Protokół z Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca
w dniu 27 sierpnia 2016 r.
Walne Zebranie Członków TPJ odbyło się w drugim terminie o godzinie 11:30 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Janowcu (ul. Plac Wolności 1). Spotkanie otworzył i powitał zgromadzonych p. Leszek Kwasek –
prezes TPJ. W trakcie wystąpienia przedstawił program spotkania wysłany uprzednio członkom TPJ oraz
krótko podsumował działalność zarządu i ogłosił, że na dzisiejszym zebraniu zostanie dokonany wybór
nowego prezesa i zarządu TPJ. W zebraniu, według listy obecności, uczestniczy trzydzieści pięć osób.
Następnie p. L. Kwasek zgłosił kandydaturę p. Anatola Szurmaka na przewodniczącego Walnego
Zebrania Członków oraz kandydaturę p. Marii Jaroszyńskiej na sekretarza Zebrania. W wyniku głosowania
kandydatura p. A. Szurmaka została przyjęta (przy jednym głosie wstrzymującym, pozostali byli za);
kandydatura p. M. Jaroszyńskiej została przyjęta jednogłośnie.
Głos zabiera przewodniczący Walnego Zebrania p. Szurmak i przechodzi do realizacji drugiego
punktu programu spotkania: wyboru Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej. Zostają przyjęte zgłoszenia z sali
kandydatur do Komisji Wnioskowej, w skład której weszli: p. Henryk Kowalski i p. Ignacy Czeżyk oraz do
Komisji Skrutacyjnej, w skład której weszli: p. Krystyna Wolska, p. Helena Pokorska i p. Michał Szadura.
Wszyscy członkowie poszczególnych Komisji zostali wybrani jednogłośnie.
Przewodniczący Zebrania przeszedł do punktu 3 „Proponowanego porządku obrad” – przyjęcia
porządku obrad. Pan Henryk Kowalski zgłasza propozycję dodania punktu spotkania o przeprowadzeniu
dyskusji nad przyszłym programem nowo wybranego prezesa i zarządu TPJ. Przewodniczący uznaje
propozycję za zasadną i poddaje wniosek pod głosowanie. Punkt o nazwie „Dyskusja o programie prezesa
i zarządu TPJ” zostaje uzupełniony w porządku obrad pod numerem 12 a – przyjęto go jednogłośnie wraz
z pozostałymi punktami porządku obrad.
Następnie, zgodnie z punktem 4 porządku obrad, przyjęto protokół z poprzedniego Walnego
Zebrania Członków TPJ – jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym.
Przystąpiono do punktu 5 porządku Zebrania: sprawozdania z działalności Zarządu TPJ oraz
wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania. Zabiera głos p. Leszek Kwasek i przedstawia
sprawozdanie za 2015 r. Na początku omawia wydarzenia organizowane cyklicznie. Zimowe Spotkania
Janowieckie, których tematem miało być „Nowe otwarcie – kierunek rozwoju Gminy Janowiec po
dokonaniu zmian we władzach lokalnego samorządu” nie odbyły się z powodu wyznaczonego w tym samym
terminie pogrzebu p. Stanisława Bartosia, w którym uczestniczyło większość członków TPJ oraz władze
samorządowe Gminy Janowiec. XI sesja z cyklu Janowieckie Spotkania Historyczne też nie doszła do
skutku. Planowany temat spotkania: „Życie religijne mieszkańców Janowca w Polsce przedrozbiorowej” nie
został podjęty, z różnych względów, przez historyków z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
z którymi TPJ współpracuje od wielu już lat. Wydawnictwo wydane w 2015 r. to „Wspomnienia” Marii
z Czaplińskich Knabe (nakład 200 egz.). Ponadto trwały prace nad finalizacją wydania monografii cmentarza
parafialnego w Janowcu oraz bibliografią wydawnictw TPJ opracowaną przez pracowników naukowych
UMCS. Obecnie opracowywana jest bibliografia „Gazety Janowieckiej” (w Gazecie wypowiedziało się 260
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osób), która będzie gotowa w tym roku. W 2015 r. przystąpiono do prac nad książką poświęconą dziejom
organów z kościoła parafialnego w Janowcu. Autorem książki jest prof. Wiktor Łyjak, z którym TPJ
rozpoczęło współpracę poprzez dostarczenie materiałów publikowanych w „Notatnikach Janowieckich”.
Kolejną, planowaną na przyszły rok, publikacją będzie opracowanie badań dotyczących poznania gwary
lokalnej i jej zmian na przestrzeni lat. Prezes L. Kwasek przybliżył sylwetki autorek z Zakładu Dialektologii
UMCS w Lublinie. Planowane są również badania nad zapomnianym lub zacierającym się lokalnym
nazewnictwem służącym do identyfikacji różnych miejsc. Innym zamierzeniem wydawniczym jest
opracowanie tematu historii spółdzielczości w Janowcu, ponieważ historia Gminnej Spółdzielni liczy sobie
prawie 50 lat i powinna zostać udokumentowana. Na tym prezes L. Kwasek zakończył sprawozdanie.
Głos zabiera przewodniczący, który podsumowując wystąpienie prezesa podkreślił wyjątkowość
działalności wydawniczej w skali kraju, która jest zauważana przez wiele ośrodków naukowych w Polsce.
Następnie przewodniczący przeszedł do kolejnego, 6 punktu spotkania: przedstawienie działalności
finansowej TPJ.
W związku z nieobecnością skarbnika, sprawozdanie z działalności finansowej przedstawia prezes
L. Kwasek. Ponadto prezes omówił sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność TPJ: 200
członków płaci składki, są również darczyńcy (w okresie działalności TPJ było to 100 osób). W sposób
szczególny prezes podziękował kilku osobom od wielu lat regularnie wspierających działalność TPJ: Pani
prof. Jancewicz oraz p. Wolskiej-Landowskiej. Dzięki darczyńcom i członkom oraz w wyniku sprzedaży
publikacji Towarzystwo może funkcjonować.
Przewodniczący przeszedł do 7 punktu obrad: sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
Głos zabrał p. Jan Dębicki, członek Komisji Rewizyjnej, który odczytał sprawozdanie (załączone do
niniejszego protokołu). Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności zarządu i wnioskuje
o udzielenie absolutorium zarządowi.
Przewodniczący p. A. Szurmak otwiera kolejny, 8 punkt zebrania: dyskusję.
Głos zabiera p. Wiesław Szczepanek, który zasygnalizował problem nieaktualnych informacji na
stronie internetowej TPJ (brak ostatniego sprawozdania z działalności zarządu; nieaktualne linki zewnętrzne)
oraz potrzebę stworzenia legitymacji potwierdzającej członkostwo w Towarzystwie.
Pan Ignacy Czeżyk dziękuję za działalności wydawniczą oraz postuluje, aby w działalności
organizacji następujące tematy: historia tzw. żołnierzy wyklętych na gruncie lokalnym. Przybliżył postać
Ruty Czaplińskiej z ziemiańskiej rodziny z majątku Janowice i złożył wniosek o upamiętnienie tej
zasłużonej osoby oraz jej rodziny tablicą w miejscu nieistniejącego dworu.
Do tego wystąpienia odniósł się przewodniczący, który wskazał jako partnera w tym przedsięwzięciu
władze gminy.
Pani Maria Kusiak złożyła podziękowanie dla zarządu za zaangażowanie w pracę i jej efekty.
Pan Wacław Wolski podkreślił wielki dorobek TPJ w postaci poważnych i wartościowych pozycji
wydawniczych. Odnosząc się do tekstu w ostatnim numerze „Gazety Janowieckiej” poświęconego
działaniom wojennym na przyczółku janowieckim w 1944-1945 r. wyraził krytykę zawartych tam informacji
uznając, że nie są dostatecznie precyzyjne. Zaapelował o umieszczanie sprawdzonych i rzetelnych
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informacji.
Pan Wiesław Szczepanek złożył podziękowanie dla zarządu i zaproponował tradycję wspólnych
zdjęć uczestników zebrań.
Na tym zakończono dyskusję.
Przewodniczący przeszedł do kolejnego, 9 punktu obrad: podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium,
c/ zatwierdzenia bilansu rocznego TPJ.
Przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą nr 1 Walnego Zebrania Członków TPJ w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi TPJ za 2015 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
W dalszej kolejności przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą nr 2 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Komisji Rewizyjnej TPJ za 2015 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego TPJ za rok 2015 r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zebrania rozpoczyna kolejny punkt obrad, dotyczący wyboru prezesa TPJ. Udziela
głosu obecnemu prezesowi, p. Leszkowi Kwaskowi i informuje zgromadzonych o możliwości zgłaszania
kandydatur wraz z ich uzasadnieniem.
Prezes L. Kwasek zgłasza kandydaturę Pana Andrzeja Szymanka, wskazując go, jako naturalnego
kontynuatora i następcę. Krótko przybliża jego postać i zasługi dla TPJ, szczególnie podkreślając jego wkład
w kształtowanie wysokiego poziomu wydawniczego Towarzystwa. Na koniec zachęca do poparcia tej
kandydatury.
Przewodniczący zadał pytanie p. A. Szymankowi, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
Otrzymuje odpowiedź pozytywną.
Pan Ignacy Czeżyk zgłasza kandydaturę p. Filipa Jaroszyńskiego.
Przewodniczący zadał pytanie p. F. Jaroszyńskiemu, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan F. Jaroszyński podziękował za zgłoszenie jego kandydatury i nie wyraził zgody na
kandydowanie.
Pani A. Lawenda prosi p. F. Jaroszyńskiego o przemyślenie kwestii kandydowania.
Pan F. Jaroszyński ponownie odmawia, uzasadniając swoją decyzję. Wnioskuje jednocześnie
o nadanie Panu Leszkowi Kwaskowi tytułu Prezesa Seniora, w dowód uznania dla jego dotychczasowego,
wielkiego dorobku.
Przewodniczący zamyka procedurę zgłaszania kandydatur na stanowisko prezesa TPJ i prosi
członków Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem
prezesa Zarządu TPJ. Kandydatem na to stanowisko jest p. Andrzej Szymanek.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty i przystąpiono do głosowania. Głosowanie zostało przerwane
z powodu wątpliwości co do sposobu oddania prawidłowego głosu na karcie. Przewodniczący zarządził
powtórzenie głosowania. Następuje krótka przerwa, podczas której Komisja Skrutacyjna ponownie
przygotowuje karty do głosowania.
Strona 3 z 5

Po przerwie przewodnicząca Komisji p. Krystyna Wolska wyjaśniła zasady oddania głosu, po czym
przystąpiono do ponownego głosowania.
Po zakończeniu głosowania i przeliczeniu głosów Komisja ogłosiła wyniki. W głosowaniu wzięło
udział 33 osoby, z których 30 zagłosowało za kandydaturą p. A. Szymanka, 3 osoby były przeciwne.
Prezesem Zarządu TPJ zostaje wybrany p. Andrzej Szymanek. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru
prezesa TPJ zostaje dołączony do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabiera nowo wybrany prezes p. A. Szymanek, który wyraził wdzięczność za wybór.
Podsumowując 21 lat swojej działalności w TPJ podziękował swojemu poprzednikowi p. Leszkowi
Kwaskowi oraz poparł wcześniej zgłoszony pomysł nadania p. L. Kwaskowi tytułu Honorowego Prezesa.
Jednak p. L. Kwasek zaoponował przeciwko nadaniu mu tytułu Honorowego Prezesa i zaproponował dalszą
pracę w Zarządzie na stanowisku wiceprezesa.
Nowo wybrany prezes p. A. Szymanek zaprezentował swój program, który zawarł w siedmiu
punktach. 1. Aktywność wydawnicza. 2. Aktywność konferencyjna. 3. Program badawczy. 4. Nawiązanie
współpracy z innymi towarzystwami regionalnymi. 5. Efektywna współpraca z Gminą Janowiec. 6. Program
promocji Janowca. 7. Aktywizacja młodych. Następnie do realizacji wymienionych punktów programowych
zaproponował następujące kandydatury do Zarządu TPJ: p. L. Kwasek – wiceprezes, F. Jaroszyński –
wiceprezes, p. Andrzej Madej, p. Elżbieta Wójcik, p. Łukasz Skowyra, p. Karolina Jaroszyńska. Wszyscy
zaproponowani wyrazili zgodę na kandydowanie, w tym dwoje pisemną z powodu nieobecności (p. Elżbieta
Wójcik i p. Łukasz Skowyra).
Przewodniczący zebrania prosi o dalsze propozycje kandydatów do Zarządu TPJ.
Swoją kandydaturę zgłasza p. Henryk Kowalski, motywując to większą skutecznością w realizacji
swoich pomysłów.
Pani A. Lawenda zgłasza kandydaturę p. Wiesława Szczepanka.
Pan Wiesław Szczepanek nie wyraża zgody na kandydowanie, uzasadniając swoją decyzję tym, że
prezes A. Szymanek przedstawił komplementarną listę kandydatów, z którymi chce współpracować.
Głos zabiera prezes A. Szymanek, który zachęcił p. W. Szczepanka, aby zastanowił się nad
ewentualnym przystąpieniem do kandydowania, jeśli nie podczas obecnych wyborów to może w niedalekiej
przyszłości.
Pani A. Lawenda ponawia zgłoszenie kandydatury p. W. Szczepanka.
Pan W. Szczepanek tym razem wyraża zgodę na kandydowanie.
W następstwie braku zgłaszania dalszych kandydatur do Zarządu TPJ Przewodniczący zaprasza do
proponowania kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący p. A. Szurmak zwrócił się do
dotychczasowych, obecnych na zebraniu, członków Komisji, czy zgadzają się na ponowne kandydowanie.
Pan Jan Dębicki oraz p. Sabina Kwiatkowska zgodzili się kandydować. Jedna zgoda została wyrażona
pisemnie z powodu nieobecności (p. Elżbieta Maria Wójcik).
Przewodniczący zebrania zamyka listę kandydatur do Zarządu TPJ oraz Komisji Rewizyjnej
i zwraca się do Komisji Skrutacyjnej z prośbą o przygotowanie kart do przeprowadzenia tajnego głosowania.
Następnie ogłasza przerwę dla pozostałych uczestników zebrania.
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Komisja Skrutacyjna rozdała każdemu po dwie karty do głosowania do Zarządu TPJ oraz do Komisji
Rewizyjnej. Przewodniczący zebrania poinformował, że zostają wybrani ci kandydaci, którzy otrzymają
51% głosów.
Po zakończeniu głosowania i przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki informując,
że wszyscy kandydaci zostali wybrani zarówno do Zarządu TPJ, jak i do Komisji Rewizyjnej. Protokoły
z wyborów zostały dołączone do Protokołu z Walnego Zebrania.
Na koniec Komisja Wnioskowa odczytała zgłoszone podczas obrad wnioski i poddała je pod
głosowanie:


przeprowadzić aktualizację strony internetowej TPJ – wniosek przyjęty jednogłośnie,



wykonanie nowych legitymacji członkowskich – wniosek przyjęty jednogłośnie,



upamiętnienie tablicą Ruty Czaplińskiej – wniosek przyjęty, przy jednym głosie sprzeciwu,



podjęcie działań na rzecz przyznania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Janowiec p. Andrzejowi
Madejowi – wniosek przyjęty, przy jednym głosie wstrzymującym.

Ten punkt wyczerpał program spotkania i Przewodniczący zakończył je.

Sekretarz Walnego Zebrania Członków TPJ
(–) Maria Jaroszyńska
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