
Protokół z Walnego Zgromadzenia  

Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie 
 

Zgodnie ze statutem Towarzystwa, Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie w dniu 20 

lutego 2019 r., o godzinie 17:30 (pierwszy termin) lub o godzinie 17:45 (drugi termin) 

w siedzibie Towarzystwa Warszawa ul. Nowomiejska 5 lok. 1 (Stare Miasto) z 

następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia 

2. Wybór Prezydium – przewodniczącego obrad i sekretarza 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu 

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego 

6. Dyskusja 

7. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia sprawozdania absolutorium 

ustępującemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu. 

8. Wybory władz Towarzystwa na kolejną kadencję, na okres 4 lat. 

 

Poniższe punkty zawierają informację z realizacji porządku obrad.   

 

1. Wobec tego, że w pierwszym terminie nie zgromadziła się wymagana liczba 

członków Towarzystwa, Prezes Zarządu otworzył Walne Zgromadzenie w drugim 

terminie. Lista obecności uczestników Walnego Zgromadzenia jest załączona do 

niniejszego protokołu. 

2. Przewodniczącym obrad Walnego Zgromadzenia został wybrany Kazimierz 

Kostecki – jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Sekretarzem obrad został wybrany 

Tadeusz Piątek – jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. 

3. Prezes Zarządu, dr Józef Musioł, przedstawił sprawozdanie z działalności 

Zarządu, uzupełnione przez skarbnika Stefana Świtułę o informację finansową za 

poszczególne lata kadencji Zarządu. Treść sprawozdania jest załączona do 

niniejszego protokołu. 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Trzionka przedstawił sprawozdanie 

z działalności, którego treść jest załączona do niniejszego protokołu. 

5. Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego mec. Antonina Pieczyńska przedstawiła 

sprawozdanie z działalności, którego treść jest załączona do niniejszego protokołu. 

6. W dyskusji uczestnicy wskazywali, że pomimo licznych trudności, Zarząd, z 

jego  Prezesem na czele i przy wydatnym udziale amb. Grzegorza Łubczyka, osiągnął 

istotne osiągnięcia. Na szczególne podkreślenie zasługuje zbudowanie pomnika 

Jozsefa Antalla i Henryka Sławika, w dowód wdzięczności narodowi węgierskiemu 

za udzielenie schronienia ponad stutysięcznej rzeszy uchodźców polskich we 

wrześniu 1939 r. i upamiętnienia wybitnej roli Henryka Sławika w organizowaniu 

warunków życia polskich uchodźców na Węgrzech. Z szerokim poparciem 

zgromadzonych spotkała się propozycja kol. Marka Kulińskiego, który zaproponował 

uzupełnienie strony internetowej o newsletter, informujący o bieżących wydarzeniach 

w życiu Towarzystwa, a także przypominający o obowiązku płacenia składek. 

Ponadto kol. Marek Kuliński wskazał, że zbliża się rocznica 100-lecia Powstań 



Śląskich i zaproponował, by Towarzystwo zainicjowało dwudniowy wyjazd studyjny 

grupy dziennikarzy na Śląsk i zachęcenia ich do pisania o Śląsku w mediach 

warszawskich. 

7. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi, Komisji 

Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu – jednomyślnie, w głosowaniach jawnych. 

8. Przed przystąpieniem do wyboru władz Towarzystwa uczestnicy przegłosowali 

jednomyślnie, by wszystkie głosowania dotyczące wyborów do poszczególnych 

władz odbywały się jawnie i en-block. 

 

Uczestnicy zgłosili następujące kandydatury do Zarządu: 

Marek Drozdowski, 

Marek Kuliński, 

Krystyna Loska, 

Dr Józef Musioł, 

Ryszard Musioł, 

Mieczysław Starczewski, 

Stefan Śwituła, 

Bogdan Trześniowski, 

Dr Zofia Witkowska-Piela, 

Karolina Wojdała, 

Mariola Żak. 

 

Powyższe kandydatury zostały wybrane jednomyślne, w głosowaniu 

jawnym.  Zarząd ukonstytuował swoje władze w składzie: dr Józef Musioł - 

prezes, Bogdan Trześniowski – wiceprezes, Bogdan Kuliński – wiceprezes, 

Ryszard Musioł – sekretarz generalny, Stefan Śwituła – skarbnik. 

 

Uczestnicy zgłosili następujące kandydatury do Komisji Rewizyjnej: 

Aniela Kleszczyńska, 

Mirosław Kościelniak, 

Grzegorz Łubczyk, 

Stanisław Nowak, 

Lucjan Wnuk. 

 

Powyższe kandydatury zostały wybrane jednomyślne, w głosowaniu 

jawnym. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się i dokonała wyboru 

przewodniczącego, którym został Stanisław Nowak. 

 

Uczestnicy zgłosili następujące kandydatury do Sądu Koleżeńskiego: 

Stanisław Fornalik, 

Jan Glacel 

Eugeniusz Mzyk, 

Antonina Pieczyńska, 

Andrzej Piela. 

 



Powyższe kandydatury zostały wybrane jednomyślne, w głosowaniu 

jawnym. Komisja ukonstytuowała się i dokonała wyboru przewodniczącej, 

która została mec. Antonina Pieczyńska. 

 

Na tym porządek obrad Walnego Zgromadzenia został wyczerpany. W 

związku z tym, że nikt z obecnych nie zgłosił dalszych uwag lub wniosków, 

przewodniczący zamknął na tym posiedzenie. 

 

Załączniki: 

- lista obecności 

- sprawozdanie Zarządu, 

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 

- sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.   

 

 

Przewodniczący - Kazimierz Kostecki 

 

 

Sekretarz - Tadeusz Piątek 

 

 

    

 

 

 

 

        

 

          

 
       


