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1. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej,

Obywatele Rzeczypospolitej,

, Dziesięć lat upływa od chwili, gdy Naród 
Polski chwycił za broń aby stawić czoło komunistyczno-nazistowskiemu 
sprzysiężeniu, mającemu na celu ponowny rozbiór Polski.
Te d^ie^ięó lat, to lata walki, znoju, poświęcenia, krwi obficie 
przelanej i łez, którymi "płynie Polska cała". Te dziesięć lat to 
także lata bohaterstwa i chwały, którą okrył się Naród Polski przez 
wiekopomne czyny swych Sił Zbrojnych, walczących na wszystkich po
lach bitw świata, przez niezrównany opór przeciw wszelkim usiłowa
niom wynarodowienia, przez niezachwiane wytrwanie w Wierze Ojców, 
przez nadludzką pracę podziemia, przez niezłomną postawę kaźnionych, 
katowanych, więzionych, wywożonych - przez niezliczone przykłady 
cichego poświęcenia, przez tęsknotę uchodźców, którzy woleli zostać 
na obczyźnie, niż "iść na obrożę".
A kiedy skończą się te katusze, wobec których, "nawet odwaga zała
muje ręce", historia, wniesie je ^o skarbnicy bohaterstwa Narodu, z 
której przyszłe pokolenia czerpać będą siłę ducha i moc patriotyzmu, 
tak jak pokolenie obecne czerpie je ż dotychczasowych dziejów na
szych, pełnych przykładów poświęcenią i ofiarności dla Ojczyzny. 
Spoglądając dziś na te dziesięć lat wojny winniśmy zdać sobie sprawę 
z ogromu wielkości, jaką Naród Polski-w tym czasie okazał.
Pamięć- tych, lat dodawać nam będzie si ’̂do przetrwania ciężkich prób 
doby obecnej, do Odrzucenia wszelkich z* zewnątrz płynących pokus 
odstąpienia od naszych praw i budowania przyszłości Polski na 
mgławicowych obietnicach obcych - oraz do wytrwania w służbie idei 
prawdziwej Niepodległości i Całości Rzeczypospolitej, demokratycznej 
i społecznie‘sprawiedliwej, do chwili, gdy Bóg pozwoli nam doczekać 
Wyzwolenia,

/-/ August Zaleski.

ŁPMłyt},dnia 1 września 1949.

2. Odezwa Rządu w Dziesiątą Rocznicę Września.

W dziesiątą rocznicę najazdu niemiecko-sowieckiego na Polskę 
zwracamy się do was, rodacy w Kraju i na obczyźnie, do was przedsta
wiciele narodów ujarzmionych przez imperializm sowiecko-komunistycz
ny, do was wolne narody świata.
We wrześniu 1939 zburzone zostały podstawy, na których opierał się 
porządek prawny i polityczny Europy. Napad Niemiec hitlerowskich 
na Polskę dokonany został w ścisłym porozumieniu z Rosją Sowiecką, 
Obce sprzymierzone imperializmy podpisały uprzednio traktat sojusz
niczy, dołączając do niego umowę tajną o rozbiór polski i o podział 
stref wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej.
Naród Polski podjął rzuconą mu rękawicę. Polska wzięła na siebie 
ciężar walki z wielokroć silniejszą, zmotorytowaną i pancerną armią 
niemiecką. Gdy w dniu 17 września 1939 armia sowiecka zadała Armii 
Polskiej cios w plecy - losy kampanii wojennej na ziemiach 
polskich zostały przesądzone. Dnia 5 października stoczono pod 
Kockiem ostatnią w roku 1939 regularną bitwę z najeźdźcami na 
terenie Rzeczypospolitej,



Polska nie "przerwała walki ani na cnwilę. Kampania wrześniowa 
toczona w najcięższych wąrunkach, przekazała potomności wspaniałe i 
bohaterskie karty, jak bitwa pod Kutnem, pierwsza obrona Warszawy, 
obrona Helu i Westerplatte.
Na obczyźnie żołnierz polski bił się w maju 1940 w Norwegii pod 
Narokiem, a zaraz potem we Francji, nie opuściwszy wyznaczonych 
sobie odcinków nawet wtedy gdy załamał się już opór wojsk francus
kich, sąsiadujących z naszymi dywizjami-. W latach 1941-1942 Brygada 
Karpacka rozsławia imię żołnierza polskiego.w Północnej Afryce pod 
Tobrukiem, Bardią i Gazalą. Rok 1944 i 1945 widzi zwycięski II 
Korpus na polach'bitew we ; Włoszech w wiekopomnej bitwie o Monte 
Cassino, potem w kampanii adriatyckiej i apenińskiej. Nasza I Dy
wizja pancerna bije się i zwycięża pod Falaise nad Mozą i kończy 
swą wspaniałą kampanię na wyzwolonej ziemi holenderskiej. W tym 
samym-czasie nasza Brygada Spadochronowa zapisuje piękną kartę w 
bitwie pod A"bhęm;..
Polskie Lotnictwo odtworzone za granicą w większych rozmiarach, niż 
je posiadało w Polsce, wzięło wybitny udział w bitwie powietrznej 
o Anglię, a potem ani na chwilę nie przerwało swych walk i zwycięstw, 
Polska Marynarka Wojenna brała, odwet na Niemcach na wszystkich nie
mal morzach świata,. *
A w Kraju dławionym przez okupanta, zorganizowały się w podziemiu 
zarówno Władze Państw®, polskiego, jak i jego Siły Zbrojne,.- 
Armia Krajowa - której- rozmiar jeśli idzie o wojska konspiracyjne, 
nie ma przykładu w historii - nęka wroga w walce partyzanckiej, 
potem toczy regularne bitwy na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, na 
Wileńszczyźnie i Nowogrodczyźnie - wreszcie ściera się z wrogiem 
w nierównej, a bohaterskiej walce w Powstaniu Warszawskim, 
pomimo wszystkich tych wysiłków, pomimo ofiary z życia wielu milio
nów obywateli polskich Ojczyzna nasza nie odzyskała niepodległości. 
W krytycznym momencie zaszedł fakt nie spotykany w dziejach: 
sojusznicy wydali swego sprzymierzeńca na łup wroga. Zachłanny 
imperializm sowiecki -wcielił połowę zieta polskich z bohaterskim 
Lwowem irWilnem do Z,S,S.R», a drugą połowę oddal swej agenturze, 
która przywłaszczyła sobie tytuły i insygnia polskiej władzy 
państwowej. ; - -
Zbrodnia dokonana na Polsce zarówno w ręjg®. 1939, jak i w 1945 
zaciążyła złowrogo na losach Europy i świata. Upadek państw bałtyc
kich, jako konsekwencją klęski Polski, dalej upadek Rumunii, a 
następnie Jugosławii i Węgier, które kolejno padały pod obuchem 
bądź to niemieckiego, bądź-też sowieckiego imperializmu, dowiódł 
raz jeszcze niezbitej prawdy historycznej, że Polska jest zwornikiem 
Europy Środkowej i Wschodniej, Jedynie silna i niepodległa Polska 
może zabezpieczyć wolność i niepodległość narodów- zamieszkałych 
międzymorze bałtycko-czarnomorskie. Z chwilą, gdy przemoc ujarzmiła 
w roku 1939 naszą Ojczyznę, niepodległość wszystkich naszych są
siadów została odrazu śmiertelnie zagrożona. Gdy zaś w roku 1945 
nad rozdartą Polską zatriumfował imperializm sowiecki, przesądzony 
został po raz wtóry los wszystkich innych narodów Europy Środkowo- 
Wschodniej, które też, wraz z nami, znalazły się za żelazną kur
tyną.
Z doświadczeń 1939 i 1945r. płynie wniosek jasny i nauka wyraźna 
także dla Europy Zachodniej i reszty świata; nie da się oddzielić
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losu polski i innych narodów Środkowo-Wschodniej Europy od losów 
Zachodu. W kilka miesięcy po klęsce wrześniowej 1939 nastąpiła ka
tastrofa Francji, Belgii i Holandii. Przepołowienie Europy przez 
żelazną kurtynę,spwiecką w roku 1945 wytworzyło dzisiejszy stan 
zapalny na całym Świecie.
Wierzymy niezłomnie, że niedaleki jest już dzień, w którym wszyscy 
zrozumieją, że zarówno wolność jak i pokój są niepodzielne i że wa- 
runkiem trwałego pokoju w Europie i na świecie jest Polska wolna, 
cała i niepodległa* • . ■" ■ '
Naród nasz nie załamał się mimo podwójnej klęski.
Naczelne, władze Państwa..Polskiego, którym przeważna część rządów 
cofnęła w lipcu 1945 uznanie, trwają dalej na posterunku.
Polacy, którzy znaleźli się na obczyźnie w Wolnych krajach, nie 
uznali narzuconego gwałtem stanu rzeczy w Polsce. Większość ich. a 
przede wszystkim polscy żołnierze, marynarze i lotnicy nie powrócili, 
mimo nieustannych nacisków, do okupowanego Kraju, -
Pozostali na obczyźnie, aby być nieustającym wyrazem protestu prze
ciwko ujarzmieniu Ojczyzny, aby stać na straży■najżywotniejszych 
interesów Kraju i aby walczyć o niepodległość i sprawiedliwość dla 
Polski,
Kraj nasz stawia okupantowi i jego agentom nieustanny opór w formach, 
na jakie pozwala-mu jego współczesna rzeczywistość.
W dziesiątą rocznicę najazdu i utraty niepodległości, Rząd Rzeczy
pospolitej przebywający pa wygnaniu
- chyli czoła przed bohaterstwem tych synów Ziemi Polskiej, którzy 

w walkach o Polskę złożyli swe życie w ofierze,
- wyraża podziw dla nieugiętej, a nacechowanej rozumnym opanowaniem 

postawy‘ludności w okupowanym, Kraju, ■ .
-pozdrawia po lskie 'rzesze tułacze w wolnym świecie, a przede 

wszystkim żołnierzy, marynarzy i lotników Rzeczypospolitej, . 
wiernych przysiędze.

Rząd Rzeczypospolitej wierzy głęboko^ iż w obecnym.'konflikcie między 
siłami Zachodu, a totalizmem Wschodu, zwycięży niechybnie obóz. J/ol- 
ności i Demokracji i że Polska, odzyska wolność, całość i niepodleg
łość, a wraz z nią odzyskają niepodległość bratnie, narody, które 
wespół z nami znajdują się wbrew swojej woli pod tą sardą przemocą. 
Rząd Rzeczypospolitej wyraża niezłomną nadzieję, że po wyzwoleniu 
stworzona zostanie w Europie Środkowo-Wschodniej ścisła współpraca 
wolnych narodów i Państw,
Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczypospolita Polska!

RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ.

Londyn, dnia 'i Września 1949»
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j,Z zebrania Samopomocy Marynarki Wojennej Koła Nowy York

Streszczenie artykułów, które ukazały się dnia 17-sierpnia 1949r, w 
"Nowym Swiecie", oraz "Dzienniku dla Wszystkich". Oba te pisma wyda- 
wane w Nowym Yorku.
W ubiegłym tygodniu w sali Domu Polskiego 19/23 St.Marks Place w New 
Yorku odbyło się posiedzenie inauguracyjne nowego Zarządu Koła Nowy 
York Samopomocy Marynarki Wojennej. Posiedzeniu przewodniczył prezes 
Andrzej Guzowski, sekretarzował kol.S.H.Mayak. Jako pierwszy punkt 
porządku dziennego odbyło się zaprzysiężenie nowego Zarządu Koła Nowy 
York. Przysięgę od Zarządu odebrał kapelan Koła ksiądz pułkownik 
F.F.Burant, poczym w pięknych słowach przemówił do zebranych. 
Na serdeczne słowa księdza Buranta odpowiedział Prezes kol.Guzowski, 
dziękując za przychylne ustosunkowanie, się do poczynań Koła.
Omawiając sprawy bieżące, kol.Guzowski poruszył sprawę wzięcia udziału 
członków Koła w "Paradzie Puławskiego". W dyskusji zabierali głos ko
ledzy ; Guzowski,MayalCjDyjas,Grabę,Sitko,Majka,Wojciechowski i Stroik, 
oraz skarbnik Zarządu Głównego Ligi Morskiej - pan I.Ross. Między 
innymi poruszono także sprawę urządzenia przez Koło Nowy York wiel
kiego balu celem zdobycia funduszów na złożenie "bondu" na jednego z 
członków Koła, który obecnie przebywa na Ellis Island,
Po dyskusji postanowiono przystąpić do zrealizowania projektu,. dając 
w tej sprawie wolną rękę Zarządowi Koła,

■ Na zakończenie, Prezes Guzowski poprosił wice prezesa Komitetu 
.Emigracyjnego, pana A.B.Łyczaka o zabranie głosu. W przemówieniu swym

• p,Łyczak podkreślił pionierską pracę i solidarność organizacyjną 
Polaków w U.S.A., twierdząc, .że nowa emigracja jako kwiat Polskich 
Sił Zbrojnych przyczyni się do wzrostu organizacyjnego Polonii amery
kańskiej, Mówiąc dalej zachęcał polskich marynarzy z Marynarki Wojen
nej do wytrwania w swych postanowieniach. Kończąc , życzył im wiary 
w walce o przyszłość i osiągnięcia swych celów, 
'Prezes Guzowski w serdecznych słowaoh podziękował panu łyczakowi, a 
wszyscy zebrani ze wzruszeniem ściskali mu dłoń, dziękując za słowa 
zachęty i wskazówki na przyszłość.

s

Od Redakcji.

Przytaczamy powyższe urywki by zwrócić uwagę naszych członków na ży
wotność i energię nowo obranego Zarządu Koła Nowy York, którego pracą 
na terenie U.S.A., pełna,,poświęcenia i dobrych chęci powinna być 
zachętą do zorganizowania 'się naszych członków rozrzuconych po świę
cie i utrzymywania ścisłego kontaktu z Zarządem Główńym,
Przy okazji tej życzymy Zarządowi Koła Nowy York i jego Członkom 
pomyślnego rozwoju i owocnych wyników praoy.

4 .Herbatka Towarzyska, . V:'

W niedzielę dnia 4-go września w siedzibie S.M.W*- odbyło się zebranie 
towarzyskie zorganizowane przez Zarząd Główny, przy udziale około 100 
osób, Myślą przewodnią było, nawiązanie do 10-tej rocznicy wybuchu 
wojny i przyjścia OO.R.P, do U.K.,
Na wstępie pan Admirał Swirski w paru słowach wezwał zebranych do 
uczczenia pamięci poległych oficerów i szeregowych Marynarki Wojennej. 
Prezes S.M.W,, po bdczytaniu orędzia Prezydenta R.P. i odezwy Rządu,



zaprosił zebranych na herbatkę towarzyską.
W czasie herbatki szereg Kolegów w paru słowach zilustrowało swoje 
przeżycia z pierwszych dni wojny.
Następnie , zostało wyświetlone kilkanaście fotografii "z dawnych 
dni", Resztę ozasu poświęcono stronie towarzyskiej zebrania,

Wprawdzie nie w związku z "herbatką" zostało tego samego wieczora 
"dokonane otwarcie" Baru klubowego,

5 .Listy od Kolegów,

Prgyrtjaęząmy.. yryf- -?u1 • Kmdr.ppor. T. Jęklą, przebywaj ącego w
Afryce Południowej, JAureŚ; JŻ2ł-,Rtiriington Ćcurt’7 -2 Obk^rś^J^tifeet^l&o 
Ho^i^fJH^K Jgłianneaburg' oI'. ntnącysig i yntow
..poląE zginąć\nie!‘ fięife ,' jeśli'tylko zhajdzie teren do pracy, 

jjpż§qtęi, śzawini™ narodowy,“móże' p: Yeżultat ’ obi jańia-'się międzyn&u 
rodowego, ale w‘każdym‘‘razie', bijómy otóóżeńie ziiryśłetH.órganizacyj- 
nym, handlowym, obowiązkowością, no i zapałem, Tylko, że teraz ten 
zapał musi być stały, bo do niego proporcjonalne są pobory i powo
dzenie w przyszłości. Mówi się, że w Afryce kryzys ekonomiczny, Ja 
osobiście przeżywam kryzys ekonomiczny od urodzenia. Zresztą kryzys 
ten jest raczej wyolbrzymiony po dochodach wojennych, a już specjal
nie przykry w okresie lipca i sierpnia kiedy każdy obywatel musi 
płacić podatki, a minister skarbu kłopocze się ilu wogóle zapłaci. 
Klimatycznie, Afryka jest cudowna, Zyjemy w Johannesburgu na wyso
kości 2,000 metrów. Klimat łagodny, wieczne lato, a jeśli ktoś szuka 
zimna, no to wystarczy, aby w zimie chodził w cieniu.
Ceny - jak w Anglii, mieszkania droższe, ale za to nowoczesne, 0 te
lefony trudno, ale to i lepiej, bo w nocy nie budzi dzwonek.
Jedzenie - bez zastrzeżeń, jest dobre. Jedyna bajka, którą tu stwier
dziłem - to murzyn, Rydawało się nam, że biały nadzoruje, a murzyn 
pracuje. Tymczasem jest inaczej. Pracuje biały, a murzyn pracuje nad 
tym jakby nie pracować.
Afryka bezwzględnie idzie naprzód, bo musi. Przeżywamy przejście z 
okresu kiedy kapitał dawał 100 % zarobku, w okres zarobków normalnych. 
Mniejszość, przeważnie żydowska, obawia się inwestowania kapitałów, 
bo nie. wie jak obecny rząd odniesie się do nioh, ale to nie świadczy, 
że niema kapitału. Kapitał prywatny przenosi się do Rodezji, do Tan
ganiki, ale nie ucieka z Afryki.
Problem otrzymania obywatelstwa należy od nastrojów urzędnika,który 
sprawę, załatwia, °d okręgu w którym się mieszka i.t.p. Zresztą nikt 
tu nikomu od citdzoz-ieraców nie wymyśla, a to że nic obywatel niema 
prawa głosowania, no to do, tragedii iego nie zaliczam.
Reasumując, nie żałuję, że przyjechałem.do Afryki, przeciwnie jestem 
zadowolony. Jeśli jeszcze są na terenie Anglii Koledzy, którzy myślą 

v ó emigracji no to niech się nie boją, niech boją się - tylko samych 
siebie, niech zupełnie krytycznie zastanowią się nad możliwościami 
własnymi, nad odpornością charakteru na niepowodzenie, nad zdolnością 
wyrzeczenia się luksusów życia kulturalnego. Niech rodzina stanie 
się "partnership", a wtedy emigracja problem®. nie przedstawia. 
Jeśli głębiej zastanowić się nad narzekaniem emigrantów to przyczy
ną nie są gorsze niż przedtym warunki materjalne, wydaje rai się,że 
powodem rozgoryczenia jest brak tego z czym człowiek zżył się, w 
co wzrósł, co stało się zupełnie bezwiednie drugim życiem, ale to
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drugie życie, takie kompletne i bez zastrzeżeń, możemy mieć tylko 
w Polsce. Teraz trzeba się cieszyć namiastką.
"Nasze Sygnały" dadzą niejednemu z nas możliwość wypowiedzenia swoich, 
uwag o terenach na których żyjemy, wrażenia nasze pomogą w decyzji 
tym co tak trudno się decydują, a przede wszystkim "nasza rodzina" 
choć w ten sposób utrzyma ścisły kontakt ze sobą.
Myślę, że nasze literackie talenty skorzystają z okazji, aby w 
"Naszych Sygnałach" przekazać potomności wojenną historię Marynarki 
Wojennej na romantycznie lub wesoło, "

Przytaczamy list mata K,Łagowskiego. Adres jego: S/S Wieldrecht, 
o/o Phs.Wan Omraeren, 37/38 Fenchuroh Street, London,E.C.3.

"Szanowni Koledzy,

Obciąłbym w pierwszych mych słowach podziękować 
za komunikaty S.M.W. Teraz dopiero naprawdę ozuję się członkiem 
S.M.W. Przy okazji /ponieważ w doku stoi mój statek/ załączam Postał 
Order na sumę Ł.l z tytułu należności za rok 1949» Obciąłbym również 
z Kolegami podzielić się doświadczeniem zdobytym na statkach holen
derskich. Płaca st.raar. i palacza około Ł.20 miesięcznie, wiper^a 
Ł.15,10,0., mar. Ł.10.10.0.
Zalety: warunki mieszkaniowe i wyżywienie dobre* W żadnym wypadku 
nie radzę nikomu zaciągać się na statek jako mar, lub wiper, nie 
mówiąc już o mesowym, który otrzymuje Ł.,5,.10.0.', płaci kantynę 
Ł,3«10.0. i na czysto pozostaje mu L.2,10.0, na miesiąc, 
Najlepiej na statek zaciągać się jako st.mar, lub palacz. 
Nas Polaków na tym statku jest czterech i proszę rai wierzyć każdy 
z nas jest tyle szacowany co czterech Holendrów. Najlepiej może 
Kolegów to przekonać, że mat St.Krupa po dziesięciu miesiącach pobytu 
na tyra statku jako st.raar. został bosmanem pokładowym.
Przygód żadnych w morzu nie przeżywamy, jesteśmy w morzu przeważnie 
od trzech do sześciu tygodni. Jak w morzu zobaczymy jaki statek, to 
jest dla nas duże święto i z tego powodu podwójnego giną pijetay* 
W porcie owszem, jest masę przygód, ale lepiej je przemilczę, 
ponieważ w naszej rodzinie marynarskiej są też Koleżanki, 
Przesyłam serdeczne pozdrowienia

/-/ K. Łagowski "

6 . Sprawa Zatrudnienia.

W dalszym ciągu przy pośrednictwie S.M.W,, uzyskało pracę w marynarce 
handlowej dwie osoby na stanowiska oficerskie, oraz 11 na stańowiąka 
nieoficerskie. Przyczyn,jak zwykle,pomoc w uzyskaniu pracy nie 
ograniczała się tylko do członków S.M.W,

Zarząd Główny S.M.W. ponawiając swoje apele i prośby umieszczone w 
ostatnich komunikatach, prosi raz jeszcze, wszystkich członków o: 
1.Uregulowanie zaległych składek członkowskich, 
2,Podawanie zmian adresów,
3.Zainteresowanie wszystkich uprawnionych do członkostwa S.M.W,, a 

jeszcze nie należących do naszej Organizacji, by zgłaszali się na 
członków S.M.W.


