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Tel-Aviv,dnia 4.X11.194J

Junak6w
Do Pana
Dyrektora Polsklej YMOA przy APW
w Tel-Aviv
Przesy~am przy nlniejszym sprawozdanle z dzlala1nosci Centrall
Oddzlalu Polsklej YMCA przy Dowodztwle Szkol JunakO. /gospodarka otrzymanym budzetem 1 daraml/,za okres : 1.1.1943 - JO.1X.194J.
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SPRAWOZDANIE

-------~----------~-------------

z dzlalalnoscl Centrall Oddzlalu Polsklej YMCA przy Dowodztwie
itS.•. /gospodarka otrzymanym budzetem 1 daraml/,za okres:

Szk6~ Juna-

1 •.
1.1943 - 30.IX.1943

.._-------_ ...

Do dnla Jl.XII.1942 Oddzlal prowadzl1 wsp6lna rachunkowos6 dla Centrall 1
Placowltl Nr.l /Baszld,iastina/.
Dn.l stycznla 1943 wydziell1am rachunkowos6 Centrall /zal.Nr.l/.
t

L.P.
Saldo dn.l.I.1943 ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••
IJ5.225/
Do~!}cJe: P.Ul1ler -29.I,18.III,14.IV,17.VI,2.VIII.1943
••••••• 1.100.000
P.Drymmerowa - l3.I,25,1,17.II,16.VII.194J
••••••••••
552.560
"
P.Trypka - 10.V.1943 ••••••••••••••••••••••••••••••••
JOO.OOO
"
P.Kunickl - 13,15 1 30.IX.1943 ••••••••••••••••••••••
350.000
POl - Bejrut - 13.1.1943 ~ •••• ~••••••••••••••••••••• ~
40.000
Dochod z Placowek:Nr.l/dn.22.I1
-LP.lO/,Hr.4/dn.20.VIII-LP.0.105/
10.105
106.000
Zasl1kl z Delegatury dla ,racownlkow P.YMCA w Iraku ••••••••••
Zwrot udzlelonych pozyczek •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~
J9.358

7-

----~-~------~~-~~---

R 0

-----------~-------~--

Z c hod

--------------

Swiadczenla ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
dmlnlstracja ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• '
Zall c,zkl d1a Placowek. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
'.
Splacone dlugl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
'.
Zwrocone depozyty •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
'•••
Udzla10ne pozyczkl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Zasl1kl z Delegatury dla pracownlkow F.YMeA w Iraku ••••••••••

849.209
802.201
400.667
147.214
192.250",
64.221
106.000

----------------------'----

Razem ••'. 2.561.762

-------~------~-~-----------~------~-~------~

Sa1do -30.IX.l943L.P.

71.486
----~-~---~--~-~~--~---------...•---..•--- ..--~------..------- ..SZezegolowe

objaSn.1enla

--~--------~----------------pozyeyj rozehodowych

do poszczego1nych

•

Zal,czone sprawozdania rachunko1fe /zal.Nr.2,J 1 4/ sporz,dzane
mnie co 3 mies1,ce,wedlug kont amerykankl Centrall.
S w 1 a d c zen

s, przeze

•

1 a

--------------------Swladczenia na rzecz

junskow w okresle od
sprawozdan1u /zal.Nr.5/.Wydano na ten eel
tacja dla Ml.Szkoly Powszechnej - Nazaret
portowej,parf podwieczorkow d1a junak6w 1

l.IX do 3~.XII.42 - w zal,czonem
okolo LP.350.- /w tem LP.lO.- 40-.LP.40.- radl0 dla Kompatt~ Tran.
wydatkl na dary gwiazdkowe/ _

- 2 Sprz,t swletlleowo-kantynowy.w
ogromnej wl,kszo~clfzosts.l podarowany przez
P.l411Iera; patefon,gry 1 warsztat stolarskl - przez pp.Loehow /Pollsh Re11ef Fund w Londynle/; rozdane ns. Gwlazdk, : koee - przez Am.az.Krzyz,gry 1
ez,so sprz,tu sporto.ego - przez Patronat przy PCK w Tel-Avlv ; wl,kszoso
sprz,tu sportowego zostala zakuplona przez YMCA z pIenI,dzy,uzyskanyeh
na
ten eel od pp.Loehow.Rozdana fasoia 1 mlfkasEf rowniez darami A.O.K. w Bejruele. - Haftowane woreezkl de bakallj uszy;ty ez;tonklnle Kola Pan 'If Tel Avlv.
Wydatlcl oa Gwlazdk, przelcraezaly mozliwoael finansowe YMCA,gdyz wcale nle
nadeszly obleeane na ten eel przez p.Ml11era pienladze /LP.aoo/ - nlektore
rzeczy trzeba byla wZIEf6 na kredyt.Wszystkle zobowilJ-zanla,zaelEfSD1,te z tego tytu;tu,uregulowalam z funduszow,przekazanych
w styczniu przez P.Drymmerow,.
Od dnia 1 stycznla 1943 wydatkl,poczynlone przez Central, Oddzlalu,na swladczenla przedstawlajEf sl, jak nast,puje:

,

,

I.Wydawnlctwo
Junata N~.1,2,3~4.5,6-7 ••••••••••••••••••••• LP. 528. J08.
2.Nagrody oa konkursaeh
Junaka •••••••••••••••••••••••••••••
~.267
J.Abonament
ksiazek
wczytelnlaeh
wTel-Avlv
••••••••••••••••
42.535
.
t
4.Sprz,t sportowy •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
8.882
6.Ksl,Zkl do blb~joteezkl YMCA ••••••••••••••••••••••••••••••
1.000
6.Sprz,t swIetllcowo-kantynowy
d1a 317 Komp.Transportowej
•••
70.56,
7.Wle1kanoc - struele •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
119.266
8.Praeownia artystyezno-dekoracyjna
•••••••••••••••••••••••••
32.340
9.Nagrody na zakonczenle roku szko1nego •••••••••• ,•••••••••••
'J.840
10.Rozne : lforeczkl na Gwlazdk, /reszta/ •••••••••••••••••••• ~
2.245
oprawlenl~ 10 rysunk6w junaka •••••••••••••••••••••
1.450
ne. paozkl dla jenco. wojennych •••••••••••••••••• ~.
10.000
struny de skrzyplee •••••••••••••••••••••••••••••••
0.320
2 skrzyplec •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
10.256
aparat radlowy dia Parku Ilaterjalowego Armll ••••• ~
35.000
5 plzam d1a junakow
'II Nazarecle
••••••••••••••••
~••
3.870
,..
.,
gry
•••••••••••••••••••
1.722
na flsbarmon.j, do kaplley przy Szko1e Ml.Oehotn ••••
10.000
'dekoraeja awletllc ••••••••••••••••••••••••••••••••
1.000
r,kawlce bokserskle 16 par/ ••••••••••••••••••••••••
10.845
~oplaty za wynaJ,te planlno,za 6 mlesl,cy /Pl.I 1 ./
28.000
~,
"
/
/
}
radl0 P1.Hr.4
••••••••••••••••
1.500
staeja meteoro16g1czna •••••••••••••••• ~•••••••••••
20.000

"..

.,

-------~--------~--~-~~-~
•••
975.209

R a z em

z•

rot
y:
1.Nadwyzka z zallczkl na radio /z grudnla 1942/ LP. 1.600
2.P.Ml11er - za radio 41& Parku Materj,Armll ••••• ~ 35.000
3.P.Ml11er - oplata za wynaJ,ele planlna •••••••••
8.000
4.Za sprzedane egzeplarze 'junalca'''
•••••••••••••••
81.400

126.000

------~------~--------------------------.-----.-.-------------------~-- .•..---------- ..•---~-..---------...-

Efektywne

wydatkl na 8wladczenla

wynlos1y •••••• LP.849.209

a d 1/ Koszta wydawnlctwa 5unaka's, bardzo .,-sokle - stosunkowo - z dwu
------- powodO. : 1.papler trzeba bylo kupowao oa ezarnej gleldzle,a wiee
po bardzo wysok~ej cenle i to samo dotyczylo eynku ns kl1Bze. 2.eena sprzedazy 'Junaka'musl byo bardzo nlsks z uwagl na to,ze junak
otrzymuje zmnlejszony zo;td,ktory ma mu wystarezy6 na zakup kslEfzek
1 materja16w plsmlennych,potrzebnych
w szko1eorsz na lfszystkle
Inne osoblste wydatkl •.

- J Za sprzedane egzemp1arze 'Junaka"/naklad
1500/ uzyskanQ dotychczas LP.
81.400 /1l1l 5426 egz./.
"
Efektywny koszt jydanla 7 Dumerow Junaka wynlosl LP. 528.308
81.400

---..•------~LP. 446.908
------- ..-----

Ponlewaz nle wp~acono jeszcze wszystk1eh naleznoscl za roaeslane do sprzedazy egzemp1arze, Dale-zy a1, spodz1ewa.6,ze wplynle jeszcze okolo LP.40.-.
,
•..
Przec1,tny efektywny koszt jednego numeru. Junaka wynosl okolo LP.60.-,
nle w11czajac w to wynagrodzen1a 1 utrzyman1a 2 redaktorow oraz koszto.
lch pOdrozy(sluzbowyCh /okolo LP.40.- m1esl,cznle/.
NN.1,2,3,4,5 wyszly w nakladzle 1500 egz.,po 15 mllsow ; Nr.6-. /podwojny/
w nakladzle 2000 egz.,aprzedawany junakom po 25 m11sow,zolnlerzom po 50 m.
Koszt wydawn1ctwa zmnlejszy s19 w naJb11zszym czas1e,gdyz
oblecaly przydz1al pap1eru kontyngentowego oraz cynku.

!_g __~L nagrody ns.konkursach,oglaszanych

wladze wojskowe

w 'Junaku' to przewaznle ksl,zkl

polskle,poza tem : at1asy,albumy,kredkl 1tp.
!_g __ Abonowane ksl,Zkl w czyte1nlach • Tel-Av1v /160 egz./,oddawane s,
b1b10tekarce przy Dow.Szkol Junakow,przechodz, przez cenzur9 Dyrekcj1 Nauk 1 rozdzlelane sa po kompan1ach.
a d 4/ Sprz,t sportowy z wlasnych funduszo. zakup1la YMCA ty1ko dla l-szej
------- komp. szkoly mech. w Tel .•.
lU .•.Keb1r.lnny sprz,t,oflarowany Dowodztwu
Szkol Junakow do sprawled11wego rozdzla.lu ml,dzy wszystkle szkoly,
zostal zakup10ny przez YMCA z p1enl,dzy,uzyskanych od pp.Lochow.
~_d __ 5t Dotychczas,wobec braku funduszow,YMCA zakup11a tylleo jednae ka1azt
k, dla zapocz~tkowan1a projektowanych blbllotek w9drownych.
!_g __§L 'f maju b.r. powstala p1erwsza w hlstorjl wojska polsklego kob1eea
kompanla transportowa.Za zgod, p.Trypkl zakup11am sprz,t ~wletllcowo-kantynowy dla teJ kompanJl. - Uruchomlenle P1aeowkl YMCA okazalo s19 nlemoz11we 'If palestyn1e,wobec przenieslenla kompanjl do
Iraku.Polnformowalam
0 tem p.Drymmerowa
'Ifkoncu maja b.r.Sprzetr
~,
,
t
oddalam ao uzytku - za pokwltowan1em /za~.Nr.6/.
!_g __ II \Y-1elkanocYMCA wyplekla3055 strucll z blalej m,kl z A.C.K.
Strucle /wag1 okolo 1 leg/ dostall wszyacy junacy 1 mlodsze ochotnlczkl na terenle Palestyny oraz podaflcerow1e 1 zOlnlerze przy
szkolaeh junacklch.Cz,~6 strucl1 sprzedano,po eenle kosztu,kasynu
oflcersklemu przy Dow.Sz.Jun. 1 Swletllcy Kom1tetu Uchodte6. w
Te1-Avlv.
Za wyp1ek strue11 /z dodatkam1/ zap~cono
LP.151.186
ze sprzedazy 414 sztuk uzyskano •••••••••
37.920

iL

u

-.•.------_ ......•.-.•.----.._- .

efektywne wydatkl na strucle •••

BB~I1

a d9/

-------

119.266

------~---~-----~~--------~--------------~-~

czerwca 1943 powstala 'If m.p. Dow.SZkol Junako. pracownla
artystyczno-dekoracyjna,wyposazona
w potrzebny sprz,t.Jej wla~e1wym celem /projekt 1stnlal juz dawno,byly jednak trudno~cl 'If znalezlenlu fachowej slly 1 plen1~dzy/ jest - l.-nsuka zdobnletwa,
dost~pna zasadnlczo dla wszystklch junakow,2.-prowadzenle
speejalnyeh,dLuzszyeh,kursow dla chlopcow,wykazuj,eych
specjalne zaml10wanla 1 zdolnosci.Ogolnym celem praeownl jestwplywanla
ua wyroblenle
poczuc1a pl,kna 1 smaku artystycznego oraz naw1,zan1e kontaktu z
junakam1.
Urzadzenle pracown1 kosztowalo LP.32.140.
Centrala YMCA ponlos1a wydatkl na zakuplenle 82 znak5'1ftozsamosci
dla najleplej uezacych sle chlopeow /srebrne b1aszkl z monogramem
i dat, z jednej strony,Z Polsk, YMCA z druglej ~ lancuszek z blaI

.

t

- 4 -

lego metalu/ 1 maturzystek oraz 60 album_ow /paml?tnlk6w 1 fotograflcznyeh/ z In1cjalam1 Pollska YMCA dla prymusele szkoly powszechnej
1 g1mnazjum Ml.Ochotn.
lnne dary na zaleonczen1e roleu sZkolnego zakuplly poszczeg6lne PlacOwk1.
a d lO/-rozne ~w1adczen1a to:
-opraw1en1e 10 rysunleow,wykonanych przez jednego z leadetaw /Tajpowsklego/.Rysunkl
te zosta.ly zawieszone w ~wletlley YMCA.
- Lp.lO.-of1arowa.nych na paczkl dla jencow zam1ast prezentu Im1enlnowego dla Dowodey Szkel Junakow.
- struny of1arowane junakowl do skrzyp1ee,zroblonych
ze zwyklych
desek.Ten sam junatt /Warzybok! otrzymal potem od YMCA prawdzlwe
skrzypce,ktere zabral ze sob, do Angljl.Drugle skrzypce ofiarowala
YMCA St.SzKole Powszechnej.
- Park Materjalowy Arm11 zwrocll s~, do YMCA z pro~b, 0 zakuplen1e
aparatu radiowego dla sw1etl1cy zolnlersklej.Po uzyskan1u zgody
P.Mlllera.,wya.sygnowalam na ten cel LP.J5.-,ktore m1 potem p.Mlller
zwr6ell.
- Ksladz
przy Szkole Ml.Ochotn.zb1eral
fundusze na zakuplen1e flst
,
harmonjl do kapllcy 1 zwrocll 51, do YMCA z pro~b, 0 10.LP. ns ten
eel.Kwot, t, otrzymal /flsharmonja kosztowala LP.30/.
- Ml.Szk.Powsz. /373 junakow/ w Nazarecle otrzymala od YMOA plzamy
przyw1ezione przez p.Drymmerow~ z Eglptu /m1n.Zazullnskl - Rada
Organlzacyjna Polakew w Ameryce/.Ponlewaz zabralelo 5 sztuk,muslala.mje dokup16. - Kupllam rownlez troch, gler do swletllcy.
- Dowodca junacklego dywlzjonu lotnlezego zwroc1l sl, z pro~ba 0 r,kawlce boks.rskle dla chlppcew,wyjezdzajacych
do Angljl.
t
W czasle pozegnalnego podwleczorku w swletllcy YMCA chlopcy otrzymall 8 par r,kaw1c /6 zakup1onych,2 z Placowle1 Nr.l - otrzymane
swego czasu od P.Mlllera/.
.
- YMcA -/na prosb,Dow,Szk.Jun)zaplaclla za wynajem plan1na/4 mlesl~ce/,kt6re potrzebne bylo do preb 'Halkl'l stalo w ~wietlley
YMCA.
Centrala zaplpcl1a rownlez za wynajem planlna dla Placewk1 Nr.4,
zllkwldowanej dn.20.VIII.1943.Planlno
to przejmle Placowka Nr.l.
Flrma sklerowala ostatnl rachunek /LP.8/ do p.Mlllera,ktory ten
wydatek pokryl.
- Szkola Kadecka zwr6clla sl, z pro~b~ ° fundusz na staeJ, meteorologlczn, - YMCA wyasygnowala na ten celLP.20.-.
.
Poza w/w rownlez jako $wladczenle na rzecz junakow naleiy uwaza6 uruchomlenle kantyn {bufet 1 sklepl 1 ~wletllc w obozach.
Etektywne wydatkl Centrall na ten cel W okresle sprawozdawczym wynlos1y
LP.400.667.-/LP.559.560
- LPll58.893/.
Placowkl nle otrzymuj, od Centrall Oddzlalu zadnego kapltalu zakladowego
poza ruchomo~elaml,podarowaneml
przez p.Mll1era lub lnne osoby.
Centrala wypLaea nowootwleranej Placowce zallczk, /pozyczk,/,kt6ra ma by6
zwr6cona - w termlnle zg6ry n1eokre~10nym - z zyskow Placowkl.Dotyehczas
Placowkl zwrocl1y Centrall LP.158.893.Zadanlem bufetu jest umozllwlenle mlodzlezy dozywlanla sl, /bardzo nlskle
ceny/.Bufet jest zaopatrzony w kanapkl z blalego ehleba /NAAFI!,buleczkl
1 clastka Imaka z ACK/,paezkl,faworkl
Itp. eraz kakao,mleko,wode T sodowa
1 owoce.YMCA otrzymuje z HAAFl specjalne kontyngenty artykulow spozywczych
zracjonowanych Icukler,m,k"mleko,b1aly
chleb,elastka.,kakao ltp./.
Zadan1em sklepu jest dostarezenle wszelklch potrzebnych artyku16w,przedewszystklem materja16w pl~mlennych,w dobrym gatunku 1 po najnlzszych cenach.
Duzo pracy 1 wys1lku wlozyla YMCA w wyszukanle tanlch zradel zakupu - nle
dla powlpkszenla wlasnych zyskew,gdYz do ceny zakupu dollcza sl, 10% -/przy
nlzszej cenle zakupu mnlejszy zysk/.Jednem z zada~ klerownlctwa Oddzlalu
bylo hamowanle amblcyj klerownlczek Placowek,ktore pragnply wykaza6 zysk
wl?kszy,nlz lO%.Zadanle to zostalo ulatwlone z chw1l, uruchomlenla Hurtownl
•

It,

t

t

- 5 w Te1-Av1v,ktora dostarcza P1acowkom towar po cenach sprzedazy odpowiedn10
ska1ku1owanych.1stnlen1e hurtownl umoz11wllo r6wn1ez wyszukanl~ nowych tr6~
de2: zakupu. 1 ujednostajnlenle cen,co przy 1ndywidua1n-ych zakupach,czynlonye
przez P1acowkl,wobec sta2:ych wahan cen na rynku pa1estydsklm,by~0 przedtem
nlemoz11we.
Wydaje m1 sle,ze.obeenle utrzymywanie Hurtownl specja1nle d1a Oddzla2:u przy
Dow.Szk.Jun. jest rzecz, zbyt kosztown, 1 nlewskazan,.Centrala zakup6w wlnna
by6 - mojem zdanlem - zorganlzowana przy Dyrekcjl YMCA.
P61roczne bl1anse Plac6wek - na 30.'1.1943 - wykazaly zysk brutto w granicac
od 10 do 12%.Z zysku tego pok~ywa sle wsze1kle koszta hand10we,wydatkl adm1nls1racyjne 1 swladczen1a P1acowek /podwleczO-I'kl,p1sma do 8wlet1ic,dekoracje,
oplaty za wynaj,cle radl0,plan1na ltp. - za~.Nr.7/.
laogo1 P1ac6wkl sa samowystarcza1ne,za wyjatklem.jednej -P1-Hr.5 ,Sarafand/stan 80 junak6w,~d 2 mlesl,cy 120/,ktora za okres od 2'.111.1,4' do JO.Vl.~
wykazala deflcyt w wysokoscl LP.49.966./przecl,tnle
LP.15 mlesl,cznle/.
Swladczenla pozabudzetowe Oddzlalu YMCA przy Szkolach Junakow w okresle spra
wozdawezym /rzeczy zakup10ne z funduszow,uzyskanych od pp.Lochow 1 podaroW&ne/ - na zal,czn1ku Ir.S.
Adm

1n 1s t r a c j a

----~-----~---....-.•.-------Wydatkl admlnlstracyjne wynlos2:y LP.802.201.Pobory 1 wyzywlenle pracownlkow Centrall ••• LP. 622.056
Podroze sluzbowe •••••••••••••••••••••••••••
52.984
Bucha1 terja ••••••••••••••••••••••••••••••••
15.000
Samocb6d •••••••••••••••••••••••••••••••••••
17.384
Rozne ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••
~
89.777

802.201

----------------~------

Pobory 1 wyzywlenle pracownlkow Centrall:
Z.Krzyzanowska - od 1 styczn1a •••••• 117.000
A.M1kulowa - od 1.maja ••••••••••••••
j6.000
B.Sltnlck1 - od 1 czerwos ••••••••••• 27.000
B.Stawlnsk1 - od 9.V11 do 20.VI11 •••
1.338
B.Lls1eckl - od 20.V11 do 31.VI11 •••
7.976
T.SypnIewsk1 - od 1 lutego •••••••••• 80.000
tiO.OOO
T.Roklek1 - od 1 lutego •••••••••••••
H.Wl ckowska - od 1 maja ••••••••••••
32.000
J.Kapl1cka :- 1 mIesl,c praktykl •••••
5.000
R.Donten - pracownlczka z Iraku •••••

r

9.990
9.000
12.000

39.993
30.000
22.140
8.400
5.000

1.500

---

97.709 'f
./

---

--~ge---- ~-----~- ------'92.'14 20,.242

,1.500

627.056

--~------------------------------~
,-ej -tlodatek kwater./

/ w rubryce I-szej - pobory,w 2-ej - wyzywienie,w

Pracown1KomJprzebywaj~cym
stale w Tel-Av1v,wyplaca al, tytulem zwrotu kosztow wyzyw1enla LP.6 m1es1rcznle.Od dnla 1.V11.43 usta10ny zostsl rown1ez
dodatek kwaterunkowy w wysoko§cl LP.3 m1esl cznle.
Za wyzywienie pracow~lkow,oplaoanych przez Central"a ml~szkaj~cych stale
W obozle,zwracam
co mleslac
rzeczywiste wydatkl - wg. rachunku klerownlczkl
,
t
P1acowkl Hr.1.
Redaktorzy #Junaka'/pp.Sypnlewskl 1 Rokickl/ zosta11 zaangazowanl z koncem
stycznla z pensJ, Lp.10 mleslrcznle z tem~·ze za utrzymanle mle11 p;tac~6 z
wlasnych plenl,dzy.Od dnla 1.111.43 Centra1a zaczyla plaelc za lch wyzywlenle z uwagl na to,ze pobory okazaly sl, zbyt niskle wobec cz?styeh wyjazdow
slflZbowych,ktorych koszta saml pokrywa1l /za wyjatklem kosztow hotelu w Te1Av1v w czasie lamanla 'Junaka!.
(
Pobory dla klerownlczkl Oddzlalu P.YMCA w Obozach Junakow usta10ne zostaly
w wyso~oscl Lp.12 mieslycznltf,dla k1erownlczek P1ac6wek - Lp.10 mies.,pobory s11 pomoonlczyoh - Lp.3,5 i 7,zaleznie od funkcyj 1 okresu pracy w YMCA.

r
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Ca1y personel na Plac6wkachoplacany
jest z dochodow danej Placowkl.0 ls
dochody nle wystarczaj,na
pokrycle wydatkow admlnlstracyjnych~;deticyt
pokrywa Centrals.
Pod
r 0 z e s l u z b owe.
- Wydano na ten eel LP.52.984.
Wedlug ustnych Instrukoyj Dyrekcji w Iraku Ip.Trypka,p.Drymmerowa/,bylam
upowazniona do placenia dlet jedynle w razie wyjazdu smzbowego poza granloe Palestyny - w wysokosol LP.L. dziennle.
P.Trypka nle zgodzil si, - Iw ltw1etn1u r.b.1 - na wyplacen1e diet redaktorom Junaka,ktorzy pojechall do Egiptu ce1em nawi,zania kontalgtu z tam.
tejszeml sZkolam1~ junacklemi,z ulfagi na to,ze z dnlem 1.111.4' pOdn10sll
lam wysokosc ich poboro. 0 LP.5.
.
Bylam poza tem upowazniona do zwracan1a redaktorom kosztow hote1u w Te1Aviv" czasie ~aman1a '.tunaka;k1erowcom wojskowym kosztow wyzywien1a w
czas1e pOdrozy sluzbowycn; poza tem w wYJ,tkowych wypadkach,wedlug wlaenego uznan1a.
.
• ogromnej w1,kszo~Ci wypadkow wszysey praoown1ey YMCA pokrywall koszty
pod.rozy sluzbowych z wlasnych p1en1,dzy,gdyz zarowno szozuple ramy budzetu,jak i niew1elkie d.ochody placowet zmuszaly nas do oszcz,dzania.
We wrzesniu r.b. P.Kun1ck1 upowaznil ml, - rown1ez ustnie - dp zwraoania
Kosztow podrozy i wyzyw1enia w czasie podr6zy sluzbowych wszystk1m praoownikom.
Wydano na podroze sluzbowe:
1.1 - 31.111.4' - Z.Krzyzanowska /Jerozollma,8yrla-3
anl1 LP. L.450
- klero"cy samoch.wojsk./palestyna,Syr1al
1.558
1.1V.-'0.VI.4J
- Z.Krzyzanowska /Eglpt - 15 dnl1 •••••••
15.000
...'#
"
IHaifa - z pol.P.Trypkl/.
1.080
t'
IJerozo1lma,Rehovot
-Dowl
2.300
- T.Sypniewsk1 i Rokicki /hotele/ •••••••
3.'57
- wyzywienle kleroweow wojskowyoh •••••••
1.669
- 1nni pracowniey •••••••••••• ;••••••••••
3.485
1.VII - 30.11.43- Z.Krzyzanowska /eedera,Barbara/ ••••••••
1.100
,Pi M.Kljewska/Je.rozolima, Sarafand/ ••
4.000
- U.Kljewska •••••••••••••••••••• ~••~••••
2.690
- T.Sypnlewskl 1 Rokicki Isprawy Junaka'l
12.075
- 1nni praeowniey •••••••••••••••••••••••
2.620
.,

IV"

"<If

,

------------------ ... -...-_-R a z e m

LP.52.984

-.•.-----------------_.-.- ..---

S am 0 c h <> d • - Do dnia 21 styeznia Oddzial mial do dyspozycji samoeh~wojskOwy
/Ford-3 ton./,od tego ezasu do ehwili uzyskania Ion repayment/ w Kairze od wojskowybh wladz angielskleh
2 samochodow "ciezaro,,,.
r
wyeh /Fordson-15 eWT i Chevro1et-JO CWT Imialam
do dyspozyojl
2 sa.moehody ei,zarowe ICltroen/ w talc zlym stanie,ze prawle ea1y ezas staly w
napra.wle w warsztataeh wojskowyeh /Gedera/.Wooec braku cz,~oi za.pa.sowy~h
do samochodow tej markl, .• warsztatach zroblono •.koneu z 2 samochod6w 1',
zdatny do uzytku przez bardzo krotki okres ezasu.W chwili obeenej obydn
samochody stoja w warsztataeh wojskowyeh /Gedera/ 1 wlaseiwle nie ma na4
dzlel na lch naprawienie.-Samochody
te otrzymalaP.Drymmerowa
na jesien1
1942 r. od wojska - s, one jednak wl,ezone do stanu Dow6dztwa SZkol Junaltow.
p.Trypka 1f czasle swego pooytu w Palestynie w kwietnlu r.b. Idn.1.IV.43
przywiozlam samoehody z Eg1ptu/,przydzielll
ml jeden samochod - Fordson
15 Cft, drugizas - Ohe:rrolet - po1~eil ,wyslae do Iram.
.
Do prowadzenla Fordsona dostalam z wojska szoferk"lttora ne. drugi dzien
po obj,ciU samoehodu spowodowala wypadelt / w Rehovot/ i samochod Musial
pojsc do napralfY /warsztaty wojskowe angie1skle w Sarafand/. '
Po naprawie uzywalam samochod od dn.l.V. do 25.V.4J.Dnla 25 maja pozyezy.
lam samoehod p.Drymmerowej,ktora wezwana zostala. do 1raku przez Szefa
sztabu,a nie miala incego srodka lokomocji do dyspozyeji.
Po powrocle Fordsona z Iraku _ w drugiej polowie ezerwea-okazalo si"ze
4It.

- 7potrzebny jest generalny remont samoehodu.Oddalam wobee tego Fordsona
zno. do warsztatow wojskowyeh _ Barafand 1 zostalam bez trodka lokomocj1
W _arsztataeh pocz,tkowo obleeano ml,ze remont potrwa 2 - J tygodnle,potem Jednak zawladomlono mnle,ze samoehod zostal zak1asyflkowany do '-ej
grupy 1 ze,na podsta.le kwltu,ktory ml¢ przyslano,mog, sl, starae 0 Inny
samoehod~Interwenjowalam w Barafand,a potem w Jerozol1mle w Hi.-Sprawa
zostala pozytywnle zalatwlona w ezasle mego ur10pu /druga polowa slerpn~
1 dn.lO.VIII.43 Fordson zostal odebrany z warsztat6w,po genera1nym remonele. Oddzlal YMCA przy II Korpusle zabral go do swej dyspozyejl Oddzlal w Obozaeh Junakow nle ma w dalszym clagu zadnego samoehodu.
Jak wynlka z powyzszego Oddzlal w Obozaeh Junakow nle posladal zadnego
srodka lokomoejl od 27.1 do 1.V 1 od 25.V do ehwl11 obeenej.
, ezerweu 1 11pcu r.b. muslalam zalatwlac oprocz spraw,dotyczaeyeh mego
Oddzlalu, r6wnlez sprawy,poruczone przez Dyrekcj, w Iraku /st~ranla 0
srodkl traspoetowe do Iraku,wysylka towarow,zbleranle ofert,szukanle
lokalu na Dom Zolnlerza 1 gospod, w Tel-Avlv,staranla 0 uzyskanle nakszu rekwlzycyjnego Itp./.
Gdy oswladczono ml w po~owle 11pea w Sarafand,ze Fordson nle moze bye
naprawlony 1 ze tr~ba si~ starac 0 inny samoch6d,zdecydowalam
sl, na
wzl,cie taksowkl wojskowej,przydzielanej
przez wladze angle1skle.Tak~
sowk, przyslano ml dn.26.VII - korzystalam z niej do dn.ll.VIII - to
znaczy do dnla wyjazdu na urlop.Od tej daty dysponowala taks6wk, P.Drymmerowa •
.Rachunek za wynajem taks6wkl dotychezas D.le nadszedl.
Praca bez samochodu do dyspozyejl jest nleslychanle utrudnlona.- placowlt
sat oddalone od trOdel zakupu 0 40 - 80 km ;odleglosc mleTdzy p1acowkaml
,
w Nazarecie 1 Barbarze wynosl 220 km. - Wojsko,w tyro wypadku Dowodztwo
SZk,Junakow, rozporz,dza tak mal~ 1105Cl, samochodow 1 w tam zlym stanle,ze,mimo czasem.najlepszej woll,moglo uzyczac samochodu jedynle w
bardzo nlelleznyeh wypadkaeh.
Brak samochodu powoduje ogromna strat, czasu,energjl 1 plenl,dzy,nlepunktualnosc l un1emoz11wla pl~nowa praoe•
r
Wydatkl na samoehod w okres1e sprawozdawozym w1Olos1y
za benzyn~ •••••••••••••••••••••• LP. 1.349
utrzymania Fordsona •••••••••••••
4.815
wynagrodzenle klerowcy Imaj 1941/
11.220
,

t

-----------~------~.R a z e m LP.17.'84
~----~--------------B u e h a 1 t e r j a • - Wydatk1 na buchaltera umle50llam jako osobna
pozycj~»gdyz pocz,tkowo ksi~gowanle by~o powierzane osobom /fachowcom/,
k66re nle byly pracownlkam1 YMCA.
P.Czernlawskl ksi~gowal m1esiac 11stopad 1 grudzlen 19.42 /Baszid,qastln1j .
za co otrzymaL LP.LO.-Ponlewa~ P.Czernlawskl - mimo ponaglen - zbyt wo1no wykonywal sw, prao"a poza tem robl1,zasadnlcze bl,dy w ksl,gowanlu prowadzenie centra1nej ksl,gowoscl p1acowek pow1erzylam P.Kucharskiej,
klerownlczce placowkl Nr.4,.p.Kueharska,ktora
ukonczyla kuraa handlo.e,
tw1erdzl1a,ze na buehalterj1 zna sl, doskonale.K1edy jednak - oa pocz,tkl
kwletnla - otrzymalam bl1anse za plerwszy kwartal,po pobleznem loh spraw
dzen1u,stwlerdzllam,ze s, nieprawdzlwe /byly ro!nlce w sumach wydatk6w
admlnistracyjnych,na swladczenia itd. ml,dzy podaneml w bl1s,atte przez
P.Kucharska,a
ns. dowcdacb/.
, rzeczywlsteml - oparteml
,
Zakomunlkowa;tam to P.Trypce,ktory przyjechal do Pa1estyny,prosz,c 0 przy
dZlelenle do prae buehalteryjnyoh fachowea.p.Trypka przydzle1l1 m1 kpt.
Krawleckiego,ktory po ukonczenlu prae w molm Oddzlale m1a.l jechac jako
pracown1k YMCA do Iraku.
Kpt.Kra!ieekl MuslaL zaczac prac, o~ poez~tku - t.zn. od ksl,g ka~owych
1 dowodow.Pomaga;ta mu P.U{kulowa,ktora z dniem 1.V zostala zaangazowana
jako praeownlczka YMCA •
••••
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Wobec tego,ze kslygowanle w amerykance,na pOdsta~wle poszczego1nych rachunk6w,zabra~oby wlele czasu / Od J do 4 tygodnl/,kpt.Krawleckl upro~cl1 soble pracy 1 w rezultacle sporz,dzone przez nlego b1lanse znow okaza~ysiy niescis~e.

Ponlewaz zaleza~o ml ogromn1e na tem,aby bl1anse byly stuprocentowo
zgodne ze stanem rzeczywlstym,zdecydowa~am
sl, przekre~tlc pracy kpt.
Krawlecklego 1 zaczac zn6w od poczatku. - od dok~adnego ks1ergowanla rachunkow.Powlerzylam ty pracy P.Mlku~owej,sa~a jej pomagalam 1 szukalam
buchaltera,kt6reniu wreszcle moglabym zaufac,ze bydzi'e dokladny.przez
tydzlen pracowa~a P.Cajdlerowa,kt6ra zrezygnowa~a z pracy w YMCA.gdyz
otrzyma~e lepsze wynagrodzenie w Delegaturze. - Z dnlem 9.VII zaangazowa~am p.stawlnsklego,ktory sporz,dzll rzeczywiste b11anse placowek na
dz.30.VI.43. - P.Staw1nskl z dn.20.VIII zosta;t przenleslony do Oddzlalu
YMCA przy II Korpusle.P.Mlku;towa prowadzl obecnie sama centraln, buchalterj, placowek.
.
Placowkl prowadz, rachunkowo~c wedlug Instrukcll,wydanej przeze mnle
/ po porozumienlu z fachowcarnl/ 1 obowl,zuj,cej 00. 1.VII.43 /zal.Nr.9/.
Do tego czasu obowlazy.ala Instrukcja,wydana przez P.Czernlawsklego /za~.Nr.lO/,kt6ra w'praktyce okaza~a sl, zupelnle nlewystarczaj,ca.
Rachunkowosc II«IXlZK Centrall Oddzlalu prowadzY,od pocz~tku samadzle~nle.W czerwcu 1 przez polowy llpca prowadzl1am rownlez rachunkowosc hurtownl Oddzlalu - W okresle,kledy P.Mlkulowa zaj,ta byla ksl,gowanlem dowOd6w placowek.
R 6 z n e • - wydatkl wynlosly LP.89.777.komorne za lokal na bluro /Od
. 22.VI do 22.XII.43L ••••• LP.J6.000
maszyna do plsanla - dla uzytku redakcjl Junaka •••••
16.000
naprawa maszyny ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S.OOO
transport m,kl z Bejrutu /P.Monasterskl LP.lO,koszt wyl./
12.LOO
wydatkl kancelaryjne /ks.buchalt. Itp./ •••••••••••••••
15.444
Inne /odznakl YMCA dla PSWK,depesze,fotografje do kronik1/
7.233
,

t

t

.,.,

--------------~------~----R a z e m
LP.89.777

------------~~-~---~---~~--
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-----------------------------------------Urucnamlane PlacowklYMCA
nle otrzymuja od Centrall zadnego kapitalu
zakladow6go,poza ruehomo~claml,oflarowanem1 przez p.Ml1lera lub Inne
osoby.
Z Centrall plae6wka otrzymuje zallczk~,kt6r, ma splaci6 w termlnie zg6ry nleokreslonym,zaleznle od dochodow.
W okresie sprawozdawczym uruchom10no 2 no we placowki w obozach 1 hurtownl, w Tel-Av1v,ktorym_Centrala wyplacl1a za11czkl w kwocle :
Placowka Nr.4 /Rehovot/ •••••••• LP.112.000
P1acowka Nr.5 /Sarafand/ •••• ~..
75.000
Hurtownla ••••••••••••••••••• '...
250.000- 4'7.000
t

---------.-----------

Dawnlej zalozonep1aeowkl,ponlewaz
stan got6wkl w kasle nie
pozwalal na zakuplenle dostatecznej 110scl towaru 1ub koniecznych ruchomoscl, otrzymaly:
.
Placowka Nr.2 /Nazaret/ •••••••• LP. 20.000
Placowka Nr •.,/Tel-El-Keblr/....
101.560

122.560

~-----------------------------------------------

R a z e m •••••LP.559.560

9VI tym samym czas1e Centrala otrzymala od placowele ma poczet sp;taty zaliczek:
od Plae. Nr.2 •••••••• LP.57.237
00. Plac. Nr.3 ••••••••
41.019
od Plac. Nr.4 ••••••••
60.637LP.158.893

-------------------------

Ozysta nadwyzka,wykazywana przez placowki doehodowe,um1eszczona jest
w ruchomoscl8,eh 1 towarze.•Dlatego zysk nle moze bye! odprowadzany do
Centrall.Najlepszym tego stanu rzeczy przykladem jest z11kwidowana "
s1erpm1u placowka Nr.4.
Po zllkwldowanlu placowk1,ktora wykazala zysk Lp.311.051.- /6 mles.l,
Centrala Oddzialu otrzyrnala gotowka LP.O.I05.-,reszt, w towarze 1 ruchomosclaeh.
t
Poza tem W okresle sprawazdawczym jedynle placowka Nr.l przekazala do
Centrall ze swolch zysk6w Lp.10.-.
Naogol placowki s, samowystarczalne,za wyj,tkiem jednej lSarafand - stan
80 junak6w poez,tk&wO,od 2 mies. - 120/,ktora na 30.VI.4J wykazala deflcyt w wysokosel LP.49.966 /za okres 00. 23.111 do 30.VI/.
Placewka w Nazarecie Inr.21 wobee uszezuplenla stanu chlopcow ad nowego
roku szkolnego z jednej strony,spowodu powl,kszenla personelu imkarskiego po odejsclu s11 pomoenlczychPSWK
- z druglej strony,jest w tej chw111 rowDlez deflcytowa.Nledob6r,sl,gajacy
LP.LO.- mlesl,cznle,pokrywany
jest narazle z nadwyzek Da. towarze w ,poprzednlehmlesiacach.Placowka,
~
wobec deflcytu 1 zmniejszonyeh obrotow,zalega z plaeeDlem za towar w
hurtownl 1 nle jest zdolna do sp~pcanla zallczkl.
Hurtownla Oddzlalu zostala uruehomloma w czerwcu r.b.,przy powstajaeej
,
hurtownl dla Oddzlalu YMCA w Iraku.Towar jest przesylany placowkorn po
cenle sprzedazy.Hurtownla wykazuje zysk - nle moze go jedmak przelcazae!
Centrall,gdyz jest obel,zona platnoselaml za nlekt6re towary,zamow1one
dla Oddzlam w Iraku 1 oddane do sprzedazy hurtownl YMCAprzy
II Korpusle.
(

S p I a e
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za. towar poorany na kredyt dla Plac.lir.2 1 3 •••••••• LP.
za wyplek structl na Gwlazdk' •••••••••••••••••••••••
zwrot pozyezkl P.Drymmerowej ••••••••••••••••••.•••••
zwrot kwoty nadplaconej przez P.Dr. za towar do Iraku

31.'36
83.500
30.000
2.378

Hazem •• !.P. 147.214

--~-------------------~

Wszystkle w/w zobowl,zanla
gulowane w stycznlu.
Z w r 6 con
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zostaly zael,gnl,te prze« 1.1.1943 1 ure-

z y t y •

----------------------------------We wrzesnlu 1942 r. dowodca 3-ej komp.kadeckleJ zwrocl1 sl,doP.Dryme
rnerowej z prosb, 0 przyj,ele do depozytu oszez,dno~el junakow,n1e mlal
loh bowl em gdzle przechowywac.
Dnla 30.11.1942 wplyn,l do kasy YMCA plerwszy depozyt w wysoko~cl LP.
30.250./plenlttdZe te mogly bye zawsze pOdj,te z kasy za uprzednlem tygodnlowem wymowlen1em - wedlug ustnej umowy
z p.Drymmerowa/.
,
t,
.•
00. tego czasu wplyn,la do kasy YMCA gotowka na przechowanle 00. roznych
komp. w lacznej wysokoscl LP.395.770.
Plenladze,wplaoane przez komp.,poczatkowo - przed 1.1.43 - uzywane byly
do obfotu !pokrycle bylo w towarachJ,od stycznla 1943 Centrala mlala
w kasle zawsze odpowlednla 1108c gotowkl,aby Da zadanle wszystkle depozyty zwroclc.
.
I

•

~

I

(

,.
-·10 Ostatnl depozyt pOdj~to dnla 30.Vl.43.-Przecbowywanle oszcz~dnoscl w
kasle YMCA sta~o sl~ nleaktualne wobec uruchomlenla w PKO specjalnego
dzlalu oszcz~dnoscl 1 wprowadzenla ksl,zeczek oszcz. PKO.
U d z 1 e Ion

e

p 0

zy

c z k 1 •

polska YMCA nle wyp~aca swo1m pracownlkom zadnego dodatku na umundurowanle.Ponlewaz ole wszyscy nowoangazowanl pracownlcy poslada~ wystarczajace wlasne fundusze na zakuplenle munduru,l6zka polowego 1 ekwlpunku
obozowego - {MCA udzlela po syczek na umundurowao1e::w wysokoscl nle w1~kszej niz LP.lO.I

.

Za s 1 l k 1

z

Delegatury dla pracownlk6w w lraku.

pracownlcy YMCA,wyjeZQ~aj<tcy do Iral:cU,zostawlalimi upowaznlenla do odbloru naleznego 1m zasllku z Delegatury.Podejmowane co mlesl,c zasllkl
wplacalam do kasy YMCA,nast~pnle - przy plerwszej okazji - przesylalam
je do lraku.
~lerownlCEddzlalu
\
:.L..~
\~ ~"-'" "'-m.p. dnla 30.IX.1943
/ZOfj~ Krzyzano skat

••

Not

a

t

Iea

dotycz,ca prowadzenia rachunkowosci przez Oddzial Po1skiej YMCA
przyDow6dztwie
Szkol Junakow.
Od dnia 1.IX.1942 prowadzono na pierwszej,zalozonej w palestynie,p1acowce /Baszld,potem ,astina/centraln, kSi,Zkr kasow, 1 amerykank"zawleraj,c, wszeltde dane , obejmuj ,ce:
1. Dotacje dla Oddzia2:u
2. obroty 1 dzialdnosc Placo.IeI Nr.1
3. zallczkl dla nowych placowek /Nazaret,Rafah/,
4. s'wladczenla na rzecz junakow,dokonywane z po2:,czonych funduszow : dotacyj 1 dochodow placowki,
5. rk. depozytow junackleh.
Z dniem 1.1.1943 wydzielilam rachunkowosc Centrall Oddzialu,zakladajac
kslfzk, 'kasow, Centrali 1 ameryIeank,. .
.
(

1.Baldo kaaowe dn.l.I.43 •••••••••••• LP. 115.225
2.zallczkl dla placoweIe:Nazaret •••••
150.552
Rafah •••••••
76.803
3.dluznikow:Szymaka •••••••••••••••••
4.000
Plchetowa •••••••••••••••
8.000
R a z e m

LP. 374.580

l.depozyty junackle ••••••••••••••••• LP. 192.250
2.wIerzyclell:Davldson-towar
do Haz ••
27.870
Jardeniah- .,.. do Bafy.
3.466
Jehudah -za wyplek str.
83.500
P.Drymmerowa - pozyczka
30.000
nadplacona Iewota za towar
do Iraleu ••••••••••••••
2.378

~~~-------------------~
LP. 1390464

B a z e m

'-----------------------Aktywa ---- LP. 374.580
pasywa ---- LP. 339.464

~----~----------------..
-----------------------

U wag

a: Konta placowlei Nr.l i~astina/ nle obciazy2:am zadn, zaliczktJ
wobec ponleslonych przez t, plaCOwIe,
)1.XII.42 centralnych
swiadczen /Gwlazdka dla junakow,zallczkl na'za2:ozenle nowycb
placowek,centralne wydatkl admlnlstracyjne/.
.

do

m.p.l.I.194)

Sprawozdaole rachunkowe za okres :
1.IV.43 - JO.VI.4)

-------K

0

n to:

K a s a

---~----------------~~
LP.
--.----

Rozchod

-----~---

Baldo do.l.IV.43 ••••••••
Dotacje ••••••••••••••••
Splata za11czek przez Pl.
Zwrot udzoelonych pozycz.
Z sllkl z Delegatury •••
Zwrot na rachunek swlad.
Hazem •••

•
•
•
•
•
•

303.846
800.000
30.769
4.000
66.230
121.865
1332,110

----------------~--0

n to:

29~.913
512.496
155.000
20.000
62.230
140.110

•
Razem •• 1186.409
• Baldo na 30.VI.4' ••••••• 146.301

~----------------~1332.710
K

Adtnlnlstracja •••••••••••
Swladczenla •••••••••••••
Za11czkl dla P1acowek •••
Pozyczkl na umund •••••••
Przekazane zasllkl ••••••
Zwrocone depozyty •••••••

•
•

--------------~-13'2.710

Placowkl w Palestynle 1 EgIpcIe •

---------------------------------------~------flnle.
--------

•
•
Nazaret - 7.IV.43 ••••••••••'••20.000 • Te1-El-Keblr
Sarafand - 30.IV 1 1.VI.43 •••35.000 •
Hurtown1a - 1.VI,43 ••••••••• 100.000 •

If a
------

••••••••••••

30.169

-----------------.
Razem ••••155.000 •

Razem •••• 30.769
• Baldo na 3O.VI.43 ••••••• 124.231

------------------ .
155.000 •
------------------ .
K

0 D

to:

DLuznlcy 1 wlerzyc1e1e

155.000

~-------------------

•

--------------------------------------if 1 n 1 e n
-------------

•

stan dn.1.4.4)
•
Szymska ••••••• 2.000
Drymmerowa •••••1).858
lojewodzka ••••10.000
Tremba~owlcz ••lQ4000
Zwrocone depozyty ••••••••
Przekazane zas1~kl •••••••
Pozyczkl na umundurow ••••

35.858
140.710
62.230
20.000

Razem •••

258.858

•
• stan dn.1.4.43
•
Drymmerowa •• 2.318
•
depozyty ••• 140.170
zasILkl.... ...-----30.000
•
• Zwrot pozyczek •••••••
• Zasl~kl z Delegatury •
•

•

-------------------- .

-------------------/---- ••

113.148
4.000
66.2'30

------------------243. '378

Razem •
•
• Saldo ••••••••••••••••

-------------------.
258.858

)f a
-------

15.480

------------------258.858
--------~----------

- 2 -

It

n to!

0

Swla.dczenla

-..---,..----;--~-..--.•------ ....•.--

1.:.~~y!!J&!~_
papler,k1lsze,druk
•••••••••••••• LP.219.468
cZasopi$ma dla redakcjl 1 lnne ••
4.921

£:._!!!6£2!!l...
a tla,s

---- ..--..•...

•.

•••••• -•••••••••••••••••••••

farby '•••••••••••••••••••••••••
b1:u~jon tt ••••••••••••••••
album ••••••••••••••••••••••••••••

0.567
0.180
0.100

_••
_••••••••

azk"*__
abonament w czyteln1 ••••••••••••
2 kSlf~ki /T-E-K,~a$t1na/ ••••••••

224.389

----_Q&~QQ

1.341

4
__
:_ .•__
~.••.
trl::i

j.:._lll_1tgm~.•.
tra.IUlPQr.!tQWa. __
15 stolow ••••••••••••••••••••••••
60 stolk6w ••••••••••••••••••••••
sprzrtk:antynowy •• ", ••••••••••••
1odowka •••••••••••••••••••••••••
5. Wlelka-noa
wyp1ek'3055 strucli •••••••••••••

--.•....•---- ..-_ ....

12.870
2.000

----- -----

14.870

...•

23.250
15.600
13. 713

""V

____ l.§.:.QQQ/
___ 157 .•.1136

157.186

22.040
1.000

2).040

i.•.
_~rirCQI!!!i_it:t;yi:t;y!C~D•. _
wyposazenie pracowni ,•••••••••••
wypozyczenle maszyny flo szycl8, ••
1. Hotne

---i-'skrzypiec ..•.•.......

IV

70.56.,/ /'

---_ .•-----

'.......••

10.256
10.845

---..•...•
----- ..----------21.101
-a..----------.----..-.-- ..•...•~z em •••••••••••
512.469

r9kawlce bollserskle /6 parI •••••

.......
R

Zwroty
.~
-----~-----Z·
.. .1f ••••••••••••••
1. 3623 egz. trunaka
54.945
2. radio /P.Mil1er/ ••••••••••••• ~••
35.000
J. 414 struc1l ••••••••••••••••••••• ____ 32 .•.920

127.865
--.•...•.._------------_ .._-_._-------_ .•._--- ..•.•B a z em •••••••••••

------ ..---------- ...-·---------...--..----~-e,..

IC

n to:

Wydatkl adminlstracyjne

-_ ....--_.__ .•..•.-------------_._--- -----.---0

!:._E2!!£l _
Z.Krzyzanowska, •••••••••••••••••
11
wyrownania za 1,11,111
T.Sypnlewskl •••••••••••••••••••
T.Rok1ck1 ••••••••••••••••••••••
A.M1kulowa /2 mies./ ••••••••••••
H.WI,ckowska /1 mle ••/ ••••••••••
B.Sltnlcki 11 mles ••/ •••••••••••

_----£...
15Q

III 1 IV - 3 osooy J V - 4 osoby ••
VI - 6 o.sob •••••••.•••••••••••••

51.929
____~l.:.§gQ •

~:._!l!l!!~~!!_
J.t._~yQb§l~~Ijl-_
Kpt.Krawlaekl

••••••••••••••••••

36.000
6.000

30.000
30.000
10.000
5.000

123.750

83.549

_____ 2.•.000

5.000

4.,15
____
ll .•.
22Q

16.035

!.L_§!!2~bg!! _
wydatki na Fordsona ••••••••••••
wynagrodzanle klerowcy /maj/ ••••
1:'\. Podroze
si:uzbowe
~--Z;Krzyii.n;wsia-:-Eglpt 15 dni ••
'I'

- Halfa •••••••••

- Jerozo11ma ••••
•
- RehQvot •••••••
Sypnlewskl I RokIckI /hota1a/ ~.
Sitn1cki - Nazaret •••••••••••••
n

15.000
1.080
0.500
1.800
3.357
0.856

22.593

- .,

LP.
-----

Z przen1es1enia ••••••••••••••••••••
Szymska - Nazaret •••••••••••••••••• LP. 0.900.
Mikulowa - Nazaret •••••••••••••••••
0.596
wyzywienie k1erowcow wojsk •••••••••
1.669
P.Donten •••.••••••••••••..•••••••••
0.250
Podw1eczorek w czasie odprawy •••••• ____a•.s~
6.

aozne

--.-------komorne

250.921

4.298

0

za 10kal na b1uro 16 mias.l.
wydatki kance1aryjne •••••••••••••• ~
naprawa maszyny do pi sant a ••••••• ~.•
tune •••••••••••••••••••••••••••••••

36.000
1.165

,.ooe

____Q~2~J

40.688

---------------------------------------R a z em •••••••••••
295.913
---------------------------------------°K1

a O~dzlalu

c.. '-lA.----__ ..;

/Z.Krzyzanow ka./
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Sprzet ten Oddzia~ Pols ki'eJ
szko~,6m na ich zyczenie
/

1

0

•

t •••
MeA

e

wypoz·ycza Dowodz.twu oraz
.

.,

lO~ S!:t.Q;tk4wpltlc;i.Q>nych

26 !!lto~&wsk~adMyoh
1 l.ada bufetowa.

1 stGI:: ping "".POflgOWY
2 pa:J:y r\kawic bokle~3k1eh
:1 gramct:oA7
1 agar at ~a4towy

2 p!~ki dQ a1atkowki

a

kOlnvle'ty ht(nsnlt~
l~ ;)~t gramotono\Vitoh

~ry tQWa.aY81d.~:
$ ~aotlY

. .

•..20 k()Mpl,., tQW

wa:J(eacf!l'-20

•

domino- 20
lotto
",,20
tt
halm~
.• 2()
••
Poza tym w ~wiet11cy wyJrotono »rer.n.lmcu"owane

Y.1(.O.A. ll(Urte»uJe.ee ga.zety
slde:

1 pisma ;polskie,

Ill'Z~3

ang1elskie

Pol~

czaa frar1culJ'

"leu Wol,neJ ~()lsceft.
~P018ka. Wal.oz~ca·. "PaJ,ee;
"PalestlneJ,ws't, ~l?aradf;"."Im~~~-.·Lft
Bourf5e; jtiy.pt1enn~J

fla.&~eta &.Polske.*.

tiltfJ' Post·,

"La ··I'.ta'Je111a1lle

"ll.)ndon News ~•

\t.

_pai4z,1,ern1k.
W C1~Jju .pr~d~i,tl'111ka 1942 r.

pla.cowka

Dowodatwie

przy

Sako;t Juna.ko'W. ruitJJlierw :3u.sh~Sh.et, a tld la.X w \iast1na. ,.praysnaJ:a

w i)Qstac1. k'd.~~ttk polski.on.

junaltom tl'zy nat:rody
Y.M.C.A.

;po;'a~1ch.

w4asll,ytu 1to~stero: Wypo~1~zy;t8, w fel""AviviG

J~ DowQd~twu oel$Pl

Pl"38kl!4l;uJlte

Wtedy

t~i.:i?olska
100 kslilek

»onad

dal~2'&go l(1h W-.tII(izyQ'!ie.n1~

eh;l!opcom.
Ios,a, tym roz4ano

chJ;o.17C'om Vi I~bie

jumdrOJD .• 16 j$d.nokilogr~owych

Qhorych

Atruol1 ora~ 40 ts,b11czek

Dru5YnY s,PtJrtow& fD!o(1s~eJ Szko~y POW$3~(lhn~J otra..vm~
nek sl;Jortowych.

a

w

sw1etllCy

- 18. a innym

doku.p1ono

gry1

azekolaq.

28 par spade-

sla'tld. do IJ1ng"'ponga

M!1r~OYid_

:PlacowkaQ,&stlruu

W

SW1et11c.Y oZQo'bliJne zosta.<ty 8018.ny

artY$tYc)~fl,yml rynnkam1 na te.ma\y z iYo1a Junakow.&

do wyk~a.danyeh

gazet ~(.)ku.p1onol'amy.
W kantYllie

placQw.tt~ tU'z~fl1d~a4wa. I)eap~atne

dlallOwo J?l."~Joy~cn. JUJlalWW Z !(o8Jl:
~OO

(600 buJ:ek 1 1

szklanek kakao )ora.~

podwleczorld

4n1u l~ • .udla S\)O oll4:011e£W

17.n 4la. 39:) Junakow

('190

- 3'"

bu~ek i 450 szklanek kakao).

e6w -

20 jednoki~ogramowych

za~ otraymua 1

rych

innym razem rozdano

Ponadto
strucli

IzGa.cno*

i 1595 'klementfnek~l

5 kg~ biuej

suchar6w.

mi,dZY ch~op-

JIl9.ki oraz

25 koo~,w

ena w~asno~6 IZby).
Wows, druga placSwka
15011 w ,

przy ~odszej

tam 'wi tlica 1.kantyna
mianowieie:

y~.0 •.•

Pol kieJ
skole

s'to~6w, 6

komp1etne u1'z9- zenie,

gospodarskie..

plao6wki w dn1u 21.11 dzieoi otrzyma~

rozdano

arbd

ohJ:opcow 27 jedno
r~erovmietwu

placowka
dotaoj.

01 kiej

ilogramowych

.. odszej

okazji

strucli.

zkoJ:y Powszeehnej nowopowsta~a

YoM O~A. przyzn~a

na potrzeby

kaw~; spe'oj alny pro-

szko~e.
, - P'o~niej przY'innej

przez

zost~

a otwarciu

na podwiecZQr k P?ozki 1 C~~

ki erld, wychowawoy za' podej mowani byli c Ziar~
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a
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,.
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-
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Nazarecie:
t4B9Jki
•• Anders nE
re.z •• obik" - Atkins na.;
Starsza. $zkoJ:a Pows~echna.: Dzieci Kap1tana Granta" -Vernefjoj
5 Szko~a. ecnanrc m·: "Zaginiorla
arawanalt - Flemings.;
imnazJum • chan~-~otn1cze: Wyepa mgie~ i Wichr6ww;
1;)zko::ta. - I) azycn
'ano'tniczek: ·.Kr61 llaeiej It! - KG CZ&/lf. ;
o ~zko,t~ tt chaniczna: .••. binson amerykaneki- Vern g •
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s p r z e t
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y oraz g r y towarzyskie:

~odsza

Szko~a Powszechna w Nazarecie: 1 siatke, 2 pi~ki sk6rzene
i 1 zamszowa do siatk~wki;
Starsza Szko~a Powszechna: 3 pi~ki sk6rzane i 1 zamszow~ do siatk6'wki, 2 siatki:) 1 pi~ke do koszyk6wki,
1 komplet obreczy do k08zyk6wki) 1 pi~~
ke do szczypiorniaka, 3 pi~ki palantowe~
1 ·palant (bijak), 1 pompke i szyd~o do
••
pi::rek;
Szko;!aKadet5w: 1 siatke I. 2 pi;!ki sk6rzane i 1 zamszowa do siatk6·w•. kiJ 2 pi::rkido szczypiorniaka, 4 pi::rki
p~lantoweJ 2 palanty, 2 pi~ki do koszykbwki, 1 pi~ke noi~, 1 pompke i szyd~o
do pi~ek~ 1 kul~ 3 kg.~ 2 dysii olimpijskie 1 kg.;
3 Szko;ra Mechanic zna.:1 siatke oraz po jednej piJ-ce do sia.tk6wki,koszykSwki, szczypiorniaka i palanta, 1 palr
Lant :

4 Szko~a Mechaniczna: 1 siatke,'po 1 pi~ce do siatk6wki,J koszyk6wki.
szczypiornaka i pa'lant.a, 1 palant oraz
szachy;
5 Szko~a Mechaniczna: 1 siatkeJ ~o 1 pi~ce do siatk6wki, koszykSwki •
••
azczypdorndaka
i palanta, 1 pala.nt,Jdomino;
Gimnazjum :M.echaniczno
-Lotnbze: 1 siatke. :po 1 pi~ce do siatk6wki, koszykowki1 s~czypiorniaka i palanta, 1 palant, 1 pompke i szyd~o do pi::rekoraz
••
kregle;
szko~a M::rodszychOchotniczek P.S.W.K.: 2 siatki, 2 pi::rkiskorzane i
.
1 zamszow~ do siatk6wki, 1 pompke, oraz
1 szyd::rodo pi~ek;
•.
2 i:)zkokaIVlechaniczna(obecnie w Tel-el-Kebir): 1 siatke I J,)o1 pi::rce
do siatk6wki. koszyk6wki. s~czypiorniake"
oraz pal anta , 1 pal ant , 1 pompke i szy~o
do pi::rekoraz r5~ne gry towarzyskie;
Kompania labieraj~ca:l siatlctt.J
1 palant (bijak) 1- 1 pi::rk~palantow~J
I pi::rkesiatkow~ skf>rza.n~;
Izolacja: 1 siatk~ i 1 pi~ke siat~ow~ sk6rzan~ oraz gry towarzyskie
straiY i lotto zwierz~t;
Izba Chorych~ L komplet gier towarz~Bkich;
.
Heferat W~Fo i Sportu: 2 sekundomierze*

na

Darem gwi aadkowym Polskiej, y~M ••
C.A. by~o r6wniei 6 proporczyk6w~ kt6re otrzyma~a Szko~a Kadecka.
&J

Y~erowniczka placbwki POl~kiej Y.M~O.A. w Nazarecie w dnw
wigilijnym odw~zi~a

z op::ratkiemi pocz~stunkami przebJ«aj~cych w

tamtejszym szpita.lu junak:6w i ~o~ierzy

pol akf ch ,

Trzecia plac6wka. Polskiej Y."M.CoA.

-swietlica

i kantyna

uruchomiona zostaJ::a4.XII przy Szkole Mechanicznej w Rafah.» B~d
przeniesiono j~ wraz ze szko::r~do Tel-el-Kebir w Egipcie~ Przyznano

- 6 -

.tu jednemu junakowi nag rodq w po st acf wiecznego pi6ra,

nadto prze-

kazano Kierownict~u Szko~y fundusz na zakup 2 skrzypiec; pracowniczka tarot.placo6wki Y&M.C.A.

pomaga junakom w redagowaniu gazetki

~ciennej4
W programie' prac na.najbli~sz~ prZY8z~os6 pI'zewiduje si~!

,
1. otwarcie nowych plac6wek przy Szkole ~odszych Ochotniczek w
Rehovot, przy Skole Mechanicznej w Sarafandzie oraz przy
Szkole Mechanicznej pod Lydtl9-i
2.4- zakup sygn~6wki

i werbla d1a. szk6;?(j unackich [kujnono w s tycz-

nt u 1943 r.);

3. pomoc dla Szko~y M~odszych Ochotniczek (w styezniu 1943 r.
oddano j ej j ui'do u~tku 1 maszyne do szyci a OI'azna w~as'"
no~6 1000 metr6w f1aneli);
•
4. powoJ::aniedo w-cia i1ustrowanego miesiecznikal drukowanego
pisma m~odzieiY junackiejl kt6re jako Wydawnlctwo Polakiej
Y.~C.A« w tcis~ej wsp6~pracy z Dowbdztwem i D,yrekcj~ Nauk
Szkti~ .Tunak'6wstat: aie ma instrumentem wychowawczYm. pomoc~
szkoln~ oraz syntez~ my!!li» pragniefi i pracy samej m~odzie~.
,-....
m~p.

15 styczeh 1943 r4
:I?olskaYlf,:Mf)C&.A{I przy Armii Polskiej ,
I
Oddzi~ w Pa estynie

:2

/-1 z

~~~-- .. -------

~~.

ltf. b.

Odpls

-...--------L.

Potwlerdzam Gdblor nlzej wymlenionych przedmiotow"Gddanych
do uzyttctt
311 /102/ Kompanjl Transportowej przez Oddz1al Polsk1ejYMCA
• Palestynle:
11 1 aparat radiowy Ph111ps
2/ 15 skladanych sto11koW
31 60 sk;ta<ianychstolko.
4/ 1 taca drewn1ana
5/ 1 prymus z zapa1aczem naftowym
6/ 1 czajnlk do zaparzan1a herbaty
1/12 lyzeczek
8/ 24 szk1anki z 24 podstawkami bake1itowemi
9/ 4 sciereczkl do naczyn
10/ 1 s1tkodo herbaty
11/ 1 otwieracz do konserw
12/ 1 podstawka druciana
1"j/ 2 szachownice
14/2 pude;tka wareabo.
15/ 1 gra patyczk1
16/ 12 t8J1erzy
11/ 1 duzy imbryk a1um1njowy na wod,
/I

"

m.pp dn.23.4.L943
Wyzejwymlen10ne
Po 1skl ej YMCA.

przedm10ty

zobow1,zuj,

s1, zwroc16 na kazde z,danle

podp1s /-/ Kpt.Zym1erskl
D-ca 317 Komp.Transp.
U wag

a :-radio zostalo zwrocone YMCA dn.1.V.IY43
-wartos6 przedm10tow,wym1en10nych
pod pozycjam1 od 2-ej do
17-ej wl,czn1e,wynos1 LP.52.563.-/poz.112,114,115/.
/~/ Z.Krzyzanowska

Potwlerdzam odb16r 1-ej 10dowkl,stanowi,cej wlasnos6 Polsklej YMCA,a
oddanej do uzytku 311 Kompanji Transportowej.
m.pp 7.V.1943
podpls /-1 Kpt.Zymierskl
Uwaga: wartosc lodowki LP.18~-/poz.JI

139/.

I-I

-------------------------------------------Za zgodnos6 odplsu!

Z.Krzyz~nowska

-

S

'if

i a d c zen

i aP

1 a c 6 w e k

z dochod6w

----------------------------------------------------1.Pisma dla swietl1ey
2.0platy za wynajete radio i
3.Gry
LE1!E!~2
4.Urzadzenle 1 utrzym.~wletl.
5.Imprezy 1 przyjic1a
6.Abonament kslazek
~
7.Dotacje dla szkoly
8.Rozne
(

_ f!:.!!!::.±_
11.472
15.000
1.832
1.991
8.534

_f!:.!!!::.g_

_ f!:.~!::.! _

3.955
12.880
3.340
8.210
20.103

1.796
16.250
4.060
10.593
3.030

_f!:.!!!::.2 _
5.118
5.310
2.295
4.369
4.870
3.900

50.000
2.000

-------~----------------------------------------~---38.835
105.715
35.129
27.862

Razem LP.

4 placowkl wydaly na swladczenla/z dochodPw/ LP •.
208.201 - do dn.30.VI.43

-------------------------------------------------------Uwaga: Plac.Nr.l 1 2 zostaly zalozone przed l.I.43,Plac.Nr.4 - dn.l.II.4',
Plac.Nr.5 - dn.2'.III.4' •

•

W Y d a t k 1

a d m i n

i 5 t

r a c y j n e

----------------------------------------------11.•.
8!.&1_

1.Wynagrodzenle
personelu
.
,~
,2. 'I'yzywlenl
e •••••••••••••
3.lIaterjaly kancelaryjne.
4.Utrzymanie porzadku ••••
5.Reparacje ••••••••••••••
6.Podroze sluzbowe •••••••
7.Rozne •••••••••••••••••
/'

141.750,
61.931
1.158
19.401
2.758
30.489

4_ _El .•.'U;:.•.~_
_fl .•.
8r .•.
2_ .._El.lr .•.

68.500
20.000
5.308
3.374
1.030
1.•.
4811
1.686

71.550
'26.785
1.698
3.854
0.950

27.700
9.701
J.816
3.430
1.J80

4.976

0.240

.....,--

~~--------------------------------------------~-~~257.487
101.380
109.813
46.267
- .--..~-->--------------------------------------- -- .

Razem LP.
R a z e m

wyd.adm. 4 placowek wyn1051y LP.514.947

- do dn.JO.VI.43

Uwaga : Pl.Hr.l 1 2 zostaly zalozone przed 1.I.43,Pl.Nr.4
Pl.Nr.5 - do.23.III.43 •

••

- do.l.II .•4',

•..

o

d P 1 s

------------S p raw

0

z d a n 1 e

--~~-~----------------------

z gospodarlcl funduszaml.,otrzymaneml od Po1lsh Be1lef Fund .•.Londynle /PP.Lochowle/ - za okras od 15.11.1942 do 3O.I1 •.
t943 •
-------,--

P r z y c hOd

---------------1. wrzeslen 1942 - na wynajrcle maszyny do wody sodowej
2. 26 •.1.t942 - oa sprzrt sportowy •••••••••••••••••••••
,. 1.XI.1942 _
l'
"
•••••••••••••••••••••
4. 17.11.1942 - na owoce €l1a junakow •••• ~•••••••••••••
5. 27.XII.1942 - na sprzrt sportowy ••••••••••••••••••• 6. 18.111.1943 , ,
"
•••••••••••••••••••
7. 22.VII.1943 - na pracownl, ma1arsk, ••••••••••••••••
8. 11.VIII.194' ",
",
••••••••••••••••

LP.

16.000
50.000
50.000
9.750
50.000
40.000
'0.000
30.000

------------------- ----------

·Razem.

LP. 275.750

--------------------~-----R 0 Z c h 6 d

-----_ .._-------

1. Za wypozyczenle maszyny do wody sodowej /Pl.Nr.l/...LP.
2.
owoce d1a junakow - 11.AI.1942 ••••••••••••••••••
sprz,t sportowy d1a junakow - grudzlerl 1942 •••••
3.
warsztat
stolarski· •••••••••••• 'f
•••••
4.
~
5.
rozne •••••••••••••••••••••••••
"
•••••
6.
slatka do slatkowkl /P1.Nr.2/ - 23-1-1943 •••••••
orklestra/sygna&:6wka,werbe1,organkl,plszcz§tlka/24.I.
7.
8.
sprzrt sportowy d1a junak:6w - 17.I1I.J;,t. 1943 •••
9.
""
H
- 23. VI.194)
••••••••
10.
.""
l'
- 12.VII.1943
•••••••
11.
.,
do pracownl malarsklej - 23.VII.1943 •••••

.

16.000
.,.150
53.846
42.300
3.854
0.405
14.050
33.853
19.150
4.970
·50.000

~-------------------------LP. 248.178
--------------------------~

·Razem.
przychod
Rozchod
S aId

Y.
Y.
0

LP.

275.750
24~.178
27.572 /dwadzlescla

---------------------~
m.p.30.IX.1943

sledm funtow palest. 572/1000 /
Klerownlczka Oddzla~ Polsktej
YMCA w Obozach Jun.
/Zofla Krzyzanowska/

Potw1erdzam,ze P.Zofla Krzyzanowska przekazala. ml oryglna1ne rachunkl
na wszystkle wyzej wymlenlone w rozchodzle wydatki oraz pokwltowa~&
sa1do gotowkowe W wySOkoscl LP.27.572.podpls /-/ Sydney Loch

-~--------------------~--------------------------------za zgodnosc odpt su;

2 ~ ., -

/

S w 1 a d e zen

1 a

~-----------------------~.

pozabudzetowe P.YMCA przy Szko~aeh Junakow - 1.X1I.42 - 30.VI.43

!!!:!:l_!!'~!:I!!!i~~l~S2_Q~~!:!2E~S2J~!:~I!!_
:.
1. Koce - 3.003 - junaey,mlodsze oehotn.,PSWK,Wojsko •••••
~.
- Ko~o Pan w Tel-Aviv ••••••••••••••••••••
- dekoraeje plaeowek,praeownley YMCA •••••

---------------------R a z em •• 1.109
2. Uiywane ubranla 1 blellzna - 4 skrzynie przekazano przez Kolo Pan
Delegaturze /dla uchodtc6w/.
3. Swetry - 2 skrzynle przekazano Ko~u Rodzlclelsklemu przy SZkole
w Tel-Aviv; cz?s6 swetrow rozdano praeownikom YMCA 1 uchodtcom
cywilnym bez pOkwltowan.
4. Wyprawkl dla nle.owl~t - 1 skrzynla /18 sztuk/ - podarowano :
- Kolu Pan w Tel-Aviv ••••••• 6
- Patronatow~1 przy PCK ••••• 5
- eywilnym uehodzcom •••••••• 3
- na skladzle YMCA •••••••••• 4
5. B1a~a m"ka /workl a 22 kg/ - oflarowano :
- Kuehnla Kadecka - 4.111.42 •••••••••••••••••••••
2 work1
- Kwatermlstrz Dow.Szkol Junak6. - 15.111.42 ••••• 1
- Kwaterlllstrzost"o Dow.Sz.Jun. - 22.:111.42 •••••• 16
- P.Hulaa1ckl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2
- P.Ml11er •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 2
- Komendant Placu w Rehovot /Rtm.Kaweckl/ ••••••••• 2
- Izba chorych w Szk.Ml.Ochotn. -4.1V.43 ••••••••• 1
- 102 Komp.Transportowa. - 19.IV.43 •••••••••••••••
3
- Zarz,d Kasyna Oflcersklego • Tel-Aviv - 19.IV.43 2
- Komltet Rodzlelelskl " Tel-Aviv - 19.1V.4' ••••• 12
- Kasyno Oflcerskle " Rehovot - 21.IV.4S •••••••.•• 1
- Zarz,d Swletllcy Uchodzcow wTel-Avlv - 24.IV.43 ••
- Zjazd Hareerskl • Aln-Karem - 14.V.43 •••••••••• 4
15 onsy
-Internat Dzie.czat w Aln-Karem - 20.V.4' •••••••• 6
- PCK w Bejruele ~ dla jencow Po1skleh •••••••••• ~100

--~~---~-~---------------------~R a z em •••••• 158 work6w 15 ons
----------------~---------------6. Zupa w proszku - podarowano :
- Zarz~d gwletlley Uehodteow w Tel-Aviv li.II ••J.
- Kolo Rodzlelelskle w Tel-Aviv .15.11.43 •••••••
7. Fasola Iworkl r6znej wlelko~el/ - podarowano :
- Kueh¢nla Kadeeka - 1Z.XII.42 ••••••••••••••••••
- Dow.Szk6l Junak6w - 18.X1I.42 •••••••••••••••••
- Kuehnla Kadecka - 20.XII.42 •••••••••••••••••••
- Komltet Uehodteow " Tel-Aviv - 15.11.43 •••••••
- Kolo Rodzielelskle w Tel-Aviv - 15.11.43 ••••••
- 3zkola·Mlodszyeh Oehotn. - 18.1X.43 •••••••••••
Razem..

50 paczek
30
Ii'

2 workl
18
2

24
5
5

56 workow

------------------~B!!Q~I_~~tY~1gD~_Z_!UDduszY~~~r~Xm&D~S2_2~_ff~~2~~2!_L~21!!~_B!1!!f_!2!1_!_
Londyniel -po

zal.Nr.11.

~!!~!lLE~!l!!~!!2~~_~_!~!E!~_E!!~!_E~~~~~~!2!!_!_~!l~!~!~_!2!2_
1. Maszyna do szyeia ~Slngeri'_ ,~r. Komlfetu/GWlaZdkOWegO ~ Kalr zekp.Maeha aka - oddana do uzytku s z 0 le
Ml.Oehotn. dnia 26.1.43
2. 36 sztuk flanell /1000 mtr./ - dar mln.Zazu1inskiego /Iada Po1onjl
Amerykanskiej/ - podarowane SZkole Ml.
Oehotn. dnta 26.1.43.
3•.162 flanelowe pyjamy - dar mln.Zazullnskiego /Rada POIOnj~
rozdane
junakom Ml.SZk.powsZ. w~
dr. ••
Ii IT _A. ~ _
_
Q

- 2 _.

Rzeezy~przywlezlone

z Eglptu przez Z.Krzyzanowska

~ w kwletniu 1943 :

-----------------------------------~-----~-----~.----------~---------1. 3 aparaty radlowe - dar flrmy Phl1Ips w Kalrze /za posrednietwem
YMCA Eglpsklej/-2 aparaty oddane do uzytku
at••t swletlleom junacklm w Te1-E1-Keblr,
1 - rezerwowy na P1.Br.i.
2. 2 stoly plng-pong - dar YMCA Angle1skiej w Ka,lrze - 1" awtet1iey
YMCA Nr.1,2-gt - awletliea YMCA Br.5.
3. po 370 sztuk : szczoteczek do zfb6w,tubek pasty do z,b6w,pantofli
gimnastyeznyeh - dar ACK w Kairze /za posrednlctwem
mln.Zazullnsklego/ -.Wszystkle szezoteszkl do z,bow 1 past, rozdano junakom w ML.Szk.Powsz. w Nazarecie ; pantofli gimn. rozdano 68 par - reszta,
bardzo duze rozmlary - znajduje sle na sk~adzle.

DZIENIHK Ki\.SOWY
INSTRUXCJA.
1. Dziennik Kasowy sJ:uzy do za-pisywania dochodow i wydatkow got6wkowych.
2" Dochody zapisuje si~ w rubryce 4,wydatki/rozchody/ W rubryce 5.
3. Kazd.y zapis ma bye oznaczony datq, w rubr,l. i liczbq, porzq,dkcwa bi ezq,cq.w ru~t. 2.
4. Kaz dy wpisany do .oi.Kasowekdokument/rachunki,Kwity,saygnaty/
nalezy oznaczy6 liczbq. potl~dkowq. /rubr.2./
5. Codziennie przed zamkni~ciem kasy,nalezy ~~prowadzi6 saldo tjp
ua t a.Lio stan got owk i wig ksiq.iki kasowej przez od j ec i e sumy wyda~kow od sumy dochodow.
6. W ~i~asow
nie wolno wp Isywac zadny ch tranzakcji kr edy t ,
7. Zap~sy w ~i.
kas~w
wpisu~e si~ olowki~m atramen~ovvym,przez
kalK~/zaplsuJq.C koleJn
stronnlc~ po stronnlcy.Stronnlce rubryko~
wane /pierwsze/ na leay po zapisaniu wy drzec i odJ:ozye do osobnej
teczki.Nie nalezy ograniczae tresci zapisu do jednego wiersza,
jezeli dany dokument wymaga szerszego opisania.W tresci podaje
si~ firm~,ew.Nr.rachunku wzgl.kwitu i co kupiono,wzgl~dnie za co
zaplacono/np.wynagrodzenie,sprzq.tanie,odniesienie
towaru itp./
8. Kazdy v~datek musi bye udokumentowany rachunkiem wzgl.bqitem,a
kaz dy d.och od /wp:tata,utarg, przekaz/ a sygria t a przychodowq./kolor
czerwony /,
9. Wrazie popelnienia b~~du - nie Vlolno go wycierae,lecz przekreslie czerwonym o:towkiem,a danq. pozucj~ wpisae powtornie9
.
10.Kazdego Il-go,za I-szq, dekad~ /zamkni~cie 'z IO-go/,2i-go,za II-gq.
dekad~ /zamkni~cie z 20-go/ iI-go za III-ciq. dekad~ /zamkni~~~
z 30-go wzgl.31+go/ danego miesiq.ca ,maj.q,bye zapisane karty ~
Kasow
odsy:tane wraz Z odnosnymi dokumentami do Centrali Polsk"
YMCA obecnie w ~uastinie/.

KSIAZKA

INV1ENTARZOWA

INSTRUKCJA~
l~ Ksiq.zka inwentarzowa s:tuzy do inwentaryzacji tj.zapisywania towarow,opakowan i ruchomosci w dniu zamkni~cia okresu rachunkoweg09
2. Okresem rachunkowym plac dwek Y]~CA jest m i esLac kalendarzowy.
3. Inwentarz spisuje si~ kazdego ostatniego dnia miesiq.ca wzgl~dnie
Vi dniu oddania ..
- p rzy j eo i a magazynu,sklepu I t p ,
4. Do inwentarza wpisuje si~ wszystkie towary i przedmioty,znajdujq.ce w dniu dokonuwania spisu VI magazynie,sklepie,bufecie
itd.admi .•
nistrowanych przez danq. placowk~ Polskiej YMCA wig nastE2pujq.cego
porzq.dku:
.
a/ r~br.I.- ilose danego towaru wzgl.przedmiotow;
_
b/"
2.- jednostkf2 rachunkowq. tj.wag~ w kg.,uncjach,wymiar w
metrach lub yardach,sztuki,pudla
itd;
c/ rubr.3.- nazwetowaru,przedmiotu
itd;
d/ 11
4.- cene jednostkowq, za I kg.l uncj~,l metr,yard,sztuke
itd.w/g rachunkow kupieckich £~nie
~~na wzgl.oceny,gdy tow~
jest darowany.
e/ rubr.5.- wartose calej ilosci danego towaru tj.ilose z rubr91~
pomnozona przez cene z rubryki 4-tej9
5. Do inwentarza nalezy wpisywae kazdq.,nawet najmniejszq.·ilosc towa~
ru i kazdy przedmiot z ruchom.,stanowiq.cych wl:asnose nCA.Towary
zepsu~e i przedmioty zniszczone tak,ze nie mogq. bye uzyteczne ~
nalezy podawae w spisie osobno,podajq.c rowniez ich vrartosc.
6. Inwent. spisuje s i e stronnica p.o stronnicy o t owkt em atr, przez
kalke,przyjmujq.c pwwien porz~dek w spisywaniu towarow np.tow&spo
zywcze,mat.pisarskie,konfekcja,papierosy,rozne
itd.Pierwsze kar~
ty wy!q.cza si~ dla odes:tania do Centrali,kopje pozostQna Placowce.
7. Spisy inwentarzowe /tzn .•
pierwsze karty inwetarza/odsylac nalezy
do Centrali wraz z kartami Dziennika Kasowego za trzeci~ dekad~
danego miesiq.ca9-

