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APEL
„Nasze Sygnały" jako pismo Samopomocy Mary

narki Wojennej, w założeniu swym miało być plat
formą wymiany informacji o życiu Stowarzyszenia 
i wiadomości o kolegach. Znamy wszyscy dobrze 
rozwój pisma, które z biegiem czasu sta'o się napraw
dę naszym. Ilość piszących stale wzrasta i dzięki 
temu atrakcyjność Naszych Sygnałów nie maleje.

Nowy Komitet Redakcyjny pragnąłby poszerzyć 
tematykę o dwa punkty. Punkt 1-szy to korespon
dencje i reportaże z Londynu, czy wogóle z Wielkiej 
Brytanii. O tym „zakątku" świata najmniej wiado
mości w Naszych Sygnałach a przecież jest tu nas 
spora gromada, życie której ułożyło się nie mniej 
interesująco aniżeli komuś w Kanadzie, czy Australii.

„Listy z Londynu" nie wypełniają tej luki. 
Chcielibyśmy zaapelować do Kolegów w Wielkiej 
Brytanii aby pisali o sobie, lub o swojej gromadce 
(spółce, czwórce do brydża, przedsiębiorstwie it.p.).

Listy te, czy reportaże napewno będą tak ciekawe 
dla innych jak dla londyńczyków list z Tasmanii.

Sprawa druga — to wspomnienia historyczne.
Poprzedni numer „Naszych Sygnałów" poświęco

ny 35-ej rocznicy zaślubin Polski z morzem zawierał 
2 artykuły o szczególnej wartości.

Artykuł gen. J. Hallera i kmdr. T. Morgensterna. 
Artykuły te nietylko opisywały pewne wydarzenie 
historyczne, ale przetkane były osobistymi wspom
nieniami, malowały przeżywane wrażenia, oddawały 
nastrój chwili.

Rocznice, bowiem, poza refleksjami i wspomnie
niami natury historycznej nasuwają i kojarzą wspo
mnienia natury osobistej.

Wydarzenia i osoby najbardziej „historyczne" 
były przecież kiedyś najbardziej „żywymi", nieraz 
bardzo1 nam bliskie, prawie że dotykalne.

Te osobiste wspomnienia stanowią zresztą do
skonały materiał historyczny w ścisłym tego słowa 
znaczeniu. Historia zaczęła się od wspomnień i pa

miętników, a tradycja nosi płaszcz utkany z heroizmu 
i anegdoty.

Z radością też redakcja powitała korespondencję 
„Szefa Kursu" i „Skryby" .którzy wprowadzają nas 
w czasy już niestety historyczne, choć dzięki tęskno
cie — cóż za paradoks, zdaje się tak bliskie. „Surdut 
w Łubinie ‘ i drukowana w tym numerze historia z 
Jarzębiakiem znana przed wojną nietylko na flocie 
i Gdyni, ale rzec można w całej Polsce stanowi do
skonały choć przez pryzmat satyry oglądany obrazek 
z życia floty. Ale chcielibyśmy więcej wspomnień w 
rodzaju „10 Luty 1920“ kmdr. Morgensterna i więcej 
„Surdutów i „Jarzębiaków". Dla przedstawienia 
petnego obrazu życia Marynarki nie wystarczy bo
wiem kronika i statystyka, życia okrętu nie maluje 
„Dziennik zdarzeń" ani „Rozkaz d.o.“ one tylko re
jestrują pewne fakty — trzeba dodać jeszcze klimat, 
nastrój, ducha i morale załogi.

Dlatego też witając z radością dotychczasowe 
„przyczynki" do historii naszej marynarki — zwra
camy się z apelem do wszystkich kolegów o pisanie 
i przysyłanie nam materiałów czy to w formie wspom- 
mnleń, opisów, anegdot, czy komentarzy.

Wiemy, że wielu kolegów mimo pozornego t.zw. 
„wstrętu do pióra" posiada w istocie złote pióro, 
chodzi tylko o przełamanie tego „wstrętu". „Przeła
manie" to prosimy uważać za pewnego rodzaju obo
wiązek społeczno-koleżeński.

Nie chcemy tutaj nadużywać górnych słów, 
Poprostu chciellbymy powiedzieć plszcie nietylko o 
teraźniejszości, ale i o przeszłości, poczynając od 
„Piastowych" czasów naszej Marynarki — kiedy to 
„ślązak" w Pucku czyścił kotły, a kończąc na ultra- 
modernizmie (już zresztą historycznym) radarowo- 
azdykowej epoki. Nie ogłaszamy żadnej ankiety, nie 
wysyłamy żadnych formularzy, nie chcemy krępować, /' 
formą, prosimy tylko i otwieramy łamy „Naszych 
Sygnałów" na sygnały wspomnień, oraz czekamy, na 
reportaże z Londynu i okolicy. ą
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ROCZN A KADENCJA
Koncerty, szczególnie dawniejsze miały wstawkę 

zwaną kadencją. Kompozytor po prostu w pewnej 
części koncertu pozwalał wyżyć się soliście. W czasie 
więc koncertu orkiestra na przeciąg kadencji prze
stawała grać a solista miał okazję popisać się swym 
osobistym smakiem 1 wirtuozerią grając przez siebie 
wybraną, a często 1 napisaną kadencję, która tylko 
luźno wiązała się z charakterem kompozycji. Kaden
cje zawsze były technicznie trudne to też wirtuoz- 
solista liczył że bezbłędne wykonanie przyniesie mu 
sławę, oklaski i wdzięczność słuchaczy.

Poniekąd roczna kadencja Zarządu bardzo po
dobnie dałaby się opisać. Zbiera się Walny Zjazd raz 
na rok, skrobnie przez kilka godzin Zjazdu jakie może 
nuty, zagra uwerturę i Zarząd Główny rozpoczyna 
rok trwającą kadencję, bez nut, trzymając się luźno 
dość niesprecyzowanych wskazówek Walnego Zjazdu. 
Kadencja ta — zawsze trudna — wymaga prawdziwej 
wirtuozerii by przez nią przebrnąć. Ale nawet naj
szczęśliwsze przebrnięcie, nawet bezbłędne wykonanie 
nie przynosi sławy, oklasków i wdzięczności słucha
czy. Przynosi ciężkie trzy godziny, sobotniego popo
łudnia na Walnym Zjeźdzle spędzone przy stole pre
zydium Zarządu, który bez przesady można nazwać 
ławą oskarżonych.

Na tej ławie oskarżonych miałem w tym roku 
miły obowiązek zasiadać. Miły — bo dzieliłem tą 
wysuniętą placówkę z mec. Nadratowskim i kmdr. 
Buslakiewiczem, wypróbowanymi kierownikami na
szego Stowarzyszenia, starą (doświadczeniem) gwar
dią SMW.

Czułem się początkowo jak tarcza, do sławnej 
angielskiej barowej gry w strzałki. Z sali rzucano 
strzałki (nie celując zbyt starannie) a nasze wielo
kolorowe cyferblaty (przepraszam pp. Kolegów z Pre
zydium za tak nieeleganckie określenie ich 1 swojej 
twarzy) niczym nie były osłonięte.

Ale z czasem spostrzegłem, że strzałki nietylko 
są zazwyczaj niecelnie skierowane, ale właściwie 
ostrza nie mają, że to tylko brak informacji na temat 
prac Stowarzyszenia, że to tylko troska o nasze 
wspólne dobro, że to trudności w przetrawieniu zbyt 
fachowo podanego sprawozdania gospodarczego są 
powodem ataków i napadów jak skwarkami okra
szonych polskim sympatycznie wybuchowym tempe
ramentem. Więc gdy kol. Busiakiewicz z sprawozda
nia ogólnego obronną wyszedł ręką, a z kolei ja 
(uprzednio przez kol. Wiszowatego w tajniki księgo
wości wprowadzony) gospodarczej placówki nie odda
łem, z pełnym już zaufaniem i pogodą ducha słu
chałem p. mec. Nadratowskiego, który jako ustępu
jący prezes Zarządu Głównego nasze detaliczne wy
wody z wrodzoną swadą uzupełniał. Jak to nasz 
majątek wzrósł, jak nieruchomości kwitną (chcia- 
łem powiedzieć w dobrym są stanie). Ja kto Admirali
cję jak gąbkę wycisnęliśmy 1 wcale nie zamierzamy 
przestać wyciskać, i jak to lada miesiąc nasz jacht 
wyjdzie w morze. Nasz jacht zawsze przypominał mi 
przysłowie „nie miała baba kłopotu..." Ale mym 
defetystycznym myślom kol. Prezes doskonałą dał 
odpowiedź. Nie krył trudności, owszem przywiódł je 
przed oczy zebranych. Ale przywiódł przed oczy ze
branych olbrzymie propagandowe znaczenie posia
dania jachtu, które przypominając silniejszą pozycję 

wobec Admiralicji (związek z morzem), możliwość 
wpajania poczucia morza w polską młodzież na 
obczyźnie, streścić się da w Jego dowcipnym i lapi
darnym powiedzeniu: A lotnicy własnego samolotu 
nie mają. Pewniejsi siebie poczuliśmy się przy prezy
dialnym stole. A jeszcze pp. Kamiński z Komisji 
Rewizyjnej i Wieczorkiewicz z Koła Brighton kom- 
p.emenclk jeden i drugi dorzucili na temat owocnej 
pracy Zarządu, na temat rocznej kadencji uwieńczo
nej sukcesami.

Roczna kadencja... dla mnie już wspomnienie 
pracy w gronie miłym, zespolonym wspólnym celem, 
wspólnymi tradycjami. Prace w komisjach i na Za
rządzie kierowane taktem i zgodllwą nieustępliwością 
kol. Prezesa, Wydaje mi się że ten paradoks zgodllwą 
nieustępliwość najlepiej jego linię działania określa. 
Pan mecenas Nadratowski zgadza się na proponowa
ne metody, na sposoby, na próby szukania najlep
szych dróg czy ścieżek które prowadzą do celu. Ale 
od celu odstąpić nie pozwala. I tak pod Jego już 
kilkuletnim kierownictwem Stowarzyszenie nasze 
stało się silną i niezaprzeczalnie jedną z czołowych, 
organizacją polską.

Sekundował mu kmdr. Busiakiewicz. — Koledzy 
z poza Londynu doskonale mogą ocenić jego pracę, 
bo żaden list nie pozostaje nleodplsany, nie nieza- 
łatwiony. Chciałbym jak przed chwilą kol. prezesa 
teraz jego pracę w paru słowach określić. Jan Bu- 
sieklewicz — to ta statutem Samopomocy nakazana 
łączność. I to nietylko odnosi się do łączności między 
kolegami rozsianymi po świecie, to także łączność 
między poszczególnymi agendami Zarządu. Kolega 
Busiakiewicz jest (lub jest w ścisłej łączności) w 
każdej komisji Zarządu. Ma to niezwykle doniosłe 
znaczenie. Kol. Buslekiewicz wnosi ze sobą do obrad 
poszczególnych Komisji dokładną znajomość posta
nowień innych Komisji. W ten sposób obrady w 
Komisjach są realne, bez gubienia się w gęstwinie 
niemożliwych rozwiązań i sharmonizowane z innymi 
pracami Stowarzyszenia.

Nie zamierzam wspominając wymieniać wszyst
kich członków zeszłorocznego Zarządu, ale współczuć 
z nowym Zarządem mogę, że p. Zofia Kleczyńska 
i kol. Hermaszewski nie kandydowali w tym roku. 
P. Kleczyńkiej i p. Hermaszewskiemu Walny Zjazdy 
wyraził podziękowanie za pracę ofiarną i pełną po
święcenia w Komisji Opieki. Pani Kleczyńska obie
cała w dalszym ciągu pomagać w przygotowywaniu 
Naszych Sygnałów. Do nowego Zarządu nie kandy
dowała też, dość silna w tym roku partia „Wańka- 
Wstańka". To ci, co jak kol. Biel, Hoyer, czy piszący 
te słowa, po roku w Zarządzie o jednoroczny urlop 
się podają. Urlop może być dłuższy — przestrzegam 
— bo nas za rok mogą nie chcieć.

Ale roczny urlop ma jeszcze inne dobre strony: 
daje mi okazję życzenia nowemu Zarządowi wirtu- 
ozerstwa w swej kadencji, daje mi okazję za rok na 
Walnym Zjeźdzle rzucać w nich strzałki, gdy ustawią 
się jak tarcze wielokolorowe pod ścianą. Ale roczne 
doświadczenie chyba nie pójdzie na marne. Moje 
strzałki — jeśli będą — nie będą zatrute. Nie wątpię 
jednak że ta kadencja przyniesie Im sławę, oklaski 
i wdzięczność słuchaczy.



NASZE SYGNAŁY 3

II
Niedzielne obrady Zjazdu poświęcone były przy

gotowaniu programu pracy. Komisje Walnego Zjazdu 
przedstawiały swe referaty, a plenum je dyskutuje, 
poprawia i zatwierdza. Komisj a programowa (referuje 
kol. Kleczyńska) nacisk stawia na wzmożenie pracy 
i działalności Kół lokalnych: Brighton, Glasgow, 
Plymouth i odległego New York. Kołom w Wielkiej 
Brytanii Zarząd Główny ma pomóc nietylko w 
miarę możliwości, ale jako skarbnik w stanie spo
czynku dodam nawet ponad możliwości. Jeśli to się 
uda Zarządowi, a Koła Lokalne pomoc tę użyją 
przemyślnie, Samopomoc postawi następny siedmio
milowy krok naprzód.

Sprawozdania kol. delegatów Kół Lokalnych były 
jak, i w latach ubiegłych bardzo ciekawe.

Humor plymouthowskiego kol. Romańskiego, 
powaga glasgowskiego kol. Cygana i umiar kol. Wie
czorkiewicza z Brighton, spotkały się z uznaniem 
Zjazdu, dały nam poznać ich kłonoty i troski z któ
rymi walczą i którym radzą z pogodą ducha i ufnością 
w lepsze jutro. Niedarmo kilkakrotnie podczas Zjazdu 
nazwaliśmy nasz X-ty Walny Zjazd, Zjazdem pod 
hasłem Kół Lokalnych. Ich sprawy były głównie wał
kowane, wałkowane tak uporczywie, że aż dziury w 
cieście się pokazały. A czy Zarząd Główny będzie 
mógł pomóc by te dziury załatać? Zobaczymy.

Komisja finansowo-gospodarcza referowała pro
ponowany prehminarz budżetowy oraz program go

spodarczy. Przede wszystkim zagospodarowanie 
noweg domu „nad Wisłą" — Londyńską Wisłą. Dom 
jest ładny. W niedzielę w południe w przerwie w 
obradach pojechaliśmy tam kto mógł i dom wszyst
kim się podobał. Może więc przyszły Zjazd w nowym 
będziemy mieli miejscu, a „landlord" jak SMW na
zwał kol. Waclęga pozwoli nietylko na Zjazd, ale 
i na całonocne zabawy. Bawmy się póki jesteśmy w 
średnim wieku, potem będzie zapóźno. To samo hasło 
w odniesieniu do Koła Pań które od roku przejęło 
obowiązki Komisji Klubowej, brzmią naturalnie: 
Bawmy się, póki jesteśmy młode i t.d. Czytelnicy 
łaskawie zechcą zauważyć, że powtórzenie tego hasła 
było konieczne ze względu na zmianę rodzaju: „Mło
de" jest rodzaju żeńskiego, ,,w średnim wieku" tylko 
męskiego.

Po południu wybraliśmy nowe władze Stowarzy
szenia. Bez rodzaju żeńskiego tym razem, bo jak już 
o tym pisałem p. Kleczyńska nie kandydowała. Już 
nie będzie można rozpoczynać wywodów na Zarządzie 
od wygodnego— Proszę Państwa. Po zjeździe gdyśmy 
— szare masy członkowskie — delektowali się kawą 
i tortem kol. Nowicki donośnym głosem nam prze
rwał: „Proszę państwa, proszę na godzinę ósmą 
członków nowego Zarządu na zebranie do salonu ce
lem ukonstytuowania władz Stowarzyszenia".

Nowa kadencja rozpoczęła się.

W. Krzyżanowski

ANDRZEJ GUZOWSKI
^55- nc32 sfr.B

Ja tutaj w Waszyngtonie czytuję sobie różne 
historyjki, głównie oczywiście dla ubezpieczenia się 
na posadzie pisarza w Głosie Ameryki, ale przy 
okazji nie zaniedbuję czytywania rzeczy interesu
jących każdego marynarza. Ostatnio poczytałem 
sobie trochę wydawnictw fachowych z dziedziny wo- 
jenno-morsklej i chciałem się z czytelnikami „Na
szych Sygnałów" podzielić zebranymi informacjami 
o rozwoju floty podwodnej w Stanach Zjednoczonych. 
A więc, do rzeczy.

Wprowadzenie pod koniec wojny przez Niemców 
tak zwanego „Sznorkla" na okrętach podwodnych 
było niewątpliwie wydarzeniem przełomowym dla 
całego zagadnienia pływania podwodnego. Niemcy 
nie zdawali sobie nawet w pełni z tego sprawy. 
Sztab Doenitza usiłował ratować swoje okręty pod
wodne od wytępienia przy pomocy zaopatrzonych w 
radary samolotów. Zdawało się, że sznorkel przedłuży 
tylko agonię okrętu podwodnego, który, jak po
wszechnie przypuszczano, staje się bronią przesta
rzałą. Sżnorkel nie uratował Niemiec przed klęską w 
wojnie. Ale sznorkel uratował okręt podwodny od 
pójścia do lamusa historii, wydaj e się, że sztab 
marynarki amerykańskiej szybko zorientował się w 

możliwościach, jakie przed okrętem podwodnym 
otwiera zastosowanie sznorkla. Zawdzięczać to nie
wątpliwie należy ówczesnemu Szefowi sztabu admi
rałowi Nimltzowi, który jest jednym z najbardziej 
rasowych podwodników amerykańskiej marynarki. 
Mimo więc powszechnego pędu do rozbrojenia w 
Ameryce po wojnie, badania w dziedzinie pływania 
podwodnego nie ustały. Pierwszym rezultatem było 
usprawnienie samego sznorkla przez zastosowanie 
nowych materiałów i ulepszonej konstrukcji, co daje 
okrętowi podwodnemu lepsze zaopatrzenie w powie
trze z wolnej atmosfery, zezwala na lepsze manewro
wanie okrętu, ładującego pod wodą baterie a także 
zmniejsza możliwość wykrycia głowic sznorkla przez 
radary samolotów.

Równocześnie z tym posuwały się doświadczenia 
nad konstrukcją nowych typów okrętów podwodnych, 
przeznaczonych do zadań specjalnych. W rezultacie 
sprowadziło się to do przebudowywania do nowych 
zadań okrętów podwodnych z drugiej wojny świato
wej. Stało się to prawdopodobnie z przyczyn budże
towych, które zdają się prześladować wszystkie wo
jenne marynarki na świecie. W każdym razie wielkie 
oceaniczne okręty podwodne ubiegłej wojny w więk
szości wypadków zamiast rdzewieć na cmentarzy
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skach, służą dziś flocie jako transportowce, ropowce, 
transportowce desantowe, radarowe okręty ostrze
gawcze lub też okręty-baterie pocisków dalo-kiero- 
wanych, a także stawiacze min. Niektóre z tych 
funkcji były już dawniej spełniane przez okręty pod
wodne, nigdy jednak, z wyjątkiem stawiaczy min, 
okręt podwodny nie był przystosowany w pełni do 
takiej służby specjalnej. Okręty do patroli ofensyw
nych są w amerykańskiej marynarce w zasadzie 
okrętami nowymi, powojennej konstrukcji, przyczym, 
o ile mogłem się zorientować, w okrętach tych zasto
sowane są nowe środki napędowe. Nie mówię tu 
o napędzie atomowym, o którym wspomnę trochę 
dalej. Amerykanie stosują jednak przynajmniej na 
niektórych z nowych okrętów podwodnych ulepszone 
lub przerobione silniki, oparte o wynalazek niemiecki 
z końca wojny, tak zwane silniki Walthera. Sprawa 
ta jest naogół tajemnicą, ogłoszonym jednak faktem 
jest, że najnowsze amerykańskie okręty podwodne 
i to nie-atomowe mogą rozwijać szybkość podwodną 
rzędu dwudziestu węzłów. Charakterystyczną rzeczą 
jest, że okręty te mają większą szybkość podwodną 
niż nawodną.

Małe okręty podwodne sztab amerykańskiej ma
rynarki uważa za przeżytek. Używane są one jedynie 
do szkolenia załóg i do szkolenia okrętów nawodnych 
w zwalczaniu okrętów podwodnych. Istnieje jednak 
i w tej sprawie pewien wyjątek. Są to tak zwane 
„submarine-killers", to jest okręty podwodne, przy
stosowane do zwalczania okrętów podwodnych prze
ciwnika. Okręty te są niewiele większe od naszych 
„Sokołów". Mają bardzo charakterystyczną sylwetkę. 
Krótkie, pękate z nieproporcjonalne szerok’’m, jakby 
spuchniętym dziobem. W dziobie umieszczona jest 
cała bateria najnowszych aparatów podsłuchowych 
no i oczywiście torpedy akustyczne. „Killer" jest 
szybki i zwrotny, ćwiczenia wykazały, iż posiada duże 
zalety jako podwodny niszczyciel.

Żmieniła się także sylwetka nowych ofenzywnych 
patrolowców podwodnych. Mają one bardziej „ru- 
bensowskie" kształty. Przy tym samym tonażu okręty 
nowe są krótsze,o linii bardziej opływowej, zbliżonej 
do kształtu rybiego. Znikają wszystkie wystające 
części z pokładu włącznie z działami. Innowacją są 
także okręty podwodne dozoru radarowego. W ze
szłej wojnie, przy inwazji na Okinawę rolę tę speł
niały kontrtorpedowce, które też poniosły bardzo 
dotkliwe straty od ataków samobójczych pilotów 
japońskich KAMIKAZE, ale zdołały w znacznej 
mierze ochronić główną flotę inwazyjną.

Osobny rozdział rozwoju amerykańskiej floty 
podwodnej przynosi napęd atomowy. Ojcem projektu 
zastosowania tego napędu dla OP był kontradmirał, 
wówczas jeszcze komandor Rickover, nawiasem mó
wiąc urodzony w Polsce, w Makowej. Rickover, sam 
podwodnik, przekształcony później w inżyniera 
konstruktora a później specjalistę od energii atomo
wej (jak wiadomo w marynarce Amerykańskiej 
istnieje wspólny korpus morsko-techniczny), cd 
dawna marzył, jak zresztą każdy chyba podwodnik, 
o uniezależnieniu okrętu podwodnego od powierzchni 
morza. Konieczność ładowania baterii, choćby przy 
użyciu sznorkla, poważnie ogranicza „podwodność" 
okrętu podwodnego. Napęd atomowy rozwiązuje ten 
problem radykalnie, bo usuwa potrzebę ładowania 
akumulatorów. Oczywiście, pozóstaje zawsze związa
nie OP z powierzchnią przez peryskop, ale to już inna 
sprawa. Dla tych, którzy jeszcze o tym nie czytali, 

chcę powiedzieć, że atomowy okręt podwodny jest w 
zasadzie okrętem parowym. Reaktor atomowy spełnia 
tu jedynie rolę paleniska kotłowego. Reaktor otoczony 
jest wodą, utrzymywaną pod wysokim ciśnieniem, 
aby odbierając bardzo wysoką temperaturę z reakto
ra nie przetworzyła się w parę. Ta woda pod ciśnie
niem i o niezwykle wysokiej temperaturze odprowa
dzana jest do tak zwanego wymieniacza ciepła, czyli 
poprostu do rury w rurze. Rura zewnętrzna napeł
niona jest wodą nie poddaną ciśnieniu i ta woda 
przetwarza się na parę do napędu turbiny. Wymie
niacz ciepła potrzebny jest po to, by uchronić 
turbinę od radioaktywności. Woda bowiem pod 
wpływem bezpośredniego kontaktu ze ściankami 
reaktora atomowego staje się wysoce radioaktywna. 
Podobnie jak pierwsze parowce posiadały żagle, tak 
i pierwsze okręty podwodne o napędzie atomowym 
posiadają baterie, motory elektryczne i silniki 
Dieseha oraz sznorkel. Tak, ,,na wszelki wypadek". 
Atomowy OP ma .olbrzymią przyszłość jako okręt 
wyposażony w wyrzutnie pocisków da’o-kierowanych, 
prawdopodobnie z atomową głową bojową. Atomowy 
OP może bowiem praktycznie bez ograniczenia prze
bywać w zanurzeniu 1 rozwija pod wodą szybkość 
rzędu 25-ciu węzłów. I szybkość taką może utrzymać 
również przez czas praktycznie nieograniczony. 
•Jeden kilogram rozczepialnego uranu wystarczy na 
zapewnienie energii napędowej na rejon pływania 
20 tysięcy mil, tak że kwestia zapasu paliwa nie 
istnieje. Ulepszenie wentylacji i systemu regeneracji 
powietrza w zanurzonym okręcie zmniejsza potrzebę 
wynurzania się dla nabrania zapasu świeżego po
wietrza. Nadciśnienie, jak powszechnie wiadomo, 
likwiduje używanie sprężarek do ładowania butli 
sprężonego powietrza. Tak więc, atomowy okręt 
podwodny może bez wynurzania opłynąć pół świata, 
wyskoczyć na powierzchnię pod nieprzyjacielskim 
brzegiem 1 odpalić salwę dalokierowanych pocisków 
z atomową głową bojową na cele wojskowe na te
rytorium nieprzyjacielskim.

Jeśli chodzi o transportowce podwodne to pro
jektowane są okręty, zdolne przewozić i wyładować 
sprawnie większą, niż dotychczas, liczbę ludzi dla 
dokonania niespodziewanych desantów, jak również 
jeepów, czołgów amfibijnych i lekkiej artylerii zmo
toryzowanej.

Wydaje się że okręt podwodny powoli poczyna 
kontrtorpedowcowi odbierać tytuł „Madchen fur 
Alles" floty. Jeśli chodzi o podwodne tankowce, to 
we flocie amerykańskiej już dokonywano ćwiczeń w 
zaopatrywaniu przez okręt podwodny samolotów w 
paliwo, co zwiększa niezmiernie rejon działania pa
trolujących nad morzem wodno-samolotów.

Oczywiście, każdy z poruszonych tu problemów 
zasługuje na serię długich artykułów, by wyczerpać 
cały temat. Ale i tak wydaje mi się, że mój ogólni
kowy artykuł jest wogóie za długi i pewno kolega 
Redaktor już sobie rwie resztki włosów z głowy, do
chodząc powoli do przekonania, że może lepiej 
zamiast własnego uwłosienla, rwać — na strzępy mój 
list. Jeśli wypociny moje są za długie, to mam wra
żenie, źe bez bólu można ten artykuł rozdzielić na 
dwie części do dwóch kolejnych numerów. Gdyby 
Redakcja „Naszych Sygnałów" a także koledzy czy
tający interesowali się jakimiś dalszymi sźczegółami 
odnośnie spraw tu poruszonych, to chętnie podjąbyiń 
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się bardziej dokładnego opracowania niektórych 
tematów, w miarę możności zdobycia odpowiednich 
materiałów. Mam nieco więcej wiadomości w zapasie 
odnośnie atamowego napędu dla OP, jako że problem 
ten specjainie sobie przestudiowałem, choć oczy
wiście na podstawie materiałów dostępnych prasie 
fachowej, a nie materiałów tajnych Marynarki.

Mam wrażenie, że byłoby rzeczą bardzo dobrą, 

by koledzy nasi, którzy mają dostęp do różnych 
informacji, bez zdradzania tajemnic wojskowych, 
pisywali od czasu do czasu do „Naszych Sygnałów" 
artykuły na tematy nowych wynalazków morskich 
czy nowych rozpracowań taktycznych. Sprawy te 
interesują przecież chyba nas wszystkich.

Andrzej Guzowski

KRONIKA STOWARZYSZENIA
DOROCZNY WALNY ZJAZD SMW

W dniach 26 i 27 marca odbył się w siedzibie SMW 
doroczny, dziesiąty z kolei Walny Zjazd Stowarzyszenia. 
Na Zjazd przybyło około 70-ciu osób, członków oraz dele
gaci Kół Plymouth, Glasgow. Brighton. Kolo New York 
reprezentowane było przez kolegów mieszkających w Lon
dynie i wyznaczonych przez Zarząd Koła New York.

Zjazdowi przewodniczył kmdr. B. WROŃSKI. Na 
Zjeździe poruszono cały szereg istotnych i aktualnych 
zagadnień i spraw organizacyjnych i gospodarczych. Po
ruszono kwestię uaktywnienia Kół. urucl omienia jachtu 
w obecnym sezonie, kupna nowej siedziby, sprzedanie 
obecnej itd.

Skład nowoobranego Zarządu jest następujący: 
Prezes — W. K. Nadratowski (jednogłośnie).

I Wiceprezes — A. Wacięga.
II Wiceprezes — L. Iglantowicz.
Sekretarz — J. Bus’akiewicz.
Zastępca Sekretarza — S. Rusiecki.
Skarbnik — J. Hobot.
Zastępca Skartarka — T. Budzyński.
Przewodniczący Komisji Opieki — T. Nowicki. 
Przewodniczący Sekcji Jachtowej — J. Gosiewski.

Poza tym weszli do Zarządu Koledzy:
A. Brzózka. W. Karakulko. T. Kutek. Z. Proniewicz-Zalo- 
may. A. Ponikiewsky W. Sągojłło. W. Ostoja-Starzewski, 
J. Wiszowaty.

Komisja Wydawnicza ukonstytuowała się następująco: 
Kol. T. Kutek — przewodniczący, kol. kol.: T. Budzyński. 
J. BuQiakiew;cz i W. Sągajłło — członkowie.

oraz dokooptowani zostali:
p. Zofia Kieczyńska. H. Hoyer, W. Krzyżanowski i B. 
Wroński.

KUPNO NOWEJ SIEDZIBY SMW
W myśl zaleceń ostatnich dwóch Walnych Zjazdów 

S. M. W. — Zarząd Główny SMW ze względu na trudności 
w dotychczasowym prowadzeniu Klubu w domu naszym 
przy 20 Wetherby Garders — postanowił dom ten sprze
dać. W związku z tym wyłoniła się sprawa kupna innego 
domu. Odpowiadaiący nam objekt znaleziono w dzielnicy 
Chelsea. Dom jest położony nad brzegiem Tamizy przy 
13 Chelsea Embankment. Składa się z 23 pckoi (4 piętra) 
Freehold. Kompletne odnowienie domu, umeblowanie i 
zorganizowanie potrwa około 3 miesięcy.

JACHT „ISKRA 11“
Komisja Jachtowa S. M. W. pragnie podać do wiado

mości wszystkim Kolegom, że jacht w obecnej chwili jest 
na ukończeniu i będzie mógł być wykorzystywany do wy
cieczek morskich po 1 lipca bież. roku.

W związku z tym, Koledzy, którzy noszą się z myślą 
spędzenia swych u'Jopów na jachcie, proszeni są o sko
munikowanie się z Sekretariatem S. M. W. Przypuszczał- 
ry koszt pobytu na jachcie wynosić będzie około £ 7.0.0 
tygodniowo.

OZNAKA SMW
W sprawie oznaki S. M. W. w najbliższym czasie spe

cjalnie powołana do tego Komisja opracuje projekt ozna
ki na podstawie nadesłanych na konkurs projektów, po
nieważ żaden z nadesłanych projektów nie otrzymał pełnej 
aprobaty.

ZABAWA TANECZNA W SMW
Staraniem Koła Pań odbyła się w dniu 21 maja w 

naszej siedzibę zabawa taneczna dla członków, ich rodzin, 
oraz zaproszonych gości. Obecnych około 110 osób, prze
ważnie członków z rodzinami. Czysty dochód z zabawy, 
który wyniósł £ 12.1.0, wpłaciło Koło Pań jako dar do 
kasy SMW.

„GRANATOWA ZAŁOGA"
Książka pod powyższym tytułem napisana przez jed

nego z naszych członków, kol. W. CYGANA, opisująca 
wspomnienia autora z czasów służby w Marynarce Wo
jennej w ostatniej wojnie — ukaże się w wydawnictwie 
Veritas Foundation Press w bpcu br. Cena książki w 
przedsprzedaży 9/- szyi. Zamówić można w Sekretariacie 
SMW przesyłając jednocześnie P. O. na powyższą sumę. 
Zamawiając tę książkę obecnie, pomożemy kol. Cyganowi 
w dużym stopniu dc- jest ostatecznego wydania.

DYPLOMY
Kol. dr St. Dzik-JURASZ podaje do wiadomości Ko

legów. iż po uzyskaniu dyplomu angielskiego L. D. S„ 
R. C. S. (Eng) przyjmuje pacjentów przy 75 Queens Gate 
S.W.7.. teł. FRO 5368. (5 minut od stacji kol. South Ken- 
smgton lub Gloucester Road.)

Miło nam podać do wiadomości Kolegów, że kdr ppor. 
dr B. Markowski uzyskał tytuł „Fellow of tle Interna
tional College of Surgeons".

Doktorowi Markowskiemu serdecznie gratulujemy z 
tej okazji.

Przed Komisją Board of Trade zdali egzamin i otrzy
mali dyplom
Mastra — kol. A. SULIKOWSKI.
First Matę — kol. St. KINCE.

Z tej okazji składamy Kolegom serdeczne gratulacje. 
OSOBISTE

W lutym br. zawarł związek małżeński kmdr. per. 
Kazimierz SZALEWICZ.

W tymże miesiącu zawarł związek małżeński w Lon
dynie kol. Albin KUBICKI.

W kwietniu br. zawarł związek małżeński w Londynie 
por. mar. K. MALAWSKI z Rt. Hon. Mrs. Sheila Das.

Wszystkim naszym Kolegom zasyłamy z tej okazji 
najlepsze życzenia.

Koło Pań SMW z żalem żegnało Wiceprezeskę Koła 
panią Ewę FARA , która 12 czerwca wyjechała na stałe 
do USA. Pani Ewie dziękując za Jej czynny udział w pra
cach Koła, życzymy serdecznie powodzenia na nowym te
renie.
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PRZYJAZDY
Po dłuższe nieobecności przybyli do Anglii i odwiedzili 

SMW następujący Koledzy:
E. MIODOŃSKI, J. KRASUCKI, K. MALAWSKI, ST. 
ROWIŃSKI, P. CIEŚLAK.

Jednocześnie między rejsami odwiedzili SMW Koledzy: 
M. MACIEJEWSKI, S. WITKOWSKI, J. JANOWSKI, B. 
BISKUPSKI, J. BUDKA, M. ŻOŁYŃSKI, M. OŁDAKOW- 
SKI.

WYJAZDY
Wyjechali na stały pobyt:

Kol. E. Miodoński do Kanady.
Kol. K. Malawski do Indii.
Kol. P. Cieślak do USA.
Kol. W. Fara do USA.

Kolegom nas opuszczającym życzymy na nowym miej
scu pobytu wszelkiej pomyślności.

DARY NA SMW
Kol. T. Farbisz — £ 2.0.0; kol. E. Liber — £ 1.0.0.
Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za przekazane 

dary i pamięć o nas.
W związku ze zbiórką na Polski Związek byłych Więź

niów Politycznych przeprowadzoną na Walnym Zjeździe 
SMW — otrzymaliśmy od p. T. ŁUBIEŃSKIEJ następu
jący list:

„Wielce Szanowny Panie Prezesie,
„Z serdeczną wdzięcznością pozwalam sobie złożyć na 

ręce Pana Prezesa dla wszystkich Uczestników Walnego 
Zjazdu — najgorętsze podziękowanie za tak życzliwe usto
sunkowanie się do przedłożonej przeze mnie sprawy Kace
towców.

„W załączeniu przesyłam potwierdzenie odbioru £ 
7.12.6 doraźnie zebranych ofiar i szczere ,.Bóg zapłać"!

„Proszę przyjąć wyrazy prawdziwego szacunku i po
ważania dla siebie i całego Zarządu oraz życzenia dalszej 
pomyślnej i owocnej pracy. T. Łubieńska — Prezes

NOWI CZŁONKOWIE SMW
Ostatnio następujący Koledzy zgłosili swoje przystą

pienie do naszego Stowarzyszenia:
B. GRATKOWSKI. M. JANCZEWSKI, p. Halina MIN- 
TOWT-CZYŻ (wspierający), A. HARA, L. ZDANOWICZ.

ODZNACZENIE ADMIRAŁA MOUNTBATTENA
W dniu swych urodzin Królowa Elżbieta II nadała 

Admirałowi Mcuntbattenowi Order Łaźni 1-ej Klasy (G.

C. B. — Knight Grand Cross of the Order of the Bath) 
i w związku z tym SMW przesłała na jego ręce okoliczno
ściowe gratulacje.

W odpowiedzi na to otrzymaliśmy list, który poniżej 
pcdajemy.
First Sea Lord
Admiralty,
London, S. W. 1.

lOth June, 1955.
My Dear Chairman,
Thank you so much for the kind congratujations you 

1 ave sent on behalf of the Polish Naval Association cn 
my appointment to the first class of the Order of the 
Bath, which I much appreciated receiying.

• Yours sincerely,
(Sgd.) Mountbatten of Burma

KOŁO SMW GLASGOW
Na ostatnim Walnym Zebraniu Koła SMW w Glas

gow wybrano Zarząd o następującym składzie: 
Kol. B. Lassa — Prezes, S. Strzelczyk — Sekretarz, S. 
Strzelczyk — Skarbnik (p. a.), oraz członkowie: T. Ficek. 
P. Oleszczuk, R. Orr.

Komisja Rewizyjna: kol. W. Pawłowicz, W. Cygan i 
Z. Motłoch.

W dniu 1 maja br. odbyło się zebranie informacyjne 
członków Kcla Glasgow, na którym Prezes Kola omówił 
sprawy bieżące, a kol. Cygan, zdał sprawozdanie z pobytu 
na Walnym Zjeździe SMW w Londynie.

W dniu 3 maja br. staraniem Koła odbyła się uroczy
sta Msza św., na której wygłosił podniosłe kazanie J. E. 
ks. arcybiskup Cambell poruszając sprawy polskie.

W dniu 8 maja br. odbyła się w związku ze świętem 
narodowym uroczysta akademia w St. Andrew Hall, w 
której wzięły udział wszystkie organizacje polskie na te
renie Glasgowa.

KOŁO SMW PLYMOUTH
Obecny Zarząd Koła SMW Plymouth roztoczył oży

wioną działalność i powołał do życia Klub Sportowy. Klub 
w pierwszej fazie swej działalności rozpoczął rozgrywki 
w koszykówkę z klubami miejscowymi. Klub składa się z 
młodego pokolenia oraz studentów — członków wspiera
jących SMW. Zarząd Koła ma też rozległe plany sportowe. 
Życzymy mu owocnych wyników na tym polu.

Komisja Opieki i Fundusz ś. p. kpt. mar. J. Ginsberta
Od wydania poprzedniego numeru „Naszych Sygna

łów" — następujące dary wpłynęły na Fundusz im. J.
56 Oddział Ligi Morskiej z Philadelphi $ 100.00

(przez mjr. Idzika)
B. Żukowscy £ 0.15.0
E. Miodoński 2. 0.0
T. Hermaszewski 2. 0.0
B. Jarzyna 1. 0.0
S. Dzienisiewicz 1. 0.0
Pani Dzienisiewicz (ze sprzedaży znaczków) 0.12.0 
M. Maciejewski 1.10.0
S. Witkowski 2. 0.0
B. Gługzek (na Fundusz Łabudy) 3.10.0
A. Waćięga 0.10.0
Bezimiennie ' ’ 1- 0.0
Pani E. Fara — 7 męskich koszul.

Wszystkim Kolegom, którzy zechcieli pamiętać o po
trzebach naszych chorych i inwalidów — serdecznie dzię
kujemy.

Okres przedwielkanocny był okresem wytężonej pracy. 
Tradycyjnym obyczajem przygotowano paczki świąteczne 
dla inwalidów i chorych. Pracy było dużo, ale na szczęście 
wielką pomoc okazały jak zwykle niezawodne członkinie 
Kola Pań SMW. Paczki otrzymało 88 osób. Koszt ich wy
niósł £ 66.2.7..

W szpitalu Long Grove, w którym znajduje się 11 
naszych kolegów, paczki wręczono na specjalnym, uroczy
stym wieczorze w obecności naszej delegatki kcl. M. Ur
bańczyk.

Poczta odwrotna przyniosła nam cały szereg listów z 
podziękowaniami skierowanymi do wszystkich członków 
SMW. Komisja Opieki, składając podziękowania wszyst
kim ofiarodawcom w imieniu obdarowanych, załącza wy
jątki charakterystycznych listów:

Ciężko chory kolega pisze z Polski:
„Zastrzyki otrzymałem, za co bardzo, bardzo dziękuję. 

W mojej obecnej sytuacji jest to naprawdę wspaniała 
pomoc, z której jestem bardzo dumny. Trudno, mi wyrazić 
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to na papierze, niemniej jednak proszę mi wierzyć, że 
piszę to z głębi serca, pełen nadziei w jaśniejsze jutro.

E. D.“
Z Anglii:
„Bardzo dziękuję za paczkę wielkanocną i pamięć o 

inwalidzie. Paczka była wspaniała, zawierająca tradycyj
ne staropolskie przekąski. Jestem bardzo zadowolony z 
babki i wspaniałego sernika krakowskiego.

N. J.“
„Wzruszyliście mnie głęboko swoją pamięcią o mnie. 

Przyznam się, że troskliwość taka jest w mych ciężkich 
chwilach bardzo pomocną. J. K."

„Gdy w czwartek rano listonosz przyniósł paczkę, 
wszyscy zebraliśmy się. by być przy jej otwieraniu. Co to 
była za radość, co za uciecha. Każda rzecz przechodziła 
z rąk do rąk. Dziękujemy nie tylko za ten rok, ale i za 
ubiegłe lata. O. G.“

Ogólny stan chorych i inwalidów pozostał bez wyraź
nych zmian. Pracy przed nami jest dużo.

Komisja Opieki zwraca się do wszystkich Kolegów z 
seredeczną i gorącą prośbą o dalszą pamięć o naszych In
walidach, chorych i ich rodzinach.

Dziękujemy!
KOMISJA OPIEKI

Z KARTY ŻAŁOBNEJ
Z żalem podajemy do wiadomości Kolegów, że dnia 

7 maja br. zmarł po dłuższej chorobie w Peppard Chest 
Hospital, Henley on Thames, kol. S. RYMKIEWICZ.

Cześć Jego pamięci!

.1, KRAKUS

MARYNARKA W „REMIZIE”
-‘i _ -t. c (Opowiadanie warszawskie)

Podróż z Pińska do Warszawy była długa i nu
żąca. Ruchu na tej trasie dużego nie było i kiedy, 
gdzieś o zmroku, znalazłem się sam w przedziale 
rozciągnąłem się na twardej ławce, zdejmując 
z ulgą nowe półbuty. Podniecenie i radość z po
wodu pierwszego urlopu na który jechałem, a na 
który w ciągu czterech miesięcy „szkoły" w Kadrze 
Floty zasłużyłem „przysiadami" rzetelnie, zaczęły 
ustępować zmęczeniu. Miarowy stukot kół i ciepło 
wagonu usypiały mnie coraz bardziej. Myśli o domu 
zaczęły się mącić, zlewać z radami, naukami 
i instrukcjami, w które tak obficie zostałem zaopa
trzony... raz jeszcze i drugi poruszyłem dwoma pal
cami w gotowości do salutowania... zamknąłem oczy.

Sumienie miałem jeszcze wtedy czyste nic więc 
też dziwnego, że dopiero wołanie konduktora: „War
szawa Wschodnia..." zbudziło mnie z mocnego snu. 
Poderwałem się sięgnąłem po buty. Butów nie było! 
By! za to ostatni dzień grudnia i mróz trzaskający.

Byłem wówczas w wieku kiedy cała moja duma 
marynarska zamykała się w spodniach. Szerokie więc 
były bardzo i w postawie „na baczność" zasłaniały 
zupełnie nieprzepisowe jedwabne skarpetki, w marszu 
natomiast szastały się niby spódnica i niedość, że 
odsłaniały nogi powyżej kostek, co gorsza — ciepła 
im nie dawały. Wyjść teraz na peron pokryty śnie
giem w tychże spodniach 1 skarpetkach nie było przy
jemnie, cóż jednak miałem robić?

Godzina była późna, właśnie minęła północ 
i mało osób — na szczęście — mogło podziwiać ory
ginalność mojego stroju. Przebrnąłem szybko, na 
palcach opustoszałą poczekalnię 1 stanąłem na ulicy.

Pusto, cicho, tylko śnieg wielkimi płatami sypał 
powoli osiadając mi na rzęsach. Raptem, gdzieś od 
Targowej, dobiegło mnie miarowe, a przygłuszone 
klaskanie kopyt końskich.

Dorożka stanęła przed dworcem, jak na zawoła
nie. Z pod budy wygramolił się jakiś staro-zakonny 
i zn knął w drzwiach poczekalni. Podszedłem do 
woźnicy „zabijającego" szeroko ręce na koźle.

„He na Wilczą?" — zapytałem.
„Dwa złote pięćdziesiąt" — odrzucił nie przery

wając „zabijania" i nie oglądając się za siebie.
„A za dwa złote pojedzie?"
„A nie pojadzle!" — tym razem było to bardziej 

do konia niż do mnie i dorożkarz wyciągnął „setkę" 
z worka z owsem.

Zawróciłem do poczekalni w nadziei, że woźnica 
o tej porze skusi się i na dwa złote. Odgadłem dobrze, 
nie przeczuwając jednak, że ten ratunek będzie 1 po
czątkiem mojej zguby. Usłyszałem najpierw szybkie 
bulgotanie, potem dźwięk tłuczonego szkła, wreszcie 
zachrypnięty głos:

„Pojadzle za dwa złote, pojadzle. Niech siada."
Wślizgnąłem się szybko pod budę kombinując 

jakby tu usiąść, by przemarznięte stopy okryć jak 
najlepiej kiedy, w tejże chwili, coś ciepłego i miękkie
go spadło ml na kolana, a z kozła doleciał głos niby 
szorstki, a przecież jakiś serdeczny i troskliwy:

„Niech se przykryje nogi, a drugi raz jak będzie 
szedł na ksiuty niech płaci pieniądzmi, a nie kama
szami!"

„Ależ panie, buty mi w pociągu ukradli kiedy 
spałem. Dziękuję panu bardzo za pyszny kożuch."
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„Ha! Jak teraz to panie i panie, a wprzódy to 
czy pojadzie! Ale wie pan co, panie Morski, pętak 
to był nie złodziej i nie warszawski, żeby śpiącej 
Marynarce galopki ściągac."

„Pietrek, draniu jeden, do remizy, a żywo!"
Obejrzałem się do kogo mówi, a jednocześnie koń 

poderwał się stępa i koła potoczyły się miękko po 
śniegu.

Kłusem przejechaliśmy most Kierbedzia, minęli 
Nowy Zjazd i z pod Zygmunta wpadli w Starówkę. 
Dorożka nagle stanęła przed jakimś niskim domkiem. 
Woźnica zeskoczył z kozła i odchylił budę.

„Duchem panie Morski wysiadać! Idziemy po 
kamasze!"

Ociągającego się jeszcze wciągnął mnie, przez 
uchyloną do połowy żaluzję, do małego sklepiku. 
Gwarno tam było, ciepło i tłoczno. Przy małym 
kontuarze cisnęli się sami dorożkarze, rozprawiając 
głośno.

Mały, czarny żydek O' twarzy wesołej, a chytrej, 
podnosił co chwila pokrywę dużego garnka. Kłęby 
pachnącej pary unosiły się w powietrze przysłaniając 
światło mdłej lampy, żyd długim, drewnianym widel
cem wyciągał do góry paciorki gorących, rumianych 
i napęczniałych serdelków, kładł je na duży półmisek 
i podsuwał musztardę. Ruda żydówka ciągnęła gdzieś 
z fałdów spódnicy litrówkę „Wyborowej" i nalewała 
grube szklanki, żyd wtedy ślinił króciutki obrzynek 
ołówka i pytał:

„Na którego to numera?"
„Lej żydzie, pisz i nie pytaj!" — odpowiadał wo

źnica z drewnianą nogą — „Selwester jest! Zapłaci 
się akuratnie."

Zanim zdążyłem się dobrze rozejrzeć i zapoznać 
z otoczeniem, mój dorożkarz stanął przede mną 
podając mi sznurek serdelków na talerzu i szklankę 
pełną wódki.

„Niech pije,“ — zapraszał — „bo zimno i śpiąco". 
„Chłopy!" — odwrócił się do zgromadzonych — 
„Marynarka Wojenna w remizie niech żyje!"

.Niech żyje!..."
„Chłopy" otoczyli mnie kołem podzwaniając 

szklanicami. Nagle jeden z nich, z siwym, sumiastym 
wąsem, oglądający mnie od głowy do stóp, wykrzyk
nął:

„Rany Boskie, ludzie patrzajta! Marynarka boso 
w Selwestra!" „Dawaj to migiem nogi knocie, bo 
zamarżniesz!"

Nim się opamiętałem siedziałem na beczce 
z kapustą, z nogami owiniętymi w grubą derkę. 
Zrobiło ml się dziwnie błogo i tak jakoś dobrze po
między tymi prostymi ludźmi, że aby pokryć wzru
szenie wychyliłem szklankę jednym tchem, do dna. 
Łzy zakręciły mi się w oczach.

„Chłopy!" — odezwał się kulawy — „Trzeba dla 
Marynarki kamasze i to żywo, a Karcelak zamknię
ty!" Zamyślił się głęboko, potem zapatrzył na szynk- 
was i nagle podskoczył do niego łapiąc żyda za pejsy.

„ściągaj parchu buty w try miga, pókim dobry!"
„Nu, jakto ściągaj? Z powodu? Mnie nie gniotą, 

dziękuję. Co znaczy ściągaj moje kamasze? Pan 
poszedł za dużo wypić panie 72!"

„Powiadam żydzie zsuwaj galopki, a to w nich 
zaraz ostygniesz!" poparł kolegę mój woźnica sięga
jąc do kąta po bat.

„Dawaj butów" — szepnęła żydówka — „Nie rób 
panom przeciwu. Sie zapisze na 72."

żyd ściągnął sztyblety, Kulawy wziął je deli

katnie w dwa palce, odejrzał, powąchał i... skropił 
je obficie wewnątrz „Wyborową* .

„Niech wyparują" — objaśnił stawiając buty 
przy kociołku z koksem.

W tej chwili zachrzęściła żelazna żaluzja 1 razem 
z zimnym powiewem wsunęła się do wnętrza wysoka, 
szczupła postać w czarnej pelerynie kryjącej jakiś 
długi przedmiot. Dorożkarze rozsunęli się odkrywa
jąc głowy z szacunkiem. Przybysz zdjął szeroki czarny 
kapelusz strząsając na ramiona długie, białe jak 
śnieg włosy. Ukazała się twarz piękna, poważna, 
ściągnięta stygmatem bólu, a przecież prześwietlona 
taką dobrocią, że wydawało się jakby w ową mroczną, 
przyćmioną dymem „remizę dorożkarską" wkradł się 
nagle promień słońca.

Siwy pan zrzucił pelerynę, odsłaniając doskonale 
skrojony garnitur, a kiedy żyd wyskoczył z za szynk- 
wasu i przygotował pośpiesznie wygodne miejsce na 
worku z solą, gość usiadł i wydobył z pokrowca pięk
ną, starą gitarę.

Zasłonięty cieniem rzucanym przez klosz lampy, 
przyglądałem mu się chciwym wzrokiem. Znałem 
trochę jego historię. Znało ją zresztą wiele osób, 
a postać jego znała chyba cała Warszawa i „Lourse" 
i „Ziemiańska", spelunki Woli i Czerniakowa 
i „Adria" i „Oaza". Znały go szynki Grochowa i her
baciarnie Starego Miasta. Znały obsługi pociągów 
podmiejskich i wiedeńskich i paryskich. Siwy pan 
był wszędzie. Jak ów Żyd — wieczny tułacz, obnosił 
swój ból po świecie i pieśni o nim śpiewał.

Będąc jeszcze młodym człowiekiem stracił tra
gicznie, w jednym roku, całą swoją rodzinę, wszyst
kich kogo kochał. Osiwiał jak gołąb. Majątek rozdał, 
a nie mogąc z rozpaczą dać sobie rady ruszył przed 
siebie... Z latami w bólu okrzepł i stężał i tylko głę
boki smutek w piosenkach jego dźwięczał i kładł się 
dziwnym spokojem wokół jego postaci.

Stroił teraz gitarę. Repertuar miał bogaty i do 
każdego otoczenia umiał się dostosować. Czekałem co 
zaśpiewa. Wziął wreszcie kilka akordów minorowych 
i delikatnych. Zaległa cisza, z ulicy tylko dobiegały 
echa dzwonków u sanek, lub stłumionych kroków 
nielicznych przechodniów.

I w tą właśnie ciszę:
„Zwano ją Czarną Mańką wśród ulicy,
„Znano ją dobrze wszędzie wszerz i wkrąg..." — 

popłynęła piosenka naiwna i rzewna, jedna z tych 
bezimiennych, zrodzona gdzie w podziemiach War
szawy, przy dźwiękach harmonii i brzęku tłuczonego 
szkła, szumu wina, miłości i krwi. Piosenka, która 
zdobywała sobie obywatelstwo wraz ze swym powsta
niem, śpiewana nazajutrz już wszędzie i w tramwaju 
i na ulicy, w salonach i kabaretach, w biurach i do
mach, na poddaszach i w suterynach.

Dorożkarze skupili się wokół grającego. Twarze 
ich spoważniały, przeżywali razem z „Siwym" jego 
piosenkę. Zdawało się, że oto za chwilę zjawi się przed 
nami strzelista i dumna postać owej czarnookiej 
dziewczyny, ujmie niedopitą szklankę i zanuci w 
głos: „Psia krew, a życia historia licha!..." żyd wy
sunął się z za kontuaru i postawił przed śpiewającym 
cienki kieliszek.

„Na Czerniakowskiej, Górnej, na Woli,, 
Pośród spelunek, dziś cicho tam...
Hej, czyj to pogrzeb sunie powoli?
To Czarnej Mańki, jednej z tych dam..."

Pieśń umilkła. Siwy pan opuścił gitarę na kolana, 
ten i ów ciężko westchnął i wódką w gardło chlusnął.,
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Kulawy odstawił szklankę, wygasłą fajkę o drew
nianą nogę wystukał i zaczął mówić jakby do siebie.

„Gdym jeszcze knot był, ot taki mały i na wła
snym kulasie latał, stary mój zabierając mnie na 
miasto i fachu ucząc często mi ją pokazywał z kozła 
i powtarzał: „Patrzaj se Józku i dziwuj, bo drugiej 
takiej Warszawa nie wyda!" I prawda była. Kiedy 
szła, to powiadam, aż mrowie chodziło po kościach 
taka moc od niej biła! A śliczne to było i harde do 
chłopów, a dumne niby pani jaka! Dobra niczem 
janioł! Biednego nie przepuściła, a dzieciska się cisły 
do niej jak do siostry. Na Młynarskiej mieszkała. 
Facety różne na gumach i karetami się zjeżdżali 
i kwiaty od Hosera. przed dom sypali. A ona? Bywało 
mignie w otwartym oknie stanikiem, tylko zęby po- 
każe, oczami błyśnie... i tyle jej! Za Felkiem od 
Lillpopa latała i dla niego owe śllczności chowała. 
A Felek ani spojrzy. Harmonię pod pachę i z Rudą 
Jadźką do „Dziobatego" na salkę sunie. Mańka za 
nim 1 tam ci też jej koniec przyszedł..."

„Razu jednego „Czarny" jej drogę zastąpił i do 
walca prosił. Odwróciła się hardo i w Felka bystre 
ślepia wparła. Aż tu jej „Czarny" w oczy nożem 
błysnął. Trzymaną w ręku szlanką z wódką w pysk 
mu prasła. Porwał się Felek, szczęknął sprężyną, ale 
nim dopadł „Czarny" mignął stalą i długim nożem 
w białą pierś uderzył! Mańka stała przez chwilę, 
wzniosła ręce niby skrzydła. Bluznęła krew na Fel- 
kowe ręce, co nóż z piersi wydarły. Mańka się za
toczyła, chciała coś mówić, ale tylko jękła, zwinęła 
się i u nóg Felkowych padła!"

„Tej nocy karetki pogotowia obracały bez 
przerwy aż do rana. Lała się krew na Woli, lała i na 
Rakowieckiej skąd „Czarny" był.

„A za trzy dni cała Wolska od Młynarskiej, cała 
Chłodna i żelazna tonęły w kwiatach. Ludziska darli 
je ze straganów, ze sklepów, ze skwerów, skąd po- 
padło i na ulice rzucali. Trzy orkiestry dęły w mie
dziane trąby, a dzwony na Wolskim koście e to tak 
się rozchodziły, że aż echo niosło!"

Tylko Mańka leżała na górze cicha i niewidzą- 
ca... Siedziałem z ojcem na koźle dorożki, też pełnej 
kwiatów i płakało mi się jako i wszystkim. Ojciec 
biczyskiem wskazał mi karawan, co sunął, jak bukiet 
i powiedział: ‘Patrzaj se Józku i spamiętaj dobrze, bo 
to historia tam leży! Czego chlipiesz? Łez nie wyle
waj, bo jej nic nie pomogą.' ‘A ojcu to nie kapią?' 
Oba my płakali."

W „remizie" wszyscy się zasłuchali. „Siwy" znik
nął niepostrzeżenie i tylko ruda żydówka pobrzęki
wała szklankami ze szynkwasem, głośno pociągając 
nosem. Kulawy nabił fajkę, popił parę łyków wódki 
i mówił dalej.

„Po jakimś czasie w starej cegielni, za kościołem 
Sowińskiego, coś zaczęło straszyć. Ludziska gadali, 
że po kotłowniach i opuszczonych halach błądzi jakaś 
„Czarna Dama" i krwawą ranę na piersiach ukazuje. 
Kto raz jej spojrzy w twarz ten już nikogo w tym 
życiu nie ujrzy. Później i to ucichło. Po cegielni tylko 
wiatr czasem jęczy i dachówkami trzaska, sowy 
i nietoperze budzi. A po Czarnej Mańce ino historia 
i ta piosenka zostały."

Dorożkarz umilkł. „Chłopy" wzdychali ciężko, 
jeden i drugi wąsy cichaczem otarł i po wódkę sięg
nął. żyd podsunął kulawemu szklankę nalaną po 
brzegi. „Bie ,n,ie“ —■ powiedział. — „Maje, za te 
Mań kie".

żaluzja znowu zaskrzypiała. Weszły dwie młode 

dziewczyny w kusych, taniutkich futerkach, zsiniałe 
od mrozu. Mężczyźni koło kociołka z koksem odsunęli 
się robiąc im miejsce na stołkach. Dziewczęta popro
siły o gorące mleko i kajzerki, a zrzuciwszy boty 
wystawiły do ciepła ładne nogi w „gazówkach". 
Grzejąc się zerkały w moją stronę. W pewnej chwili 
jedna z nich wstała i zbliżyła się do mnie ze szklanką 
mleka w ręku. Poczułem jak krew mi bije do twarzy. 
Zdawało ml się, że za chwilę tryśnie mi z policzków. 
Wszystko to co słyszałem i przeżywałem tej nocy 
szumiało mi wirem w głowie, a bliskość dziewczyny 
powiększyła, ten zamęt.

„Pij granatowy chłopcze" — szepnęła przytyka
jąc ml na chwilę szklankę do ust 1 nagle, niespodzie
wanie wpiła mi się gorącymi wargami prosto w usta.

Dorożkarze krzyknęli „Hurrra!" i wznieśli 
szklanki. Dziewczyna odskoczyła i stała przed nimi 
czerwona i zadyszana...

„Poszły głupie! Stare świntuchy jesteście!" — 
rzuciła wokoło. „Chodź Halka. Dziś choćby sam Wie
niawa przyszedł — to poszczę!"

„Idźcie panienki spać" — odezwała się żydówka 
— „Już ranek." Rzeczywiście przez szpary w drzwiach 
wciskało się szare światło.

„My jeszcze na poranną Mszę do Św. Jana." — 
rzuciła Halka naciągając boty. Dziewczęta wyszły.

„A no to i my j adziem, panie Morski' — wysunął 
się z kąta mój dorożkarz podając mi sztyblety. „ży
dzie! Czterdziestkę spirytusu 1 cukru dla Pietrka."

Wyszliśmy na ulicę, świt ju^. pełzał po zaułkach 
Starego Miasta, które spało jeszcźe. Gdzie niegdzie 
tylko przesunęła się ciemna postać zdążająca do 
kościoła, lub przemknęła zakryta buda, kryjąc za
zdrośnie kochanków.

Mój opiekun stanął przy koniu i począł go kar
mić cukrem skraplanym spirytusem. Pietrek buchał 
kłębami pary i wyrzucał łbem radośnie. Nagle do 
woźnicy podeszła jakaś zażywna jejmość z bukietem 
chryzantem.

„Na Powązki pojadzie?" —■ zapytała.
„Nie jeszcze" — odpowiedział “212" — „My na 

Bródnie leżem, w rodzinnym. Bierz panusia 'taksę' 
to będzie prędzej."

„Patrzajta, jaki honorny! Sałata jedna! Cholery 
na niego nima!"

„Może hrabini wspomoże biednego jenwalide? 
Jeszcze dziś nic nie piłem" — przerwał jej przekleń
stwa obdarty włóczęga. Kobiecina sięgnęła po port
monetkę, ale się zatrzymała 1 popatrzyła podejrzliwie 
na fioletowy nos i falującą postać „inwalidy" bar
dziej z pewnością spragnionego niż chorego. Cofnęła 
rękę.

„Niech Pan Bóg opatrzy."
„Pan Bóg? Dziś przy Selwestrze? To ciebie stary 

szturmoku karetka od Dzieciątka Jezus niech opa
truje! Panem Bogiem się zastawia! Widzicie ją!"

Dorożkarz podał mu resztę spirytusu: „Pij bracie, 
boś widzę sfatygowany". Kobieta znikła za rogiem 
i włóczęga rozpłynął się w cieniu. „212“ rzucił worek 
z owsem na kozioł i wcisnął się do mnie pod budę. 
Otulił nas dobrze kożuchem i wyciągnął dwie „małp
ki" z kieszeni.

„Pietrek! Wilcza 17, zaiwaniaj!" Pietrek machnął 
ogonem i zawrócił po kawalersku uderzając osią w 
latarnię. „Zmyślny drań i mówię panu, jednej kamie
nicy nie chybi." Koń wypadł truchtem na Plac Zam
kowy i skręcił w Krakowskie.

Ranek był już zupełny i ten jedyny warszawski 
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i Nowo-Roczny. Ulice zaroiły się wesołym tłumem. 
Balowe suknie falowały z pod futer kolorami tęczy, 
rozchylone palta błyskały gorsami fraków, cylindry, 
czapki studenckie, kapturki i szale, a z pod nich 
śmiały się twarze zmęczone i przepite, a przecież 
rozbawione. Słychać było nawoływania, żarty i śmie
chy, echa nuconych melodii. Warszawa witała nowy 
rok kpiąca i szumiąca jak dobre wino.

Wpadliśmy na Plac Trzech Krzyży.
„A wiesz pan, panie Morski," — rozgadał się na

gle „212“ — „że jakem matką tego drania Pietrka 
mego starego na Bródno odwoził i dzieciuchem po 
nim dorożkę obejmował, to tu“ -— wskazał batem na 
Instytut Ociemniałych — „kapusta rosła, a tu ka
ruzela stała i krzaki byli jak na Bielanach! A dziś 
co? Domy i domy." Tu rozczulił się, objął mnie za 
szyję i łzy zaczęły mu kapać na wąsy. Nagle odsunął 
się ode mnie, spoważniał, wystawił parujący łeb nad 
budę i ryknął pełną piersią, aż Pietrek przysiadł na 
zadzie: „Witaj majowa jutrzenko!" ,

Ludzie poczęli przystawać i kiwać nam życzliwie 
rękami. Ten okrzyk dorożkarza powrócił mi na chwhę 
pełną świadomość. Byliśmy już blisko domu i dopiero 
teraz ogarnął mnie niepokój co tam powiedzą, gdy się 
pojawię w takim stanie i o tej porze. Ale ten prze
błysk jasnej myśli zgasł natychmiast. Ogarnęło 
mnie wielkie zmęczenie i senność. Słyszałem już 
jakby z oddali hamowanie kół i głos „212“ oznajmia
jącego, że „Pietrek ma rozum, bo stanął akuratnie“ 
1 jeszcze: „Otwieraj cieciu jeden! Chorego wieziem!" 
Dalej wszystko się zlało w jeden szum i błogość i za
snąłem zatulony w kożuch, jak w kołdrach własnego 
łóżka...

Gdym się obudził w domu panowała cisza. Wsta
łem z głową ciężką jak ołów i powlokłem się do ła
zienki. Zimna woda orzeźwiła mnie trochę 1 już pew
niejszy siebie, cicho wsunąłem się do stołowego. Przy 
oknie siedział ojciec i czytał „Kuriera". Podszedłem 
się przywitać. Ojciec spojrzał z pod okularów i poca
łował mnie w głowę.

„Na kredensie masz lekarstwo." Dopadłem do 
syfonu, lodu i cytryn.

„Podziękuj Marcysi, bó to ci ona przygotowała." 
Kiedyś, kiedy byłem mały, Marcysia podobno była 
ładna i „do wszystkiego". Teraz, kiedy mógłbym to 
już zauważyć — Marcysia była stara i do niczego, ale 
serce miała złote. Tylko jej język... Na myśl o jej: 
„do czego to podobne..." — ciarki mnie przeszły.

Po chwili odezwałem się nieśmiało:
„Tatusiu, tam trzeba pewno będzie coś zapłacić." 
„Ile?"
„No, ja nie wiem, bo to i buty i za przejazd i..." 
„To już załatwione. Krzysztof wszystko zapłacił 

i jeśli ‘o to clę głowa boli' — to już bądź zdrów. Ale, 
widzisz synku," — tu spoważniał — „nie z każdym 
Nowym Rokiem zaczyna się nowe życie i bacz, by ci 
sił starczyło. Im wcześniej zaczniesz bawić się bez 
umiaru, tym wcześniej przestać będziesz musiał... 
A matkę przeproś, bo się namartwiła o ciebie i całą 
noc przy tobie przesiedziała."

Pocałowałem ojca w rękę, pokręciłem się po po
koju, dopiłem wody z cytryną i nagle — usłyszawszy 
odległe kroki, wypadłem na schody. Matki wstydziłem 
się ogromnie, a z Marcysią wołałem się jeszcze nie 
spotykać. Zjechałem po poręczy w dół i wpadłem jak 
bomba do stróżówki. Krzysztofowie mieli u nas, w 
rodzinie, specjalne prawa. Ona wyniańczyła mnie od 
małego, on dawniej jeszcze był naszym „totumfac

kim". U nich też było zawsze dla mnie niezawodne 
schronienie.

Krzysztofowa stała teraz przy płycie, odwracając 
się do mnie szybko, rozgrzana od ognia.

„Szczęśliwego Nowego Roku, Krzysztofowo!"
„Szczęśliwego Nowego Roku i paniczowi," odpo

wiedziała.
„Jaki tam panicz!" — obruszyłem się, ściskając 

ją serdecznie.
Dobra, rumiana twarz Krzysztof owej rozjaśniła 

się szerokim uśmiechem, że to chłopak w tej Mary
narce nie zhardział. Otarła ręce fartuchem i usado
wiła mnie na moim zwykłym miejscu, na dużym 
koszu z pościelą, z którego jeszcze tak niedawno nogi 
mi do podłogi nie dostawały. Jasno tu było i przy
tulnie, aż „pachło" od czystości. Papierowe róże 
zdobiły święte obrazy, a w oknie barwiły się kwiaty.

„A możebyś co zjadł Lulu?" Dla niej byłem zaw
sze „Lulem" i zawsze miała coś dla mnie smacznego 
do zjedzenia.

„E... chyba nie." Ale w tej chwili doleciał mnie 
od kuchni tak smakowity zapach, że się zawahałem... 
„Możebym jednak coś i zjadł."

„Pewnie, że zjadł!" — Huknął od progu Krzysztof, 
wtłaczając się do izby w kłębach mroźnego powietrza.

„Ha! Smyku!" — ciągnął dalej, bez żadnego 
szacunku dla mego munduru, stawiając w kącie swe 
„berło" i ściągając kożuch. „Prysnąłeś z domu, co? 
To i dobrze bo jeszcze „monopolem" trącasz! Mat
ka!" — zwrócił się do żony — „Dawaj duchem jeść, 
a też i coś na rozgrzewkę, bo „parno" na ulicy, aż 
strach!" A co tam na „górze" Lulu?" — zwrócił się 
znów do mnie.

„Ojciec mnie rozgrzeszył, ale z matką pewnie 
będzie trudniej."

„Ależ to ci była heca wczoraj! Powiadam ci istny 
‘ki por kwo‘, kiedy cię sałata wniósł zawiniętego w 
kożuch jak niemowlę! Lament się zrobił, że dziecko 
ciężko chore, bieganina we wte i we wte. Pani starsza 
się zastrachała i co tchu Marcysię po doktora wyga
niać, tylko pan coś głową kręcił i wąsa na palec 
motał. Dopiero jak cię z tego kożucha wywinęli, 
a ‘Wyborowa1 buchła jak od Baczewsklego, pani w 
krzyk: ‘Nie, to niemożliwe, ale on jest chyba pijany!*  
i... rym zemdlała. Zrobił się jeszcze większy rwetes, 
bo to i panienki się pozlatali, a ‘sałata*,  drań, ino w 
kącie stojał i aże rechotał ze śmichu! — No, nima co 
mówić, spiłeś się galanto jak bela i znakiem tego 
smykałkie warszawskie masz i Selwester beł prawi
dłowy... No, a teraz nalewki popi jem na ten nowy 
rok, a i ciebiem, smyku, nie widział czasu będzie 
kupa."

Krzysztofowa postawiła na stole półmisek paru
jących, złocistych placków kartoflanych i „dołek" 
„zalewajki". Krzysztof stanął na palce ciągnąc 
ogromny gąsior z szafy.

„Ojciec, toz ten spirytus jeszcze nie naciągnął! 
Dzieciaka chcesz struć?" Stary tylko uśmiechnął się 
do mnie.

„No, to poczekaj, grzanki wam zrobię i sama 
wypiję."

Kiedy wróciłem na górę było już dość późno. 
Miałem szczęście, bo dom był pełen gości, a matka 
zajęta ,nie miała czasu na długie kazanie. Skończyło 
się na paru łzach, wycałowaniu rąk i przyrzeczeniu 
poprawy.

Wszystko jednak ma swój kres, więc i mój urlop 
dobiegł swego dnia ostatniego Nie lubiłem od 



NASZE SYGNAŁY 11

dziecka odprowadzań na dworzec i długich pożegnań, 
w których zawsze jest brak słów i zawsze czegoś się 
nie dopowie, więc i tym razem uprosiłem, by mnie 
nikt nie odwoził na dworzec.

żegnając się z ojcem przed wieczorem, poczułem 
jak mi wsuwa w rękę przyjemnie szeleszczące pa
pierki, a gdym się pochylił mu do ręki usłyszałem: 
„Na dole masz niespodziankę" — a potem już szep
nięcie — „Następny pociąg masz nad ranem." 
Krzysztof zabierał już walizki, my z ojcem wypiliśmy 
jeszcze „strzemiennego."

Gdy wyszedłem przed bramę ogarnęła mnie 
prawdziwa radość i wdzięczność do ojca. Przed do

mem stała dorożka „212“ i mój woźnica z porozu
miewawczym spojrzeniem robił mi miejsce pod budą. 
Spojrzałem do góry. Przez rozsunięte firanki ujrza
łem całą rodzinę, nad którą widniała twarz ojca, 
dobrotliwie uśmiechnięta. Zasalutowałem w podzięce, 
pokiwałem ręką na pożegnanie i dorożka ruszyła.

Woźnica się obejrzał 1 zrobił do mnie „oko“. 
Odpowiedziałem mu takim samym mrugnięciem 
i potwierdzającym skinieniem głowy.

„Pietrek, draniu jeden, do remizy! A żywo!"
Pietrek machnął łbem i zadzwonił szybciej 

kopytami...
J. Krakus

“SKRYBA**

J ARZĘBIA K
I

Oksywską szosą kiedy noc głucha 
Powracał matros z lądu — 
Kurs mu ucieka, „steru nie słucha**  
Jak żagiel wpoprzek prądu...

Stateczność niknie gdy okręt w burzy 
Nad linię wodną jest zanurzony, 
Tak i nasz majtek w swojej podróży 
Nad srogą miarę jest obciążony.

Sterować trudno gdy pełno w kall 
(Wie każdy rybak w czasie połowu) 
Kiwa się matros jakby na fali
Z burty na burtę — od rowu do rowu...

Od strony Gdyni dwa światła jadą 
Szosą co wiedzie przez torfowiska 
I reflektorów smugą się kładą 
Aż wiadukt lukiem w wirażu błyska.

Wysmukłe auto obcej jest marki 
(Lancia z Turynu czy Ventimilu) 
Przy kierownicy Starszy Pan w cywilu. 
Sylwetka znana nam z Marynarki.

Kierowca duma o Wichrach i Burzach, 
O dyscyplinie — Raczku, Kominie
Jak od wizyty by uciec w Trzech Różach, 
Jak tu oszczędzać w myśl Szefa nakazu, 
Lecz nausilniej myśl troskliwa płynie 
Coby dać jutro rano do rozkazu...? ♦
Zadumę przerywa „Cel na widoku!“ 
Stary podwodnik wnet atak knuje

„Sylwetka morska, a kurs w zygzaku," 
„Szybkość nierówna — trudny do ataku!" 
„A na przyburciu — wszakżeż nie majaczę," 
„Niesie dwa duże białe odbijacze..."

„Peryskop w dół!“ — Idę na zbliżenie" 
„Elementy celu łatwiejsze w ocenie" 
„Peryskop góra!" — „Popatrzeć ciekawie — 
„Torpedy: dwie belki widzę na rękawie".

„Szybkość wciąż zmienna, kurs stale w 
zygzaki,"

„Mon Dieu, to nie odbijacze — to są białe 
ptaki!!!

„Dosyć ataku! On pewnie z urlopu" 
„Wraca i kolegom wiejski niesie poczęstunek" 
„Gęsi są cieżkie — trzeba pomóc chłopu", 
„Widać działa nań jeszcze urlopowy 

trunek".

Więc przy podróżnym Lancia zwolna staje 
I dobrotliwie Starszy Pan podaje.
„Wy na Oxywie? — Podwiozę, siadajcie," 
„I o przygodach swych opowiadajcie".

Do samochodu matros gęsi wnasza 
I w przerwach czkawki tyradę wygłasza.

..Pan widzę cywil. Jako cywil bowiem" 
„W morskiej taktyce się nie orientujesz"
„Ale żeś podwiózł — to cl opowiem**  
„Choć z tego także nic nie skapujesz!" 

„Załoga szóstki i of. wachtowy"
„Manewr ćwiczyllm abordażowy."
„W nocnej nawigacji sprawnie żeglujem" 
„Na gdyńską boję kurs swój kierujem" 

„Brat LipkacRi — szyper z Lecha"
„W zaciemnieniu na nas czeka."
W mig po sztorm-trapach się wdrapuj em“ 
„Skrzynie pryzowe na dół ładujem"

„Na skrzyniach adres tajny, kodowy," 
„O.R.P. S.K. Oficer M.E.S.O.W.Y....
„ Wtem jedzie celnik — pozoruje wroga,"
„Więc my za burtę i dawaj w noga..."
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„A kiedy w basen wracam portowy" 
„Manewr ćwiczymy znów desantowy:"

„Chciał mnie postrzelić z tyłu podwórza" 
„Musim poskromić ten naród sobaczy...

„Po molo chodzą celniki wraże,"
„Więc skrzynie poszlim wyrzucać na plażę..." „Hm... gęsi niezłe „Starszy Fan mruczy" 

Lecz patriotyzm wasz mocno zboczony"
Starszy Pan uszom swym ledwie wierzy. 
„Od marynarskich uczę się kołnierzy!" 
„Taktyki. Te dla mnie istotnie są nowe"

„Hm... stary Szmytke dobre gęsi tuczy" 
„Przedni z nich smalec gdy wolno topiony"

„A jak nazwisko? Pan w cywilu pyta 
Gdy Lancia w zakręt hamulcami zgrzyta.

„I pojąć ich nie mogę odrazu"
(Co za wspaniały mam punkt do rozkazu)
„A czy te gęsi także wolnocłowe...?"
„Znać, że cywilną Pan nosisz głowę:

„Z uszanowaniem!" „Jam uszlachetniony" 
„Jarzębiak Jarzębowicz Ujarzębiony..."

„A jaki wasz okręt? Starszy Pan dodaje
„We wolnym porcie gęsi są puszkowe!... Gdy Lancia pod bramę do Dowództwa staje 

„Najlepszy z Dyonu — wszak ja ze ślązaka! 
- „To idźcie spać (teraz pewna paka...)

„To zdobycz desantu na Szmytkę z Zagórza" 
„Niemiec psiajucha swastyką się. znaczy.

„A pamiętajcie..." — i tu podniósł palec: 
„By z gęsi powoli wytapiać smalec..."

Na „Bałtyku"
Nie ma mewy na wytyku 
Lecz nie to że nocna pora 
Brak skrzyd aków od wieczora.

11

„Nie rechocz Borys, ściszcie patefon" 
„Dyżurny Wacek — odbierz telefon!"

„Halllilo! — tu Gdynia, rejon morski" 
, ,Dywizj on Szkolno-Instruktorski.

Mewa — to stworzenie mocne, 
Znane jej opary nocne, 
Świeża z wiosną woń portowa 
Gdyńskim mewom też nie nowa.

„A zespołową służbę trzymiąc
„Melllduję się pppporucznik Krzywiąc!"

„Wszakżeż ja straszne wrzaski tam słyszę, 
„Wszakżeż dowódcę ja chcę ślązaka,

Powód więc nie byłej aki
Co spłoszył bałtyckie ptaki:

„Wszakżeż wam jutro raport się pisze, 
„Macie w załodze tam... Jarzębiaka?

Oto Ślązak śle wyziewy
Co zamroczył wszystkie mewy... „Co? Jak...? Jarzębiak...? To dobry trunek, 

„Lecz już wypity, butelka pusta
Na ślązaku — celebracja!
Od czapstrzyku trwa libacja

„Nie martw się bracie — na poczęstunek 
„Czego innego wlejem ci w usta"

Gdzie okazja? — zgadnąć trudno 
I dociec byłoby żmudno.

„Mamy tu KONIAK Courvoiser‘ski 
„Pernod francuski: i Arak perski, 
„Perłową mamy Baczeskiego

Jest Bocz, Denis, Kossak żwawy, 
Mańkut szuja, Kuba krwawy 
Łysy Bob, Muslek i Wacek 
A z młodzieży Dehnel Jacek.

„Likier z Dzikowa Tarnowskiego

„Monopolówkę też wyborową 
„Wiśniówkę zaś Kantorowiczową 
„Gorzką z kroplami i żubrówkę

Zawadiacka kompanija 
Morze wódy w noc wypija. 
Każdy cięty, mocny w gębie, 
Twarz otworzy, kawał rębie...

„Krupnik, machandel i kminkówkę

„Karmiących matek piwo słodkie
(Mustek upoił nim swoją ciotkę)
„Mamy też wodę Ostromecką
„(Pij jeśli chcesz mieć zdrowe dziecko...)

Bosman melduje się z „Kujawiaka", 
Centrala godzinę już woła „ślązaka"
Lecz przy tym szkieł brzęku jak w dźwięku 
Pewnie nie słychać telefonu...? [dzwonu

„Rum mamy także z Barbadosu 
„Rolmopsy, pasztet, garniec bigosu, 
„A jeśli wolisz pod kapustę

„Któż to dobija się o tej porze?" 
„Dowódca Dyonu wyszedł na morze" 
„Przebrnęliśmy gładko dziś przez celników" 
„Zgasły już światła u podwodników"

„Gęsi się tutaj pieką tłuste...

„Lech nam podesłał okowity
„Ale jarzębiak — dawno wypity
„Przyjdź bracie — nakarmim, napoim wedle

„Chyba ktoś głodny" — Zdzisio powiada 
„Ślązacka mesa wszystkim dziś rada"

„A kto mówi? [ochoty
DOWÓDCA FLOTY.

„Skryba"
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Ku większemu zgorszeniu tych, których marynar 
skie ścieżki nigdy, z prawem (cywilnym) nie kolido
wały, musimy dodać, że dowódcą nocnych ćwiczeń 
abordażowych był sam autor... że kolega Jarzębiak 
mimo gęsi i raportu nie był pominięty przy następ
nych awansach... że autentyczność powyższej 

rozmowy telefonicznej kwestionować mogą w Lon
dynie mieszkający niektórzy uczestnicy tej pamiętnej 
nocy, ale kol. Wacek wraz z Jarzębiakiem szli na 
drugi dzień odwiedzać D-cę Floty w norze obiado
wej... a całe wydarzenie było na długie miesiące 
źródłem uciechy w czasie „nocnych przeszkoleń...1"

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Skrzynka pocztowa obecnego numeru Naszych 

Sygnałów jest wyjątkowo obfita i interesująca. 
Geograficznie obejmuje pół globu od Południowej 
Afryki poprzez Brazylię do Kanady włącznie. Tema
tyczne od drobnych osobistych informacji aż prawie 
po ekonomiczno-społeczne studium.

Jednak jest wspólna nuta tych listów, a właści
wie dwie. Pierwsza to między wierszami, bijąca więź 
— łącząca nas jeszcze mimo wieloletniego1 rozprosze
nia, a druga to pewnego rodzaju optymizm wywo
dzący się z zazdrości, wszystko jedno czy w afry
kańskim buszu, czy na posadzie prywatnego nauczy
ciela języków, czy wreszcie na pomoście statku, ba 
nawet lotniskowca.

Czytając te listy poza zaspokojeniem pewnych 
ciekawości co z tym, co z tamtym — odczuwa się 
pewnego rodzaju satysfakcję i radość że nogół dobrze 
sobie radzą, ba nawet gotowi są pomóc innym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim piszącym i za 
wiadomości i za ten bijący z ich korespondencji 
optymizm.

1717, N. 22nd Street, 
Arlington 9, Virginia, USA.

Kochana Samopomocy,
Dawno już do Was nie pisałem, co oczywiście 

wcale nie oznacza, bym miał o Samopomocy za
pomnieć. Zawsze z podnieceniem zabieram się do 
rozrywania znajomej sobie koperty, w której wiem, 
że znajdują się „Nasze Sygnały". Muszę tu dodać, że 
każdy numer „Naszych Sygnałów" czytany jest z za
interesowaniem przez wielu moich kolegów biuro
wych —■ wcale nle-marynarzy, ale zato dziennikarzy 
i radiotów. Słyszę od nich naprawdę szczere słowa 
uznania dla redakcji „Naszych Sygnałów" tak za 
szatę jak i treść pisma. Specjalnym powodzeniem 
cieszą się nowelki morskie kol. Krakusa, który na
szym zdaniem ma duży talent literacki i szkoda, że 
nie próbuje swych sił na łamach naprzykład „Wia
domości" lub paryskiej „Kultury".

U mnie tymczasem nastąpiły pewne zmiany. 
Naszą Instytucję, to jest Głos Ameryki, oficjalnie 
znaną pod nazwą United States Information Agency, 
przeniesiono na jesieni 1954-ego do Waszyngtonu. 

Oczywiście, jako człowieka z liczną rodziną, prze
nosiny te były w pewnej mierze dość skomplikowane. 
Minęły już czasy, kiedy człowiek zapakował worek 
marynarski, wyciągnął dwie walizki, tradycyjnie 
przechowywane za Diesel‘ami na okręcie podwodnym 
i był gotów do przeprowadzki na drugi koniec świata. 
Żona, czworo dzieci, kupa mebli i łachmanów — to 
już człowieka nieco przywiązuje do jednego miejsca. 
W każdym razie teraz już po wszystkim i naogół je
steśmy zadowoleni. Sam Waszyngton naogół jest 
bardzo ładnym miastem — jedynym zresztą w całej 
Ameryce trochę miejscami przypominający miasta 
europejskie. Bo trzeba wiedzieć, kolegom z Ameryką 
nieobeznanym, że miasta amerykańskie są zasadni
czo bardzo brzydkie i nie posiadają żadnego wyrazu. 
Ładny i, jak wspomniałem, trochę europejski cha
rakter Waszyngtonu psuje zupełnie jedna typowo 
amerykańska charakterystyka miast. O godzinie 
szóstej wieczorem miasto jest zupełnie wymarłe. 
Snują się tylko nieliczne automobile, mieszkańcy 
siedzą po domach w półciemnych pokojach, gapiąc 
się na telewizję 1 popijając mrożone piwo. Telewizja 
w Ameryce staje się zresztą poważnym problemem 
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społeczno-wychowawczym. Są zwolennicy telewizji 
i równie zaciekli przeciwnicy. Obie te grupy ludzi 
jednak zgodnie gapią się na pudełko z ruchomymi 
obrazkami, cała różnica polega na tym, że jedni 
krytykują, a drudzy się zachwycają. Trzeba pamię
tać, że w Ameryce jest przeszło 30 milionów aparatów 
telewizyjnych, to znaczy, że każda niemal rodzina, 
mieszkająca z zasięg# stacji nadawczych, aparat 
telewizyjny posiada. Dziś nie jest to nawet już taki 
wielki wydatek. Za 120 dolarów, to jest mniej niż 
dwutygodniowy zarobek niewykwalifikowanego ro
botnika, można kupić pierwszorzędny odbiornik 
telewizyjny o średnicy lampy obrazowej 21 cali, co 
daje ekran nieco większy, niż powiedzmy, stronnica 
„Times‘a“. Problem społeczno-wychowowaczy tele
wizji polega na tym, moim zdaniem, nie tyle na 
kwestii złych czy dobrych programów telewizyjnych, 
Ile na fakcie, że telewizja oducza ludzi od jakiego
kolwiek wysiłku myślowego. Poco dzieci mają czytać 
naprzykład „Wyspę Skarbów" Stevensona, kiedy 
telewizyjny program Walt Disneya przyniesie mu 
całą historię gotową, skondensowaną i już przetra
wioną na obrazki? Nic nie jest pozostawione dla 
wyobraźni. To samo dotyczy wszystkich dzieł kla
sycznych, które w coraz większej ilości zostają prze
robione na telewizję. Popularyzacja — być może, ale 
równocześnie wulgaryzacja i zachęta do umysłowego 
lenistwa. W Ameryce niedawno ukazała się książka 
— wizja przyszłości, powiedzmy za 75 lat. Książka 
napisana bardzo dowcipnie i lekko, czym różni się 
od ponurej wizji Orwella w „Roku 1984-ym", ale w 
rezultacie jest też przerażająca. Autor przepowiada, 
H technika wyprodukuje aparaty, które będą sięgały 
bezpośrednio zwojów mózgowych, z wyeliminowaniem 
wzroku czy słuchu, dla wywołania tam odpowied
nich wrażeń. I tak. za poclśnięciem guzika i bez 
żadnego innego wysiłku ze strony penitenta, czło
wiek, siedząc u siebie w pokoju na przedmieściu 
Detroit będzie mógł przeżywać wszystkie wrażenia 
podróży do Egiptu, odczuwać majestatyczne piękno 
Piramid, zachwycać się Sfinksem, czuć powiew go
rącego wiatru z pustyni, smakować 1 upić się koktal- 
lami w Mdina House, rozkoszować się wspaniałym 
obiadem w Auberge de Piramldes. Za pomocą innego 
guzika będzie mógł przeżywać rozkosz miłości naj
piękniejszych kobiet świata — wszystko to, nie ru
szając się z wygodnego fotela swego ponurego kawa
lerskiego mieszkania. Brr, przerażająca perspektywa. 
Wolę już, tak jak jest teraz.

Wracając z przyszłości w teraźniejszość, wydaje 
mi się, że jednak przy pewnym wysiłku ze strony 
rodziców te niebezpieczeństwa telewizji można w

♦

P.O. B0x 2079 
Salisbury, 6 maj 1955.

Drogi Komandorze,
...Spadły na mnie ostatnio niezasłużone dwa 

zaszczyty — prezesura Stowarzyszenia Polaków w 
Poł. Rodezji 1 Koła Kombatantów — byłaby to ka
tastrofa dla obu towarzystw gdyby nie to że szczegól
nie dobrze dobrały się Zarządy, pełne energii i dobrej 
woli. Mamy rozmaite śmiałe projekty — między 
innymi budowa Domu Polskiego — ale jednym z 
najważniejszych jest powiększenie naszej kolonii 
rodezyjskiej.

znacznym stopniu zniwelować i dzieciak, któremu 
się pokaże wartość czytania, wartość inteligentnej . 
rozmowy, zasmakuje w tych sztukach 1 wyrośnie na 
bodajże inteligentniejszego człowieka od swoich 
rodziców. Telewizja, kino, radio i co tam jeszcze, nie
wątpliwie bowiem, dawkowane umiejętnie, posze
rzają horyzonty i pozwalają na poznawanie wielu 
nowych dziedzin życia.

Jeśli chodzi o Amerykę to jest to nadal kraj 
wielkich możliwości dla ludzi obrotnych i energicz
nych. Ciamajda — zginie — a Asslstance Board‘u 
tu niema.

Zawarłem niedawno znajomość a nawet przy
jaźń z oficerami i marynarzami statków „Praca" 
i „Gottwald", które, jak wiadomo, zostały zatrzy
mane przez Chińczyków Narodowych na Formozie, 
a część załóg zgłosiła się o azyl i przybyła w rezul
tacie do Stanów Zjednoczonych. Wszyscy się dobrze 
naogół zagospodarowali. Ja osobiście widuję się 
często z kapitanem „Pracy" — Leszkiem Wąsowskim, 
który ma dobrą posadę i mieszka w Waszyngtonie. 
Chciałbym zwrócić naszym kolegom uwagę, że uka
zała się ostatnio świetna książka C. S. Forrestera 
(tego co napisał serię „Captain Horatlo Hornblo- 
wer‘), znakomitego marynisty — Anglika, mieszka
jącego w Ameryce. Książka ta, nosząca tytuł „The 
Good bhepherd" jest opisem gorących czterdziestu 
ośmiu godzin eskorty przez Atlantyk w drugiej woj
nie światowej — gdzieś w roku 1942-gim. Akcja 
rozgrywa się na pomoście amerykańskiego kontr- 
torpedowca, który dowodzi eskortą, złożoną z czte
rech okrętów i walczącą z przeważającymi siłami 
„wolf-pack‘u“ niemieckich okrętów podwodnych. 
Jednym z czterech okrętów eskorty jest kontrtorpe
dowiec polski „O.R.P. VICTOR“ (nazwa, jak wiemy 
zmyślona). Autor powieści składa jednak w fascy
nujący sposób hołd bojowości i morskiemu wyszkole
niu Polaków. W przedmowie, Forrester podkreśla, że 
wybrał najbardziej typowy skład eskorty konwoju 
przez Atlantyk z tego okresu — Amerykanin, Anglik, 
Kanadyjczyk i Polak. Bardzo to przyjemnie przeczy
tać, że i po tylu latach o nas nie zapomniano. 
Forrester, trzeba to stwierdzić, jest chyba jednym 
z najbardziej poczytnych dzisiaj pisarzy morskich w 
świecie.

No jak na list, który miał być krótki — trochę 
zanadto się rozpisałem.

Łączę serdeczne pozdrowienia dla wszystkich • 
kolegów na wszystkich lądach i morzach —

Andrzej Guzowski 
Waszyngton, marzec 1955.

*

Rząd Federacji nareszcie się zorientował, że 
jeżeli nie będzie znacznego przypływu imigracji to 
nas tu wszystkich prędko czarni zjedzą. W związku 
z tym Imigracja została już znacznie ułatwioną — 
składanie gwarancji (£200) zostało zniesione i każdy 
kto ma tu zapewnioną pracę otrzymuje wizę bez 
żadnych trudności.

Zdaniem nas wszystkich tutaj, Rodezja jest 
chyba jednym z najprzyjemniejszych krajów do 
osiedlania się dla Polaków a miejsca jest tutaj 
jeszcze bardzo dużo. Klimat idealny 1 zdrowy — tu
bylcy biali łagodni i przyjemni (motto Rodezji jest 
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,,take it easy") — czarni na razie nieszkodliwi (za 
wyjątkiem house-boyów!). życie codzienne, choć 
bez nadzwyczajnych atrakcji, jakieś łatwe i stosun
kowo tańsze niż gdziekolwiek indziej (nie Istnieje 
kwestia opału, ciepłych ubrań — jeżeli się nie żyje 
w mieście, można okrągły rok nosić szorty, papierosy 
kosztują dwa i pół penna 20 sztuk — a luksusowe 
2/3 za 50 sztuk — napitki dla amatorów o połowę 
tańsze niż w Anglii). Podczas moich ciężkich czasów 
żyłem sobie w mojej chacie w bushu za £ 10 mie
sięcznie i świetnie się czułem. Naturalnie taka pu
stelnia nie wszystkim by odpowiadała, ale jeśli ktoś 
ma tu stałą pracę to w bardzo krótkim czasie może 
sobie życie całkiem wygodnie urządzić. Można po
wiedzieć że prawie cała nasza Polonia tutejsza 
dobrze się urządziła.

Naturalnie że najpierw trzeba się o coś zaczepić. 
Bez pieniędzy i bez zapewnionego zatrudnienia nie 
radzę się tu wybierać — ale przy pewnej pomocy ze 
strony naszej kolonii (w sensie znalezienia prac) 
możnaby tu jeszcze sporo naszych umieścić.

Mamy w planie działania w kierunku uzyskania 
również pomocy ze strony czynników oficjalnych, 
ale i wśród naszego towarzystwa jest dużo dobrych

♦

Avenida Iguaęu, 754, 
Curltiba — Parana, 
Brasil — w maju 1955 r.

Drodzy Koledzy,
Z dużym zainteresowaniem i ciekawością prze

czytałem każde słowo „Sygnałów", N-ry 1/37 i 2/38 
a ostatni N-r 1/41 dopiero czytam.

Ogarnęło mnie uczucie zadowolenia dowiadując 
się o Kolegach, dziś niestety rozsianych po globie 
ziemskim.

Lata wspólnego bytu uczyniły z nas jedną wielką 
rodzinę, do której i obecnie należymy pomimo „roz- 
proszkowania czy też rozproszenia się.

„Nasze Sygnały" są pośrednikami w kojarzeniu 
nas „Rozbitków losu".

Z tymi wszystkimi Kolegami z którymi straciłem 
kontakt i wogóle całemu byłemu personelowi Mar. 
Woj., ślę moje gorące, „nie z żaru tropikalnego", ale 
z serca płynące szczere i braterskie pozdrowienie z 
kraju , Krzyża Południa" dokąd przybyłem jako je
den z pierwszych powojennych imigrantów w 1946 r.

Niechcąc być dłużnym dla S.M.W. w kontrybucji 
ogólnego opisu wrażeń i spostrzeżeń z Brazylii, po
staram się w mym biednym stylu pisarskim — 
zobrazować realnie stan rzeczy na tut. terenie.

Poza początkowym zmaganiem się i pogonią za 
lepszymi warunkami pracy i bytu, obserwacje i ana
lizy miały miejsce, czego owocem jest ten artykuł 
odzwierciedlający mój pobyt na tej ziemi.

Może się on okazać pożytecznym dla niektórych 
Kolegów. Pozatem jestem do dyspozycji każdego 
czytającego ten artykuł, który może być uważany 
za list.

25-go września 1946 r. o zmroku, francuski pa
sażerski statek — 15 tys, toń — S.S. „Campana"., po 
15-to dniowej pięknej i wygodnej podróży z Marsylii, 
(a ja pierwszy raz w rejsie jako pasażer, z żoną ang. 
i 1-no letnią córeczką Połą) —■ ze 100 pasażerów na 
pokładzie, wpływa do zatoki Guanabara. 

chęci szukania miejsc dla ochotników. W tej chwili 
nie możemy jeszcze robić konkretnych propozycji 
ale gdyby wśród naszych marynarzy, członków Sa
mopomocy, znaleźli się zainteresowani Afryką a w 
szczególności Południową Rodezją to nie zaszkodzi
łoby mieć tutaj ich nazwiska i ewentualnie ich 
specjalności. Z całą przyjemnością służyć będziemy 
wszelkimi informacjami i ewentualnie pomocą w 
znalezieniu kontraktu. Zapotrzebowania na specja
listów, szczególnie w dziedzinie budownictwa, insta
lacji elektrycznych, irrygacjl i t.d. ciągle wzrastają. 
Zdaję sobie sprawę że nie są to czysto morskie spe
cjalności ale ja także nie przypuszczałem że stanę 
się kiedyś specjalistą od wypalania wapna i kopania 
miki! Wprawdzie obecnie pracuję w innej branży 
która mnie zmusiła do bardziej cywilizowanego 
sposobu życia, to jednak nieraz bard o żałuję rajskiej 
egzystencji w bushu!

Jeżeli panowie uznają to za stosowne to proszę 
umieścić naszą zachętę w „Sygnałach".

Łączę bardzo serdeczne pozdrowienia dla Zarzą
du, Kolegów i Koleżanek w Samopomocy.

Zawsze oddany
T. Stoklasa

♦

Tutaj Chrystus z góry Corcovado, z ramionami 
rozportartymi jak gdyby zapraszał nowo-przybyłych 
do okazałego miasta R*o  de Janeiro.

Nadzwyczaj piękny widok z zatoki, a szczególnie 
stolicy i wybrzeży oświetlonych milionami naj
różniejszych świateł, był powodem, że znaczna 
ilość pasażerów nie spożyła kolacji. Woleli oni 
podziwiać i napawać się pięknością panoramy 
nęcącej od strony miasta. Aleje ciągnące się wzdłuż 
wybrzeży z wyniosłymi budynkami, no i oświetleniem 
które oddziaływały dodatnio i wesoło na dusze 
i myśli tych co szukali osiedlenia w tym kraju.

Często słyszało się westchnienia podziwu i rado
ści po tak długoletnich dniach ciemności która na
wiedziła Europę.

Ja oczywiście nie zrezygnowałem z posiłku; — 
wina francuskie zawsze są pociągające, a obfite 
i ponętne „Menue" podczas całego rejsu, przyciąga
jący miało zew, wpływając pozytywnie na smak 
i samopoczucie.

Podczas formalności związanych z wylądowa
niem jeden ze starszych oficerów celnych z miej
sca zapronował mi pracę w dziale samocho
dowym w Rio de Janeiro. Niestety nie mogłem 
przyjąć oferty; jestem specem, ale w dziale przemy
słowym i maszyn okrętowych. Pozatem chciałem 
odpocząć i rozejrzeć się w sytuacji. W Rio mie
szkaliśmy trzy miesiące. Miasto bogate. Zdawałoby 
się że produkty rozpychają ściany domów handlo
wych których frontowe drzwi to otwarta ściana 
demonstrująca przechodniom cały , stock". Moc tam 
wszystkiego i niczego nie brakuje.

Stolica Brazyli jest bardzo ruchliwa. Główne 
arterie są zapchane najnowocześniejszymi środkami 
transportów. Automobile najnowszych typów i marek 
wypełniają wszelkie możliwe miejsca na placach 
i ulicach. Pojazdy jakich nigdy nie spotykało się w 
Europie. Ruch tak pieszy jak i kołowy panuje prawie 
bez przerwy 24 godz. Sklepy wykwintne i o nowo
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czesnym smaku na głównych ulicach. Dzielnice han
dlowe nadzwyczaj hałaśliwe od głośników radiowych 
które w większości sklepów „odstawiają" propagan
dę handlową, lub popularną muzykę taneczną, 
brazylijską „Samba".

Wszystko to wprowadza w zdumienie Europej
czyka, ale nowo-przybyłemu imigrantowi obojętnie 
jak jest. On ma swe sprawy i problemy. — Biegnie 
za pap:erami, tłumaczeniem paszportu i t.d., a słońce 
południowe parzy nielitościwie.

Wpadam do restauracji, zrywam krawat z karku 
— oczywiście nie marynarski, — siadam przy stole. 
Jakież moje zdziwienie... Oto kelner na migi ml 
tłumaczy, że trzeba być w krawacie by on mógł ob
służyć. Z gestów zrozumiałem o co chodzi i chociaż 
nierad, zastosowałem się do jego życzenia.

Po załatwieniu papierów i dokumentów już po 
5-ciu tygodniach pobytu pracowałem w „Llght & 
Power" za dobrym wynagrodzeniem jako kierownik 
działu reperacyjnego.

Siłownia hydro-elektr. mieści się w dolinie oto
czonej górami i z braku dopływu wiatru jest gorąco, 
mieści się ona 100 km. od Rio. Po miesiącu opu
ściłem prace by być z rodzina.

Stolica Brazylii leżąca parę m. n/poz. morza liczy 
dz’ś ponad 2| miliona mieszkańców, życie, czy też 
utrzymanie jest mniej droższe — poza komornem — 
w porównaniu z innymi dużymi miastami tego roz
ległego państwa o pow. 8,516.000 km2, czyli większej 
niż U.S.A. — nie licząc Alaski, o najróżniejszych 
klimatach i ludziach wszelkich narodowości, ras 
i religii i kolorów, gdzie bogata flora i fauna gra 
pięknem przepysznych kolorów.

Klimat nie należy do przyjemnych. Latem 
gorąco tropikalne — wilgotne jest dokuczliwe, temp, 
dochodzi 35-41 w cieniu. Pomijając miesiące od 
października do marca, pobyt w Rio jest b. przy
jemny, —■ ba! Nawet i latem w upałach, ale dla 
milionerów i ludzi dobrze sytuowanych.

Natura obdarzyła tę miejscowość pięknem tro- 
nikalno-egzotycznym, a ręka ludzka przyczyniła się 
do stworzenia tego co się dziś nazywa „cudem tech
niki" nadajac miastu odrębny charakter: — „Mar- 
ve’.ous City".

Piękne plaże jak: Copacabana, Ipanema, Bota- 
fogo i inne ze swymi piaskami jasnymi i drobnym 
jak mąka tuż nrzy „Avenldas“ — aleje — ciągnących 
się wzdłuż po kilkanaście km., ze swymi wspaniałymi 
budynkami mieszczącymi wszelkiego rodzaju zakłady 
1 loka’e rozrywkowe — hotele, kluby, kasyna, teatry, 
kina, restauracje, szykowne sklepy i td. Ciżba 
uśmiechnięta w eleganckich strojach toczy się do 
późnych godz’n, a plaże są pełne miłośników wody, 
słońca 1 świeżego powietrza.

Spotyka się tu wielu Amerykanów, Anglików i 
nie brak też innych narodowości. Ci, pierwsi są 
przeważnie dobrze uposażeni, konkraktowani orzez 
znane firmy, czy też rząd. Porozumienie się językiem 
angielskim, który jest tutaj b. popularny nie stanowi 
trudności — w większości wypadków.

Poza tym splendorem nie brak też jest i biedy, 
przeważnie na peryferiach gdzie ludzie czarni i mu
laci zamieszkują bardzo prymitywne lepianki, a w 
nocy często się notuje ludzkie stworzenia śpiące na 
chodnikach, we wnękach i drzwiach przykrytych 
gazetami, czy jakąś- szmatą. Jest to druga strona 
medalu której widok daje wrażenie przygnębiające. 
Biedota, brud i niechlujstwo panuje dlatego, że 

upośledzona ta klasa nie jest wyrobiona ani społecz
nie, ani socjalnie, co idzie w parze z brakiem wy
kształcenia. Odczuwa się tu duży brak szkół.

Znamiennym też jest, że w większości Brazylia- 
nie nie są chętni do pracy, nie są też oni dobrymi 
pracownikami.

Z powyższego łatwo się zorientować, że Europej
czycy są dobrze widziani 1 oceniani. Ogólnie jest 
przyjętym, że są oni „superior" od tutejszych, — 
odwrotnie niż Amerykanie, którzy się uważają za 
„supermanów", z tego też powodu uważam, że o wiele 
łatwiej jest żyć 1 dochodzić do czegoś tu niż w U.S.A., 
czy Kanadzie, gdzie współzawodnictwo wydaje się 
być zbyt duże na każdym polu.

Aktywność Polaków w Rio jest stosunkowo mała. 
Tow. „Polonia" mieszczące się w jednym lokalu 
razem z Tow. francuskim — w centrum miasta — 
obecnie buduje własny 3-piętrowy gmach który po
dobno jest już na ukończeniu, wobec tego będą lepsze 
widoki organizacyjno-rozwojowe życia polskiego.

Mając trochę wiadomości i obraz życia w stolicy 
Brazylii, jadę ponad 500 km. na północ od Rio do 
Belo Horizonte, stolicy Stanu Minas Gerais (kopal
nie ogólne). Przestrzeń tę pokryłem pociągiem w 
20-tu godz. Ogólnie wyrobiłem sobie dobrą opinię 
o tym mieście o możliwości osiedlenia się w nim, to 
też po tygodniu wróciłem do Rio by już z żoną i có
reczką przenieść się na dobre do Bello Horizonte, (co 
oznacza Piękny Horyzont) ale tym razem samolotem; 
podróż pociągami jest tutaj dość dokuczliwa i nie
wygodna, natomiast linie lotnicze są bardzo dobrze 
rozwinięte i obsługa bez zarzutu; większość podró
żuje drogą powietrzną.

Stolica Minas Gerais jest nowym i b. nowoczes
nym miastem. Budowa jego uprzednio była nakre
ślona na papierze i dziś po 57-miu latach istnienia 
ma już 400 tys. mieszkańców i przemysł godny 
uwagi i wagi. Miasto położone w górach ponad 800 m. 
n/poz.m. Aleje i ulice biegnące równolegle są szerokie 
i czysto utrzymane. Komunikacja i transport miejski 
dobry. Centrum zabudowane gmachami do 26 pięter 
które są o pięknych liniach, ofiarując wewnątrz 
komfort mieszkającym.

W latach naszego pobytu Belo Horizonte rosło w 
tempie godnym podziwu. Wydawało się, że drapacze 
chmur rosły z dnia na dzień, mieszczące obecnie 
luksusowe apartamenty, hotele, szykowne sklepy, 
ponad 30 kin, — będące tutaj główną rozrywką i 
tyleż banków, kawiarnie, dancingi i inne domy roz
rywek. Wybudowano też jeden teatr mieszczący się 
w Parku miejskim.

Jest tu b. wiele szkół różnych rodzai i są one 
otaczane dobrą opieką.

Uniwersytet i uczelnie średnie wkrótce zostaną 
przeniesione do okazałych gmachów będących w 
końcowej fazie budowy, które w/g obecnych wy
mogów techniki i postępu dadzą maximum wygód 
profesorom i uczniom: w nauce .sporcie. Miasto o- 
trzymuje nazwę „Uniwersyteckie".

Stan M.G. będący bogaty w złoża wszelkich mi
nerałów wraz z kamieniami szlachetnymi, wpływa 
dodatnio na postęp i rozwój przemysłu. Liczne kon
cerny tut. oraz obcokrajowe włożyły 1 nadal lokują 
duże kapitały jak: Como. Sidęrurgica Belgo-Mineira, 
wielka huta żelazna; Comp. Mannesmann niemiecka, 
w r. ub zbudowała, duża hutę wyrobu stali i rur bez 
szwów, teraz pracuje całą parą; „Magńesita" S/A 
fabryka cegieł i materiałów ogniotrwałych; Fabryka 
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Cementu: Volks Wagon, ma wkrótce rozpocząć pro
dukcję samochodów, i inna fabryka części maszyn 
rolniczych i drogowych, nie mówia.c o Innych mniej
szych fabrykach 1 zakładach mieszczących się w t.zw. 
Parku Industrial tuż przy mieście.

Pomimo tak dużego postępu 1 możliwości za
robkowych, nie opłaca się być pracownikiem u dru
gich mając rodzinę na utrzymaniu i gdy się chce żyć 
na lepszym poziomie — do czego każdy z nas dąży — 
chyba, że się złapie czołowe stanowisko — w większo
ści wypadków cudzoziemcy to osiągają po stosunkowo 
krótkim czasie, przy pewnym sprycie i wiedzy fa
chowej.

W BrazyTi najlepiej jest pracować — jak to sie 
mówi — na własną rękę ,do czego jest nieograniczona 
swoboda, a więc ja się do tego przystosowałem.

Początkowo założyłem małą pracownię Elektro- 
mech , a następnie okazyjnie kupiłem zakład Foto
graficzny. Mając dwóch biegłych fachowców w 
studio, uczyłem się w międzyczasie tego zawodu, oraz 
wraz z żoną robiłem pierwsze kroki jako nauczyciel 
języka ang. mając kilku prywatnych uczniów. W 
krótkim czasie zmontowałem drugi podobny zakład 
w centrum m-asta, ale z powodu braku odpswiednich 
ludzi do pracy musiałem go zlikwidować.

Niełatwo tu o pracowników z poczuciem odpo
wiedz'alności. Z zasady marnie pracują, by się dobrze 
ubrać 1 zaspokoić potrzeby dnia bieżącego, a wymogi 
nie są wygórowane, ryż, fasola i mięso będące głów
nym pożywieniem tubylców, t.j klasy leniwie pracu
jącej. rozwiązuje problem dnia bieżącego. O opał 
nie trzeba się martwić. Ciepło jest cały rok, najnższa 
temp, w czerwcu +8' C i to b. rzadko.

Jasnym jest, że mentalność tych ludzi nie sprzyja 
rozwojowi. Rasa murzyńsko-mulat około 40% za
mieszkuje przeważnie blednie i brudno peryferie, 
lenistwo ich także udziela się i białym. Klimat B. 
Horizonte uważany za najlepszy w Brazylii. Latem 
gorący, ale nie parny 1 stosunkowo świeży i suchy, 
a więc warunki nie napierają do pracy, natomiast 
jest on wskazany wraz z miejscowością, dla cier
piących na płuca czem się tłumaczy znaczną ilość 
sanatoriów i domów zdrowotnych.

Wieczorem na „footingu" trudno odróżnić słu
żących i zamieszkujących lepianki od możnych 
mieszkających w willach, lub arystokratycznych 
domach .których jest bez liku w dzielnicach ame
rykańskich. o wyszukanych kształtach i luksusowych 
urządzeniach wewnątrz.

Nasze życie w stolicy M.G. było bogate w naj
różnorodniejsze wydarzenia, tam w 1949 r. wzbogaci- 
ciliśmy się o syna Alan-Salvador, a w 1951 o córkę 
— Weronikę.

Po osiedleniu się i zlikwidowaniu Większych 
przeszkód, życie stało się zupełnie przyjemne i wy
godne, ale myśl niespokojna wraca do czasów mi
nionych. Odżywa duch marynarki i chciałoby się 
podróżować. Jęcz poruszanie się z 5-cio osobową 
rodziną nie jest zadaniem łatwem a więc dla wysą- 
dowania — nie wody, przykro — terenu, zapuszczam 
się sam do sąsiedniego Stanu Esphito Santo, porto
wego nTasta Victorla. Po uciążliwej, męczącej mo
notonnej 48-mio godz. podróży pociągiem przez pra
wie bezludne przestrzenie w jedna, stronę i ki ku- 
dniowym pobycie w Victoria — poprzednio zwie
dziłem parę innych mniejszych miast w Stan’e M.G., 
dochodzę do wniosku, źe bardziej na północ warunki 

są gorsze pod każdym względem, zaczynając od kli
matycznych.

Słyszę z opowiadań o wielkim dobrobycie na 
południu Brazylii.

Po krótkiej decyzji likwidujemy dom, studio — 
zabieramy rzeczy osobiste i aparaturę fotograf, 
resztę sprzedajemy za bezcen część nawet pozosta
wiamy — i jak to się mówi w cokerze w „ciemno" — 
ryzykujemy i lecimy do Curltiby, stolica Stanu 
Parana — ponad 1500 km. — i tu rozpoczyna się nasz 
2-gi etap pobytu w Brazylii od 1-go —■ 3-go 1952 r.

Muszę nadmienić, że żona stale była i jest od
ważną współpracowniczką naszych wspólnych przejść 
i zmagań, naszą dzisiejszą niezłą pozycję w dużej 
mierze zawdzięczam dzięki wspólnemu obopólnemu 
zrozumieniu się. Wyszukanie mieszkania w którym 
do dziś mieszkamy, było jej dziełem i to dość trud
nym.

Zaczynamy od nowa. Idzie szczęśliwie, bo oto w 
pierwszych miesiącach już mamy zapewniony byt 
lekcjami języka ang., a w czerwcu przyjąłem ofertę 
dużej firmy by zmontować warsztaty mech, napraw 
traktorów i maszyn rolniczych wraz z departamen
tem części, co uczyniłem po przyjeździe z miasta Sao 
Paulo Stolicy Stanu Sao Paulo, dokąd pojechałem 
z ramien'a firmy do jej centrali, by po zorientowaniu 
się 1 nabyciu praktyki tamże, — to samo zorganizo
wać w Curitibie. — —

Dwu miesięczny pobyt w największym, najważ
niejszym i najbardziej uprzemysłowionym mieście 
w Połudn. Ameryce Sao Paulo — liczącego bez mała 
3 miliony mieszkańców i miasta najszybciej rosną
cego na świecie — przeciętnie 1 dom co 8 minut — 
wystarczył do wyrobienia opinii, o nim, a także o 
sąsiednim portowo-wywczasowym mieście Santos 
odległym o 2 godz. jazdy autobusem, jeden z czo
łowych portów brazylijskich.

Znaczenie, wielkość i potęgę miasta S. Paulo 
notujemy podczas lotu 1 zaraz po opuszczeniu samo
lotu. Lotnisko jest jedno z najbardziej czynnych na 
świecie.

Organizacja tutaj nie stawia zastrzeżeń. Wszyst
ko wygląda olbrzymio oraz pu’suje życiem 1 pracą. 
Mamy wrażenie, że jesteśmy w jednym z najwięk
szych przemysłowych miast Europy ,a raczej U.S.A. 
Wszystko się tam produkuje zaopatrując całą Bra
zylię we wszelkiego rodzaju maszyny, aparaty, wyro
by tkackie, jako też inne produkty. Naród ruchliwy 
i pracujący. Rozwój ten zawdzięcza się przeważającej 
emigracji włosk:ej, a także innych wśród których 
znajdujemy bardzo wielu Polaków. Możliwości osie
dlenia są znaczne, pole do „popisu" duże, ale po
czątkowe stadium nie jest łatwe ze względu na wy
górowane komorne, natomiast życie tańsze niż w 
innych dużych centrach, klimat umiarkowany i 
znośny dla Europejczyków.

Poza praca nigdy nie brakującej miasto ofia
rowuje też w'ele najróżniejszych rozrywek będących 
na poziomie, a nawet przewyższających inne znane 
miasta. Sao Paulo także poza przemysłem, jest naj
większym producentem kawy — 2-gl Parana, a rów
nież wszelkich produktów rolniczych, w czem 
Japończycy są mistrzami".

życie naszych ziomków skupia się przy jedynie 
czysto po’skim Tow. Im. Marsz. J. Piłsudskiego, ale 
nie dostateczni aktywne: trzeba przyznać, źe jest 
tam spora ilość rodaków dobrze sytuowanych.
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Obywatel Sao Paulo jest poniekąd dumnym bę
dąc z tego Stanu i ogólnie się mówi: „Chcesz poznać 
Brazylię, jedż do S. Paulo, nawet drogi są tam dobre.

W 1953 r. zrobiłem wycieczkę autem Curitiba — 
S Paulo 500 km. i S.P. — Rio de Janeiro 500 km. — 

1 zpowrotem to samo — a przedtem też miałem 
okazję przebycia znacznej długości dróg w innych 
stanach, na których przejażdżka nie należy do przy
jemności, ze względu na trudny teren i marne drogi, 
tak kolejowe jak i kołowe. W Stanie S.P. jednako
woż różnica jest ogromna pod każdym względem. 
Jazda po szerokich asfaltowych jezdniach sprawia 
przyjemność. Są one dobrze utrzymane, a między 
ważnymi miastami jak Rio, Santos są do szerokości 
80 metrów i dwu kierunkowe, toczące się po nich 
bez przerwy pojazdy wszelkich rodzaji, wyśmienite 
samochody pasażerskie, limuzyny etc. Podczas jazdy 
z przyjemnością obserwujemy uprawne pola wyda
jące wszelkie bogate plony rolne. Muszę nadmienić, 
że teren Brazylii w wielkiej mierze jest powodem 
złych dróg, górzysty i skalisty

A teraz po wycieczce z Rio i S. Paulo zróbmy 
przegląd Stanu Parana wraz ze stolicą, największego 
skupiska emigracji polskiej.

Parana o terenie naogół równym, to stan rol
niczy i można rzec Polacy byli pierwszymi osadni
kami. Do dzisiaj są niektóre osady, a nawet mia
steczka gdzie mówią przeważnie po polsku. W Pół
nocnej Paranie — gdzie w ostatnim 10-clo leciu 
powstała t.zw. gorączka kawy, powodem tejże jest 
wyśmienita, czerwona gleba odpowiednia dla kawy 
oraz wszelkich ziemskich płodów — i tam przewodzą 
Japończycy. Wytrzymali na klimat, będący dość 
ciężki w tamtych stronach z unoszącym się czerwo
nym pyłem. Pomimo tych ujemnych punktów, coraz 
to nowe miasta szybko się rodzą.

Właściciele zamożnych plantacji mieszkają w 
Curitibie ca tłumaczy gwałtowną rozbudowę miasta 
ze starego na nowe. Nowoczesne budowle do 22-ch 
pięter zajmują miejsca swych starszych poprzedni
ków zburzonych umyślnie. Szybkość rozbudowy 
równa się z opisem B. Horizonte. Curitiba leżąca na 
płaskowyżu 900 m. n/poz.m o klimacie b. zmiennym, 
temp, latem czasem dochodzi do 38° C. zimą b. rzad
ko do — 6 C. Miasto liczy około 200 tys. mieszk. 
Jakkolwiek nie wydaje się ono tak bogate i szykowne, 
ludzie też mniej elegancko ubrani — szczególnie 3 
lata temu — to jednak możliwości tutaj są większe 
niż w miejscowościach mi znanych. Ruch handlowy 
dość intensywny, ludzie trochę lepiej sytuowani nie 
liczą się z pieniędzmi, pomimo, że ceny wszelkich pro
duktów ostatnio wzrosły nieproporcjonalnie do za
robków, a to głównie na skutek zmniejszonego 
exportu podstawowego produktu t.j. kawy. W kon
sekwencji cena dolara i £ ang. wzrosła kilkakrotnie, 
wymiana tychże na tut. Cruzeiro daje wielkie zysk'. 
Nadmienię, że klimat jest b. znośny, a nawet odpo
wiedni dla nas, owoce i warzywa europejskie są pra
wie wszelkiego rodzaju.

Kierują się wysiłki by eksploatować nowo od
kryte nadzwyczaj bogate źródła naftowe w Stanie 
Amazonas-Nova Olinda. Nafta 1 jej wytwory dotych
czas wyzyskiwane były w małej ilości pomimo wielu 
złóż w wielu miejscowbściach.

Ogólnie się mówi, że duże koncerny naftowe 
amerykańskie w znacznej części starają się nie do
puścić do uniezależnienia się Brazylii od ich ma

teriałów pędnych, a z drugiej strony, że odpowie
dzialni ludzie za kierownictwo i ekonomię państwową 
nie troszczą się o solidną linię niezależności od 
wpływów obcokrajowych, amerykańskich w szcze
gólności.

W rządzie i wogóle w całym systemie organiza
cyjnym kraju panuje wielki bałagan. Jest tu 
mnóstwo partii politycznych prowadzących walki 
partyjne o pierwszeństwo.

System rządzenia jest czysto demokratyczny. 
Każdy Stan ma własny Rząd podległy Rządowi fede
ralnemu w Rio de Janeiro: — Prezydent, ministrowie, 
sejm i senat. Stanowiska rządzących są o cennej 
wadze i b. dobrze płatne, lecz nie wygląda na to 
— za małymi wyjątkami — by praca ta wypływała 
z patriotyzmu; własne i najbliższych ze swego oto
czenia, jako też partyjników wygody i dobrobyt są 
na pierwszym planie.

Obserwacje moje są z bepośredniej styczności z 
osobami będącymi na ważnych pozycjach socjal
nych i rządowych z parlamentu, których poznałem 
udzielając lekcji języka ang. Curitiba ma 2-ch po
słów w Rządzie stanowym 1 1-go w federalnym pol
skiego pochodzenia, nadając pewne znaczenie na 
sprawy polskie na tut. terenie.

Prawie wszyscy Polacy przybyli przed 1939 r. 
mają własne domy i posiadłości, powojenni także, 
większość już się znajduje na t.zw. „własnych śmie- 
ciach" oczywiście na peryferiach; tereny bliżej cen
tra są. b. drogie.

My dotychczas mieszkamy wygodnie w wynaję
tym apartamencie parterowym w centrum miasta, 
sukces zarobkowania lekcjami od tego zależy, oczy
wiście poza dobrą metodą i podejściem.

Już wspomniałem, że pracowałem w firmie, ale 
znaczna ilość zainteresowanych językiem ang. na
suwa lepsze perspektywy, to też po 6-ciu miesiącach 
opuściłem firmę stając się niezależnym od praco
dawców, czyli przerzucając się całkowicie na zawód 
nauczyciela języka ang., ku powszechnemu zdzi
wieniu, ba! Nawet memu, a co najbardziej znamien
ne to, że nauczającego tytułują „profesor(a)“, a więc 
szumny tutuł w/g naszej opinii.

Kolonia ang. tutaj jest mała. Ogólnie Anglicy 
mają pochlebną opinię — z czym my nie zawsze się 
zgadzamy. — Ostatecznie dowiadując się, że żona 
jest Angielką, zazwyczaj obdarzana jest najwyższą 
grzecznością ■

Dziś mamy ty’e praktyki i dobre imię jako 
,,profesores“ uzyskując ilość prywatnych uczni zapeł
niając czas w pewnych miesiącach całkowicie do 
godz. 21-szej, co pozwala na wygodne 1 beztroskie 
życie.

W wielu wypadkach nawiązuje się pewna przyjaźń 
na mniejszą skalę, a z tym wymiana okolicznościo
wych wizyt, a często wieczorem po skończonej lekcji, 
kieliszek dla odwilżenia gardła, ma swe miejsce. 
Większość bogatych domów mają zainstalowane 
miniaturowe bary — rodzinne.

Mówiąc już o wizytach i , drinku" o ileż większą 
byłaby przyjemność gdyby ktoś z naszych tu zawi
tał. I jak k-dor E. Pławski w Br. Columbia, tak i ja 
uprzejmie zapraszam Kolegów którzy by przepływali 
w pobliżu i zarzucili kotwicę w porcie Paranagua 
odległego za’edwie 3-4 godz. autobusem od Curitiby. 
a 29 min. samolotem — w nasze niskie progi, gdzie 
marynarskie serce tak jak i dawniej jest do dyspo
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zycji, a wygodny pokój do wypoczynku znużonym 
szczęśliwcom mającym możność pływania i być z tą 
samą wodą która nas tak bardzo kojarzyła. Tu nie 
ma nikogo z naszej morskiej braci. Paranagua ma 
poważny ruch statków towarowych 2-gl w exporcle 
drzewa i kawy będącymi ważnym czynnikiem finan
sowym Brazylii.

Wydaje mi się, że jest tu duża możliwość budowy 
małych statków motorowych, rybackich w szczegól
ności. Gdyby kilku z naszych przyjaciół było za
interesowanych, plan ten możnaby zrealizować. Tu 
poza małymi warsztatami napraw, poza Rio, niema 
nawet małych stoczni. Warunki natomiast na bu
dowę są znaczne, oraz możliwości osiedlenia się na 
tej ziemi, która bez wątpienia jest najodpowiedniej
szą ku temu. Każdy czuje się tu pewny jutra, ma 
i cieszy się prawem 1 swobodą na równi z tut. będąc 
obcokrajowcem. Inne kraje Ameryki nie ofiarują 
tych korzyści. Brazylia należy do wszystkich, a roz
ciągające się bezprawie — wynikające ze złej admi
nistracji — daje prawo każdemu. Poza opisem w 
części tylko kilku Stanów, znajdują się jeszcze 

połacie ziemi gdzie noga cywilizacji nie doslęgnęła, 
a zamieszkiwane przez plemiona Indian. Rząd daje 
ziemię kolonistom w miejscowościach mniej zbada
nych. Jest też wiele prawie milionowych miast na 
północy i południu jak Porto Alegre. Stan Santa 
Catarina na południe od Parany, większość zamie
szkuje element niemiecki. Znaczny tam postęp prze
mysłu i rolnictwa. Oto prawdziwy obraz Brazylii — 
w skrócie.

Liczę na usłyszenie echa tego pisma w następ
nych „Sygnałach*;  a nawet na prywatne listy od 
naszej „Marynarskiej Wiary'*  i pozostaję do dyspo
zycji tu pod adresem: — Avenida Iguaęu, 754, Cu- 
ritiba, Parana, Brasil, a kol. J. Busiakiewlczowi 
gorąco dziękuję za tak sprawne i koleżeńskie zała
twienie wielu próśb i spraw wraz z kol. S. Reszitnym 
z Polish Naval Record Section. Do usłyszenia drodzy 
Koledzy z O.O.R.P. Burza Krakowiak, ślązak, 
Dragon i t.d. Podwodniacy, Bazy, Obozy Okehamp- 
ton. inne Devonporty.

Z najgłębszym szacunkiem ten sam przyjaciel —
Edward Żydowicz

Alexandria 14.3.55
Ucieszyłem się niezmiernie jak zresztą każdą 

wiadomością od Was. Sam nie pisałem, gdyż łudziłem 
się nadzieją, że uda mi się wpaść do Lodynu 1 zo
baczyć się z Wami. Niestety jednak po wyjściu z 
Morza Śródziemnego wracamy wprost do Halifaxu 
więc przyjemność uściśnięcia Waszych dłoni, muszę 
jeszcze odłożyć ale nie rezygnuję. A teraz kilka 
szczegółów. W lutym zeszłego roku spotkałem się 
z miłą choć nieoczekiwaną propozycją wstąpienia 
do R.C.N.(R). W sierpniu 1954 zostałem zreaktywo- 
wany na osiem miesięcy. Odbyłem staż na lotni
skowcu. Skończyłem t.zw. „refreshlng course**  1 o- 
becnie odbywam staż na krążowniku H.M.C.S. 
„Quebec“. Od września z wyjątkiem jednego mie
siąca na lądzie (kurs), jestem stale zaokrętowany. 
Obecnie wracamy z niezwykle ciekawej podróży na
około Afryki. Około połowy kwietnia będę już z po
wrotem w Ottawie. Stosunki służbowe 1 osobiste mam 
niezwykle miłe 1 serdeczne. Ale to już leży w kana
dyjskim charakterze. Wszystko albo nic. Jak się im 
serce otworzy znajdzie się spontaniczną odpowiedź 
ze 100% naddatkiem. Znając dzisiaj Kanadę wszech
stronnie mogę z całym spokojem stwierdzić, że kraj 
ten ma przed sobą wprost fantastyczną przyszłość 
nie tyle ze względu na położenie geograficzne i bo
gactwa naturalne, ale przede wszystkim ze względu 
na mądrą i dalekowzroczną politykę rządu 1 cha
rakter obywateli... Atmosfera dla Polaków jest b. 
przyjazna, aby dać jakieś porównanie trzebaby przy
pomnieć amerykańską postawę do Polaków z okresu 

Kościuszki i Pułaskiego. Poza U.K. Kanada jest dzi
siaj głównym filarem na którym Commonwelth się 
trzyma. Nie będziecie się zatem dziwić, że w takich 
warunkach człowiek czuje się u swoich.

Przesyłam w załączeniu upoważnienie na głosa- 
wanie do Zarządu. Mam nadzieję, że ten list dojdzie 
na czas. Dziękuję za adres Lidzbarskiego. Ogłasza
liście wielokrotnie w Sygnałach listę i adresy 
członków mieszkających poza U.K. Byłoby może 
pożądane" dać kiedyś adresy członków w U.K. W Dur- 
banie otrzymałem życzenia świąteczne p. Moczul
skiego, które ścigały mnie przez pół świata. Będę 
wdzięczny jeśli przekaże mu Pan moje najlepsze 
pozdrowienia oraz ucałowania rączek dla jego Pani. 
To samo dla Tchórznickich 1 Wrońskich. W zeszłym 
roku odwiedziłem Czesławostwa Wnorowskich w Los 
Angeles. Obydwoje pracują 1 wyglądają doskonale. 
Spędziłem z nimi przemiły wieczór. Chclałem się 
też zobaczyć z Kadulskim M„ ale jakoś nie wyszło. 
Rozmawialiśmy tylko telefonicznie. Wydaje się jed
nak że zakotwiczył już nieźle w Callfornli. Należy 
mu się to po jego długiej tułaczce. Omal że nie od
wiedziłem kmdr. Stoklasę w Salisbury, ale niestety 
mieliśmy za mało czasu w Durban. Wnioskując 
jednak z Jego listów jest obecnie w znacznie lepszym 
nastroju niż dawniej. Podczas mego postoju w Dur
ban Jekiei był w Johannesburgu, więc do spotkania 
nie doszło ku memu rozczarowaniu. Odniosłem ogólne 
wrażenie że naszym kolegom powodzi się nieźle w 
U.S.A. (Union of South Africa) chociaż czasem na
rzekają, ale to już jest nam właściwe. Jasłowski 
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otrzymał w zeszłym roku posadę Inspektora Techn. 
(cywilna posada) w Navy i bardzo sobie chwali. 
Urzęduje w Hamilton w Ontario.

To byłoby narazie wszystko.
Namiesnowski

♦ ♦

M.V. „Hartington" 
Laurenco Marąues. 
1.6.1955.

...Przy okazji kilka słów na tematy ogólne. 
Dawno już nie widziałem Waszych sarmackich twa
rzy, nie miałem okazji w ostatnich 3 latach na bliższą 
styczność wzrokową z Wami. Nie rozmawiałem po 
polsku od czasu spotkania kmdr. Seiferta półtora 
roku temu w Warsash k. Southampton, gdzie otrzy
małem bryt, dyptam „Master Mariner ', nie dyplom 
.Majstra" jak szanowny redaktor Sygnałów umie
ścił w kronice towarzyskiej, niech go kule biją...

Będąc w lutym w Brltish Columbia, zdecydowa
łem się odwiedzić w Duncan k. Chemainus (Vancou- 
vcr Is) kdra Pławskiego i Namieśniowskiego, lecz je
dynym śladem pozostałym za nimi są opowieści 
lokalnych „fonnanów" w porcie (fine fellows they 
were, we liked Conrad yarns...). Musiałem połknąć 
z nimi kilka piw i po rozwiązaniu języków dowiedzia
łem się że kmdr. Namieśniowski jest obecnie na dość 
poważnym stanowisku w R.C.N. i jak jeden z tubyl
ców zapewnił mnie: „he will have Admirał stripes in 
no time, yes Sir"..., postawiłem mu za tą nowinę 
powtórny kufel piwa.

W Victoria B.C. odszukałem adres i numer tele
fonu kdra Pławskiego, ale już go tam nie było. Został 
przesunięty, prawdopodobnie na wyższe stanowisko, 
w Canadian M. Police (Court interpretor) Vancouver 
City. W kilka dni później znaleźliśmy się w tym por
cie, wybrałem się więc pod adres kdra kadulskiego, 
przypuszczając, że razem będziemy mogli się wybrać 
w odwiedziny mojego byłego d-cy z Pioruna. Siedzibę 
Kadulskiego odnalazłem łatwo i na tym poszukiwa
nia utknęły. Zapukałem do wszystkich drzwi, z któ
rych wychylały się b. nadobne główki niewiast (po 
dłuższym rejsie kobiety przybierają jakoś na wdzię
ku) informując mnie w międzynarodowych akcen
tach, że nie znają nikogo pod żądanym nazwiskiem. 
Ha, trudno, ha rzekłem zatym 1 odmaszerowałem w 
kierunku lokalu, gdzie szybko odnalazłem kolegów 
ze statku i gdzie musiałem bić w krzyż kilka wyrów
nawczych okropnej kanadyjskiej whisky. Tego sa
mego wieczoru ktoś mnie poinformował; że na Jed

nym z brytyjskich statków w porcie jest polski drugi 
oficer, lecz na ten raz dałem juź Rodakom spokój. 
W szkockiej „Henderson Linę" polscy oficerowie mają 
zwyczaj wywieszać na flaglince z pomostu mały 
„windsleeve“ (t.zr. „Icek" na Iskrze), tak że pomimo 
częstych zmian statków, mogą zawsze się znaleźć. 
Proponuję, by wszyscy koledzy na morzach zrobili to 
samo. Mój rękaw, żółtego koloru, powiewa ze specjal
nego flagsztoku na „monkey island" i jest również 
pożyteczny w określaniu wiatru w związku z rapor
tami meteorologicznymi.

My tu oczekujemy chwilowo na miejsce przy 
molo. Laurenco Marąues jest stolicą prowincji Mo- 
cambiąue, dobrze zorganizowanej kolonii portugal
skiej. Murzyni w odróżnieniu do Afryki Zachodniej 
nie są zepsuci ideami politycznymi i pracują dobrze. 
Port, podobnie jak Lizbona i Oporto, oznacza się 
niezwykłą czystością, przeładunek jest szybki i spraw
ny... Zwyczaje łacińskie. Obszerne kawiarnie są zaw
sze pełne Europejczyków .którzy przesiadują tam 
godzinami, dyskutując interesy. Wieczorem, podobnie 
jak w Hiszpanii, wszyscy ubierają to co mają naj
lepszego i udają się w kierunku „promenadę" gdzie 
odbywa się t.zw. „paseo" i gdzie kobiety w odświeżo
nych bojowych kolorach, grupami lub w towarzystwie 
męskim defilują dokoła promenady przez dwie lub 
trzy godziny. Późnym wieczorem na ulicach i w ka
wiarniach pozostają sami mężczyźni Kobiety w 
Portugalii biorą b. mały udział w życiu publicznym. 
Nie mają prawa głosowania lub wyboru męża bez ze
zwolenia rodziców. Zamężne nie mogą otworzyć 
własnego conta w banku lub wyjeżdżać zagranicę bez 
męża. Będąc swego czasu dość częstym gościem w 
Lizbonie miałem okazję jednak stwierdzić, że w ży
ciu towarzyskim i w domu kobieta jest bezwzględnie 
decydującym czynnikiem. Polaków w Portugalii nie 
spotyka się, raz tylko mieliśmy księdza Litwina, jako 
pasażera. W czasie mojego pierwszego pobytu w 
Laurenco Marąues słyszałem od naszego agenta 
o jakimś Polaku (Piotrowski), który uprawia „big 
gamę hunting" w okolicach Zambezi.

Ja już od dłuższego czasu staram się o posadę 
lądową w jakimkolwiek porcie U.K. lub Brit. Empire 
— bez skutku, stanowiska te są naogół rozrywane..,

Włodek Łoskoczyński
(Majster)

Od Redakcji: Przepraszamy kolegę Łosko- 
czyńskiego za chochlika drukarskiego, który 
z „mastra" zrobił „majstra", ale pozwalamy sobie 
zauważyć, że majster to to samo co mistrz — 
więc proszę nie chować urazy!
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