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OD REDAKCJI

Tak się złożyło, że niniejszy numer jest z kolei 10-tym jeżeli 
chodzi o "Nasze Sygnały" i 50-tym, jeżeli chodzi o wydawany od początku 
istnienia Samopomocy, stały "Komunikat S.M.W,". Jest więc ten numer w 
pewnym sensie numerem jubileuszowym. Jednocześnie z tym zbiega się 
fakt objęcia Redakcji przez nowego redaktora, który z pewną obawą 
podejmuje swą pracę w tej ważnej dla wydawnictwa chwili.

Na przekór jednak pesymistom - a takich, zwłaszcza w okresie 
początkowym, było nie mało - Komitet Redakcyjny ufa, że i w dalszym 
ciągu wydawnictwo będzie spełniać swe zadanie. Ba, żywi nawet nadzieję, 
że udział kolegów współpracujących z Komitetem znacznie się powiększy.

Nie chodzi tu oczywiście tylko o samo wydawnictwo^ Jest ono bowiem 
jedynie wykładnikiem działalności całego Stowarzyszenia, Najważniejszą 
sprawą jest podtrzymanie pomiędzy nami łączności, przeciw której 
sprzysięgły się nietylko rozproszenie, odległość, czas i zaabsorbowanie 
każdego z nas walką o byt. Dużą rolę - przyznajmy to szczerze - odgrywa 
i brak większej współpracy ze strony szerszego ogółu członków.

Złośliwi twierdzą, że łączność między nami jest - w pewnym stopniu - 
iluzoryczna, jako że i dawniej nie odznaczała się ona specjalną 
żywotnością, Pozostawny jednak te przekonanie tym, którzy je wygłaszają. 
Ostatnio bowiem zwłaszcza, mogliśmy zanotować fakty, przeczące tym • 
poglądom, Weźmy chociażby listy tych wszystkich, którzy nieraz z bardzo 
daleka i po ciężkiej pracy, chwytają za pióro, aby podzielić się swymi 
przeżyciami z gronem odległych kolegów, A więc tak źle już z tą łącz- 
noęcią chyba nie jest,

Z nadzieją więc, że ten stan rzeczy jeszcze się polepszy rozpoczy
namy praoę, prosząc gorąco o współdziałanie z nami, nadsyłanie swych 
uwag, żądań i krytyki, która wierzymy, nie będzie pozbawiona - mimo 
wszystko - pewnej dozy życzliwości.

Ze swej strony dołożymy starań, aby dać możliwie najwięcej mater- 
jału, mogącego interesować .czytelników; odpowiedzieć na wszystkie 
pytania; wziąć pod uwagę wszelkie sugestje i uwzględniwszy głosy kry
tyki - wyzbyć się usterek* .

Co zaś do sprawy "ożywienia" wydawnictwa / o potrzebie tego tak 
często mówiono na 'Walnym Zjęździe/ i spowodowania aby stało,się ono 
bardziej interesującym i rzeczywiście odzwierciadlało potrzeby Stowa
rzyszenia - to sprawa ta jest, w dużej mierze w granicach inicjatywy 
1 życzliwości kolegów czytelników.

Naszym zadaniem' jest jedynie im służyće

W SPRAWIE SKARBU NARODOWEGO

Przy niniejszym numerze "Naszych Sygnałów" załączamy odezwę Głównej 
Komisji Skarbu Narodowego i egzemplarz legitymacji, podajemy też wyciąg 
z listu Komisji Głównej Skarbu Narodowego, który wyjaśnia sposób naby
wania znaczków;

"SKARB NARODOWY 74,0ornwall Gardens,
GŁOWNA KOMISJA London,S, W.7 i

Biuro Tel.WEStern Ó324.

Zaznaczamy jednocześnie, że według uchwały Głównej Komisji 
Skarbu Narodowego 1 złoty polski w znaczkach przyjmuje się za 
równowartość 1 szylinga. Ułamki szylinga uwidaczniane^ będą odpowiednimi 
odcinkami znaczka jednozłotowego lub też znaczkami z odpowiednim nadru
kiem, które posiadamy w ograniczonej ilości / ze względu na koszt druku,/ 
Dla uiszczenia dalszych wpłat zechce Sz.pan/i/ nadsyłać nam Postał lub 
Money Order'y względnie czeki, wystawione na "Skarb Narodowy-Główna 
Komisja"/po polsku/ lub też wykupić znaczki w miejscach ich rozprzedaży. 
Punkty sprzedaży znaczków Skarbu Narodowego będą stopniowo uruchamiane 
w różnych ośrodkach skupienia uohodźtwa polskiego, w polskich organi
zacjach, firmach, wreszcie u osób prywatnych, powstanie tych punktów



.?.rsję./z'eda'ży-''będzi,e podawane do TŻiadomości ogółu poprzez prasę,organizacje 
7 komunikaty l.tjp.,, 1ip* .wyrazie korespondencji z biurem Głównej
.- .Komis ji Skarbu Nrfodowogo, zęchcu Sżępan/l/ obok wyraźnie podanego 

imienia,, nazwiska i Swego adresu; podać również Nr.posiadanej legity- 
macjl .'braz/inazY/ę '.instytucji.,/orgaittśaeji/' przez jaką.: została wydana", 
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GtpWpt^ KOMISJI ./SKtiRBU -NARODOWEGO tl
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Dla orjentacji- człdhków-' Samopomocy -mieszkających pozą Wielką Brytanią
Informujemy, że dólar' u.S.A.przeliczany jest ńa'A;7/-p Jeden dolar 
kanadyjski .przeliczanyA Jest ną 1 6/4j ą^-inne waidty -.^ odpowiednim 
stosunku.do dolara. - . ’ :-"-'3 -■
Z krajów^gdzie.' to; Jest (.możliwe najlepiej. . Jednakprzekazywać pieniądze 
za pomocą International Money Order oy/jewająci' odrazu w funtach 
szterlingach . '?i (■''■■■Ap

„ Samopomoc" Marynarki Wojennej" stoi-na-.-strĄÓr/islću popierani.a akcji Skarbu 
o,; Narodowego. ‘d A,. 'r,;'';;.A,-:Oj..,, 0?.

/ Zarząd.Dłowy S.M.W,

O’ POMOC ,DIA; NASZYCH KOIEGOW -W "SZPITALACH

• Na' i-npym miejscu kql, "Sprawozdawca", dzieli .się z Państwem, wiado- 
’ "mbśćlami o działalności Komis jl Opieki’ Zarządu Głównego S.M.W.
/ 'fiHójatywą r.rzez-'-tę Kcnisję podjętą ■••pip.je się nan ze wszech miar chwa- 
' lobha .i yo ipa pbp-'arclą,-Cóż towiemAmożę'być'Ważniejszego w dziedzinie 
/ńdśże j. dzia^alńóśOip Jak Aókaż-dnie'pomocy, pamięci i serca tym, którzy 

śą'ich w.dużej Merze pozbawieniem
■ Dawniej., .gdy tworzyliśmy 'barlziej zdartą'"całość w Mar.Woj. istniał 

."piękny zwyczaj, że z okazji Świąt.kąpeląni' odwiedzali szpitale i nieśli 
życzliwe słowo i pomoc. naszym chorana.i kolegom. Dziś tych 
możliwości nie stało, .Zarząd Główny. S./I.”'. v.' -;;-scb'--.cł; człoń-u';" Komisji 
Opieki podjął - w imienia nas-zego; ogóItr'ha-1 nowo to zadanie.

' Jednakże, .ponieważ Stowąrzy s zenie nasze nie cyływ.a w dostatki, działai- 
' ność ną tym'polu- może być/tylko. br.pgrąńióżSria, a nawet po pewnym czasie 

.zaprzestana." M A.- -;;'A A
-.-f.Wątpimy, aby ktokolwiek Z’-- czytających to słowa nie odczuł przeko- 

■ n-inia,ś żp co < jak 'co, I NIEWEl WJ PONIECHANA,
ÓczyMście, A JMnak sąml/W ż-arządzic nie ' damy tomu rady.

Dlatego więc z-wracamy się z-prośbą do wszystkich państwa o porno-. , 
żenie nam w te ji^pawie,’‘ WmyśLrny,,.--.tyllco "pf-żez chwilę, że nasi koledzy 
W''Szpitalach, cierpią, niótylko.z powbdii 'św/ego stanu zdrowia, co w,.vri.elu 

; w-yp.ad4:ąch ’ jest -WiMcLem. wojny-, którą n&mlos pozwolił odczuć mniej .- 
tragicznie. Uczucie -.psamótńichią,/ rozłąki z bliskimi, brak czyjęjś..-,- ‘r 

' serdecznej -pamięcią- otc jeszcze-.dodatkowe brzemię, które - poza'. . ,,, 
•/Chorobą,- życie im nąrzuoiło. ..A, prz,ęcież"!vz tym osamotnieniu- nie ppzęąp 

_ tali oni być naszymi kolegami,;AIlyr zaś wsżyscy mamy sposobność ‘aby im
' przynieść''ul.gę; . . '.,./ SC ;c ,/,/ A,;t' ' A.,-Ad-

Dla t o'-o wi-.ę o j?ąz jeszcś-^proąimy, w najgorętszych słowach, p pomoc 
w tym celu ą-od ros-t.-'uci.ą nadsyłania-darów w naturze. Chyba boWięrp każdy 

’: ■ z nap . jest w stanie przesłać- coś. pożytecznego, czego braku sam. ni.e- 
odczuje/'a?W'tak bąjdso może się w tej akcji przydać. Zwracamy .się z 
wielką prośbą zwłaszcza do naszych Pań, pomyśleć bowiem musimy’.tąkże i 
o paczkach dla chorych koleżanek. Wierzymy zresztą, że oddźwiękne ten 
nasz apel będzie wielki, zaś w sercach niewieścich - największy.,

Dziękując zgóry za życzliwe ustosunkowanie się do naszej akcji, 
prosimy o uprzejme przesyłanie darów pod adresem Komisji Opieki Samo
pomocy,

Przypisek Redakcji; "Nasze Sygnały" zamieszczać będą / w braku sprzeciwu/
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nazwiska łaskawych ofiarodawców wraz z wyszczególnieniem nadesłanych 
darów. Dary otrzymane do chwili oddawania numeru na maszynę - kwituje
my na innym miejscu*

Z. NOTATNIKA SPRAWOZDAWCY

Od ostatniego Walnego Zjazdu daje się zauważyć znaczne ożywienie 
prac Zarządu Głównego i Komisyj. Ustalone na każdy, pierwszy^poniedzia
łek miesiąca Zebrani a plenum Zarządu wykazują obecność prawie całego 
skład* i znaczne zainteresowanie pracami naszego Stowarzyszania. 
Komisje; Gospodarcza, Klubowa i Opieki wzięły si^ energicznie do dzia- ' 
łania i mają już w planie cały szereg projektów na najbliższą przyszłość, 

Z działalności Prezydium Zarządu Głównego, która obejmowała szereg 
prac natury bieżącej, notuję wzięcie udziału kol,kol. sekretarza 
J.Busiakięwicza i vice-prezesa W.Żuławskiego‘W obpadaoh Kongresu 
Zjednoczenia Polskiego, który odbył'się ostatnio w-Londynie, Brak mi 
narazić dalszych szczegółów, którymi postaram się podzielić' z państwem 
w następnym numerze. Poza tym kol.skarbnik H.Hoyer wziął udział w po
siedzeniu Komisji' Skarbu Narodowego. .

1 ! Nie chcąc zdradzać przedwcześnie zamierzeń Komisji Klubowej wspomnę 
tylko, że ma już ona ręce pełne roboty na dobre 'kilka tygodni, przygo
towując szereg, niespodzianek‘i imprez mających na celu ożywienie nasze
go życia towarzyskiego, .

Pierwsza taka impreża - -.miesięczna hefbatka towarzyska - odbyła się w 
'niedzielę, 7 maja r*b, w lokalu S.M*W, przy udziale ponad 70 osób, 
Do uprzyjemnienia miłe^koleżeńskiej atmosfery przyczyniły się znacznie 
występy artystyczne, w których udział wzięli; panie Oleńska i Ternę, 
oraz pp,Fal±szewski, Refren i Ruszała, Akompaniowała p.M.Drue.

Komisja Klubowa prosiła mnie, abym informując państwa, że herbatki 
takie mają się odbywać stale, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca - ,.
zachęcił wszystkich do brania w nich udziału.- ,

Ęodobnfe i Komis ja Opieki może się. Już poszczycić rezultatami swej 
pracy* Oto z przyjemnością podaję państwu do Wiadomości, że z okazji 
ubiegłych Świąt Wielkiej Nocy zorganizowała Wysyłkę.paczek do naszych 
kolegów i koleżanek przebywających w szpitalach. Ze względu na niezwykle 
krótki okres czasu dzielący pierwsze zebranie komisji od Świąt, żywiłem 
niejakie obawy co do terminowego urzeczywistnienia'tego projektu. 
Widocznie jednak energja "Opiekunów" potrafiła przezwyciężyć wszystkie 
przeszkody’:! paczki zostały sporządzone we właściwym czasie. ■ Ogółem 
wysłano.20 paczek, z czego jedną dla chorej koleżanki. Odpowiednie 
skompletowanie, tej .ostatniej paczki przerastało możliwości męskiego 
zespołu komisji. Jednak pomoc koleżanki Z,Siemaszko pokonała i tą 
trudność. •'

Z listów, które w odpowiedzi na tą akcję otrzymał Zarząd S.M.W. 
widać dopiero: jak była ona wskazaną i ile radości sprawiła adresatom. 
Nawiasem mówiąc Komisja Opieki załatwiła to wszystko w granicach 
minimalnych kosztów.

W ostatniej chwili pisania,, dowiaduję się, że Redakcja ma zamieścić 
w tym numerze apel do wszystkich kolegów o współudział w tej sprawie na 
przyszłość. I chociaż, jako wrodzony pesymista, nie jestem skłonny 
podzielać entuzjazmu redaktora co do oddźwięku na tę odezwę - gorąco 
ją ze swej strony polecam.

Jeżeli chodzi o prace Komisji Finansowo-Gospodarczej, to muszę ze 
skruchą wyznać, że szeregi cyfr, rachunków, sposobów "powiązania końca 
z końcem", no i projekty walki na "froncie gospodarczym" jakie mi poka
zano, przekonały mnie $ tropi ąceg<ód matematyki - że pisanie obszern 
na ten temat jest narazie ponad moje siły.

Doszły mnie także słuchy, że i Komisja Statutowa - mimo, iż ma przeć 
sobą blisko rok czasu - zamierza już wkrótce zająć się analizą Statut*, 
w myśl wskazań ostatniego Walnego Zjazdu. Miejray nadzieję, że na termin 
zdąży.

Co zaś do Komisji Informacyjno~Wydavmiozej, to - nie chcąc się nara:
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Dńią 8 kwietnia"Orzeł" zatapia transportowiec "Rio de. Janeiro" 
wiozący wojską niemieckie, na inwaz,ję: Norweg,ji*. Jest to pierwsza .strata 
nieprzyjaciela “ tych działania :h, ", n '. "" \ ‘

Ód dnia 21 kwietnia - ""Błyskawica" i; "Grom" biorą udział 'w operac
jach na.wodach nefweskioh,"'Wźejonie Narwiku, ■ —

■ * Odjdnia..l maja: - "'Btirzffi"- w *óperac jach osłonowych, przy wyładowywa
niu'Wojska i materjału wojenhego w rejonie Skaaland /Norwegia/,

Dnia 2 maja - "Błyskawica" wychodzi czasowo: z'akeji, na skutek - 
bezpośrednich trafień att/hleprzyjaclela, z lądu,'

Dnia 3 maja - podniesienie*polskiej bandery na, .przejętym ..w La_Valette, 
na Malcie, od Admiralicji brytyjskiej ORP "Garland", ' "... •

W tyT^ ,qąmym\dńiu.-. :'!Gróra" w ciężkich walkach "u wybrzeży Norweg ji - 
wystrzelał'500 peoisków a.ri;, ’ ' • ' " 1 ...

Dnia 4 mają, ;.Q: gpdz.08,00 - "GRCŁI", trafiony 'bombami lotniczymi 1
tonie w ciągu. trzech-minut,■ w Rombarks. F jord,-- przy Narwiku. Straty.;. W

-. ź4 rannych, 59- zabityOześć ich pamięci.

Dnia 5 maja - /Błyskawica" wchodzi ponownie do akcji i zoątąję , f 
trafiona 11 razy, Szczęśliwie bez strat w. ludziach ,iz małymi"uszko-' 
dzeniami. Następnegordniaj' 6 maja - zestrzeliwje'dwa-Samoloty ‘ nie- 
przyjacielskie. . rw- ■ ' ", ■ '

. DniaJ24 maja.e-\'.'Burza'/ zestrzeliwszy uprzednio Samolot niemiecki, 
otrżynitije dwie botaby* lotnicze w część dziobową co powoduje odejście jej 
do kilkutygodniowego remontu,

W końcu maja - "Błyskawica" bierze udział xv qśłonie ewakuacji ąrmji 
brytyjskiej.,z Dunkierki, przebywając dosłownie w samym porcie,

Dnia’ 26 maja ~ zestizeliwuje; atakujący samolot niemiecki, 77 dniach 
29 i 30 maja ma dwa spotkania z .nieprzyjacielskimi-’okrętami podwodnymi, 
a dnia 31 maja ze ścigaczami niemieckimi, przyczyn bierze udział w akcji 
ratowniczej przy-,storpedowaniu francuskiego kontrtorpedowca "Siroćco",-

14 ; 1; , KRONIKARZ: ■ 'W" /// .r

Z B LIS K Ą "i ZDA LEK A;

Wyjątek'z listu kol.ILi-Grjk.o. pływającego na T.E.S, "Thalamus", 
należącym do Anglo-Saxoh Petroleum Go, /otrzymany 22 marca r,'b,/ ;

.Przepraszani, za spóźnienie,' które wynikło w. związku z awarją okrętu, 
która spowodowała, także i późne doręczenie poczty ... .Prószę bówni.eż o 
łaskawe, dalsze'przesyłanie mi wiadomości S.M.W. .

• ’ Żałuję’ bardzo, że z opóźnieniem otrzymałem informacje o kćlegach 
przebywających w Bombaju, gdyż ■ staliśmy tam przez pięć tygodni. i niiałem 
szanse uzyskania pracy,w United States Air Lines. Go. Jednak ze względów 
prywatnych, a w szczególności z braku informacji, co do warunków życia 
tam i innych,' zrezygnowałem-/ Utrzymuję natomiast kontakt z osobami, z . 
którymi zdążyłem nawiązać-■tjzw, "friendship".

Moje osobiste poglądy na osiedlenie się vz Indiach są raozej nie 
zachęcające, bo chociaż Europejczycy przeważnie mieszkają w zgrupowaniach 
oddzielnych, to jed.nak pracując musi się mieć do czynienia z tutejszymi
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ludźmi co. mnie się wydaje bardzo skomplikowane, a to ze względu na 
stopień odmiennej cywilizacji jak i szczerości.

Być może.się mylę, to też byłbym bardzo wdzięczny gdyby Panowie 
Bocheński, Jędroszozyk i Andrzejak zeohoieli mi udzielić informacji 
za pośrednictwem Samopomocy.

Proponowałbym Zarządowi S.M.W, nawiązać kontakt z firmą "Whimpy“s", 
mającą swe biura w Londynie, i Liverpoolu. Angażuje ona fachowców i 
robotników niewykwalifikowanych do prac w Płd.Afryce, Zatoce Perskiej, 
Turcji i innych krajów, z dość możliwym uposażeniem. Tak np. w Zatoce 
perskiej, w Republice "Kuwait" firma powyższa płaci od Ł.?50 wzwyż, 
rocznie. Zależy to od rodzaju pracy i od fachu, ........... ■

Życząc Zarządowi pomyślnych postępów i szczęścia w pracy dla 
Stowarzyszenia, łączę wszystkim kolegom serdeczne pozdrowienia,11

Przypisek Redakcji . Dziękując koledze za jego list, zwłaszcza zaś za 
pamięć o kolegach poszukujących pracy w postaci sugestji co do kontaktu 
z firmą "Whimpyzs", zwracamy się tą drogą do kol.kol. Andrzejaka,' 
Bocheńskiego i Jędroszozyka z uprzejmą prośbą aby zeohoieli skorzystać 
z łamów "Naszych Sygnałów" dzieląc się informacjami, o które prosi 
kol,Gryko* W ten sposób bowiem i reszta naszych członków będzie w moż
ności zapoznać .się z niewątpliwie ciekawymi dla nich szczegółami, 
Zgóry dziękując łączymy wszystkim wyż.wym, kolegom pozdrowienia,

Wyjątek z listu kol.K.Szalewicza, kapitana na m/s "Agadir" w 
Casablance, /Otrzymany 5 kwietnia b,r./

",,,<Tyl© zawsze mi. sprawia radości każda wiadomość dotycząca naszej 
"Rodziny Marynarskiej,".^.że gdyby© tego był pozbawiony straciłbym duże 
oparcie moralne. ..Ja pływam na małym statku-chłodni m/s "Agadir", pod 
banderą Cherifeńską i ostatnio zostałem mianowany kapitanem,

Teraz stoimy w Casablance gdzie przeprowadzamy naprawę instalacji, 
a potym idziemy do Dakaru. i niżej na południe, gdzie mamy pracować 
przez kilka miesięcy, -

Posyłam najlepsze pozdrowienia ,...........    “

Przypisek Redakcji, Kol.K.Szalewiozowi serdecznie dziękujemy za miłe 
słowa skierowane pod adresem "Rodziny Marynarskiej", Nie wątpimy, że 
zeohce pan i nadal podtrzymywać z nami łączność i życzymy powodzeht^ 
na nowym stanowisku,

Wyjątek z listu kol.K.Brożka, ze statku s/s "Sheridan" /Otrzymany 
11.4.50/.

"...Po półtoramiesięaznym pobycie na "Sheridanie" przesyłam garść 
wiadomości, dając dowód, że nie zapomniałem’ o Samdpomocy, dzięki 
której tu pracuję, oraz wyrażam podziękowanie, szczególnie p.Kpt, 
Iwaszkiewiczowi.

Obecnie jesteśmy w drodze powrotnej do N.Yorku. Byliśmy w wielu 
portach. Spotkaliśmy w jednym "Pułaskiego", który idąc z Buenos Aires 
brał cargo do. polski. Znajomych na nim - poza jednym - nie spotkaliśmy.

Z pracy jestem zadowolony. Stosunki są miłe. Praca nie jest ciężka, 
a w dodatku jest niezmiernie łatwa, Warunki żywnościowe i klimatyczne 
dobre, Na lądzie jest dość ciepło, W morzu natomiast znośnie,gdyż 
wiatr stale, mniej lub więcej dmucha. Temperatura powietrza dochodzi 
do 80° Famheita, a. wpdy'85° F, W maszynie od 92° F. do 95° F, ,gdy 
jest pogoda, podczas zachmurzenia spada. Dzięki-dobrej wentylacji, w 
maszynie jest znośnie. Jedno, dwu lub trzy-dniowe rejsy tu nie są męczą; 
a 12-to lub ,15-to dniowy, do lub z N,Yorku też szybko mija.

Spotkaliśmy w Brazylji dwuch polaków /oficerowie technicy z wojska/, 
■przebywają tu od dwu lat, Zarabiają nieźle. Jednakże klimat w Północnej 
Brazylji jest dość ciężki dla Europejczyka,

Kapitan,, który był uprzednio na "Sheridanie* zeszedł w tym czasie, 
kiedy przyjechałem. Nowy zaś, po miesiącu zmarł nam w-drodze.. Przy
puszczalnie na udar serca, na które uskarżał się uprzednio. Zastano 
go martwego, w pozycji siedzącej, przy stoliku w-kabinie^ pochowaliśmy



go, przy udziale konsula brytyjskiego., na cmentarzu katolickim, w.porcie, 
a rączej w mieście Fortaleza* . ' ' ;

Obecnie z,Anglji przyleciał pierwszy nawigator, Anglik*Poprzedni 
pierwszy zaś został kapitanc-m. Toza tym wszyscy cZUjefsty się dobrze

Przypisek Redakcji. Dziękujemy kol, K.Brożkowi za-Jego list i prosząc o 
dalsze utrzjTmjrwanie- kontaktu z nami, łączymy życzenia powodzenia w pfa-

INFORMACJE I OGŁOŚ Z-E N I A

Sekretarjat Zarządu Głównego prosi uprzejmie Wszystkich, członków- 
Samopomocy o regularne nadsyłanie składek członkowskich oraz ó dołą
czanie do nich legitymacji Członkowskich.

Komisja Klubowa S*M.W, uprzejmie informuje SzaniKólegów, że w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca, zamierza urządzać w lokalu Klubu, o’ godz* 
15,JÓ herbatki towarzyskie, dla członków i wprowadzonych gości.
0 każdorazowym terminie herbatki,, będą rozsyłane oddzielne zawiadomienia,

——.--O--—-u:,: - - ■

DiC POLISH NAVAL REKORD SECTION, przy.Admiralicji zwróci! się do ' 
Sekretarjatu Zarządu Głównego S.M.W.’ z prośbą o umieszczenie ogłoszenia 
następującej treści: ■ f..p :....; <. ■'li" '

"Kto z ex-personalu Marynarki Wojennej - celem weryfikacji służby 
w Marynarce Wojennej - może stwierdzić, że jest mu znany KOBIELA.-; 
Edmund, urodzony dnia 28 marca 1915 w Schweriń,Meclemb.Niemcy, 
syn Franciszka i Julianny z d.ŁUCŻAK, Podobno służył w Marynarce • 
Wojennej od 4 lutego 1957 będąc do lipcą.1937 w Gdyni, a'następnie 
został przeniesiony do Flotylli Pińskiej, gdzie podobno służył od [ 
lipca 1957 do 1 kwietnia 1939. Podobno pływał na ORF."Gen.Szeptyćki" 
Dyw.IIl. Od kwietnia- 1939 - 18 września 1939 wydzielony na odcinek; 
Modlin-Tczew, Od 18 września 1939 - 5 maja’. 1945 niewola niemiecka, 
Stalag Xa,Schleswig-Holstein, Na teren U.K. nie przybył, .7
Wszelkie informacje w powyższej sprawie proszę przesyłać pod 'adres; 
POLISH NAYAL REKORD SECTION, QUEEN ANNES MANSIONS, ST.JAMES PARK,.. 
LONDON,S.W.l. "

Kol.J,Giertych prosił nas o załączenie do niniejszego numeru ulotki 
o wydawanej przez niego książce p.t, "W Polsce pomiędzy Wojnami1’ - co 
niniejszym z przyjemnością czynimy.

---- ----- o----------

Kol.kol. B.Karnicki i A.Kłopotowski - właściciele firmy "CIDER 
CGMESTIBLE COMPANY" w Londynie - przesłali nam swój cenni.: towarów. 
Załączamy go do egzemplarzy tego numeru, adresowanych do czytelników 
w Londynie, prosząc w imieniu właścicieli o popieranie ich firmy. •

Zarząd Hostelu i Restauracji uprzejmie przypomina, że noclegi zama
wiać można telefonicznie lub listownie-pod adresem S.M.W. - 8o,Drayton 
Gardens, S.W.10.Tel, FREmantlę'1728, /Ceny od 4/- do 7/- / 
Restauracja wydaje pńiadatia & 1/6, obiady i kolacje od 2/6. ■ jiy
Bar czynny od godz.12 - 15,, i od 18. • . !.-f' 7!



- 7 -//b 
/ 

Jednocześnie zawiadamia się, że Zarząd Restauracji i Baru przyjmuje 
zamówienia na prywatne przyjęcia, herbatki, śluby i.t.p, 0 informacje 
i warunki prosimy zwracać się do p.M.Kuhn, zarządzającej Hostelem pod 
adresem S.M.W, - jak wyżej,

W soboty i niedziele, od godz. 18,- w Klubie czynna kawiarnia 
artystyczno-literacka "piekiełko11. w której występują artyści, panie; 
Druó i Oleńska oraz pp,Frank, Refren i Ruszała,

DARY NA POMOC DLA KOIEGOW W SZPITALACH 
- J ^•ł-^łł*"^*-*;**?’** *"* WW. ■ ■ IMW —.—r—— W— — f—

Lista Nr,lt Do dnia .11 maja b.r_. zostały zadeklarowane -następujące dajy, 
/Podajemy • w kolejności . sgłószeń/ '

l .Kcl.M.Witkowicki .. >- L.4.-

2 .Redaktor Naczelny "Naszych Sygnałów" - Paczka nożyków do golenia, 
mydło do golenia, paczka papieru listowego,-

3 .Kol. "Sprawozdawca" - 3 nowe chustki do nosa,-

4 .Kol,"Kronikarz" - 2.paczki papierosów "PioCadilly",-

S.Kol.M.HrynkiewiozwMoczulska - słoik kremu kosmet. i mydło toaletowe',- 
ń'.r;ij--g-m: ,4-i ............. - ------- - ............ .. .........

ć.p.J.Miodyńska--'3 -puszki, konserw.- ''"F.4 ; ,

7,Firma "Cider Comestiblo Company" - 2 słoje jarazu,-

8 ,Kol,M.Malhommc .ś* 4 -mydła . toaletowe.- 
..... .........................................................................................../.wg - -

9«Kol.M.Kuhn. -3 mydlą-toaletowe,- -C iJ '; ■' ,44. m... ..p., . ,

10 .Kol,Z,Siemaszko - tuzin jaj,- ' ■ 4;;>i:r > o'?//--..j

11 .Kol,E.Iwaszkiewicz - 1 czekolada i 1 mydło toaletowe

12,L.lwkowski -■ tuzin, jaj.- ? L:'.. ''

■ ■■ ' •• ' -■ r;' " i- ■ ■ - ■
13«Kol, J, Busiakiuvd.cz - 1 ręcznik i 2 mydła toaletowe.-;,.- I

Dary powyższą mają być złożone w najbliższych dniach w Redakcji ‘ 
"Naszych Sygnałów"i zostaną przekazane pód adresem Komisji. Opieki SMff, 
- -.£”/■ ■ ;. . • . . ,. W. . . ' .. ./ ... ; 4 '

Wszystkim łaskawym Ofiarodawcom składamy 'serdeczne "Bóg:zapłać".

; \ . SKRZYNKA' POCZTOWA,. CDFC".1EDZI- 1SDAKCJI p .- ’/ ' ; " ?

KoX.t,Mt WITKOWICKI /Lamport & Holt Linę Ltd,/- Przesłany przez . 
Kolegę dar w kwocie L.4.« na cele Samopomocy, Zarząd Główny pozwolił 
sohie przekazać do dyspozycji Komisji Opieki, z przeznaczeniem na 
"Fundusz pomocy dla Kolegów w Szpitalach". Jednocześnie - za naszym 
pośrednictwem'. - Zarząd Główny. S.M.W. składa Szanownemu Koledze najser
deczniejsze podziękowania za dowód ofiarności, godny naśladowania;

Redakcja "Naszych Sygnałów" dołączając się do tych słów, prosi. Kolą 
s0 podtrzymywanie z nami kontalctu i przesyła Mu serdeczne pozdrowienia,

Kol, W, Z, - /Londyn/żarytuJe Jak przedstawia się wejście do zarządu 
PtA,N,A, trzeolęgo, członka. .Sarncppomocy?' - W~~wyniku tajnego glosowania ~
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odbytego na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego S.M.W, wybrany został 
na to stanowisko skarbnik S.M.W, kol. H.Hoyer.

\

Kol, N, S, Alanchester/prosi o wyjaśnienie o» oznapjsa skrót P.A.N.A, 
i jaki jest zakres działalności, tej instytucji/ 1\a'.N.A~, jest" skrótem 
nazwy instytucji "polish Air Force-yNa/a-L Asgtoiation11. Zadaniem jej jest 
prowadzenie i załatwianie pewnych spraw, zęfcres których jest dla Zarządu 
Głównego S.M.W. ograniczony przepisami "Waf Charity Aot, 1940", pod 
którym nasze stowarzyszenie jest zarejestrowane przez władze brytyjskie,

P.A.N.A. powstała w 1947 roku, w okresie gdy Samopomoc nabywała dom 
w Londynie, przy 80,Drayton Gardens, i miała za zadanie dokonania for
malności zakupu i przekazania domu we władanie Zarządowi Głównemu SMW.

Ponieważ podobna instytucja, pod nazwą "P,A,F,A." istniała już przy 
Samopomocy Lotniczej, skorzystano z jej życzliwej współpracy i połączono 
obie te instytucje razem pod wspólną nazwą "P.A.N.A." Oczywiście nie 
wpłynęło to w niczym na połączenie się obu Samopomocy, które i nadal są 
zupełnie oddzielnymi i samodzielnymi organizacjami.

P.A.N.A, posiada pewien znikomy kapitał zakładowy, w teoretycznych 
akcjach, które są w rozporządzeniu S.M.W. Zarząd Główny Samopomocy Mar. 
Woj. mianuje zarząd P.A.N.A, w skład którego wchodzi obecnie czterech 
Dyrektorów, Są nimi; p.Konsul Generalny Poznański, jako Przewodniczący, 
oraz trzej’ członkowie Samopomocy kol,kol,H.Hoyer, T.Podjazd Morgenstern 
i B,Wroński.

Dyrektorowie P.A.N.A. za pełnienie swych funkcji nie pobierają 
żadnego wynagrodzenia.

przypisek Redakcji; Wszelką korespondencję i zapytania prosimy 
uprzejmie kierować pod adresem; Redakcja "Naszych Sygnałów", Polish 
Naval Assooiation, 80,Drayton Gardens, London, S.W.10,

-------- ooOno---------

! RSCEPTE z POLSKI oraz ZLECENIE !
! na środki lekarskie prześlij !
! JO A P T' E K I !
I Dra Farm, J, SIKORSKIEGO !
! 608, Fulham Rd. London,SW.6 !
I tel: RENown 4126 !
! . !
! Wysyłamy natychmiast do Polski !
1 i innych krajów WSZELKIE LEKI !
I PO CENACH KATALOGOWYCH. !

! KOMISJA KLUBOWA I 
! zamierza zorganizować I 
! w drugiej połowie czerwca r.b>. 1 
'• -ZABAWĘ TANECZNA- ! 
! Samopomocy Marynarki Wojennej !

*! .WLfNDYNIE !
1 o •ypa zawiadamia członków ! 
1 i Sympatyków Stowarzyszenia. 1 
! O terminie i miejscu rozesłane ! 
! będą oddzielne zawiadomienia. !

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W ostatniej chwili otrzymaliśmy wieść o zgonie kolegi ś.p. 
Zdzisława SADOWEGO, inź.morskiego,por,mar, byłego więźnia obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu, Niech Mu ta ziemia lekką będzie.
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