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1, List Generała Andersa.

W 31-szą rocznicę odtworzenia Marynarki Wojennej - dekretem Naczelnika 
Państwa z dnia 28 listopada 2 918' roku, pan Generał Anders przesłał na 
ręce pana Admirała Swirskiego następujący list;

"Drogi panie. Admirale,
W rocznicę odtworzenia Marynarki Wojennej 

Rzeczypospolitej, przesyłam na ńęce pana Admirała moje serdeczne życzę- 
nia dla wszystkich Kolegów Marynarzy, wierząc niezłomnie, że bandera 
polska dumnie załopocze na polskim Bałtyku, przyczyniając się do 
odzyskania niepodległości Polski w ciężkich zmaganiach, które stoją 
przed nami.. .

/-/ Anders, gen.dyw, "

2, Życzenia Admirała Swirskiego.

Poniżej umieszczamy życzenia przesłano na nasze ręce przez pana 
Admirała Swirskiego ;

"Personelowi Marynarki Wojennej, wraz z rodzinami, składam serdeczne 
życzenia świąteczne i noworoczne.
W teraźniejszym czasie,'gdy prawie wszyscy przeszliśmy już do życia 
cywilnego i czekamy aż Ojczyzna powoła nas znowu do czynu, jednym z 
najważniejszych naszych dążeń winno być niestracenie łączności pomiędzy 
sobą i utrwalenie dobrych' koleżeńskich i przyjacielskich stosunków. 
Samopomoc Marynarki Wojennej ułatwia tę łączność i dlatego popierać ją 
winniśmy nietylko ze względów osobistych, ale i dlatego, żeby kpie- 
'żeńskie nasze uczucia, wykute w tylu bitwach, walkach i wspólnym 
przezwyciężaniu trudności, znalazły odpowiednie warunki i teren,gdzie 
lepiej mogłyby się przejawić. 
Składając me»świąteczne i noworoczne życzenia, ryrażam nadzieje, że w 
Nowym 1950 roku będziemy wszyscy nadal złączeni coraz bardziej rosnącą 
przyjaźnią, a może, jeżeli Bóg pozwoli, i wspólną,pracą'dla Polski.

/-/ J* Swirski, wice admirał, "

3. Od Zarządu Głównego S.M.W,

"Koledzy,
Jedenaste, już z rzędu święta Bożego Narodzenia obchodzić 

będziemy zdała od naszej Ojczyzny, a w większości-.również.zdała od 
naszych rodzin i osób nam najdroższych. Dla nas marynarzy sam fakt 
nieobecności w domu na śnięta nie powinien być czymś niezryklym. Wieleż 
to razy wypadło nam w czasie naszej służby spędzić świętą lub Nory Rok 
gdzieś daleko na obcych wodach lub w obcym porcie.
Ale wtedy obchodziliśmy je na naszych okrętach we wspólnym gronie 
rodziny marynarskiej złączonej silnymi więzami koleżeństwa i przyjaźni. 
Dziś brać nasza marynarska rozproszona jest na całym niemal globie i 
tylko nielicznym zaledwie grupom kolegów danym będzie obchodzić wspól
nie wieczór wigilijny. Wieluż natomiast jest takich, którzy rzuceni 
losem w odległe kraje znajdą się w tym dniu w otoczeniu ludzi obcych.
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Obolelibyśmy, by w chwilach tych-wszyscy Koledzy pomyśleli o naszej 
Samopomocy jakgdyby o naszym okręcie, który się nam jeszcze ostał i 
który nas wszystkich łączy w podróży ku - da Bóg - lepszej przyszłości. 
W tej myśli wysyłamy do wszystkich Kolegów, których adresy posiadamy, 
opłatki świąteczne wraz z życzeniami.w nadziei, iż będą one przyjęte 
przez Was jako symbol wspólnej Wilji i symbol stałej łączności. 
Łączność jednak - jak to z dawnych .czasów służby pamiętamy - musi być 
obustronna, aby spełnić należycie swoje zadanie. Prosimy więc Was, 
piszcie dc nas o Waszym życiu, o wszystkim co Was dotyczy, o kraju w 
którym przebywacie, a my to podany Kolegom do wiadomości w "Naszych 
Sygnałach",
Znając wzajemnie nasze losy potrafimy utrzymać tę łączność, która jest 
podstawą i celem istnienia Samopomocy,
A teraz składamy Wam - drodzy Koledzy - najlepsze życzenia świąteczne, 
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 1950.

4, Poszukiwania.

W związku z poszukiwaniem na tutejszym terenie, oraz w kraju Kapitana 
marynarki PORYDZAY Bolesław,Mikołaj, urodzonego \~r dniu 6-go grudnia 
1902 eoku w Warszawie, prosimy wszystkich Kolegów, którzyby mogli 
udzielić najmniejszych choćby informacji i szczegółów o osobie wyżej 
wymienionego, o skierowanie ich do kanoelarji Zarządu Głównego S.M.W, 
80,Drayton Gardens, London,S.W.10.

5, Skrzynka Pocztowa,

Kancelaria S.M.W, przypomina wszystkim Członkom i Kolegom, że urucho
miona w zeszłym roku "Skrzynka Pocztowa" w dalszym ciągu funkcjonuje 
i przesyła całą korespondencję skierowaną pod naszym adńesem, adresatom, 
o ile ich adresy są nam znane.

6,, Uzupełnienie Adresów,

W uzupełnieniu podanych w zeszłym komunikacie adresów, zamieszczamy 
poniżej dodatkowo adres;

Kmdr.por.Aleksander Hulewicz - Proton Station, R.R. 3,Ontario, Canada. 
por. mar. Adam Colonna Czosnowski - 59, Sharot Street,Carte ret,N.ITersey

U.S.A.
Bosraat Stanisław Wrzesiński -Hotel Italia,Galie Las Heras 746,Mendoza,

Argentina,
Kmdr,ppor,Paweł Żelazny - 48,Bloomingdale Avenue,Garfield,N.'f.,U.S.A. 
Por. mar. Bole sław Ziętak - 2223 N, Spaulding Avenue,Chicago 47, 111.

U.S.A.

Redakcja "Naszych Sygnałów" chcąc, w dalszym ciągu utrzymać łączność i 
spójnię między członkami S.M.W. i Kolegami, będzie umieszczać w rubryce 
"Wiadomości o Kolegach" wszystkie nadesłane i uzyskane informacje 
tyczące losów naszych towarzyszy z Kar .Woj.
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przyp^iszczamy, że drobna ta inicjatywa Redakcji będzie przyjęta przez 
ogól naszych członków z zainteresowaniem i zaciekawieniem. Przy okazji 
jeszcze raz prosimy naszych czytelników o nadsyłanie zmian adresów-, 
oraz wieści o sobie, którymi moglibyśmy się podzielić z .-rseztą Kolegów, 
szczególnie tych prze cykających zdała od nas i spragnionych "ploteczek 
z naszego podwórka",

7, Wiadomości o Kolegach-.

Kolega Bolesław Ziętak opuścił w dniu 7.12.br, Anglię, udając się na 
stały pobyt do Stanów Zjednoczonych,
Kolegą Jerzy Tumaniszwilli wrócił ze Stanów Zjednoczonych i pozostanie ■ 
w Anglii przez dłuższy okres czasu,
Kolega Czesław Przybyliński po półtora rocznym pływaniu na Dalekim 
Wschodzie przybył na dwumiesięczny urlop do Anglii w czasie którego 
zmienił.linię i został zaangażowany jako drugi oficer w Indo China 
Shipping Company,
Kolega Zbigniew Wojewódzki po dłuższym okresie pływania na wodach 
afrykańskich, wrócił do Anglii i przebyta obecnie w Londynie na urlopie. 
Kolega Włodzimierz Łoskoczyński po 16.miesięcznym pływaniu na Dalekim 
Wschodzie, powrócił do Anglii i przebywa na urlopie w Glasgow.
Kolega Eugeniusz Miodoński po dwuletnim pobycie w Iraku wrócił na 3

♦ miesięczny pobyt do Anglii, przyczyni uzyskał 5 letni kontrakt do Royal 
Pakistan Navy.
Kolega Leopold Kawę miński powrócił z U.S.A. gdzie przebywał w linni 
Lamport & Holt, Obecnie mieszka w Londynie,
Koledzy Ludwik Iglantowicz, Zygmunt Zawistowski.Kazimierz Rogalski, 
Konstanty Wojciechowski,Rudolf Ungeheuer i inni zaciągnęli się na 
S/S Laurentian Lakę i są w drodze do Argentyny i Brazylii skąd powrócą 
w pierwszych dniach lutego 1950r.
Koledzy Tadeusz Gorazdowski,Tadeusz Sukiennik, oraz Stanisław Rowiński 
udają się w najbliższym czasie na wody Afryki zachodniej gdzie będą 
łowić rekiny.
Kolega Stefan Grześzez przebywa obecnie w Londynie i pracuje w hostelu 
S.M.W.
Kolega Władysław Żurawski po kilkuletnim pływaniu na statkach brytyjskiej 
Marynarki Handlowej, uzyskał prawo zatrudnienia jako 3-oi oficer mecha
nik na tychże statkach.
Dostaliśmy wiadomość, iż Kolega Paweł Żelazny zawarł związek małżeński 
z panią Anną Gwiazdowską 16 listopada 1949r, w Nowym Yorku,
Kolega Adam. Oolonna Gzosnowski ożenił się niedawno i przebywa w Stanach 
Zjednoczonych.
Kolega Edward Jan Krutol ożenił się niedawno i ma zamiar wyemigrować 
do U.S.A.
Ślub Kolegi Józefa Bilińskiego z panią Haliną Powichrowską odbędzie sią 
27 grudnia br, w Londynie,
Ślub Kolegi Józefa Staśzczyszyna z panią Marią Półtorak odbędzie się 
dnia 27 grudnia br.
W ostatniej oliwili dowiadujemy się, że ożenił się Kolega Tadeusz 
Berdysiński,
Wszystkim nowozaślublonym parom Redakcja "Sygnałów4* przesyła najser
deczniejsze życzenia i gratulacje.
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8, Ogłoszenie.

Zawiadamiamy, że Kolega'Roman. KasJa otworzył zakład fotograficzny pod 
następującym adresem; D.Kingston,16 Millmead Terrace, Guildford.
Adres prywatny; 11J The Chase, London, S.W.4.

9» Herbatka Towarzyska.

W dniu 4 grudnia rb. odbyła się w lokalu S.M.W. w miłej'atmosferze i 
nastroju, herbatka towarzyska połączona z tombolą.
Na herbatkę przybyło około 90 ospb.

Zawiadamiamy, że restauracją i' bar-będą otwarte przez wszystkie dnie 
świąteczne w godzinach normalnych. Przyjmuje się zamówienia na. 
"Wieczerzę Wigilijną", prywatne pizyjęcia, oraz wypiek ciast i-ciastek.


