykształcenia, żyją i zara
biają nie gorzej, niż biali. Prawdą jest że nie mają 
oni praw politycznych, ale jestem zupełnie przeko
nany, że polityka obecnego rządu w tym kierunku 
nie da się utrzymać na dłuższą metę, gdyż ci ludzie 
żyją jeszcze w XVI wieku i czas zmiecie ich z po
wierzchni ziemi zanim się obejrzą. Mam ty1 ko na
dzieję, że to obejdzie się bez rozlewu krwi, na co 
przynajmniej na razie wcale się nie zanosi.

Wszystkiego najlepszego!
Juliusz Erlich

I na zakończenie list kol. Wasilewskiego z Jo- 
hannesburga również niezwykle interesujący zw’asz- 
cza wobec ostatnich wydarzeń na terenie Johannes- 
burga w związku z wysiedleniem noża miasto całej 

dzielnicy zamieszkałej przez kolorową ludność.
9, Jacąueline Avenue, 
Northcliff,
Johannesburg, South Africa. 
16 grudnia 1954.

Drodzy Koledzy,
Po otrzymaniu ostatniego numeru Naszych Sy

gnałów (lipiec-wrzesień 1954) istotnie „zadrżało mi 
z radości serce" gdyż mimo oddalenia 1 codziennej 
pogoni za chlebem, nagle znalazłem się wśród was, 
w serdecznej atmosferze naszej morskiej rodziny 
i zapomniawszy o czasie czytałem po kilka razy listy 
„Z Kolegami po świecie", wyciągi z kronik naszych 
dni akcji 1 sławy, i wreszcie wzruszający, artykuł 

z teki wspomnień przez Szefa Kursu — który był 
chyba napisany dla wszystkich kursów, co stawiali 
niepewne kroki na kandydackim gruncie przedwo
jennej Kadry Floty lub wylewali łzy na spardekach 
starej Wilii, czy też jak na wilków morskich przy
stało piekli w zęzach Iskry „placki kartoflane na 
kradzionym szmalcu..."

Kiedy wreszcie odłożyłem Nasze Sygnały poran
ny kur zaczął już piać — zdałem sobie sprawę, że czas 
jest najwyższy aby przejść od marzeń do czynów 
i pierwszym merytorycznie obowiązkiem jest przy
słanie Wam sprawozdania z mojego blisko już 2 let
niego pobytu, w Afryce Południowej.
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Od początku moją siedzibą jest „złote miasto" 
Johannesburg. Jest to ruchliwa afrykańska metro
polia mająca około 1 miliona mieszkańcowi z tego 
mniej niż połowa Europejczyków), gdzie wszystko 
odbywa się w zawrotnym tempie. W roku 1886 stanął 
tp pierwszy obóz poszukiwaczy fortuny przez awan
turników z całego świata, a dziś niespełna 70 lat 
później jest nowoczesne miasto, jakich niewiele na
wet w Europie.

Jest tu uniwersytet, szereg kolegium naukowych 
kilka teatrów, około 30 kin, biblioteki, parki no i nie
ograniczone możliwości sportowe z tysiącami kortów 
tenisowych (prawie każdy bogatszy dom) szereg 
klubów golfowych oraz duży wybór basenów pływac
kich.

Klimat jest łagodniejszy niż w Szwajcarii, a słoń
ca więcej co roku niż na Rivierze o 720 godzin, mimo 
to nie ma upałów ponieważ miasto jest na wysokości 
6000 stóp ponad poziom morza, ze średnią roczną 
temperaturą 60 stopni Fahrenheita.

Po tym wszystkim nasuwa się zupełnie naturalne 
pytanie, a jaka jest druga strona medalu?

Od chwili przyjazdu do Transwalu stawiałem 
sobie pytanie jak dawałby sobie tu radę, którykol
wiek z moich Kolegów — kawa1 er czy żonaty — za
nim by doszedł do własnego domu, samochodu 
i czystego konta w banku. Otóż jedyna istotną 
trudnością jest tylko wysoki koszt transportu z Lon
dynu czy Buenos Aires do Kapsztadu.

Pracy dla Europejczyków jest tak dużo, że bez
robocie prawie że nie istnieje. Trudności językowe 
nie są ważne, gdyż prawie wszyscy mówią z jakimś 
akcentem i tak jak w U.S.A. nie to kim jesteś, ale 
co umiesz jest kryterium powodzenia.

Ludność europejska, jest nodzielona na dwie duże 
grupy Dochodzenia holenderskiego i angielskiego. 
Dawni burowie nie kochają anglo-sasów i będąc tu 
obecnie klasa rządzącą przyciskają nieco „Tomów 
i Johnów". To co jednak wyczytałem w londyńskiej 
prasie o tutejszym życiu na wulkanie dyktaturze 
Malana, rewolucji czarnych mas. nie zupełnie odno- 
wiada prawdzie. Istnieje tu bezwątplenia wielka 
niesprawiedliwość społeczna brak równouprawnie
nia. rozdział rasowy czyli apartheid i w newnych wy
padkach krańcowa nędza ludzka. Ale czyż tego nie 
ma gdzieindziej? W Londynie, w Nowym Orleanie, w 
Warszawie. Paryżu i Moskwie?

Idąc główną ulicą miasta, Eloff Street, obserwo
wać można masy ludzkie na chodnikach — nrzekrój 
socjalny, historyczny, etnograficzny dzisiejszego 
Johannesburga... przewaga przechodniów to Euro
pejczycy mówiący po angielsku, choć również słychać 
burski i ..Afrikans' 1 niemal wszystkie języki eurone.i- 
kie, na tymże chodniku kroczą murzyni i murzynki 
plemiona Bapeki z Północnego Transwalu Zulusi z 
Natalu. Naanowie z Rodezji. Penengowie z Tanganyi- 

ki, Hindusi, Chińczycy — wszyscy dobrze ubrani z 
uśmiechem na twarzy ze śladami zdrowia i dobro
bytu, jakiego mało w starych krajach. Gdzieniegdzie 
jednak widać nędzarza, obdartego murzyna — żebra
ka wyciągającego rękę po jałmużnę, jako plamę na 
sumieniu białego człowieka.

Apartheid jest utrzymany w sposób trudny do 
zrozumienia. Są osobne autobusy dla białych i nie- 
białych. Hindusi, Kreole 1 murzyni muszą jechać 
razem, wchodzić na osobne schody na pocztę czy do 
szpita'a. Wszystko to odbywa się tak naturalnie 
jakby „zawsze tak było". Czasami wydaje ml się, że 
to istotnie jedyne rozwiązanie w dobie dzisiejszej 
zanim czarne masy nie podciągną się do przynaj
mniej takiego poziomu jak murzyni amerykańscy, 
a więc jeszcze jakieś 10 pokoleń.

Moja praca jest w dziale gospodarki finansowej 
i nabycia materiałów w firmie dźwigów elektrycz
nych — płacą mi bardzo dobrze, ale i wydatki są 
wysokie gdyż niepisanym obowiązkiem białego czło
wieka jest utrzymanie się na pewnym poziomie. 
W tym leży główna przyczyna dlaczego tu ludzie 
mają mało oszczędności i mimo wysokiej stopy za
robkowej zaledwie wiąźą „koniec z końcem".

Dla tych jednak co potrafią sobie nieco odmówić 
i mają wystarczającą siłę woli aby się oprzeć poku
som wydawania (a jest ich tu bardzo wiele), przy
szłość 1 dobrobyt jest prawie zapewniony.

Kolegów z Marynarki jeszcze tu nie miałem mo
żności spotkać — gdyż o ile wiem nikt poza mną nie 
mieszka w Johannesburgu. Gdybym jednak się 
mylił proszę dzwonić do mnie na 46-1583 w porze 
wieczornej lub 33-9703 (pytać o ,,buyer‘a w biurze, 
to nie dlatego, że ja już tyle „bajam"). Tak samo 
gdyby ktoś z pływających kolegów wziął urlop w tym 
kraju (z Durbanu jest 3 godziny samolotem a 6 po
ciągiem) z chęcią w miarę możności ugoszczę u siebie 
lub zamówią pomieszczenie w hotelu — a w każdym 
razie proszę na lampkę wina, czy whisky, wreszcie na 
cup of tea. Domostwo moje jest narazie hałaśliwe — 
żona londynianka boryka się z moimi dwoma synami 
Jankiem i Michałem, ale jeżeli to nie będzie prze
szkadzało to „czym chata bogata..."

Mój kontrakt kończy się w lecie 1957 i zanim go 
odnowię na dalsze 4 lata będę na parę tygodni w 
Londynie odwiedzić przyjaciół no i oczywiście zoba
czyć nasz nowy aparat telewizyjny na Wetherby 
Gardens.

Wciąż jeszcze jestem pod magicznym wpływem 
artykułu „Szefa Kursu" — z ostatniego numeru — 
jakże „mądrze jest on zakończony o potrzebie hartu 
do walki z szarzyzną" większego jeszcze niż w ogniu 
wojennym!

Łączę tą drogą dla wszystkich najlepsze życzenia 
Bożego Narodzenia i Dosiego Roku!

M. Wasilewski
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LIST Z LONDYNU
Polski Londyn pospołu zresztą z tak zwaną pro

wincją żyją ostatnio pod znakiem jubileuszy i balów. 
Tkwi w tym prawdopodobnie pewne znamię emigra
cji — prawdopodobnie każdej emigracji która 
chętniej zwraca się ku przeszłości rozpamiętywując 
szczęśliwe — przeszłe, aniżeli ku niewiadomemu ju
tru. A na dzisiaj bal: hop dziś, dziś!...

Jeśli chodzi o bale to na terenie W. Brytanii po
łączono ich organizację z pewną pracą polityczno- 
obywatelską. Przeprowadza się mianowicie na nich 
wybory lokalnych polskich królowych piękności, z po
śród których w Londynie wybierze się królową cen
tralną.

Nie wiem czy to jest inspirowane przez organi
zacje monarchistyczne, czy tylko zwykła republi
kańska zaprawa do wyborów, które jak tuszę, wkrót
ce ten czy inny ośrodek polityczny rozpisze.

W Londynie polskie balowanie napotyka obecnie 
na pewne trudności spowodowane brakiem lokalu.

Dawniej tradycyjnie każdy polski wielki bal 
musiał odbyć się w „Białym Orle". Mniejwięcej rok 
temu „Orzeł" częściowo sp’onął i do dziś dnia nie jest 
odrestaurowany. Wła ciciele „Orła", popularnie zwa
ne „Wdowy i sieroty", postanowili klub sprzedać. 
Klub jest nieczynny od 1 grudnia ub.r. i polskie wiel
kie ba’e przeniosły się na Park Lane.

Wielu ludzi namawia S.M.W. na kupno , Orła". 
O ile mi wiadomo Zarząd zastanawiał się nad tą 
sprawą, bo w związku z trudnościami z domem przy 
20 Wetherby Gdns. sprawa wydaje się interesującą, 
ale z drugiej strony trudności finansowe staną na 
zawadzie, aby się stało zadość dobrych ludzi radzie.

Jeśli sprawa nie zostanie tak czy inaczej prze
cięta — to będzie o czym na Walnym Zjeżdzie deli
berować — a obrady na ten temat przy odrobinie 
dobrej woli i ochoty mogą potrwać i tydzień, usuwa
jąc w cień takie zagadnienia jak cena prądu 
elektrycznego w różnych dzielnicach Londynu.

Jeśli chodzi o jubileusze to największą imprezą 
był jubileusz 45-lecia pracy aktorskiej i pisarskiej 
Zygmunta Nowakowskiego. Wystawiono z tej okazji 
jego „Gałązkę rozmarynu". Impreza ta była urzą
dzona na daleko większą skalę niż uroczystość 35- 
lecia Zaślubin Polski z morzem, która tradycyjnym 
zwyczajem odbyła się w ramach wewnętrznych ma
rynarki.

Należy tu jednak powinszować Zarządowi, że 
odszedł od stereotypowego schematu akademickiego, 
a zorganizował wieczór towarzyski, na który złożyły 
się podniosłe słowo wstępne Prezesa Nadratowskiego. 
przemówienie admirała świrskiego, recytowanie 
własnych poezji przez pułk. A. Bogusławskiego oraz 
część artystyczna, zaprojektowana i wykonana przez 
zespół Ref-Rena.

Humor, sentyment, stonowana tęsknota, wy
tworzyły doskonały nastrój, w którym spędzono miły 
wieczór — muszę tu jeszcze dodać przy wybornej 
kawie, pączkach i torcie (gratis). Londyńczycy któ
rzy nie brali w tym udziału niech żałują. Taka okazja 
wydarzy się dopiero conaj mniej za 5 lat.

Myślę, że szczególne uznanie należy się płk.

Bogusławskiemu, który dopiero co po ciężkiej choro
bie przyjął zaproszenie i uświetnił wiczór swoją 
poezją. Powinszować też należy serdecznie Ref- 
Renowi jego wiersza napisanego specjalnie na tę 
okazję — a który drukujemy w tym numerze.

Jak już jestem przy opisywaniu imprez organi
zowanych przez Samopomoc nie mogę ominąć tra
dycyjnego już Mikołaja, zorganizowanego przez Koło 
Pań.

W myśl Statutu S.M.W. dzieci nasze mogą zostać 
rzeczywistymi członkami Stowarzyszenia dopiero po 
naszej śmierci. Zarząd w słusznej trosce o przyszłych 
członków prowadzi już teraz przez Koło Pań (dla 
kamuflażu) pośród nich propagandę łącznie z roz
dawaniem podarków.

W imprezach święto-Mikołajowsklch 'frekwencja 
jest dwukrotnie większa, aniżeli w zebraniach Klubu 
Dyskusyjnego oficerów Mar. Woj. Coprawda na 
usprawiedliwienie tych ostatnich trzeba stwierdzić, 
że orzechów, ani czekolady z ciastkami na zebraniach 
Klubu nie rozdają — nie ma też Pań.

W porównaniu do poprzedniego roku znaczna 
większość dzieci popisywała się i to wyłącznie pol
skimi wierszykami i piosenkami. Moja latorośl po
pisała się wybiciem szyby w szafie bibliotecznej 
(świadkowie twierdzą że pospołu z Sekretarzową 
Generalną).

Poza dreszczami jubileuszowo-balowymt przez 
polski Londyn oprócz zwykłych dreszczy poolowo- 
wyścigowych przeszedł ostatnio dreszcz łańcucha, 
czy raczej piramidy szczęścia.

Gra polegała na tym. że po otrzymaniu listy na 
której jest dziesięć nazwisk z adresami należało po
słać adresatowi na szczycie listy 10 szylingów, wy
kreślić jego nazwisko, a wpisać swoje na spodzie, 
potym tę nową listę przepisać 4 razy i rozdać swoim 
znajomym, którzy mieli zrobić to samo i t.d. 
Z chwilą wywindowania się w Uście na 1-sze miejsce 
otrzymywało się ileś tam set dziesięcio szylingówek.

Osobiście nie otrzymałem takiej listy szczęścia, 
otrzymałem za to bardziej piramidalne zaproszenie 
do wzięcia udziału w łańcuchu które tutaj przytoczę. 
Może któryś z czytelników spróbuje.

„Drogi Przyjacielu,
Ten łańcuch listów zapoczątkował pewien czło

wiek zmęczony życiem jak Ty, pragnąc wnieść trochę 
radości w szare życie strudzonego człowieka nracy. 
W przeciwieństwie do innych łańcuchów ten nic nie 
kosztuje. Wystarczy' wysłać konię do pięciu równie 
jak Ty zmęczonych życiem przyjaciół, następnie za
pakować'swoją żonę i wysłać ją pod adresem osobni
ka, którego nazwisko jest na szczycie listy, a dopisać 
własne na spodzie.

Kiedy pońskie nazwisko znajdzie się na szczycie 
otrzyma Pan 16843 kobiety, z których część przynaj
mniej będzie „smachers".

Miej wiarę, nie przerywaj łańcucha. Jeden prze
rwał i otrzymał własną żonę z powrotem.

Oddany Ci przyjaciel.
P.S. Ostatnio jeden z moich znajomych otrzymał 
189 kobiet. Pochowano go wczoraj, świadkowie jed
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nak stwierdzają, że miał błogi uśmiech na twarzy, 
pierwszy od wielu wielu lat.

Przytaczając ten list ogarnęły mnie wątpliwości 
czy Komitet Redakcyjny uzna go za odpowiedni do 
jubileuszowego numeru — bo jakże tu pogodzić pod- 
niosłość artykułu kolegi B.W. z łańcuchem szczęścia 
Jasia z Earls Courtu. Ale może przejdzie.

Na zakończenie wrażenie z naszego balu mor
skiego. Odbył się oczywiście w Park Lane. Udał się 
świetnie. Panie miały śliczne suknie, było dwóch 
Panów we frakach. Prezes prowadził mazura, kol. 
Siemaszko był generalnym wodzirejem, kol. Kutek 
wygrał na loterii 5 butelek koniaku, ja oczekując w 

szatni na wywiad z jakąś ważną osobistością zma
rzłem na kość (żadna osobistość nie zjawiła się), 
później tak się rozgrzałem w oberku, że zatańczyłem 
jedną angielkę coprawda nie na śmierć, ale na ciężką 
chorobę (mąż dziękował mi serdecznie).

Królowej morskiej ku wielkiemu rozczarowaniu 
mojej żony nie wybierano. Syreny nie śpiewały 
(śpiewał za to kol. Szabunia). Wlce-prezes i sekre
tarz dostali lumbago od noszenia krzeseł i stołów. 
Deficytu nie było. Nie będzie więc o czym mówić na 
Walnym Zjeźdzle. A szkoda.

Jaś z EarlscourtuJ
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