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LIST Z
Tak zwana odwilż, zwiększając wydatnie kon

takty z krajem „odmroziła" też w pewnym stopniu 
korespondencję między nami, a Kolegami w Polsce.

Przychodzące listy możnaby podzielić na dwie 
grupy. Pierwsza to listy kierowane do Samopomocy 
jako organizacji z prośbami o załatwienie takiej, czy 
innej sprawy, przeważnie związanej z dokumentami 
dotyczącymi okresu działań Marynarki Wojennej na 
Zachodzie. W Kraju obecnie panuje „oficjalna moda" 
w podkreślaniu udziału polskich Sił Zbrojnych na 
zachodzie w wojnie z Niemcami. W związku z tym i w 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni pusty okres 
1939-1945 zaczyna powoli wypełniać się pamiątkami 
w związku z tym zapotrzebowanie na materiały i do
kumenty dotyczące tego okresu.

Druga grupa — to listy osobiste o charakterze 
zupełnie prywatnym.

Tak w jednych, jak i w drugich znajdujemy od
bicie sytuacji i stosunków panujących w Kraju tak 
w niedawnej przeszłości, jak i z obecnego okresu 
odwilży.

Pomijając szerokie polityczne i społeczne tło 
obecnej rzeczywistości w Polsce podajemy poniżej 
kilka fragmentów z listu jednego Kolegi, który tak 
opisuje losy przedwojennych oficerów.

„Ponieważ nie mamy tu żadnej innej instytucji 
łącznościowej jak wy, przeto zdarza się, że czasem 
jeden o drugim wie mniej, niż o tych co siedzą za 
morzami. Pewna dość liczna grupa służyła po wojnie 
w ludowej Marynarce Wojennej, ale się zwolna wy
kruszyli, oprócz trzech lub czterech z najmłodszych 
roczników.

Najlepiej właściwie wylądowali mechanicy, 
zwłaszcza ci młodzi, którzy w większości są teraz po
wagami w swoim fachu 1 pracują jako profesorowie 
na Politechnice, albo w stoczniach lub biurach kon
strukcyjnych. Nestorem i największą w kraju powagą

KRAJU
naukową w dziedzinie budowy okrętów jest komandor 
Rylke. Również Sipowicz i Woźnicki są profesorami 
na Politechnice. Komandor Sladkowski jest też waż
nym dygnitarzem w budownictwie okrętowym, tu
dzież inż. Zawiasa.

Drugą stronę stanowią ci, którzy po wojnie nie 
byli w czynnej służbie. Znaczna większość z nich 
zaczepiła się w sektorze morskim na różnych szczeb
lach, ale również i w innych nieprawdopodobnych 
zawodach np. w tkaniu kilimów czy hodowli norek. 
Inny jest profesorem matematyki w gimnazjum a 
drugi ma kiosk z gazetami 1 papierosami.

Stosunkowo niewielu pływa w marynarce han
dlowej, bo nie darzono nas zaufaniem i nie wykorzy
stywano naszych wiadomości tak bardzo potrzebnych 
naszej marynarce, szczególnie handlowej. Wskutek 
tego szereg bardzo wartościowych marynarzy poucie
kało do różnych innych zawodów, niekiedy wprost 
absurdalnych i czy powodziło im się lepiej, czy gorzej 
— to w każdym razie byli straceni dla morza. My 
uważamy, że o ile ojczyźnie zależy na naszych wiado
mościach to poprostu pewnego dnia powinni nam 
zaproponować pracę na morzu, do czego przygotowy
waliśmy się większą część życia. O ile nie, to trudno 
będziemy jej nadal służyć rozwożąc jajka, sprzedając 
książki i tkając kilimy. Widocznie tak trzeba".

Czytając te słowa mimo woli robimy porównanie 
że nasi Koledzy w Kraju robią właściwie to samo co 
my tutaj. Rozpiętość nowych fachów jest tak samo 
szeroka tam jak i tutaj na wychodźstwie. Oczywiście 
możnaby obok analogii wydobyć i kontrasty, ale jak 
powiedzieliśmy na wstępie celem tej notatki nie jest 
jakaś głębsza analiza sytuacji w Kraju w ogólności, 
czy naszych Kolegów z Marynarki w szczególności. 
Te kilka fragmentów listu podaliśmy jako ciekawą 
informację, która może stanowić przyczynek do ja
kiegoś szerszego studium sytuacji w Kraju.
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S U E Z
Nie wdając się w analizę konfliktu wynikłego na 

tle upaństwowienia przez Egipt Kanału Suezkiego, 
podiajemy poniżej w sposób syntentyczny chronolo
giczny przegląd umów, dotyczących kanału ze szcze
gólnym uwzględnieniem strony militarnej.

W roku 1834 Ferdynand de Lesseps otrzymał od wi
cekróla Egiptu koncesję na budowę kanału, a w roku 
1856 stworzył „Compagnie Universelle du Canal Ma- 
ritime de Suez“ z siedzibą w Aleksandrii, ale z praw
nym „domicilem" w Paryżu.

W Drugiej Koncesji otrzymanej też w roku 1856 
art. 14 głosi: „Kanał i porty doń należne będą otwarte 
na zawsze, jako neutralna droga dla statków handlo
wych przechodzących z jednego morza na drugie bez 
żadnej różnicy i na równych prawach, bez względu 
na osoby czy narodowość".

Ostateczne warunki koncesji zostały ustalone w 
umowie 22 lutego 1866 r„ między wicekrólem a To
warzystwem. W tej to umowie rząd Egiptu zarezer
wował sobie prawo zajęcia każdej pozycji czy strate
gicznego punktu, który wyda mu się konieczny dla 
obrony kraju, zajęcie takiego nie mogło jednak prze
szkodzić w swobodnej nawigacji i powinno uszanować 
serwituty przywiązane do nabrzeża kanału".

Umowa ta została zatwierdzona przez sułtana 
„flrmanem" z dnia 19 marca 1866 r.

Kanał został otwarty 17 listopada 1869 r. Konce
sja wygasa w roku 1968 i z tą datą Kanał przechodzi 
na własność państwa egipskiego.

W wyżej wspomnianej Koncesji nigdzie nie ma 
klauzuli, czy wzmianki dotyczącej okrętów wojen
nych.

Więc i w tym wypadku, jak z reguły w prawie 
międzynarodowym — zwyczaj stał się do pewnego 
stopnia normą prawną.

I tak w czasie wojny francusko-pruskiej w latach 
1870-71 okręty wojenne obu walczących państw ko
rzystały z wolnego przejścia przez Kanał.

W roku 1877 w czasie wojny rosyjsko-tureckiej 
rząd brytyjski, który stał się największym udziałow
cem Towarzystwa, ogłosił że każde usiłowanie bloka
dy, czy jakiejkolwiek działalności utrudniającej że
glugę kierującą się do Kanału — będą uważane 
przezeń jako zagrożenie komunikacji z Indiami i 
wielką przeszkodą w handlu światowym.

W obszarze kanału nie było też żadnych działań 
wojennych, aczkolwiek okręty obu stron wojujących, 
korzystały z wolnego przejścia przez Kanał.

Wojna ta jednak wykazała potrzebę uregulowa
nia bezpieczeństwa Kanału na wypadek prowadzenia 
wojny przez, Turcję.

Konferencje zwoływane dla rozwiązania tego 
problemu, ze względu na rywalizację francusko- 
angielską, początkowo nie doprowadziły do żadnego 
układu. Dopiero konwencja z 29 października 1888 r. 
znana pod nazwą „Konwencji Kanału Suezkiego", 
podpisana przez W. Brytanię, Austro-Węgry, Francję, 
Niemcy, Holandię, Włochy, Hiszpanię i Turcję a 
otwarta dla innych państw — ustaliła:

1) Kanał ma być otwarty dla żeglugi okrętów 
wojennych i handlowych wszystkich bander tak w 
czasie pokoju jak i wojny — oraz nie może być blo
kowany.

2) W obszarze Kanału nie wolno budować sta
łych fortyfikacji.

3) żadna działalność wojenna nie może mieć 
miejsca w pasie 3 mil morskich od wejść do Kanału, 
ani w samym Kanale, nawet jeśli Turcja jest jednym 
z państw wojujących. Okręty wojenne państw wo
jujących powinny przechodzić przez Kanał jak naj
szybciej i z wyjątkiem ciężkich uszkodzeń, nie powin 
ny przebywać dłużej w Port Saidzie jak 24 godziny.

24 godziny także musi upłynąć między przejściem 
dwóch nieprzyjacielskich okrętów .

Jak z powyższego wynika Kanał Suezki nie został 
zneutralizowany w ścisłym tego słowa znaczeniu, 
ponieważ neutralności nie można pogodzić z zezwo
leniem przejścia sił stron wojujących.

Konwencja ta stworzyła dla Kanału Suezkiego 
specjalny status — zapewniający mu bezpieczeństwo 
od zniszczeń, oraz bezpieczeństwo żeglugi na jego 
wodach.

W wojnie 1914-18 panowanie i obrona Kanału 
były w ręku brytyjskim. Pozostał on otwarty dla okrę
tów państw sprzymierzonych i neutralnych. Okręty 
niemieckie i autriackie, które schroniły się w Port 
Saidzie i Suezie — otrzymały rozkaz wyjścia, a te 
które odmówiły wprowadzono poza pas 3-milowy i 
zatopiono.

Aczkolwiek 6 sierpnia 1914 r. rząd egipski ogłosił 
proklamację stwierdzającą, że Konwencja z roku 
1888 ma ściśle obowiązywać — to nota z Foreign 
Office stwierdzająca, że kilka niemieckich statków 
zostało zatrzymanych przez rząd egipski dla wyko
nania aktów wrogich wymierzonych przeciwko bez
pieczeństwu żeglugi w Kanale, a więc naruszających 
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jego neutralność — była wytłumaczeniem wspomnia
nego wyżej postępowania.

Traktatem Wersalskim (art. 152) Niemcy i Trak
tatem St. Germain (art. 107 (Austria zgodziły się na 
przelanie praw udzielonych sułtanowi w Konwencji 
z roku 1888 na His Brltannlc Majesty.

Jeśli idzie o Turcję, to Traktat w Lozannie (art. 
99) z roku 1923 dokonał rewizji Konwencji z roku 1888

W roku 1922 W. Brytania uznała Egipt na nie
podległe i suwerenne państwo, ale zastrzegła sobie 
prawo do zabezpieczenia komunlkacyj imperialnych 
oraz prawo obrony Egiptu. Klauzula ta wyraźnie 
stwierdzała, że Kanał Suezki jest częścią Egiptu.

Angielsko-egipski traktat z roku 1933 — „woj
skową okupację" zastąpił „stałym obronnym przy
mierzem" zawartym między tymi dwoma państwami 
na 20 lat.

Najważniejsze punkty tego traktatu były nastę
pujące:

a) Ewakuacja brytyjskich sił zbrojnych z wyjąt
kiem strefy Kanałowej, gdzie brytyjskie wojsko i lot
nictwo ma prawo pozostać.

b) Wolny ruch brytyjskich sił zbrojnych w Egip
cie w czasie wojny lub w czasie zagrożenia wojenne
go. W. Brytania jest odpowiedzialna za obronę Ka
nału Suezkiego do czasu aż armia egipska będzie 
zdolną do przejęcia tego zadania.

W czasie wojny włosko-abisyńsklej Kanał był 
otwarty dla wojennych okrętów włoskich.

W drugiej wojnie światowej Kanał był otwarty 
dla okrętów państw sprzymierzonych i neutralnych.

Druga wojna światowa w której Egipt pozostawał 
neutralny aż do roku 1945 — opóźniła oczywiście wy
konanie traktatu z roku 1936.

Ewakuacja Brytyjczyków z Egiptu uległa też 
opóźnieniu na skutek olbrzymich zapasów materiału 
wojennego nagromadzonych w czasie wojny. Egipt 

stale żądał wycofania wojsk brytyjskich i rewizji 
traktatu z roku 1936 — aż wreszcie w roku 1951 trak
tat ten, jak również porozumienia dotyczące anglo- 
egipskiego kondominium w Sudanie, zostały jedno
stronnie przez Egipt wypowiedziane. W końcu poro
zumienie co da Sudanu a po tym 1 co do Suezu zostało 
osiągnięte. Obecnie Nasser przyspieszył o 12 lat prze
jęcie Kanału przez Egipt, koncesja Towarzystw wy
gasa bowiem dopiero w 1968 r.

Reżym gen. Neiguba mimo zapalnych wypowiedzi 
niektórych jego współpracowników — wykazał więcej 
realizmu w dążeniu do rozwiązania konfliktów bry- 
tyjsko-eglpskich aniżeli rządy Faruka. Umożliwiło to 
zawarcie porozumienia co do Sudanu a potem i Suezu. 
Objektywnie też jednak trzeba dodać, że stanowisko 
brytyjskie stało się się też bardziej realistyczne. Naj
większe trudności tkwiły nie tylko w meritum sprawy, 
ale w chęci „zachowania twarzy", tak przez jedną 
jak 1 drugą stronę, a co było dyktowane względami 
polityki wewnętrznej.

Kanał Suezki w obu wojnach światowych okazał 
się strategicznie węzłowym punktem Brytyjskiego 
Imperium.

Jako środek komunikacyjny, jako baza morska 
1 lotnicza, wreszcie jako ośrodek w którym można 
było przejść 1 zdeponować olbrzymie zapasy sprzętu 
wojennego. Można tu przypomnieć, że baza w strefie 
kanału obejmowała 200 mil kwadratowych powierz
chni. a instalacje, w większej części stałe, oceniane 
są na wartość 5C0 milionów funtów.

Znaczenie Kanału Suezkiego 1 jako ośrodka ko
munikacyjnego i jako bazy nie uległo zmniejszeniu 
w wypadku nowego konfliktu światowego.

Rozwiązanie kwestii suezkiej było więc zagadnie
niem nie tylko anglo-egipskim ale i zagadnieniem 
bezpieczeństwa obozu zachodniego.

SZTUCZNE WYSPY NA ATLANTYKU
Celem zwiększenia pierścienia dozoru obrony 

pltn., Stany Zjednoczone A.P. przystąpiły do budowy 
sztucznych wysp dla ustawienia urządzeń radaro
wych.

Budowa pierwszej z tych wysp została zakończo
na pod koniec ubiegłego roku.

Wyspa ta t.zw. „Texas Tower" została zakotwi
czona w odległości 150 mil na wschód od Boston 
Light na mieliźnie, gdzie głębokość oceanu wynosi 
tylko 55 stóp.

Wyspa ma kształt równobocznego trójkąta o dłu
gości boku 200 stóp. Wysokość korpusu platformy 
wynosi 20 stóp.

Wzdłuż jednego z boków trójkąta na całej jego 
długości wznosi się budynek o wysokości 12 stóp 1 sze
rokości 60 stóp, mieszczący w sobie aparaturę radaro
wą 1 pomieszczenie załogi.

Nad budynkiem wznoszą się trzy kopuły rada
rowe.

W korpusie platformy mieszczą się silniki Diesla, 
generatory elektryczne pompy 1 zbiorniki na paliwo 
płynne i wodę.

Platforma spoczywa na trzech nogach o wysoko

ści 118 stóp nad dnem oceanu, czyli wznosi się o 3 
stopy nad poziom wody. Nogi są wpuszczone na dno 
na głębokość 48 stóp. Każda noga stanowi stalowy 
keson w kształcie walca o wewnętrznej średnicy 10 
stóp. Grubość ścianki kesonu wynosi 2 cale.

Z chwilą gdy kesony —- nogi zostały wpuszczone 
na przewidzianą głębokość, do środka każdej z nich 
wprowadzono drugą rurę o średnicy 6 stóp. Przestrzeń 
między rurami została zalana betonem. Wnętrze rury 
6 stopowej jest wykorzystane dla przeprowadzenia 
urządzeń sanitarnych oraz przewodów zaopatrzenia 
w płynne paliwo i wodę. Ciężar całej wyspy wynosi 
6500 ton.

Korpus platformy wykonano w stoczni i zaholo- 
wano na miejsce zakotwiczenia w ciągu dwóch dni 
z szybkością 2y2 węzła.

Największą trudnością w czasie ustawiana wyspy 
stanowił problem wyładowywania materiałów z ba
rek, ponieważ oprócz fali utrudniał pracę powstały 
koło mielizny prąd kołowy. Helikopterów w czasie 
montowania wyspy nie można było jeszcze używać, 
gdyż pomost wyspy zajęty był przez rusztowania i 
materiały.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
CZŁONKOWSTWO DOŻYWOTNIE wpłacili następują-

cy Koledzy:
W. Nadratowski £13.13.0 Z. Janowski 10.10.0
J. Busiakiewicz 11. 0.0 C. Wnorowski 10.10.0
E. Mentryka 11. 0.0 T. Farbisz 15. 0.0
T. Łubieński 10.10.0 S. Kopeckl 10.10.0
T. Kutek 10.10.0 S. Witkowski 15. 0.0
J. Wiszowaty 10.10.0 M. Maciejewski 15. 0.0
A. Guluk 10.10.0 B. Gawęcki 10.10.0
W. Łoskoczyński 14. 0.0 E. Iwaszkiewicz 10.10.0
W. Zaziemski 10.10.0 Z. Plezia 10.10.0
W. Krzyżanowski 10.10.0 F. Balicki 10.10.0
A. Cieszkowska 20. 0.0 J. Koziołkowski 10.10.0
R. Tymiński 10.10.0 M. Janczewski 10.11.3
S. Pohorecki 12. 6.6 P. Cieślak 10.10.0
R. Jedyński 11. 0.0 Cz. Przybyliński 10.10.0

Kol. A. Reyman i R. Reyman wpłacili składki członków-
skie na 3 lata z góry.

Wszystkim wyżej wymienionym Kolegom za społeczne 
ustosunkowanie się do naszego apelu i zrozumienie na
szych potrzeb, Zarząd Główny SMW serdecznie dziękuje.

Jednocześnie ponawiamy nasz apel do wszystkich Człon
ków SMW, by w miarę swych możliwości finansowych 
zechcieli pomóc naszej Organizacji materialnie przez wpła
canie członkowstwa dożywotniego.

NOWI CZŁONKOWIE
Ostatnio zgłosili swoje wstąpienie i zostali przyjęci do 

naszego Stowarzyszenia kol. kol.:
S. Karpowicz J. Stępień

oraz jako członkowie wspierający pp.:
F. Szuta M. Girouard
O. Ewans J. Cavanagh
M. Rennard S. Alan
S. Bogucki J. Sikora
B. Wilson D. Cook
A. Herbert B. Jeżewski
Z. Nadratowski G. Lesage
T. Waugh

OBIAD KOLEŻEŃSKI OFICERÓW MAR. WOJ.
W dniu 16 czerwca br. z inicjatywy kilku kolegów odbyło 

się koleżeńskie spotkanie i obiad wszystkich mogących 
wziąć udział oficerów Marynarki Wojennej. Miło nam za
notować, że liczny udział i przyjemna atmosfera spotka
nia sprawiły, iż postanowiono urządzać je na przyszłość 
i zachować to jako coroczną tradycję.

KONCERT
Dnia 24 sierpnia br. w salach SMW odbył się koncert 

znanej śpiewaczki, pani Lody Bielickiej. Pani Bielicka 
ofiarowała ten koncert na cele SMW bezinteresownie, za 
co składamy Jej serdeczne podziękowanie. Koło Pań, które 
zajęło się organizacyjną stroną koncertu wpłaciło do kasy 
SMW sumę £ 8.0.3.

CANADIAN UNIVERSITIES CLUB
Afiliowany do naszego klubu Związek Absolwentów Uni

wersytetów Kanadyjskich urządził w naszej siedzibie uro
czysty obiad, na którym gościem honorowym był High 
Commisioner of Canada. Z ramienia Zarządu w obiedzie 
wzięli udział kol. kol.: J. Busiakiewicz, H. Hoyer, T. Kutek, 

A. Wacięga.

WYJAZDY
W dniu 30 lipca br. wyjechał na stały pobyt do USA kol. 

inż. T. Nowicki, wiceprezes Zarządu Głównego SMW i dłu

goletni członek poprzednich Zarządów SMW. Zarząd GŁ 
SMW z żalem żegnał kol. T .Nowickiego, który przez okres 
8 lat był w całym tego słowa znaczeniu czynnym członkiem 
kolejnych Zarządów SMW, poświęcając bardzo dużo pra
cy, czasu i energii sprawom naszej Organizacji. Pociesza
my się myślą, że i na nowym terenie kol. Nowicki nie za
niecha wysiłków dla dobra SMW i będzie najlepszym rzecz
nikiem naszych spraw na terenie Chicago. Zarząd Główny 
SMW wyznaczył kol. Nowickiego na stałego swego delegata 
na terenie USA.

Kol. Nowickiemu życzymy wszyscy osobistego szczęścia i 
sukcesów na nowym terenie.

W dniu 21 października opuściła Wielką Brytanię p Zo
fia Kleczyńska, udając się na stały pobyt do Afryki Po
łudniowej.

Pani Zofia Kleczyńska, wieloletni członek kilku Zarzą
dów SMW, jest dobrze znaną szerokiemu ogółowi Kole
gów ze swej wydatnej i ofiarnej pracy dla dobra stowa
rzyszenia, przede wszystkim jako niezapomniany przewod
niczący Komisji Opieki, działalność której zorganizowała 
i wydatnie rozwinęła. Ale i „Nasze Sygnały”, których p. 
Kleczyńska była długoletnim współpracownikiem, mają 
jej wiele do zawdzięczenia, szczególnie jako wyjątkowo su
miennej korektorce.

Zarząd Główny SMW i Komitet Redakcyjny „N. S.” 
przez wyjazd p. Kleczyńskiej traci jednego ze swych 
najlepszych członków. Wyrażając Jej na tym miejscu na
sze serdeczne podziękowania za wszystko, co dla dobra 
stowarzyszenia zrobiła, żegnamy Ją z głębokim przekona
niem, że i tam daleko będziemy mieli w Niej najlepszego 
ambasadora naszych spraw.

Życzymy Pani Zosi, by w nowych warunkach życie jak 
najpomyślniej i najbarwniej Jej się ułożyło.

ŚLUB
W czerwcu br. odbył się w Brompton Oratory w Londy

nie ślub Kolegi naszego, kpt. mar. T. Lesisza z panią Wan
dą Bielawską. Młodej parze życzymy dużo szczęścia.

W dniu 18 sierpnia odbył się ślub naszego długoletniego 
członka, kpt. żegl. wielk. B. Gawęckiego. Ślub odbył się w 
Hamburgu, ale siedziba Państwa Młodych mieści się pod 
Paryżem. Kpt. Gawęcki od kilku lat pływa jako kapitan 
statku Unitet Baltic Corp. Państwu Gawęckim życzymy 
dużo szczęścia.

WIECZÓR TANECZNY W’ SMW
Staraniem Koła Pań odbył się w sobotę dnia 6 paździer

nika br. wieczór taneczny dla członków i zaproszonych go
ści. Niestety, z przykrością musimy stwierdzić, że zainte
resowanie się członków SMW naszymi Imprezami staje się 
coraz mniejsze i skutkiem tego podobnego rodzaju impre
zy towarzyskie wydają się być nie na czasie.

Czysty dochód z tej zabawy w wysokości £ 10.12.6 został 
wpłacony do kasy SMW.

APEL KOŁA PAŃ
Koło Pań SMW ma zamiar urządzić w najbliższym cza

sie tombolę, z której czysty dochód ma być przeznaczony 
na cele SMW. By uniknąć wydatków na kupowanie fan
tów, Koło Pań zwraca się z gorącym apelem do wszystkich 
Członków SMW o nadsyłanie fantów, które by były odpo
wiednie na loterię. Prosimy wszystkich o pomoc i inicjaty
wę w zbieraniu fantów, które należy przesyłać pod adre
sem Sekretariatu SMW. 13 Chelsea Embankment, Lon
don, S. W. 3.
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ODWIEDZILI SMw następujący Koledzy:
F. Pitułko z Rodziną
M. Maciejewski
S. Witkowski
R. Jedyński

A. Tyc
dr B.Ciszewski z Rodź.
M. żołyński 
dr W. Ząbroń

KOŁO BRIGHTON
Zarządowi i wszystkim Członkom Koła SMW Brighton 

Zarząd Główny SMW składa serdeczne podziękowanie za 
zrozumienie i koleżeńską pomoc, jaką Koło okazało Zarżą, 
dowl Głównemu w postaci pożyczki w wysokości £ 50.0.0

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Doszła nas wiadomość, że w dniu 2 sierpnia br. na urlo

pie w Kanadzie zmarł nagle na serce nasz Kolega i czło
nek SMW, ś. p. kmdr. ppor. Bronisław Łatkiewicz, zamiesz
kały w USA. Ubył z naszych szeregów jeszcza jeden war
tościowy członek naszej społeczności marynarskiej. Cześć 
jego pamięci!

Dnia 12 lipca zmarł w szpitalu w Londynie, po cięż
kiej operacji żołądka, Kolega nasz, st. bosman st. Pawiń- 
ski. W pogrzebie wzięło udział kilku kolegów z SMW z 
adm. K. Korytowskim na czele. Cześć Jego pamięci!

ZABAWA WIOSENNA W BRIGHTON
Koło Brighton SMW urządziło w dniu 9 czerwca br., w 

sali kina „Savoy“ (przy Pałace Pier), wielką zabawę wio
senną dla zebrania funduszów na przyszłą siedzibę pol
skiego marynadza w Brighton oraz częściowo na cele cha
rytatywne.

Jak na warunki miejscowe, zabawę można uważać za 
udaną, gdyż zgromadziła ona gros Polonii brightońskiej. 
Obecnych było około 170 osób, przy czym na uwagę zasłu
guje obecność przedstawicieli wszystkich polskich orga
nizacji miejscowych, tak świeckich jak 1 kościelnych.

Zarząd Koła Brighton SMW włożył bardzo dużo pracy 
w organizację zabawy, w czym z pomocą bezinteresowną, 
poza członkami Koła, przyszły również osoby nie należące 
do tut. Koła, a przede wszystkim Zarząd Koła SPK nr 118 
Brighton, drukując zaproszenia i przysparzając dużo zwer
bowanych gości.

Ruchliwy Komitet Zabawowy z prezesem Koła kol. Za
błockim, wprowadził tak wspaniały nastrój, że rozbawiona 
publiczność zapomniała o wszystkich bolączkach osobis
tych 1 społecznych, które, jak to prawie wszędzie bywa, 
trapią również tutejszą Polonię.

Obserwując wspólnie biesiadujących przedstawicieli or
ganizacji brightońskich oraz uczestników zabawy, jesteśmy 
przekonani, że nie zawiedzie nas nadzieja Urzeczywistnie
nia starej naszej dewizy: „Wspólnymi siłami do wspólne
go celu!“.

TYDZIEŃ LOTNIKA
Z okazji Tygodnia Lotnika Polskiego, Zarząd Główny 

SMW w osobach prezesa W. Nadratowskiego oraz pierw
szego wiceprezesa A. Wacięgi, złożył wiązankę biało-czer
wonych goździków pod pomnikiem Lotnika Polskiego w 
Norholt.

Komisja opieki i Fundusz im. ś. p. kpt. mar. J. Ginsberta
Od wydania poprzedniego numeru „Naszych Sygnałów" 

wpłynęły na Fundusz im. J. Ginsberta następujące dary: 
Komitet Obchodu święta Morza Ligi Morskiej
w Ameryce dol.119.14
Samopomoc Weteranów Mar. Woj. w N. Jorku £ 17.16.9 
Liga Morska — Oddział Biały Orzeł 8.18.8
kol. E. Plawski 0.11.0
kol. C. Wnorowski 1.18.2
kol. J. Klamt 0.5.0
kol. F. Balicki 1. o.O
Z. Kleczyńska 1. 0.0.
B. Żukowski 2. 0.0
E. Iwaszkiewicz 1. o.O

Komisja Opieki składa wszystkim Ofiarodawcom bardzo 
serdeczne podziękowanie.

NA CHORYCH I INWALIDÓW

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Naro
dzenia załączamy „Cegiełkę” na chorych i inwalidów Mar. 
Woj., tak jak to robiliśmy w latach poprzednich. Zwraca
my się do wszystkich Członków i Czytelników, by jak rok
rocznie zechcieli i w tym roku pośpieszyć z pomocą tak, 
byśmy byli w stanie każdemu z naszych kolegów, którzy 
tej pomocy potrzebują — wysłać paczkę świąteczną. Miej- 
my to przeświadczenie, że w chwili, gdy będziemy obcho
dzić święta Bożego Narodzenia, będzie nam miła świado
mość, żeśmy nie zapomnieli o tych, o których najbar
dziej pamiętać powinniśmy.
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B R I G
świetny pomysł mieli koledzy Stanisław Wieczor

kiewicz i Wacław Żółkiewka że postawili wszystkich 
marynarzy w Brighton wobec faktu dokonanego. I to 
dokonanego w sposób .doskonały. Zamiast namawiać 
do przystąpienia do Stowarzyszenia, zamiast prosić 
o poparcie wystąpili z imprezą, która udała się nad
spodziewanie dobrze. Dnia 21-go lutego 1954 r. odbyła 
się w sali parafialnej kościoła św. Marii Magdaleny 
uroczystość „święta Morza", w której udział wzięło 
około 60 osób. Z imprezy został skromny dochód, 
z którym trzeba było coś zrobić. A przede wszystkim 
pozostało głębokie przeświadczenie że w Brighton jest 
miejsce na koło lokalne zrzeszające marynarzy i do
wód, że takie koło znajdzie poparcie polskiej społecz
ności. Pesymistom i niedowiarkom zamknięto usta, 
a niezdecydowanych pociągnęło rozpoczęcie pracą a 
nie gadulstwem.

W miesiąc później, bo 21-go marca 1954 zbiera 
się komitet organizacyjny, który entuzjastycznie po
parł wniosek założenia w Brighton koła S.M.W. i za
brał się energicznie do przygotowania walnego ze
brania członków-założycieli.

2-go maja 1954 walne zebranie zagaił kol. Wie
czorkiewicz. Praca jego, starania paromiesięczne 
wydały nareszcie oczekiwany owoc. Koło w Brighton 
Istnieje. Najbliższa przyszłość przyniesie najprawdo- 
dobniej szereg problemów które nowy zarząd będzie 
musiał rozwiązać. Ale krok najważniejszy został zro
biony. Prezesem koła zostaje kol. Jan Rudawski.

Nowo wybrany zarząd miał przed sobą szereg 
problemów, które trzeba było przedyskutować, roz- 
trząsnąć i załatwić. Przede wszystkim to sprawa roz
szerzenia zasięgu koła poza trzynastu członków zało
życieli. Zdecydowano osobiście docierać do byłych 
marynarzy i jak dotychczas niezłe to wydało rezulta
ty, bo członków zwyczajnych liczy Koło Brighton 
dwudziestu ośmiu. Z dochodu z pierwszego obchodu 
10-go lutego postanowiono stworzyć zalążek funduszu 
wzajemnej pomocy. Założono także fundusz pożycz
kowy. obecnie zlany z funduszem wzajemnej pomocy 
1 zarządzany przez sekcję opieki, która przyznaje 
zwrotne pożyczki i bezzwrotne zapomogi. Następnym 
punktem w pracach zarządu było zamówienie „Na
szych Sygnałów" dla nowych członków, rozliczenie 
się a raczej uzyskanie najwyższego procentu składek 
członkowskich od Zarządu Głównego, ustalenie ra
chunkowości w książkach koła, przydział legitymacji 
członkowskich i, co niemniej ważne, przygotowanie 
następnych imprez.

Jakże odległe wydają się dziś te problemy: Ko
misja Opieki funkcjonuje. „Nasze Sygnały" przycho
dzą na adres zarządu koła 1 są przez zarząd kolpor
towane. Daje to okazję zbierania składek członkow
skich. Składek członkowskich Koło nie płaci, kupuje 
natomiast „Nasze Sygnały" od Zarządu Głównego. 
Książka kasowa jest prowadzona „uproszczoną ame
rykanką".

W 1955 r. na święto Marynarki Wojennej przy
gotowano program bardzo starannie. Uroczystość od
była się dnia 16-gó lutego w Chapel Royal Hall. Słowo

H T O N
wstępne wygłosił prezes kol. J. Rudawski, deklamo
wała p. Krysia Piecha. Na fortepianie grała p. Tom
czak. W śpiewie solowym wystąpili p. Wesołowska i 
pan Tylingo. Deklamowała kol. Wejszewska. A za 
serca porwała wszystkich Irenka Szwej gartówna z 
Bognor Regis. Bardzo ładna i świetnie tańcząca 
Irenka była ulubienicą obecnych, którzy bardzo ży
czliwie przyjęli cały program a... dochód był dwa 
razy większy niż przed rokiem.

Przypomnieć także chciałbym, że w tymże roku 
koledzy Rudawski, Wieczorkiewicz i Żółkiewka repre
zentowali koło na Walnym Zjeździe SMW. Zanotować 
też warto urządzenie niedochodowej imprezy — świę
cone w kwietniu. Kol. Wesołowski z pomocą kol. 
Wieczorkiewicza zbierają z ramienia koła datki na 
Dar Narodowy 3-go maja dla Polskiej Macierzy 
Szkolnej. I z dziejów tego zarządu wspomnieć jeszcze 
muszę opiekę nad grobami zmarłych kolegów, pod
kreślając bezinteresowną szlachetność tej pracy.

11-go czerwca 1955 r. odbyło się drugie walne 
zebranie. Koło Brighton istnieje już przez rok i dziel
nie zdało egzamin z swej przydatności. Przewodniczą
cym zebrania jest kol. Kremza, sekretarzem kol. 
Wieczorkiewicz. Na wstępie kol. Wieczorkiewicz skła
da sprawozdanie ogólne: Koło ma 20 członków zwy
kłych i 7 wspierających. Koło jest w czynnym kon
takcie z centralą Stowarzyszenia w Londynie 1 z pol
skimi organizacjami lokalnymi. Kol. Wesołowski 
składa sprawozdanie kasowe, które wykazuje nad
wyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości prawie 
30 funtów. Kol .Bąkowski imieniem komisji rewizyj
nej stawia wniosek o absolutorium ustępującemu 
zarządowi i z kolei walne zebranie wybiera nowy za
rząd koła, a mianowicie kolegów Rudawskiego, 
Iwkowskiego, Żółkiewkę 1 Wesołowskiego. Koledzy 
Modrzejewski i Bąkowski tworzą sekcję opieki, a ko
ledzy Kremza, Clchoń i Podgórski wybrani zostali 
do komisji rewizyjnej.

Wybrany w marcu b.r. Zarząd wystartował bar
dzo energicznie. Przede wszystkim mocno wystąpił na 
Walnym Zjeździe w Londynie, gdzie koledzy Adamiak, 
Wieczorkiewicz i Zabłocki reprezentujący koło, brali 
czynny udział w obradach na plenum i w komisjach. 
Do Zarządu Głównego został wybrany kol. Wieczor
kiewicz. a kol. Zabłocki jest członkiem Głównej Ko
misji Rewizyjnej. Koło Brighton jest więc silnie re
prezentowane w centralnych władzach Stowarzysze
nia.

W Brighton zarząd zamówił salę na zabawy w 
czerwcu, wrześniu, październiku, oraz sylwestrową 
i oczywiście tradycyjną 10-go lutego. I to nie jest już 
parafialna salka. Tym razem wszystkie zabawy od
bywać się będą w sali kina Savoy. Czerwcowa zabawa 
udała się doskonale. Kol. prezes był wodzirejem. 
Publiczność dopisała i co za tym idzie nie tylko do
chód był nadspodziewanie wysoki, ale i przyszłość w 
różowych przedstawia się kolorach. Ci co raz przyszli, 
przyjdą i na następne zabawy. To jest tajemnica 
powodzenia.

Entuzjazm nowego zarządu jest zaraźliwy.
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Z przyjemnością słucham jak. snują plany, jak ku
pują dom marynarza w Brighton, urządzają baje, lo
terie, sprzedają cegiełki na zakup siedziby koła, 
zdobywając wszystkich byłych marynarzy z okolic 
Brighton na członków. Przyjemnie słucha się planów, 
bo niczego nie mówią bez pokrycia. Chcą kupić dom. 
Byłby to dom marynarza, utrzymujący się samo
dzielnie jako pensjonat, a koło miałoby w nim swą 
siedzibę. Poco — pomyślałem — nowy dom, nowe 
kłopoty. Powiedziałem to nawet. Ale Koledzy z Brigh
ton zdają sobie sprawę, że kłopoty będą... ale po to 
są kłopoty, by im zaradzić i wcale ich to nie zraża i 
od ambitnych planów nie odciąga. Ba, oni nawet 
wiedzą, że przy obecnych dochodach z doskonale u- 
rządzonych imprez dom będą mogli kupić w roku... 
Nie zdradzę ich tajemnicy; może nawet uda im się 
to zrobić wcześniej. Przecież lada miesiąc rozpocznie 
się powódź „cegiełek ‘‘i znając kolegów z Brighton 
przestrzegam, że biada tym, co cegiełek nie kupią.

W jesieni, jeśli wszystko uda się według planu, od
będzie się wielka loteria z bogatymi fantami. I wy
daj e mi się że nie tylko w Brighton będą sprzeda
wane losy. Rozmachu, pomysłowości i energii nie 
brakuje.

Przy swych ambitnych planach inwestycyjnych 
koło Brighton nie zapomina, że jesteśmy Samopo
mocą. Opieka, zapomogi potrzebującym, pożyczki 
zajmują w pracach 1 budżecie koła miejsce niepo
ślednie. Już raz określiłem opiekę nad grobami zmar
łych kolegów, jako bezinteresownie szlachetną ini
cjatywę. W tej chwili zarząd zbiera fundusze na 
ufundowanie nagrobka ś.p. kmdr. Majewskiemu i 
chciałbym w tym miejscu zaapelować o poparcie tej 
inicjatywy.

Koledzy z Brighton nie tylko z nazwy są kołem 
Samopomocy. Gratuluję im prawdziwych osiągnięć i 
nie wątpię że przyszłość przyniesie dobre sukcesy.

MARYNARSKI TRANSATLANTYK
Ostatnio zebrania zarządu przeciągają się do 

późnej godziny, bo chyba nigdy nie będzie dość czasu, 
by wszystkie skomplikowane problemy gospodarczo- 
organizacyjne i organizacyjno-gospodarcze przedys
kutować, skatalogować i do przyszłego rozpatrzenia 
odstawić w jakimś przyzwoitym terminie. Ledwie z 
jedną biedą jako tako połowicznie się załatwimy, 
nowa bieda łeb pokazuje. Po łebkach i tę ledwie uda 
się zaklepać, gdy małe kłopociki do statusu dojrza
łych kłopotów dorosły i piętrzą przed biednym za
rządem zaporę nie do pokonania, zbudowaną z złośli
wości przedmiotów martwych (jak pieniążki) i nie- 
martwych (jak ludziska).

Ale w piątek, 27-go lipca nie trzymaliśmy się 
normalnej rutyny. Jeszcze o dziewiątej kol. Prezes 
pozwolił kol. Hoyerowi przeczytać wnioski komisji 
gospodarczej i zamiast otworzyć dyskusję, zamknął 
zebranie... uprzednio poleciwszy nam przyjść w naj
bliższy wtorek (Nic za darmo!).

Powód przerwania zebrania był ważny. Chyba 
ważniejszy niż nasze „z, pustego w próżne" (chodzi 
o kasę, a nie o głębię myśli, która nasze obrady ce
chuje) finansowe obrady. Nowicki do Ameryki wy
jeżdża po raz pierwszy, a wewnętrznych kryzysów 
finansowych Samopomoc przeżyła conajmniej tyle, 
ile przetrzymała zarządów. Przetrzyma więc Samo
pomoc i obecny Zarząd, przeżyje i obecny kryzys, 
ale... z Nowickim w Nowym świecie.

Było nas w klubie tylko kilkunastu. Ci więc z 
kolegów, którzy cierpliwie czytają te słowa, przez 
naocznego świadka i uczestnika spisane, proszeni są 
do klubowego1 pokoju na drugim piętrze, gdzie właś
nie kończy się zebranie zarządu. Kol. Nadratowski 
oficjalnie ogłasza wniosek prezydium, upraszający 
kol. Nowickiego o zatrzymanie godności wiceprezesa 
S.M.W. mimo wyjazdu z Londynu. Prźyklasnęliśmy 
wszyscy z uznaniem, lepszy dla zarządu wypróbo

wany wielokrotnie kol. wiceprezes Nowicki w Sta
nach Zjednoczonych niż pół tuzina takich Krzyża
nowskich w Londynie. Londyńska centrala S.M.W. 
niewątpliwie traci jednego z najenergiczniejszych 
swych pracowników; tracimy bardzo dobrego kolegę, 
z którym niewielu pojemnością pracy dla naszej 
organizacji równać się może. Ale o tym za chwilę. 
W tym miejscu chciałbym napisać, że wniosek pre
zydium, zamienił kurczenie się stanu liczbowego za
rządu na śmiało pomyślaną ekspansję. Nie przedsta
wiciel, nie delegat, ale sam wice-prezes Zarządu bę
dzie w Chicago. Nerw organizacji, zasadnicza i wła
ściwie jedyna komórka wykonawcza jaką jest zarząd, 
sięgnie terytorialnie tak daleko, łącząc Londyn i 
Chicago — dwa, wydaje mi się. najgłośniejsze ośrodki 
polskości emigracyjnej.

Dla Samopomocy ta oś Londyn-Chicago to rzecz 
nie nowa. Wystarczy jeśli przypomnę, że tam rezy
dencję obrał kol. Kazimierz Gidziński. Dwa lata 
wojny z drogim Kazikiem spędziłem w centrali arty
leryjskiej na Piorunie, słuchając jego ustawicznych 
utyskiwań, że nie tak być powinno jak jest, i klnąc 
w duszy na jego nigdy zaspokojony perfekcjonizm. 
Kazik we wszystkich funkcjach, używając matema
tycznego porównania, uznawał tylko maksyma. Jego 
wieloletnia praca dla Samopomocy, to nie tylko ma
ksimum wysiłku; to przede wszystkim maksimum 
osiągnięć. I nie wątpimy, że gdy kol. Gidziński powita 
kol. Nowickiego w Chicago, współpraca tych dwóch 
przyjaciół, energicznych, pracowitych i naprawdę 
szczerze oddanych sprawie Samopomocy, jak naj
lepsze wyda owoce.

Ci z kolegów, którzy dobrnęli do tego punktu w 
czytaniu mego sprawozdania i zamierzaj ą kontynuo
wać lekturę, proszeni są razem z Zarządem o piętro 
niżej do kawiarni „to join ladies". Od tego momentu 
bowiem są z nami: śliczna pani Nowicka, pani Kle- 
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czyńska, której najbliższym współpracownikiem w 
komisji opieki był kol. Nowicki i który od niej przejął 
prowadzenie prac tej komisji, p. Halina Wójcik, cza
rująco upersonifikowany sekretariat p. Wolff, żona 
Stefana, a koleżanka pani Eli z Koła Pań. Pani Julia 
Mackus, prezeska Koła Pań jest w tym roku w za
rządzie i razem z nami zeszła z sali zebrań do ka
wiarni na pożegnalne zebranie towarzyskie. Najpierw 
zakrzątał się kol. Busiakiewicz i z wprawą tylko naj
lepszym sekretarzom właściwą, przydzielił obecnym 
kielichy do osobistego wglądu. Nigdy mu tego nie 
zapomnę.

W krótkim przemówieniu kol. prezes Nadratow- 
ski pożegnał przemiłą parę. Wspomniał on niezwykłą 
pracowitość i energię kol. Tadeusza, wieloletnie 
uczestniczenie w pracach zarządu, przez ostatnie dwa 
lata z zaszczytną godnością wiceprezesa. Wspomniał, 
jak jego dyplomatyce tylko zawdzięczamy, że jeden 
z balów morskich nie zakończył się prawdziwie po 
wiechowsku. Nie było pracy, której by się kol. Ta
deusz nie podj ął i co niemniej ważne, nie było pracy., 
której by nie potrafił dobrze zrobić. Gdy w paru 
słowach streszczę późniejsze rozmowy, przykłady na 
to się namnożą. Pi jemy toast wzniesiony przez kol. 
Prezesa, życzymy Nowickim osobistego szczęścia i 
organizacyjnych pomyślności. Pani Ela ślicznie wy
gląda z kwiatami właśnie wręczonymi przez kol. 
Prezesa, (że też Ameryka musi z Europy zabierać 
wszystko co najlepsze). Na pamiątkę podpisujemy 
album — niech im przypomina przyjaciół zostawio
nych w Londynie.

Kol. Nowicki w paru zdaniach dziękuje za uzna
nie jego pracy w Zarządzie, za urządzenie wieczoru 
pożegnalnego; obiecuje nie zapomnieć i radzi, by 
kłopoty codziennego życia arganlzacyjnego starać się 
przezwyciężyć jak najmniejszym nakładem słów a 
jak największym nakładem pracy.

Z kolei kol. Busiakiewicz konwersacyjnle — pan 
Jan do pana Tadeusza — kreśli krótko historię osiąg
nięć osobistych i organizacyjnych kol. Nowickiego. 
W obu wypadkach pracą jego kierowała zdrowa 
ambicja, młody zapał i wola jak najlepszego wywią
zywania się z dobrowolnie przyjętych (ba... narzu
conych nieraz) obowiązków. W czasie studiów, w 
pracy zawodowej i w naszej Samopomocy te cechy 
zapewniły mu powodzenie i szacunek.

Pani Julia Mackus dziękuje pani Eli za pracę 
w Kole Pań i wspomina pomoc jakiej Kołu Pań wie
lokrotnie udzielał kol. Nowicki. Zawsze chętny, do
kładny, szybki, sprzedawał bilety, przyozdabiał salę 
na zabawę, prowadził loterię i załatwiał dziesiątki 
innych niewdzięcznych rzeczy, wdzięczność zdoby
wając.

W tym też mniejwięcej czasie w jednym z ci
chych kątów sali, taka się gombrowiczowska toczyła 
rozmowa:

— Tadzik, ja też przemówię — zagadałem stoją
cego obok Budzyńskiego.

— Nie będziesz, idioto, przemawiał — odpowiada 
stojący obok Budzyński.

— Będę, idioto, przemawiał — zapewniam stoją
cego obok Budzyńskiego i szukam poparcia u Hobota.

— Jerzy, ja teraz przemówię — powiadam.
— Nie będziesz, Idioto, przemawiał — decyduje 

Hobot.
_  Będę, Idioto, przemawiał — odpowiadam i 

imieniem nieukonstytuowanego koła wielbicieli Koła 
Pań żegnam piękną Panią Elę. Nie wątpię, że jej 
pobyt w Stanach Zjednoczonych przyczyni się znacz
nie do pomnożenia szeregów nieukonstyuowanego 
koła wielbicieli koła Pań SMW. Korzystam z okazji 
by zainteresowanych kolegów poinformować, że wa
runkiem. by stać się członkiem nieukonstytuowanego 
koła wielbicieli, jest dar na SMW w wysokości conaj- 
mniej jednego funta lub równowartości w lokalnej 
walucie. Ofiarodawca otrzyma dyplom wielbiciela i 
od dnia otrzymania dyplomu może wielbić, ile dusza 
zapragnie. W wypadku przeszkód w wielbieniu należy 
złożyć następny dar. To pomaga!!!

Bardzo miły szczegół z organizacyjnej kariery 
kol. Nowickiego wspomina kol. Wieczorkiewicz. Kol. 
Nowicki pojechał do Brighton jako delegat zarządu 
— przewodniczący zebrania organizacyjnego. Jego 
optymizm 1 przekonanie, że pracą 1 wytrzymałością 
wszelkie przeciwności da się pokonać, przeważyły 
szalę kontynuowania pracy w tym kole lokalnym, 
które dziś energicznie się rozwija i działa.

Kolega Wacięga daje sygnał, by zakończyć wie
czór w kawiarni 1 przenieść się o piętro niżej do baru, 
gdzie muzyczka (z płyt) jest i alkohole. Tych więc 
czytelników co wytrwali w czytaniu aż dotąd, proszę 
z nami na parter, gdzie kol. Wacięga właśnie stawia 
pierwszą kolejkę. Tańczymy na mikroskopijnym par
kiecie i jest naprawdę miło. Gwar, prywatne toasty, 
bruderschafty, pożegnania etc. Jeden Tadzik Bu
dzyński nie plje, bo mu cynaderki nie pozwalają. 
Spodziewam się, że już jest spowrotem w formie i 
czytając ten numer Sygnałów poprawia styl 1 koloryt 
mego reportażu kieliszkiem wiśniówki. Bar o jede
nastej zamknięty. Z Józkiem Wiszowatym, jak bracia 
dzielimy się ostatnim kieliszkiem, jego kieliszkiem 
whisky, życząc Eli i Tadzlkowi Nowickim bon voyage 
i dużo szczęścia po drugiej stronie Atlantyku.

Wiesław Krzyżanowski
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Z KOLEGAMI
25 czerca 1956 r.

4366, Beatrice St., 
Vancouver B. C.

..... Nasze Sygnały", a tymbardziej list napisany 
osobiście przez starego przyjaciela, przynoszą zawsze 
tyle radości.

Załoga Samopomocy M. W. zasługuje na wdzięcz
ność i pochwałę oraz na admiralski sygnał: „wydać 
dodatkową porcję rumu" (bez złośliwości).

Dawniej mówiło się o wujaszku w Ameryce. Teraz 
Samopomoc jest tą najukochańszą ciocią w Europie, 
lecz te listy od cioci są stokroć wartościowsze od tych 
niepewnych dolarów. Wiadomości podawane w Na
szych Sygnałach lub listach kolegów nie czyta się, 
lecz się studiuje, tak jakby trzeba było z ich treści 
składać egzaminy.

Proszę nie myśleć, że Pławski już ma za swoje 
i tego... Ja się nie skarżę na brzydotę krajobrazu 
kanadyjskiego, na klimat, na moją pracę w RCMP 
lub na dolary, które mi płacą. Jest tu bardzo miła 
grupa Polaków, z którymi spotykamy się, organizu
jemy obchody, wieczorki i podwieczorki i Panie nasze 
opiekują się około 50 inwalidami, Polakami z Italii. 
Polacy tu muszą trzymać się razem, bo do tej kultury 
kanadyjskiej myśmy jeszcze nie dorośli. Nam brak 
wrodzonej zdolności w zapamiętywaniu imion i na
zwisk królowych na 1956 r.: Kanady, B.C., wystawy 
na Pacyfiku Ameryki czy tam jakiejś Miss Univers. 
Tutejsi znają nie tylko nazwiska ale też wymiary

*

25 czerwiec 1956 r. 
500, Sherwood Ave„ 
Marlborough, 
Salisbury
S. Rhodesia.

...Parę dni temu otrzymałem list Samopomocy, 
datowany 15 m,aja b.r. Szedtł pocztą zwykłą, co 
zwykle trwa około 6 tygodni.

Przede wszystkim więc chcę zawiadom ć, że dnia 
dzisiejszego wysłałem na adres Samopomocy Money 
Order na sumę £ 10.10.0 w odpowiedzi na apel w 
sprawie jednorazowych składek na członkostwo do 
żywotnie.

Jest to niestety tylko minimum, o które Samo
pomoc prosi, chciałbym jednak zaznaczyć, że chociaż 
nie będę się obecnie poczuwał do konieczności pła
cenia składek, to jednak gotów jestem w przyszłości 
do dalszej pomocy Samopomocy i odpowiedzi na 
dalszy taki czy inny apel. Chętnie wpłaciłbym teraz 
więcej, ale niestety nie mam. na to teraz. — nie zna
czy, że nie będę miał powiedzmy za rok. Warto by

PO ŚWIECIE
królowej moreli, królowej truskawek, królowej ma
teriału drzewnego, królowej jeziora Ogopogo itp. 
Oczywiście, że wymiary Marylin Monroe i Jane 
Russel znają tu wszyscy od dziecka. Poza tym Polacy 
nie bardzo zachwycają się tymi wyjcami dżungli w 
rodzaju Sinatry, Frankie Lane itp. Nie wiemy jaki 
jest rekord przecięcia 2“ grubości sosny. Nie wiemy 
kto wygrał w 1892 roku golfowy turniej, — jednym 
słowem do obracania się w towarzystwie kanadyj- 
czyków nie nadaj emy się i dlatego raczej trzymamy 
się jedni drugich. Ale ja tęsknię za atmosferą mor
ską, za kolegami z którymi dziesiątki lat zżyłem się 
i na okrętach i w porcie i w sztabie, z którymi miał
bym i o czym wspominać — tak jak przystoi staremu 
komandorowi, który już tylko wspomnieniami żyje, 
bo to jest wszystko, co dla mnie pozostało warto
ściowego. Dlatego też Nasze Sygnały nabierają coraz 
to większej wartości, a żałować należy jedynie tego, 
że bardzo znikomy procent kolegów daje o sobie znać. 
W maju, dzięki N.S. odezwał się kmdr. Stoklasa, a 
ogromnie miłą niespodzianką był list od Bosmana 
E. Doleckiego, z którym setki godzin spędziłem razem 
na pomoście Pioruna w 1940 i 1941 roku, a o którym 
od szeregu lat nic właściwie nie wiedziałem...

Proszę o przekazanie (przy sposobności) serdecz
nych pozdrowień pp. Wrońskim. Tchórznickim, Ka- 
mińskim, Danylukowi, Ziembickiemu, Pitułko, Bi
skupskim i wszystkim nlewymienionym.

E. Pławski

*

jednak napisać o tym do nas, członków, gdy zajdzie 
potrzeba w podobnej formie, jak ten list, ostatnio 
otrzymany. Cenię bardzo naszą organizację i bardzo 
chętnie dam wszystko, na co mnie stać będzie. Co 
się dzieje z odznakami Samopomocy i „blazer crest" 
które były projektowane? Bardzo bym chciał kupić, 
gdyby były już do nabycia. Mam nadzieję, że Samo
pomoc przebrnie przez ten trudny rok i że nie będzie 
jednak potrzeby sprzedaży domu przy Pembridge 
Viłlas — byłaby szkoda.

życzę bardzo serdecznie wszelkiego powodzenia. 
Ogromnie mnie dziwi, że są w Anglii marynarze, 
którzy do Samopomocy nie należą. Brak mi tu bardzo 
takiego koleżeńskiego środowiska. Istnieje tu Zwią
zek Polaków, którego Stoklasa jest nawet prezesem, 
ale ja skolei do tego nie należę, bo się kłócą tam 
nie wiadomo po co i dlaczego. Poza tym oprócz tego, 
że są Polakami, z większością tych ludzi nic mnie 
nie łączy.

Łączę bardzo serdeczne pozdrowienia.
S. Kopecki
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Box 38, Jackson Street, 
New Market, 
New Jersey, U.S.A.

Drodzy Koledzy,
Minęło już przeszło dziewięć lat od chwili jak 

ściskałem Wam dłonie w Plymouth i Londynie, żeg
nając się przed wyjazdem do U.S.A.

Wypadałoby napisać choć parę słów, a niezna- 
lazłszy ciekawego tematu podaję swoje skromne 
curriculum vitae w Ameryce.

Mając w kieszeni wizę amerykańską i możność 
wyboru biletu docelowego wybraliśmy z żoną na oko 
San Francisko.

Po pięciu dniach na starej Aąultanii, drogę, oko
ło 5000 mil z Halifaxu do Ęlaliforni, odbyliśmy po
ciągiem.

W Frisco powodziło się nam wcale nieźle, miasto 
najładniejsze chyba w USA a siedziba nasza w San- 
salito. po drugiej stronie Golden Gate Bridge‘u, nad
zwyczaj urocza.

Po trzech latach, jednostajność klimatu i brak 
towarzystwa, zadecydowały na przeniesienie się 4000 
mil z powrotem na wschód do New Jersey.

Na naszym Austinie załadowanym powyżej da
chu, przebyliśmy kontynent w odwrotnym kierunku 
niż dawni emigranci: Kordyliery, Reno, pustynie 
Newady, Salt Lakę w Utah, National Park, Gejzery, 
Kowbojskie Wyoming, Emigration Gate, Denver, Ko
lorado, Mississipi, to wszystko złożyło się na wspa
niałą wycieczkę krajoznawczą za jedne $ 25 kosztów 
benzyny.

Po przybyciu do New Jersey, wystawiwszy zwil
żony palec na wiatr, zainteresowałem się Mack Truck 
Co. Jest to fabryka ciężarówek, maszyn rolniczych i 
przeciwko pożarowych, autobusów i innego ciężkiego 
sprzętu, — a słynna jest z tego że płaci robotnikom 
samochodowym najwięcej na świecie, przeciętnie 
$ 3.20 na godzinę. Dostać się tam zbyt łatwo nie było, 
a szczególnie dla mnie nie znającego się na maszy

nach. Przez rok przerzucałem się z jednego „machinę 
shop‘u“ do drugiego, nie bacząc na zarobki, aby tylko 
jeśli nie poznać, to przynajmniej pomacać wszelkiego 
rodzaju maszyny. Wieczorami uczęszczałem na kursy 
„machine-operators." Po roku wykorzystując „poli
cyjną" wyprawę „Harry‘ego“, osiągnąłem cel.

Obecnie minęło już 5 lat mojego „seniority" u 
Mack‘a. Pracowałem przeważnie na tokarkach Gear 
Shapper Hobbler w dziale transmisji i dyferencjałów, 
jako „operator 1 set up man“.

Teraz z pewnym już starszeństwem, przerzuciłem 
się na „white collar job" jako urzędnik w tym samym 
Mack‘u w dziale rachunkowym.

Zarabiam około 30% mniej niż poprzednio na 
maszynach (brak bonusów), ale za to prowadzę żywot 
człeka poczciwego.

Posiadamy wszelkiego rodzaju przywileje, wy
walczone przez CIO-UAW z G.A.W. na czele (Guaran- 
teed Annual Wagę).

Mimo pewnego kryzysu w przemyśle samochodo
wym w USA, nasz Mack idzie całą parą naprzód dzię
ki nadzwyczajnemu ulepszeniu motorów Diesla, bijąc 
w ten sposób wszelką konkurencję na głowę, śmiało 
można powiedzieć, że „dopóki się ucho nie urwie...“, 
czyli ktoś nie zbuduje czegoś lepszego, to przyszłość 
na razie mamy zapewnioną.

Mieszkamy w New Market, prawie na wsi, a tylko 
w odległości 5 minut jazdy samochodem do Mack‘a 
i stacji kolejowej, 10 minut do baterii Nicków, godzi
ny do Nowego Yorku, oraz półtorej godziny do wy
brzeży Atlantyku.

A propos dożywotniego członkostwa (niedawno 
dostałem zaproszenie), to maleńka kuzynka z Detroit 
zapytała się: „Ciociu, a czy wujek, jak zapłaci z góry 
na 7 lat, to dostanie „Nasze Sygnały" na 7 lat, z góry, 
czy też na dożywocie"?

Zasyłając wpłatę na dożywocie... wszystkich ser
decznie pozdrawiam.

S. Pohorecki

♦
500 Sherwood Ave., 
Marlborough, 
Salisbury,
S. Rhodesia.
4 października 1956.

...W tym roku miałem tylko krótki 10 dniowy 
urlop jako że w mojej firmie co drugi rok mamy 
2 miesiące urlopu a w roku pomiędzy — tylko 10 dni. 
O tych więc 10 dniach chcę coś napisać do wiadomo
ści Kolegom z innych stron świata. Wybraliśmy się 
tego roku do Portugalskiej Afryki Wschodniej gdzie 
celem naszej wycieczki była przede wszystkim t.zw. 
„Gorongoza Gamę Reserve“. Jest to najlepsze san
ktuarium zwierzyny oprócz może Serengeti Plains i 
Ngorengoro Crater w Tanganyika. Jedzie się tam w 
kierunku na Beira około 260 mil główną drogą z Sa
lisbury a potem skręca się na N-E w bush i jeszcze

♦
jakieś 70 mil bardzo prymitywnymi drogami i pro
mem na rzece Pungwe. Te nasze afrykańskie promy 
są mocno prymitywne i z napędem wyłącznie „mu
rzyńskim" o dwu technicznych wariantach: o ile 
rzeka jest płytka prom idzie „na pych" długimi ty
kami bambusowymi. O ile jest głęboko to pomiędzy 
brzegami rozpięta jest stalowa lina idąca poprzez 
kółko lub rolki na pokładzie promu. Za linę tą ciągnie 
krótkimi chwytami jakichś 4-8 murzynów i prom 
idzie od brzegu do brzegu. Za przejazd promem na 
niektórych drogach płaci się jakieś 5/- do 15/ na 
innych jest to przyjemność za darmo.

Przyjechaliśmy do Gorongozy pod wieczór tak że 
tego dnia nie mogliśmy już jechać po za obóz z któ
rego po zachodzie słońca wyjechać nie wolno i w któ
rym trzeba też przed zmrokiem być spowrotem. Spę
dziliśmy tu dwa dni i trzy noce. Mieszkanie w takim 
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obozie jest dość prymitywne zwłaszcza jeśli chodzi 
o gotowanie posiłków które odbywa się na otwartym 
ogniu. Nie było tam też specjalnie czysto jakkolwiek 
pewnie czyściej niż zwykle, dzięki temu że byliśmy w 
tej Reserve w jakiś miesiąc po wizycie prezydenta 
Portugalii, wszystko nosiło więc ślady świeżej farby 
i sprzątania. W czasie wizyty Prezydenta miał tu 
miejsce w pobliżu Gamę Reserve wypadek lotniczy 
któremu uległ mały samolot lecący z paroma dzien
nikarzami oraz komentatorem radiowym, którzy tu 
byli z tej okazji. Samolot zginął w drodze powrotnej 
— znaleźli po 2 tygodniach i wyglądało ze stanu sa
molotu że okupanci nie powinni byli zginąć w czasie 
przymusowego lądowania — nie było jednak po nich 
innych śladów, jak szczątki ubrania. Zapewne byli 
ranni i zajęły się nimi lwy 1 hyeny. Niezbyt to miły 
rodzaj śmierci. Lwów jest tu masami. Objęły one w 
posiadanie stary obóz obecnie nie zamieszkały i tam 
w tym starym obozie można je widzieć za dnia dzie
siątkami. Śpią poprostu w drzwiach chatek i do
okoła w trawie. Samochodami nie interesują się oczy
wiście wcale ani też niczego się nie boją tak że fo
tografowałem niektóre z odległości jakichś 7 metrów 
i mam zupełnie niezły film. Ten stary obóz jest o 
jakieś 5 mil od nowego w którym się obecnie nocuje. 
Gamę Reserve jest bardzo rozległe — zasadniczo 
każdy samochód winien dostać przewodnika murzyna 
przydzielonego przez Gamę Warden. Pierwszego dnia 
mieliśmy takiego przewodnika który panicznie bał 
się słoni. Jakiś czas temu jeden z przewodników zo
stał przez słonia zabity, podobno też kiedyś słoń 
mocno pogniótł jakiś duży amerykański samochód 
ale nie zabił w nim nikogo. W każdym razie ten nasz 
przewodnik dość dużo „popłochu" wprowadzał do 
całego interesu wśród słoni, których też tu masami 
— mam całkiem udane zdjęcia filmowe. Spotkaliśmy 
między innymi dwa stojące na środku naszego wą
skiego „tract" (droga w bushu) —■ nl.e miały oczywi
ście zamiaru zejść z drogi, przewodnik zaczął się ze 
strachu trząść i błagać: „reverse boss, reverse“, tak 
że muslałem się wycofać, zawrócić i jechać spowro- 
tem. Z tym cofaniem i zawracaniem nie jest tam 
oczywlśice łatwo bo drogi nie są „asfaltowe" po obu 
stronach trawa wysoka i t.d. Tu i ówdzie w bushu są 
jeziorka i moczary — tam hippo, krokodyle i też 
słonie wodę pljące. Jest też tam dość duża rzeka two
rząca pokaźne płytkie jezioro — tu gęsto od hipopo
tamów a też spora ilość krokodyli którym przeważnie 
tylko dwoje oczu i nozdrza na powierzchni wody 
widać.

Oprócz grubej zwierzyny, lwów i słoni jest tu 
masa, zebry, waterbuck, impala i wilderbeeste (gnu).

Drugiego dnia pojechaliśmy z obozu w bush bez 
przewodnika a za to z mapką narysowaną przez Ga
mę Warden. Ta okazała się absolutnie „do kitu" i 

mocno błądziłem ale za to nie było przewodnika aby 
strach szerzyć swoim przerażeniem. Przy zabitej 
zebrze którą poprzedniego dnia fotografowałem wy- 
szediszy z samochodu i którą teraz oo raz drugi 
chciam filmować bo siedziały na niej sępy zobaczy
liśmy młodego lwa a rozejrzawszy się dobrze dookoła 
w trawie opodal zobaczyliśmy dwie śpiące lwice.

Tego rodzaju oglądanie grubej zwierzyny na zu
pełnej wolności w naturalnym otoczeniu jest nad
zwyczaj Interesujące. Jak to wygląda mam nadzieję 
kiedyś kolegom w Londynie pokazać na moich fil
mach które wcale nie są nadzwyczajne ale dadzą 
pewne wyobrażenie o tym. Nie mam ich jeszcze też 
dużo niestety — z czasem będzie więcej.

Aby można było robić dużo zdjęć trzeba mieć ko
niecznie teleskopową soczewkę na którą się jeszcze 
nie zdobyłem, tak że mogę fotografować tylko na 
stosunkowo małe odległości a takich okazji nie ma 
ubyt dużo, jeżeli trzeba się trzymać dróg i zdjęcia 
robić z samochodu.

Są tu dwa tereny w Północnej Rodezji gdzie się 
chcę kiedyś wybrać na takie fotograficzne „safari". 
Tam jedzie się w bush z uzbrojonym przewodnikiem- 
myśliwym (murzynem) i podchodzi się do zwierzyny 
na piechotę w taki sposób aby móc dobre robić zdję
cia. Daleko to stąd jednak bardzo — jakieś 800 mil 
po kiepskich drogach tak że taką wyprawę zrobimy 
już chyba po naszym pobycie w Europie.

Z Gorongozy pojechaliśmy do Belra. Jest to 
najbliższy port od granic Rodezji i tędy idzie gros 
importu do nas. Tam też zapewne nie jeden kolega 
pływający już był. Niezbyt ciekawe miasto i raczej 
nie duże. Zatrzymaliśmy się tu tylko jeden dzień i 
spowrotem do domu Beira-Salisbury 387 mil. Droga 
miejscami okropna — jakieś 100 mil — pozatem nie
zła. Następny mój urlop wypada ml za 10 miesięcy, 
ponieważ jednak wybieraliśmy się odwiedzić Anglię 
i Kontynent a nie chcemy tam jechać na jesień więc 
mam zamiar urlop o 6 miesięcy przedłużyć do kwiet
nia 58 r. Wtedy mam nadzieję zobaczyć Kolegów w 
Samopomocy w naszym domu na 13 Chelsea 
Embankment i tam się też zatrzymać będąc w Lon
dynie — o ile to możliwe. Trochę jeszcze tylko do 
tego daleko 1 w międzyczasie możemy mieć nową 
wojnę widząc jak skandalicznie Anglicy sprawę 
Suezu pokpili. Dowiaduję się ostatnio że znajoma 
nasza z Salizbury bardzo poważnie chora pani Dyjas 
znalazła gościnę w Domu Samopomocy w czasie po
bytu w Londynie w celu badań lekarskich. Bardzo 
miło było mi słyszeć że ktoś z Rodezji przyjeżdżający 
a nic z Samopomocą nie mający wspólnego tam do 
nas właśnie trafia...

Kończąc łączę bardzo serdeczne pozdrowienia 
dla wszystkich Kolegów

S. Kopecki

4 
"T/i?
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31 sierpnia b.r. zm,arł w Londynie po 
długiej chorobie ś.p. Antoni Bogusławski, 
wielki przyjaciel naszego Stowarzyszenia.

Jako wyraz hołdu dla pamięci Poety - 
żołnierza umieszczamy poniżej ten mało- 
znany utwór Bogusławskiego.

Antoni Bogusławski

RAPSOD O POGRZEBIE PUŁASKIEGO
Stali kręgiem ciała marynarze 
i kwakrowle, brodaci farmerzy. 
Odmawiali psalmy pogrzebowe 
z nabożeństwem, godnie, jak należy — 
i padały na umarłą głowę 
słowa modłów w angielskim języku.

Szumiały w koło fale w bełtliwym rozgwarze, 
do burt lgnęły w ustawicznym jęku, 
w nieustannym gamonie i krzyku, 
z wiatru świstem i żagli łopotem, 
z mew spłoszonych ponadwodnym lotem, 
wśród łańcuchów kotwicznych poszczęku.
I zdawało się, że całe morze 
w nabożeństwie owym udział bierze.

Stali wokół zmarłego żołnierze 
insurgenci, pobok — oficjery, 
by pożegnać w wojskowym, honorze 
tego, co — jako orły ocean przemierzył, 
co się z o wolność walką na wieki 

[sprzymierzył, 
i uczcili go pokłonem wojennej bandery.

A mewy w krąg latały śnieżystymi skrzydły, 
takie same, jak tamte z dniestrowego brzegu 
lub te, co na jeziorach kujawskich noclegu 
szukają w kępach wodnych trzcin i tataraku, 
niedosiężone strzałą, nieujęte sidły...

I było paru ludzi w żałobnym orszaku, 
którym się one mewy zdawały znajome 
i których łzy spadały na sumiaste wąsy, 
konfederackie wąsy, i na ścięte wargi.

Bryza morska po rejach rozwłoczyła skargi, 
i coraz mglistszy stawał się lądowy zarys: 
sawanny w głębi równe i pobrzeża strome.

...O, Stella maris, 
Gwiazdo morza i ziemi i Królowo nieba! 
U Twego Syna, 
Hospodyna, 
ziści nam śmierć rycerska — 
i niech następna potrzeba
i nam waletą będzie kawalerską!...

Zaszyte w płótno ciało, znakiem krzyża
[świętym 

przeżegnane, z pociskiem przy stopach
[armatnim, 

ucałowali miernie spojrzeniem ostatnim 
i powierzyli fali gorliwym odmętom, 
które plusły raz głośno i domknęły wieka 
kolejnym wodozwałem, rosnącym z daleka.

Łomot serc na pokładzie gromadę oniemił... 
...Boże Danielów, Boże Gedeonów, 
błogosławieństwo Twe ojcowskie ponów 
prochowi, co przez wody wraca w proch do 

[ziemi!...

Przelewa się fala zielona
w szmaragdów stężałych odblasku.
Alg czarnych strzępiasta zasłoną 
kołysze się cicho na piasku.

Uroczna zasłona, tajemna, 
co wzięła — nikomu nie zwierza. 
Zawarła się chciwie głąb ciemna 
nad głową śpiącego rycerza.

Spoczywać w koralach mu lepiej, 
i ziemia już obca mu na nic, 
bo morze się nad nim zasklepi 
bez krańców, bez kopców, bez granic...
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Gwiazdeczką podmorską, meduza, 
co z piersi się jego wylęgnie, 
umęczon daleką podróżą 
do fali powrotnej się wprzęgnie.

Przez rafy, mielizny i złoża, 
wśród prądów skłębienia i syku 
falami przetoczą go morza 
ku brzegom piaszczystym Bałtyku.

Gdzie wody łagodne i czyste, 
złociste jantary gdzie drzemią, 
na brzegi wypłynie ojczyste...
O, ziemio ty moja! O, ziemio...

...Fregata żagle zwija i do brzegów sunie...

Rozwarły się niebiosa w zgiełkliwym
[piorunie:

salwa pierwsza i druga... trzecia i
[dziesiąta...

Dwadzieścia salw zagrzmiało od burty
[okrętu, 

i pośród fal szumiących spienionego mętu 
jedna salwa po drugiej echa z morza

[sprząta.

Rozhowor ech z falami zlewa się pomału 

na strunach dali w strofy dzwoniące
[chorału: 

...Rycerzu!
Tętnią konie spod Baru, rycerzu!

Kraj płonie!
Od stóp Wawelu do Częstochowy 
w zbójeckie Drewicz dudni podkowy, 
rycerzu!

Nie złożyłeś, rycerzu, oręża, 
nie skalałeś złotego pawęża!
Czysty serce rytm wybija:
Polska — Jezus i Maryja!
Maryja...

Maryja...
Maryja...

. .Po pustym oceanie przewala się fala 
i ku Sanannah równym klaskaniem w 

[brzeg bije. 
Poszybują znów jutro nad głębinę ptaki, 
białe mewy, i będą — jak mniszki — przez 

[szlaki 
podczas gdy się widnokręg na jutrznię

[rozpala, 
kwileniem sławić Maryję...

ANTONI BOGUSŁAWSKI

CIAPCIA — MASKOTKA OKRĘTOWA
Krakowiak 1941 r.

Ciapcię przyniósł nam z lądu Dowódca. A zna
lazł ją w wodzie. Tak, w wodzie. Szedł przez dockyard 
i usłyszał, że coś się w wodzie rusza i skomli błagal
nie. A noc była ciemna i tylko białe smugi reflekto
rów krzyżowały się w białej mgle angielskiej. Więc 
Dowódca zsunął się do basenu, stanął na tratwie i 
wyciągnął z zaroplałej wody małego, piszczącego 
psiaka. Tak się Ciapcia narodziła. Morze nam ją dało 
za Dowódcy pośrednictwem.

Po przybyciu na okręt Dowódca oddał szczeniaka 
w nasze ręce. Pies był cały w ropie. Z trudem otwierał 
czarne ślipka, trząsł się z zimna, a jeden z mary
narzy stwierdził, że szczeniak znosił wszystko z cho
robliwą obojętnością. Po kąpieli został napojony 
mlekiem konserwowym. Ułożyliśmy go w kabinie 
oficera-mechanlka, porucznika Pióra, który zaofia
rował swój ręcznik mówiąc: „Niech mu tam będzie, 
grunt, żeby wyżył i koniec".

Ciapcia spała mocno krzepiącym snem, a doktór 
Szlichciński, który wrócił z lądu po przechadzce 
antropologicznej (doktór wychodząc na ląd oznaj
miał zawsze, że u daje się na ląd w celu pogłębienia 
studiów antropologicznych) orzekł, że będzie żyła. 
Radość była powszechna. Różański, który był wtedy 

oficerem artylerii i Tumaniszwili, oficer torpedowy, 
zaintonowali ulubioną piosenkę, zaczynającą się od I 
słów: „Ojca powiesili niby kapelusz... Zastępca do
wódcy, kapitan Pitulko spojrzą? zgorszony, wyjął pa
pierosa i stuknąwszy trzykrotnie papierosem o pa
pierośnicę spytał: „A jaki numer okrętowy wyfaso- 
wać nowemu członkowi załogi? i jak go nazwiemy?" 
— „To taki Ciapek", powiedział Ojciec Piotr. No to 
niech będzie Ciapek zgodzili się wszyscy." Co to za 
rasa, Panie Doktorze? Doktór nie tylko znał się 
znakomicie na antropologii ludzi, ale był również 
znawcą psiego rodu. — „To... to taki kundel, taki 
że aż strach. Ma w sobie niewątpliwie trochę krwi 
terrlera, ale wogóle mieszaniec taki, że trudno po
wiedzieć z kim się jego prababka puściła."

Ciapek tymczasem spał mocno i tylko czasami 
popiskiwał przez sen. „Ann ma towarzysza — zauwa
żył kapitan Gorazdowski, Dowódca okrętu, schodząc 
do naszej mesy.

Ann, to pies Dowódcy, śliczna, rasowa suka — 
Irish Seter.

„Ann to arystokratka. Co to za śliczny pies, to 
pojęcie ludzkie przechodzi" — zachwycał się Doktór. 
— „Tylko jak ona podrośnie, to jej ciężko będzie na 
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pokładzie wyżywać się. To pies stworzony do polo
wań." — „Ann ma zaledwie miesiąc. Ciapek też nie 
więcej." — Pan Michał zaczął snuć przypuszczenia, 
że jeżeli to jest pies, a Ann suka, to jak podrosną... 
— „On to by chciał napewno" ■— przerwał Kubuś, 
który lubiał kropki nad 1 stawiać — „tylko czy ona 
taka rasowa... z, kundlem?" — „To nic nie szkodzi 
— zabrał głos Ojciec — u nas w kraju arystokratki 
bardzo chętnie szukały przygód w niższych sferach, 
w celu zaznania niezwykłych wrażeń. Ann może też... 
nic jeszcze straconego. Pamiętam, miałem jamnika, 
rasowy był szczeniak i kochał się zawsze w wielkich 
tego... tak, w wielkich psach i koniec. Nigdy nie 
wiadomo jak to jest z miłością."

Ciapek spał całą noc nie wyłażąc z ręcznika. 
Rano wstał, wyciągnął się radośnie i od razu zaczął 
węszyć z,a jedzeniem. Nos miał zimny i wilgotny, 
świtalski zajął się psem energicznie. Nakarmił go, 
a potem starał się zapoznać z rozkładem ubikacji. 
Ciapek chodził za swym przewodnikiem, ale po 
oglądnięciu wszystkiego, zaszedł do kabiny Zastępcy 
i... spokojnie załatwił swoje potrzeby fizjologiczne. 
— „Dobry znak Panie Kapitanie — z szelmowską 
miną zameldował Szabunia. — „Dlaczego, co się 
stało? — zapytał Zastępca nie przeczuwając niczego. 
— „Nic wielkiego, ale Ciapek to właśnie..." „Niech 
on tylko jeszcze raz coś podobnego zrobi, dostanie 
przy raporcie 14 dni zakazu, łobuz jeden."

W czasie zajęć Ciapek poznał okręt, obwąchując 
wszystkie kąty. Na rufie spotkał się z Ann, która 
poczuła do niego gwałtowną miłość, objawiającą się 
w dzikiej zabawie przewracania Ciapka i delikatnym 
gryzieniem go w ogon. Wieczorem, jak zwykle, sie
dzieliśmy w mesie i gadaliśmy. Ciapek był na pierw
szym miejscu. „Ciekaw jestem, jak się będzie zacho
wywał na morzu9" — „Będzie żygał jak kot." — 
„Niewiadomo. Pamiętam, mieliśmy na „Burzy" kot
kę, która urodziła na okręcie kociaki.. Szczeniaki 
były rozkoszne i wcale na fali nie chorowały." Naj
większą dyskusję wywołało pytanie rzucone nieśmia
ło przez Janowskiego: „A czy aby na pewno „on", 
może to jest „ona"? — „Ale, co też za głupstwa ga
dasz, oburzyłem się szczerze, przecie świtalski go 
kąpał." — „Tak, ale on jakoś nie po psiemu... tego..." 
— spierał się Kuba. — „Czekaj, zaraz się dowiemy. 
Świtalski, czy widzieliście jak on...“ — „Tak jest 
panie poruczniku." — „No więc?" — „No. właściwie 
to nie tak jak pies, ale to dlatego, że on jest bardzo 
malutki jeszcze i ma bardzo malutkie..." — „No wi
dzisz, rzuciłem z triumfem do Kubusia. — „Nic nie 
widzę. Doktór musi tę sprawę zbadać."

Po przyjściu doktora chodziłem mocno zgaszony, 
bo Ciapek okazał się być Ciapcia. A pan Michał po
wiedział: „Widzisz Pan, ma!a rzecz a wstyd. Pan wcale 
anatomii nie zna." Więc Ciapek jest Ciapcia. Po
czątkowo załoga nadała jej imię trochę nieprzyzwoi
te, chociaż typowo polskie, z, końcówką... buś. Więc 
w jednym rozkazie okrętowym był następujący 
punkt: Punkt 4: Imię psa. Zabraniam z dniem dzi
siejszym psa nazywać ..... busiem. Pies ma na imię
Ciapcia.

Ciapcia nie lubi przebywać na morzu. Wyraźnie 
woli postój na kotwicy, albo przy molo. Na morzu 

jest smutna, i zaniepokojona. Może w ten sposób 
objawia się u niej choroba morska. Oba nasze 
biedne psy przeżyły kiedyś prawdziwą tragedię. Za
częło się od tego, że barometr zleciał, co specjalnie 
nie jest dobrą oznaką. Potem przyszły chmury, po
tem morze się zmarszczyło, zaczęły szkwaliki przy
chodzić, wiatr się wzmagał, fala rosła, aż się rozpę
tało.

Psy siedziały w mesie i bawiły się jak zwykle, 
gryząc się na niby. Okręt zaczął się mocniej kiwać. 
W rezultacie krzesła zaczęły jeździć. Po godzinie 
przechyły były tak duże, że nieumocowane rzeczy 
zaczęły latać po pomieszczeniu. Biedne psiaki 
zamknięte w mesie, stały się ofiarami bezustannego 
bombardowania przez krzesła i stołki. Ciapcia 
wlazła na duży klubowy fotel, stojący w rogu mesy 
i stamtąd spoglądała na dzikie podskoki Ann, ucie
kającej przed krzesłami. Nad fotelem wisiał umoco
wany odbiornik radiowy, który w momencie wielkie
go przechyłu oderwał się od ściany i spadł na Ciapcię.

Tego psina miała dość. Rozbeczała się na dobre. 
Mało, że to kiwa potwornie, to jeszcze coś na głowę 
leci, żałosny płacz Ciapci usłyszał Doktór, który 
zabrał oba psy do kabiny Dowódcy. I tam Doktór i 
oba psiaki, przeżyli dwie koszmarne noce i dwa dni, 
suwając się po podłodze, odbijając się o ściany, ka- 
napę i biurko. I może dlatego Ciapcia jest smutna, 
gdy usłyszy dźwięki klaksonu oznajmiającego od- 
kotwlczenie.

Ciapcia nie boi się wody. Największą jej przy
jemnością jest jeżdżenie w motorówce. Gdy tylko 
usłyszy charakterystyczny terkot motoru, Clancia 
szaleje z radości. Biega z rufy na śródokręcie, merda 
ogonem, szczeka i prosi oczami: weżcie mnie do mo
torówki, ja tak strasznie lubię patrzeć jak woda z 
pod niej ucieka. Sternik zabiera ją do motorówki. 
Ciapcia z podniesionym ogonem staje na rufie i 
szczeka na pryskającą z pod rufy wodę. Zabawa 
nadzwyczajna, szczególnie wtedy, gdy sternikiem 
jest Plumpek a motorzystą bosmat Chołowacz.

A propos ogon. Ciapcia ma biały ogon z białym 
końcem. Wygląda to niesłychanie ciekawie.

Ciapcia bierze czynny udział we wszystkich prze
jawach życia okrętowego. Ma swoje miejsce na le
wym skrzydle oddziału. Kiedyś mieliśmy dostojnego 
gościa w osobie Naczelnego Wodza. Ciapcia została 
zamknięta w pomieszczeniu marynarskim, aby broń J 
Boże nie zrobiła jakiejś gaffy w poważnym ceremo- -| 
niale okrętowym. Ciapcia wyraźnie czuła się dotknię
ta tym uwięzieniem. Ale wkrótce korzystając z sy
tuacji, że ktoś wpadł na chwilę do pomieszczenia, 
wyskoczyła na pokład;. Gdy Wódz Naczelny opuszczał I 
okręt, Ciapcia odprowadziła go idąc z całą powagą ; 
w świcie generalskiej. Zastępca Dowódcy dojrzał ją 
dopiero wtedy, gdy Wódz Naczelny zapytał, — „Czy I 
to wasza maskotka okrętowa?" Zastępca spojrzał 
surowo na Ciapcię — „Wylazłaś jednak..." Ciapcia j 
machając ogonem przyjaźnie patrzyła się na Na-‘ I 
czelnego Wodza, zdradzając wyraźny zamiar w za- Jł 
bawienie się „w napad na buty". To jest druga 
ulubiona zabawa Ciapci polegająca na tym, że rzuca 
się z furią na buty, starając się rozerwać je na 
drobne kawałeczki. Oficer Wachtowy zbladł. Za-
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stępca uśmiechał się niepewnie i pomyślał: Tak 
wszystko ładnie się odbyło, a ona tu spodnie Dostoj
nemu Gościowi rozedrze. Oficer Wachtowy rozumo
wał ze strachem: Ja tu zagwiżdżę — Baczność! Lewa 
Burta, że ona zacznie szczekać. Gaffa, jakiej jeszcze 
świat nie widział. Biedny Pacewicz martwił się na 
zapas. Ciapcia tymczasem machała ogonem i zda
wała się mówić: zaszczekam i porwę spodnie.

— BACZNOŚĆ — LEWO FRONT! — Cały okręt 
zamarł w bezruchu, świst trapowy kończy się już 
właśnie. Cisza była jak makiem zasiał. Pancewicz 
spojrzał na Ciapcię. Stała w pozycji wyczekiwania, 
a gdy Szef Kierownictwa opuścił okręt, weszła na 
trap i zeszła na molo. Pies nie zaszczekał. Gaffy nie 
było. Ciapcia się nie skompromitowała .

Ann opuściła okręt, już parę miesięcy temu. 
„Ona już jest za duża, panie Kapitanie, co innego 
Ciapcia, ta jest stworzona na okręt", radził Doktór. 
I piękna Ann wyjechała. Ciapcia wydawała się być 
zupełnie szczęśliwa z tego powodu. Bo jednak za

zdrościła Ann trochę. Bo gdy obie suczki znajdowały 
się w mesie i Ann nazywano ślicznym, rasowym 
psem, Ciapcia rozumiała doskonale, że ona jest 
zwykłym kundlem o długiej rufie i koślawych 
nóżkach.

Ale dla nas Ciapcia nie jest zwykłym psem, któ
rego się lubi, lub do którego się przyzwyczaiło. Ciap
cię dało nam morze, a my, jego ludzie wierzymy w 
rozmaite przesądy.

Opowiadanie to zostało pisane z Ouragana w 
początkach 1941 roku. Ciapcia przeszła z załogą na 
O.R.P. „Krakowiak", na którym odbyła pełną wojen
ną kampanię. Zdaje się, że bez przesady mogę 
stwierdzić, że Ciapcia była jednym z niewielu, którzy 
przeszli całą kampanię „Krakowiaka". Zdaje się, że 
zdechła przy porodzie pierwszego swego dziecka, już 
w czasie pokoju.

Jerzy Tumaniszwili

O BIAŁA MEWO!
(nie-marynarska elegia)

Podczas kolejnych prób wybuchów atomowych 
nad rzekę naszą zawitała zbłąkana gromadka mew — 
nie chciały pożywienia ani odpoczynku, ale krążyły 
długo i uparcie nad rzeką, szukając i zawodząc ża
łośnie... Może radiotwórcze promieniowanie popsuło 
im „radar" i nie mogły znaleźć drogi nad morze — 
a może duchy poległych żeglarzy zaklęte w białe 
skrzydła przyszły szukać kogoś kto morze utracił, by 
go wciągnąć na ostateczną Listę Ewidencyjną...?

O biała mewo, bezsenna płaczko, 
Kochanowskiego morska pławaczko! 
O biała mewo, przez tysiąclecie 
Siostrąś żeglarzom, muzą poecie.

Jakaż to siła niestłumaczona
Gna cię tu dzisiaj nad rzekę Thompsona!
Czyś usłyszała w podniebnym locie
Cichy płacz duszy mojej w tęsknocie?
Czy też — posłanko z nad Pacyfiku — 
Niesiesz mi wieści od Sióstr z Bałtyku...?

O biała mewo, przeszło ćwierć wieku
Gdym pierwszy raz poznał czar twego skrzeku, 
Byłaś mi drużką, swatem drużyny , 
Gdym moje z morzem brał zaśubiny.

O biała mewo, wierna żeglarko!
Gdyśmy pływali podwodną barką
To niedościgłe loty twoje
Szły z nami wszędzie przez morskie boje

Czy na S'zetlandach czy na Arktyku
Pod Cyprem, Maltą, na Atlantyku
Gdyśmy zmagali się z żywiołami
Twój krzyk-płacz-zew był zawsze z nami.
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Zdało się nieraz w podwodnej matni 
Że nadszedł dla nas kres już ostatni, 
I gdy zwątpienia dręczyły chwile 
To krzyk twój ostry wzmacniał nas w sile 
Jęczał wołaniem pod TEGO obronę 
Co kiedyś fale uciszył wzburzone...

Krzyk twój po nocy gdy znikły gwiazdy 
Namiar nam dawał powrotnej jazdy 
Lecz kiedy nadszedł Czas Powrotu 
świat zmienił obrót kołowrotu
I mimo krzyk twój, wywrotne siły 
Po krańcach świata nas rozrzuciły...

Leć biała mewo — zostaję w pokorze 
Bom kurs swój zgubił w wojennej porze...

Leć biała mewo — nie strzyma cię za nic
Moc kurtyn żelaznych ani wrogich granic...

Leć biała mewo —■ nad Wichry i Burze 
śie cię myśl moja w dalekie podróże,

A gdy glob zadrży w Błyskawic Gromie 
Obleć półkulę po ortodromie,

Opasz Atlantyk skrzydłami gońca, 
Popatrz na Bałtyk oczyma słońca,

Leć nad Mechiniki, Puck, Hallerowo 
Kamienną Górę, Kolibki, Redłowo,

Powiedz odemnie bałtyckim mewom 
Jasnym bursztynom, żarnowca krzewom,

Oxywskiej kępie, Orłowa laskom
Helskiej latarni, Jastarni piaskom...

że choć w obczyźnie spocznie me ciało 
Serce me zawsze z nimi zostało...

I że w ostatniej życia godzinie 
Wspomnę na krzyk mew...

i wspomnę Gdynię...

J. KOZIOŁKOWSKI 
Kamloops, Maj 1955.
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