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Sprawozdanie  
Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie  

z działalności w roku 2015 
 

 Szanowni Członkowie. 
 Rok 2015 był pierwszym pełnym rokiem działalności naszego Oddziału pod  
w nowym Zarządem, którego skład osobowy był następujący: 
 

- Stanisław Senkowski – Prezes Zarządu 
- Józef Solak – Wiceprezes Zarządu 
- Urszula Mrozowska – Sekretarz 
- Zbigniew Korzeniewski – Skarbnik 
- Ewelina Nowosad – Członek Zarządu 
-  

Komisję Rewizyjną stanowili: 
 

- Andrzej Prost – Przewodniczący  
- Anna Ciukiewicz – Członek  
- ElŜbieta Ulewicz – Członek  

Funkcję Głównego Księgowego Oddziału pełniła Kol. Ewelina Nowosad. 
 
 Rok 2015 rozpoczęliśmy spotkaniem noworoczno - opłatkowym w siedzibie 
Oddziału przy ulicu Lwowskiej 51. W spotkaniu uczestniczyło tylko 27 osób. 
Tradycyjnie w spotkaniu uczestniczła Pani Maria Sawka – Prezes Oddziału 
Chełmskiego Związku Sybiraków i Pan Franciszek Golik -Prezes Okregu 
Chełmskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.  
 
 24 marca 2015 roku  39 członków uczestniczyło w jednodniowym wyjeździe do 
Warszawy sponsorowanym przez biuro Senatora RP Pana Józefa Zająca, które pokryło 
koszty autokaru. W trakcie tego wyjazdu zwiedzono Stadiun Narodowy, Sejm i Senat 
RP oraz Skwer Wołyński poświęcony 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej oraz 
Pomnik Wołyński ku czci Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistow 
na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach II wojny światowej. 
 
     5 lipca 2015 Prezes Oddziału Stanisław Senkowski uczestniczył w 21 
Światowym  Kongresie Kresowian na Jasnej Górze w Częstochowie, gdzie otrzymał 
honorowy dyplom za dzieło budowy pomnika – symbolu pamięci o ofiarach 
banderowskiego ludobójstwa i zasługi w organizacji pomocy materialnej i duchowej 
dla Polaków na Kresach Wschodnich. 
 
     W dniach 15-19 lipca 2015 roku 45 członków uczestniczyło w bardzo ciekawej 
wycieczce na Białoruś. W ciągu pieciu dni zwiedzieliśmy Brześć, Wołczyn, Skoki, 
Pińsk i Mińsk, Zaosie, Nowogródek, MeryczowszczyŜnę, Kosów, Kobryń, Wasiliszki, 



 

2 
 

Bohatyrowicze, Grodno i Kanał Agustowski po stronie białoruskiej. Na trasie tej 
wycieczki znajdowały się waŜne miejsca związane za naszymi wybitnymi Polakami 
jak, Adam Mickiewicz, Tadeusz Kośiuszko, Eliza Orzeszkowa, Czesław Niemen  
i ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski. W drodze powrotnej 
odwiedziliśmy po stronie polskiej meczet polskich Tatarów i cmentarz w 
Bohunnikach. Mile wspominamy zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma Ojców 
Werbistów w Baranowiczach a w naszej pamięci zachował się obraz czystości  
i porządku w miejscach które zwiedzaliśmy. Ogromne wraŜenie na nas wywarł 
pieczołowicie odbudowany Zamek Radziwiłłów w NieswieŜu ale i obiekty zwązane 
naszą polską historią i kulturą.  
 
    W dniu 24 lipca miał miejsce jednodniowy wyjazd na Wołyń do Włodzimiezrza 
Wołyńskiego, Werby i Helenówki aby złoŜyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze na 
masowych grobach Polaków zamordowanych w czasie Rzezi Wołyńskiej przez 
ukrańskich nacjonakistow. W trakcie odwiedzin tych grobów stwierdzono akty 
wandalizmu polegające na zamalowaniu czarną farbą napisów na tablicach 
epitafijnych umieszczonych na krzyŜach nagrobnych. W sprawie tej złoŜono 
interwencję u Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. 
 
       W dniu 21 sierpnia 44 osób uczestniczyło w wyjeździe do Kostichnówki. Miała 
tam miejsce uroczystość pochówku  na cmentarzu wojennym  w Polskim Lasku pod  
tą miejscowością, szczątków Legionistów Polskich  poległych w walkach z armią 
rosyjską w latach 1915-1916,  które zostały wyekshumowane z cmentarza 
prawosławnego.   
     30 sierpnia 26 osobowa grupa członków naszego Oddziału uczestniczyła  
w corocznej pielgrzymce do Ostrówek z okazji kolejnej rocznicy zagłady tej 
miejscowości przez ukraińskich nacjonalistów oraz trzeciego juŜ pogrzebu szczątków  
36 mieszkańców Ostrówek wyekshumowanych dzięki działalności Pana dra Leona 
Popka. Delegacja nasza złoŜyła wieniec i zapaliła znicze na zbiorowej mogile Ofiar 
Rzezi Wołyńskiej na cmentarzu w Ostrówkach. 
 
     W dniach 10-11 października 47 osobowa grupa uczestniczyła w akcji 
"Światełko dla Cmentarza Janowskiego we Lwowie". W trakcie tego wyjazdu 
odwiedzieliśmy stary i trochę zapomniany Cmentarz Janowski na Lwowskim 
Kleparowie. Jadąc do Lwowa zawieźliśmy 300 zniczy dla Towarzystwa Kultury 
Polskiej Ziemi Lwowskiej z przeznaczeniem do zapalenia w dniach Wszystkich 
Świętych na polskich grobach na Cmentarzu Janowskim. Z tej okazji Członkowie 
Zarządu naszego Oddziału spotkali się z Prezezem TKPZL Panem Emilem 
Legowiczem we lwowskiej siedzibie Towarzystwa. Po raz pierwszy odwiedzieliśmy 
zapomnianą i zaniniedbaną przez ROPWiM kwaterę wojenną Obrońców Lwowa  
i Kresów Wschodnich na Cmentarzu Janowskim. Niezapomniane wraŜenia pozostały 
nam po wieczornym spektaklu operowym w Lwowskim Teatrze Operowym im. 
Salomei Kruszelnickiej, w którym tego wieczoru grano "Rigoletto" Giusepe Verdiego. 
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Wesoło spędziliśmy  pozostały czas wieczorny w restauracji "Lwowska Premiera", 
słuchając muzyki Szczepcia i Toncia, którzy w  restauracji tej  zabawiali lwowską 
klienteję w okresie gdy Lwów był Polski. W niedzielę 11 listopada zwiedzaliśmy 
zabytki w centrum miasta, ale równieŜ po raz pierwszy nieco na uboczu stare zabytki 
tzw. Lwowa KsiąŜęcego. 
Zakwaterowanie w hotelu "śorŜ" w centrum Lwowa w pobliŜ pomnika naszego 
Wieszcza Adama Mickiewicza było równieŜ dla nas pewnym pozytywnym 
przeŜyciem. 
 
     W dniach 14-15 listopada 33 osobową grupą odwiedzieliśmy Kowel na 
zaproszenie Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu. W dniu 14 listopada 
uczestniczyliśmy w uroczystej akademi z okazji 97 Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską. Program słowno-muzyczny w 
wykonaniu uczniów Szkoły Języka Polskiego w Kowlu w wieku od 7 do 20 lat 
poświęcony tematyce odzyskania przez Polskę Niepodległości wzbudzał w nas 
wzruszenie i podziw dla uczniów pochodzenia polskiego jak i ukraińskiego tak bardzo 
pragnących nauczyć się języka polskiego. Tym razem, Szkole tej sprezentowaliśmy 20 
podręczników do nauki języka polskiego pod nazwą "Gramatyka co z głowy nie 
umyka" autorstwa Anny i Józefa Częściaków, sporo podręcznków do nauki bioologii, 
ksiąŜek historycznych zebranych w trakcie zbiórki ogłoszonej na naszej stronie 
internetowej, tusz i papier do drukarki oraz 6 sztuk odtwarzaczy MP3. Wieczór 
spędziliśmy na bankiecie w Hotelu "Nasze Miasto". W niedzielę uczestniczylismy we 
mszy świętej w Kościele św. Anny a następnie odwiedzieliśmy na cmentarzu w Kowlu 
groby Ŝołnierzy polskich z I wojny światowej oraz groby polskich polcjantów na 
których zapalone zostały znicze pamięci.  
     W niedzielę 13 grudnia 44 osoby uczestniczyło w spotkaniu opłatkowym w Kowlu 
organizowanym przez Towarzystwo Kultury Polskiej i Szkołę Języka Polskiego.  
      Szczegółowy opis wszystkich imprez w których uczestniczyli Członkowie naszego 
Oddziału wraz z dokumentacją fotgraficzną znajduje się na naszej stronie internetowej 
www.tmwip-chelm.org.pl  oraz w kronice prowadzonej od początku istnienia naszego 
Oddziału. 
 
        W miesiącu grudniu  Oddział nasz wsparł finansowo dwoje młodych Polaków 
pochodzących z Kazachstanu studiujących w Chełmie w PWSZ, kwotą 200 zł. 
    Działalność merytoryczna naszego oddziału znalazła odwzwierciadlenie w 
bilansie i rachunku wyników sporządzonych na dzień 31 grudnia 2015 roku. Bilans 
wykazuje sumy bilansowe w wysokości 3 431,38 zł i zamyka się nadwyŜką 
przychodów nad kosztami w kwocie 1 571 zł. Łączne przychody pienięŜne w roku 
2015 wyniosły sumę 4 477,80 zł, w tym z tytułu składek członkowskich w kwocie 3 
272,-zł  i innych przychodów statutowych w kwocie 1 205,80 zł. 
    Koszty naszej działalności statutowej wyniosły sumę 1 997,14 zł a złoŜyły się 
na nią,  koszty zakupu zniczy, wieńców, ksiąŜek i innych przedmiotów dla szkoły 
Języka Polskiego w Kowlu, pomoc materialna dla Polaków z Kazachstanu. Koszty 
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administracyjne związane z naszą działalnością wyniosły kwotę 909,66 zł. Ogólnie 
rok 2015 zamkneliśmy nadwyŜką przychodów nad kosztami w kwocie 1571,- zł. Na 
dzień 31 grudnia 2015 roku nasze środki pienięŜne wyniosły ogółem kwotę 3 431,38 
złotych, z czego 190,30 zł w kasie podręcznej i  3 241,08 na rachunku bankowym. 
Kwota 3431,38 zł  stanowi nasz fundusz statutowy, którym moŜemy dysponować  
w roku 2016. 
     W roku 2015 Zarząd Oddziału naszego Towarzystwa odbył 9 protokołowanych 
posiedzeń przedmiotem których były sprawy związane z przyjęciem nowych 
członków oraz sprawy organizacyjne związane z naszą działalnością merytoryczna.  
 Na dzień 31 grudnia 2015 Oddział nasz zrzeszał 159 członków z czego w roku 2015 
przyjęto 26 nowych członków. 
 
 


