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DOROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
STOWARZYSZENIA 

Zebranie sprawozdawcze odbyło się 9 marca w siedzibie Wspólnoty 
Polskiej przy Krakowskim Przedmieściu 64, ponieważ Klub Oficerski przy 
ul. Rakowieckiej poddany jest remontowi a po jego zakończeniu przezna-
czony będzie na inne cele. 

Zebranie otworzył i zgromadzonych powitał wiceprezes Antoni Tom-
czyk. 

Na wstępie zebrani na sali obrad uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego 
w październiku ubiegłego roku Jerzego Kondzieli, sekretarza Ogniska Ro-
dzin Osadników Kresowych w Londynie, a także tych członków Stowarzy-
szenia, którzy w ostatnim roku odeszli na wieczną wartę. 

W zebraniu uczestniczyli członkowie naszego Stowarzyszenia 
z Lublina, Wrocławia, Opola i Warszawy. 

Referaty sprawozdawcze wygłosili kolejno Mieczysław Wójcik i Janusz 
Szuba. W sprawozdaniu Zarządu dużo miejsca poświęcono gospodarce fi-
nansowej Stowarzyszenia, sygnalizując, że rok 2002 będzie bardzo trudny 
i godne rozważenia jest podniesienie od 2003 roku składek do 3 zł mie-
sięcznie (obecna składka 2 zł nie zmieniana była od chwili powstania na-
szego Stowarzyszenia), a prenumeraty KRESOWYCH STANIC do 30 zł 
rocznie. Omówiono także kłopoty lokalowe, z jakimi boryka się Stowarzy-
szenie od dłuższego czasu. W ostatnich dniach dzięki przychylności Preze-
sa Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Pani 
Agnieszki Boguckiej, uzyskaliśmy zezwolenie na korzystanie z pomiesz-
czenia w DOMU POLONII przy ul. Krakowskie Przedmieście 64. 

Sprawozdanie z działalności zespołu redakcyjnego KRESOWYCH STA-
NIC, zawierające dużo elementów statystycznych i porównawczych spro-
wadziło się do dwóch zasadniczych tematów:  

• terminowe nadsyłanie materiałów do drukowania, 
• problemów finansowania druku kwartalnika. 

Podkreślono przy tym, że zespół redakcyjny i osoby ściśle z nim współ-
pracujące dokładają wiele starań, by kwartalnik ukazywał się regularnie, 
posiadał coraz lepszą szatę graficzną i nawiązywał zawsze do rocznic i wy-
darzeń ważnych dla naszej społeczności i wszystkich Polaków. Nie jest ła-
two sprostać tym wyzwaniom pracując społecznie bez posiadania własnego 
pomieszczenia. 

W dyskusji odniesiono się do propozycji podniesienia opłat za składki i 
prenumeratę, wskazując, że tą drogą nie osiągnie się poprawy finansowej 
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Stowarzyszenia, natomiast okazać się może, że większy procent członków 
przestanie opłacać składki. Dyskutanci sugerowali, by poszukiwać innych 
form pozyskiwania pieniędzy, m.in. poprzez apel by zamożniejsi członko-
wie dobrowolnie wpłacali większe sumy. Taka procedura już funkcjonuje, 
bowiem w każdym numerze kwartalnika publikowane są wykazy ofiaro-
dawców. 

Dyskutanci podziękowali Mieczysławowi Wójcikowi za całokształt 
efektywnej pracy na rzecz Stowarzyszenia. 

Podziękowano także Januszowi Szubie za to, że szata graficzna KRE-
SOWYCH STANIC, którą pieczołowicie opracowuje, staje się coraz ład-
niejsza. 

Podziękowania złożono również Włodzimierzowi Mikke i Mieczysła-
wowi Wójcikowi za to, że nasze zebrania będą mogły odbywać się w no-
wym miejscu. 

W imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpił jej przewodniczący Bolesław 
Siemiątkowski, który po zakończeniu dyskusji stwierdził, że kontrola pracy 
i gospodarki finansowej Zarządu Stowarzyszenie nie wykazała uchybień. 
Zgłoszony przez niego wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium zo-
stał przyjęty jednogłośnie. 

Podczas zebrania wszedł na salę profesor Andrzej Stelmachowski za-
szczycając swoją obecnością dalszy ciąg obrad. Z dużym zainteresowanie 
przysłuchiwał się zabierającym głos, życząc na koniec wszelkiej pomyślno-
ści. 

W wolnych wnioskach pan Zygmunt Woś z Lublina zapoznał zebranych 
z procedurą postępowania w przypadkach starań o odszkodowania od 
Skarbu Państwa za mienie pozostawione na Kresach Wschodnich. W trak-
cie swojej wypowiedzi nawiązał do informacji na ten temat zamieszczonej 
w KRESOWYCH STANICACH nr 1/2002. 

Zebranie zakończono odśpiewanie „Roty”. 
AT 

 
 

Poszukiwania 
Pani Irena Pawłowska, żona osadnika wojskowego Mariana Pawłow-

skiego z osady Łąka koło Dzisny (7. Pułku Ułanów), pragnie nawiązać 
kontakty z rodzinami dawnych sąsiadów. 

Gdzie Wy teraz jesteście? Odezwijcie się. Informacje prosimy nadsyłać 
do redakcji KRERSOWYCH STANIC. 


