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1, Od Redakcji

W niniejszym Komunikacie podajemy Kolegom szereg informacji z listów 
nadchodzących do nas, jak również od dawna kompletowany spis adresów 
Kolegów przebywających poza Wielką Brytanią. Równocześnie prosimy o 
uaktualnienie adresów i o uzupełnienie brakujących.

2, listy od Kolęgów,

Przytaczamy wyjątki z listów od ;

a/Kmdr,ppor,W.Przygodski - 20,Wedd Street,Brisbane City, Queensland, 
Australia.
"Po dwuch i pół miesiąca pobytu w Australii mogę z czystym sumieniem 
napisać do Stowarzyszenia o tym krajy, ludziach, warunkach życia i 
możliwościach dla naszych Kolegów. Tale się szczęśliwie złożyło, że 
zdążyłem w ciągu tego krótkiego czasu poznać stolice 5 stanów. W skali 
porównawczej wypadło, że najpiękniejszym architektonicznie miastem jest 
Adelaid, a najpiękniej położonym, Sydney.
Kraj bardzo bogaty i o nieograniczonych możliwościach. Klimat - cudowny 
na północy, na południe mniej..słoneczny i kapryśny. Miasta są przelud
nione i bardzo trudno c tanie mieszkania, łatwiej na północy, która 
wogóle jest terenem przyszłości. Poziom, życia bardzo wysoki, prawie 
nie zauważa się różnic klasowych - wyrównane wymagania.- Bardzo przy
jazny i przychylny stosunek do cudzoziemca. Polaków lubią i są popu
larni - w dobrym znaczeniu, Pracę znaleśó łatwo nawet-dla niewykwa
lifikowanych, Zarobki wysokie, Reguła 40 godzin.tydzień. Najniższa 
płaca dla mężczyzny 1.6.10.0, tygodniowo, dla kobiety Ł.5.0.0.
Niemniej jednak niewykwalifikowany robotnik może zarobić i 1,12 tygod
niowo jeśli ohce pracować ponad 40 godzin. Fachowcy są lepiej płatni, 
lecz różnice są nieduże, Jedna, osoba może., łatwo utrzymać się za 1,5 
tygodniowo włączając w to palenie i drobne przyjemności - jak kino, wino, 
wycieczki, książki.
Bardzo dużo 'jest możliwości dla rolników. Nabgół kraj dla. emigracji 
wymarzony pod warunkiem, że trzeba przed przyjazdem wiedzieć dokładnie 
poco się jedzie i co się zamierza robić. Przedtym trzeba dokładnie 
obliczyć siły i poznać warunki "przynajmniej- teoretycznie", mieć 
zapewnione mieszkanie, a najlepiej jeszcze i pracę. <u
Polaków jest tu około 15,000* Nasi na Tasmanii pokończyli już swoje 
dwuletnie kontrakty, rozproszyli się już po wszystkich-stanach i na 
ogół urządzili się bardzo dobrze. Stara kolonia polska ma się bardzo 
dobrze i jest niezwykle uczynna dla nowoprzybyłych, .
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Osobiście doświadczyłem tej przychylności co ugruntowało moją wiarę, 
nadwyrężoną nieco w Anglii, wiarę w naszą solidarność i poczucie 
polskości.
Ten pierwszy, nieoo chaotyczny list jest zarazem zapewnieniem, że chęt
nie będę służył dla Stowarzyszenia i poszczególnych Kolegów informacja
mi i pomocą w razie potrzeby. Bardzo dziękuję za nadsyłano wydawnictwo 
i uważam, że pomysł wymiany informacji pomiędzy rozproszonymi Kolegami, 
oraz ogłoszenie adresów są bardzo pożyteczne. Osobiście zaraz na począt
ku dostałem praoę, aczkolwiek nie uważam, że na tym poprzestanę. Pra
cuję w wytwórni osygenu i. innych gazów przemysłowo - lekarskich, 
Napełniam butle tlenem, Zarabiam Ło8 tygodniowo co wystarcza dla nas 
dwojga na całkowite skromne utrzymanie i cl' lue wydatki przyjemnościo
we, Stosunek robotników? przyjemny i przyjacielski. Warunki pracy higie
niczne, fabryka zupełnie nowoczesna, Jak zaznaczyłem jest to tymczaso
we zaczepienie się by módz rozejrzeć się i znaleść coś bardziej nieza
leżnego.
Miałem szereg propozycji i projektów i pozwolę sobie jeden z nich 
przytoczyć poniżej. Chodzi, tu o rybołóstwo na małym przybrzeżnym kutrze 
rybackim, brak mi jednak''zaufanego fachowca marynarza rybaka do zrea
lizowania, Ogólnie sprawa, wygląda, taks na północy w tropikach jest 
zupełnie dziewiczy teren rybacki gdzie niema prawie ludzi, a natomiast 
niezliczona ilość bardzo cennej .ryby t.zo Baramunda, którą zakupuje 
w każdej ilości rządowy Fishers, Board, płacą® ustaloną cenę 2 szylingi 
za funt nieoozyszczonej ryby., Sezon rybacki trwa 7 miesięcy /resztę 
roku monsuny/. Jedna wyprawa 10 dni. w ciągu których na małym dwuoso
bowym kutrze można na czysto zarobić Ł,2005 Kuter z lodówką, całkowi
cie wyposażony można kupić za L,1500 do 1,2000, przyczyn potrzebna jest 
1/2 gotówki - resztę bankowy kredyt. Kalkulacja prosta - w ciągu 
jednego sezon?, ma się kuter za darmo, Tylko brak fachowych wiadomości 
nawigacyjnych i brak zaufania do nieznanych mi bliżej ludzi miejscowych, 
powstrzymał mnie od tego przedsiębiorstwa, Gdyby jednak ktoś z naszych 
Kolegów choiał puścić się na tę przygodę, to bardzo chętnie pomógłbym 
uzyskać wizę do Australii, przygotowałbym mieszkanie i,t,p4 Proszę 
o rozpowszeohtuienio wśród Kolegów tej propozycji."

Podając, powyższe, informujemy Kolegów, że zwróciliśmy się do autora 
o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie przedsiębiorstwa rybackiego, aby 
odciążyć Kmdr Przygodskiego od udzielania indywidualnie odpowiedzi. 
Oczekujemy odpowiedzi w najbliższym czasie i prosimy zainteresowanych 
o kierowanie zapytań dc Sekrctarjatu gtowarzyszenia.



b/st .bosman M.Sokołowski - oficer mechanik na s/S Rosemoor.
"Moje ostatnie trzy rejsy do Wahana New T?undland; były mało ciekawe. 
Jest to świat zabity deskami, Następne etapy to Eull, Savona /Włochy/, 
Bonę /Afryka półn„/ i "do domu" , tal; że w końcu listopada spodziewam 
się być w Londynie. Powodzi mi. się dobrze, nawet bardzo dobrze, zespól j 
jest świetny, ale czasami •pomimo to człowiek ma dość morza i chciałby 
trochę odpocząć, dlatego też chcę za wszelką cenę wziąć urlop.

Przytoczyliśmy parę słów z powyższego listu aby dać dowód, że i "lata
jących holendrów" nie brak jest wśród naszego grena.

c/Kpt#maroó .Wróbel - "Bornie DoonJb Brantford, RoRa 4, Ontario, Canada, 

"... Dla dobra ogółu i ciekawości różnych znajomych podaję krótki 
przebieg mych kolei życia w Kanadzie od momentu wydostania się z farmy. 
Jak już poprzednio pisałem, ewentualnych emigrantów do Kanady zaklinam 
na wszystko, by sobie wybili z glcay raz na zawsze jakiekolwiek plany 
związane z farmą, Fiszę to na podstawie własnym doświadczeń i na 
podstawie rozmów z innymi, którzy opierali swe plany na przyszłość w 
Kanadzie - na farmieOpuściłem farmę w lipcu. szukałem pracy w zawo
dzie elektro-radio-technika, ale bez natychmiastowych rezultatów. 
Miałem możność dostania się do R..C. Nawy w charakterze oficera rezerwy 
na "short term comucsslon’’, lecz ponieważ w międzyczasie znalazłem 
pracę jako zegarmistrz nie skorzystałom z oferty0 Rozpatrywałem wpraw
dzie i inne możliwości, ale jak na razie zostaję przy zegarkach, Praaę 
tę zdobyłem stosunkowo łatwo, ale utrzjraiałem się ma stanowisko z duży
mi trudnościami. Ostatnio otrzymuję 170 dolarów miesięcznie, Jest to 
w dalszym ciągu stosunkowo mało. ale nie narzekam.. Praca w nowym zawo
dzie nadzwyczaj mi się podoba, nieomal tak bardzo jak praca w Marynarce 
Wojennej. Tf międzyczasie wraz z por„mar, J.Dobrodzickim kupiłem "farmę" 
t.j. dom, 10 akrów ziemi i dwa duże kurniki na 15C0 do 2000 kur, 
"Posiadłość" jest przy głównej drodze 1 w przyszłym sezonie "kobiety" 
mają zamiar otworzyć interes turystyczny, Od czasu do czasu korespon
duję z Kmdr .ppor.F.Jasłowskim, który farmę ruje koło Hamilton. Komandoar 
Hulewicz zmaga się ze swą farmą na. południowy zachód od Toronto, 
Porucznik Hedinger zaangażował się w firmie transportu wodnego na pół
nocy Kanady. Przy okazji uprzejmie proszę o regularne przysyłanie 
Komunikatów . osobiście cenię ja bardzo wysoko i zawsze z ciekawością 
studiuję",.

d/Por„raar. J.He-dingcr - 11216> - 86 Street, Edraonton.Alta,Canada.
"Obciąłbym nawiązać kontakt z Samopomocą, gdyż słyszałem od Komandora 



Korsaka, że Samopomoc- w -dalszym ciągu wydaj© Komunikaty. Chętnie opiszę 
moje wrażenia i przeżycia, jeżeli,to jest pożądane. Ostatnio wróciłem z 

ArkJąykn-p gdzie byłem przez całe i la to. W tej chwili pracuję w odlewni, 
starając, się "przezimować."..pod dachem /mam na „myśli pracę, a nie miesz
kanie/. paląse. dzieje i przygody opiszę na żądanie".

Redakcją zwróciła się do kol.Hedingera z prośbą o obszerny list, 

e/Por.mar, M.BiałcnTski, - '.pływa na jednym z statków Royal Mail Lines, 

"... Nowa Zelandia coraz bardziej mi się podoba. Dostałem list od Ko
mandora Pranckiego zapraszający mnie do Auckland i wychwalający ten 
kraj, oraz jego możliwości. Żałuję, że nie mogę pojechać ze względu na 
odległość. Stoimy w/Wellington zaledwie parę dni, a podróż trwa około 
15 godzin. Pozatym tutejsza "średnio-torówka" nie może równać się z 
kolejami w Anglii, i nie' jest szczególnie obfita, w wygody, Są mie jsca 
W których trzecia klasa musi wysiadać i spędzać bydło z torów. . W tym 
czasie\pierwsza klasa idzie sobie na "tea" - wagonów restauracyjnych 
niema.
Wydaje mi się, że ja jako Poleszuk z pochodzenia czułbym się tam jak 
u siebie w domu, szczególnie na południowej wyspie, gdzie od jednej.far
my do drugiej trzeba jechać konno kilkadziesiąt "wiorst z hakiem",

,3, ł Działalności Koła New York,,

Nie ustając w pracy Koło Nowy York zorganizowało szereg imprez, które 
według nadesłanej prasy, z tamtego terenu, w dużym stopniu przyczyniły 
się do spopularyzowania na tamtejszym terenie, dobrego imienia Polskiej 
Marynarki Wojennej,
W dniu 2-go października członkowie Koła, stanowiąc osobną grupę,’wzięli 
udział w 13-tej dorocznej "paradzie Pułaskiego", a następnie w dniu 
%go października podejmowała r" -gmlxXle generała K.Sosnkowskiego, przy
byłego w związku z tymi uroczystościami do U.S.A. ż Kanady.
W dniu 15-go października został zorganizowany bal Koła pod -nazwą "Noc- 
Morska", Wprawdzie nie many, jeszcze odgłosów prasy z. tego, balu, lecz 
jesteśmy przekonani, że tak jak i inne imprezy, należała ona do udanych. 
Zorganizowanie balu miało na celu powiększenie skromnych funduszów Koła,

. 4? Z żałobnej karty.

W dniu 4.9.hr, zginął śmiercią tragiczną ś.p.por.mar .Kazimierz Sadowski, 
Zginął w czasie wykonywania swych obowiązków jako kierownik .jednej z



elektrowni w Rio de Janeiro. ' 1
S.p.por. 'Sadowski w momencie wybuchu wojny był na. Dywizjonie okrętów 
podwodnych, następnie internowany w Szwecji. W czasie internowania 
przejawiał dużą działalność w organizowaniu łączności. Po przybyciu 
do Wielkiej Brytanii, poświęcił się szkolnictwu i praoom Społecznym, 
będą® Prezesem Koła Plymouth, Samopomocy Marynarki Wojennej. Cześć Jego 
pamięci,

W dniu 22.10.br. zmarł nagle na serce ś.p.Komandor inż.Waoław Zejraa. 
Został pochowany na cmentarzu londyńskim East Sheen.
S.p» Komandor Zejma, jeden z najstarszych-oficerów Marynarki Wojennej 
w ohwili wybuchu wojny był na stanowisku' Szefa Służby Technicznej 
Kierownictwa Marynarki Wojennej i jajco 'taki został wywieziony do Rosji, 
gdzie wraz z innymi po kilkuletnim pobycie" przybył do Anglii, obejmu
jąc stanowisko Szefa Służb K.M.W' ■
W zmarłym tracimy jak wspomnieliśmy jednego z najstarszych oficerów, 
którego osoba była nam wszystkim dobrze znana i ceniona. Cześć Jego 
pamięci. ■

5, Komunikat Sekretariatu S,M,W.

Przypominamy wszystkim członkom zalegającym ze składkami o łaskawe 
nadsyłanie dotychczas nie wpłaconych należności,
Z przykrością musiray stwierdzić, że na wysłanych ponad 100 przypomnień, 
zaledwie kilku członków zareagowało.
Równocześnie przypominamy, że nie wpłacanie składek w terminie utrud
nia pracę i uniemożliwia wykonywanie zasadniczych celów istnienia 
Stowarzyszenia., ■

Sprawa Zatrudnienia.

W okresie ostatnich 6 tygodni uzyskało pracę w Marynarce Handlowej 
za pośrednictwem S.M.W. - . '" ■ ................
trzech na stanowiska oficerskie , i ?:
17 , - na stanowiska nieoficerskie, przyczyn jak zwykle pomoc w 
uzyskaniu pracy nie ograniczała się tylko do członków S.M.W.

7, Karty świąteczne,

Kancelaria S.M.W. zawiadamia wszystkich członków, że jest w posiadaniu 
pewnej ilości kart świątecznych w języku polskim i angielskim z wydru
kowanym znakiem S.M.W. Cena karty wraz z kopertą - 6d, 
Zamówienia, wraz z należnością, prosimy kierować do Kancelarii S.M.W.

22.10.br


8, Zmiana Dzierżawcy Klubu. S.M.W, w Londynie

W dniu l—go października b.r. w wyniku ogłoszonego konkursu na dzier
żawę restauracji, hostelu i baru klubowego, dzierżawa została oddana 
pani Marii Kuhn, wieloletniej kierowniczki Domu Wypoczynkowego dla 
oficerów Marynarki Wojennej w Edinburgh.
Przy okazji zawiadamiamy, że w dalszym ciągu wydawanie posiłków odbywa 
się trzy razy dziennie, również w święta.
Bar jest otwarty w ustawowych godzinach policyjnych, 
Hostel nadal czynny dla przejezdnych.
Dla wygody członków przyjmowane są również zamówienia na organizowanie 
prywatnych przyjęć.

9, Przedsiębiorstwa Kolegów.

Do redakcji wpłynęły następujące ogłoszenia o przedsiębiorstwach:

1,Firma krawiecka Radon and Smith Ltd, 257,Fulham Rd.London,S,W<3», 
tel.FLA 210J> - której współwłaścicielem jest kol.F.Minkiewicz — 
zawiadamia, że przyjmuje wykonywanie wszystkich prac w zakresie kra
wiectwa damskiego i męskiego, oraz chemiczne czyszczenie, reperacje 
i naprawa pończoch,

2.Firma krawiecka, której właścicielem jest Kolega W.Mordasiewioz, 
zawiadamia, że obecny jej adres jest; lj,0obb Street, London,E.I., 
dojazd kolejką do Altgate, lub Liverpool Street Station, Tel.BIS 2858. 
Zakłady przyjmują wszelkie prace z dziedziny krawieckiej z zapewnieniem 
dużej zniżki dla Kolegów z Marynarki Wojennej.

3»Kolega Jerzy Wullert zawiadamia, że uruchomił przedsiębiorstwo 
transportowe /przeprowadzki/, przewożenie mebli, towarów, itp, , po 
cenach przystępnych.
Zamówienia należy zgłaszać na adres Samopomocy M.W.,tel.FRE 1728.

Komitet Kłusowy z nadejściem sezonu zimowego proponuje zorganizowanie 
bridge a w soboty i niedziele od godziny 3 io 11, Członków pragnących 
zorganizować bridge 'a w tym terminie czy innych, prosimy o kierowanie 
zgłoszeń na ręce Sekretarza Stowarzyszenia w godzinach urzędowych 
między 10 i 5.30.
Bar czynny od 6 po południu. Kawa, herbata, ciastka stale. 
Kolacja od 6,30 do 8,30.

W związku z nadchodzącymi Świętami restauracja przyjmuje do dnia
15 grudnia zamówienia na Wilię pa miejscu, oraz zamówienia na 
strucle, ciasta i potrawy wigilijne,
Sprzedaje się ciastka do spożycia poza Klubem.



NSn'3-
' '1 X /

{M do <3/44 l^s, Nr52 ,
ffiLHEW : '

Spis-Adrbsów Kolegów przebywających poza ^.Brytanią

ARGENTYNA..;

Kmdr, p or „ Józef ■ B^jj^cor-c/o Sr.1,Januszewski,' Oindad de la-.Paz, 
7*: . ^gr>. •_ gueno3 Aires ., Argffintin^.

Bosman Franciszek -Graczyk '-Galio Corrales 6552,Vilła Riafthuelo,
Buenos Aires, Argentin^a, 0

Kmdr, por,Walery Janus-zowski - Cindad de la Paz 18-12 -1 "K", 
Buenos Aires, Argentin^.

Kpts mar .Aleksander KadrJńki"-- -Galie A.Villanueva 570,Mendoza,Argentina
Kmdr.ppor.Marian •Kadu.I.sri - -o/o Sr.Otocki, L.M.Campas 324 l.D. - 

j „unos Aires, Argentiną.
Por.mar,Z,Kiciński - Galie Terrada 4861 dep.3. ,Villa Devcto-, ;-'-

Buenos Aires, Argentińa.
Kmdr,ppor.Bronisław Łąt-kiewicz -- LeacLro N.Alen Ul,Quilmes F.C.S.

• ■ Buenos Aires, Argentiną,
Kmdr.ppor ^Wszechwład Marąccwics - Poste Restante, Buenos Aires,Argentiną.
Ppor,mar. Jerzy Missala -■ n/o Sr:Z,Kiciński,Galie Terrada 2(861 dep.3., 

7113 a Dewoto,Buenos Aires, Argentiną. -
Nl.insp.Ewa Miszcwska - Union Cliii,0.Peru 1410,Mendoza, Argentiną., 
Kmdr, ppor. Włodzimierz Dołęga liccki - L.M.Campas 324 l.D.

• • . Buenos Aires, Argentina.
Por.mar.Michał ffprpfiń - San Juan 1455 dep.l2,Mendpza, Argentina.

A U S T R A L I A

St.raar JYładysła" Kiej.o - o/o H-E,G. Brorite-Park,Hpbare,.Tasmania,Australia 
KmdrŁppor„72ojsła, Rrzygodshi - 20,T?edd Street,Brisbane - City,

*Queensland, Australia,.

BELG I A

Ksiądz Karol Brzezina . rue du Trone 200,Bruxelles,Belgium

B R A Z Y L I

Kpt.mar,B:Pawio-zicz - rua Kavier da SilYeira 72, apto 201, • 
Rio do Janeiro Copacabana, Brasil

Por.mar.Stefan Stępkcwskf Gaiua postał ''2(2, Belem - Para, Brasil.

INDIE

Mat Bolesław A j drze Jol. - c/o Angl.o Orier.tal-P, 0.Box,No«300 
, Kuala Lauptu',Velahgor.- Malaya,

Kpt,maruinciej.BocheAsk 1 .. c/q Gili & Co./Śhipping/,15,Peoples 
Bfildrńgj Sir Ph.Metha Rd.-.,Bombay,India.

St,bosman Józi:' gj^dro'.,:c.zyl>. - ji-4.Sar.oon Dock.Calaba,Bombay,India.

I R L A N D I .

Ppor.mar„ZbigraicTZ Głową- - Eostcl of Befast TJniversity,Belfast,IrelaJ3d 
Ppor„raa.r,Stau..sla;.' Pak'cz-Korzeniowski - o/o University College,

Galway, Eire.
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Mar.Lilianna Bentkowską,--- 49,Chelsea Avenue,Toronto, Canada.
* ...- ’ "

Por.mar.Jerzy Dobrodzicki - 8,Wellesley Place, Toronto, Canada,
Por.mar,Jerzy Hedinger - 11216 - 86 Street,Edmonton,Alta,Canada,
St.mar,Józef Hołub - 139,Bathurst Street,Toronto,Ontario,Canada,
Kmdr .por.Aleksander Hulewicz - Proton Station,R.R, 3 Ontario,Canada, 
Kmdr,ppor,Feliks Jasłowśki - fjicaster R.R. 2, Ontario, Canada.
Kmdr.ppor.Konrad Korsak Sawicz - 10650, 103 Street,Edmonton,Alberta, 

Canada.
Kmdr,por .Mirosław Kownacki - R.R, 2 Sutton, Ontario, Canada, 
Mat Marian Koziełło - 0/0 R.R,6,Dunville.Ontario,Canada
Por.mar,Zygmunt Księżopolski - 2186 St,Lulce Street,Montreal, Canada.
Kmdr,Konrad Namieśnlowski - Heayitree Farra,Herd Road,Duncan,V,I.,B,C.

Canada,
St.bosman Wacław N jecie jewski - R.R,6,Dunville,Ontario, Canada.
St.Bosman Dominik Paliga - Ceylon Post Office,Ontario, Canada.
Kmdr.Eugeniusz Pławski - Heayitree Farm,Herd Rd.,Dunoan,Vancouver

Island, B.0.,Canada.
St.mar,Jerzy Radziwończyk - c/o Viotor Mac Largen,R.K. 1, Dr anib o, Ontario, 

Canada.
Kmdr.ppoffilhelm Pacewioz - 5^70 Descelles Avenue Dep, 18.Montreal, 

Quebeck, Canada.
Bosman Mieczysław Tatarynovd.cz - Heayitree Farm,Herd Rd.,Duncan, 

Vancouver Island,3.C,,Canada,
Kpt.mar,Józef Wróbel - "Bonnie Doon",Brantford R.R,4,Ontario,Canada,

MAROKO

Kmdr.por,Kazimierz Szalewioz — M/S Agadir, "Fregata" S.A, 9/H rue 
Marrakchi,Agadir, Morooco.

Kontr admirał Józef Unrug - S.A.Fregata, 9/H rue Marrakchi,Agadir, 
Morooco.

N 0 W A ZELANDIA-

Kmdr.W.Franek! - lll,Shore Rd«,Ramuera,Auckland, New Zealand.

Chor,mar.Stanisław Presoh - 0/0 W.Parkinson & Co./A,K,/Ltd.' 
P.0,Box 2J28,Auckland,C.I.,New Zealand.

Bosmat Jan Rak ~c/o W.Parkinson & Oo,/A,K,/Ltd.P.O«Box 2328 
Auckland, C«1,,New Zealand.

POŁUDNIOWA AFRYKA

Por.mar.Roman Haberlau - 2 Second Street,Orange Qrove,Johannesburg, 
South Africa.

Kmdr.ppor.Tadeusz Jekiel - 24 Burlington Court, 2 Ockerse Street, 
Hospital Hill,Johannesburg, South Africa*

Por,mar .Michał Zakrzewski - 9,Dunbarton Rd,,Stanford Hill,Durban, 
South Afrioa,

R 0 D E Z I A

Kpt.mar.Henryk Dąbrowski - 64,Central Avenue,Salisbury, South Rhodesia 
Por,mar.Stanisław Kopocki - 78i,0hurahill Rd.Umtali,Southern Rhodesia 
Kmdr,Tadeusz Stóklasa - B.indura,P.O.box 35, South Rhodesia.

Tatarynovd.cz


SZWECJA

St,"bosman Teodor Farbisz - Bok 291,Akers Styoksbruk, Sweden.

Bosman C.Marcinkowski - Snedsbakgatan 9 , II,Stockholm, Sweden, 

Bosmat Jarosław Pizuński - Mariefred, Marietorp Gard, Sweden.

STANY ZJEDNOCZONE

St.mar,Józef Bokuń Polish Nawal Assooiation, c/o S.H.Mayak Secretary, 
335 E. 52 Street,N.Y.c.22,U.S.A.

Mat Wacław Bogacki - " "
Kazimierz Bytomski - " "
Kpt.ż.w.Karol Burhardt - " 11

Bosman Józef Choduń - " " t w- >
Mat M.Cichocki - « u
St.bosman Tadeusz Dyjas - " "
Bosmat Kazimierz Gidziński - "
Mat Stefan Giernalczyk - " "
Bazyli Głuszek ~ "
Por,mar.Adam Górnicki - " ” .
Por.mar.Kunibert Grabę - ” "
Bosmat Aloizy Grefka - '*
Kpt.mar.Andrzej Guzowski - 50, West, 106 Street, New York 25,N.Y.,USA.
Kpt,mar.Bronisław Hackbeil - 1551 N Wygant,Portland 11,Gregor, U.S,^.
Kmdr, Kazimier z Hess - Eden R.D. 2, Maryland, U.S.A.
St.mar.Antoni Iglijjski - c/o Polish Nawal Assooiation, New York
St.mar.Tadeusz Jaszkowski - 18 West, 17th Street,Bayonne, N. Jersey,USA. 
Bosman Bronisław Juśkicwicz - Polish Nawal Assooiation, New York,

Por,mar,Leopold Kawernińskl - Polish Nawal Assooiation, New York,
St,mar,Władysław Kostecki - c/o Polish Nawal'Assooiation, New York, 
Kpt.ż,w,Zbigniew Kowalski - 1236 Garden Street,Hoboken,N,Jersey,0.S.A, 
Bosman Władysław Kuduk - c/o Polish Nawal Assooiation, New York,U.S.A.
Bosmanmat S.Kuty - " "
Kmdr.ppor,Jerzy"LubeIfeld - 15782 Kentucky Awenue,Detroit 21,Mich.USA
Mat Marian Łysakowski - c/o polish Nawal Assooiation, New York
Por,Mar,Karol Mayer - 923,Fifth Awenue, New York 21, U.S.A, 
Mat Metody Mielniczuk - c/o Polish Nawal Assooiation, New York.
Bosman A.Oksiński - 110,Hcathcote Rd,,Elmont,L.I.,N,Y.,U.S.A.
St,mar.Jan Olszewski - c/o Polish Nawal Assaoiation
Bosman Stefan podlewski - c/o Polish Nawal Assooiation
Kpt,mar.Stanisław Pohorecki - 417 A,Pine Street,Sansalito,Califomia

U.S.A,
Bosmat Józef Rochowczyk - c/o Polish Nawal Assooiation,New York.
Henryk Rukśó - " "
Mar.Antoni Sitko - c/0 Polish Nawal Assooiation, New York
Bosmat Władysław Srayłła - Box 222, Suffem,N.Y.,U.S.A.
K.Socha - 417, 5Ótli Street „Brooklyn,New York, U.S.A, ■
Bosman Michał Strąk - c/o Polish Nawal Assooiation, New York.
Bosman W.Szczepski - ” "
Kradrppor.Radogost Uniechowski - 15782 Kentucky Av.,Detroit 21,Mich,USA 
Bosmat Stanisław Witkowski - c/o Polish Nawal Assooiation, New York 
Chor, mar,Michał Witkowicki - ’’ "
Kpt.mar,Witold Wojciechowski - Eden R.D. 2,Maryland, U.S.A.
Por,mar.Ludwik Zdanowicz - c/o Polish Nawal Assooiation, New York
Kmdr.ppor,Paweł Żelazny - 25 West, 70th Street, New York, U.S.A* 
H N E Z U E Ł .1
Kpt. mar .Konrad Wachtel - c/o Shell C.P.C-,G©ology Dpt.,Maracaibo,WnezueJa<


