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Zofia Wilk 

NASZE WALNE ZEBRANIE 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Stowarzyszenia odbyło się 29 IV 
2000 r. w Warszawie w lokalu przy ul. Rakowieckiej 7. 

Z przykrością należy stwierdzić, że frekwencja nie dopisała, na 325 członków 
Stowarzyszenia przybyło zaledwie 26 osób. Dziwić musi tak znikome 
zainteresowanie ze strony ludzi, którzy sami przecież zgłosili akces przynależności 
do Stowarzyszenia, a których tak mało obchodzi wybór władz Stowarzyszenia. 
Wobec takiej reakcji członków dobre rokowania co do dalszej działalności 
Stowarzyszenia są bardzo wątpliwe. Poza małą frekwencją na ważnych zebraniach 
brak jest też chętnych do pracy i współpracy z Zarządem. Wiele osób wycofało się 
z przyjętych na siebie obowiązków (często z przyczyn ambicjonalnych bądź 
zwykłego wygodnictwa). Do chwili obecnej nie możemy znaleźć chętnego na 
funkcję księgowego-skarbnika. Duże potrzeby personalne są także w zakresie 
redagowania KRESOWYCH STANIC, 3 osoby praktycznie wycofały się 
z Redakcji. Niestety, nawet przy tak niskiej frekwencji wybory do władz 
Stowarzyszenia musiały (zgodnie ze statutem) się odbyć. 

Otwarcia zebrania i powitania przybyłych dokonał dotychczasowy Prezes Jerzy 
Szymański. Na przewodniczącego zebrania wybrano Antoniego Tomczyka, który 
przejął jego prowadzenie. Następnie przegłosowano przyjęcie przedstawionego 
porządku dziennego i protokółu z Walnego Zebrania w II 1999 r. sprawozdanie 
ogólne z pracy zarządu za okres 4-letniej kadencji odczytał w imieniu Prezesa 
Jerzego Szymańskiego sekretarz stowarzyszenia pan Mieczysław Wójcik. 

Najważniejsze dokonania w pracach Zarządu są następujące: 
- powołanie i legalizacja prawna Stowarzyszenia, 
- werbowanie członków (początkowo było 37 osób obecnie jest 325), 
- prowadzenie zebrań comiesięcznych i okazjonalnych, 
- nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami działającymi w kraju 

i różnymi instytucjami państwowymi i społecznymi, 
- nawiązanie współpracy z organizacjami polonijnymi za granicą (Litwa, 

Łotwa, Białoruś, Ukraina, USA, Anglia), 
- pomoc charytatywna w postaci finansowej i rzeczowej (budowa szkół, 

kościołów, paczki dla dzieci) na Ukrainę, Białoruś i Litwę, 
- pozyskanie tymczasowego lokalu na zebrania zarządu, 
- pozyskanie różnych dotacji na działalność Stowarzyszenia od urzędów 

państwowych i sponsorów, 
- organizacja II Światowego Zjazdu Rodzin Osadników, 
- prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej, 
- prowadzenie rozległej korespondencji (568 pism), 
- wydawanie kwartalnika KRESOWE STANICE, 
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- opracowanie wykazu osad i ich lokalizacji oraz mapy osad (prace 
w dalszym toku), 

- starania o stały lokal konieczny dla prac Zarządu w dawnym budynku 
związku Osadników przy ul. Myśliwieckiej, 

- załatwianie szeregu bieżących spraw jak: kolportaż KRESOWYCH 
STANIC, zaopatrzenie materiałowe, rozliczenia finansowe, doręczanie 
przesyłek za granicę, uzgodnienia bankowe itd. 

Sprawozdanie złożyli także Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego i Komisji 
Rewizyjnej. 

Komisja Rewizyjna prócz uznania i podziękowań postawiła wniosek 
o udzielenie absolutorium dotychczasowemu zarządowi. 

Po dość długiej dyskusji, która dotyczyła głównie problemów: pozyskania 
własnego lokalu, wydawania biuletynu i jego redakcji, szukania dotacji 
i sponsorów oraz regularnego płacenia składek, przewodniczący zebrania zarządził 
głosowanie nad udzieleniem zarządowi absolutorium. Zarząd absolutorium 
otrzymał (za głosowało 25 osób, 1 osoba wstrzymała się). 

W trakcie obrad. 
Fot. Jan Rudziński 
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Wybory nowego Zarządu 
Wybory za zgodą obecnych przeprowadzono w sposób jawny. Jako kandydaci 

na funkcję Prezesa stowarzyszenia zostali zgłoszeni (poza 2 osobami które nie 
wyraziły zgody na kandydowanie) dotychczasowy Prezes p. Jerzy Szymański 
i p. Zofia Rosińska. Większością głosów został wybrany p. Jerzy Szymański. 
Zgłoszonych członków Zarządu, Komisji rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego 
wybrano również większością głosów (nadmiaru kandydatów nie było). 

Ostatecznie Zarząd ukonstytuował się następująco: 
Prezes Zarządu Jerzy Szymański 
I Zastępca  Antoni Tomczyk 
II Zastępca  Janusz Szuba 
Sekretarz  Mieczysław Wójcik 
Skarbnik  Władysław Mikke 
Członek Zarządu Zofia Wilk 
Członek Zarządu Maria Rey 
Członek Zarządu Jan Rudziński 

Komisja Rewizyjna: 
Przewodniczący Bolesław Siemiątkowski 
Członek  Janusz Pachniewicz 
Członek  Stanisław Kaczmarek 

Sąd Koleżeński: 
Przewodniczący Włodzimierz Grzesiński 
Członek  Anna Szlenkier 
Członek  Władysław Hnatkowski 

Po zakończeniu wyborów Prezes Jerzy Szymański nakreślił krótko dalszy plan 
pracy Stowarzyszenia. Jako zasadnicze działania wymienił wydawanie 
KRESOWYCH STANIC, starania o lokal, zabieganie o sponsorów i dotacje oraz 
zorganizowanie następnego Zjazdu Światowego. Po omówieniu kilku spraw 
w wolnych wnioskach zebranie zakończono. 

Nowemu Zarządowi życzymy owocnej pracy na całą kadencję. 
Szczęść Boże! 


