
 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ogólnopolskiej Rodziny    
                                              Kościuszkowców  
 

      W dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w
Legionowie odbyło się Walne Zebranie SORK z udziałem delegatów z oddziałów 
terenowych. Otwarcia zebrania dokonał Prezes gen. dyw. Piotr Czerwiński.
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      Po ukonstytuowaniu się  Prezydium Zebrania, jego przewodniczący gen. bryg. 
Zenon  Poznański poddał pod głosowanie porządek obrad, a po jego przyjęciu 
poprosił Prezesa  Stowarzyszenia o przedstawienie sprawozdania z działalności 
SORK za lata 2019-2020.
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 Prezes podkreślił, że okres sprawozdawczy przebiegał w niezwykle trudnych 
warunkach pandemicznych. W tym czasie zmarło czterech naszych członków. 
Również ograniczone były możliwości realizacyjne zaplanowanych przedsięwzięć na
lata 2019-2020. Realizacja zadań w tym okresie skupiała się głównie na organizacji 
skromnych uroczystości związanych z historycznymi rocznicami 1DP im. Tadeusza 
Kościuszki, udziale członków SORK w przedsięwzięciach organizowanych przez 
inne organizacje kombatanckie i harcerskie oraz władze samorządowe. Jedynie w 
pełni udało się zorganizować i przeprowadzić X Legionowski Turniej Piłki Nożnej 
Służb Mundurowych.
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Następnie skarbnik płk Stefan Lasota przedstawił sprawozdanie finansowe. 
Stwierdził, że działalność finansowa składała się z kosztów poniesionych z tytułu 
działalności statutowej i kosztów administracyjnych. Rachunek po stronie 
przychodów wyniósł 1380 zł, a po stronie kosztów 6183,08zł. Na dzień 31 grudnia 
2020 roku stan środków pieniężnych w kasie wyniósł 1952,85 zł, a stan środków na 
rachunku bankowym 15391,07 zł.

     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej płk Andrzej Pendzel prezentując 
sprawozdanie komisji stwierdził, że Zarząd Stowarzyszenia realizował właściwie cele
zawarte w statucie, jak i dobrze gospodarował środkami finansowymi. Komisja 
dostrzega również potrzebę zwiększenia działalności Stowarzyszenia w zakresie 
pozyskiwania nowych członków, poprawy systematyczności opłacania składek 
członkowskich i wzmożenia pracy w uaktywnianiu członków w ich liczniejszym 
udziale  w organizowanych przez SORK przedsięwzięciach. Biorąc pod uwagę  
działalność Zarządu w niezwykle  trudnych warunkach pandemicznych Komisja 
Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie przedstawionych sprawozdań z działalności 
merytorycznej i finansowej oraz udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium. 
Zebranie w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium.
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     Następnie Przewodniczący Walnego Zebrania gen. bryg. Zenon Poznański powitał
Pana Szymona Tomaszewskiego- Prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników 
Wojskowości Kalina Krasnaja i uhonorował pamiątkową statuetką SORK za okazaną 
pomoc i wsparcie przy organizacji uroczystości związanych z 1DP im. Tadeusza 
Kościuszki.
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     Na zakończenie Walnego Zebrania Sekretarz Zarządu płk Waldemar Laskowski 
odczytał listę odznaczonych Srebrnym Krzyżem Za Zasługi Dla Stowarzyszenia 
Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców wyróżniających się w działalności 
członków Stowarzyszenia.

Wyróżnieni zostali m.in. kol.: Poznański, Samarcew, Rzepecki, Lasota, Pendzel, 
Zieliński, Duluk, Laskowski, Foremski, Niewęgłowski, Lalewicz, Samiec, Ulanicki, 
Przeździecki.
Odznaczenia wręczył Prezes SORK gen. dyw. Piotr Czerwiński.
     Po zakończonym zebraniu odbyło się spotkanie Koleżeńskie członków SORK i 
zaproszonych gości.

                                                                                   Tadeusz Foremski 
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