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1. Od Redakcji / i
Wydając nasz biuletyn w nowej szacie i pod ńowę nazwę, wyrażamy 
nadzieję, że "Nasze Sygnały" spełnię dobrze obowiązek nawiązania ; 
utrzymania łączności między naszą rodzinę marynarską rozrzuconę 
całym świecie, Na końcu naszego biuletynu poda je my spis Koleżane". 
Kolegów, którzy znajduję się poza Wielką Brytanię. Zdajemy sobie f 
sprawę, że spis ten nie jest kompletny i bardzo będziemy wdzięczni.. I 
jeśli czytelnicy biuletynu zechcę łaskawie go uzupełnić. Tak samo 
nie posiadamy dokładnych wszystkich adresów. Otrzymujemy wciąż lis ' 
z prośbę o adresy Kolegów, którzy wyemigrowali poza Wielkę Brytani 
Chodzi o informacje o v.arunlcach lokalnych panujących w danym kraju, 
będź też dla nawiązania kontaktów* koleżeńsko korespondencyjnych, 
Niektórzy Koledzy wyrazili zgodę, że będę udzielali chętnie infor
macji, tyczących się Idealnych stosunków ich miejsca osiedlenia. 
Pragnęlibyśmy, jeżeli to możliwe, aby wszyscy rozsiani po całym, 
świecie Koledzy wyrazili na to zgodę i upoważnili nas do podawania 
ich adresów. Jednocześnie wznawiany nasz apel ó pisanie bezpośredni 
do nas, a ny za pośrednictwem Naszych Sygnałów przekażemy wiadomość 
"po linii".

2. Walne zebranie- Koła Novy York 4 k - X
1-go lipca w Domu Narodowym w NoPym Yorku odbyło się pierwsze Walne 

. Zebranie Koła Nowy York Samopomocy Marynarki Wojennej. Przewodniczy!
zebraniu Kapitan Tumanis zwili, sekretarzował kol.S.Mayak, 
Prezes ustępującego Zarządu, kol.Z.Cedro złożył sprawozdanie z dział 
łalnośći Koła za ubiegły okres. Zarząd uzyskał absolutorium przez 
aklamację. - -- -- ----- --....... --
Skład nowoobranych władz Koła przedstawia się następująco: 

Zarzędi -Prezes ~ A.Guzowski
Wice pre zes - W, Głus zek
Skarbnik - T.Dyjas •
Sekretarz - S.Mayak

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - A.Stroik
Członkowie - J.Tumaniszwili, A.Igliński

Łącznikami doipersonelu pływającego zostali wybrani na;
M/S Sheridan - K.Gidziński 
M/S Jutahy — - M, Strąk.

W Walnym Zebraniu wzięło udział 29 członków Koła, oraz w charak
terze gości kilku przedstawicieli Ligi Morskiej w Ameryce.

■Sekretarjat Koła Nowy York urzęduje dwa razy tygodniowo w ponie
działki i piętki w godzinach od 6 - 8 wieczorem w lokalu Ligi
Morskiej 12,St .Marks PI, New York, 3, N,Y.

Nowoobranemu Zarządowi, oraz całemu Kołu New York życzymy 
jaknajlepszych wyników pracy.
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3. List por,mar.K,Sadowskiego z Brazylji .
PorjSadowski, przed kilku. miesiącami wyemigrował do Brazylji i w 
krótkim'.czasie otrzymał posadę w elektrycznym przedsiębiorstwie

, ., kanadyjskimi'List kol.Sadowskiego jest pierwszą naszą korespondencję
• , ć-, k Brazylji, ,.vi±ęc'przytaczamy go prawie dosłownie , jednocześnie dżię-

■ kujemy kol.Sadowskiemu za. upoważnienie wszystkich .Kolegów interesu-' " 
jąćych się Brazylię do zwracania się o informacje bezpośrednio do

| < ' .-,'nicgb, f.. • . . * •
> Adres por,Sadowskiego; rua Santa Alesandrina 121 apto 301,

j '. -i" ' y ' Rio Conrprido, Rio de Janeiro, Brazil. ' ....-•

‘ . . . . ’ .. ’ Dnia 3 lipca 19L9r.

Szanowny Panie Komandorze, ■
■ Dziękuję serdecznie.za list i za przesła

wne . komunikaty ,. Są one dla ranie tym bardziej;cenne, gdyż stanowię, one 
pewnego- rodzaju łącznik. z.Mąrynarką Wojenni i ze-wszystkimi Kolegami, 
szczególnie w tyra kraju'tak^bardzo różnym od wszystkich innych. 
Proszę’ o dalsze ich przesyłanie., lecz pod moim not.yra adresem, poda

nym powyżej, vz miejscu gdzie’ się usadowiłem .mam' nadzieję na dłuższy 
czas, 
Jak pisałem w-pierwszym'moim liście pracuję'-w towarzystwie kanadyjs
kim.. zasilającym w elektryczność całe '.Rio.de Janeiro, płaca-'jak na 
początek jest bardzo dobra i whrunki,. draż- stosunki ,w pracy,- doskona
łe ,- Jestem pą stanowisku nadzorującym stacje wź Rio. i'jes.tera bardzo

/ zadowolony,'.gdyż szczególnie obecnie jest bardzo-dużo rabntażu nowego 
materjału amerykańskiego i-angielskiego,

' . Jeżeli chodzi-o możliwości .ińigracyjne do tego kra-ju, to na'-podstawie 
dotychczasowych moich-obserwacji mogę powiedzieć, że Brazylią może 

j przyjąć i potrzebuje dużo zdolnych i pracowitych łudzi, Pńzy okazji 
chcę podkreślić, że mit o. powolnej pracy brazylijskiej .albo należy

-. ■ -do. przeszłości, albo wogole nigdy nie istniał. Terapo pracy jest tu 
: szybsze od tempa angielskiego i-wyda jńość nie-, jest dużo mniejsza,
'k- .Należy się więc przygotować na pracę .ciężką, szczególnie jeżeli się

<weźmie pod uwagę, ciężkie warunki ■ lęliir^tyjęzne,, które na początku
. '.-.^utrudniają prace i- życie. -p

. ' Nie' radzę nikomu przyjeżdżać tu bez.znajomości i oparcia na miejscu, .
.'.■ Przyjazd zupełnie na ślepo, bez-'znajomości języka i bez większego _ '. ... 

' •'■zapasu pieniędzy'jest róvznoznaczny katantrofie. Rio jest słynne ze
. zdolności wyciągania pieniędzy -.-iiałbży na każdym kroku uważać na swe 

■ wydatki, .gdyż stracić tu .pieniądze bardzo łatv'o, ale zarobić jest je’.
dużo.trudniej. Potrzeba tu przędewszystkim dobrych specjalistów,którzy 
mogą zarobić dużo i•mieć warunki życia bardzo dobre, Otrzyrainie pracy 
jest dla:kategońji-rzemieślnicze j względnie łatwe-.w Rio, a. zupełnie 
łatwe w interiorze, W.-związku z wchodzącym w życie projekcie- elektry- 
fikacyjnyra, znaleśc tu mogą zajęcie elektrycy specjaliśći,..Jeżeli 
chodzi o inżynieyóvz.:tó sytuacja w Rio jest'trochę-gorsza niż-''dla ■ 
rzeraieślnilców. Posada ze znajomością dobrą-fachu.i lekką znajomością '• 
języka dostać można możliwie szybko. Dużą pomoc, stanowią tu znajo
mości osób wpływowych, co jak wszędzie . ułatwia bardzo otrzymanie 
pracy dobrej, Wszyscy Koledzy zainteresowani emigracją do tego kraju 
mogą się zwrócić bezpośrednio do mnie o szczegółorze informacje,

Rio.de


3 3
Jeżeli olkC/Lzi o vryXa.Ucl-to główna .część 'budżetu zjada £±ę. tu w tym 
kraju, szczególnie w Rio mieszkanie. Dla przykładu podam, że za moje 
obecne mieszkanie składające się z 3 pokoi, kuchni i łazienki płacę 
1700 Crs, co wynosi mniej więcej 24 funty miesięcznie. Mieszkanie jest 
naturalnie nieumeblowane i nie znajduje się w najbardziej eleganckiej 
dzielnicy Pio, Mieszkam za to dość wysoko i mam blisko do pracy, co ma' 
duże znaczenie w tym mieście, gdzie środki transportowe nie sę wystar
czające, Koszta utrzymania sę różne, zależnie cd osobistych przyzwycza
jeń, lecz przy zupełnie dobrym wyżywieniu nie wynoszę więcej niż w Anglii. 
Należy liczyć się z wydatkiem 1000 Crs miesięcznie na wyżywienie dla 
rodziny złożonej z 3 osób. Ceny poszczególnych produktów wahaję się w 
granicach cen angielskich, lecz jest ta przewaga nad Anglię, że można 
tu kupić wszystko, Do prowadzenia jako tako ekonomicznej gospodarki 
domowej potrzebna jest koniecznie lodówka, której kupno stanowi poważny 
wydatek /100 funtów/, '

Ceny ubrań sę dużo mniejsze cd cen angielskich, Materjały angielskie 
jakie się kupuje na rynkach angielskich nie nadaję się jednakże do no
szenia tutaj ze względu na inne warunki klimatyczne. Normalne letnie . 
ubranie angielskie można tu nosić przez około dwa miesięce w roku, 
gdzieś od czerwca do sierpnia. Temperatura obecnie jest bardzo dobra 
dla nas. Dziś w nocy np« było zupełnie zimno, mieliśmy około 15° C, ■ 
W cięgu dnia obecnie w zimie temperatura dochodzi do 25° C, Duży wydatek ' 
stanowi więc również kupno na miejscu ubrań tropikalnych. Można tu 

otrzymać najlepsze tropikalne materjały angielskie, które nie kosztuję 
dużo. Jeżeli chodzi o panie, to jest to dla nich prawdziwy raj. Wszyst
kie panie ubieraję się tu bardzo elegancko i tanioj dużo taniej niż w 
Anglii... Ceny ubrań w porównaniu do Anglii sę znacznie niższe. Ceny butów 
też sę mniejsze od cen angielskich.
Wyjazd do pracy w interior może być kopalnia złota0 Należy jednakże 

liczyć się z tym, że warunki życia w interiorze, sę bardzo prymitywne, 
Mieszkanie kosztuje, tam bardzo mało, życie jest mhiejwięcej takie same 
jak w Pio, niema jednakże wydatków na żadne przyjemności, gdyż one nie 
istnieję. Kpt,Stępień pracuje w Interiorze około 150 km, od Rio przy 
budowie zapory wodnej dla jednej z naszych nowych elektrowni i zarabia 

zupełnie dobrze. Towarzystwo'przydzieliło mu dom kompletnie umeblowany 
zś wszystkimi wygodami włęcznie z lodówkę. Oczywiście, że wyjazd oznacza 
odcięcie od wszelkich kontaktów ze światem zewnętrznym, lecz daje za to 
dobre warunki egzystencji i pozwala na odłożenie pewnej sumy pieniędzy. 
Myślę,że wystarczy tych refleksyj, Mera że kpt,Pawłowicz napisał list 
pesymistyczny na temat Brazylji. Jest dużo racji w odradzaniu przyjazdu 
dla ludzi kompletnie bez przygotowania fachowego i bez pieniędzy, lu
dzie jednakże z dobrę znajomościę fachu mogę liczyć na dobre zajęcie, 
lecz muszę, o ile nie maję wystarozajęco pieniędzy na przetrzymanie J 
miesięcy, koniecznie mieć oparcie w znajorym na tutejszym terenie, 
Własne przedsiębiorstwa idę dobrze. Nie należy jednakże wyobrażać 
sobie, że można założyć warsztat ozy sklep zaraz po przyjeździe, Na 
takich optymistów czekaję tu specjaliści w wycięganiu pieniędzy. Poza 
tym biurokracja bryzylijska jest tak niesamowita, że oswojenie się z 
żyoiem i poznania wszystkiego zabierze mniejwięcej dwa lata, \
Podzielam wyrażone w komunikacie zdanie, że należy zreformować treść 
komunikatu tak aby był on do pewnego stopnia łęcsniliLem pomiędzy 
wszystkimi rozrzuconymi obecnie po świecie, Nie należy'jednakże 



rezerwować ''szpalt'1 komunikatu wyłącznie dla tych którzy pływają, 
Poddaje również myśl Zorganizowania sieci korespondentów, którzy 
będę, informować o sytuacji na terenach na których osiedli. 
Informacje podane przez nich mogą mięć różnorodne formy, listów, 
feljetonów, wrażeń itp, Taki komunikat byłby bardzo wartościowy 
dla nas wszystkich, którzy by go czytali, 
przesyłam, serdeczne pozdrowienia, ; ‘

/-/ K. Sadowski "

A-’ Koleżeński Oficerów, którzy służyli w "estern Approach.es,

Podobnie jak w roku ubiegłym organizatorzy koleżeńskiego obiadu 
oficerów, służących w czasie.-wojny w Western Approaches-Command, 
zwrócili się .do mnie z'prośbą o podanie do wiadomości'poniższego 
zaprószenia;

■ Western Approach.es. Command
■-939 - 19A-5.

■ o ; ■’ Second Reunion . ■

A Reunion Party will be held on-the evening of Saturday, 
Ńoveraber 26th, 1949 af the Dorchester Hotel, park Lane,London,W,X, 

The following are eligible to attend: -Alliofficers who serwed 
with the Western Approaohes Command while in H.M.Armed Korces, the 
Merchant Naty, Wonienia '.Seryices. or in Allied Naval and Air Forces, 
Ii isbalso intepded to make eligible a limited number of oirilians 
whe wcre closely. connected with the Command. The three- fomer 
nava i.. Ccciinan.de rs in Chief have promised to attend.
On this oocósion it is desired to honour the part played by Coastal 

■ Comtnand, Rcyal Air Force, and the four former Coramanders in Chief, 
Coastal Corrand, harc aooepted imibations to be "present.
In order that officers may raeet as many friends as possible,the 
party will consist of a fork supper, Drińks /which will- include 
beer/ will be extra, It will be possible for all to.eat•seated 
and in comfort.
Dress will be dinner-jaeket or. ewening dress /Ińiniatures- may 
be worn/. '
Applications for tickets, enclosing remittance, price■25s.should 
be mado to: ■ - •

Hon. Treasurer, - ■
Western Approach.es Reunion Coamittee' 
c/o Director of r;aval Recruiting., 

’ Oueen Ames Mansions,-London,3 .W.l.

New applicants. should forward brief details of serwice in the 
Command. The Reunion Conmittee will ciuch appreciate any action 
taken to ensurę tliat the news of the Party is disseminated as 
widely as.possible among those eligible to attend.

Approach.es
Approach.es
Ccciinan.de
Approach.es


5, Brytyjskie Medale Pamiątkowe
Informujemy wszystkich zainteresowanych, że Admiralicja brytyjska 
rozpoczęła wydawanie pamiątkowych medali /Campaign Stars & Medals/, 
Personale Marynarki Wojennej jest proszony o zwracanie się z poda
niem adresów do: Polish Naval Record Section, Admiralty - Naval 
Branch I.,Queen Annes Mansions, St,James Park, London, S.W.l.

6. Ostrzezenie
Zwracany wszystkim Kolegom uwagę na to, że "Polskie Towarzystwo 
Kulturalno Społeczne w Wielkiej Brytanii", "Tygodnik Polski", oraz 
"Kalendarz Informator Polaka Zagranicę na rok 1949" - są organizac
jami bądź wydawnictwami działającymi pod patronatem ambasady war- 
s zawskie j w Londynie.
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii wspólnie z Organizacjami 
członkowskiemi do których i Samopomoc Marynarki Wojennej należy, 
postanowili prowadzić akcję uświadamiamjącą wśród społeczeństwa 
polskiego i brytyjskiego w związku z ryżej wymienioną działalnością 
reżymu warszawskiego*

7. Lista Kolegów przebywających poza Wielką Brytanię

Argentyna Brazylia

Kmdr ,p on, Jó zef Boreyko
Kmdr.ppor.Włodzimierz Dołęga Otocki 
Bosman Franciszek Graczyk 
Por.P.M.S.K. Wanda Jagodzińska 
Kmdr, por .Walery Januszewski
Kmdr .ppor,Marian Kadulski
Kpt.mar.Aleksander' Kadulski 

. Por. mar, Zygmunt Kie iński 
Kmdr.ppor,Bronisław Lutkiewicz 
Por.P.M.S.K. Wanda Lubowiecka 
Kmdr.ppor.Wszechwład Maracewicz 
St.mar.Edward Milewski 
Por.mar.Jerzy Missala
Mł.Insp.Ewa Miszewska >
Por.mar .Michał Serafin
Kp t.mar,Bronisław Stolarc zyk 
Ppor. mar .Dobrosław-. Szczerbik 
Bosmat Stanisław Wrzesiński 
St.bosman Kazimierz Zarzecki

Australia

Ppor.mar.Aleksander Grzegorczyk 
Por.mar,Kazimierz Sadowski
Por,mar.Stefan Stępkowski

Belgia

Ks,Karol Brzezina

Francja 
____

Mat Józef Dudek
Por,mar.Michał Hłasko
Mat Bronisław Itczak
St.podof .Marianna Koska
Podof .P.M.S.K. Jadwiga Lewandowska
St.bosman Wacałw Pietrzak
Kpt,mar,'W,Wiktor Pstruszeński
Kpt .mar.Franciszek Rydzewski
Mar, Joanna :Szainy
St, mar .Władysława Włodarek

S t. mar .Władysław' Kielo
Kmdr.ppor,Wojsław Przygodzki
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' Mat Bolesław Andrzejak
i Kpt.mar.Maciej Bocheński

St.bosman Józef Jędrosaszyk

Kmdr.Wojciech Franek! .
Chor.mar.Stanisław presch 
Bostnat Jan Rak

Irak

Per -ui" .Bugcuiusz Miodoński'.;!

Irlandia

Por.mar.S.Nąłęcz Korzeniowski

Kanada

Mar.Lilianna Bentkowska 
Por.mar.Jerzy Dobrodzicki 
Por.mar,Jerzy Hedinger 
St, mar ..Józef Hołub 
Kmdr.por,Aleksander Hulewicz 
ppor, Adam Kolonna Czosnowski 
Kmdr.ppor.Konrad Korsak Sawicz 
Kmdr „p or .Miros ław Kownacki 
Mat Marian Koziełło
Por,mar,Zygmunt Księżopolski 
Ppor.Stefaa Frankowski 
Kmdr,ppor, ?eliks Jas łowski 
St.mar.Stanisław Muszyński 
Kmdr .Konrad Namieśniowski 
St,bosman Wacław Nieciejewski 
Kpt.mar.Ardrzej Ożegowski 
St.bosman Dominik Paliga 
Dgi Of.Maria pinińska 
Kmdr.Eugeniusz pławski 
Por. mar .Michał Pulchny
Kmdr.ppor .Lucjan Rabenda 
St. mar. Je rzy Radziwończyk 
Kpt.mar.Wilhelm Pacewicz 
Bosman Mieczysław Tatarynowicz 
Kpt.mar.Józef Wróbel 
Kmdr .Witold Zajączkowski

Marok

Kpt,mar,Leon Śliwiński
Kpt.mar,Kazimierz Szalewicz 
Kontr admirał Józef Unrug

Południowa Afryka

Kpt,mar.Juljusz Erlich 
Por,mar.Roman Haberlau 
Kmdr.ppor,Tadeusz Jekiel 
Por. mar .Michał Zakrzewski

Rodezia

Kpt.mar.Henryk Dąbrowski 
Por. mar,Stanisław Kopecki 
Kmdr.Tadeusz Stoklasa

Szwecja

St.bosman Teodor Farbisz 
Kpt.mar.Roman Jankisz 
Bosmat Stanisław Terlecki 
Bosmat Jarosław Pizuński

Stany Zjednoczone

St.mar.Józef Bakuń
Mar.Stanisław Banowiez
Kpt i mar. Jan Bugień Lu tyk 
Alfred Cichocki
Mat Stanisław Dąbrowski
Bazyli Głuszek
por. mar.Adam Górnicki
Kpt.mar,Andrzej Guzowski
Kpt.mar.Bronisław Hackbeil 
Kmdr .Kazimierz Hess
Por.mar.Juliusz Hupert
Kp t.mar.Marian Janc zewski 
St.mar.Tadeusz J+s zkowski 
Kpt, ż.w.Z,Kowalski 
Bosman Władysław Kuduk
Podof .P.M.S .K.Maria Mackiewicz 
Por.mar.Karol Mayer
Kpt.mar.Stanisław Pohorecki
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Bosmat Władysław Smyłła
K.Socha
St.mar.P.M.S.K.Halina Srutkcwskaa Schmid
Kpt.mar,Jerzy Tumaniszwili
Kpt,mar,Witold Wojciechowski 
St.bosman Wincenty Wołczek 
Kmdr ,ppor .Michał Zebrowski 
Kmdr.ppor.Paweł Żelazny

St.mar.Hieronim Gryko

Wenezuela

Mat Marchlewski 
Mar.Jadwiga Srutkowska
Kpt,mar,Konrad Wachtę1-

8, Ogłoszenie
Koledzy A.TOMCZAK i. J.DANYLUK podają uprzejmie do wiadomości, że 
przy lK,Duke Street, Devonpórt /tel,Devonport 638/ otworzyli 
"SECOND HAND FURNITURE STORĘ" pod firmą "TOM & DAN".
Kupują, sprzedają, oraz wykonują wszelkie naprawy mebli /stolarskie 
i tapicerskie/,

02 Z t t
WS 'NOCNOi

'SMScyyo moiawmo

Mrs,n.J.Hrynkiewicz-Moczulska 
16,Drayton Court,
Drayton Gardens, 
London,S.'7.10.
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Przetarg na Dzierżawę

Hostelu, Restauracji i Baru S.JUW. przy 80,Drayton Gardens,S.W.10

Na podstawie uchwały Zarządu Głównego S.M.W. ogłasza się 
przetarg na dzierżawę Klubu S.M.W. mieszczącego się przy 80,Drayton 
Gardens, London, S.W.10.

Klub pos-iada licencję na wydawanie posiłków, oraz licencję 
na alkohol i papierosy.

1. W skład dzierżawy wchodzą:
a/ od 14 do 18 łóżek
b/ Restauracja - 5A- miejsca 
c/ Bar.

■ 1 ' . '
2. Warunki dzierżawy:.

a/ Kontrakt dzierżawy zawarty na okres jednego roku. 
Rozwiązanie jego może nastąpić po uprzednim dwumiesięcznym wypo
wiedzeniu. 0 ile wypowiedzenie kontraktu przez którąś ze stron 
nie nastąpi na dwa miesiące przed upływem rocznego okresu, zos- 
taje on automatycznie przedłużony na następny rok.

b/ Ubiegający się o dzierżawę winien być członkiem S.M.W. Pożądana 
jest znajomość i umiejętność prowadzenia podobnego przedsiębiorstw 
Winien posiadać dostateczne warunki intelektualne i towarzyskie, 
aby wprowadzić odpowiedni poziom w lokalu Klubu, 
Dzierżawca musi stosować się i przestrzegać przepisy i regulaminy 
S.M.W.

c/ Celem zabezpieczenia sprzętu oddanego pod opiekę dzierżawy, 
obowiązany jest on złożyć kaucję w wysokości Ł.200, którą się 
zwraca po ukończeniu dzierżawy,

d/ Kandydat, któremu zostanie przyznana dzierżawa będzie zobowiązany 
wpłacać czynsz z góry kwartalnie *

3. e/ Do obowiązku dzierżawcy należy również opłacanie rachunków za 
światło, ćpał, gaz i utrzymanie czystości całego domu /t.zn. 
łącznie z pomieszczeniami biurowymi/*

f/ Angażowanie personelu obsługującego hostel, restaurację i bar 
należy do dzierżawcy. Personel angażowany musi jednak uzyskać

' aprobatę sekretarza S.M.W. jako odpowiedzialnego za stronę 
moralną i dobrą opinię S.MlWi

*
g/ Rozpoczędłe dzierżawy następuje 1-go października,

3. w związku z powyższymi warunkami kandydaci winni złożyć oferty z 
podaniem kwalifikacji i wysokością proponowanej dzierżawy, ora Z 
dowodem wpłacenia kaucji w wysokości Ł.200 w zapieczętowanej koper
cie z napisem "dzierżawa klubu". Koperta winna być zaadresowana: 
Sekretarz Samopomocy Marynarki Wojennej, 80,Drayton Gardens, London, 
S.W.10.

4. Termin składania podań do dnia lOgc września 1949-•

Podania zostaną otwarte na posiedzeniu Zarządu Głównego, który 
dokona wyboru dzierżawcy.

0 bliższe informacje należy się zwracać do Sekretarza Zarządu 
Głównego S.M.W. listownie lub osobiście w godzinach urzędowania 
/10 - 17.30/. ‘

. SEKRETARZ ZARZADU GŁÓWNEGO


