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When the news of His Majesty King George VI death -was broken, the 
Polish Naval association united itself, with the whole country, in 
common sorrow and in sense of deep sympathy for the Royal Family, 

At the meeting of the Executive Honorary Committee all members 
stood in silence to mark their respect for the late King,

'.’e know that all our members wish to be associated with the mes
sages of condolence sent, by our Honorary Chairman, Lt,V',Nadratowski,P,N., 
to Her Majesty Queen Elizabeth, The Queen Mother, to Her Royal Highness, 
The Duchess of Kent, and to other eminent personalities.

The following letters have been received, in reply;

From Buckingham Palace;

" I am commanded by Queen Elizabeth, The Queen Mother, to thunk 
you and all those for whom you speak for your most kind message.

The thoughts and sympathy which surround her have greatly . 
strengthened Her Majesty, private Secretary,"

From Marlborough. House;

" I am desired by the Duchess of Kent to thank you for your letter 
of the 12th February, in which you sent a message of sympathy to 
Her Royal Highness on behalf of the polish Naval Association,

The Duchess of Kent was greatly touched by the words in which 
you expressed your letter, and Her Royal Highness wishes me to 
send you her most sincere thanks for your kindness in writing to 
her at this moment, private Secretary."

From the Admiralty;

" I am commanded by My Lords Commissioners of the Admiralty to 
thank you most sincerely for your kind letters dated 12th February, 
1952, conveyin'- messages of sympathy on behalf of the Polish Naval 
Association, on the death of His late Majesty King George VI, 
The Secretary-of the Admiralty,"

From' the Rt. Hon,, Viscount Astor;

" I beg to acknowledge your very considerate letter of the 12th. 
Your tribute to His late Majesty is very welcome, particularly by 
all who realise the great services of the Polish Navy during the 
Second Horld War,"

From Admiral Sir Rhoderick R.McGrigor, 
First Sea Lord, Chief of Naval Staff;

G.C.B.,D.S.O.,

" I am most grateful to you and the members of the Polish Naval 
Association for your kind letter of 12th February, 1952 expressing 
your condolences on the occasion of the death of our beloved King.

Your moving tribute to His late Majesty and the references to 
his kindness to your officers and ratings is very much appreciated. 
We have all, indeed, suffered a grievous blow. Your message of 
sympathy from our Polish comrades-in-arms with whom we served so 
happily in World bar II, helps us to sustain ourselves in this 
grievous hour."



From Admiral E.L. Stuart King, C.B.,M.V.O.,

"Thank you very much for the letter that you have been good 
enough to address to me on the occasion of the death of
H.M.King George VI. I deeply appreciate the sentiments that 
you have so well expressed on behalf of the Polish Naval 
Association and I am grateful for them. T am grateful too 
that you should have been so kind as to convey them to me."

From Vice-Admiral E.A, Taylor, C-.M.G, ,C.V,O.,

" Please convey to the Polish Naval Association my profound 
gratitude and appreciation of their sympathy on the passing of ■ 
our King, a great Monarch and a most lovable man, who set us 
all so splendid an example of service, and family life. Our 
Queen will I am sure follow in the footsteps of her father, 
I especially appreciate the kindly references you made of the 
King as sailors of a sailor - with renewed thanks for your 
most thoughtful action."

From Captain R.p. Selby, D.S.O.,R,N.,

" Thank you so much for your kind letter of the 11th February, 
1952, sympathising with us on the loss of the late King George VI. 
It is very pleasing to hear how much he was admired by our polish 
Naval comrades of the late war' because this was very much what 
we felt ourselves about him.

His death will be a great loss to us all in the Navy."

From Sir Herbert Willimas, M.p 
From Major R. Sanders,
From Mrs. W. L.C. Bertram Veare 
and many others.



DO KOLEGI W KRAJU

'i 10 lutego 1952 r.
Kochany i Daleki Kolego, ' ' * .-

Myślisz zapewne, że oto trzynaście lat mija od chwili, kiedy w 1939 roku 
obchodziliśmy wspólnie nasze Święto Marynarki, nie przeczuwając, że to ostat
nia w niepodległej Ojczyźnie. Przypuszczasz też zapewne, że zaprzątnięci włas
nymi troskami zapomnieliśmy o tobie. Zwłaszcza, że dzieli nas taka odległość, 
a nieubłagany czas zaciera wspomnienia lat wspólnie przeżytych.

Szczerze mówiąc, to.i nam tu nieraz się wydaje, że różnorodność przeżyć 
pogłębia jeszcze bardziej nasze oddalenie. Ale skoro zastanawiamy się nad tym, 
że przecież żyjerny wszyscy - i ty tam, i my tutaj - jedną wspólną nadzieją . 
spotkania, co znaczy nadzieją odrodzenia naszej nieszczęśliwej ojczyzny, to 
wówczas jesteśmy pewni, że uczucie to łączy nas nierozerwalnie, nie bacząc na 
czas jaki upływa, ni na żelazne kurtyny.

Ale to w niczym nie zmienia faktu, że jak my o tobie, tak i ty o nas, 
obcięlibyśmy mieć nieco wieści. Ci z nas, którzy tutaj byli z nami podczas 
wojny, a.potem wrócili do kraju zapewne opowiedzieli ci jak nasze życie może 
tu wyglądać.

Kiedy ich wspominam, .to przyznać muszę, że mieliśmy z ich powodu dziwne 
przeżycie,powodujące .mie.szahu-uczucia, których staraliśmy się nie uzewnętrz
niać. Niektórzy z nas mieli .im to za złe, większość jednak starała się tą ich 
decyzję -wytłumaczyć,. nie zazdroszcząc zresztą rzeczywistości z jaką mieli się 
zetknąć,, Jeżeli o tyra wspominam to dlatego, , że ty - kolega z którym nie 'widzie
liśmy się od oweeo lata 1939 roku, lub w najlepszym razie od wiosny 1945 roku - 
byłeś przez.nas traktowany w duchu przez dłuższy czas inaczej. Raczej jak ktoś 
kogo ominął szczęśliwy los wydostania się na wolność, a także jak ktoś kto nie 
jest obciążony "nasiąknięciem ideami zgniłego zachodu". Dlatego przypuszczaliś
my, że grozi wam mniejsze niebezpieczeństwo. Co zaś do tych, którzy powrócili 
właśnie stąd, to myślimy, że muszą oni żyć w ciągłej obawie i niepewności ju
tra, Dziś już zresztą, z odległości siedmiu lat, nie robimy właściwie pomiędzy 
wami różnicy, a środowisko w jakim żyjecie napawa nas naprzemian to melanchol- 
ją to niepokojem o wasze losy.

Jeżeli zaś chodzi o nas, to właściwie wszyscy się jakoś urządzili,. Duża 
ilość osiadła w krajach dalekich, a z tych co tu pozostali, coraz to jeden 
wymyka się z wyspyCi co stąd wyjechali okazują często znacznie więcej od 
nas poczucia przynależności do naszego środowiska. My zaś, cośmy tu na dłużej 
zostali pozwalamy sobie na dośćożywioną pracę społeczną i koleżeńską i stara
my sic podtrzymać łączność pomiędzy -nami. Myślę, że się nam to po części udaje 
sądząc chociażby z wielu listów, jakie nadchodzą do nas dosłownie ze wszystkich 
krańców wolnero świata, ':

Nie obciąłbym jednak - drogi kolego — abyś przypuszczał, że staliśmy się 
nagle jednolitym, zharmonizowanym w działaniu, nigdy nie poróżnionym gronem, 
0, nie! Nie miej o.to obawy, abyśmy się aż tak zmienili. Posunęliśmy się w la
tach, a nazbyt bolesne"doświadczenia może sprawiły, że nieraz przepojeni jes
teśmy goryczą i niewiarą*.Niejednemu z nas te przeżycia pozwoliły stać się 
bardziej ludzkim. Niektórzy zaś noszą w sobie cząstkę przeszłości, pielęgno
waną do tego stopnia, że nieraz i urazy pozostały te. same. Nie twierdzę też, 
aby nowe nie powstawały* Jak więc widzisz nie wieleśmy się zmienili* W gruncie 
rzeczy pozostaliśmy, takimi, jakimi nas jeszcze z warszawy, Pińska, Pucka, To
runia, Swiecia, Gdyni, Oksywia, Helu - pamiętasz,.

Po utraceniu okrętów znaleźliśmy się jak bez duszy. Po przejściu do życia 
cywilnego borykaliśmy się z nieznanymi nam przedtem trudnościami. Rozproszyliś
my się po całym świecie, ale usiłujemy łączność pomiędzy nami podtrzymać. Nie 
zawsze się nam to udaje, tak jak Lyśmy tego pragnęli z braku doświadczenia i 
wyrobienia społecznego. Ale to wszystko w istocie rzeczy - jak sam dobrze ro
zumiesz - nie ma tragicznego znaczenia. Mimo wielu pozorów stanowimy dość zwar
tą grupę, której członkowie noszą ukrytą w głębi serca, wspólną nam wszystkim 
tęsknotę za ojczyzną.

Walczymy z losem, nieraz w ciężkich warunkach. Wrastamy pozornie w glebę 
krajów, które zapewniają nam pracę, umożliwiają wychowanie młodszego pokolenia, 
i dają wolność osobistą. Ale jestem głęboko przeświadczony, że nawet ci, którzy 
już sami uwierzyli w porzucenie ojczyzny na zawsze? - kiedy tylko wrota do dale
kiego Kraju otworzą się na nowo- nawet ci właśnie, nie będą w-stanie oprzeć 
się głosowi, który ich wówczas z oddali zawoła.



Tak więc - drogi kolego z Polski - rozprosz swą obawę, że już nazawszę wyma
zaliśmy ciebie z pamięci* '

A, że właśnie dzisiaj trzydziesta druga rocznica "Zaślubin z Morzem "/-trzyna
sta na obczyźnie/ przesyłam ci w imieniu nas wszystkich, słowa otuchy i wiary, 
że - za sprawą Tego który kieruje losem gwiazd i wytycza kurs życiom ludzkim - 
spotkamy się nie za długo.

Twój kolega z zachodu.

W PERYSKOPIE .

WIELKA. BRYTANIA .

W celu ujednolicenia nomenklatury w marynarkach wojennych krajów należących 
do N.A.T.O., zespół -okrętów zwany uprzednio w Royal Navy "flotilla"zmieniono na 
"sguadron".

FRANCJA

Louis Nicolas, wykładowca historii w Ecole Navale, w swej "Histoire de la 
Marinę Francaise" /Louis Nicolas, Paris, P.U.F.,1949, 128 p. in 16/ podaje, że ze 
panowania Ludwika XIV, w dobie Colbert'a, w stoczni w Tulenie, sześciuset cieśli 
budowało okręt o czterdziestu działach w siedmiu godzinach.

Francuska. Ekspedycja Polarna stwierdziła że Grenlandia składa się z trzech 
wysp, a nie z jednej, jak dotychczas twierdzono, i że cieśniny oddzielające te . 
wyspy pokryte są warstwą lodu o grubości 10,000 stóp.

NIEMCY

Rząd zachodnio-niemięcki programuje rozbudowę floty handlowej tylko c poło
wę mniejszej od przedwojennej.

ROSJA

Nowe wydanie Jane*a Fighting Ships na rok 1951’1952 podaje ciekawe fakty o 
marynarce rosyjskiej., Rosja.ma 370 O.P. w służbie czynnej i 120 w budowie. Nie
które z nich mają nazwy j wszystkie zaś posiadają numery. Okręty te są czterech 
rodzaji, wszystkie zaopatrzone w "snort". Część z nich to stawiacze min o szybkoś 
ci 25 węzłów v/ zanurzeniu* .Nowy .program Czerwonej Floty obejmuje 3 pancerniki, 
20 krążowników, 120 kontrtorpedowców i 1000 okrętów podwodnych.

STANY /.JEDNOCZONE

Po długim sporze między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią o dowództwo 
na Atlantyku w ramach N.A.T.O. wyznaczono aćlm, McGormick, U.S.IT., który większą 
część swej służby spędził na okrętach podwodnych* Atlantyk rozdzielony został 
na zachodni, gdzie oprócz całości dowodził będzie adm,McGormick, i na wschodni 
pod adm. Creasy, R.N., głównodowodzącym Home Fleet., Zastępcą adm. McGormick'a 
będzie vice-adm. Andrewes, R.N., a szefem sztabu kont.adm. Glover, U.S.N, Flota 
atlantycka będzie się składała w 60% z okrętów amerykańskich, duńskich, norwes
kich, portugalskich i kanadyjskich.

WATYKAN

Postanowiono znowu zorganizować Papieską Flotę Handlową pod biało-żółtą 
banderą. Już podczas ostatniej wojny Watykan posiadał trzy .statki pod własną 
banderą.

-----0O0-----
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PRZYSZŁOŚĆ POTĘGI MORSKIEJ'

Olbrzymi rozwój' lotnictwa oraz nowe wynalazki techniczne z bombę, atomowo 
na czele wysuwane są często jako argumenty mające udowodnić że Marynarka Wo
jenna czy 'mówiąc ogólniej "potęga morska" stała się już w naszych, czasach prze
żytkiem.

Polemika na ten temat wykracza bardzo często poza ramy rozważań naukowo 
fachowych wchodząc w krainę dziennikarskich fantazji, czy dziedzinę emocji. 
W polemice tej czynniki fachowe zajmują stanowisko bardziej rzeczowe aniżeli 
entuzjaści wszechmocy lotnictwa.

W styczniu 1951 r* admirał R.M.J* Hutton G.B.E.,D.S.O., wygłosił w Royal 
United Service Institution odczyt p.t* "Przyszłość Potęgi Morskiej" /"Journal" 
Maj 1951 /, który jako charakterystyczna wypowiedź marynarza przytaczamy w 
obszernym streszczeniu.

Na początku swego referatu adtn* Hutton zrobił, uwagę, że żyjąc w t„zw. 
epoce bomby atomowej i złączonych z nią czy pochodnych środków zniszczenia - 
przewidywania nie mogą sięgać daleko wprzód,' "bo środki te mogą całkowicie zmie
nić obraz y/ojny do jakiego myśmy przywykli* To więc co wypowie będzie odnosi
ło się do przyszłości kilku lat,, co jest okresem czasu dość długim w tym szyb
ko zmieniającym się święcie naszych dni*

Zaczynając swój odczyt od przypomnienia klasycznej definicji roli potęgi 
morskiej,, którą jest zapewnienie kontroli morskich komunikacji, autor precy
zuje co należy przez tą kontrolę rozumieć«.

Po pierwsze zapewnienie.bezpiecznego trąnsportu materiału wojennego w 
ilościach i przeznaczeniu przez nas żądanych*

Po drugie uniemożliwienie tego nieprzyjacielowi.. Po trzecie - zapewnienie 
transportu i bezpieczeństwa własnym siłom lądowym i powietrznym.

Po czwarte - uniemożliwienie tego nieprzyjacielowi* Po piąte zapewnienie 
bezpośredniego wsparcia siłom, lądowym, i powietrznym przy lądowaniu, bądź też 
przy działaniach na skrzydle lądowej bitwy.

•r Zadania te w najbliższej przyszłości,będą mogły być wykonane jedynie przez 
potęgę morską. • . . .

W strategii przez potęgę morską należy rozumieć..'pewien amalgamat sił 
mofskich, powietrznych i, lądowych lub innymi słowy jest to suma.personelu, 
instalacji,, warunków gospodarczych, oraz oręża, która zapewnia kontrolę i 
umożliwia komunikację w czasie wojny. .

Przez instalacje rozumie autor, ekonomiczną przemysłową i naukową zdolność- 
państwa oraz' łańcuch baz, z których można przeprowadzać operacje.

■ Poza tym ważnym elementem w potędze morskiej jest marynarka handlowa. 
Często nie bierze się pod uwagę tego, że w obu wojnach światowych zapotrzebo
wanie na statki handlowe ■! straty w tonażu handlowym były tymi czynnikami, 
które ważyły o zwycięstwie, czy klęsce*

Aczkolwiek cele potęgi morskiej nie uległy zmianie to rozwój samolotu i 
okrętu podwodnego zmienił gruntownie sposoby osiągnięcia tych celi. Zmienił 
się też zasadniczo stosunek sił morskich w przyszłym ewentualny^ konflikcie 
w porównaniu do stosunku w dwóch poprzednich wojnach.

Potencjalny przeciwnik /W. Brytanii/ nie posiada potężnej floty nawodnej
-. niebezpieczeństwo zagraża z'powietrza' i z pod wody.

Na szerokich oceanach potrzebne są więc lotniskowce, z samolotami przysto
sowanymi do zwalczania okrętów podwodnych oraz z myśliwcami* Lotnictwo obrony 
wybrzeża może być w pewnych wypadkach pomocne.

zapewnienie.be
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Okręty nawodne oprócz przyrządów do. zwalczania okrętów podwodnych winny 
być wyposażone w dobreaiadary oraz artylerię pltn.

Aczkolwiek niebezpieczeństwo raidów.sił nawodnych jest niewielkie to 
zawsze jednak'istnieje -i w związku z tyra.należy zorganizować t.zw."covering 
forces" które zastąpią potężne floty przeszłości.

Jeden okręt liniowy, kilka krążowników z lotniskowcem i osłoną kontrtor- 
pedowców - oto przykład takiej "covering forces" wystarczającej do zlikwidowa 
nia jakiegoś nawodnego raidera, któryby chciał wedrzeć się na linie komunika
cyjne , Z ofensywnego punktu widzenia najlepszym sposobem niszczenia potęgi 
morskiej przeciwnika jest niszczenie jej u źródeł t.zn. atakowanie baz, porto 
stoczni bądź z powietrza, bądź z morza, bądź wreszcie operacjami kombinowany
mi typu raidu na St. Nazaire*

. ’po'szczególnym znakiem zapytania jest przyszłość czy .raczej rcla w przy
szłości marynarek na morzach wąskich i zamkniętych jak Bałtyk, czy Morze 
Śródziemne. Tutaj należy rozróżnić trzy kategorje. Pierwsze morza którego 
brzegi są w posiadaniu jednego państwa np. Morze Czerwone i w tyra wypadku prz 
działania sił powietrzno-lądówo. morskich można uniemożliwić wtargnięcie jakie 
kolwiek obcej siły morskiej. Drugie morza typu Śródziemnego gdzie antagoniści 
zajmowali część wybrzeża,’oraz trzecie morza typu Bałtyku, gdzie antagoniści 
stanowili olbrzymie potęgi'lądowe*

Jeśli chodzi o tę trzecią kategorię to można przewidzieć, że działania 
sił nawodnych będą praktycznie niemożliwe, tak jak nie były w wojnie ostat
niej. Mimo wszystkie zastrzeżenia jakie można wysunąć przeciwko okrętom do 
czasu kiedy gros ciężaru transportu ludzkiego i raaterjałowego odbywać się bę. 
dzie drogą morską dopóty potęga morska odgrywać będzie pierwszorzędną rolę. 
Taka jest ostateczna konkluzja autora.

B;W.'
KOMISJA OPIEKI I FUND.. im.ś.p. Kpt*mar. J. GINSBERTA

Następujące dary, w gotówce i naturze napłynęły doS.M.W. w okresie ostat. 
nich trzech miesięcy;

I. Do dyspozycji KOMISJI OPIEKI I FUND. im. ś.p, Kpt.mar. J, GINSBERTA:

kol. F. Herman 10.0 kol. R* Haberlau 1.0.0
łł L. Kuźmiński 1. 0.0 II Z. Mossakowski 5.0
II M. Maciejowski 6.0 Bezimiennie 10.0
Ił T. Łubieński 1. 0.0 r. F. Hannah l.o
Ił J. Starzycki • 11.0 II Z. Wojewódzki 1,0.0
Ił L* IwkoWski 2.6 II J. pawliszczak 1.0.0
II M. Wasilewski 2.0 Ił A. Trzyna 3.0
rt W. Masiakowski : 10.0 łł W* Lasek 10.0
łł J. Nowakowski 2.0 W.Majewski/yenezuela/ 1.1.0
pp. Kleczyńscy 1. 0.0 pp. Hoyerowie 10.0

kol. J. Buncler 1., 0.0 Bezimiennie 12.0
Ił R. Bakies 10.6 kol. J. Krasowski 2.6
Ił J. Klatnt 5.0 łł I. Broszkiewicz 17.0
Ił J. Wiszowaty 2.0 II M. Rogal 1.0.0
I, W. Śliwiński I. 0.0 Ił J. Stein 4.0
Związek Mar.Handl, 3. 0.0 Ił . A. Łodziński 10.0

kol. A* Wyspiański 5.0 Ił W* Freda l.l.o
łl A. Wacięga 10.0 II Szymanik 1.0.0
Ił T. Hermaszewski 10.0 II V.", Kosianowski 1.0.0
If A, Sitko /t .,: 'j / 1 dolar II J. Płaszczak 1.0.0
II T. Farbisz 3. 0.0 Bezimiennie 10.0
Ił W. Jarosz 8. 0.0 łt L. Rabenda 2.0.0
II K. Wachtel 1. 0.0 łł Maryla Urbańczyk 2.6
łł T, Piątkowski 7.0 > II J. Ziajka 10.0
II J. Bednarz ' 4.0 II R. Tymiński 1.C.0
łł Oz. Kluszczyński 5.0 łł S, Mentpyka 5.0
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kol. J. Giertych 

Bezimiennie
5.0

1.0.c
kol. H.C.Davies z żoną 

i synem
1.0.0

ti J. Pokrzywńicki . 5.0 " W* Nadratowski 1.1.0
if B., Wroński 1.0.0 " A. Syc 10.0
tt A. Cieszkowska • 5.0 " F* Wizła 5.0
tt S. Derdziak. 15.0 " W.Ostoja Starzewski 10.0
tt A. Jaraczewśki 2.0 " J. Puzio 6.0

Komitet Klubowy z rozlicz■. 19.5 Samopomoc Vet.Mar.Woj.
kol. S. Rowiński 1.0.0 w New York 40 dolarów

tt K. Kęsek 2.6 kol. J.Krasowski 5.0
tt L. Kuźmiński 2.0 Koło S.M.W. Plymouth ,2.10.0

Samopomoc JZei.Mar.V7oj. w New York - 105 dolarów.

kol, W. Franek!
pp. Koziołkowscy 
kol, M. Hrynkievd.cz-

Moczulska
" W. Żuławski
" Z. Kleczyńska

" J. Klamt

15 funtóvv szynki w puszkach.
100 sztuk papierosów

2 kapelusze /nowe/ 
zimowa pyjama.
2 Ibs, strucli, puszka kompotu, 

paczka daktyli.
- , książka.

. Wszystkim ofiarodawcom u których nasz apel przedświąteczny znalazł tak 
żywy oddźwięk KOMISJA OPIEKI składa serdeczne podziękowania w imieniu swoim 
i obdarowanychf którzy prosili o wyrażenie swej wdzięczności.

A oto wyjątki z niektórych listów, które nadeszły do Komisji Opieki;

"... Dziś otrzymałam paczkę. Nie wiem poprosty jak mam dziękować. Cieszę 
się z tych rzeczy, bo przydadzą się tak bardzo* Struclę to nie wiem już kiedy 
ostatnio jadłam, Bardzo jestem wzruszona,. .Jak rozpakowywałam, to nie wiedzia
łam czy mam płakać, czy się cieszyć,.,"

"... Głęboko wzruszona okazaną żyozliwością| wdzięczna za to serce wyglą
dające z pod każdej bibułki, przesyłam z głębi serca płynące "Bóg zapłać" 'la 
całaj Sekcji Opieki..."

"...Doprawdy brak mi słów aby móc wyrazić swoje podziękowanie za tak miły 
upominek świąteczny, nie wiem czy kiedykolwiek będę w stanie podziękować Ko
misji Opieki S.M.W. za pamięć i opiekę* Specjalnie muszę podziękować za szla
frok o który nie prosiłem, uważając za luksus a który naprawdę przyniósł mi 
tyle wygody i radości..."

"...Dziękuję bardzo serdecznie za list z życzeniami świątecznymi i za 
paczkę zawierającą tak wiele pożytecznych i niezbędnych rzeczy, które otrzy
małem 22-go grudnia, pozostaję bardzo wdzięczny Samopomocy Mar,Woj. za wszelkm 
udzieloną mi pomoc,.."

"...Serdecznie dziękuję za paczkę zawierającą ubranie, którą otrzymałem 
w ubiegłym tygodniu. Jest to wspaniały dar, poza wartością przedmiotową, pacz
ka ta ma jeszcze inną, może bardziej' cenną wartość podmiotową w naszej ogrom
nie trudnej sytuacji finansowej. Przypomniała mi raz jeszcze że jest jeszcze u 
świepie ktoś, kto nie zapomina o doli Polaków na obczyźnie, którzy stracili 
wszystko co mieli najdroższego w życiu, własny Kraj Rodzinny i zdrowie w walce 
o istnienie prawa nad siłą, Boga nad złem, kłamstwa fałszu i obłudy.

Zbliżają się teraz Święta Bożego Narodzenia, niech ofiarność i praca Wa
szej Organizacji i tych wszystkich, którzy w niej pracują, rozjaśni Wasze 
twarze dumą i otuchą w dniu Wigilijnym, że dobrze spełniacie swój obowiązek".

Komisja Opieki S.M.W. dziękuje Kancelarii S.M.W., p.Halinie Wójcik oraz 
p.kpt, E. Iwaszkiewiczowi za okazywaną pomoc oraz zawsze ofiarną i serdeczną 
współpracę w wysyłaniu paczek i w pośredniczeniu przy załatwianiu spraw cho
rych.

II, Dary z przeznaczeniem "Na ogólne potrzeby Stowarzyszenia"
kol. M. Masiakowski 10.0 kpi. W* Majewski 1,1.0 kol. Farbisz 1.2.0

" W, Kosianowski 1.0.0 " S. Witkowski 7.0.0 Bezimiennie 1.0.0
" L. Iglantowicz 2.0.0 " J. piór 2.0.0/zamiast fantu na bal/



Wywiad z kol, M.GAWRONSKDi'z Koła S.W.M.W, New York

Z okazji trzymiesięcznego pobytu w Londynie, naszego kolegi z Nowego Jor
ku p.M. Gawrońskiego, byłego skarbnika Zarządu Koła New York redaktor "Naszych 
Sygnałów" przeprowadził z riim wywiad na tematy działalności Koła i warunków ja
kie panują na terenie metropolji nowojorskiej.

l .Co Kolega mógłby nam powiedzieć o warunkach pracy Koła, oraz o ewentualnym 
programie pracy jaki może' zakreślić sobie nowoobrany Zarząd?

"Jako były członek. Zar*ządu Koła wiem dobrze ile pracy cały Zarząd włożył w 
organizowanie naszej instytucji* Nie szczędziliśmy pracy, a nieraz i y/łasnyoh 
pieniędzy by organizację postawić na nogi w dość ciężkich oarunkach i. aby zdobyć 
środki dla jej dalszego rojzwojuj Miło mi tu wspomnieć o tym, że dzięki wielkie, 
uprzejmości byłych Żołnierzy Armii Polskiej z pierwszej wojny światowej /obecni1 
"Weteranów"/ wielkich naszych przyjaciół mogliśmy urządzić małą kancelarję w id 
własnym"Dotnu Zpłnierzą’' przy Irving Place* Pozwalają, nam oni też korzystać z 
ich pomieszczeń na zebrania oraz urządzać imprezy w ich salach* Wszystko to za 
minimalną opłatą. Staraliśmy się zrobić co było w naszej mocy* Co do programu 
nowoobranego Zarządu to pragnąłbym nie zabierać w tej sprawie głosu, gdyż od 
paru miesięcy jestem poza New Yorkiem* Cieszę się jedynie, że niektórzy z kole- 
gów weszli do nowego zarządu ! zapewnie .będą się mogli wykazać doskonałymi re
zultatami pracy i może dokopać/więcej,• aniżeli to się nam udało,"

2 .Gzy mógłby harn Kolega powiedzieć coś o ..powziętej przez poprzedni Zarząd 
myśli_zbiórki.funduszów na "Dom.Marynarza", o czym to ostatnio tak dużo słysze
liśmy?

"Szczerze tnóvri,,ąę muszę przyznać, że myśl tą poddał sekretarz uprzedniego Za
rządu kol. Mayak,nujWajnym Zjeździć Koła w lipcu 1951 roku. Realizacja tego 
przedsięwzięcia podczas naszej kadencji była trudna, a droga zakreślona przez 
nas mozolna i długa do przebycia^ Spłynęły na to różne przyczyny, zwłaszcza zaś 
to, że słomiany ogień zapału szybko-zaczął gasnąć, oraz do pracy w szerszym za
kresie zabrakło jak zwykle ludzi* Kasa przejęta cd pierwszego zarządu okazała . 
się dość uboga, tak, zę.;urządzeniu wyżej wspomnianej kancelarii i zainstalo
waniu telefonu, została prawie pusta,. . Zaznaczyć muszę, że wstawienie. ściany i 
drzwi dodatkowych dla stworzenia naszego'lokalu wykonane było kosztem własnym i 
pracą kilku, kolegów,. Dzięki' jednak •■■.wytrwałości oraz pomocy niektórych'członków, 
postawiono naszą organizację ną'nogi' i mam wrażenie .że na dobrej drodze do wła; 
ciwego poziomu. Faktem jest,"że poznano nas W Metropolji, ale także i to , że 
pisma polskie na terenie Ameryki Pó‘łnoqnej pisały o •S.N.M.W.. Pozatym inne pol
skie organizacje zaczęły się z naszą organizacją liczyć.

Jak wyżej wspomniałem, kasa którą przejęliśmy była b,biedna, z tego powodu 
że organizacja.stawiała swe pierwsze kroki* Zarząd kadencji przedostatniej po
mimo dużych kosztów związanych .z organizacją zbiórki funduszów na "Dom Maryna
rza" przekazał obecnemu Zarządowi w gotówce i inwentarzu około 2,000 dolarów.

5 .Jaką drogą doszliście panowie do tak znacznego jak mi się wydaj© kapitału'

"Częściowo drogą radiową/ częściowo organizowaniem imprez. To co nazwałem 
"drogą radiową" jest wynikiempczasu udzielanego naszej' organizacji na radiosta
cji '7LIB co zawdzięczamy.p,Micha.łowi Kęckiemu, wypróbowanemu przyjacielowi Ma
rynarki i naszej .organizacji, który dużo życzliwości nam wyświadczył. Jeżeli 
chodzi o imprezy to wielką zasługę w ich organizowaniu ma nasz Korpus Pomocni
czy pań. /Ta garstka kobiet naprawdę nam dużo pomogła/* Nie chcię tu wymieniać 
nazwisk, ale nie mogę nie podkreślić, że dzięki ich pomocy i nieraz ciężkiej 
pracy organizacja nasza zyskała dużo jak pod względem społecznym tak finanso
wym.

4 . A co kolega mógłby nam powiedzieć o członkach Koła Amerykanach polskiego 
pochodzenia, któr'zy jak' słyszeliśmy biorą też udział w pracach Koła?"

"Właściwie to■obiecywałem sobie nie wymieniać żadnych nazwisk osób1 należą
cych do naszego grona, ale nie mogę się powstrzymać aby nie wspomnieć o dwóch 
osobach, których udział w naszej organizacji nadaje jej pewną wartość gatunko
wą na terenie kraju, który jest naszą siedzibą, A. więc najpierw wymienię /wedłu; 
szarży/ Admirała Yilliama Maxwella /oładek Dzwonecki jak siebie sam nazywa/. 
Zainteresował się cn osobiście naszą organizacją i w czasie obecności na', jednym 
z miesięcznych posiedzeń zaofiarował nam swą pomoc. Pozwolę sobie przytoczyć 
jedno ze zdań, które wówczas wypowiedział;"T vzant to be your kolega".
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O koledze komandorze U.S.Nayy Res, E. Stroiku,, vice-prezesie naszej organi

zacji oraz o wie l.rangr, F. Burancie, nie będę mówił wiele, gdyż każdy z nas 
członków koła zna ich dobrze. Tak uczynność i pomoc jakiej nam udzielają świad
czy o 'wielkiej życzliwości jaką mają dla naszej Samopomocy.

5 .Jakie jest Fańskie zdanie co do słuszności występowania z organizacji w 
ewentualnym wypadku niezgodności poglądów?

" Moim zdaniem jest to rzecz niewłaściwa. przypuszczam, że wpływa na to nie- 
zdawanie sobie sprawy, że przez to nic się nie pomoże Samopomocy, a przeciwnie 
się jej zaszkodzi, przecież nikt nie występuje z parlamentu, jeżeli nie zgadza 
się z programem innej partji. Poprostu przechodzi do opozycji, która nieraz mo
że mieć dobry wpływ na innych, Uważam, że my Polacy właśnie rausimy się trzymać 
razem i nie wyrzekać się swej idei i zamiarów* Będąc poza organizacją nie moż
na wpływać na jej działalność i w ten sposób, będąc poza nią szkodzi się tylko 
jej celom".

Redaktor; Mówiąc od siebie nie mogę nie wyrazić całkowitego zrozumienia dla 
pewnej goryczyjaką zdawało mi się że wyczułem w niewypowiedzianych myślach. kol, 
Gawrońskiego. Nie mogę sobie niestety pozwolić na uszczypliwe uwagi pod adre
sem tak zwanych "zawodowych krytyków i malkontentów", których wszędzie nie brak. 
Jydaje mi się, że dotychczasowa działalność Koła w Nowym Yorku zapowiadała na
prawdę pomyślny rozwój na przyszłość i szkoda by było, gdyby dotychczasowe wy
siłki były zmarnowane przez zaściankowe nieporozumienia.prosimy Kolegę przeka

bać nasze serdeczne pozdrowienia kolegom w New Yorku z życzeniem dlaszego po
myślnego rozwoju instytucji. Koledze zaś życzymy szczęśliwej podróży dziękując 
za udzielenie nam.powyższej wypowiedzi.

Z SYCI n S T u » ARZYS ZSKI r.

Londyn

Święto Marynarki Wojennej,

Z okazji 32 rocznicy "Zaślubin z Morzem", w sobotę dnia 9 lutego b.r. 
odprawiona została w Brompton Oratory Msza Święta na intencję poległych i zmar
łych kolegów,

W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele Rządu R.P. z Erem jerem gen. 
R.Odzieżyńskim na czele, władz wojskowych z gen. W* Andersem i gen. S.Kopańskim, 
przedstawiciele organizacji społecznych. Zarząd Gł, S.M.W. oraz grono koleżanek 
i kolegów,

W związku z tyra obchodem Zarząd Gł. S.M.W. otrzymał listy od gen.dyw,
W. Andersa, Vice A-dm, J. Swirskiego i gen.dyw. 3. Kopańskiego, których treść 
podąjeray jak niżej;

' "W: dniu Święta Polskiej Marynarki Wojennej przesyłam na ręce Pana moje 
najlepsze życzenia żołnierskie z głęboką wiarą, że zbliża się chwila kiedy jed
nostki naszej Marynarki wezmą udział w ostatecznej walce o przywrócenie Polsce 
Niepodległości i obejmą znosu straż Bałtyku.

W dzisiejszej rocznicy, symbolizującej nasze-'tradycje oręża-morskiego, 
myśl nasza kieruje się z szczególnym wzruszeniem do tych wszystkich Kolegów - 
Marynarzy, którym dane byłe podczas ubiegłej wojny nieść, po wszystkich wodach 
świata sławę polskiej Bandery. Obciąłbym aby Pan złożył z tej okazji moje naj
lepsze gratulacje również Admirałowi. Jerzemu Swirskiemu, który dowodził Mary
narką Wojenną w ciężkich latach wojny - w okresie Jej walki i chwały,

proszę pana prezesa o przekazanie wszystkim Kolegom-Marynarzom moich naj
serdeczniejszych życzeń powodzenia osobistego, a przedewszystkiem zachowania 
wspaniałego i nieugiętego ducha który będzie nas prowadził do zwycięstwa.

Łączę najlepsze żołnierskie pozdrowienia, 
/-/'W. ANDERS "

" W dniu Święta Marynarki Wojennej? przesyłam wojskowemu i cywilnemu perso
nelowi Marynarki moje bardzo serdeczne życzenia.

/—/ J. SWIRSKI, vice-admirał"



Pan Admirał j. Swirski przekazał Zarządowi Gł. pismo gen,. S. Kopańskiego 
o treści następującej;

W dniu Święta Polskiej Marynarki Wojennej, - pozwalam sobie na ręce 
Pana Admirała złożyć najlepsze życzenia wraz ze słowami głębokiego przekonani? 
że Polska Marynarka Wojenna odrodzi się ponownie i powróci do Wolnej i Niepo
dległej Ojczyzny.

Szczerze oddany,

/-/ Stanisław KOPAŃSKI"

List o podobnym brzmieniu otrzymał także Zarząd Główny.

Wieczorem tegoż dnia miał się odbyć bal S.M.W* który odwołano w zwimzku 
ze śmiercią króla Jerzego VI* Termin balu, który budził bardzo duże zaintereso
wanie, został przeniesiony na dzień 3 maja b.r.

Życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, Zarząd Główny S.M.W* ro
zesłał do wszystkich członków i przyjaciół życzenia świąteczne wraz z opłatkien 
Z tejże samej okazji wpłynęło pod adresem Zarządu Głównego S.M.W. i redakcji 
"Naszych Sygnałów" 141 listów z życzeniami od członków Stowarzyszenia oraz 37 
listów od osobistości oficjalnych i organizacji społecznych. Ta pamięć kolegów 
i przyjaciół o Samopomocy jest miłym i widomym znakiem spójni jaka nas łączy.

Mikołajki"dla dzieci.

W dniu 30 grudnia 1951 Komitet Klubowy S.M.W. urządził "Mikołajki" dla 
dzieci członków, w lokalu S.M.W.

Obecnych było 2q dzieci. Każde dziecko dostało zabawkę, paczkę ze słodycz; 
rai /około 2 funty/ i podwieczorek, poczetn: nasi milusińscy w gwarze i radości 
spędzili kilka godzin przy choince.

Komitet Klubowy bardzo serdecznie dziękuje kol, E. Pokładnikowi za zorga
nizowanie i poprowadzenie zabaw i gier* Kol, W. Żuławskiemu za doskonałe odtwo
rzenie roli św. Mikołaja*

Herbatka koleżeńska.

W niedzielę dnia 23 marca, staraniem Komitetu Klubowego S.M.W., odbyła sii 
herbatka towarzyska członków S.M.W, Przybyło około 6o osób. Miły nastrój urozm; 
icili jeszcze swemi występami p. Danuta Karell, p.Z. Rewkowski i p*A* Krzyś zto- 
fowicz.

Przejęcie Klubu S.M.W.

Z powodu rezygnacji p.M* Kiihn z dzierżawy Klubu S.M.W. Zarząd Główny ze 
względu na bliski termin przeniesienia siedziby Stowarzyszenia postanowił mimo 
trudności poprowadzić Klub we własnym zarządzie.

Wyjazdy

W ostatnich miesiącach opuścili Wielką Brytanię, udając się na stałe do 
różnych krajów następujący koledzy;

W grudniu ub. roku; ppor.mar. M.Jasiński 
st.mar. J. Tucholski 
ppor.mar, pazowski

w styczniu b.r. bosman B. Janus

do U.S.A. 
n 
n 

ti

w marcu r.b. ppor.mar. 0. Celiński 
kmdr.ppor, T. Gorazdowski 
por. mar*inż. S .W.Wiur zbowski

do Kanady
do Hong-Kongu 
do Australii

Wszyscy wymienieni za pośrednictwem "Naszych Sygnałów" przesyłają kolegom 
z S.M.W* słowa pożegnania, my zaś ze swej strony życzymy im i ich rodzinom 
wszelkich pomyślności i prosimy zachować nas w dobrej pamięci.



Przyjazdy

W ostatnim okresie, przybyli na dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii następu? 
jący koledzy;

Kpt.mar. E.W. Miodoński, oficer Royal Pakistan Navy, na kilkumiesięczny 
urlop wypoczynkowy, z Karachi.

Por,mar, J, Pawłowicz, po dłuższymi pływaniu w mar.handl.
Po blisko dwuletnim pływaniu w charakterze oficerów mechaników na s/s 

'taurential Lakę" bawili■chwilowo w Londynie koledzy; L,Iglantowicz i Z,Woj
ciechowski.

Także przez krótki czas przebywali w Londynie koledzy;Kpt.ż.w, B.Gawęc
ki i kpt.mar, 0. Koreywo,

Kronika Towarzyska

Dnia 26 grudnia ub.r. odbył się w kościele pod wezwaniem N,M.P. w Cambridge 
ślub kol, T. Kubiakowskiego z p, Władysławę Zegzda,

Dnia 12 stycznia b.r. odbył się w kościele pod wezwaniem św. Stanisława 
w New Yorku ślub kol, K, Gruzińskiego z p, Olimpią Kordylas,

"ii Kanadzie odbył się ślub dr., Wacława Szlichcińskiego z Miss. Margot Howe,

Z Kanady otrzymujemy wiadomość, że koleżance Zofii Siemaszko-Proszek, 
urodziła się córka, zaś z Londynu dowiadujemy się,, że pp„ piorom urodził się 
syn.

Zawiadamiając ogół kolegów o powyższym przesyłamy wyżej wymienionym i ich 
rodzinom serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności.

Z Załcbnej karty.

W ostatniej chwili nadeszła do nas smutna wiadomość o tragicznej śmierci 
kol.ppor.mar, Mieczysława Traczyka. Wydarzenie to spowodowane upadkiem do ła
downi s.s. "Urlana", miało miejsce dnia 29 lutego b.r* w Kobe /japonja/. Dzie
ląc się ze wszystkimi kolegami tą smutną wieścią, przesyłamy rodzinie zmarłego 
kolegi wyrazy naszego głębokiego współczucia. Niech Mu ta daleka,, obca ziemia 
lekką będzie.

Dnia 22 stycznia odbyła się w Brompton Oratopy w Londynie msza św, za 
spokój duszy ś.p. kol. kpt.mar. W, Jankowskiego w ósmą rocznicę śmierci.

Plymouth

Zarząd Koła Plymouth urządził dla członków oraz samotnych Polaków mieszka
jących na terenie Plymouth ieczerzę wigilijną. Inicjatywa ta spotkała się z 
dużym uznaniem wśród polskiego społeczeństwa miejscowego.

W dniu 6-go stycznia Zarząd Koła urządził dla dzieci członków i innych ro
dzin polskich "Mikołajki", Dużą pomoc w urządzeniu tej imprezy okazał Anglo- 
Polish Club i miejscowe Koło S.P.K. Obecnych było 49 dzieci, które oprócz pod
wieczorku otrzymały słodycze i upominki.

Dnia 24 lutego odbyło się zebranie towarzyskie z herbatką dla członków 
Koła i ich rodzin oraz zaproszonych gości. Miła i przyjacielska atmosfera była 
najlepszą propagandą dla Koła, które okazuje coraz większą działalność na te
renie Plymouth i zaczyna skupiać większość elementu polskiego w tym rejonie. 
Na herbatce tej z inicjatywy Zarządu Koła zapoczątkowano rozmowy na temat stwo
rzenia Koła pań przy Kole.

Zarząd Główny S.M.W., otrzymał od kol* T. Sroki, skarbnika Koła S.M.W. 
Plymouth list następującej treści;

" W załączeniu przesyłam czek na kwotę Ł.2^10,z przeznaczeniem- na fundusz 
ś.p. kpt.mar, Ginsberta.

Kwota powyższa została, zebrana podczas herbatki Koła Plymouth urządzonej 
w dniu 24 lutego 1952.

Pragnę podkreślić-, że z inicjatywą składki wystąpił kol.S,Potapovri.cz."

Potapovri.cz
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Serdecznie dziękując za,ten piękny dar pragniemy podkreślić z najwyższym 
uznaniem inicjatywę szan,- kol 
kolegów- z Koła Plymouth.

■ctapowicza i ogólną ofiarność wszystkich

N e w York:

Dnia- 10-gO' lutego odbyła się z okazji Święta Marynarki Wojennej akademia 
która zgromadziła liczne'.grono miejscowego społeczeństwu* Akademia na której 
przemawiało cały szereg'mówców z Melchiorem Wańkowiczem na czele, była w pewnyc 
sensie wyrazem popularności i poważania jakim się nasza.organazacja cieszy na 
terenie-New York. Bliższe szczegóły z tej akademii oraz z.balu, który S.W.M.W, 
urządził 2J-go lutego podane zostaną w następnym numerze, po otrzymaniu sprawo
zdania,

Narazie zaznaczyć tylko chcemy iż rozmach imprez oraz inicjatywa Zarządu 
Koła New York budzi u nas wszystkich lużę uznanie, zrozumiałą radość i dumę. 
Życzymy wszyscy Zarządowi'S*W*M.W* by ze swoich wytrwałych .usiłowań zebrał jak 
najlepsze wyniki i Stworzył silne fundamenty pod naszą tak istotną i potrzebną 
organizację.

Zarząd Koła New York przesłał dwukrotnie dary w gotówce z przeznaczeniem 
ich na chorych i inwalidów Mar,Woj. /Fundusz ś.p. kpt*raar,Ginsberta/* Pierwszy 
dar w kwocie 40 dolarów i"drugi w kwocie 105 dolarów zostały na ten cel już 
przekazane.. Sumy te poważnie, zasilą fundusz, który służy tak ważnym celom,. Trw< 
ła pomoc Koła New'York,- przejawiająca się w tych i poprzednio otrzymywanych 
darach spotka 'się niewątpliwie z gorącym aplauzem ogółu kolegów. Komisja Opiek: 
łączy swe najlepsze podziękowania kolegom z New Yorku.

Dnia 28 stycznia b.r, zginął tragicznie w: katastrofie samochodowej w New 
Yorku st,bosman ś.p. Taleusz Dyjas, Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznym, 
Krzyżem Zasługi, Medalem Morskim i innymi odznaczeniami polskimi i ■■brytyjskimi, 
Był ostatnio oficerem mechanikiem Marynarki Handlowej, członkiem Koła S.M.W. 
New York i członkiem Ligi Morskiej w Ameryce. Odprowadzony na ostatni spoczy
nek przez liczne grono kolegów. i przyjaciół pochowany' został na cmentarzu Nowo
jorskim .Kalwarja, .' ' . .

Z żalem zawiadamiając kolegów o tym smutnym fakcie wyrażamy serdeczne wy
razy współczucia rodzinie, i bliskim zmarłego, który cieszył się w naszym śro
dowisku wielkim mirem i sympatią.

G las g o w

Z okazji Święta Mar. Woj. Za^ząd^Koła^ urządził obchód o następującym pro
gramie. Rano odbyła się msza św. za dusze poległych i zmarłych oficerów i pod< 
ficerów i marynarzy. Po południu w Domu Kombatanta olbyła się akademia na któ
rej słowo wstępne wygłosił- Prezes Koła kol* L. Stróżniak, Kol. Cygan odczytał 
artykół kmdra B. Wrońskiego "• Powstanie i działalność Marynarki Wojennej". Na 
wstępie w części artystycznej wystąpił kol, Bogdanów oraz Szymborski.

Wieczorem dnia tego odbyła się w salach Astoria Bali Room zabawa taneczna 
która zgromadziła około. 240 osób, i była ze wszech miar udaną imprezą* Czysty 
dochód w sumie Ł,33.5.0 przeznaczono na cele Koła,

Redakcja korzysta jeszcze raz z okazji aby na łamach "Naszych Sygnałów" 
wyrazić, przypuszczam, zdanie ogółu, że pomimo stosunkowo niedługiego istnie
nia Koła Glasgow Zarząd, niewątpliwie przy współpracy swych członków poczynił 
szereg starań aby w stu procentach uzasadnić potrzebę zorganizowania się i 
ugruntowania dobrego imienia Samopomocy.

W dniu 9-go marca odbyło się czwarte Walne Zebranie Członków/ Koła na któ
rym wyłoniono nowy Zarząd w/ następującym składzie;

Zarząd; . prezes - kol . L, Stróżniak
Sekretarz II s. Strzelczyk
Skarbnik 11 W, Pawłowicz
0zł.Żarz. ~ II’ K. Domański „

H 11 K. Król
Komisja ]Rewizyjna; Kol. kol. B. Lassa. Oz* Rzeczycki, W, Banasiewicz

Komitet Klubowy; Kol.kol. W* Bogdanów, Z. Motłoch, A.Wiśniewski 
Z, Zdrojewski, W. Banasiewicz.



Z KOLEGA MI PO S WI E O I E

Zamiast redakcyjnego wstępu, którym zazwyczaj poprzedamy rubrykę " Z ko
legami po Świecie" poda jemy tym razem list kol* Łubieńskiego, nie ze względu 
- a raczej pomimo pochwał którymi darzy Zarząd Samopomocy* Kol. Łubieński jest 
bowiem dostatecznie blisko Londynu,, aby posiadać szczegółowe informacje o wa
runkach pracy w Samopomocy i rezultatach tej pracy a jednocześnie dostatecz
nie daleko od Londynu by korzystać z życia klubowego ośrodka londyńskiego, i 
przez to osłabić swój krytycyzm przez zmniejszenie koniecznej do oceny perspe
ktywy. Członkowie Zarządu Samopomocy i redaktorzy Sygnałów/ muszą bowiem'pod
dawać swoją działalność surowej samokontroli z punktu widzenia czy to co ro
bią lub piszą. względnie publikują idzie po myśli potrzeb i zainteresowań ogółu 
kolegów rozproszonych po całym świecie* Wnioski,,-do których dochodzi się na 
skutek własnej krytycznej oceny swej działalności nie mogą jednakże często do
czekać się realizacji ze względu już to na możliwości finansowe Samopomocy, 
lub w jeszcze większym stopniu na niewielką ilość wolnych godzin, które zo
stawia kolegom aktywnie pracującym w naszej organizacji życie w tak wielkim 
mieście jak Londyn* Rezultatem jest kompromis a rezultaty kompromisu — nie
wiadomą,. na którą czeka z niepokojem czy będzie pozytywną czy negatywną*

W liście pod datą 10*12.51 nisze kol* I* ŁUBIEŃSKI z peterborough, 
Northamptonshirej —

By
"Przesyłam moją"cegiełkę" i bardzo się cieszę, że nasza "Samopomoc" 

znalazła miejsce w swoich ramach na akcję Komisji Opieki i że tyle kolegów 
wspiera swą akcję w taki c?y inny sposób* Uderza mnie fakt, że nasza "Samo
pomoc" jest jedną z niewielu t.zw, społecznych organizacji, które są napra
wdę potrzebne* W większości wypadków ludzie należą do różnych organizacji 
bo czują że powinni - płacą lub nie płacą składki raz na rok idą na walne ze
branie, na którym się nudzą jak mopsy, lub kłócą jak dorożkarze, ale właści
wie dość mało ich to wszystko obchodzi* W naszym wypadku tak nie jest i 
obciąłbym na tym miejscu podziękować grupce londyńskich Kolegów, którzy "krę
cą" organizacją, wbrew swym innym zajęciom, ku pożytkowi nas wszystkich* Jes
tem również zachwycony literackimi talentami niektórych z naszych kolegów 
pisujących listy, które dają doskonałe wyobrażenie o świecie i jednocześnie 
są taką ciekawą lekturą*

Jeśli- idzie, o mnie to się zasiedziałem trochę w biurze głównym British 
Sugar Corporation Ltd*, ale niedługo mam powędrować do cukrowni w północnym 
Linoolnshire* Cieszę się dość na zmianę krajobrazu, choć bardzo tu zapuściłem 
przez te 18 miesięcy korzenie* Słyszałem.,, że kmdr* Tchórznicki jest niedale
ko stąd w Lilford Park.. Może uda mi się kiedyś z nim zobaczyć:."

Dziękujemy kol* Łubieńskiemu za niezasłużone pochwały i prosimy o parę 
-słów z Linoolnshire po objęciu nowego stanowiska.

Na linjach "Royal Mail Lines" pływa kol. Białowski* Przez dłuższy czas 
pływał z Londynu i portów Morza Północnego do Nowej Zelandii i Indii Holen
derskich zaworząc w jedną stronę emigrantów europejskich do Nowej Zelandii 
a przywożąc z powrotem reemigrujących Holendrów z Indonezji, którzy tracili 
pracę wskutek uzyskania niepodległości przez Indonezję* Obecnie pływa na 
statku'"Highland Chieftain" do Buenos Aires skąd pod datą 25.11.51 piszej

" Z ogromną ciekawością czytam zawsze kącik "Ze świata" w naszych "Sy
gnałach" i o ile sobie przypominam nie było dotychczas żadnego listu z Ar
gentyny, gdzie jest tylu naszych kolegów.

Ponieważ pływam teraz na trasie Londyn - Buenos Aires i r-egulamie co 
dwa miesiące jestem w Argentynie, mam możność naocznego stwierdzenia co się 
w tej części świata dzieje.

Nie będę opisywał kraju, bo jest nieciekawy, zwłaszcza okolice Buenos 
Aires, dc których się ogranicza moja znajomość Argentyny; wnętrze kraju po
dobno ma swój urok* Wydaje mi się, że kolegów raczej zainteresują losy na
szych pionierów, których odwaga jest podziwu godna. Proszę mi wierzyć, że 
nie przesadzam jeśli ich nazywam pionierami.

pierwsze pytanie jakie ąadaję kolegom, których spotykam poza granicami 
Anglii — po grzecznościowej wymianie przysłowiowego "Haudujudu" — jest; "czy 



tęsknisz za P.K.FJR,"* Odpowiedzi są różne, ale przeważnie kończą się głębo
ki en westchnieniem" dobre to Były czasy; szkoda,, że je tak lekkomyślnie prze, 
bębniłem". Proszę sobie wyobrazićs że w Argentynie zostałem "zastrzelony" 
odpowiedzią, która brzraiała mniej więcej w ten sposób; owszem - właściwie 
tak; ale myśmy tu mieli "przedłużenie P.K,P.R.,", które wcale nie było gorsze 
od królewskiego,. Na czym dokładnie polegało to P.K. P.RC argentyńskie, nie 
zdołałem się jeszcze dowiedzieć,, ale rezultat był taki, że kilku kolegów 
"grzało" dobre pensje, jeździło po kraju i pobierało diety a roboty nie było 
Sytuacja fenomenalna, która. może zaistnieć tylko na'tutejszym terenie. Ale 
skończyły się dobre czasy i "'przedłużenie P.K.P.R,11 którego założycielem 
był kolega Zygmunt Kiciński.

Pamiętam jak: w Okeharrpton jeszcze, nucił sobie przedwojenne tango pol
skie "Pod modrym niebem Argentyny", goląc się pospiesznie w umywalni naprze
ciwko mesy oficerskiej, przed rozpoczęciem wykładów. Melodia piękna, we właś 
ciwym wykonaniu, i słowa też, ale odbierające nieco od prawdy, jak to zwykle 
bywa w piosenkach. Ale to Były dawne czasy.. Dzisiaj kolega Kiciński jest w 
Argentynie, gdzie cieszy się ogromną popularnością, Udało mu się zdobyć de
brą posadę w zakładach Siemensa, jak sam twierdzi "szczęśliwym zbiegiem oko
liczności". Ja w ten "szczęśliwy zbieg okoliczności" nie wierzę, i koledzy 
którzy go znają z Okehatnpion czy l)evonport spownością będą tego samego zda
nia. Został szefem działu bodowy linii wysokiego napięcia, ale tego działu 
wogóle nie było. Trzeba było najpierw przekonać dyrektorów, że warto aby był 
a potym go zorganizować. Znając przekonywujący sposób mówienia kolegi Kiciń
skiego , nie dziwię się, że rezultat był pozytywny. Dział budowy linii po
wstał z niczego że tak powiem i po ciężkim okrasie początkowym zaczął prospe
rować. Dzisiaj już jest jednym z największych działów firmy i w każdym bądź 
razie jednym z najbardziej aktywnych.

Piszę o tyra nie dlatego, że to jest wyczyn techniczny wysokiej klasy, 
o czym ranie poinformowali inżynierowie, którzy sarni w dużej mierze się przy
czynili do sukcesu, ale dlatego, że przez założenie tej sekcji kolega Kiciń
ski dał pracę dziesiątkom naszych kolegów i w obecnej chwili liczba Polaków 
przez niego zatrudnionych przekroczyła już setkę. To nie jest byle cc, i 
aby docenić ten wyczyn w całej pełni, trzeba wziąć pod uwagę stosunki na ryn
ku pracy w Argentynie., gdzie o "czarną robotę" nie jest trudno, ale- o jakim 
lepiej płatnym stanowisku niema mowy, chyba że jest się wybitnym fachowcem. 
Większość naszych emigrantów nie była jednak fachowcami i niektórzy przeżywał 
ciężkie chwile. Rozmawiałem z kilkoma i przekonałem się, że zdobycie dobrze 
płatnej pracy ocaliło ich cd poniewierki,. Nic więc dziwnego, że śpiewają 
hymny wdzięczności na cześć swego chlebodawcy. Załączam wiersz, który scha
rakteryzuje te uczucia o wiele lepiej aniżeli ja bym r,o potrafił opisać, 
/przyp. Redakcji,. Wiersz zamieścimy w jednym z następnych numerów./

Większość; z nas ona zasługi kol,, Kicińskiego położone na polu szkolnic
twa zawodowego najpierw w Devonporcie a później w Okeharapton. Nie ulega 
wątpliwości, że powodzenie całej tej akcji na. naszym terenie i jej rezulta
ty, są w dużej mierze wynikiem jogo niezmordowanej pracy, zapału i niewy
czerpanej energii, "ydaje mi się,, że te zasługi w dziedzinie szkolnictwa za
wodowego są niczym w porównaniu. z jego działalnością na terenie Argentyny*

Może to jest rzeczywiście "szczęśliwy zbieg okoliczności", jak sam 
skromnie twierdzi, czy sił- wyższa, aj e to w niczym nie pomniejsza jego za
sług. Jeśli dzisiaj-- naszym kolegom ja.kota.ko się powodzi, w Argentynie, to 
jest w dużym stopniu dzięki, zaradności i obrotności kolegi Kicińskiego*

Dziwię się, że do tej pory nikt z kolegów me napisał o tym; chociaż 
właściwie to może jest zrozumiał©^ bo to może zrobić tylko osoba postronna*

O innych naszych kolegach napiszę w następnym liście."'

Kolega Białowski rausiał przeoczyć; parę dawniejszych korespondencji z 
Argentyny, które jednało' tylko wspominały o działalności kol, Kicińskiego. 
Dzięki Jego listowi mamy poraź pierwszy podkreślony i podany we 'właściwej 
ocenie ogromny wysiłek patriotyczny i fachowy kol,. Kicińskiego tak jak na to 
zasługuje* Dziękując kol. Białowskierau za wypełnienie tej luki;j prosimy o 
dalsze zapowiedziane korespondencje i życzymy dalszych sukcesów w Jego karie
rze morskiej.

Około 4000 raił dzieli Buenos Aires od Przylądka Dobrej Nadziej! - 4000 
mil po Południowym Atlantyjwu przedzielone niemal dokładnie w połowie grupą



samotnych wysp Tristan da Gunha. Jeszcze około 1500 mil po Południowym Oce
anie Indyjskim dzieli przylądek Dobrej Nadziei od Madagaskaru, gdzie ostat
nio pływał kol* Monde* W liście z dnia 9.11.51 pisze on;

U mnie nic nowego* Z Kalkuty przypłynęliśmy do Madagaskaru - wyłado
waliśmy nasz ładunek i obecnie żeglujemy wkółko Madagaskaru w kierunku prze
ciwnym do skazówek zegara i zachodząc do pięciu portów by załadować drobni
cę dla Indoohin,. By wypełnić statek pójdziemy do Ile de la Reunion po cukier 
również z przeznaczeniem do Indochin - to nam zajrnie czas - przynajmniej do 
końca stycznia - co dalej to zobaczymy.

Gdy się przyglądam kolonii francuskiej - to dopiero teraz widzę jak myś
my nie doceniali Francji ; cgrze.hiio, Znam kolonje Brytyjskie - widziałem ko— 
lonje Portugalskie i wyspy pod wpływem U.S.A* Żadne; z nich nie mogą być na
wet porównane z Francuskimi* Francuzi potrafili zorganizować' swe kolonje w 
sposób za-dawulniujący ich samych i tubylców i stworzyć takie warunki że tu
bylcy- wygląla ją rrwrawdę szczęśliwi*"

pragnęliby sag ot rzyinać 
czych o kolonjach, które ma 
cią oczekiwać dalszych Jego

od kol* Monde więcej szczegółów i uwag porównaw- 
sposobność zwiedzać' i .będziemy z niecierpliwoś- 
korespond enc ji *

Nad brzegiem północnej części Oceanu Indyjskiego zwanej Morzem Arabskim 
w stolicy eakistanu Karachi, osiadł niedawno na stałe kol* R. TYMIŃSKI. Pi
sze stamtąd pod datą 17*1.52;

"Uylatując w wielki- pośpiechu 21Lgo grudnia u.r* do Karachi na nowa; 
miejsce pracy, nie mogłem uszczknąć ani chwili czasu by wpaść do Samopomocy 
i pożegnać się z. Jej Zarządem.

Będę szczerze zobowiązany za umieszczenie w "Naszych Sygnałach" moich 
słów pożegnania z Kolegami - P.O. Oficerami, Podoficerami i Marynarzami z 
kt°rymi miałem zaszczyt dzielić'- trudy wojenne, smutne dni rozwiązania naszej 
Mar.woj* i żmudny okres życia emioranckiego*

Jak pod /-i słaniem siły odśrodkowej, coraz to któryś z nas wypada z wysp 
Brytyjskich w poszukiwaniu lepszych warunków życia i pracy,, Coraz więcej ko
legów osiada w najhardziej oddalonych zakątkach kuli ziemskiej, po obu stro
nach równika*

Mając to na uwadze - jakże pożyteczną pracę spełnia nasza Organizacja 
- Samopomoc Mar .Woj* — przez utrzymywanie łądzności pomiędzy nami* Jakże cen
nym spoiwem są "Nasze Sygnały" przynoszące nam wieści o Kolegach i Organiza
cji.

Nie wątpię, że gdy wreszcie przyjdzie Sygnał wzywający nas pod Banderę 
Niepodległej Rzeczypospolitej polskiej stawimy się wszyscy z bliska i z da
leka*

Ponieważ zdarzyć się może, że któryś z naszych kolegów pływających w 
Marynarce Handlowej zawinie do Karachi, uprzejmie proszę o odwiedzenie mnie 
Obecnie pływam na HMPS "Tarig" a w marcu mam objąć HMPS "Tippu Sułtan" 

przyleciałem tu 23-go grudnia i natychmiast przystąpiłem do obejmowa
nia K/T HMPS "Tarig", oczywiście po zameldowaniu się u władz i złożeniu wi
zyt oficjalnych. Ponieważ inne 2 K/T wychodziły do eskortowania księżnicz
ki Elżbiety władze ze względów prestiżowych chciały by poszli tam d-cy pa
kistańscy* Po ich powrocie przejdę na "Tippu Sułtan" który jest okrętem fla
gowym i ma odpowiednie pomieszczenia dla sztabu,. Parę dni po objęciu "Tari- 
g'a " zostałem mianowany dcą 25-ej Flotylli K/T a parę dni później szefem 
Sztabu Coramodore'a D-cy całej eskadry pakistańskiej* Ponieważ przez tyle lat 
byłem poza Navy, więc teraz by wejść należycie w organizację i.t.p. siedzę 
kołkiem na okręcie i przeglądam regulaminy, książkę sygnałową i.t.p*

Stosunki tu mam bardzo miłe i wszyscy oficerowie jak i szeregowi są. 
chętni do nauki, tylko nie mają jeszcze rutyny czemu nie można się dziwić, 
bo prawie z niczego w ciąou czterech lat obsadzili tyle okrętów*

Zresztą, kpt* Miodoński zapewne już będzie w Samopomocy zanim ten list 
przyjdzie, bo wczoraj wyleciał do Londynu na urlop, więc opowie szczegółowo 
o wszystkim."

Zarząd Samopomocy i Redakcja Naszych Sygnałów ze szczerą radością do
wiedziały się o objęciu tak wybitnego stanowiska przez kol. Tymińskiego 
Jesteśmy pewni, że przyczyni on się znakomicie do utrwalenia tej dobrej
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opinii. o naszej Mar, ?>roj. którą zapoczątkował na tamtejszym gruncie a raczej 
falach kol, Miodoński i życzymy kol. Tymińskiemu raczej zadowolenia ze swej 
pracy, gdyż nie mamy wątpliwości co do jej sukcesu.

Niemal, ta sama odległość, która dzieli Karachi od Londynu dzieli rów
nież Karachi od Melbourne w Australii, gdzie osiedlił się niedawno kol. 
Gwalina i tale opisuje pod datą 16*11.51 początki swojej kariery na tamt, 
terenie;

Jestem w Australii już 2 miesiące,. Pierwsze tygodnie minęły na roz
glądaniu się i zawieraniu, różnych znajomości* Tak się pomyślnie złożyło, że 
bez trudu znalazłem gracę która całkowicie mi odpowiada* Pracuję w jednej z 
największych firm australijskich,. Australian Paper Manufacturers Ltd* jako 
leśnik* Firma zakupuje dużo terenów leśnych i jestem w wydziale oceniania 
drzewostanów* Centralą jest Melbourne - praca jednak kieruje ranie do najdal
szych zakątków Victorji /południowa strona Alp Australijskich/. Miesiąc już 
jestem w rozjazdach - przytem prawie co tydzień spędzam sobotę i niedzielę 
w Melbourne* Victorja bardzo mi się podoba* Drogi są dobre i kwestja odle
głości ICO czy 200 mil nie stwarza uczucia odcięcia od wszystkiego co daje 
cywilizacja.

Ludzie tutaj są naogół prości, ale bezpośredni i sympatyczni* przytem 
v< ośrodkach rolnych i leśnych są bez porównania życzliwsi niż w Melbourne., 
Kampania przeciw napływowi cudzoziemców prawdopodobnie celowo rozdmuchiwana 
jest raczej sztuczna gdyż po zetknięciu się w pracy naogół stosunki układają 
się zupełnie normalnie* Dużo Polaków którzy przyjechali z Niemiec czuje się 
bardzo źle bo przeważnie nie znają języka i nie bardzo mają ochotę uczyć się 
go* Ci którzy przyjechali z Anglii czują się między Australijczykami znacz
nie lepiej*

Możliwości dla prywatnej inicjatywy olbrzymie - jeżeli tylko ktoś nie 
boi się pracy można tutaj dorobić się w krótkim czasie całkiem poważnej for
tuny,

Np* szoferzy, którzy mają swoje ciężkie samochody zarabiają na transpor 
cie Ł. 30 dziennie* Rozmawiałem z kilkoma znajomymi którzy po skończeniu 
swoich kontraktów 2-letnich mają zamiar wziąć się to transportu*

Drugim dobrym interesem jest budowa domów* Bungalow kosztuje tutaj Ł, 
3000 - 4000 a wybudowanie doraku drewnianego zabiorze 4-5 miesięcy / 3 lu
dzi/, Place budowlane podmiejskie zaczynają się od L,170 - 200 62 X 150* 
Bardzo dużo Polaków- buduje swoje domki po skończeniu dziennej pracy. Dla 
zaczęcia budowy trzeba mieć jednak conajmniej Ł*500 - 700. Bardzo niewiele 
z przyjezdnych ma tutaj kapitał w tych granicach - jednak bardzo wielu już 
po roku pobytu zaczyna budować* Za 2-3 miesiące też kupię działkę budow
laną na raty* Pierwsza wpłata Ł*40 resztę płaci się po Ł.3 miesięcznie*

Gdyby ktoś przywiózł tutaj Ł*15C00 sądzę, że w 5 lat łatwo powiększyłby 
kapitał do Ł.50000.

Związek Polaków w Melbourne jest bardzo ruchliwy* Są projektowane różne 
spółdzielnie - które jestem przekonany szybko rozwiną się,

Narazie nie spotkałem jeszcze nikogo z Marynarki Wojennej,"

Z listu kol* Cwaliny czuje się zadowolenie, które mu daje nowe ruchli
we aycie i pomyślne warunki pracy. Cieszymy się , że jego zaradczośó i 
energia zostały właściwie ocenione i jesteśmy pewni jego sukcesów pod wzglę
dem materialnym.

Dalsza nasza droga prowadzi przez Pacyfik do Kalifornii, gdzie osiedlił 
się kol. Wnorpwski i przysyła nam w liście z grudnia 1951 szczegółowe infor
macje o życiu w Los Angeles, gdzie dołączył do swego syna.

"Miasto liczy około 2 milionów mieszkańców* Jest to największe centrum 
przemysłowe na zachodzie Stanów* Poza tym jest to chyba największe miasto na 
świecie jeżeli chodzi'o przestrzeń, którą zajmuje* Przeciętnie 10 mil wzdłuż 
i wszerz samo Los Angeles bez przyległych miast, które są jakby jego przed
mieściami i zwiększają jego obszar podwójnie* Miasto robi wrażenie jakiejś 
stolicy Kongo lub t.p. Wśród palm i mnóstwa innej zieleni rozpościerają się 
ulice szerokie o. pojedynczych, domkach rodzinnych /trawniki i małe ogródki
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przed i za domami./ Domki są ładne, wiele budowanych z dużym polotem archi
tektonicznym,. Ulice takie ciągną się milami wzdłuż i poprzek, miasta* Poza 
tym miasto przecinają wzdłuż i wszerz ulice handlowe na których są sklepy i 
rozmaite instytucje. Ulice te są brzydkie o parterowych lub piętrowych domach 
i robią wrażenie wielkich szop pokrytych reklamami. Po tych ulicach mkną z 
wielką szybkością niezliczone ilości aut* Główne centrum handlu i instytucji 
jest na boku miasta, dopiero tam są ulice podobne do miast wielkich na wscho
dzie U.S.A. z kilkunasto piętrowymi domami wielkimi gmachami publicznymi i 
wielkimi domami towarowymi. Fabryki i wogóle przemysł mieści się przeważnie 
na peryferiach miasta* Na północnym krańcu jest słynny Hollywood tam też mie
ści się świat rozrywkowy. Wieczorem na ulicach handlowych i w centrach roz
rywkowych orgia świateł neonowych, przy których nie widać brzydoty tych ulic. 
Niektóre odcinki ulic wyglądają naprawdę jak w zaczarowanej bajce.

Mieszkańcy miasta to mieszanina narodowości ale wybitnych charakterystycz
nych dzielnic narodowościowych nie ma. Z narodowości najwięcej się rzucają w 
oczy muryni, japończycy /jest ich mnóstwo tutaj/ i meksykańczycy*

Polacy; Polaków jest nie wiele - około paru tysięcy stara emigracja ma 
dwa "domy polskie". Jest tu również kościół - kaplica polska. Nowa emigracja 
jest prawie cała zrzeszona w organizacji "Samopomocy" i mieści się w jednym 
z domów polskich. Nowoprzybyli naogół utrzymują ściślejszy kontakt ze sobą 
niż ze starą emigracją* Jest sporo inteligencji, która wywiera dość duży 
wpływ na inne organizacje polskie.

Z Marynarki Polskiej jest rPs tutaj niewielu; porucznik Majer z żoną, 
ppor. Sarnecki z żoną oraz rodzina Wnorowskich,. Stale jesteśmy ze sobą w kon
takcie* Z Marynarki Handlowej jest tutaj Karol Paprocki, p, Sułkowski, i 
p, Ojczymek, Ziemniewicz,

Zycie towarzyskie wśród "Polonii" jest dość ożywione. Tak zwane "party" 
są bardzo częste wśród nowej emigracji i osobiście kontaktów towarzyskich mam 
sporo i jest z kim pogawędzić na rozmaite tematy, gdyż ciekawych i inteligen
tnych Polaków nie brak.

Warunki życia; Zajęcia takie jak w Anglii o płacy 5-7 funtów tygodnio
wo są tutaj płacone 160 - 200 dolarów miesięcznie. Wykwalifikowany robotnik 
lub rzemieślnik zarabia przeciętnie 300 dolarów* Pracuje się normalnie 40 
godzin tygodniowo - przyczem soboty są wolne, ale wielu pracuje ponad normę - 
gdyż dobrze płaoą. A teraz koszty utrzymania; mieszkanie - 2 pokoje z kuch
nią/ w kuchni obowiązkowo lodówka,, grzejnik na gorącą wodę i piec gazowy/ lub 
przyzwoita połowa domku rodzinnego lub "cottage" 70-100 dolarów. Zycie na 
dwie' osoby obfite 15 dolarów tygodniowo, papierosy są tanie 19 centów - 20 
sztuk. Kina od JO centów do 1 dolara zależnie od dzielnicy.

Zapotrzebowanie na pracowników wszelkiego rodzaju jest ogromne, ale zaję
cia w fabrakach i w rzemiosłach są więcej zróżniczkowane w specjalności niż 
w Europie, wobec czego nowo-przybyli muszą zaczynać od początku. pracy nie.po
trzeba szukać-, gdyż jest tutaj kilkadziesiąt rozmaitych agencji pracy, które 
polują na pracownika, biorąc znaczny procent od pracownika po jego zakontrak- 
towaniu. Rozróżnienia w stosunku do obcych narodowości nie ma, ale nie - oby
watele U.3.A. są w wielu wypadkach nieprzyjmowani do przemysłów wojennych.

Auto; Bez auta nie można tutaj normalnie egzystować* Komunikacja autobu
sowa słaba, gdyż każdy ma auto i jeździ do pracy odległej przeważnie 30 - 60 
minut. Na bocznych ulicach przechodniów nie ma. Szybkość w mieście normowana 
jest do 30 mil, ale większość ją przekracza. Używane w dobrym stanie auto 
500 — 600 -dolarów - 100 gotówką a reszta na spłaty. Nowe 1500 - 2001 na długie 
spłaty do 2 lat. Na tym kończę dość "suche" ogólne informacje. Następnym, 
razem podam ciekawostki."

Wątpimy czy który z czytelników Sygnałów określi informacje kol, Wnorow- 
skiego jako"suche i ogólnikowe". Mamy wrażenie że na dwu stronach swojego 
listu dał tyle rzeczowych i pożytecznych informacji, że po przeczytaniu jego, 
listu ma się wyjątkowo jasne wy obrażenie o warunkach życia w Los Angeles. 
Czekając na dalsze korespondencje przesyłamy życzenia powodzenia oraz pozdro
wienia dla kol.kol. Majera i Sarneckiego.

Na północ od Kalifornii w prowincji Alberta w Kanadzie mieszka kol.
Korsak, którego list z dnia 11*12.51 zamieszczamy poniżej:

"Drogie"Nasze Sygnały'"' !' Jak wiecie do Konady wyemigrowałem wraz z żo
ną w 1948 r, i zatrzymaliśmy się w Edmonton, stolicy prowincji Alberty.

Pierwsze wrażenie o Kanadzie nie było szczególnie dobre* Jednakże po 
pewnym czasie stwierdziliśmy, że nie wszyscy Kanadyjczycy są nieprzychylnie 
nastawieni do nowych emigrantów.



Jeżeli człowiek jest przygotowany do ciężkiej pracy oraz okazuje przy
najmniej chęć nauczenia się ich języka wówczas większość Kanadyjczyków ustc 
sunkowuje się do nowego przybysza przyjaźnie.

Go najbardziej - uderza tu w Kanadzie przybysza z Europy to kompletny 
brak kultury umysłowej i wielu Kanadyjczyków zdaje sobie z tego sprawę* Nato
miast rzeczy które składają się na komfort jak żywność}i ubranie,, samochody 
jest tu nadmiar,. Naturalnie dla europejczyka to bogactwo materialne nie za
stąpi całkowicie braku kulturalnego tła.

Jest jednak jedna rzecz, która daje rekompensatę za wszystkie braki a 
mianowicie Góry Skaliste.. Są. to jedne z najdzikszych i najpiękniejszych gór 
jakie widziałem w moim życiu. Jako "skoczybrózda" dość często mam okazję słu 
bowo”jeździć w góry" i zawsze jestem pełen zachwytu dla ich piękna,

W Edmonton jest około 5000 Polaków,, większość stanowię, emigranci z kra 
ju którzy przybyli tu przed II woją światową* Działalność kulturalna i oświa 
towa w polskich związkach jest bardzo ożywiona* Por.mar* J.Hedin."er, z który 
jesteśmy jedynymi przedstawicielami Mar.Woj. na tutejszym terenie, prowadzi 
polskie audycje radiowa przyczyniając się w ten sposób w bardzo dużej mierze 
do podtrzymania ducha narodowego wśród starej i młodej emigracji,.

Przy tej sposobności wyrażam mój podziw i uznanie dla wszystkich kolego 
pracujących dla "Naszych Sygnałów" oraz przesyłam moje najlepsze życzenia".

Wszystkimi miłośnikom gór zrobiłby kol. Korsak dużą przyjemność' gdyby w 
którejś ze swoich następnych korespondencji zechciał opisać jedną ze swych 
podróży służbowych w Góry Skaliste, gdyż mało kto ma sposobność do ich zwie
dzania.

. Z Edmonton droga nasza prowadzi na wschód do Wielkich Jezior gdzie w 
U.S.A, w stanie Illinois niedaleko Chicago otrzymał pracę kol* Lutkiewicz. 
Zapowiedziany przez niego, pierwszy list z U.S.A* daje również swobodną i be 
obsłonek ocenę rzeczywistości argentyńskiej* Pod datę, 21,.12. 51 pisze kol. 
Lutkiewicz;

"Zamiast "Greetings Card" przesyłam życzenia dla wszystkich kolegów w 
postaci świątecznego egzemplarza gazetki fabrycznej* Odtwarza ona niektóre 
charakterystyczne cechy dużej fabryki rzędowej. Ale zacznę od początku, Po 
przeszło dwuch latach milczenia chcę podzielić się z kolegami wrażeniami. 
Właściwie dwa lata, w Argentynie można skreślić z życia, co skraca czas mego 
milczenia. Ten okres ja skreślam z mego życia choć bardzo mi szkoda każdego 
roku, każdego dnia nawet* W Argentynie przeszedłem rozmaite koleje - zacząłem 
jako tokarz na nocnej zmianie w średniej temperaturze 95° F. i tak przez 
p rawie trzy miesiące* Potem byłem kreślarzem, konstruktorem narzędzi,, szefem 
biura produkcji i przez ostatni rok szefem biura kontroli dużej firmy budowla
nej,. Dlaczego mogłem dojść do dużego stanowiska w firmie budowlanej tylko 
nierealne stosunki argentyńskie mogą to wytłumaczyć* Pomimo, że miałem piękne 
biuro w śródmieściu, sekretarkę z zielonymi oczami i miłe stosunki w biurze, 
pomimo, że należałem do jednego z najlepszych klubów - "Club Hipico Argentine" 
- nie mogłem przyzwyczaić się do środowiska, gdzie bufonada, niesłownośó- i za
kłamanie króluje* Są to moje osobiste przekonania i jako takie je podaję* 
Przytoczę jeden przykład* Moja firma operowała miljonami, miała zamówień rzą
dowych na około 30 miljonów peso, ale do dnia mego wyjazdu żadnej roboty nie 
zaczęła, choć: pobrała wszelkie możliwe zaliczki* Zwalniając się dostałem pięk
ne świadectwo i dwa czeki za zaległe pobory na przeszło 1000 pesos. Ale czeki 
okazały się bez pokrycia. Zęby nie nasz Wspólny kolega por.mar* inż* Zygmunt 
Kiciński, który te czeki jednak przyjął, zaprotestował a mnie wypłacił gotów
ką z własnej kieszeni, wogóle nie mógłbym wyjechać z Argentyny, tracąc wizę 
i może okazję pracy* Taka jest Argentyna*

Nie sądzę żeby ktokolwiek z nas mógł stać się argentyńczykiem, nasiąknąć 
niedowierzaniem do wszystkiego co jest nieargentyńskie i wrogością do walki 
jaką się prowadzi na świecie o ideały wolności osobistej i moralności społecz
nej,

19-go lutego b.r* przyszedł do Buenos Aires z wizytą H.M.S."Superb". 
Poszedłem do portu zobaczyć. Zobaczyłem piękny prawdziwy okręt. Zobaczyłem 
znów prawdziwych marynarzy. Nie czarnych, krótkonogich brzuchaczy, ale wys- 
smukłych , niebieskookich blondasów* Tb była ostatnia kropla, która przelała 
moje argentyńskie puhary podrabianych .trunków. Na drugi dzień zaniosłem do 
Attache Morskiego przy U.S. Embassy list, który zacząłem: "Refering to the



- 17 - /

war effort which U.S., is now undertaking I take the liberty of presenting my 
application for duty on any service which you might consider convenient,, in 
the U.S. Navy or in industry"... i po podaniu danych moich o przygotowaniu do 
pracy zakończyłem; — "I should like to mention that although life in this 
country does not entirely appeal to me, my situation is not so bad as to 
oblige me to venture upon something else. —. I simply apply for duty, because 
for me as a Pole the war has never ceased, and I am prepared to take my job 
in U.S.,..where I might be useful. - As mentioned above I was not afraid to 
begin as a turner",

W końcu września dostałem wizę* lb-go października wyleciałem do New 
Yorku, 25-go października zgłosiłem się do Naval Dept., w Washington i 28-go 
października zameldowałem się w U.S. Naval Ordnace Plant, Forest Park, pod 
Chicago. Trzy dni trwało wypełnienie różnych "forms" badania lekarskie i 
interview. G-bdzina interview z Chief of Tool Design Dpt. , i jedno z pytań: 
"my tu nie używamy całek i różniczek, ale Pan pamięta może czemu się równa 
pochodna np. +• gjJ- + 4 ". Pamiętałem! Potem prawie godzina rozmowy z 
Chief of Engineering Dpt. jedno z pytań: - czy cechy wytrzymałościowe alumi
nium sę bardziej zbliżone do stali czy żeliwa. Namalowałem mu, trzy wykresy. 
Błogosławiłem niedospane noce w baraku w Okehamptcn, kiedy przygotowywałem 
się do wykładów na Liceum Elektrycznym. W godzinę później przysięga lojalnoś
ci w stosunku do konstytucji i rzędu a w dalsze pół godziny papierek;"notifi
cation of personal action, Navy Department",,

I tak zostałem zaangażowany do największej fabryki torped i innych pas
kudztw w charakterze Ordnance Engineer w Engineering Division, Production 
Design Branch, z poborami $.5O6O rocznie. Jest to U.S. Civil Service, więc 
płaca jest mniejsza niż.w przemyśle, prywatnym* ale sę za to inne przywileje. 
Podatek niestety prawie 2q% powiększony jeszcze przez inne opłaty,,

Stosunki y biurze mam bardzo przyjemne i bardzo koleżeńskie, praca nadz
wyczaj ciekawa. Co do s-tóunków to np, wszyscy wiedzieli', że przyjechałem na 
własny koszt i jestem bez pieniędzy. Wołaję mnie do Industrial Relation Dpt,. 
gdzie siedzi trzech panów i martwi się jak mi dopomóc, choć o nic nie prosiłem 
Po paru telefonach dyrektor departamentu zabiera mnie do samochodu i jedzie- 
my do banku gdzie poręcza za mnie i dostaję $ 200 pożyczki rozłożonej na 8 
miesięcy. To w pierwszym dniu pracy.

Fabryka jest piękna nowa i bardzo duża. Dyrektora nie ma. Jest Commanding 
Officer. Czystość jak na okręcie,, Pomoce w pracy takie jak tylko amerykańska 
fabryka dać może. Jednym słowem jest to znów Navy, z podniesieniem bandery 
o 8-ej rano i.t.d. Podałem powyżej niektóre szczegóły, które mogę się przy
dać dla kogoś, ktoby zdecydował się na szukanie pracy w U.S.A., Do wyjazdu 
do Argentyny nikogo bym nie namawiał* Do wyjazdu do Stanów namawiam wszytkich 
co się nie boję pracy i gotowi sę na wysiłek. Osobiście jestem szczęśliwy że 
tu jestem. Myś lałem* że gdy wstępię na ziemię amerykańskę będę jakoś specjal
nie podniecony.. Byłem zdziwiony że tego uczucia nie doznałem. Mam jeszcze 
jedno przyjemne uczucie, że.widzę idee dla której się pracuje, że jestem czyn
nym członkiem społeczeństwa,, które robi ogromyn wysiłek dla dobra ogółu i 
choć często psioczy to jednak nieszkodliwie.

Na tym kończę ten list. Wszystkich kolegów i przyjaciół rozsianych po 
świecie tę drogę pozdrawiam i życzę'pomyślności w Nowym 1952 Roku.

Zgłaszam również swoję gotowość służenia informacjami i poradę dla za
interesowanych, będź to drogę korespondencji osobistej będź też przez nieza- 
stępione "Nasze Sygnały".

List kol. Łętkiewicza- daje świadectwo starej i niezmiennej prawdzie, że 
konsekwencja postępowania i energia połęczona z kwalifikacjami fachowymi mu
szę doprowadzić do sukcesu nawet na trudnym i obcym gruncie. Wszyscy którzy 
znaję kol. Łętkiewicza przyłęczę się niewętpliwie do szczerych życzeń Redak
cji Sygnałów które mu przysyłamy na poczętek na nowym terenie pracy i. do wy
razów podziwu z Jego osięgnięć i zdolności do pokonywania naprawdę niebyleja-- 
kich-trudności.

•Z Illinois przenosimy się do stolicy U.S.A. gdzie chwilowo znajduje się 
długoletni nieodżałowany pracownik Samopomocy kol. B,. Liszewski, który opuś
cił An-lię około J miesięcy temu. 77 liście z Washingtona pisze on;

"Za zwłokę w napisaniu listu bardzo przepraszam. Nie miałem możliwości 
jakiegokolwiek ustalenia się gdyż obiecywali mi pracę to dziś to jutro aż
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w końcu postanowiłem uciekać z Nowego Yorku, gdyż miasto to nie podoba mi 
się zupełnie,, Washington jest o tyle przyjemniejszy, że każdy odpowie na 
pytanie, miasto czyste i zadrzewione, pełno urzędów, urzędników i inteligen
cji,. Posad księgowych całe szpalty ogłoszeniowe, lecz o ile o moją osobę cho
dzi, to spóźniłem się z przyjazdem tutaj o 15 lat, gdyż przyjmują tylko do 
lat 40. To mnie narazie nie zraża i jestem zadowolony że przyjechałem. Jest 
cały szereg innych możliwości egzystencji i to dobrej. Stara emigracja jest 
nieprzychylnie ustosunkowana do młodej. Są oczywiście wyjątki. Właśnie u ta
kiego wyjątku mieszkam. Jest to prosty człowiek, który przybył tutaj 20 lat 
temu, Dorobił się, ma własny dom z ogrodem, garażem i nowym Chevroletem de 
Łuxe, Obwozi mnie po mieście. Karmią ranię jak. na utuczenie i jedna kumoszka 
przez drugą pokazuje swoje zdolności kulinarne........... Żałuję bardzo, że sprze
dałem w Londynie przed wyjazdem maszyny do pisania i stary powielacz. Tutaj 
te rzeczy są bardzo drogie a mając je mógłbym śmiało taki interes tu urucho
mić i całkiem dobrze zarobkować,"

Kol.. Liszewski jest również jednym z przykładów że wiek nie stanowi za
sadniczej przeszkody w emigracji, jeżeli posiada się zasób energii zaradność 
i dobre kwalifikacje fachowe. Jesteśmy pewni, że w następnym swym liście 
doniesie nam o znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia i życzymy mu powodzenia 
w. jego staraniach.

Z Washingtonu. w parę godzin dostajemy się do New York'u, gdzie w Brook
lyn 'ie pracuje kol. Brożek. W liście z dnia 1.1,52 tak opisuje on warunki 
życia w U.S.A. ’

"Obszerny list pisany uprzednio z przerwami nie doczekał się wysłania 
i wogóle na skutek zmian jakie stale■zachodzą stracił na aktualności,. Dlate
go piszę ponownie. Szybko tu czas mija, zwłaszcza, że wieczorami uczęszczam: 
do szkoły kreśleń technicznych. Po przybyciu tu w kilka dni już zacząłem 
pracować. W trzy miesiące później zmieniłem pracę a raczej fabrykę i otrzy
małem lepszą zapłatę bo 1 dolar i 66 centów na godzinę. Tydzień pracy jest 
pięciodniowy po 8 godzin dziennie, pracuję jednak over time, który jest le
piej płatny,. Fabryka produkuje różne obrabiai&i jak również remontuje te 
które były odstawione .po zakończeniu wojny w różnych zakładach, W fabryce 
istnieją ubezpieczenia społeczne jak w wypadku bezrobocia choroby i.t.p. 
Ubezpieczenia te są obecnie wprowadzane prawie przez wszystkie zakłady prze
mysłowe. Jak wiadomo ogólnie zarobki są tu inne. Inne są również i wydatki, 
jednak już za połowę tygodniowego zarobku można żyć bez porównania lepiej 
niż w Anglii gdzie należało wydać na to samo całotygodniowy zarobek.. Średnio 
pracujący w Anglii musi godzinny zarobek, wydać naprzykład na dwa funty jabłek 
tutaj za godzinny zarobek otrzyma 10 funtów. Może nie w tej proporcji ale 
podobnie przedstawia się sprawa z innymi artykułami, bo z reguły tutaj siła 
nabywcza zarobku tygodniowego jest wyższa niż w Arg lii. W Anglii średnio 
trzeba pracować na parę butów dwa i pół dnia, tutaj zaś nie więcej jak około 
6 godzin. To samo dotyczy bielizny. Koszula w Anglii kosztuje 1 dzień pra
cy, tutaj za dzienny zarobek można kupić trzy takie koszule. Dla jasnego zo
brazowania podam poniżej ceny szeregu artykułów pierwszej potrzeby. Gaz i. 
światło są również tańsze,. W lecie są tu ceny niższe niż w zimie. Warzywa 
zaś i owoce tańsze niż w Anglii, Funt masła 90 c. funt tłuszczu wieprzowego 
28 c. słoniny 25 - 35 c. jajka od 58 do 95 za tuzin, cukier 10 c. ryż tak 
jak w Anglii, Drogie jest mięso wołowe funt 1,2q - 1.50 wieprzowina od 80o 
do 1 dolara. Drób od 50 - 90 c. za funt. Chleb jest trzykrotnie droższy niż 
w Anglii ale większa rozmaitość. Ponieważ w lecie klimat w New Yorku jest 
raczej tropikalny przeto nieodzowne jest posiadanie lodówki. Ceny lodówek od 
125 dolarów do kilkuset ale to już za rzeczywiście luksusową. Podałem wie
le punktów dodatnich możnaby jednak wyliczyć również i wiele ujemnych, lecz 
może to już innym razem."

Dziękujemy kol. Brożkowi za wyczerpujące praktyczne wiadomości i prosi
my o zasilanie nas częściej swymi korespondencjami,.

Na zakończenie dzisiejszej rubryki z kolegami po świecie zachowaliśmy 
jak zwykle list kol, Hessa z dnia 5.12.51 który w swój systematyczny sposób 
daje swój punkt widzenia na nastroje polityczne i sytuację światową oglądaną 
z perspektywy amerykańskiej.



-19 - /m
’’ ... Wybór C-hurchill'a i nadchodzące wybory prezydenta w U.S.A. z wiel

kimi nadziejami na przejście Eisenhower'a i Dewey'a zmniejszają korzyści 
"cold war" dla Stalina - gdyż jego wyrachowanie i czekanie, aż niedołężne 
rządy i chaos gospodarczy "rozłoży" Anglię i U.S.A, beż użycia siły wojennej 
- przeciągają się na okres poza jego możliwości życiowe. Konieczność akcji 
zbrojnej ze strony Sowietów zwłaszcza, wobec postępów sowieckich w dziedzi
nie atomowej wysuwa się znowu na pierwszy plan,.- Nastąpi to pewnie w postaci 
kilku akcyj w Azji i na Bliskim Wschodzie we wrzącym świecie muzułmańskim 
/Egipt, Maroko, Persja/ a po odciągnięciu pokaźnych sił amerykańskich na te 
odległe tereny, będzie można wykonać główne uderzenie na zachodnią Europę 
i atak powietrzny na Anglię, Stary Churchill zupełnie słusznie zakłada, że 
Anglia będzie głównym celem lotniczym Stalina, który dla Sutego potencjału 
wojennego potrzebuje jedynie kontynentu Europy z jego przemysłem, a Anglia 
będzie albo pozostawiona spokojnie na uboczu/jak Szwecja w ostatniej wojnie/ 
lub skazana na zagładę /tak jak 'planował onraiś Hitler/ To pierwsze rozwią
zanie jest główną nadzieją Bevana i jego kliki, którzy 'sądzą, że jak Anglia 
wyrzuci Amerykan, podwinie ogon i będzie "służyć na dwóch łapkach" przed 
Rosją, to Stalin łaskawie pogłaszcze ich.po pustym łebku i pozostawi Albion 
w spokoju. Oczywiście to dziecinne majaczenie i prawdopodobieństwo akcji wo
jennej przeciw Anglii, ewentualnie nawet przed atakiem na Zach. Europę, jest 
bardzo realne lecz dla przygotowanej i zdeterminowanej obrony szanse odpar
cia uderzenia są równie wysokie. Sytuacja z ostatniej wojny - samotnej Anglii 
u brzegów podbitej Europy prawdopodobnie się powtórzy. Oczywiście taka sy
tuacja byłaby dla nas najkorzystniejsza, gdyż obaliłaby groźne widmo odro
dzonych sił zbrojnych Niemiec, które w wypadku utrzymania .się Zach. Europy 
grałyby .pierwszorzędną rolę w tyra spróchniałym towarzystwie francusko- wło
sko - belgijskim /e.t.c./ i po wojnie dyktowałyby warunki pokoju jedynie w 
myśl interesów Germanii. Pozatera? pozwoliłaby na odrodzenie Rządu i Sił Zbroj
nych Polskich znowu na terenie Anglii - gdyż w U.S.A. takie możliwości są 
prawie nie do pomyślenia z dopuszczeniem nas do głosu na forum politycznym 
świata - gdzie obecnie wogóle nas niema,
. . ।Tutaj w Ameryce ludzie powoli oswajają się z grozą wojny atomowej w 
myśl staropolskiego "jakoś to będzie", a wzrastający bezsprzecznie potencjał 
wojenny U.S.A. zaczyna coraz silniej cisnąć bolszewików do powzięcia decyzji 
- "cold or hot war". Prasa amerykańska pełna jest rozważań, porównań i przy
puszczeń jak przyszła wojna będzie wyglądała i jaki będzie jej prawdopodob
ny przebieg, co. ma charakter rozmyślnego przygotowywania i oswajania społe
czeństwa z możliwością niespodziewanego wybuchu wojny z wszystkimi jej no
woczesnymi okropnościami. Ostatnio ćwiczono w N.Yorku alarm płótniezo-ato- 
mowy z zupełnie dobrymi wynikami i poczucie bezbronności wobec ataku atomo
wego zaczyna zanikać. •

Oczywiście niewiadomo jak to będzie naprawdę gdy bomby zaczną lecieć - 
■lecz przypuszczam, że nie gorzej niż w Londynie w ostatniej wojnie.

Wracając do spraw codziennych - oswajam się 'coraz bardziej z morskim 
światem amerykańskim i czuję się coraz bardziej "w domu";, ciągle chodzimy 
po ciepłych wodach, z krótkimi postojami w N.Yorku, tak, że zupełnie nie 
wiem co się w tutejszym światku polskim dzieje, lecz z góry wiem, że nic po
ważnego.

Mam za to dużo kontaktów i wieści z miejsc gdzie chodzimy, co uzupeł
nia obraz amerykański widziany jedynie w N. Yorku."

W dzisiejszej rubryce "Z Kolegami po Swieoie" z szeregu korespondencji 
przebija zdrowy optymizm ludzi pracujących w swojej dziedzinie, która daje 
im zadowolenie moralne i powodzenie materialne. Czy jest to przypadkowy 
zbieg okoliczności czy jest wyrazem pewnej poprawy w ogólnej sytuacji Kole
gów - czas i dalsze korespondencje wykażą. Niemniej notujemy ten fakt z za
dowoleniem nawet gdyby miał on charakter przypadkowy. Oznacza to przecież 
że już pewnej ilości z nas powodzi się dobrze, że przestali wegetować a 
zaczynają żyć normalnym życiem.. W trosce i niepokoju z jakim śledzimy losy 
wszystkich Kolegów daje to wytchnienie i przebłysk optymizmu, o którym juz 
prawie zapomnieliśmy w ostatnich latach.
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W ostatniej chwili otrzymaliśmy od adm, K. Korytowekiego wyciąg z listu 
jaki otrzymał on od kpt.mar. Bohdana PAWŁOWICZA /Rio de Janeiro, rua Xavier 
Silveira 72, apto 201/, który w dniu 10.2.52 pisze co następuje;

"...Dziś w dzień Święta Marynarki Wojennej postarałem się, aby w kościele 
polskich w Rio, Sao Paulo, Kurytybie i Porto Alegre zostały odprawione Msze 
Święte na intencję dusz Oficerów i Marynarzy poległych podczas wojny 1939-1945

W Rio de Janeiro piękną mszę świętą dla kolonji polskiej odprawił ksiądz] 
.prałat-pułkownik W.Słapa* Maleńka grupka marynarzy byłe. obecna. Kmdr.A. Łoś 
mat rez./of.mar.handl/ Edward juźwiak, mat Ludkiewicz, mat Wierzbicki i ja.

Myślałem o wszystkich zmarłych i żywych, myślałerm o przyjaciołach i blis
kich mi, myślałem o.........wszystkich was, którym oddałem tyle’serca i myśli."

Przy;'isek, 1 tuuakcji; Dziękujemy p.adm. K.Korytowskiemu za uprzejme podzielenie 
się z nami treścią powyższego listu,. Z wielkim zadowoleniem witamy inicjatywę 
szanownego kol. kapitana B. Pawłowicza i jesteśmy mu wdzięczni, za tak wyrażon 
pamięć o Marynarce,. Znając jego możliwości,"prosimy o pamiętanie. że "Nasze Sy 
gnały rade będą drukować Jego korespondencje. Mamy 'wrażenie, że możnaby wielu 
ciekawych wiadomości udzielić w tych korespondencjach ogółowi naszych czytelni 
ków, a tym samym podtrzymać łączność z tą grupką kolegów, którzy znajdują się 
na obszarze Brazylji. prosimy przekazać nasze pozdrowienia pozostałym kolegom 
i przyjąć od nas życzenia wszelkich pomyślności.

---- ooOoo-----

W dotychczas wydanych osiemnastu zeszytach "Naszych Sygnałów7" ukazały si7 
wypowiedzi, artykuły, korespondencje i listy następujących 78 osób;

J. Anczykowski, geń.dyw. W, Anders, The Rt.Hon.Viscou.nt Astor, M.Białowski, 
B,Biskupski, M.Bocheński, W.Bogdanow, I.Broszkiewiczowa, J.Brożek, J.Busiakie- 
wicz, Z.Cedro, A.Cwalina, J„Dobrodzięki, T.Farbisz, J.K.Fojcik, W.Francki, 
M.Gawroński, H.Gryko, A.Guzowski, J.Hedinger, K.Hess, H.HÓyer, E.Hoyerowa, 
M.Hrynkiewicz - Moczulski, A.Hulewicz, ’7,.Januszewski, T.Jekiel, M.Kadulski, 
L. Kawę miński, adm.E.L,Stuart King,C,.B.M.-,V.O., ' Z.Kleczyńska, gen.dyw.S.Kopańsk 
S.Kopecki, 7'.Kosianowski-Lorenz, J. Krajewski, J.Krakus, T,Kubiakowski, B.Listew 
ski, K.Łagowski, B.Łątkiewicz, W.,Łomidze, Z.Łopuch, I.Lubieński, H.Maciejewski, 
B.Markowski, S.Mayak, adm.R.McGrigor,G.C.B.,D*S.0.,First Sea Lord, J.Mendó, 
E,W.Miodoński, W.Nadratowski, H.J.Ogórek, B.Pawłowicz, A.Piechowiak, J.PieńkowsI 
J.Pizuński, E.Pławski, E.Pokładnik, Z.Proszek-Siemaszko, W.przygodski, Re ar adm, 
S-.M.Raw, G.B.E., S.Reszitny, ś.p.K.Sadowski, K.Sawicz-Korsak, C-aptain R.P.Selby, 
D,S.O.,R.N., H,Strąk, K,.Szaiewicz, Vice adm. J.Swirski, adm. E.A.Taylor, C.M.G., 
G.V.O., J.Tumaniszwili, R. Tymiński, kontr.adm. J.Unrug, StJYłodarczyk, C.Wnorow- 
ski, B.Wroński, J.Wróbel,.prez.R.P. A.Zaleski, L.Ziembicki, B.Ziętak,

---- ooOoo-----
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