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NA BAŁTYKU
„W osiągnięciu, jeżeli się tak można wyrazić, 

dostępu do tej wielkiej i historycznej rzeki nie było 
dla nas rzeczą prostą ani łatwą, a wędrówka do niej 
poprzez różne dzielnice miasta trwała około 10 lat"...

Temi słowy Prezes S.M.W. mec. Nadratowski za
gai! uroczystość poświęcenia i otwarcia naszej nowej 
siedziby przy 13, Chelsea Embankment — tuż nad 
Tamizą.

Poświęcenia dokonał ks. Infułat Br. Michalski, 
życzenia pomyślnego rozwoju organizacji na nowym 
miejscu zakotwiczenia gen. Anders. W uroczystości 
wzięli udiział gromadnie członkowie Stowarzyszenia 
z Londynu i Brighton z adm. Świrskim z Małżonką 
na czele.

Gościliśmy też przedstawicieli życia politycznego, 
społecznego, prasy i radia. Wieczór się udał. Wzru
szające wrażenie na wszystkich wywarło symboliczne 
podniesienie bandery z autentycznym sygnałem 
„Banderę podnieść"!

Pisał już zdaje się o tym w jednym ze swych 
listów Jaś z Earls Courtu, że w pewnym sensie domy 
stanowią wyraz żywotności organizacji.

Kiedyś przyszły historyk naszej emigracji opisu
jąc życie organizacyjne będzie dzielił je na okresy od 
domu do domu. Prezesów zaś określał powiedzeniami 
„zastał S.M.W. na Drayton Gardens, a zostawił..." 
Nie, nie, nasz Prezes nas nie zostawi.

Zmiany siedziby — jak to się w urzędowym ję
zyku nazywa, kojarzą się z bajką o złotej rybce, pocz
ciwym rybaku i jego żonie jędzy. Babie tej wzrósł 
apetyt od posiadania tylko całych nie pękniętych 
niecek aż do cesarskiego pałacu. Biedny mąż musiał 
chodzić nad morze i prosić złotą rybkę o coraz to 
piękniejszą siedzibę dla swej żony.

I myślę sobie, czy czasami Zarząd nie wysyła 
Prezesa czy Sekretarza na poszukiwanie złotych 
rybek bo chce mu się piękniejszej siedziby. Ale myślę, 
że tutaj zakotwiczą na dobre. Chociaż nigdy nic nie 
wiadomo.

Ale pamiętajmy, że l-o złote rybki żyją tylko w 
bajkach, 2-o nabycie nowego domu bez sprzedania 
starego i bez gotówki udaje się raz, no najwyżej dwa 
razy w życiu — nawet gdy się jest mecenasem z ma
rynarską odwagą.

Zakotwiczcie na dobre i nie kuście złotych rybek, 
nie przenoście się już dalej nad morze — chyba że 
za morze.

Trudności, jakie pokonano przy nabyciu nowego 
domu były olbrzymie, przede wszystkim finansowe, 
ale poza tym lokalno-administracyjne no i organiza
cyjne.

Obserwowałem z bliska jednego z aktorów tego 
akrobatycznego dramatu 1 jestem z całym uznaniem 
dla tych wszystkich, którzy się przyczynili do tego, 
że w dniu 8 stycznia spędziliśmy tak miły wieczór w 
tak pięknym domu.

W zakończeniu swego przemówienia prezes po
wiedział: — „Samopomoc Mar. Woj. jako organizacja 
koleżeńska i nadal w pierwszym rzędzie troszczyć się 
będzie o naszych inwalidów i chorych, pomagając im 
w ramach naszych możliwości, jednak niezależnie od 
zadań społecznych, pragniemy szczepić polską ideę 
morską wśród naszej młodzieży i na te wszystkie 
cele musimy znaleźć niezbędne środki.

Niechaj ten Dom, któremu nadajemy nazwą 
„Bałtyk" pomoże nam spełnić te wszystkie zadania."

Szczęść Boże.



2 NASZE SYGNAŁY

DOM OTWARTY
Gdy p. kmdr. Busiakiewlcz zadzwonił do mnie 

do biura i perorował przez telefon od „Drogi Kolego" 
zaczynając, wiedziałem, coś jest niedobrze. Jakaś 
praca się szykuje, zorientowałem się od razu, a myśli 
jak błyskawice rozjaśniły przyćmiony umysł, podda
jąc możliwe zatrudnienia. Zdecydowałem właśnie, że 
pewnie potrzebny jestem do wyfroterowania paru 
podłóg i pogodziłem się z losem. Ha, trudno. Odmówić 
nie mogę, bo przecież do tego się nadaj ę, gdy koman
dor doszedł do sedna sprawy, „Kolego mówi — inży
nierze, — mówi, parę słów tak na dwie strony do 
Naszych Sygnałów prosiłbym popełnić. Coś o nowym 
domu i o uroczystości otwarcia." Sytuacja bez wyj
ścia. Wykręcam się, jak mogę, tłumaczę, że w drugiej 
sali będąc przemówień nie słyszałem, bo mikrofonów 
nie było, uroczystości otwarcia nie widziałem, bo 
taki był tłok, że poza karkiem (lub karczkiem) stoją
cych przede mną panów (i pań) niewiele mogłem 
zobaczyć. I że parę słów na dwie strony to chyba 
bardzo tłustym drukiem, bo inaczej nie wystarczy.

Moją starannie budowaną obronę burzy komandor 
jednym atakiem. „Nie chcę byś pan pisał o tym, cze
goś pan nie widział. Opisać proszę to, co pan widział 
tylko, a więc, że dom wspaniały i uroczystość otwar
cia imponująca A na półtorej strony też wystarczy. 
Czołem — za dwa tygodnie drukujemy".

Zaostrzyłem ołówki, do pióra nabrałem atramen
tu, dwa tygodnie minęły, wrażenia powoli się zacie
rają, a ja nie napisałem nic, tylko dumam, o ile 
łatwiej byłoby froterować podłogi...

Do końca ubiegłego roku pozostałości „Festival 
of Britain" na prawym południowym brzegu Tamizy 
zamieniano powoli bez przeszkód w rozrywkową 
dzielnicę metropolii. Pleasure Gardens dla tych, co 
lubią weselić się bez intelektualnego wysiłku 1 Royal 
Festival Hall dla tych, co wolą swój czas wolny spę
dzić w bardziej wyrafinowanej atmosferze. Port he
likopterów to późniejszy dodatek i jak każda rzecz 
nowa, najciekawszy dla londyńskiej publiczności.

Przez pięć lat, wszystko było w porządku, aż 
nagle 8 stycznia 1956 pojawia się na lewym brzegu 
konkurencja. W tym to dniu bowiem Samopomoc 
Marynarki Wojennej otwarła nowy klub nad Tamizą. 
Wszelkie planowania biorą w łeb na północnym brze
gu Tamizy, między oświetlonymi mostami, które pro
wadzi ćmiały rozrywki spragnioną publiczność na 
brzeg południowy, niekarni Polacy organizują po
tężny ośrodek rozrywkowy, składający się z dwóch 
sal balowych, restauracji, salonu, baru,pokoju klu
bowego z tarasem i t.d. Wszystko czyste, nowe, śliczne 
i... przez pięć dni tygodnia puste. Nim dla zamors
kich i morskich kolegów opiszę jak to wszystko wy
gląda, pozwolę sobie zaapelować do braci londyń
skich:

Wysiłkiem i pracą bardzo niewielu osób powstał 
nowy i bezsprzecznie najlepszy lokal polski w Lon
dynie. Lokal w soboty i niedziele jest pełny. Schodzi 
się Polonia — marynarzy prawie nie widać, bo też 
nie ma nas tylu w Londynie, by klub zapełnić — na 
tańce, kolacje, czy parę kieliszków wódki. Niechże 
każdy londyńczyk marynarz wpadnie do naszego 
klubu, raz na tydzień lub choćby raz na dwa tygod
nie. Niech zmusi się do zaglądnięcia do pustawych 
sal przez najbliższe dwa miesiące a pewien jestem, 
że po tym czasie sale nie będą świecić pustkami. 
Przysiądziemy się do stolików przy których już są 
koledzy, napijemy się razem, czy przy zielonym sto
liku próbować będziemy brydżowego szczęścia. Mamy 
klub, prawdopodobnie już nie zmienimy adresu, mu- 
simy się teraz do niego przyzwyczaić. A proszę mi 
wierzyć, jest do czego.

Przez ciężkie, dębowe drzwi, pod latarnią z krzy
żem i kotwicą wchodzimy do wykładanego drzewem 
hallu wejściowego. Po lewej stronie salonik z pięk
nymi nowoczesnymi meblami, kamienną, nieco zim
ną posadzką —- prawdopodobnie ulubione miejsce 
spotkań w lecie. Bo chłodno, widok na Tamizę i 
park po drugiej stronie rzeki i do baru niedaleko. 
Chodźmy więc do baru.

Z wejściowego hallu, gdzie zielone i czerwone, 
światła nawigacyjne pomagają nam sterować, wcho
dzimy do właściwego hallu, przestronnego, dwupo
ziomowego (bo piękną dębową klatką schodową łączy 
się z pierwszym piętrem). Pierwsze drzwi w prawo to 
bar. Podłoga pokryta dywanem z mikroskopijnym 
parkietem dla tych co energię alkoholiczną w tańcu 
chcą wyładować. Piękne światło meble i portiery. 
Doskonały wybór wódek. A za barem kmdr. Rusiecki 
szczodrze obdzielający spragnionych. Bar ma też 
okna na Tamizę i park. W zimowe wieczory ciepły, 
przytulny z przyćmionymi światłami, ciepłym, czer
wonym dywanem i jasną żółtą portierą jest ideal
nym miejscem nie tylko przyjacielskich spotkań, 
pełnych wspomnień przeszłości i planów na przysz
łość różowa, lecz także intymnych flirtów z których 
płcie odmienne naszego narodu słusznie słyną.

Na parterze od strony ogrodu kancelaria, sem- 
per fidelis, załatwia masę normalnych spraw bieżą
cych i rozwiązuje nieprawdopodobną ilość wcale nie 
drobnych kłopotów związanych z uruchomieniem 
nowego domu. Kłopoty to natury trywialnej ale 
jakże zasadniczej. Gdzie znaleźć pokrycie na ra
chunki, rachunki i rachuneczki, którymi zasypywani 
jesteśmy z każdej strony. Pomóc musimy wszyscy 
przez indywidualne dołożenie starań by dom nie był 
pusty. Jeśli zwiększenie obrotów klubowych nie roz- 
wiąże wszystkich skomplikowanych problemów fi
nansowych, da przynajmniej satysfakcję i zadowole
nie tym, którzy olbrzymim wkładem pracy i energii 
zrealizowali nasze długoletnie marzenia organiza
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cyjne: stała, wygodna i piękna siedziba Samopomocy 
Marynarki Wojennej istnieje. Jesteśmy gospodarza
mi na własnych śmieciach i... jesteśmy z tych właś- 
nych śmieci zadowoleni i dumni.

Po tym drugim, nieoficjalnym apelu, pozwól mi, 
Drogi Czytelniku, zaprowadzić się na pierwsze piętro 
po szerokich, wygodnych schodach, modnym „musz
tardowym" krytych dywanem. Skrzynka pokojowych 
roślin oddziela hall pierwszego piętra od schodów. 
Na lewo, po stronie ogrodu restauracja ,gdzie z u- 
śmiechem podają do stolików sznycel wieprzowy, 
pieczeń z buraczkami, bigos, czy inne specjały pol
skiej sztuki kulinarnej. Na prawo dwie sale balowe, 
połączone szerokimi drzwiami. Nie bardzo duże, ale 
ładne. I znowu jak w restauracji widzimy nowe 
meble, piękne portiery, wspaniałe podłogi, tworzące 
doskonałe wnętrza.

W tych to salach 8 stycznia odbywała się krótka 
uroczystość poświęcenia domu z przemówieniami p. 
prez. Nadratowskiego, ks. infułata Michalskiego i 
gen. Andersa. Poświęcenia dokonał ks. infułat Mi
chalski w otoczeniu polskiego duchowieństwa. Krót
ka część oficjalna jako punkt kulminacyjny miała 
symboliczne podniesienie bandery oznajmione sy
gnałem granym na trąbce przez kol. Krasowskiego.

Gwar w głównej sali dał znać tym, co w drugiej 
sali i w hallu nadaremnie starali się ujrzeć co się 
dzieje przy głównym ołtarzu, że to już „odtrąblono". 
I oto ten przemiły szum powszechnej rozmowy wy
pełnił cały budynek. Panie podawały wino i cock- 
tail‘e. Krążyły tace z cocktailowymi przekąskami. 
Roztasowaliśmy się po wszystkich salach, hallach, 
klatkach schodowych. Wszędzie pełno znajomych, 
pełno luminarzy emigracyjnego życia, jakby wielki 
dzień narodowego zjednoczenia już nastał 1 u nas 
go święcono.

O godzinie 6-ej otwarto bar. Ciasno tam było 

odrazu. Trudniej było wejść niż dostać wódkę bo 
sprawnie odmierzane kieliszki rozchodziły się wśród 
obecnych w rekordowym czasie. Przed ósmą za- 
brzmiały dźwięki orkiestry. Należało spróbować 
nowe, świeżo wyfroterowane (nie przeze mnie) pod
łogi. Sale, orkiestra i podłogi zdały egzamin, obecni 
dobrze się bawili późno w noc, tańcząc, pijąc lub 
delektując się doskonałą kolacją w ślicznej sali re
stauracyjnej.

Dom jest otwarty. Nim skończę godzi się opro
wadzić cierpliwego Czytelnika po wyższych piętrach. 
Na drugim piętrze jest nasz pokój klubowy z tele
wizją i stolikami brydżowymi. Przy pokoju klubowym 
jest taras na południowej stronie budynku, osłonięty 
od wiatru z widokiem na ogród. Reszta piętra dru
giego, piętro trzecie i czwarte mają pokoje miesz
kalne, w tej chwili cierpliwie i luksusowo meblowane 
dla goszczących w Londynie kolegów.

Godzina Walnego Zjazdu się zbliża. Padną za
pewne głosy krytyki — bo zawsze coś się komuś nie 
podoba, trzeźwe i rzeczowe głosy doradcze i głosy 
bezkrytycznego zachwytu. Nowy dom nad Tamizą 
został kupiony przez poprzedni Zarząd w ostatnich 
dniach kadencji urządzony przez obecny Zarząd 
który miał najtwardszy orzech do zgryzienia. Na
stępny Zarządl powinien z nowego domu zrobić nie 
tylko piękną fizyczną siedzibę Samopomocy, lecz 
także prawdziwy duchowy i serdeczny ośrodek naszej 
organizacji. Klub gdzie londyńczycy będą się zbierać, 
gdzie pływający koledzy będą zjeżdżać podczas swych 
londyńskich wizyt. Ośrodek, do którego ci, którzy raz 
w nim byli będą tęsknić, wspominając nie tylko wy
godne meble i piękne ściany, lecz przede wszystkim 
duch braterstwa i wspólnoty tak minionych przeżyć, 
jak przyszłych celów, które wszystkim kolegom 
przyświecają

W. Krzyżanowski

APEL.
Weszło ml już bez mała w zwyczaj prawie, iż po 

kilku miesiącach czy latach pływania ściągam dla 
odpoczynku i odprężenia do Londynu. Siłą rzeczy 
zakotwiczam w Samopomocy, jako miejscu, gdzie 
mogę jeszcze ujrzeć grono z którym przecież niejedną 
przygodę się przeżyło, nie jeden kielich wychyliło, z 
którym przecież łączy mnie... jakże wiele.

Mamy dom, restaurację, bar, pokoje 1 t.d. i gdy 
tak czasami przebywam tam, uderza mnie, że to 
wszystko choć ładne to jednak brakuje w nim czegoś 
co by mówiło, że pływamy, że podróżujemy, że pęta
my się po licho wie jakich dziurach świata, że widzi
my rzeczy ciekawe i egzotyczne, czasem drobiazgi 
charakterystyczne któreby w naszym domu przyo
zdobiły i ożywiły trochę nasz sitting room czy ściany.

Mając to na uwadze podrzuciłem tam kilka dro

biazgów, które przyjęte z wdzięcznością zaintrygują 
także nie jednego bywalca.

W jakimś Lagos czy Galapagos, Saigonie, w Rio 
czy Tokio, wszędzie spotkać można dziesiątki drobiaz
gów, charakterystycznych dla danego kraju. Prze
mierzając te zakątki świata, może byśmy pomyśleli, 
że przecież może coś z tego upiększyłoby nam 13, 
Chelsea Embankment, tak, by dom nasz był ciekawy, 
ładny i oryginalny.

Rzucam apel do kolegów pływających! Przywoź
cie ze świata zakątków, estetyczne i ciekawe dro
biazgi do naszego domu przy 13, Chelsea Embank
ment, żeby londyńczycy wiedzieli, że dom ten ma 
rzeczywiście posmak domu ludzi morza i ludzi szero
kiego świata j słonej wody.

S. Kince
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„KŁOPOTY DOMOWE"
Był kiedyś na Drayton Garden — prawda, że trochę 

mały, 
stary, z ukrytym grzybem, spleśniały i schorzały 
Dom Samopomocy. Niewygodny i ciasny, 
lecz za to nasz! Kochany, marynarski i własny.

Ci — co go kupowali nie mieli jeszcze wtedy 
pełnego doświadczenia, nie przewidzieli biedy 
wynikłej z kupna grzyba, bo każdy pokryjomu 
miał pełno innych zmartwień — wyzbyty swego 

Domu.

Następcy zmyślnie wybrnęli. Tak długo się kręcili, 
radzili, że się szczęśliwie „grzyba" nawet pozbyli. 
Z nieznaczną tylko stratą — gdy się przypatrzeć 

z bliska.
Nieważne. Ważne kupno — zamiana „towarzyska".

Ważne też, ae naukę dobrą na Drayton nabyli 
i duchem — by w las nie poszła — nowy dom 

otworzyli.
Z polskim Orłem w witrażach — tradycja pełna 

czaru
Jedna tylko drobnostka ... nie wolno trzymać baru!

A rzecz wprost niesłychana, niewiarogodny wypadek, 
by się dom polski ostał ... z członkowskich tylko 

składek.
Owszem, niektórzy płaeą — tak z grubsza jedna 

czwarta, 
więc cała chałupa stoi — tylko barem podparta.

A tu baru nie wolno — i nie ma o czym gadać! 
Anglicy twierdzą, że u nich bez wódki można jadać, 
że też tam mają swe zjazdy — pod ciepły smak 

herbatki, 
śluby, pogrzeby, chrzciny, czy inne dziesięciolatki.

Dziwnego to narodu obyczaj, proszę Państwa, 
aby te wszystkie hece odprawiać bez pijaństwa! 
Bo gdzie jak nie przy wódce — i tylko przecież 

w barze 
można spotkać znajome, stare i... starsze twarze.

I przy pełnym kieliszku, rzeczowo i spokojnie 
śnić o P.K.P-erze i o ... następnej wojnie.
A tu jak na złość Anglicy — i tak ogromnie nie 

w porę, 
brutalnie wytrącili główną domu podporę.

Więc Zarząd (już z doświadczeniem) uchwalił, by 
się nie dać, 

zrobić na złość Anglikom i ... dom bez baru sprzedać. 

Więc zwarci i gotowi i pełni o nas troski 
dobrali do pomocy „nosy" i mniejsze „noski" 
i poty zabiegali i poty się trudzili, 
że nim sprzedali drugi — już trzeci dom kupili!

„Free hołd", na Chelsea 1 prawie tuż nad wodą. 
Obszerny i dostojny, co wiktoriańską modą 
rozsiadł się wygodnie. I z barem i bez grzyba.
Wymaga wprawdzie remontu, w czasie którego chyba

już żadna zaraza nie wyjdzie! Ach! radość nas 
rozpiera 

że się przed nami przyszłość wreszcie „ku morzu" 
otwiera!

Lecz zanim to nastąpi — dziś sytuacja jest taka, 
że z tego domu bez baru ... ludzie dali drapaka!

Czy szczęście się odmieniło, czy wina administracji, 
lecz przecież taki stan rzeczy wynikł z konkretnych 

racji.
Faktem jest, że dziś otwarta jest tylko restauracja, 
gdzie i kawiarnia i ciastka i wódka i kolacja.
Reszta wieje pustkami, tonie w mroku ciemności 
Trudno, ażeby ten nastrój mógł nam sprowadzić 

gości.
Kilka stolików, kelnerka i cisza w krzesłach 

drzemiąca...
Aż żal, że „Samopomoc" w klubie — jakby 

nie istniejąca...

Czekamy więc przenosin do tego nowego domu. 
A gdy jest o nim mowa — ach! żebyż już nikomu 
nie wolno było rządzić, ani za wiele gadać, 
ni mebli nam przestawiać, ani też podpowiadać, 

że mamy cicho stąpać, że punkt jak na zegarze, 
gdy jedenasta godzina — już nikt ma nie być w barze. 
że Krzyża nam nie wolno, ani polskiej Bandery 
wywiesić we własnym domu! Cóż u ciężkiej cholery!

Jest przecież stare przysłowie o pewnym mądrym
Tomku 

co mógł choć na głowie stawać — u siebie, w swoim 
domku!

A że przysłowia ciągle, dobrze przewodzą narodom: 
bądźmy we własnym domu — na równi wojewodom!

P. S.
Jeszcze na Pembridge Villas jest dom (to już ten 

czwarty), 
bez szczególnej historii, ani specjalnej karty 
strat, czy też dochodów — ot, zwykły, rezydencki, 
cichy, spokojny, biedny — typowo „asystencki".

J. Krakus
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OŁOWIANI ŻOŁNIERZE
Mój dziewięcioletni syn kocha ołowianych żoł 

niemy. Poszedłem niedawno do Hamley‘a, żeby mu 
kupić na gwiazdkę. Nauczony doświadczeniem nie 
zabieram go na tego rodzaju zakupy. Pensja specja
listy w dużym londyńskim szpitalu jest nienajgorsza, 
ale nie wystarcza na zakupowanie całych miniaturo
wych armii. Nawet samemu wybór nie był. łatwy. 
Gwardia piesza i konna, Szkoci w kraciastych su
kienkach. husarze, dragoni, kanadyjska królewska 
konna policja w harcerskich kapeluszach i czerwo
nych mundurach... dość by wprawić duszę małego 
chłopaka (jeśli taki — jak powiada Makuszyński — 
ma duszę) w stan pożądliwego zachwytu.

Co wybrać? Kawalerię amerykańską z czasów 
bitew z Indianami, czy angielska piechotę z ostatniej 
wojny w battle-dressach 1 blaszanych melonikach? 
Co się będzie odbywać pod choinką we frontowym 
pokoju? — raid na Dieppe, czy ostatnia obrona gene
rała Custera? Osiołkowi w żłobie dano...

Tęgi, barczysty Anglik w oficerskim mundurze, 
z ryżym wąsikiem w kształcie szczoteczki do zębów 
przerwał moje rozmyślania.

— Nad czym się pan namyśla, doktorze? Patrz 
pan! W sam raz dla Polaka!

Krótką, bambusową laską wskazał pudełko. W 
pudełku — polscy ułani z napoleońskich wojen. Wą
sate gęby, wysokie, rogate czapy, rabaty na mundu
rach. lampasy, lance... Tylko proporczyki na lancach 
coś nie bardzo; biało-czerwone wprawdzie, ale czer
wony kolor na górze. I na czaprakach, zamiast cyfry 
napoleońskiej, korona królewska.

— 17-ty pułk lansjerów. Mundury są mniej 
więcej dokładną kopią mundurów polskich ułanów z 
czasów Napoleona. W tych mundurach pułk brał 
udział w sławnej szarży na armaty rosyjskie pod 
Bałakławą w czasie wojny krymskiej". Zbaraniałem 
zupełnie. Skąd ten ryży drab wie. że jestem leka
rzem? I że jestem Polakiem? Przecież ani orzełka, 
ani laski Eskulapa na plecach nie noszę.

Zanim ochłonąłem ze zdziwienia, Anglik zapłacił 
za pudełko i wpychał mi je w rękę.

— „Honorarium, doktorze. Za Levos. A jeśli pan 
ma chwilę czasu to proszę na kolację do mojego 
klubu."

Honorarium?... Levos?... Już pamiętam.
Gdy Włochy skapitulowały, Anglicy wysadzili 

desanty na kilku wyspach archipelagu Dodekanes- 
kiego na morzu Egejskim. Liczyli na to, że liczne 
załogi włoskie na pozostałych punktach dadzą sobie 
radę z Niemcami i że morze Egejskie przejdzie w ręce 
aliantów. Gra się nie udała. Niemcy rzucili duże 
posiłki na Dodekanezy, opanowali opór Włochów i po 
zaciętych walkach odbili wyspę Kos, jedyną z zaję
tych przez Anglików wysp, która miała lotnisko.

Małe załogi pozostałych wysp znalazły się w 
trudnej sytuacji. O żadnych większych posiłkach nie 
było mowy, bo kampania włoska pochłaniała rezerwy, 
a poza tym Amerykanie (pamiętacie ich ówczesną 
politykę: „Na miłość Boską, nie drażnić Rosji"), 

sprzeciwiali się jakiejkolwiek większej akcji na Bał
kanach. Z drugiej strony Ministerstwo Wojny nie 
chciało się zgodzić na ewakuację. Ze względów 
prestiżowych — stanowisko Turcji, partyzantka w 
Grecji i na Bałkanach — postanowiono trzymać 
Samos i Leros jak długo się da.

— „Dzięki Bogu mamy marynarkę!" powiedziały 
sobie mądrale w sztabie. Eskadra Lewantyńska do
stała rozkaz wspierania garnizonów Samos i Lercs. 
— ..Krew jest monetą Admiralicji" napisał Kipling.

Admiralicja „buliła".
Kiedy „Krakowiak" wypożyczony do Eskadry 

Lewantyńskiej przyszedł do Aleksandrii zabawa ko
sztowała już pięć kontrtorpedowców i dwa uszkodzo
ne krążowniki.

Wypady na płytkie, upstrzone minami wody 
egejskie, daleko poza zasięgiem parasolki własnego 
lotnictwa myśliwskiego nie były całkiem bezpieczną 
rozrywką. „Krakowiak" dopłacił swoje pięć groszy 
polskich do „price of Admiralty" i wylazł z tych tara
patów bez zadrapania farby okrętowej. Ale bywało 
gorąco.

Na jeden z tych wypadów załadowaliśmy posiłki 
dla Leros. Kompania 4-go pułku piechoty — East 
Kent Regiment. Sławny, stary pułk, z tradycją się
gającą czasów Stuartów, zwany „Buffs" od ciemno
żółtego koloru wyłogów. Dowodził kompanią tęgi 
młody byczek, świeżo upieczony kapitan — mój 
obecny rozmówca. Tylko nie miał tej ryżej szczotecz
ki pod nosem. Do rzeczy był chłop, chociaż ryży jak 
marchew. Bardzo był dumny ze swej nowej rangi i 
dowództwa. Trzymał się, jak sto diabłów.

Ale na dzień przed przyjściem do Leros „wzięło 
go" nagle. Ledwo się dowlókł do mesy. Nie mógł jeść. 
Suchy, bolesny kaszel, rozpalona twarz, nieprzytom
ne oczy... Prawie siłą zawlokłem go na Izbę Chorych.

Gorączka 39,6 stopni, wolne, pełne tętno, stłu
mienie opukowe nad prawym dolnym płatem, oddech 
oskrzelowy — zapalenie płuc. Oczywiście nie było 
mowy o wysadzeniu go na Leros. Musi wracać z nami 
do Aleksandrii i od razu do szpitala.

Rzucił się jak oparzony. Nic mu nie jest! Zwykłe 
zaziębienie które jutro przejdzie. Orzeczenie dokto- 
rzyny z byle cudzoziemskiej marynarki to za mało 
by go pozbawić dowództwa i udziału w akcji.

Musiałem posłać po angielskiego lekarza z okrętu 
dowódcy flotylli. Ten załatwił się krótko z moim 
pacjentem. Zaświecił mu w oczy potrójnymi złotymi 
paskami na rękawach i powiedział, że nawet oficer 
piechoty powinien być dostatecznie inteligentny, 
żeby zrozumieć, że facet z zapaleniem płuc jest tak 
potrzebny w garnizonie wyspy, która lada chwila 
może być zaatakowana, jak wrzód na pośladku.

— Shut up and obey your orders! — zakończył.
Nawet go nie badał. Wypił dwa dżyny w mesie i 

pojechał.
— Bloody Pongo — powiedział wsiadając do 

motorówki. (Pongo — małpa gibraltarska — pogard
liwa nazwa marynarska dla żołnierzy armii). — He 
does not know what is good for him. —
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Mój pacjent kiepsko reagował na leczenie sulp- 
honamidem. (Penicilliny jeszcze wtedy nie mieliśmy). 
Gorączkował, majaczył, zrywał się, rzucał, przeklinał. 
I to jak przeklinał! Soczyście, kolorowo, a paskudnie, 
z bogactwem skojarzeń, których by mu najlepszy 
carski podoficer mógł pozazdrościć. Przeklinał Pola
ków w ogóle, a mnie w szczególności.

— Potrafi cholera pomyje z pyska wylewać, jak 
krakowska przekupka! — stwierdził z głębokim uzna
niem nasz podoficer sanitarny. — Więcej się człowiek 
przy nim angielskiego przez jeden wieczór nauczy, 
niż przez miesiąc na kursie: W tych długich złorze
czących Polaków monologach powtarzał się stale ten 
sam motyw, że to już drugi raz ten taki owaki naród 
wyrządził mu świństwo.

Drugi raz? Zaintrygowało mnie to 1 gdy trochę 
przyszedł do siebie zacząłem go wypytywać o przy
czynę tej niechęci do Polaków. Okazało się, że zawsze 
ktoś z jego rodziny służył w BufTsach. Praprapra- 
dziadek w kampanii hiszpańskiej za czasów Napoleo
na brał udział w bitwie pod Albuherą. W tej bitwie 
Bulfs uzyskali przydomek „Zmartwychwstańców". 
Szarża polskich ułanów rozbiła ich w strzępy. Zebrali 
się później do kupy i przyczynili się walnie do wy
grania bitwy — stąd przydomek. Ale prapradziadek 
stracił rękę i musiał opuścić wojsko. A teraz prapra- 
prawnukowi polski lekarz podstawił nogę w karierze.

Albuherą... W Polsce u nas w salonie wisiał 
portret młodego ułana, który poległ pod. Albuherą. 
Powiedziałem mojemu pacjentowi, że nie tylko jeden 
praprapradzladek popsuł tan sobie karierę.

Następnej nocy niemieccy spadochroniarze i de
santy nawodne lądowały na Leros, a kiedy przyszli
śmy do Aleksandrii i mój pacjent odjechał sanitarką 
do szpitala, Leros był już w rękach niemieckich.

Przy kolacji mój znajomy rozgadał się na całego. 
Po naszym spotkaniu często myślał o tej starej 
bitwie pod Albuherą. Za Napoleona dobra piechota 
nie była znowu taka łatwa do rozbicia kawaleryjską 
szarżą. Czworoboki angielskiej gwardii pod Waterloo 
wytrzymały przecież przez dwie godziny ataki jazdy 
francuskiej, gdy marszałek Ney rzucił. 77 szwadro
nów, 12 tysięcy ludzi i koni, do największej szarży w 
historii. A potem, gdy . się karta odwróciła, bagnety 
starej Gwardii napoleońskiej odrzucały atak po 
ataku pruskich huzarów, angielskich dragonów, ko
zaków. . „La Gardę meurt, la Gardę ne se rend pas!" 
(Gwardii, umiera, gwardia się nie poddaje.) — 
brzmiała odpowiedź na propozycję poddania się.

Cóż więc u licha stało się pod tą Albuherą? Mój 
przyjaciel zaczął gmerać w historii pułku.

Te polskie ułany musiały być z piekła rodem. 
Uderzyli na brygadę Colborne‘a (w której byli nasi 
„Zmartwychwstańcy") 1 zrobili rzeźnię. W przeciągu 
5 minut brygada straciła 1200 ludzi. Porucznik 
Latham z Buffs‘ów, broniąc sztandaru, chlaśnięty 
szablą przez pysk z odrąbanym policzkiem 1 połową 
nosa, złamał szpadę na ułańskiej lancy. Bronił się 
rozpaczliwie drzewcem, aż padł pokłuty jak sito 
(dostał 30 ran) pod końskie kopyta. Przeżył biedak 
to wszystko i straszył potem dzieci w Anglii okropną, 
pokiereszowaną, beznosą gębą.

Polacy przyczynili się także do przydomka dru
giego angielskiego pułku za jednym albuherskim 
zamachem.

57 pułk piechoty, obecny Middlessex Regiment, 
stracił w tej szarży z 30 oficerów i 570 żołnierzy 20 
oficerów i 420 żołnierzy. Dowódca, płk. Inglis, ciężko 
ranny, nie pozwolił się zabrać z pola walki.

— Take careful aim and die hard — powtarzał. 
Do dziś Mlddlessex Regiment nosi przydomek „Die- 
hards".

Przybycie brygady fizylierów gwardii na pole 
bitwy przeważyło szalę na korzyść Anglików.

„Anglicy zostali pobici, ale nie chcleli uciekać!" 
— meldował z niesmakiem francuski generał.

Mój znajomy doszedł do wniosku, że te polskie 
ułany co mu porąbały prapradzladka to musiała być 
nie byle jaka jazda.

Jak spisały się inne pułki w zetknięciu się z Po
lakami?

Waterloo...
Masy francuskiej jazdy przedarły się przez 

pierwsze linie pozycji angielskich pod La Haye 
Sainte. Wściekłe wariackie przeciwnatarcie na bag
nety 5-tej dywizji piechoty angielskiej powstrzymało 
i zmieszało Francuzów. Generał Ponsonby, dowódca 
Union Brigade, wykorzystał okazję. Trzy pułki ka
walerii wpadły na Francuzów. I to jakie pułki — 
1-szy pułk dragonów królewskich, Scots Greys (ci z 
papierosów) i Inniskilling Dragoons. Roznieśli Fran
cuzów na szablach i kopytach. Wsparła Ich brygada 
ciężkiej jazdy lorda Somerseta, która się właśnie 
przerżnęła przez masy francuskich kirasjerów Kel- 
lermaną. Harcownicy z pułku szkockiej piechoty, 
widząc rodaków pędzących do szarży, nie wytrzymali. 
Chwytając za siodła i strzemiona, niesieni w po
wietrzu, łopotając kraciastymi kieckami jak wielkie 
krwiożercze ptaki pojechali do ataku z kawalerią. 
Dotarli do baterii francuskich. Wydawało się, że nic 
nie powstrzyma zwycięskich Brytyjczyków. Wtem 
zafurkotały w powietrzu biało-czerwone proporczyki 
polskich ułanów Jaqulnot‘a. Zderzyły się dwie fale 
konnicy... i rozpędzona masa kawalerii brytyjskiej 
została raptownie zatrzymana. Padł dowódca Union ■ 
Brigade, gen. Ponsonby. Zginął generał Picton. 
Anglicy, straciwszy około czterech piątych ludzi wy
cofali się w nieładzie.

Skąd ta ułańska wyższość nad, innymi typami 
konnicy i ta umiejętność rozbijania w drzazgi że
laznych czworoboków piechoty? Odpowiedź: — lanca.

Zarzucona od siedemnastego wieku przez armie 
zachodnie, jako staromodna i mało użyteczna lanca 
pozostała zawsze ulubioną bronią polskiej jazdy.

Gdy Napoleon począł organizować polskie pułki 
lekkiej kawalerii, Polacy prosili o lance. Francuscy 
eksperci kawaleryjscy śmiali się z początku pogardli
wie. Prymitywna, ciężka, niewygodna broń, utrud
niająca swobodę ruchów jeźdźca, bardziej niebez
pieczna dla swoich niż dla nieprzyjaciela. Dobra dla 
dzikich murzynów, ale do niczego w cywilizowanej 
kawalerii. Ci polscy barbarzyńcy doprawdy powario
wali...
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Ale gdy polski podoficer zwalił z koni trzech 
kirasjerów gwardii jednym mlyńcem lancy bez 
ostrza, Napoleon, który się przyglądał tej pokazowej 
walce zgodził się na wprowadzenie tej broni i obok 
strzelców konnych i szwoleżerów powstały pułki pol
skich ułanów. Ten lekki jesionowy kij zakończony 
krótkim ostrzem, z biało-czerwoną chorągiewką, oka
zał się straszną bronią w doświadczonych rękach. 
Pchnięcie ostrzem, poparte wagą konia i jeźdźca, 
było trudne do odbicia szablą, czy muszkietem, ale 
równie straszliwy był młyniec. Morale najlepszego 
żołnierza załamywało się pod tym gradem szybkich 
ciosów, sypiących się na głowy, szyje, ramiona i ręce, 
ciosów na które nie było skutecznej odpowiedzi.

Doświadczenia z napoleońskich wojen spowodo
wały wprowadzenie lancy do angielskiej kawalerii. 
Oryginalna polska lanca z pod Waterloo została wy
ciągnięta z muzeum wojskowego i zbadana przez 
specjalną komisję — zbadana tak dokładnie że 
„wsiąkła" i nigdy nie powróciła do muzeum ku zro
zumiałemu oburzeniu kuratora.

Pięć pułków lekkich dragonów zostało przemia
nowane na lansjerów i przemundurowane na polską 
modłę — w wysokie rogate czaka, długie spodnie 
z lampasami i mundury z wyłogami polskiego typu. 
Lansjerzy, co lepsi, na gwałt zapuszczali srogie ma
zurskie wąsiska na ułańską modłę. Nawet biało- 
czerwona chorągiewka na lancy pozostała, tylko 
porządek kolorów został odwrócony.

Inne armie również powprowadzały lance w ka
walerii. Pierwsi żołnierze niemieccy którzy przekro
czyli granicę Francji w 1914 roku to byli pruscy 
„Uhlanen", z błazeńską karykaturą polskiej roga
tywki na czubku pruskiej pikelhauby.

Rozstałem się z moim znajomym późnym wie
czorem. Nie wiem czy i kiedy się znowu spotkamy, 
bo wyjechał z Anglii następnego tygodnia. Nie 
pytałem dokąd. Malaje, Kenya, Singapore, Cypr...? 
Nie wiem.

Ale mój syn często się bawi tymi lansj erami.
To jego najbardziej ukochani żołnierze.

W. Stachurko

KRONIKA STOWARZYSZENIA
Walny Zjazd

Zarząd Główny S.M.W. zawiadamia wszystkich 
Kolegów iż zgodnie z § 24 Statutu Stowarzyszenia, 
tegoroczny Walny Zjazd S.M.W. odbędzie się w 
dniach 7 i 8-go kwietnia (sobota, niedziela) Zarząd 
Główny S.M.W. prosi wszystkich członków o jaknaj- 
liczniejszy udział w Zjeździe, względnie przekazanie 
swego głosu na innego kolegę, tak by Walnemu Zjaz
dowi zapewnić ąuorum wymagane Statutem.

W związku z tym prosimy wszystkich Kolegów, 
którzy zalegają ze składkami członkowskimi o jaknaj- 
szybsze ich uregulowanie. W MYŚL STATUTU ORAZ 
OSTATNICH UCHWAŁ ZARZĄDU GŁ. S.M.W. 
PRAWO GŁOSOWANIA NA WALNYM ŹJEŹDZIE 
MAJĄ JEDYNIE CI CZŁONKOWIE KTÓRZY NIE 
ZALEGAJĄ ZE SKŁADKAMI DŁUŻEJ NIŻ 6 MIE
SIĘCY.
Nabożeństwo Żałobne

Z okazji święta Marynarki Wojennej odprawione 
zostało w dniu 11.2.56 w Brompton Oratory Nabożeń
stwo żałobne za spokój dusz poległych i zmarłych 
Oficerów, Podoficerów i Marynarzy.
Bal S.M.W.

W dniu 11 lutego z okazji święta Mar. Woj. odbył 
się doroczny bal S.M.W. w salach nowego domu, przy 
13 Chelsea Embankment. Z opinii uczestników należy 

wnioskować, że bal był w całym tego słowa znaczeniu 
imprezą udaną. Frekwencja jak na możliwości po
jemnościowe naszych sal bardzo duża, bo około 275 
osób. Organizacją balu zajęło się jak zwykle nasze 
Koło Pań i dzięki ich staraniom i energii czysty 
dochód z biletów wstępu wyniósł £116.4.6, którą to 
sumę wpłacono do kasy S.M.W.
Nowa Siedziba S.M.W.

Jak już Kolegów powiadomiliśmy Stowarzyszenie 
nasze przeniosło się z końcem grudnia do nowego 
domu przy 13 Chelsea Embankment, London, S.W.3. 
Otwarcie domu a właściwie części klubowej nastą
piło oficjalnie w dniu 8-go stycznia. Na otwarcie 
zaprosiliśmy oprócz członków Stowarzyszenia przed
stawicieli bratnich organizacji oraz osobistości zwią
zane z S.M.W. Poświęcenia domu dokonał ks. Infułat 
B. Michalski. Obecnych było około 300 osób. Z niektó
rymi swoimi wrażeniami i częściowym opisem uro
czystości dzieli się z nami w swoim felietonie kol. 
Krzyżanowski. Z naszej strony chcielibyśmy podać 
Kolegom krótki opis naszego nowego domu.

Dom jest położony nad Tamizą między Albert 
Bridge i Chelsea Bridge, i patrzy swoim frontem na 
znajdujący się po przeciwnym brzegu rzeki Pleasure 
Garden, Battersea Park. Dom jest freeholdem o czte
rech piętrach. W basemencie kuchnia wraz z wszyst
kimi przyległościami i magazynami oraz kancelaria 
dla kierownika i pokój dla „housekeeper‘a“. Na 
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parterze ładny hall o dębowej boazerii. Na parterze 
znajdują się duży bar — oryginalny i stylowy, mały 
salonik oraz kancelaria S.M.W. Na pierwszym piętrze 
nowocześnie urządzona restauracja, kawiarnia oraz 
sala taneczna. Na drugim piętrze cztery pokoje 
z których dwa mają być ewentualnie przeznaczone 
na Klub bridge‘owy. Trzecie i czwarte piętro stanowi 
razem 12 pokoi z których kilka dużych. Całość jest 
świeżo odnowiona i częściowo umeblowana. Jest 
winda osobowa do czwartego piętra i w najkrótszym 
czasie Zarząd S.M.W. ma zamiar wybudować windę 
kuchenną z basementu na 1-sze piętro. Jest to jeden 
z najelegantszych lokali polskich w Londynie. By dać 
pojęcie Kolegom o nowym domu postaramy się w 
najbliższym numerze zamieścić szereg zdjęć.
NOWI CZŁONKOWIE S.M.W.

Ostatnio zgłosili swoje wstąpienie i zostali przy
jęci do naszego Stowarzyszenia: kol.kol.:

J. Wondraczek
S. Lasocki
W. Zajączkowski
Z. Pawlicki 
Helena Zych 
Dr W. Limonienko 

p. E. Ihnatowicz — wspierający 
p. L. Rencki „
p. Krystyna Turska 
Mr. D.E.O. Alldridge ,,
p. S. Bogucki 
p. F. Szuta 
Mr. T. Bishop „
p. B. Mol „
p. S. Gałyński 
p. S. Spohn „
p. J. Krupiński 
p. L. Izienicki „
Nowych członków Stowarzyszenia witamy ser

decznie w naszym gronie.
Przyjazdy

W przejeździe odwiedzili nas następujący ko
ledzy:

Z. Wojewódzki
J. Kince
M. Maciejewski i=sr
S. Witkowski
B. Biskupski
B. Cwej
L. Mizgalski 
J. Starzycki 
A. Piechowiak 
W. Smyłła 
J. Piór 
J. Wondraczek 
Z. Janowski 
Z. Jagusiewicz 
S. Kmiecik 
J. Kowalski 
R. Jedyński 
M. Ołdakowski

Dary na S.M.W.
Z. Werakso X. £ 1.10.0

M. Wasilewski 100
M. Maciejewski 3.10.0
S. Witkowski 3.10.0
W. Smyłła 3.10.0
Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za przeka

zane dary.
Z żałobnej karty

W styczniu b.r. zmarł w szpitalu w Brighton po 
krótkiej chorobie kolega st.bsm. Leon Iwkowskl.

Cześć Jego pamięci.
Konkurs na Managera Domu S.M.W.

W wyniku konkursu na funkcję Kierownika 
Domu i Klubu S.M.W. rozpisanego w listopadzie 
ubiegłego roku, przyjęty został kmdr. S. Lasocki. 
W przeciwieństwie do domu przy 20 Wetherby Gdns. 
gdzie Klub był wydzierżawiony, obecnie prowadzimy 
dom we własnym zakresie.
Koło S.M.W. — Glasgow

Koło S.M.W. Glasgow brało udział w uroczysto
ściach 11-go listopada organizowanych przez polskie 
instytucje na tamtejszym terenie. Prezes Koła 
Glasgow bierze udział w zebraniach Rady Polonii 
w Szkocji.

W dniu 10-lutego odbyła się w salach domu 
Kombatanta w Glasgow zabawa marynarska która 
zgromadziła ponad 100 osób, co jest bardzo dużą 
liczbą na tamtejszym terenie. Zabawa udała się nad
spodziewanie. W dniu 12-go lutego w kaplicy polskiej 
została z inicjatywy Koła odprawiona Msza św. za 
dusze poległych i zmarłych oficerów, podoficerów 
i marynarzy.

W dniu 4-go marca odbyło się Walne Zebranie 
członków S.M.W. Koła Glasgow.
Koło S.M.W. — Plymouth

Dnia 6 stycznia Zarząd Koła urządził gwiazdkę 
dla dzieci polskich których zebrało się 39. Prócz tego 
zaproszonych zostało 10 dzieci z katolickiego siero
cińca w Plymouth.

Z okazji święta Polskiej Marynarki Wojennej 
w 10 lutego Zarząd Koła urządził lampkę wina dla 
członków i zaproszonych gości. Przybyło około 40 osób.

W połowie marca, odbędzie się Walne Zebranie 
członków Koła.
Koło S.M.W. — Brighton

Zarząd Koła Brighton niezależnie od paczek 
świątecznych wysyłanych przez Zarząd Główny 
S.M.W. zorganizował we własnym zakresie pomoc w 
postaci paczek dla chorych kolegów z Kola Brighton.

Koło wzięło czynny udział w zorganizowaniu 
uroczystości jubileuszu 25-cjo lecia kapłaństwa ks. 
T. Wojtasa i przyczyniło się do ufundowania jubila
towi kielicha mszalnego. Ks. Wojtas jest członkiem 
wspierającym S M.W.

Zarząd Koła urządził Bal Sylwestrowy który był 
imprezą wybitnie udaną i podkreślił żywotność Koła 
na terenie Brighton.
Osobiste

W grudniu ub.r. zawarł związek małżeński z p. J. 
Budzyńską, kmdr.ppor. Stanisław Rusiecki.

Państwu Rusieckim składamy najlepsze życzenia.
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Komisja Opieki i Fundusz im. kpt mar. J. Ginsberta
Od wydania poprzedniego numeru „Naszych 

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

Samopomoc Weteranów Mar.
Woj. — New York £ 26.12. 6

Liga Morska w Ameryce
(w Święto Morza) 79. 5. 3

Oddz. Ligi Morskiej — Powiat
Jasło §. 4. 5

Oddz. Ligi Morskiej —
Hammond, Indiana 17.12. 1

L.m. — 3 Oddz. Sanitariuszek 8.16. 1
Stowarzyszenie Matek

Weteranów Ii-ej Wojny 3.10. 5
L.M. Oddział Białego Orła 8.16. 1
L.M. Oddział Grom 7. 0.10
A. Sitko — dla uczczenia

pamięci zmarłej żony 17.12. 1
Zamiast życzeń świątecznych:

F. Pitułkowie 3. 0. 0
J. Busiakiewiczowie 1.10. 0
M. Hrynkiewicz-Moczulscy 1. 2. 6
J. Mlodyńska 7. 6
B. Biskupscy 1. 0. 0
S. Rusiescy 110. 0
W. Nadratowski 1. 1. 0

A. Tomczak 10. 0
Z. Chmielewski 5. 0
J. Piór 3. 0. 0
T. Hermaszewski 1. 0. 0
L. Ziembiccy 1. 0. 0
A. Wacięga 1. 0. 0
O. Gliński 10. 8
Bezimiennie 1. 0. 0
C. Kruszczyński 5. 0
E. Iwaszkiewicz 1. 0. 0
P. Bukraba 1. 0. 0
A. Tyc 1. 0. 0
A. Guluk 1. 0. 0
B. Paprocki 1. 0. 0
B. Żukowski 2. 0. 0
F. Doliński 10. 0
J. Danyluk 1. 0. 0
T. Fabisz 4.10. 0
B. Karczewski 10. 0
H. Chwalibóg 10. 0
Kami Office 2. 2. 0
P. Kunc 10. 0
L. Kuźmiński 1. 0. 0
W. Zaziemski 1. 0. 0
B. Wroński 1. 0. 0
W. Kosianowski 1. 0. 0
B. Lassa 1. 0. 0
R. Haberlau 5. 0. 0
S. Mrozowski 1. 0. 0
C. Żmija 1. 0. 0
B. Gawęcki 3. 0. 0
M. Koziełło 1. 0. 0
A. Cieszkowska 5. 0
A. Grochowscy 10. 0
E. Mentryka 10. 0
Z. Wojewódzki 10. 0
W. Starzewski 10. 0
M. Zołyński 1. 0. 0
L. Kawerniński 10. 8
S. Włodarczyk 10. 0
R. Bakies 1. 0. 0
H. Zejma-Górska 10. 0
J. Giertych 5. 0
A. Reyman 10. 0
R. Dulla 2. 0. 0
T. Kubiakowski 3. 0
Dr. S. Dzik Jurasz 3. 0. 0
W. Majewski 3.10. 5
M. Białowski 1. 0. 0
A. Hulewicz 10. 0
C. Sleziak 1. 0. 0
J. Wojtyra 10. 0
A. Kwaśnica 12. 0
S. Kramek 1. 4. 0
F. Klewin 5. 0
A. Kwaśnica 4. 0
H. Gryko 10. 0
W imieniu inwalidów, chorych i ich rodzin 

Komisja Opieki składa wszystkim ofiarodawcom 
gorące i serdeczne podziękowanie. Dary te przyczy-

O. Koreywo 
E. Miodyński 
Z. Kleczyńska 
J. Wańkowski 
J. Rochowczyk 
A. Trzyna 
W. Łomidze 
K. Łowczynowski 
K. Hess 
Z. Kiciński 
J. Kowalski 
H. Gryko 
W. Lasek 
E. Nowak 
F. Jasłowski 
M. Kadulski 
F. Herman 
K. Domański 
P. Dobrowolski 
W. Bogdanów 
J. Koziołkowski 
C. Wnorowski 
A. Browarski 
J. Hancyk 
W. Śliwiński 
W. Zaremba 
J. Kiłaczycka 
W. Herzog 
J. Mączka 
J. Lisowski 
S. Sienkiewicz 
M. Żurawski

1. 0. 0
16. 0

2. 0. 0
12. 6

3.10. 5
10. 0

4. 0 0
10. 0

2.14. 5
24.15. 9

1. 0. 0
1. 0. 0

10. 0
1. 0. 0
6. 0. 0

19. 3
1. 0. 0

5. 0
10. 0

1. 0. 0
1. 0. 0
1. 5. 0

5. 0
10. 0

5. 0. 0
15. 0

1. 0. 0
2. 0

10. 0
1. 0. 0
1. 0. 0
1. 0. 0
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niły się do wysłania tradycyjnych paczek na święta 
Bożego Narodzenia. Paczki otrzymali koledzy nasi w 
Anglii, Francji i Szwecji oraz rodziny po poległych 
w Polsce. Ogółem pomocą świąteczną objęte zostały 
92 osoby.

Paczki miejscowe zawierały: życzenia świątecz
ne, kiełbasę, makownlk, sernik, orzechy, papierosy 
oraz drobne upominki. Dzieci otrzymały sweterki 
i szaliki.

Ogólny koszt paczek wyniósł £ 99.3.11.
Przygotowanie i pakowanie paczek odbyło się 

z tradycyjną już pomocą Koła Pań S.M.W. Pani M. 
Urbańczyk oraz delegaci Komisji wzięli udział w 

uroczystym Wieczorze Wigilijnym w szpitalu dla 
umysłowo chorych Long Grove, w którym znajduje 
się kilkunastu naszych kolegów.

W ciągu roku liczba kolegów naszych objętych 
pomocą nie uległa zasadniczym zmianom i w dalszym 
ciągu olbrzymia, jak na nasze możliwości ilość po
trzebuje naszej pomocy i opieki.

Komisja Opieki od pracy się nie uchyla, ale prace 
jej mogą dać pozytywne wyniki tylko wtedy gdy 
wszyscy o potrzebach inwalidów i chorych będziemy 
pamiętać.

KOMISJA OPIEKI 

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Witamy z przyjemnością w tym dziale „starych" 

znajomych kol. kol. KRAKUSA GLIŃSKIEGO. BRO- 
WARSKIEGO jak również nowego członka Kmdr. 
ZAJĄCZKOWSKIEGO. Mamy nadzieję, że nie tylko 
jako członka S.M.W., ale jako członka korespondenta. 
Klimat Kanady stwarza bowiem nastroje korespon
dencyjne, czego dowodem choćby dzisiejszy nasz 
kącik z kolegami po świecie. Pachnie po prostu ka
nadyjską żywicą, choć kol. Koziołkowski aczkolwiek 
kanadyjczyk wsypał trochę soli attyckiej (nie wiem 
czy nie przesolił) do naszego korespondencyjnego 
gularzu Czekamy na wypowiedź pisarzy i rezerwu
jemy sobie wtrącenie naszych trzech groszy.

Dziękujemy też kmdr. Wnorowskiemu za stałą 
pamięć i prosimy o przesłanie naszych pozdrowień 
kmdr. Panasiewiczowi. Kol. Kopeckiemu możemy 
tylko zazdrościć i pocieszyć się, że możemy co dzień 
oglądać Gloucester Rd. Station.

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim Korespon
dentom i przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia.

Prawda, że ilekroć spojrzę w lustro i widzę coraz 
więcej szronu na skroniach i coraz to inną zmarszcz
kę na twarzy kulę się w sobie jakimś dziwnym skur
czem żalu, że oto nadchodzi jesień życia i jak gdyby 
zmierzch czegoś co właściwie nie przyszło. To nie jest 
żal minionej młodości, byłby to bowiem czysty dowód 
mazgajstwa. Po prostu żal, że młodości tej człowiek 
nie przeżył całkowicie, widzi się w niej jakieś luki, 
braki — jakby czegoś się nie zdążyło nie przez za
pomnienie, a przez to, że gwałt jaki zadała przemoc 
zniwelował zupełnie możliwości wyżycia się dla 
swoich, dla naszych wspólnych spraw i potrzeb.

I dziś właśnie kiedy ten stan rzeczy przechodzi 
w stan chroniczny, żal mi jeszcze bardziej, że resztę 
tych lat najbardziej może wartościowych i twórczych,

Genua
26. XI. 1955.

Dawno już nie pisałem do „Sygnałów" ani dla 
„Sygnałów" i to mi proszę wybaczyć.

Dzieje się to nie w wyniku mojej obojętności do 
S.M.W., a poprostu z przyczyny zupełnie bezbarw
nego życia, a raczej młynka w jakim mnie los obraca 
już ponad 14 miesięcy.

W międzyczasie zmieniłem statek, ale że jest to 
siostrzany poprzedniego więc i adres ten sam 1 po
dróże identyczne i szarość życia ta sama.

Nie, nie wpadłem w jakiś skrajny pesymizm, lub 
zniechęcenie, zupełnie nie.



NASZE SYGNAŁY ii

poświęca się zupełnie innym interesom. I tu właśnie 
tkwi istota minorowego nastroju i niepokoju czy owa 
jesień, która srebrzy czuprynę będzie złota i górna — 
czy też chmurna i wietrzna tak jako i były te mi
nione lata.

♦
Z prawdziwym wzruszeniem czytam w ostatnim 

numerze „Sygnałów" wspomnienia o „Burzy" 1 „Bły
skawicy" oraz sprawozdanie z pobytu tych OORP w 
Anglii.

Tylko nie mogę się pogodzić z twierdzeniem Kol. 
Bilińskiego, że: „to już nie były nasze, polskie okręty" 
i, że z „okrętów pozostały tylko nazwy".

Nie jest tak, nie może być tak i nie będzie. To 
są nasze polskie okręty! Od szczytów masztów, 
aż po kil. Każdym nitem, każdym spojeniem są 
nasze. Tam każda płyta, każda deska pokładu prze
siąknięta jest naszą krwią i owiana legendą wszyst
kich niemal mórz. Z każdego działa i pomieszczenia, 
z każdego luku czy komory, lub włazu, bije w oczy 
— tym tam, gościom przygodnym i przypadkowym 
— historia walki, zwycięstwa i chwały!

A nocą, po zaciemnionych maszynowniach, po
kładach i pomoście bojowym snu ją się dusze pole
głych załóg w wiekuistej wachcie i pogotowiu. A gdy 
przyjdzie czas — jak owi rycerze skrzydlaci snem 
wieczystym w Tatrach zaklęci — zerwą się raz jesz
cze by stanąć przy działach i wyrzutniach torpedo
wych, przy sterze i kole manewrowym 1 potęgą czynu 
wiary i odrodzenia zmienią na wachcie tych obec
nych, tymczasowych.

Nic to, że w tej chwili na polskich okrętach 
przypłynęli obcy „turyści", jakże mało ważne, czy 
człowiek — przepraszam, towarzysz — który pilnuje

♦
Za Naszą Pracę i Waszą...

(dc kolegi B. Pawłowicza list otwarty)

Drogi Kolego,
List Twój (pisany niewątpliwie złotym Parke- 

rem) zamieściły „Sygnały" czarno na białym i czy
tać go będą pokolenia przyszłości, a nie mając kry
teriów porównawczych, przyjąć mogą Twe wypowie
dzi za dobrą monetę. U czytelników teraźniejszości 
list Twój wywołuje odmienne uczucia. „Sygnały" 
wędrują do mnie przez pół globu ziemskiego za 
jednym półtorapensowym znaczkiem, droga to pew
na, chociaż długa, jak każda droga morska. Na długi 
natomiast czas przed otrzymaniem ostatnich „Syg
nałów" doszedł mnie pocztą lotniczą express polecony 
polecony za całe 3/6 od Kolegi z Londynu któremu 
artykuł Twój poruszył czułe struny; żółci i wątroby... 
żałujesz Kolego w swym liście że spełniły się Twe 
prorocze, a w podrażnieniu wypowiedziane „kocha
nym chłopcom" słowa o tym że nasza praca pójdzie 
na marne i pójdzie w zapomnienie (a przejdzie do 
wieczności tylko to co Ty napiszesz...) Wspominasz 
o „podrażnieniu" a więc widocznie słuchaczom nie 
były przyjemne Twoje argumenty. Obecnie pisze do 
mnie jeden z „kochanych chłopców" co wszystkie 

obu okrętów zwie się... szczyszyn,... nlszyn, czy 
inny... syn.

Toż ich buty okryte jeszcze moskiewskim pyłem 
nie wdepczą nawet przez wieki, nie wtłoczą w fale 
Bałtyku chwały ani polskości okrętów, a czerwona 
farba propagandy nie zamaluje świeżej, jeszcze nie 
zakrzepłej, krwi— nie ich właśnie, a polskiej, gorącej 
i ofiarnej, która rumieńcem wstydu palić im będzie 
czoła i oczy i mózgi jak wyrzut sumienia.

Przeminą oni, „tymczasowi" jak minął Neron i 
Dżingis Chan i Hitler i powoli, ale nieubłaganie mija 
związek kawalerów jałtańskich. Przeminą z wiatrem 
i zapomnieniem jak każde zło zrodzone z gwałtu, 
ucisku i łez.

A one, właśnie nasze — polskie okręty będą 
trwać wiecznie jak symbol wielkiej Duszy Narodu 
Polskiego! ♦

Wałęsam się po Genui, Palermo i Neapolu i tłukę 
z zawziętością swoją tęsknotę za Krajem o bruki 
słonecznej Italii. Nie jest w tej chwili słoneczna — 
jest szara, chmurna i zimna. Jest obca i obojętna 
jak każda zresztą szerokość geograficzna nie pokry
wająca własnej ziemi.

Cóż ml z tego, że zbliża się Narodzenie Chrystusa 
Pana, cóż z tego, że witryny sklepowe jarzą się mi
lionami świateł ,a oto dziecko wpatrzone, wtulone 
całe w puszystego misia olśniewa zachwytem, a 
twarze mijanych ludzi są beztroskie i jasne. Szczęście 
1 radość jakby przepływają obok za grubą, przeźro
czystą taflą osamotnienia, tęsknoty do swoich.

Hej, mocny Boże wróć nam wszystkim w tę Noc 
Narodzenia ów uśmiech serdeczny, dziecięcy 1 po
godny.

J. Krakus

lata wojny spędził na siedmiu morzach i pyta się: 
„Jakim prawem może ktoś NAM (uczestnikom 
walk) wspominać, że nasza praca pójdzie na 
marne...?

W artykule swoim nie żałujesz Drogi Kolego... 
żeś wypowiedział pewne słowa w podrażnieniu, na
tomiast żałujesz że się te prorocze słowa sprawdziły. 
Zanim omówię meritum zagadnienia, chciałbym 
zapytać Cię. Kolego, czyś pisząc swój list, pomyślał 
o tym że mogą być współtowarzysze niedoli, którym 
nie danym było obracać się w kołach dyplomatycz
nych pod gorącym niebem Południa, ani nie danym 
im było obracać milionami dolarów w międzynarodo
wych interesach: natomiast borykali się oni z cięż
kim losem po brukach londyńskich, często w upoko
rzeniu, i jedyną radością życia była im i jest pamięć 
dawnej służby i pracy na morzu...?

Nawet gdyby było prawdą, że praca nasza poszła 
w zapomnienie, w upartym powtarzaniu NAM 
dziś po dziesięciu latach jest dla mnie coś ponurego 
jak „mental cruelty", jak w makabrycznym zawoła
niu, Ave Cesar, morituri te salutant...

Bo ci „kochani chłopcy" do których proroczo 
mówiłeś, Drogi Kolego, byli wówczas kandydatami na 
„morituri"...
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Jako odpowiedź na Twe prorocze słowa, obciął
bym na tym miejscu podzielić się wrażeniami z mojej 
wędrówki po świecie. Rozpocznę od opowiadania jak 
ja dostałem ostatni medal. Czasu wojny medale da
wali mi Król — imiennik, wieszał je na mundur Szef 
— imiennik... a ostatni medal dał mi kolega, pod
władny <— imiennik, medal bodajże najmilszy, bo 
natury moralnej. Wracając z wywczasów poprzez 
północną Francję, spotkałem „przypadkowo" na ulicy 
kolegę z oo.pp. co zanim drugą belkę na rękaw dostał 
był już starszym zmiany prawego1 Diesla. Fiszę „przy
padkowo" w cudzysłowie, bo czy my wszyscy w tym 
życiu spotykamy się tylko sfią przypadku? Czy kata
klizm światowy którego byliśmy uczestnikami byl 
wywołany tym przypadkiem...? Ale to już inny te
mat. Kolega-imiennik przyszedł do nas na okręty po 
upadku Francji, gdy zatonął „Orzeł", gdy na Anglię 
szła inwazja. A razem z nim przyszła na okręty 
gromadka ochotników takich jak on, urodzonych we 
Francji, co Kraju w życiu nie oglądali ale poszli 
służyć jego sprawie. Był to najlepszy i najmilszy 
element marynarki z jakim danym nam było służyć. 
Z kolegą-lmienniklem mieliśmy więc sporo do wspo
minania przy spotkaniu. Godzina była jeszcze młoda, 
uderzyliśmy w najbliższe „bistro" i zasiedli przy ko
lejce „Pernod bien tasse". Kolega pracował w kopalni 
węgla po paru latach doszedł do odpowiedzialnego 
stanowiska kierownika łańcuchowej wyclągaczki 
węgla na powierzchnię i z bardzo dobrą płacą. Ożenił 
się i cieszył się oczekiwaniem trzeciego już potomka. 
„Panie Kapitanie" mieszało mu się z początku z „Mon 
Commandant", ale po trzeciej kolejce Perncd prze
szedł już całkiem na „Commandant". Kiedy wyczer
pał już całą serię swych osobistych przeżyć, gdzieś 
przy dziesiątej kolejce... zawiesił ml medal. „Com- 
mandant" ja chyba nigdy nie zapomnę naszej służby 
na okręcie. Ale to nie dlatego że brodaty Domicz po 
zenzach mnie pędzał, a dziobaty Sienkiewicz kazał 
zawory Dieslowe czyścić czy trzeba było czy nie... 
Było takie podwórko w rozwalonym przez bomby 
Lazaretto na Malcie, gdzie paręset lat temu trupy 
trędowatych palili, a teraz trupy nieodnalezlonych 
spod gruzów podwodnlków woniały, gdzieśmy się co 
niedzielę na odprawę dowódcy zbierali... Ile razy ja 
w nocy siedzę przy swojej wyciągarce w połowie drogi 
między dnem kopalni i powierzchnią, i oczy mi się 
do snu kleją, tyle razy przypominają ml się słowa 
z tych odpraw, że od każdej sumiennie dokręconej 
śruby w Dieslach może zależeć bezpieczeństwo całego 
okrętu, że w ręku każdego z nas jest życie1 całej za
łogi, że kto będzie dobrym smarowniczym na okręcie, 
to po powrocie do Kraju potrafi być tak samo dobrym 
monterem w kopalni, tramwajowym, sołtysem albo 
starostą... *

Z kolegą Mietkiem Kobierzyckim widzieliśmy się 
ostatni raz w tragiczną środę, 13 września 1939. 
Gdynia-mlasto się poddała a my siedzieliśmy na 
zboczu Oksywskiej Kępy, niewrażliwi na padające 
wokół pociski z dalekiego „Schleswiga" i bez słowa 
patrzyliśmy na stocznię gdyńską, gdzie jeszcze trzy 
tygodnie temu przerabiał się w doku „Gen. Haller", 
nasz własny okręt, który mieliśmy objąć jako d-ca 
i zastępca, dla naszych badań sygnałowych... Z ko

legą Mietkiem odnaleźliśmy się dopiero teraz poprzez 
jego list z Argentyny, z którego pozwalam sobie cy
tować dosłownie, ...Marynarka nauczyła mnie wiele, 
zarówno w sensie technicznym jak i moralnym i bo
rykając się z życiem, z doświadczenia tegoi czerpałem 
obficie..." *

Emigrując z Londynu i przybywszy do Vancouver 
B.C., zaznaliśmy niezwykłej gościnności u państwa 
Pulchnych. Zaprosili nas na mieszkanie do swego 
domu i nie chcieli wypuścić „dopóki się nie urządzi
cie"...

Kolega Pulchny jest najlepszym typem pioniera- 
kolonisty: ruchliwy, energiczny, i zapobiegawczy, dla 
wszystkich uczynny i uśmiechnięty. Przyjechał tu 
jako rolnik, jeździł jako tramwajarz, obecnie jest 
jednym z 4-ch inspektorów ruchu ulicznego wielk.ego 
miasta. Pracując nocami, w dzień sprzedawał zasta
wy stołowe, domy i nieruchomości, dorobił się sam 
dwóch domów oraz pięciorga potomstwa. Przecho
wuje pieczołowicie zamknięty w szafie w plastycznym 
pokrowcu mundur i czapkę — mówiąc z, uśmiechem: 
„Jeszcze się może kiedyś przyda..." Znany publiczno
ści za swą uprzejmość „Mikę" trafił do gazety 1 gdy 
w długim wywiadzie reporter zakonkludował „You 
are a clever man, Mikę" kolega Michał odparł spon
tanicznie: „Surę —• I was in the Navy... in the Polish 
Navy“... Tak jak bym go widział, gdy zatrzymuje 
konwój autobusów, by osobiście przeprowadzić przez 
ulicę staruszkę czekającą na przejście, a na słowa 
podzięki „You are a good Mikę" odpowiada z prze
konaniem: „Surę — I was in the Navy... in the Polish 
Navy...“ ♦

Praca nasza i służba nasza, Drogi Kolego, nie dla 
wszystkich miała jednakowe znaczenie. Polityk, sta
tystyk czy reporter-dziennikarz mierzy osiągnięcia 
okrętów tysiącem przebytych mil, ilością przeprowa
dzonych konwoi, strąconych samolotów, zatopionych 
łodzi podwodnych nieprzyjaciela i t.p. Dla NAS ma
rynarzy działania wojenne okrętów były tylko do
pełnieniem naszej poprzedniej pracy, sprawdzianem 
wyszkolenia technlczego i sprawdzianem zachowania 
się moralnego. Dla NAS marynarzy, praca nasza 
i służba na^za miała jeszcze wartości niewymierne, 
takie jak koleżeństwo, urabianie charakterów, zdol
ność zgodnego współżycia w gromadzie. A wreszcie, 
co wspomniał w swej doskonałej książce kolega 
Cygan (str. 31), marynarzowi pozostaje poczucie 
spełnionego obowiązku... poczucie DOBRZE spełnio
nego obowiązku.

Tak więc, Drogi Kolego, dopóki żyje mój kolega- 
imiennik, kolega Mietek, kolega „Mikę" i ostatni 
członek Granatowej Załogi, praca nasza nie pójdzie 
w zapomnienie ani na marne, praca nasza będzie 
żyła w nich samych w ich sercach i duszach, a przez 
nich będzie szła na ich otoczenie, a z nią może ten 
świat, może świat ich dzieci, wejdzie na lepsze tory...

Wracając do wartości wymiernych, mylisz się, 
Drogi Kolego, w twierdzeniu, że dla przyszłości pozo
stanie tylko to co Ty napiszesz. Jednym z naszych 
dowódców operacyjnych czasu wojny był Captain L. 
N. Shadwell, R.N., który obecnie wydał czwarty tom 
historii działań oo. pp. i daleki jest jeszcze od końca
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swego dzieła Cpt. Shadwell wzywał mnie wielokrot
nie do swego biura w Admiralicji dla wyjaśnień, czy 
uzgodnienia szczegółów dotyczących pracy naszych 
okrętów i mogę zapewnić Cię, Drogi Kolego, że praca 
ta nie poszła w zapomnienie a przeszła do historii z 
wielką droblazgowością odnośnie nie tylko wyczynów 
bojowych, ale m. in. warunków w jakich okręty pra
cowały i nastroi załogi. Przy okazji muszę dodać, że 
pierwszą korektę tego dzieła robił urzędnik Admira
licji, p. Hurford, z którym przez parę lat mieszkaliś
my dosłownie przez ścianę i korzystali z tego samego 
telefonu. Wielokrotnie spędzaliśmy długie chwile 
poprzez mur ogródka, podnosząc zalety chryzantem, 
lobelii czy pelargonii — ale ani on się nigdy nie 
zapytał skąd ja przyszedłem, ani ja go nie nagaby
wałem co on w Admiralicji robi. Dowiedzieliśmy się 
o sobie nawzajem dopiero teraz („przypadkowo") 
poprzez Capt. Shadwelha.

Jestem pewien że w innych oddziałach Admira
licji pracują inni Shadwelle i Hurfordy, którzy w 
swej pracy ujmą działalność naszych okrętów na
wodnych.

Inny temat, który na tym miejscu chciałbym 
poruszyć to wspaniałomyślnie określony przez Ciebie, 
Drogi Kolego, „nieszczęsny (naprawdę!) Album Pa
miątkowy Mar. Woj!" żalisz się, Kolego, że Album 
nie daje Ci materiałów historycznych. Tobie, Kolego, 
zawadowemu pisarzowi napisanie książki zabrało 10 
lat czasu. Wspomniany Capt. Shadwell, mający w 
ręku wszystkie dostępne materiały, będzie swą histo
rię pisał chyba z 15 lat. A Ty od autorów Albumu, 
amatorów niewprawnych, wymagasz stworzenia coś 
w rodzaju historii w ciągu 3 miesięcy...? Szukając 
materiałów do swej książki czemu nie zajrzałeś, Drogi 
Kolego, do wszystkowiedzącej Encyclopedia Britani- 
ca...? Nie znalazłbyć tam opowieści o działaniach 
bojowych naszych okrętów, podobnie jak w Albumie, 
gdyż ani Encyclopedia ani Album nie miały zamiaru 
pisać historii. Istniało natomiast Biuro Historyczne 
Mar. Woj. o którym powinieneśbył wiedzieć, Drogi 
Kolego, istnieje do dzlasiaj Instytut Historyczny im. 
W. Sikorskiego i gdybyś zechciał zwrócić się do tych 
źródeł z pewnością pomoc dla pisarza byłaby udzie
lona.

Krytyka Twa dla Albumu, Drogi Kolego, ma pew
ne podstawy, chociaż pisanie w ten sposób do Syg
nałów o Albumie wydanym przez Samopomoc Mar. 
Woj. czy aby nie jest nadużywaniem gościnności...? 
Masz rację, Kolego, że Album jest „nieszczęsny", był 
poronionym płodem Samopomocy, ale nie od rzeczy 
będzie powiedzieć właśnie Tobie, Drogi Kolego, dla
czego tak się stało. Sięgnijmy myślą na chwilę do 
naszej wspaniałej historii. Za dawnych czasów, jak 
król Władysław pod Grunwaldem jak król Jan III pod 
Wiedniem, jeden człowiek był odpowiedzialny za 
przygotowanie odpowiedniej sytuacji politycznej 
do wojny, ten sam człowiek gromadził armię i jej 
zaopatrzenie, tenże sam człowiek sprawował dowódz
two taktyczne podczas decydującej bitwy i wreszcie 
tenże sam człowiek miał za zadanie wykorzystać po
litycznie owoce zwycięstwa.

W dzisiejszym skomplikowanym świecie, zadania 
podczas wojny są podzielone między wielu ludzi, mę

żów stanu, polityków wyższego dowództwa. Na okrę
tach czy to marynarz sygnalista, czy dowódca okrętu, 
czy dowódca dywizjonu ma tylko zadanie taktyczne 
do wypełnienia z pewną analogią jak mieli bezimien
ni husarze Sobieskiego, czy szwoleżerowie Kozietul
skiego pod Samosierrą... Czy można byłoby jednym 
lub drugim powiedzieć (zanim stali się „morituri") 
że ich praca zostanie zapomniana...? Tak jak husa
rze pod Wiedniem, jak ułani pod Rokitną, tak i my 
na okrętach byliśmy takimi o których wielki pisarz 
angielski powiedział:

„theirs Is not to give reply" 
„theirs is not to reason why“ 
„theirs is but to do and die"

Wykorzystanie owoców zwycięstwa, czy choćby 
samego faktu dokonywania działań wojennych jest 
zadaniem mężów stanu, polityków, oraz pewnego 
drobńego, wybranego odłamu społeczeństwa t.j. ludzi 
„którzy podobno potrafią pisać".

Myśmy na okrętach spełnili swój obowiązek i 
oczekiwaliśmy, że cl których zadaniem było robienie 
propagandy (t. j. mężowie stanu i pisarze) spełnią 
również swój obowiązek.

Pisarz M. Wańkowicz był pod Monte Cassino i 
napisał wiekopomną książkę o II Korpusie. Moje 
własne informacje podają mi że pisarz Z. Nowakow
ski zabiegał o przydział na okręty podczas wojny, ale 
zabiegi spełzły na niczym. Wstrzymuję się od dal
szych komentarzy i wracam do „Albumu".

Otóż kiedy powstała Samopomoc M. W. jedną z 
pierwszych prac do wykonania był projekt wydania 
Albumu Pamiątkowego. Nie historii Mar. Woj., ale 
pamiątki, którą każdy rozjeżdżający się na krańce 
świata mógł zabrać ze sobą, albumu fotografii, któ
rych widok odtwarzałby każdemu w pamięci i w 
sercu obrazy dawnych przeżyć Utworzył się Komitet 
Wydawniczy, do którego weszli ludzie z okrętów, ma
rynarze z pływania, amatorzy ani pisarze ani publi
cyści. Komitet Wydawniczy czerpał z materiałów 
pozostawionych przez Biuro Propagandowe M.W. (czy 
jakkolwiek się ono nazywało...) Biuro to w różnych 
okresach zatrudniało fotografów, pisarzy, dziennika
rzy, którzy jeździli po okrętach, zbierali reportaże i 
materiały do pracy propagandowej. O ile się nie mylę, 
to Biuro to było również i Twym przydziałem. Drogi 
Kolego.

Kiedy Komitet Wydawniczy zebrał się do wyboru 
materiałów do Albumu, nas — amatorów — maryna
rzy brała ciężka pasja (by nie użyć innego słowa) na 
to cośmy znaleźli. Nie chciej mnie, Drogi Kolego, źle 
zrozumieć. Przyjeżdżałeś do nas na oo. pp. wypiłeś z 
nami morze wódy, nikt Cię z okrętu nie wypędzał ani 
odmawiał informacji. Ukazał sie potem w „dzienni
ku" artykuł na 2 strony o naszych oo. pp. którego o 
ile się nie mylę Ty byłeś autorem. Osobiście więc nie 
mam zamiaru być niewdzięcznym. Natomiast jako 
członek Komitetu Wydawniczego „nieszczęsnego" 
Albumu z żalem muszę stwierdzić, że prócz materia
łów przygotowanych przez J. Ginsberta z pracy in
nych kolegów z propagandy, włącznie z Tobą, Drogi 
Kolego, nie było ani śladu. A teraz krytyka cudzej 
pracy...



14 NASZE SYGNAŁY

Co do służb „kancelaryjnych" wspomnianych 
przez Ciebie, to czy ktoś chce czy nie chce, służby te 
stanowiły całość naszej pracy i zasługiwały na pa
mięć. Jeśli o mnie idzie, to z równą wdzięcznością 
wspominam pracę kolegi kanoniera Daszkiewicza 
czy torpedzisty Rlga, jak i kolegi Małaslewicza, który 
w czasie patroli Murmańskich gdy dowódca noc w 
noc stał, spał (i do rymu...) na pomoście, pamiętał 
zawsze bez niczyjego nakazu by wynieść na pomost 

garnek gorącej zupy... jak i kolegi Atlasińskiego, 
który zawsze miał w zanadrzu parę extra-zapaso- 
wych „szturmowych" (albo extra-święconego dla 
dzieci kolonii polskiej w Algierze). Bo dzięki tej zupie 
i tym gaciom na... możliwe było by okręty były za
opatrzone, by pływały i walczyły. I za tym „służbom 
kancelaryjnym" nasza wdzięczność marynarska się 
należała.

J. Koziołkowski

R. R. 1 Keswick 
Ontario, Canada.

20. 12. 1955
...Od niepamiętnych czasów wybierałem się na

pisać do Samopomocy aby wznowić kontakt, ale, 
proszę mi wierzyć, w moich warunkach życia i pracy 
przechodzą niekiedy miesiące zanim się znajdzie 
wolne popołudnie by zasiąść do napisania zaległego 
listu. Nieczytane gazety i czasopisma piętrzą się w 
stosy i wreszcie wędrują na śmietnik. Z tych właśnie 
względów straciłem też kontakt z wielu przyjaciółmi.

Oczywiście zawsze się uważałem za członka Sa
mopomocy i przykro mi doprawdy że tak zaniedba
łem moje obowiązki członkowskie. Aby tymczasowo 
jakoś załatwić zaległe składki, załączam czek na 
20 doi. W przyszłości postaram się być punktual
niejszym.

List Pana Komandora był wreszcie bodźcem, w 
braku którego może znów lata by minęły zanim bym 
*lę wybrał do wznowienia mych obowlązów członkow
skich.

Uprawianie farmerstwa w warunkach samotnego 
życia jest za ciężkie. Aczkolwiek farmerka daje dużo 

satysfakcji i jest przyjemna, bo nikt się nie wtrąca 
i nie stawia przeszkód, tak iż się jest zupełnie samo
dzielnym (aby tylko podatki były zapłacone), ale robi 
z człowieka zupełnego niewolnika zwierząt i czasu, 
którego zawsze na wszystko brakuje, no i jest w do
datku zupełnie niepopłatna w warunkach olbrzymiej 
nadprodukcji wytworów rolniczych, nie mających 
nigdzie zbytu poza tym kontynentem, ze względu na 
wartość dolara.

Zawsze żyłem nadzieją sprowadzenia z Polski 
żony, i to teraz, gdy warunki zelżały i miałem wszel
kie nadzieje na rychły jej przyjazd, żona moja prze
szła niedawno b. ciężką operację wyjęcia części płuca 
i wyjazd jej stał się niemożliwy. Nic mi więc nie po- 
zostaje jak sprzedać farmę, bo1 i moje zdrowie zaczy
na szwankować, i przenieść się do miasta, gdzie życie 
bez porównania jest lżejsze. I wówczas mam nadzieję, 
że będę mógł być w ściślejszym kontakcie z Samopo
mocą.

Dziękując więc raz jeszcze za miły list, przesyłam 
Panu Komandorowi i wszystkim kolegom dużo bar
dzo serdecznych pozdrowień.

W. Zajączkowski

♦
307, Brant Ave„ Brantford,
Ontario, Canada. 17. 12. 1955.

Przepraszam za dwuletnie milczenie wogóle a za 
zaleganie ze składkami w szczególności i dziękuję za 
pełne cierpliwości podejście do tego problemu i za 
nie wyrzucenie mnie z grona członków Samopomocy 
Mar. Woj.

Mój pierwszy list z Kanady spowodował wiele 
złośliwych komentarzy ze strony przebywających tu 
kolegów, że się zbytnio chwaliłem swymi dokonania
mi i że zbyt różowo przedstawiłem życie życie w Ka
nadzie.

W dwa lata później, czyli po przeszło 4 latach 
pobytu tutaj twierdzę nadal że jest to fantastyczny 
kraj, bezwzględnie najlepszy do emigracji dla tych, 
którzy mają za sobą dłuższy pobyt w Anglii.

Przechodząc z kolei do „chwalenia się", to po
wodzi nam się zupełnie nieźle. Oboje z Ireną pracu
jemy, ona jako tłumaczka francuska, ja jako statio-

*
nary engineer (nie mogę znaleźć polskiego odpowied
nika — rodzaj podoficera wachtowego w kotłowni). 
Ponieważ zawód ten związany jest z pracą na szychty 
(2 tygodnie pracuję wieczorami 1 2 tygodnie w nocy), 
więc nic dziwnego, że mam go już zupełnie dosyć. 
Rok temu skończyłem kurs kreślarski i od paru mie
sięcy pracuję dodatkowo na pół dnia (z rana) jako 
kreślarz w dużej amerykańskiej fabryce lodówek. 
Pomijając przyjemny fakt dodatkowego uposażenia, 
praca ta daje mi najbardziej pożądaną rzecz w tym 
zawodzie, a mianowicie praktykę.

Mam więc nadzieję, że w ciągu roku, najdalej 
dwóch zacznę pracować na stałe jako kreślarz. Zbieg
nie mi się to z otrzymaniem obywatelstwa kanadyj
skiego, co jest konieczne do uzyskania pracy w prze
myśle wojennym, lotniczym, czy w ogóle w jakiej
kolwiek fabryce państwowej.

Nie jest więc w tej Kanadzie tak źle, jak to nie
którzy pesymistycznie nastrojeni koledzy starali się 
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przedstawić, że to tylko ,,czarnorobocze“ prace dla 
Polaków, że kryzys czai się za rogiem i t.n.

Uważam, że zmagania i osiągnięcia mojej skrom
nej osoby są typowym średnim przykładem dla tej 
klasy emigrantów do której należę (blorąc pod uwagę 
wiek, back ground i początkowy brak jakichkolwiek 
kwalifikacji zawodowych poza marynarką).

Przypuszczalnie niewielu kolegom tutaj powodzi 
się dużo lepiej odemnie, ale również bardzo niewielu 
powodzi się znacznie gorzej.

Na początku tego roku zmotoryzowałem się 
wreszcie, kupiwszy starego na tutejsze stosunki bo 
6-letniego Forda, który wymieniłem ostatnio na 
nowszy model Chewroleta.

Poza tym życie w małym mieście kanadyjskim 
stanowczo nie jest romansem. Atmosfera wiktoriań
ska, intelektualnie dżungla, zupełny brak teatru, 
koncertów, przyzwoitych odczytów. Balet przyjeżdża 
raz do roku, w knajpach sprzedaje się tylko piwo 
etc. Te wszystkie brakujące rozkosze można mieć w 
pobliskim Toronto (60 mil) lub Hamilton (20 mil), 
ale gdy się pracuje 11 godzin dziennie, to nawet 
balet samych hurys z kraju Mahometa nie zmusi 
mnie do wyjazdu z domu. Jedyną osłodą jest życie 
towarzyskie na brak którego nie możemy narzekać.

Obracamy się niemal całkowicie w towarzystwie 
kanadyjskim. Byliśmy o tyle szczęśliwi, że spotkaliś
my i zaprzyjaźniliśmy się z ludźmi z którymi można 
znaleźć wspólny język, którzy znają Europę przed i 
powojenną, którym pewnych rzeczy nie trzeba wkła
dać łopatą do głowy i których nie wprowadza w stan 
osłupienia n.p. fakt, że stationary engineer nie tylko 
słyszał o Shakespear‘że, ale go czytał i przerabiał w 
swoim rodzinnym języku.

Zamiar przeniesienia się do Montrealu ciągle w 

nas drzemie i jest poważnie brany pod uwagę w ra
mach naszej małżeńskiej piatiletki.

Z kolegów często widujemy kpt. Wróbla, który 
otworzył piękny sklep jubilerski na naszej ulicy. 
Reperuje zegarki po zniżonej cenie, a żony kolegów 
zaopatruje w biżuterię na przystępne raty... Znam 
jedną taką, która dostała wreszcie od męża pierścio
nek zaręczynowy w 9 lat po ślubie, wszystko oczywi
ście wina kpt. Wróbla.

Rokrocznie w lecie z prawdziwą radością witamy 
kolegów ze Stanów, pragnących odpocząć podczas 
urlopu w kanadyjskiej dziczy.

W zeszłym roku zjechał do Brantford z żoną, 
kuzynką i czworgiem dzieci, znany pisarz i komenta
tor radiowy Andrzej Przemysław Guzowski.

Popłynęły wspomnienia i Johannie Walker, na 
parę wieczorów zapomniało się o emigracji, fabryce 
i Kanadzie, znowu byliśmy z Dzikiem i Sokołem na 
śródziemnym: Malta, Beirut... „Pamiętasz to co 
Bolcio, a tamto co Jerzy"...

W tym roku zjawił się urzędnik państwowy 
z Washingtonu — Adam Suliga.

Prawdziwa szkoda, że nie można zorganizować 
takiego naprawdę walnego zjazdu członków Samopo
mocy i ściągnąć wszystkich gdzieś w jedno miejsce 
ze wszystkich stron świata, gdzie przebywają — 
Francklego w Nowej Zelandii, Kopeckiego z Rodezji. 
Barłogę Starzeńskiego z Argentyny i tylu innych 
rozsianych po świecie.

Że wpadnlemy do Europy w ciągu najbliższych 
paru lat, to nie ulega żadnej wątpliwości. Oczywiście 
chciałbym, żeby to się stało jak najszybciej.

Przesyłamy najlepsze życzenia świąteczne i no
woroczne dla całego Zarządu i Kolegów.

Oskar Gliński

30 grudnia 1955

...Za „Granatową Załogę" bardzo dziękuję. 
Uczyniła tern większą radość, że nadeszła na 
gwiazdkę.

Pozwolę sobie na krytykę powieści. „Granatowa 
Załoga" jest wierną epopeją „Błyskawicy" i „Drago
na". Niewdzięczne życie marynarza jest doskonale 
ujęte przez pryzmat dolnego pokładu. Styl zwięzły 
i szczery płynie wprost spod serca. Słowniczek wyra
zów fachowych bezsprzecznie pomoże tym, co z mo
rzem nie mieli nic wspólnego. Nastroje aliantów do 
nas w okresie wojny mogłyby posłużyć jako dowody 
historyczne. Gdyby autor przeanalizował i przedsta
wił psychikę większej grupy marynarzy, wzbogacając 
to jakimś romansem, możnaby „Granatową Załogę" 
przyrównać do słynnej powieści N. Monsarrat‘a pt. 
„The Cruel Sea“. Jestem przekonany, że nie powinno 
zabraknąć tej książki wśród b. marynarzy, sądzę, że 
tłumaczenie jej na angielski byłoby bardzo korzystne.

Znając osobiście kol. W. Cygana oraz bohaterów 
powieści, składam mu tą drogą gratulacje spowodu 
takiego sukcesu.

Równocześnie z radością stwierdzam skuteczność 
apelu o pisaniu do „Sygnałów". Nowe nazwiska za
pełniły jego szpalty. Jeszcze raz stwierdzam, że gdyby 
każdy z nas choć jeden list rocznie przesłał do Re
dakcji, nie byłoby kwestii zaniku więzi duchowej.

Z odległego kontynentu, komunikuję swoje 
ostatnie wydarzenia. Przed wszystkim zbrzydł już mi 
Montreal jako rezydencja wybitnie niesprzyjająca 
nadszarpanym nerwom, a więc przeniosłem się 20 mil 
na zachód od miasta, do pracy dojeżdżając kolejką. 
Mieszkamy nad jeziorem „Lakę of.Two Mountains", 
co z kolei zapewni żaglowanie i pływanie.

Tu jest spokojnie, jakby Kochanowski powiedział 
„Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos Twej chwale 
zdoła..." Gospodarcza koniunktura Kanady nie była 
zła w ubiegłym roku. Roczny napływ emigrantów w 
dalszym ciągu wynosi około 160.000, a przemysł roz
wija się. Jak wszędzie, część społeczeństwa rozumie 
potrzebę nowych sił, druga część pozostaje neutralna, 
a pozostała usiłuje zwalczyć przyjazd emigrantów, 
według błędnej zresztą teorii o utracie własnej pracy.

Do bardziej ciekawych zjawisk zaliczyłbym po
wstawanie poczucia narodowego w tej mieszaninie 
narodowościowej, jaką jest Kanada.
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Dzieci w szkołach studiują geografię i historię 
tego olbrzymiego kraju, którego jedna prowincja 
przekracza powierzchnię Francji, artyści głowią się 
nad projektem własnej flagi narodowej, Siły Zbrojne 
podróżują z rodzinami po świecie, polityka zagra
niczna staje się bardziej niezależna, wreszcie pomoc 
Azjatom i potęga dolara składają się na tworzenie 
się instynktu narodowego, który oby tylko nie prze
mienił się w szowinizm! Posiadanie dobrej posady 
rządowej, jest obecnie równoznaczne z posiadaniem, 
oprócz wymaganych kwalifikacji, paszportu kana
dyjskiego, który można uzyskać po pięciu latach 
tutaj pobytu.

Obecny okres nie zawsze należy do przyjemnych. 
Zima tego roku zaczęła się tutaj w połowie listopada, 
a mrozy dochodziły już do —20°F. ( 29 C.) a w pro
wincjach środkowych do —58'F (—50°). Do tempera
tury OF (—18 C) czuję się doskonale, poniżej choć 
znoszę to czasami lepiej niż tubylcy, zaczynają się 
kłopoty bolesnego nacierania twarzy 1 rąk, by ich 
nie odmrozić! Jednak wolę tę suchą zimę od letnich 
upałów, nasyconych wilgocią z temperaturą (+97°F. 
= 30 C.)’. Chcieliśmy w tym roku pojechać do Van- 
couver‘u ale znowu koszmar 8 dni w pociągu (3000 
mil w jedną stronę jedzie się 4 doby) przesunął de
cyzję.

W związku z tym spędziliśmy jeden tydzień na 
wyspie księcia Edwarda, a drugi poświęciliśmy na 
zwiedzanie Chicago, odległego o 900 mil od Montre
alu..

Chicago, stolica stanu Illinois (St. Zjd. Am. Płn.) 
jest drugim co do wielkości miastem w Stanach. 
Ludność 3$ miliona, dużo murzynów, Skandynawów 
i Polaków. Miasto położone nad wybrzeżem jeziora 
Michigan, obejmuje powierzchnię 213 mil kwadra

towych. Jest to bardzo ważny węzeł komunikacyjny, 
łączący wschodnie i zachodnie Stany.

„Museum of Natural Science & Industry" — 
mieści się w tym samym budynku, w którym odbyła 
się wystawa światowa w 1893 r. Całe szeregi modeli 
wiedzy stosowanej w przemyśle, najbardziej skom
plikowane maszynerie, między innymi prawdziwa 
kopalnia węgla. „General Post Office" największa 
na świecie poczta zatrudniająca 20.000 urzędników. 
„Civic Opera" — 26 piętrowy gmach z miejscami dla 
siedzących na 3.500. „Soldier Field" — otwarty sta
dion sportowy w stylu starożytnym greckim, z miej
scami na siedzących 80.000. „Oriental Museum" — 
przedstawia cuda starożytnej cywilizacji Grecji, 
Rzymu, Babilonu i t.p. „Public Llbrary" — z zawar
tością 2,000.060 księżek, które jednak mały odsetek 
ludności czyta.

Chicago jest jednym z pionierów kultury ame
rykańskiej. Prócz orkiestry symfonicznej, ośmiu uni- 
wersytami, kilkunastu teatrami, jest ono głównym 
nadajnikiem telewizyjno-radiowym. Zwiedzanie no
wych miejscowości zawsze mnie pociągało, raz ze 
względu na wartość edukacyjną, po drugie, że podróże 
zaspakajają mój instynkt wędrowny w pewnym 
stopniu.

Ponieważ kontynent amerykański jest kilkakrot
nie większy od Europy, upłynie jeszcze kilka lat, nim 
zdołamy tutaj ciekawsze rzeczy obejrzeć 1 podzielić 
się wrażeniami. Po tych doświadczeniach będę mógł 
chyba pozostać nauczycielem geografii w jakiejś pod
upadłej szkółce, co jako jeden więcej zawód życiowy 
traktuję z uśmiechem.

Zostawiając miejsce bardziej godnym piórom 
zasyłam serdeczne pozdrowienia Kolegom.

A. Browarski

1011, So. Bonnie Brae 
Los Angeles 6 
California
U.S.A.

...Już rok prawie upłynął, jak ostatnio pisałem. 
Trudno mi było ruszać się z tej bezwładności do pisa
nia listów. Moja sytuacja bez zmian. Pracuję jako 
kreślarz i pomocnik inżyniera (mniej kreślę, więcej 
obliczam i sporządzam wykazy). Zarabiam nieźle, 
ale gdybym był młodszy miałbym o 30% większe 
uposażenie w innych firmach. Moja firma wie, że 
miałbym trudności z nowĄ posadą więc odpowiednio 
mnie eksploatuje. Jako rekompensatę jednak mam 
życzliwe stosunki i spokój w pracy. Żona moja osiąg
nęła również lepszą pozycję w pracy biurowej, ponie
waż prowadzi rejestr i statystykę chorobową w naj
większym z tutejszych szpitali. Zawód ten ma tutaj 
nazwę „Medical Librarian", który uzyskuje się albo 
praktyką albo studiami 2-letnimi w College. Więc 
materialnie powodzi nam się dobrze, nie możemy na
rzekać, ale oszczędności nie mamy wiele, bo większość 
zabrali nam lekarze i dentyści. Zawody powyższe są 

traktowane tutaj w wybitnie „handlowy" sposób 1 ci 
panowie łupią skórę z pacjenta aż miło.

Należałoby ml teraz odpowiedzieć na pytanie, 
czy dobrze zrobiłem, że wyemigrowałem z Anglii do 
Stanów. — Bezwzględnie tak. Mam większy standard 
życiowy aniżeli w Anglii lub nawet w przedwojennej 
Polsce. Jednak nie mówiąc już o tęsknocie do kraju, 
odczuwam tutaj dotkliwy brak sposobu życia 1 my
ślenia europejskiego. Gdybym miał pieniądze, to 
wołałbym mieszkać w Europie lub nawet w Anglii.

To moje nastawienie na życie w Stanach nie 
powinne zrażać kolegów, którzy borykają się z losem 
materialnym poza Ameryką. Powinni bezwzględnie 
starać się dostać do Stanów Zjedn. a w szczególności 
do Kalifornii i Los Angeles. Jest to jedno z większych 
centrów przemysłowych Ameryki, doskonały klimat, 
cały rok, świeże owoce 1 jarzyny i masę możliwości 
znalezienia dobrze płatnej pracy w wielu zawodach.

Kolegów z Marynarki jest tutaj tak mało, że nie 
mogę zrozumieć, dlaczego ten zakątek świata został 
przez wielu marynarzy zignorowany.

Przecież marynarze powinni lepiej się orientować 
od innych emigrantów, gdzie najwygodniej można 
sobie życie urządzić. Z kolegów są tutaj tylko: 
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obydwaj „Wnorowscy", kmdr. Kadulski, którzy 
utrzymują stały kontakt ze mną i polskimi organi
zacjami, kmdr, z lotnictwa morskiego Jasionowski, 
przyjmujący żywy udział w tutejszym życiu po.skim, 
następnie kmdr. Zebrowski, który pracuje jako kre
ślarz i kpt. Zdziennickl (obecnie Roszak) który nie 
udziela się tutejszemu życiu polskiemu. Ogromnie 
milą niespodziankę sprawił tutaj przyjeżdżając na 
stałe (miesiąc temu) najstarszy nasz kolega z Ma
rynarki — Komandor Witold Panasewicz, osiemdzie
sięcioletni staruszek, dzielnie się jeszcze trzymający. 
Pogawędka z nim poruszyła we mnie całą falę 
wspomnień. Był on moim pierwszym przełożonym w 
Marynarce Woj. Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej w 
Toruniu w 1922 r. otrzymałem mój pierwszy przydział 
służbowy do Komendy Portu Woj. Puck — jako adiu
tant Komendata Portu — Komandora Panasewicza. 
Cała Marynarka mieściła się wówczas w Pucku: dwie 
kanonierki „Piłsudski" i „Haller", 2 czynne trawlery 
„Mewa" i „Czajka" i pierwszy uruchomiony torpe
dowiec „Mazur" oraz warsztaty Marynarki na 2 kry
pach wiślanych zakotwiczonych w Pucku. Nigdy 
potem ani przedtem nie widziałem takiego entuzja
zmu i oddania sprawie Polskiej Marynarki. Ileż to 

lat, ludzi i dziejów minęło od tych czasów. Gdy w 
styczniu 1919 zgłosiłem się jako ochotnik do Polskiej 
Marynarki Wojennej, nie było jeszcze ani morza nl 
okrętów wojennych i cała Marynarka składała się 
z „Sekcji Marynarki Woj. przy M.S. Woj." przy ulicy 
Miodowej Nr. 3 w Warszawie. W paru pokoikach 
kilku polskich oficerów z Marynarki Rosyjskiej oraz 
nowoformująca się kompania Morska w Modlinie w 
sile kilkudziesięciu ochotników bez umundurowania 
1 broni. Gdy w 1947 opuszczałem Marynarkę pozostała 
z niej tylko (znowu ta nazwa) Sekcja Likwidacyjna 
Polskiej Mar. Woj. przy Admiralicji Brytyjskiej. 
Teraz jest rok 1955 i niema już Polskiej Marynarki 
Woj. Jesteśmy rozproszeni dosłownie po całym świe
cie i jedyną widomą pozostałością tej Marynarki jest 
dzisiaj organizacja koleżeńska „Samopomocy" w 
Londynie. Dlatego tak wielce sobie cenię i szanuję 
Samopomoc i jej kierownictwo i los jej żywo mnie 
obchodzi.

Na przełomie Nowego Roku przesyłam wszystkim 
Kolegom najserdeczniejsze życzenia.

Czesław Wnorowski

Salisbury, 22 listopada 1956

...Zgodnie z obietnicą chcę dla Naszych Sygna
łów napisać o naszym ostatnim urlopie spędzonym 
na t.zw. „East Coast" to znaczy na wybrzeżu Wschod
niej Afryki.

Zaczęliśmy podróż samolotem, stąd do Dar-es 
Salaam około 1000 mil lotu co naszym Vikingom, 
Central Afrlcan Airways z lądowaniem tylko w 
Blantyre stolicy Nyasaland, zajmuje 5 godzin. Blan- 
tyre, część Nyasaland i południowa część jeziora 
Nyasa znanej już z jednych naszym poprzednich 
wycieczek — wtedy samochodem, o czem obawiam 
się zapomniałem do „Sygnałów" napisać. Ale wra
cajmy do Dar-es Salaam. Port ten jest zapewne 
znany niektórym pływającym kolegom. Całkowicie 
zamknięty o bardzo wąskim przejściu 1 Oceanem 
i ślicznie położony. Całe wybrzeże porosłe wysokimi 
palmami kokosowymi, ponad białym piaskiem zatoki. 
Spędziliśmy tutaj pięć dni mieszkając w hotelu na
zywającym się obecnie „New African Hotel" a nieg- 
gdyś za czasów niemieckich „Kaiserhof" — który był 
pierwszym hotelem we Wschodniej Afryce. Olbrzymi, 
wygodny i całkiem przyjemny hotel gdzie dzienne 

utrzymanie kosztuje £2.15.0 za dwie osoby. Takie 
ceny hotelów, pomiędzy £2.10.0 a £3.0.0 są zresztą 
tu na tym wybrzeżu wszędzie obowiązujące. Samo 
miasto jest stosunkowo młode, bo powstało zdaje się 
z końcem zeszłego stulecia gdy Niemcy przenieśli 
stolicę swej Wschodniej Afryki z Bagamoyo tutaj. 
Jest więc też mało ciekawe i raczej bez charakteru. 
Ponieważ chcieliśmy dalej do Mombasy dostać się 
morzem a nie samolotem, jeden cały dzień spędziłem 
uganiając się po wszystkich agentach aby znaleźć 
statek 1 na nim, dla nas miejsce. Planowaliśmy 
„Rhodesia Castle" ale ten był 4 dni spóźniony i nie 
mogliśmy nań czekać. Dostaliśmy ostatecznie „pas- 
sage" na Indyjskim statku ..State of Bombay" cho
dzącym na linii Dar-es-Salam, Mombasa, Seychelles 
i Bombay. Tymczasem oglądaliśmy okolice Dar-es 
Salaam. Wioski rybackie na wybrzeżu, stare perskie 
grobowce, których tu wiele i dla archeologów na
pewno bardzo interesujące. Wynająłem samochód 
i pojechaliśmy 45 mil na Północ wzdłuż wybrzeża do 
Bagamoyo. Droga okropna i piaszczysta ale raz tylko 
ugrzązłem i to niezbyt poważnie, tak że nas trzech 
murzynów wypchnęło z piasku. Po obu stronach 
drogi lasy palm kokosowych, czasami plantacje sisa- 
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lu. Bagamoyo to stare osiedle arabskie (i dawniej 
główny port Tangayniki) dziś powoli zamierające. 
Parę wąskich krętych uliczek pomiędzy przeważnie 
piętrowymi domami które się walą i sypią. Z jednej 
strony śliczna tropikalna plaża a dookoła tuż za 
osiedlem palmowe lasy i busz. Domy odznaczają się 
tylko pięknie, zwyczajem arabskim, rzeźbionymi 
drzwiami. Tu w Bagamoyo o ile się nie mylę był nasz 
Henryk Sienkiewicz i tu powstała myśl jego książki 
dla młodzieży „W pustyni i w Puszczy", wtedy gdy 
Afryka była naprawdę Czarnym Lądem. Stąd Ilving- 
stone wyruszył na ostatnią wyprawę w głąb konty
nentu a przed nim i po nim inni podróżnicy.

Przejście z Dar-es-Salaam do Mombasy na „Sta
te of Bombay" zajęło prawie dwa dni. Byliśmy jedy
nymi białymi na statku. Wszyscy pozatem pasażero
wie. załoga i oficerowie to Hindusi, żyjąc już prawie 
7 lat gdzie obowiązuje ścisła segregacja ras, trochę 
nam było tam nieswojo ale całkiem wygodnie i inte
resująco. Rozmawiałem trochę z I-ym oficerem 
statku bo siedzieliśmy przy jednym stole w jadalni. 
Ten do niedawna chodził do Gdyni i opowiadał mi 
o rewizjach które tam każden statek po wejściu do 
portu i przed wyjściem w morze przechodzi. Trwają 
podobno czasami cały dzień. Statek stał przez 12 go
dzin w Zanzibar, ale nie byliśmy na lądzie jako że 
w powrotnej drodze zatrzymujemy się tu 6 dni. 
W Mombasie też nie zatrzymywaliśmy się. tylko tego 
samego dnia wyjechaliśmy autobusem do Malindi. 
Miejscowość ta też bardzo stara i arabskiego pocho
dzenia leży 80 mil na Północ od Mombasy. znowu 
droga bardzo kiepska biegnąca poprzez wioski mu
rzyńskie, palmowe i baobabów lasy. Po drodze dwa 
promy poprzez t.zw. „creeks" długie, wąskie zatoki 
Oceanu nad którym droga idzie. Promy poruszane 
przez 8 murzynów każden, za pomocą leżących na 
pokładzie łańcuchów, którymi murzyni śpiewając i 
tupiąc ciągną idąc wzdłuż pokładu. Przygrywają 
sobie też od czasu do czasu na dużych, specjalnie 
dziurawionych muszlach morskich. Cała zabawa 
nadaj e się bardzo do dźwiękowego filmu. Malindii 
było zasadniczym celem naszego urlopu. Parę mil 
od miasteczka, które też już częściowo w gruzach leży 
senne i prawie opuszczone, jest piękny hotel, naj
lepszy na Wschodnim Wybrzeżu 1 główne miejsce 
letniskowe Kenyi. Jest to „Sindbar" zbudowany w 
arabskim stylu, ślicznie urządzony, leżący też nad 
tropikalną plażą, gdzie stale tworzą się grzywacze. 
Te są właściwie tylko na plaży hotelu na skutek 
przerw w rafie koralowej. Warunki wspaniałe do 
„surf Riding" co z pewnymi trudnościami nauczyłem 
się robić — zabawa doskonała. Spędziliśmy tu 8 dni 
bardzo ciekawych i pełnych urozmaicenia. Jednego 
wieczoru pojechaliśmy samochodem w busz do ja
kichś wiosek murzyńskich szukać t.zw. „ugomas", to 
jest tańców murzyńskich. Widzieliśmy doskonałe, 
okolice te zresztą znane są z tego, gdyż żyje tu plemię 
murzyńskie Giriama, plemię pogańskie o charakte
rystycznych bardzo ubiorach (lub raczej ich braku) 
u kobiet oraz tańcach. Innego dnia pojechaliśmy do 
t.zw. „Blue Lagoon" prześliczna zatoka, gdzie pływa
liśmy robiąc „goggling" czyli przez okulary i z taką 
rurką do oddychania oglądając ryby. Motorówką 

dnia jednego jakichś 5 mil od lądu do małego koralo
wego atoll‘u wewnątrz którego znowu „goggling" i co 
za masa prześlicznych ryb tutaj. Czytałem już coś 
na temat tego co widać na dnie tropikalnych mórz, > 
ale nigdy nie wyobrażałem sobie tak wspaniałych 
kształtów i kolorów ryb, korali i roślin. Widziałem 
nawet małą ośmiornicę. Razem z nami w hotelu od- 
poczywali pomiędzy jakimiś safari ludzie, którzy 
zdaje mi się są z telewizji dobrze w Anglii znani: 
Armand Denis i jego żona Michaela. Poznaliśmy ich 
i bardzo przyjemnie się nam rozmawiało. Michaele 
miała oczywiście ze sobą cały zwierzyniec a między 
innymi dwie młode cheetahs. Nawet dla ludzi tutej
szych, którzy znają busz i zwierzynę, fakt, że robią 
oni tak wspaniałe zdjęcia a nigdy nie mają broni 
przy sobie jest przedmiotem podziwu. Inna para 
farmerów z wyżyn Kenyi przyjechała do hotelu z do
rosłą, oswojoną cheetah, którą na smyczy jak psa 
mieli przy sobie. Na farmie w pobliżu hotelu pozna
liśmy jeszcze innych ludzi, którym właśnie do ich 
dobytku przybył maleńki ośmiodniowy słoń. Matka 
go zgubiła prawdopodobnie odpędzając lwy, które na 
takie słoniowe „noworodki" polują, znalazł go w bu
szu jakiś biały dozorujący robót drogowych i nie 
mając z nim co zrobić, oddał go tym farmerom. 
Przedtem zostawił to słonlątko w buszu na 3 dni 
mając nadzieję, że go matka znajdzie — tymczasem 
samo wróciło z powrotem do jego obozu zapewne 
dlatego, że on je przedtem karmił. Wszystko wskazy
wało na to, że się to słonlątko będzie dobrze chować. 
Po dziewięciu miesiącach będą się jednak ci ludzie 
musieli z nim rozstać bo koszta utrzymania takiego 
olbrzyma są bardzo duże. Sprzedając go do jednego z 
amerykańskich ZOO. dostaną za niego 5000 dolarów. 
Tak więc Malindi z przestrzenną plażą, rybami, zwie
rzętami i ludźmi tam, było nadzwyczaj przyjemne 
i ciekawe. Po 8 dniach z powrotem autobusem do 
Mombasy, gdzie zatrzymaliśmy się 4 dni. Tu ciekawa 
jest tylko stara część miasta, stary port, oraz strze
gący go Fort Jesus zbudowany przez Portugałów pod 
koniec XV w. W starym porcie stoi, przychodzi 1 wy
chodzi w morze dużo tzw. „dhows". Są to żaglowce 
chodzące do Persji, Indii i Arabii, których konstruk- 
cj a podobno nie ulega zmianie ani trochę od 2000 lat. 
Wiele z nich ma, jak nam mówiono, po kilkaset lat, 
przynajmniej o ile chodzi o ich niektóre części, żadna 
bowiem nie idzie na skrap a tylko w miarę jak jakaś 
belka, deska, żebro itd. się zniszczy, to tylko ta jest 
wymieniona i „dhaw" żyje dalej. Te stare, naprawdę 
nie mają ani kawałka metalu w sobie i wszystko jest 
mocowane drewnianymi kołkami. Dhow pod żaglami 
to bardzo malowniczy widok, spędziliśmy też dużo 
czasu oglądając je, filmując i fotografując. Jednego 
dnia w bardziej nowoczesnej atmosferze bo w Klubie 
Yachtowym Mombasy wynająłem żaglówkę i żaglo
waliśmy przez parę godzin w Kilindini Greek to jest 
u wejścia do obecnego głębokiego portu Mombasy. 
Trochę opornie mi to szło po tylu latach, ale nie było 
przymusowej kąpieli. Tak Mombasa w Kenyi jak 
Der-es—Salaam w Tanganyice to bardzo „czarne" j 
miasta, w tym sensie, że bardzo mało się tu widzi 
Europejczyków. Przeważnie czarni, kolorowi i Hin
dusi. Podczas gdy w Rodezyjskim Salisbury jest wła
ściwie tylko jedna dzielnica miasta gdzie widzi się I
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przeważnie czarnych a mało białych, tak w Momba- 
sie Dar-es-Salaam jest na odwrót. Mombasa ma 

X 124000 mieszkańców ma 3500 białych, Der-es-Salaam 
na około 100.000 mieszkańców ma 3600 białych. No
tabene Der-es-Salaam znaczy po arabsku „Przystań 
pokoju" (The Haven of Peace), Mombasa w lokal
nym języku Kiswahili nazywa się „Wyspą Wojny" 
(Island of War).

Z Mombasy angielskim, statkiem „Dunnostar 
Castle" wyszliśmy do Zanzibaru. Po drodze postój 
na redzie małego portu Tanga. Staliśmy tu 12 godzin, 
tak że był czas pójść na ląd i oglądać miasteczko. 
Małe, stare i o podobnym charakterze co inne miasta 
na tym wybrzeżu. Tanga była miejscem dość ciężkich 
walk między wojskami niemieckimi a armią generała 
Smuts w pierwszej wojnie światowej. Ostatecznie 
zdobył Smuts miasto w lipcu 1916 r. świadectwem 
tych walk jest dziś zbiorowy grób kilkudziesięciu ofi
cerów, podoficerów i żołnierzy niemieckich pod 
ogromnym baobabem w środku małego ogrodu miej
skiego. Mieszka tu dziś tylko 400 białych na jakieś 
35000 ludności. Ładny jest ten mały port i jego za
toka.

Po dwu dniach na „Dunnstar Castle" wejście do 
Zanzibaru. Statki tu też stoją na redzie i komuni
kacja z lądem oraz ładowanie i rozładowywanie to
warów odbywa się motorówkami i krypami.

W Zanzibar jest tylko jeden hotel europejski 
„Zanzibar Hotel" i tu zamieszkaliśmy przez 6 dni.

Miasto i wyspa Zanzibar są urocze. Port znowu 
zapchany różnymi „dhows" — dużymi, pełnomorski
mi i małymi przybrzeżnymi. Załogi przeważnie arab
skie. Ludność tu bardzo mieszana — najwięcej lokal
nych czarnych, którzy mają dużo' arabskiej krwi ale 
widzi się też wielu autentycznych Arabów w ich 
charakterystycznych strojach z tuskanami i zagięty
mi srebrnymi sztyletami za pasem. Wąziutkie uliczki 
i zaułki bazary, dwukołowe wózki z krowami garba
tymi w zaprzęgu, zapach gwoździków (cloves) wszę
dzie i tłumy mieszkańców w najprzeróżniejszych 
strojach, o różnych kolorach skóry i mówiących róż
nymi językami. Ruch kołowy w mieście oprócz paru 
ulic w pobliżu portu, rezydencji Gubernatora, pałacu 
Sułtana 1 drogi wychodzącej z miasta w głąb wyspy, 
prawie nie istnieje, ulice są tak wąskie, że na samo
chody miejsca nie ma. Ich nazwy takie: Changa 
Bazaar. Sucide Alley, Nyumba-Moto Street itd. Jedna 
wioska na wyspie nazywa się Bububu. Oglądać tu 
można wspaniałe rzeźbione drzwi w starych domach 
arabskich, małe zakurzone i brudne sklepiki ze sta
rym srebrem i wyrobami arabskimi 1 perskimi — te 
na pewno nic z Birmingham nie importują.

W mieście jest nie sposób trafić gdzieś bez prze
wodnika — raz próbowałem i nie udało mi się, po 
godzinie byliśmy tam skąd zaczęliśmy. Kompas był
by bardzo pomocny, ale go nie miałem, słońca bo
wiem w tych zaułkach nie widać, domy są jedno lub 
dwu piętrowe i chodzi się w wąskich pomiędzy nimi 
wąwozach. Nasz przewodnik pół Murzyn — pół Arab 
nazywał się George Woobington. Za cały dzień prze

wodnictwa płaci się 7/6. Nawiasem: pieniądze tu w 
obrocie to szylingi o tej samej wartości co angielski 
szyling — są podzielone na 100 centów i nie ma jed
nostki £, są tylko szylingi, tak więc 7/6 to 7/50 szy
linga. Tego rodzaju moneta obowiązuje na całym 
East Coast t.zn. Tanganyika, Kenya i Zanzibar. Z 
Zanzibaru robiliśmy wycieczki wynajętym samocho
dem w głąb wyspy, oraz jeden dzień spędziliśmy na 
małej bezludnej wysepce 5 mil od Zanzibaru. Wysep
kę tę wynajmuje się na dzień lub więcej za sumę 
X/- dziennie. Na wyspie mieszka jeden murzyn, któ
ry utrzymuje 1 sprząta bungalow zbudowany kiedyś 
przez jakiegoś angielskiego generała dla prywatnego 
użytku, dziś pusty i zostawiony dla wygody turystów. 
Jedzenie trzeba oczywiście zabierać ze sobą. Wysepka 
ma ł/2 mili długości 1 Vs mili szerokości, w środku jest 
śliczny, mały staw a wszędzie masa ogromnych żółwi. 
Są to prawdziwe olbrzymy — można na nich jechać 
jak na koniu, mają jakieś 1.20 długości 1 są około 70 
cm. wysokie, a ważą chyba z 200 kg. każdy, żyją tam 
dziko i nie są oswojone, ale tak powolne 1 tak pewne 
swego bezpieczeństwa, że można na nich siadać 1 
oglądać ze wszystkich stron -— tylko nie od spodu, bo 
chociaż próbowałem nie ma mowy aby go chociażby 
z jednej strony podnieść. Na wysepkę jedzie się z 
Zanzibaru motorówką, którą można wynająć — rano 
nas tam zawieźli a wieczorem z powrotem po nas 
przyjechali. Woda jest tu kryształowo czysta i z 
jednej strony wyspy prześliczna mała plaża.

Wracając do Zanzibar — jeździliśmy tu w głąb 
wyspy oglądać plantacje orzechów kokosowych ora" 
gwoździków. Cała wyspa od nich pachnie. Jeden 
dzień spędziliśmy w bardzo malowniczej wiosce ry
backiej, Chwaka, po wschodniej stronie wyspy — 
złowili tam dnia tego rybacy dużego rekina, którego 
ze wszystkich stron fotografowałem. Rybołóstwo, to 
prócz kokosów i gwoździków, główne zatrudnienie 
ludności. Łódki rybackie to przeważnie z pnia drzewa 
wyciosane „dugouts" z masztem i kawałkiem żagla, 
oraz dwoma drewnianymi pływakami po obu burtach, 
bo oczywiście bez nich zaraz by się taka skorupa 
przewróciła — z nimi, są zupełnie stateczne i idą 
daleko w morze bo nawet całkowicie zalane wodą nie 
toną.

No 1 wreszcie ostatni krótki etap naszego urlopu: 
Z powrotem do Der-es-Salaam małym stateczkiem 
Sułtana: „Al Halhera". Do Dar-es-Salaam jest tylko 
stąd 43 mile, tak że przejście trwało 7 godzin. Paro
wiec wielkości naszego „Nurka" kopcił ogromnie i 
kiwał się bardzo mocno na małej fali. Masę tez „to
warzyszy" podróży było chorych oprócz nas tylko 
jedna biała twarz, jakaś pani z Londynu. Kapitan 
miał bardzo dziurawe skarpetki widoczne spod moc
no przykrótkich białych spodni a do ..chief offcer" 
żona moja zwróciła się z prośbą aby jej przyniósł 
leżak, bo myślała, że to „deck steward".

Wyszliśmy na górny pokład obok kopcącego ko
mina, gdzie chciałem zrobić parę zdjęć i tenże „chief" 
mocno się gniewał, że nie prosiliśmy go o „permis- 
sion". Ostatecznie „permission" mi dał, ale nakazał 
mi uroczyście, abym kompasu nie dotyka'.



M NASZE SYGNAŁY

No i z powrotem w Dar-es-Salaam przez 2 dni i 
samolotem za 5 godzin z powrotem w Rodezji.

Z tego urlopu mam oczywiście stertę zdjęć, biało- 
czarnych i kolorowych. Zrobiłem 10 filmów aparatem 
filmowym z tych mi nasze wstrętne łobuzy z Johan- 
nesburgu (gdzie wysyła się filmy do wywołania) 
zgubili dwa, ale jest jeszcze 8. Mam nadzieję, że kie

dyś te i inne będę miał okazję pokazać Kolegom w 
Domu Samopomocy w Londynie.

Na tym kończąc ten mocno długi list łączę po
zdrowienia i mocny uścisk dłoni dla Pana Komando
ra i wszystkich „Kolegów" na całym świecie.

S. Kopecki

4366 Beatrice Str. 
Vancouver B.C. 
Canada.
15 marca 1956

W tym amerykańskim tempie już zaczyna mi 
brakować tchu. Czasem żałuję, że nie wybrałem 
sobie jako miejsce zamieszkania jakieś Papetee na 
Tahiti lub wyspę św. Tomasza. Tam wszystko odbywa 
się wg. żółwiego rozkładu i nikt z takim pośpiechem 
nie dąży do grobowej zasuwy.

Od przeszło roku jesteśmy w Vancouver. W tym 
miejscu już kończę czwarty rok służby przy Royal 
Canadian Mounted Police i muszę się przyznać, że 
dobrze mi jest z tymi wielkoludami. Nie robię koko
sów, ale na skromne życie nam wystarcza, a najważ
niejsze to spokojne i ciepłe biuro i że nikt mnie nie 
popędza. Z wyjątkiem języków mongolskich, żargonu 
i indyjskiej gwary, wszystko co znajdą chłopcy nie 
angielskiego — niosą do mnie. Otrzymuję też czasem 
coś do tłumaczenia od Rządu B.C. (od Attorney Ge
neral; od adwokatów, marynarki i t.p, — Szkoda, że 
nie płacą za nadgodziny. W ub. roku dość ciężko cho
rowałem. Razem z Ikiem Eisehowerem nawaliło mi 
serce, (skutki pracy w tartaku) dostałem wysokiego 
ciśnienia krwi, coś w rodzaju astmy, coś podobnego 
do sklerozy i pół tuzina innych łacińskich i greckich 
nazw. Zastosowali do mnie metodę leczenia pigułka
mi z Indii i kazali nie prowadzić życia Zagłoby. Już 
od przeszło roku nie palę, ważę teraz 160 f. ciśnienie 
mam już normalne, serce przestało dokuczać —

♦
jednym słowem gram znów w golfa, pracuję,w ogro
dzie i t.p.

Tak, zdrowie jednak jest ważniejsze od dolarów!
Syn mój Jerzy jest midshipmanem i obecnie na 

H.M.C.S. Quebec pływa na morzu Karaibskim. Jest on 
w tamtych stronach juź po raz trzeci w ciągu 8 mie
sięcy, a teraz odbywają się tam manewry. Był chło- 
paczyna w Trinidad, Tobago, St. Louis, Guadelupa, 
Haiti, 2 razy na Jamajce, Bahama, Curacao i t.p. Ku
pił sobie nurkowy strój i poluje na potwory morskie. 
Przypuszczam, że gdzieś w drugiej połowie lata 
ppor. J. Pławski zamelduje się w Samopomocy w Lon
dynie. Podobno jedzie on na kilka miesięcy na spe
cjalizację w U.K. Pozostał też mu jeszcze rok uni
wersytetu i mam nadzieję, że w swoim czasie otrzyma 
odpowiedni tytuł i stopień. W każdym razie papa z 
syna jest zadowolony!

Dawno już nikt z naszych nie zaglądał w te stro
ny. Proszę podać do og. wiadomości mój adres i te
lefon EM 2905. Co słychać u Kolegów i ogólnie mó
wiąc w Samopomocy? Ja jestem w stałej korespon
dencji z Hulewiczem 1 M. Kadulskim jeśli chodzi o 
kontynent amerykański. Pisałem na święta do Stok- 
lasy, ale list wrócił z adnotacją „takowy nieznany". 
Dawno już nie było Naszych Sygnałów, ale i tak po
dziwiam redaktorów, wydawców i wogóle Samopomoc 
za ich aktywność i pracę dla dobra kolegów. Bóg za
płać za to.

Wszystkich weteranów serdecznie ściskam.
E. Pławski
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