
80, Drayton Gardens. London, S.W.IO. TeL: FREmantle 1728

n

o n*

i/5O| (tiZcjk/rfenu iMw rola/ Londyn, 15 lutego 1950 r

'tarur
MfdnU

| g, p- ą tfeó***’*^^
• (Ipb iAW.C

W załączeniu przesyłamy sprawozdanie

44 * .

z działalności Zarządu Głównego Samopomocy Marynarki

Wojennej za rok 1949

Wszelkie sugestie i wnioski dotyczące

spraw organizacyjno - gospodarczych i personalnych 

na Walny Zjazd Stowarzyszenia, prosimy przysyłać do 

dnia 15 marca b.r



P*R OGRAM

Walnego Zjazdu Stowarzyszenia w dniach 25 i 26 marca 1950r.

25 marca godz. 09.00 - 10.00 - weryfikacja uczestników Zjazdu 
sobota Ip.OO - 12.30 - obrady na plenum

12.30 - 14.30 - przerwa obiadowa
14.30 - 17.00 - obrady na plenum
17.00 - - obrady w komisjach

26 marca 
niedziela 10.00 - .12,30 - obrady na plenum

12.30 - 14.30 - przerwa obiadowa
14.30 - 17.00 - obrady na plerium
17.00 - - herbatka towarzyska

Porządek Obrad

1,Zagajenie
2 .wybór Prezydium Zjazdu
3 .Przyjęcie porządku dziennego
4 .Wnioski Komisji Weryfikacyjnej
5 .Wybór Komisji :

programowej / zadania i prace S.M.W. na rok następny/ 
finansowo gospodarczej 
matki 
skrutacyjnej

6.Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego S.M.W. za rok 194-9.

7.Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej i wniosek w sprawie 
absolutorium ustępującemu Zarządowi

8.Dyskusja nad sprawozdaniami

9.Sprawozdania i wnioski komisji 

10.Uchwalenie programu pracy na rok 1950

11,Uchwalenie budżetu na rok 1950

12 .Wybór nowych władz Stowarzyszenia
a/prezesa Zarządu g-lównego 
b/Członków Zarządu głównego 
c/Gł,Komisji Rewizyjnej 
d/Sądu Koleżeńskiego

13 .Przyjęcie wniosków i rezolucji

14 .Zamknięcie Zjazdu



ty

SPRAWOZDANIE Z-DZIAŁALNO:CI ZARZADU GŁÓWNEGO

MARYNARKI WOJENNEJ ZA ROK 1949.

1. Sprawy Organizacyjne

a/ Ukonstytuowanie się Zarządu Głównego
' ■ . /

Zarząd Główny wybrany na tytym Walnym Zjeździe Członków i Delega
tów S.M.W., odbytym-w dniach 26 i 27 marca 1949 ukonstytuował się 
na pierwszym sY^ym posiedzeniu w dniu 28 marca. 1949 jak następuje;
Prezes
I-szy wice prezes 
Il-gi vri.ce prez’ęs 
Sekretarz
Z-ca sekretarza
Skarbnik
Z-ca skarbnika

- kol. T.Podjazd Morgenstern
- kol.B.Wroński
- kol,F.Biel
- kol. J, Busiakievri.cz
- kol,M.Hrynkiewicz Moczulski
- kol,J.Chojnowski
- kol.Z.Łopuch.

Na tym samym zebraniu ukonstytuowały się Komisje w następującym 
składzie;

Do Komisji klubowej weszli ; Przewodniczący kol,S.Rusiecki
" B,Wroński
" J. Busiakievri.cz
" E. Iwaszkiewicz
" T.Nowicki

Do Komisji gospodarczej : Przewodniczący kol.F.Biel
" J.Busiakiewicz
" J.Chojnowski
" Z,Łopuch
" S.Pawiński

Do Komisji wydawniczej : Przewodniczący kol.B.Wroński •
" M.Hrynkiewicz 

Moczulski
’ " K.Siemaszko

" S.Pawiński

Do Komisji opieki : Przewodniczący kol*A.Jaraczewski
" E.Iwaszkiewicz
" A. Górski
" W.Starzewski
" J.Puzio.

b/ W ciągu kadencji zrezygnował ze stanowiska Skarbnika o powodu 
braku czasu kol,Chojnowski. Funkcję tę przejął kol.Biel.
W tym okresie zrezygnował, z przewodniczącego w Komisji Opieki 
kol.Jaraczewski. Funkcję, tę przejął kol,Chojnowski.
Ustąpił z-Zarządu Głównego kol.Iwaszkiewicz,który na podstawie 
konkursu został zatrudniony jako Kierownik Kancelarii S.M.W. z 
jednoczesnym prowadzeniem działu zatrudnienia i rozmieszczenia.

2.Dane Ewidencyjne.

Stan ilościowy członków S.M.W, na dzień 1.1.1950 r.

Ogólna ilość członków rzeczywistych - 613
Ogólna ilość członków wspierających - 23

W myśl Statutu członkowie mogą należeć do Kół lokalnych,względnie 
bezpośrednio do centrali S.M.W, w Londynie,

Busiakievri.cz
Busiakievri.cz


Koła lokalne istnieją następujące; Londyn - -182 
Plymouth ■- 53 
New York - 43

Należy bezpośrednio do Centrali w Londynie - 335

Ilość członków płacących składki regularnie - 380 
Ilość członków zalegających od pół roku do roku - 115 
Ilość członków zalegających ponad jeden rok . - 118

Ilość członków osiedlonych w W.B. - 500
Ilość członków osiedlonych na stałe poza W.B. - 48

Ilość członków pływających - 125

Ilość członków, których nie posiadamy adresów - 65

Ilość członków oficerów j. 2q9 co wynosi J4,2% ’ ' .
Ilość członków podoficerów - 211 co wynosi 34,2/
Ilość członków marynarzy - 177 °o wynosi 28,8%'
Ilość członków b.urzędników Mar.Woj. - 16 co wynosi 2,8%

W ciągu .roku 1949 wstąpiło do Stowarzyszenia 88 członków. •

Jak z powyższego zestawienia wynika,i zgodnie z naszymi, przewidy
waniami, charakter naszego Stowarzyszenia zmienił się zasadniczo 
i organizacja przestała być organizacją terenową. Zważywszy że, 
Koło Londyn praktycznie nie istnieje i skupia się raczej ze wzglę
dów zupełnie zrozumiałych przy Centrali, olbrzymia większość człon
ków, bo Z517 należy wprost do Stowarzyszenia, a nie przez Koła.
Taki stan rzeczy w znacznym stopniu utrudnia wszelką pracę, 
Wyniki pracy Stowarzyszenia są więc siłą rzeczy uzależnione od 
poczucia solidarności i potrzeby Łączności z własnym.środowiskiem, 
każdego poszczególnego byłego członka naszej Marynarki.Wojennej,

3, Program pracy uchwalony na Walnym Zjeździe dla Zarządu Głównego 
na rok 1949.

Komisja Programowa wyłoniona na Walnym Zjeździe Członków i Delega
tów S.M.W. w marcu 1949 r,, uchwaliła dla Zarządu Głównego S.M.W. 
następujący program prac i zadań, na rok 1949, którego punkty i 
wykonanie podajemy poniżej ;

1-szy punkt programu - W oelu zabezpieczenia stanu posiadania, 
zainwestować posiadane kapitały.w nieruchomości, kierując się za
sadą większej gwarancji,nawet przy zmniejszonym zysku.

Wykonanie.Zalecenie zainwestowania kapitału, postawione Zarządowi 
przez Komisję Programową Walnego Zjazdu w rozumieniu Zarządu i 
Komisji Programowej, podkreślało, przewagę gwarancji nad zyskiem, 
W dyskusjach swych, Zarząd S.M.W. przyjął, że inwestycją, któraby 
kompromisowo rozwiązywała problem gwarancji i zysku, byłoby kupno 
średniej wielkości boarding housu. Zarząd Główny S.M.W. nakreślił 
sobie warunki i wymagania techniczne uwzględniając własne możliwości, 
finansowe. W porozumieniu z agencjami i pośrednikami nieruchomości, 
Zarząd rozpoczął poszukiwania objektu odpowiadającego naszym celom, 
W ciągu roku przeglądnięto kilkadziesiąt ofert, z tego obejrzano,, 
dwadzieścia kilka domów. W nielicznych tylko wypadkach objekty te 
w przybliżeniu odpowiadały naszym celom i możliwościom, ale i tutaj 
po bliższym wglądzie i pertraktacjach okazywały się rozbieżności 
między naszymi życzeniami, a rzeczywistością.
Objektem, który najwięcej był zbliżony do naszych wymagań .był dom 
przy 69, Earls Court Sguare, po czasowym zarzuceniu tej sprawy, 
podjęto ją na nowo, gdyż po oględzinach innych objektów, ten 
okazał się najodpowiedniejszy, W obecnym stanie rzeczy i w chwili



pisania sprawozdania, negocjacje o ten objekt trwają.
Objektem, który przez -dłuższy-ozaś zatrzymał na sobie uwagę Zarządu, 
było prze jęcie-Klubu Białego Orła, ;pó gruntownym jednak rozpatrzeniu 
sprawy, Zarząd S.M.W,-doszedł dó"przekonania, że mimo pozorów, 
przedsiębiorstwo to nosi w sobie duże ryzyka. • '
Obawa Zarządu przed nieodpowiednim ulokowaniem' kapitału, ostrożność i 
trudności.w znalezieniu odpowiedniego objektu nie pozwoliły Zarządowi 
na sfinalizowanie tego punktu programu w'okresie jego kadencji.

2-gi punkt programu - Stworzyć w ramach Zarządu Głównego-Komitet Opieki 
złożony z trzech członków, którego zadaniem będzie;

' a/pomoc finansowa członkom
■'■'■■ b/pomóc społeczna i prawna ;

ad punkt a/w tym celu należy wyodrębnić pewien fundusz pożyczkowy, 
■którego wysokość'będzie się wyrażała w pewnym procencie
/ 5 do L0% / otrzymanych darów na rzecz Samopomocy.
Pożyczki tebędą udzielane na podstawie poręki dwuch

1 -poręczycieli lub gwarancji, przyczyni pożyczki powinny.być 
oprocentowane na 3%.

Wykonanie, Zgodnie z wytycznymi Walnego Zjazdu stworzono w ramach 
Zarządu Komitet Opieki, którego zasadniczym zadaniem było niesienie 
pomocy członkom. Przez pomoc- śfozumianó także udzielanie pożyczek ' 
zwrotnych członkom-. Każde z napływających podań było rozpatrywane i w 
olbrzymiej większości wypadków pożyczka, względnie pomoc w innej 
postaci została udzielona, ■ -
W nielicznych wypadkach, gdy prośby przekraczały możliwości Komitetu, 
pożyczek nie udzielano, gdyż fundusz dyspozycyjny był ograniczony ..... 
klauzulą Walnego -Z jazdu uchwalającą na cele pożyczkowe 'do 10% wpływów 
z darów.
Ogólna suma, na jaką zostały udzielono pożyczki w roku budżetowymi 1949,.
vynosi Ł.199.10.0, -
Zwrot pożyczek został obdarowany odpowiednimi gwarancjami tak że w 
porównaniu do lat poprzednich należy uważać, -że, dłużniój-'-3p>łacają je 
w sposób zadawalający, . . ■ - •
Na ogólną sumę pożyczoną Ł.199.10,0. zostało spłacone w roku budżetowym 
Ł.139.0.0. W kilku wypadkach udało się wyegzekwować sumy dłużne z lat 
poprzednich,choć stosunkowo w bardzo małym procencie,

b/Zgodnie ze wskazówkami Komisji finansowo gospodarczej z-ostatniego 
Walnego Zjazdu wyodrębniono dłużników zalegających dwa lata i wyżej co . 
do których istniały Bardzo małe szanse by spłacili zobowiązania. Długi 
te zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 2.1,1950 r. postanowiono buchalte- 
ryjnie odpisać na straty, z tym,, że w razie zwrotu sumy dłużnej przez 
dłużnika, suma ta będzie wciągnięta do Kasy S.M.W. na pozycję dary,

c/Pomoc i bezpłatne porady prawne dla członków Stowarzyszenia były .. 9. :. 
udzielane przez doradcę prawnego Zarządu. Zawiadomienie o udzielaniu 
porad prawnych zostało ogłoszone w Komunikacie Zarządu Głównego S.M.W. 
Nr.6/49. : - '

d/d/lstotnym punktem pracy Zarządu było utrzymywanie łączności człon
ków z naszą organizacją, W tym kierunku S.M.W, spełniało rolę centrali- ■- 
pośrednika między poszczególnymi członkami, skrzynki pocztowej 
ułatwiającej wszelką korespondencję i udzielającej informacji o Kole
gach.

e/W kilku wypadkach udzielano doraźnej pomocy w postaci wysyłki paczek 
do Polski przeważnie z lekarstwami, dla byłego personelu Marynarki 
Wojennej, względnie ich rodzin,

f/Wszystkie czasopisma prenumerawane przez S.M.W,' pb wykorzystaniu,są 
wysyłane członkom przebywającym w szpitalach, czasem poza granicami W.B. 



3-ci punkt programu - Zarząd Koła Londyn i Zarząd Główny S.M.W. utworzy 
Komitet Klubowy w składzie wymaganym przez przepisy brytyjskie.
Komitet Klubowy będzie miał za zadanie organizowanie imprez towarzys
kich i kulturalnych, a także utrzymywanie łączności między członkami 
Stowarzyszenia, wytworzenie miłej i serdecznej koleżeńskiej atmosfery 
w.lokalu Stowarzyszenia, jak również • im będzie nadzór nad.
wykonaniem warunków dzierżawy hostelu, restauracji i baru.

Wykonanie, W ramach Zarządu stworzono Komitet-Klubowy, którego zadanie 
i cele zostały określone w punkcie J-cim uchwał Komisji Programowej.
W ciągu roku sprawozdawczego Komitet zajął.się urządzeniem kilku 
herbatek towarzyskich, których powodzenie podkreśliło potrzebę urządza
nia tego rodzaju imprez.
Dcm S.M.W. stał się ośrodkiem w którym siłą rzeczy skupia się życie 
koleżeńskie byłych członków z Marynarki Wojennej i jest miejscem 
spotkań wszystkich przyjeżdżających z pływania i szerokiego świata, 
Kolegów, 
Lokale Klubu w wielu wypadkach były oddawane do użytku poszczególnych 
członków na urządzanie imprez prywatnych, jak przyjęcia, śluby,bridge 
itd. 
Użyczano także gościny innym związkom czy grupom osób, które, w ten czy 
inny sposób były związane z nami.
Klub S.M.W. uzyskał licencję na sprzedaż wyrobów tytoniowych, oraz 
licencję na sprzedaż alkoholu. W związku z tym urządzono w ramach 
klubowych bar.
Na podstawie nowego konkursu dzierżawy restaurację, hostel i bar 
wydzierżawiono od 1.10,1949 członkini Stowarzyszenia, pani M.KUhn za 
cenę rocznie plus opłacenie oświetlenia, ogrzewania i utrzymania
czystości całego domu łącznie z pokojami używanymi przez Samopomoc.

4-ty punkt programu - Zarząd Główny S.M.W. w jaknajkrótszym czasie 
uruchomi bibliotekę i czytelnię fachową na zasadach ceytftloi publicznych,

Wykonanie, Zarząd Główny zorganizował i uruchomił bibliotekę i 
czytelnię fachową na zasadach czytelni publicznych, ’ Zawiadomienie o 
uruchomieniu biblioteki zostało podane do wiadomości członków łącznie 
z regulaminem biblioteołnym w jednym z numerów Naszych Sygnałów, 
Biblioteka mieści się w budynku S.M.W, na l-szym piętrze i zawiera 
ogółem 3q6q książek, Z tego:

Beletrystyka polska - 750
Beletrystyka angielska - 7^0
Książki naukowe polskie i angielskie -1100 
Beletrystyka francuska 12q
Biblioteka fachowa . • ■ 350 /przeważnie w języku ang./

Trzeba zauważyć, że frekwencja korzystających z biblioteki jest bardzo 
mała,

5-ty punkt programu - Zarzęd Główny w dalszym ciągu będzie prowadził 
pośrednictwo pracy i wydawanie brakujących zaświadczeń i dokumentów.

Wykonanie. Sprawę zatrudnienia w roku 1949 należy rozbić na dwa okresy; 
pierwszy - 1.1,49 do 1,5.1949, kiedy to Samopomoc współpracowała z 
oficerami łącznikowymi przy P.K.P.R, do zatrudnienia w Marynarce 
Handlowej. W okresie tym zostało umieszczonych 
na stanowiskach oficerskich 8
na stanowiskach nieoficerskich 24

Okres drugi, to jest od 1,5.49 ho końca roku był okresem w którym po 
likwidacji oficerów łącznikowych, jedynie Samopomoc zajmowała się tym 
działem i umieszczono; 
na stanowiskach oficerskich 10 
na stanowiskach, nieoficerskich 51 
Ra.zem za rok 1949 zatrudniono na stanowiskach oficerskich 18 

" . " nieoficerskich 75



W dziale tym’w wielu wypadkach pośredniczono w otrzymywaniu Trarrel 
Documents, wiz, legalizacji pobytu w Wielkiej Brytanii, otrzymywaniu 
paszportów, porad przy zakładaniu przedsiębiorstw prywatnych i ich 
legalizacji, • Załatwianie spraw ubezpieczenia "National Insurance" , 
zasiłków dla bezrobotnych i załatwianie formalności przy zmianie lub 
uzyskaniu zatrudnienia. Ponadto udzielano poraooy przy uzyskiwaniu 
dyplomów, zaświadczeń, oraz udzielano informacji i pomocy przy stara
niu się o emigrację i uzyskanie transportu,

W nielicznych wypadkach, kiedy było to możliwe pośredniczono przy
• poszukiwaniu prac na lądzie, bezpośrednio przez Samopomoc lub za 
pośrednictwem innych organizacji społecznych. Jako dalsza czynność 
tego działu należy wymienić pośrednictwo przy wysyłaniu paczek i 
pomocy dla rodzin w kraju, względnie na emigracji dla członków będących 
na terenie samej Anglii lub poza nią,

6-ty punkt programu - W granicach posiadanych możliwości Zarząd Główny 
utworzy Komitet Wydawniczy celem rozszerzania fam obecnie wydawanych

■ Komunikatów,

Wykonanie. W okresie sprawozdawczym zmieniono nazwę wydawanego biule
tynu z "Komunikat Zarządu Głównego S.M.W." na "Nasze Sygnały". 
Zmieniono t-eż format dotychczasowego wydawnictwa. 
Jeżeli chodzi o treść Naszych Sygnałów, to wyszliśmy z założenia,, że 
biuletyn ten w pierwszym rzędzie winien stać się źródłem informacji 
o Kolegach, W związku z tym wiele miejsca poświęcono na umieszczanie 
listów Kolegów, podawanie adresów,- informacji itp.
Zarząd Główny S.M.W.. uważa jednak, żc wykorzystanie Naszych Sygnałów 
w tym względzie jest’ jeszcze małe i wyraża nadzieję, że szeroki ogół 

..Kolegów "przekona się" i weźmie żywszy udział w dostarczaniu materjałów 
do Naszych Sygnałów, któreby zainteresowały ogół czytelników.
Z okazji 30-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę dostępu-do morza 
/ 10—ty luty 1920 r,/, wydano na życzenie Kolegów specjalny numer 
Naszych Sygnałów zawierający krótki- opis działalności Marynarki 
Wojennej w czasie drugiej wojny światowej poza Bałtykiem,
W związku z tą okazją zorganizowano serwis prasowy.

7-my punkt programu’.- Zarząd Główny dołoży starań, b ; 
a/ napływ dalszych darów
b/ spieniężenie jaknajszyboiej sprzętu z byłej Marynarki Wojennej, 

celem uniknięcia pewnych komplikacji,
0/ wyegzekwowanie jeśli to będzie możliwe zapłaty za sprzęt elektro- 

zechniczny / laboratorium od P.U.C, /

Wykonanie, § a/ Możliwości uzyskania jakiejkolwiek pomocy finansowej 
z zewnątrz, okazały-się trudne do zrealizowania.
Wszystkie dotychczasowe osiągalne źródła wydają się być wyczerpane. 
Stowarzyszenie w przyszłości-może już tylko raczej liczyć na swoje 
własne siły i przedsiębiorczość, Z dotacji uzyskanej przez poprzedni 
Zarząd Główny w grudniu 1948 wpłynęła w roku- sprawozdawczym kwota . 
Ł.1100.
§ b/ Zarząd dołożył wszelkich starań by reszta sprzętu pozostałego z 
likwidacji niektórych jednostek Marynarki Wojennej, została spieniężona. 
Ze sprzedaży wpłynęła, na konto darów w roku 194-9 suma Ł.1O97.
Ogółem suma uzyskana z darów w gotówce i sprzęcie wynosi Ł,2197. 
Pozostała jedynie część sprzętu mechanicznego w postaci kilimu maszyn, 
narzędzi i materjału użytkowego. Sprzęt ten nie został spieniężony 
gdyż miał z góry terminowe przeznaczenie / uchwała Komisji Gospodarczej 
z ostatniego Zjazdu /, i będzie on wykorzystany, względnie spieniężony 

. w tym roku budżet owy.
W związku z wyprzedaniem sprzętu zlikwidowano magazyny, Nhstępny 
budżet będzie zawierał jedynie małą pozycję na przechowanie czasowe 
sprzętu mechanicznego, oraz albumów,
§ c/ Po rozmowach przeprowadzonych z zainteresowanymi czynnikami, 
okazało się* że wyegzekwowanie zapłaty za sprzęt elektrotechniczny 
oddany przez władze angielskie do Polish University College, jest nie
aktualny.
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8-my punkt programu -- ' Zarząd Główny dołoży starań celem zwiększenia 
ilości członków przez zainteresowanie byłych członków Marynarki 
Wojennej naszą Organizacją.

Wykonanie. Zarząd Główny S.M.W. dokładał wszelkich starań by za pomocą 
komunikatów, apeli i indywidualnego pozyskiwania, zwiększyć liczbę 
członków i zainteresować wszystkich tych', którzy, nie należą do Stowa
rzyszenia by zapisali się na członków S.M.W.
W roku sprawozdawczym przybyło 88 nowych członków, /co stanowi 
zwiększenie stanu członków o około 17% w stosunku do stanu zeszłorocz
nego, /z których 90% zapisało się w skutek osobistego kontaktu z Sekre- 
tarjatem.

9~ty punkt programu - Zarząd Główny wprowadzi członków Samopomocy do 
P.A.N.A.

Wykonanie. Zgodnie z wytycznymi Komisji Programowej zostały poczynione 
częściowe zmiany na stanowiskach dyrektorów P.A.N.A, Ltd. Z poprzednie
go składu dyrektorów ustąpił pan Kolatt i pan Gruszka. Na ich miejsce 
wprowadzono członków S.M.W,, kolegów Morgensterna i Wrońskiego. - 
Obecny stan dyrektorów P.A.N.A, przedstawia się następująco;
Konsul Poznański, Generał Karpiński, Komandor Morgenstern i Komandor 
Wroński,

10-ty punt programu - Zarząd Główny dołoży wszelkich starań celem 
wydostania od pana Zielińskiego kwoty likwidacyjnej z Funduszu 
Podoficerów M.W,

Wykonanie, Zarząd Główny S.M.W, przez długi okres czasu starał się o 
polubowne załatwienie sprawy wydostania kwoty likwidacyjnej '/L.70 / 
z Funduszu Podoficerskiego Mar,Woj, od ostatniego sekretarza Fundu_szu 
bosmana A.Zielińskiego. Skutkiem niedotrzymania swoich zobowiązań 
przez bosmana Zielińskiego,Zarząd Główny po wyegeekwowaniu.pewnęj azę&Ji 
sumy /ł,21 /, widział się zmuszonym skierować sprawę, na drogę sądowy, - 
Sprawa ta jest w toku załatwiania,

11-ty punkt programu - Zarząd Główny założy ewidencję byłych członków 
Marynarki Wojennej.

Wykonanie, Ewidencję członków Marynarki Wojennej posiada Polish Naval 
Record Section przy Admiralicji, natomiast kwestia znalezienia adresów 
okazała się w praktyce niewykonalna, gdyż duża ilość członków Mary
narki Wojennej rozproszyła się po świecie, a wszystkie apele i wezwa
nia o podawanie adresów naszych Kolegów w olbrzymiej większości 
pozostają bez odpowiedzi, Dobrze układająca się współpraca z Polish 
Naval Rfcecord Section, zapewnia nam w każdej chwili korzystanie z jej 
kartotek i posiadanych adresów,

12-ty -punki; programu - Zarząd Główny, po uzyskaniu stałych dochodów 
będzie się starał o rozwinięcie potrzeb towarzyskich i kulturalnych 
nawet kosztem pokojów mieszkalnych'obecnego hostelu,

T

Wykonanie, Ponieważ sytuacja finansowa Stowarzyszenia w ciągu roku 
nie uległ:. zmianie nie było żadnych możliwości by. kosztem pokojów 
mieszkalnych i hostelu wykorzystać pewne pomieszczenia na potrzeby 
towar-zyskre i kulturalne członków.

4, Współpraca z innymi Organizacjami,

WF dziedzinie współpracy S.M.W. z innymi instytucjami należy stwierdzić, 
S.M.W. jest członkiem Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii 

i bierze przez swojego delegata udział we wszystkich obradach 
Zjednoczenia,
Ceelem skoordynowania pracy w niektórych kierunkach, 3 Samopomoce 
miianowicie, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Samopomoc Lotnicza 
i Samopomoc Marynarki Wojennej należą do Komitetu Porozumiewawoze- 
g»,o Trzech Samopomocy na terenie którego są uzgadniane wszystkie



zagadnienia interesujące powyższe organizacje. 
Sporadyczne kontakty nawiązano z Relief Society for Poles, szcze
gólnie gdy chodziło o sprawę domu w Plymouth.

5. Streszczenie Sprawozdania z działalności Koła Nowy York,

Koło Nowy York Samopomocy Marynarki Wojeńnęj zostało zreorganizo
wane w dniu 1-go lipca 1949 r. W dniu tym na Walnym Zebraniu Koła 
wybrano nowy Zarząd w następującym składzie;

Prezes kol.Andrzej Guzowski
Wice prezes kol.Wacław Głuszek
Sekretarz . kol. Stanisław1 Mayak
Skarbnik kol.Tadeusz Dyjas,

Zarząd Koła praktycznie zaczął pracę organizacyjną od podstaw i z 
miejsca stanął przed dużymi trudnościami technicznymi, nie mając 
żadnych zasobów pieniężnych jako też materjałów, któreby ułatwiały 
pracę.
Na samym wstępie Zarząd Koła rozpoczął żywą działalność Zmierzającą 
do zdobycia początkowych funduszów; za pomocą, intensywnej propagandy, 
imprez, zjednując sobie wpływowe jednostki z miejscowego społe
czeństwa kontaktami osobistych członków Zarządu.
Praca Koła poszła w kilku kierunkach: 

a/jedną z najważniejszych prac Zarządu to usilne starania zdobycia 
dla członków S.M.W. praw pobytu na terenie U.S.A. W tej sprawie 
Zarząd Koła uzyskał korzystny rezultaty i dzięki jego energii i 
wpływom, uzyskano czasowe zwolnienie l^inarynarzy stowawayów z 
Ellis Island , Dalsze starania o uzyskanie praw; pobytu stałego na 
terenie U.S.A. dla wszystkich człbnków; Koła Nowy York są'w toku, 

b/Zarząd Koła Nowy York dzięki znajomości miejscowych stosunków i 
w oparciu o wpływowych sympatyków, czynił usilne starania o wyjed
nanie praw weteranów amerykańskich dla członków? Stowarzyszenia. 
W tym celu delegacja złożona z kol.kol.Cedro,Guzowski,Mayak, udała 
się do Washingtona i została przyjęta w. Departamencie Marynarki US. 
Na konferencji pnym®© oprócz zasadniczej sprawy wyjednania praw, 
kombatanckich, szereg innych bardzo istotnych spraw, a mianowicie; 
sprawy imigracyjne, zatrudnienia,-pomocy lekarskiej dla byłych 
członków Mar,Yfoj, oraz sprawę mianowania przez Departament Marynarki 
U.S. stałego opiekuna dla Koła,
Sprawy te są w toku załatwienia i istnieją duże szanse ich 
realizacji, ... ' ■

c/Ruchliv;ośó i przedsiębiorczość Zarządu Koła Nowy York wy raziła 
się także urządzeniem kilku imprez, które z .miejsca wyprowadziły 
członków; Koła w; społeczeństwo Polonii amerykańskiej.
Koło N,Y. podejmowało jako siwego gościa Generała Sosnkowskiego, 
który przyjechał z Kanady na doroczną paradę Puławskiego.
Koło brało udział v; powyższej paradzie jako zwwarta grupa. Następnie 
odbyło się zebranie Koła, oraz przyjęcie na którym Generał Sosn- 
kowski przyjął honorową prezesurę Kola Nowy York.
Liczne fotografie i wycinki z prasy polskiej w Ameryce, oraz częste 
sprawozdania są stale nadsyłane Zarządowi Główmemu w Londynie i są 
żywym dov;odem dokonań i zdrowych ambicji Koła Nowy York, 
Dużym sukcesem był bal Marynarki urządzony staraniem Koła, który 
zgromadził przeszło 450 osób i w; dużym stopniu przyczynił się do 
popularyzacji naszej młodej organizacji, przynosząc jednocześnie 
pewzne dochody materjalne i zjednując sobie poparcie i rozgłos v;śród 
miejscowego społeczeństwa,
Druia 8.1.1950 r. Kolo urządziło "tradycyjny opłatek", który 
zgromadził członków; , ich rodziny i sympatyków.
W momencie pisania sprawozdania Zarząd Koła N.Y. donosi nam, że 
ćUnia 19-go lutego urządza na szeroką skalę zakrojoną Akademię z 
okazji 30-letniej rocznicy dostępu do morza, v; sali'Fundacji



Kościuszkowskiej. Na patronów honorowych .zaproszono Księdza Kardy
nała Spellmana, Generała Sosnkowskiego, Gubernatora Tomasza Dewey i 
Mayora Nowego Yorku.W.,0'Dwyera.
Na Akademię zaproszono przedstawicieli Admiralicji U.S., oraz około 
10 reprezentantów państw zaprzyjaźnionych, przedstawicieli miejsco
wego duchowieństwa, oraz miejscowej PolcKiiA
W ozasie Akademii ma przemawiać profesor Oskar'Halecki, a w części 
koncertowej ma wystąpić słynny pianista Rubinstein.

d/ Również i w dziale propagandowym dokonano pewnych osiągnięć i 
tak kilkakrotnie przemawiał przez radio kol.Guzowski, nadając cykl 
opowiadań morskich, oraz kol.Mayak, który w dalszym ciągu nada je 
audycje o programie "morskim" ze stacji W.L.I.B, w Nowym Yorku.

e/ Celem wciągnięcia do współpracy wieększego kręgu osób, Zarząd 
Koła zorganizował przy Kole Komitet . pań, który pracując bardzo 
efektywnie w dużym stopniu pomaga Zarządowi w. jego poczynaniach, 
oddając mu.duże usługi.

6,Streszczenie Sprawozdania z działalności Koła Plymouth,

Zarząd Koła Plymouth w roku sprawozdawczym 1949 przedstawiał się 
następująco:
Prezes kol,W.Baszkiewicz
Sekretarz kol.S,Romański
Skarbnik kol,J.Lang.

W ciągu roku , skutkiem niemożności pełnienia funkcji Sekretarza 
przez kol,Romańskiegoj funkcje te przejął kol,J.Lang,

Stan Koła Plymouth na dzień 1-go stycznia 1950 wynosi :
członków rzeczywistych 53
członków wspierających 7

Majątek Koła na dzień 1-gO stycznia 1950 r. wynosił w gotówce -
L.39.14.3. Do majątku Koła należy zaliczyć meble znajdujące się 
w czasowym użytkowaniu przez Dom Marynarza przy 6, Windsor Terrace, 
będący w zarządzie Towarzystwa Pomocy Polakom.

i
Działalność Koła w roku sprawozdawczym skierowana była głównie 
w kierunku załatwiania spraw członków, I tak Zarząd Koła pomagał;

l.Przy poszukiwaniu rodzin członków, oraz przy sprowadzaniu ich 
na teren Wielkiej Brytanii,

2,Uzyskano przyznanie rent przez rzęd francuski niektórym członkom 
Koła.

3 .Załatwiono sprawę przyznania medali angielskich dla 15 członków 
Koła.

4 .Uzyskano zwolnienia od podatków dochodowych dla niektórych 
członków Koła,

5 .Urządzono kilka imprez rozrywkowych, które w dużym stopniu 
przyczyniły się do propagandy Koła na miejscowym terenie.

6 .Wyjednano pomoc lekarską dla członków Koła,
7 .Starano się o nawiązanie kontaktów z miejscowym społeczeństwem, 
którego ustosunkowanie się do' pozostałych na tamtejszym terenie 
byłych członków Marynarki Wojennej, należy uważać za pozytywny, .



SAMOPOMOC INIRYNAKKI WOJENNEJ

.8YJA

.JATEK STOWARZYSZENI^
wg. bilansu z dn. 31,12.2+8. 
zysk'za okres sprawozdawczy 
od 1.1.49 do 31.12.49.

.LORTYZACJĄ NIERUCHOMOŚCI

WIERZYCIELE

SPRAWOZDANIE KASO W, E

SILAN S wg, stanu z dnia 31. grudnia 192+9.

. '' ' AKTYWA

NIERUCHOMOŚĆ - 80,Drayton Gardens, S.W.10, 
11,2+68, 8, 9. wg.- bilansu z dn. 31.12.2+8.

533, 0,4, 12,001, 9, 1.

’ RUCHOMOŚCI■- 
wg. bil, na 31.12.2+8 82+7 , 4, 3

326,11, 2. dokupiono i uzup, w okr.
- sprawozdawczym 178, 16, 1

1026, 0, 4
910,17, 5. amortyzacja 52, 7, 1.

DŁUŻNICY

. - ALBUMY I DRUKI

‘ • GOTOWKA; w kasie 44,12, 1,
w banku ' 5935,15, 2

13,238,17, 8.

4956, 1, 3

973,12, 5.

22+8,13, 4.

1112, 3, 5.

5948, 7, 3.

13,238,17, 8.



WYDATKI.

A. - WYDATKI PERSONALNE:
Wynagrodzenie personelu
Ubezpieczenie pracowników
Wyjazdy, komisje
Kontakty /w dyspozycji prezesa/

757. 0. 0, 
23.15. 6.
50.15. 3.
5,14. 9. 840. 5. 6,

B. - WYDATKI BIUROWE I ADMINISTRACYJNE;
Materjały Kancelaryjne 68.12, J.
Opłaty pocztowe, telegr. 54.10.10.
Opłaty telefoniczne 50. 1.10. - i
Licencje 1.10. 7.
Księgowy Bryt , 25. 4. 0.
Świadczenia Społeczne 72. 2. 6.

■ Opłaty agentów za oględziny i
■ szacowanie nieruchomości 45. 5. 0.
Opłaty adwokackie

0. - WYDATKI GOSPODARCZE;

421.15. 0. ■ 741. 8. 0.

1.Podatek dochodowy 87. 5. 9. ■
Amortyzacje;, ruch. 52.7.11.

'.nieruch. 163.5.7. 215.13; 6.
Zebrania- towarzyskie■ 30.13J 4. ’
Naprawy, przeróbki 
2,podatki - gruntowy,

108. 1/ 3.

miejski, woda 57.12.11.
Ubezpieczenie od ognia- 5,18. 9.
Utrzymanie porządków 91. 8. 8.
Inne, drobne wydatki

D. - WYDATKI ROŻNE;

13.11. 4. 610. 4. 4.

Prenumerata czasopism 15.11. 0.
Magazyny i transport 142.17., 1.
Opłacanie pokoju urzędnika 57.12. 0.
Drobne dotacje • 16. 1. 0. ■232. 1. 1.

E. - DŁUGI UMORZONE ’ - j. -•295. 5. 9.

F. - CZYSTY ZYSK W ROKU SPRAWOZDAWCZY!! • 533. 0. 4.

WPŁYWY.

3252. 4. 2.

Składki, wpisowe 311.11. 2.
• 1

Dary w gotówce i ze sprzedaży
sprzętu 2197. 6. 0.
Pośrednictwo pracy 3. 0. 0.
Wynajęcie sali 4. 5. 0.
Zwrot sum nadpłaconych /adw.
Oppenheimer/ 89. 0. 0. ' •

Odsetki od kapitału 27. 2. 0.
Dzierżawa Hostelu i restauracji 520. 0. 0.

3252. 4. 2.British Inst. czynsz za pokój 100. 0. 0.



PRELIMINARZ BUDŻETOWY NA ROK 1950.

I. - DOCHODY

Składki 270. 0. 0.
Sprzedaż albumu ’ 5. 0. 0.
Dary 320. 0. 0.
Dzierżawa restaur. i hostelu 520. 0. 0.
British Institute - czynsz 100. 0. 0.

Przewidywane wpływy z nowo 
nabytych nieruchomości

1215. 0. 0.

729. 0. 0.

1944. 0. 0.

II.-ROZCHODY.

A.-WYDATKI PERSONALNE;
Kierownik Kanc. 364. 0. 0.
2 urzędnicy 4&0. 0. 0.
Ubezpieczalnia 35. 0. 0. 859. 0. 0.

Księgowy - bilanswowe -90, 0, 0.
Kontrola ksiąg 30. 0. 0.
Kontakty 80, 0. 0. 1059. 0. 0.

B.-WYDATKI BIUROHE;
Materjały kancel. 35. 0. 0.
Opłaty pocztowe 35. 0. 0.
Opłaty telefoniczne 50. 0. 0.

Wydawnictwo miesięcznika 100. 0. 0.

Świadczenia społeczne 50. 0. 0.
Oględziny domów i inne 80. 0. 0. 350. 0. 0.

C.-WYDATKI GOSPODARCZE; 
Podatki 250. 0. 0.
Konserwacja sprzętu 50.0.0.

Knnserwacja domu 100.0.0. 150. 0. 0.
Zebrania towarzyskie 4o. 0. 0.
prenumerata czasopism 15. 0. 0. 455. 0. 0,

D.-WYDATKI ROŻNE; 
Magazynowanie sprzętu, 
transporty i inne 
nieprzewidziane 80. 0. 0.

1944. 0. 0.


