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Sprawozdanie 
z działalności Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie 

za okres od 29 września 2014 roku do 20 października 2017 roku. 
 

Szanowni Członkowie. 
 
     Sprawozdanie, które Paostwu przedstawiam obejmuje trzyletni okres 
działalności naszego Oddziału  w którym to okresie Zarząd Oddziału stanowili; 

- Stanisław Senkowski  jako Prezes Zarządu, 
- Józef Solak jako Wiceprezes Zarządu, 
- Urszula Mrozowska jako Sekretarz Zarządu,  
- Zbigniew Korzeniewski jako Skarbnik,  
- Ewelina Nowosad jako Członek Zarządu i Głowna Księgowa. 

Skład Komisji Rewizyjnej był następujący: 
- Andrzej Prost jako Przewodniczący Komisji, 
- Anna Diukiewicz jako Członek Komisji, 
- Elżbieta Ulewicz jako członek Komisji.  

 
     Naszą kadencję zaczęliśmy od zaprowadzenia pełnej ewidencji księgowej 
zgodnie z ustawą o rachunkowości, instrukcją i wytycznymi Zarządu Głównego 
TMWiP w Warszawie. Ponadto od października 2014 roku posiadamy  rachunek 
bankowy na którym utrzymujemy wolne środki finansowe. Środki na rachunku 
nie są oprocentowane  ale za to nie ponosimy żadnych opłat za prowadzenie 
rachunku i realizowane przelewy bankowe. Ta forma jest dla nas bardzo 
korzystna. Już 10 października posiadaliśmy własną stronę internetową na 
której do dziś dnia publikowana jest nasza działalnośd statutowa. Opłata 
domeny na serwerze kosztuje rocznie 92,25 zł a osobą prowadzącą bezpłatnie 
jest Kol. Tadeusz Halicki z Grabowca. Naszą stronę każdej doby odwiedza od 
500 do tysiąca osób z całego świata. Aktywa jakie odziedziczyliśmy po 
poprzedniej kadencji to środki finansowe w gotowce w kwocie 592,18 zł i 183 
deklaracji członkowskich. 
    W ciągu trzech miesięcy 2014 roku zrealizowane zostały następujące 
imprezy: 

1. W dniach 10-12 października 2014 roku 27 Członków uczestniczyło w 
wycieczce na Ziemię  Lwowska pod nazwą "Lwów i Zamki Złotej 
Podkowy". 

2. W dniu 18. 10. 2014 r. 18 Członków naszego Towarzystwa uczestniczyło 
we wspólnym  wyjeździe ze Środowiskiem Chełmskim 27 WDP AK na 
cmentarz wojenny w Bielinie. 
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3. W dniu 15 listopada 50 osobowa grupa uczestniczyła w wyjeździe do 
Kowla na uroczystośd 96 Rocznicy odzyskania Niepodległości przez 
Rzeczypospolitą organizowaną przez Szkołę Języka Polskiego. W czasie 
tego wyjazdy za środki uzyskane od spółek miejskich   sprezentowaliśmy 
tej Szkole wzmacniacz dwumikrofonowy, książki, przybory szkolne i 
słodycze wartości 2000 zł. 

4. 14 grudnia 41 osób uczestniczyło w spotkaniu opłatkowym w Szkole  
Języka Polskiego w  Kowlu. 
 

 Łączne przychody finansowe z okres od 29 września do 31 grudnia 
wyniosły 5157, 11 zł w tym z tytułu składek członkowskich 1594 zł.  Koszty 
naszej działalności statutowej w tym okresie wyniosły razem 3888,91 zł, wobec 
czego w roku 2014 uzyskaliśmy nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 
1268,20 zł.  Na dzieo 31 grudnia 2014 roku Oddział nasz posiadał w gotówce i 
na rachunku bankowym środki płatnicze w kwocie 1860,38 zł, które stanowiły 
nasz fundusz statutowy. W roku 2014 przyjęto 7 nowych członków a Zarząd 
odbył w IV kwartale 6 protokołowane posiedzenia. 
     Rok 2015 rozpoczęliśmy spotkaniem noworoczno-opłatkowym w dniu 9 
stycznia. Spotkanie odbyło sie w siedzibie Towarzystwa i uczestniczyło w nim 27 
osób. 
A oto imprezy, które  zorganizowane były  w roku 2015. 
 

1. W dniu 24 marca miała miejsce jednodniowa wycieczka do Warszawy. 
Biuro Senatora RP  Pana Józefa Zająca sprezentowało autokar i 
zwiedzanie polskiego Parlamentu i za to należą się słowa podziękowania i 
Panu Senatorowi i jego społecznemu asystentowi Koledze  Wiesławowi 
Kostrobale. W programie tej wycieczki było zwiedzenie Stadionu  
Narodowego i Skweru Wołyoskiego. W wycieczce uczestniczyło 39 
członków Towarzystwa  i 5 funkcjonariuszy NOSG w Chełmie. 

2. W dniach 15-19 lipca 42 osoby uczestniczyło w drugiej po pięciu latach 
wycieczce na Białoruś.  Nowością było zwiedzanie Pioska i Mioska. 
Operatorem tej wycieczki była firma turystyczna "Paulina" z Białej 
Podlaskiej. 

3. W dniu 24 lipca 39 osób uczestniczyło w wyjeździe na groby Ofiar Rzezi 
Wołyoskiej do Helenówki i Werby  oraz zwiedziło klasztor w Zimnym koło 
Włodzimierza Wołyoskiego. 

4. 21 sierpnia  44 osoby uczestniczyło w uroczystości w Kostiuchnówce 
podczas której odbył się na polskim  cmentarzu wojennym pogrzeb 
szczątków Legionistów poległych pod tą miejscowością w latach 1915-
1916  w czasie wojny światowej. 
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5. 30 sierpnia 26 osób uczestniczyło w wyjeździe na Cmentarz  w 
Ostrówkach. W dniu tym  miał  miejsce trzeci pogrzeb szczątków 
mieszkaoców Ostrówek i Koloni Ostrowieckiej wyekshumowanych z 
dołów śmierci  po ich zamordowaniu przez UPA w dniu 30 sierpnia 1943 
roku. 

6. W dniach 10-11 października 47 osób uczestniczyło w dwudniowej 
wycieczce do Lwowa.  W programie tej wycieczki był zwiedzanie 
Cmentarza Janowskiego i Lwowa Książęcego. W czasie tego wyjazdu 
odbyło się spotkanie Członków Zarządu naszego Towarzystwa z  
Prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Panem Emilem 
Legowiczem .Podczas tego wyjazdu zawieźliśmy do Lwowa  300 zniczy do 
zapalenia   na grobach Polaków w czasie Wszystkich Świętych 2015 r. 

7. W dniach 14-15 listopada 33 osoby uczestniczyło w wyjeździe do Kowla 
na akademię w Szkole  Języka Polskiego z okazji Święta Niepodległości RP 
i spotkaniu integracyjnym w Hotelu "Nasze Miasto". 

8. W dniu 13 grudnia 44 osoby uczestniczyło w spotkaniu opłatkowym 
organizowanym przez  Towarzystwo Kultury Polskiej i Szkołę Języka 
Polskiego w Kowlu. 

  
 W miesiącu grudniu  Oddział nasz wsparł finansowo dwoje młodych 
Polaków pochodzących z Kazachstanu studiujących w Chełmie w PWSZ, kwotą 
200 zł oraz darami rzeczowymi ofiarowanymi przez niektórych naszych 
członków. 
      Działalnośd merytoryczna naszego oddziału znalazła odzwierciadlenie w 
bilansie i rachunku wyników sporządzonych na dzieo 31 grudnia 2015 roku. 
Bilans wykazywał sumy bilansowe w wysokości 3 431,38 zł i zamykał się 
nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 1 571,-zł. Łączne przychody 
pieniężne 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 złożyły 
się na nią,  koszty zakupu zniczy, wieoców, książek i innych przedmiotów dla 
szkoły Języka Polskiego w Kowlu, pomoc materialną dla Polaków z Kazachstanu. 
Koszty administracyjne związane z naszą działalnością wyniosły kwotę 909,66 
zł. Ogólnie rok 2015 zamknęliśmy nadwyżką przychodów nad kosztami w 
kwocie 1571,- zł. Na dzieo 31 grudnia 2015 roku nasze środki pieniężne 
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  stanowiła nasz fundusz 
statutowy, którym mogliśmy dysponowad roku 2016.  W roku 2015 Zarząd 
Oddziału naszego Towarzystwa odbył 9 protokołowanych posiedzeo 
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przedmiotem których były sprawy związane z przyjęciem nowych członków 
oraz sprawy organizacyjne związane z naszą działalnością merytoryczna.   Na 
dzieo 31 grudnia 2015 Oddział nasz zrzeszał 155 członków z czego w roku 2015 
przyjęto 28 nowych członków a wykreślono z rejestru aż 63.  
 
     Rok 2016 rozpoczęliśmy spotkaniem noworocznym w dniu 15 stycznia. W 
spotkaniu, które odbyło sie w siedzibie Towarzystwa uczestniczyło 30 osób a z 
zaproszonych gości obecny był Wiceprezydent Miasta Chełm Pan Józef Górny.  
     Ponadto w roku 2016 miały miejsce następujące imprezy i wydarzenia w 
których uczestniczyli nasi Członkowie. 

1. 30 stycznia 45 osób uczestniczyło w spotkaniu integracyjnym w 
Restauracji Nova w Hotelu  Kamena 

2. W dniu 16 marca 5 osobowa delegacja naszego oddziału uczestniczyła w 
spotkaniu świątecznym z okazji Wielkanocy w Zarządzie Głównym w 
Warszawie. 

3. W dniu 15 kwietnia 37 osób uczestniczyło w wyjeździe na cmentarze w 
Rymaczach  i Ostrówkach. To w czasie tego wyjazdu parę osób pomimo 
moich upomnieo nie zastosowało się do przepisów celnych i przemycało 
wyroby tytoniowe, za co zostali  ukarani wysokimi mandatami karnymi a 
niektórzy tzw cwaniacy porzucili przemycane papierosy i narazili na 
szwank nasze dobre imię i narazili pozostałych na całonocne przebywanie 
na granicy Osoby te nie są już członkami naszego Towarzystwa. 

4. W dniach od 26 kwietnia do 3 maja 2016 roku 42 osoby uczestniczyło w 
wycieczce do Chorwacji, Bośni i Czarnogóry. Realizatorem tej wycieczki 
było Biuro Turystyczne "Paulina". 

5. W dniu 19 lipca 5 osobowa delegacja naszego Oddziału uczestniczyła w 
Warszawie w pogrzebie Założyciela , wieloletniego prezesa ZG TMWiP a 
ostatnio honorowego prezesa naszego Towarzystwa Pana Zygmunta 
Mogiły -Lisowskiego. 

6. W dniu 22 lipca 22 osoby uczestniczyło w wyjeździe na groby  
pomordowanych Polaków w  Helenówce i Werbie oraz na Cmentarz 27 
Wołyoskiej Dywizji AK w Bielinie. 

7. 28 sierpnia 24 osoby uczestniczyło w pielgrzymce żywych do Ostrówek na 
uroczystośd rocznicową upamiętniającą zagładę Ostrówek i Woli 
Ostrowieckiej 30 sierpnia 1943 r. 

8. W dniach 4-8 września 22 osoby uczestniczyło w drugiej wycieczce na 
Kaszuby do Garczyna, którą zorganizował Kol. Tadzio Kupracz. 

9. W dniach 7-9 października 36 osób uczestniczyło w wycieczce do Lwowa, 
Oleska,   Podhorzec,  Poczajowa i Krzemieoca. 
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10.  W dniu 13 listopada 42 osoby uczestniczyło w wyjeździe do Kowla na 
akademię w Szkole Języka Polskiego z okazji 98 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez naszą Ojczyznę. W czasie tego wyjazdu zawieziono 
do Kowla i zapalono na grobach polskich żołnierzy i policjantów na 
kowelskim cmentarzu ponad 100  zniczy, które  zebrane zostały na 
Cmentarzu Komunalnym w Chełmie podczas Wszystkich Świętych. 

11.  W dniu 18 grudnia 41 osób uczestniczyło w wyjeździe do Kowla na 
jasełka i spotkanie  opłatkowe organizowane przez Szkołę Języka 
Polskiego i  Towarzystwo Kultury Polskiej w  Kowlu.   

 
 W roku 2016 łączne przychody statutowe wyniosły sumę 4 548 zł w tym z 
tytułu składek członkowskich 3 168 zł. Koszty realizacji zadao statutowych 
wyniosły kwotę 4 025,38 zł, wobec czego rok 2016 zamknęliśmy nadwyżką 
przychodów nad kosztami w kwocie 522,62 zł. 
W roku 2016 wydatkowaliśmy 300 zł na wykonanie tabliczki na kamieniu przy 
Dębie Wołyoskim upamiętniającym Rzez Wołyoską, który  posadzony jest przy 
Kościele Matki Teresy z Kalkuty na osiedlu przy ulicy Włodawskiej, 250 zł 
przekazaliśmy dla fundacji na rzecz filmu "Wołyo", 200 zł na pomoc dla kościoła 
w Kaniowie na Ukrainie i za 270 złych zakupiliśmy znicze na cmentarze 
lwowskie, które zawiezione zostały do Lwowa w dniu 7 października. 
    W roku 2016 przyjęto 12 nowych członków a wykluczono 7 za przemycanie 
papierosów. Zarząd odbył 11 protokołowanych posiedzeo. 
   Rok 2017 rozpoczęliśmy spotkaniem integracyjnym  w restauracji w Kamenie, 
w którym uczestniczyło 58 osób. Było to nasze drugie spotkanie tego typu i w 
tym miejscu. Ponadto w roku bieżącym miały miejsce następujące imprezy 
zorganizowane przez nasz Oddział. 

1. W dniach 22-27 maja 36 osób uczestniczyło w bardzo interesującej 
wycieczce na Podole,  

2. W dniu 19 czerwca 17 osób uczestniczyło w Kowlu w pogrzebie Pana 
Wacława Herki, Prezesa  Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu, z którym 
nasz Oddział blisko współpracował od samego początku istnienia 
Towarzystwa. 

3. 17 lipca 28 osób uczestniczyło w kolejnym odwiedzeniu mogił Ofiar Rzezi 
Wołyoskiej w Helenówce  i  Werbie koło Włodzimierza Wołyoskiego 

4. W niedzielę 27 sierpnia 41 osób uczestniczyło w rocznicowych 
uroczystościach organizowanych na   Cmentarzu w Ostrówkach z okazji 
kolejnej rocznicy zagłady mieszkaoców Ostrówek i Woli  Ostrowieckiej 
przez bandy UPA i ukraioskich wieśniaków w dniu 30. 08. 1943 roku. 

5. W dniach 3-7 września grupa 20 osobowa naszych członków 
uczestniczyła w wycieczce w Bieszczady. 
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6. W dniach 13-15 września 45 osób uczestniczyło w 3 dniowej wycieczce 
do Lwowa, Drohobycza,  Truskawca, Zadwórza i Buska.  

 
 W roku 2017 nasze przychody finansowe wyniosły kwotę 4 068 zł, w tym 
z tytułu składek członkowskich 2558 zł i 1510 zł zaoszczędzonych na dwu 
wycieczkach,  które miały miejsce w tym roku.  Na wycieczce majowej na 
Podole zaoszczędzono 700 zł i na wycieczce wrześniowej  do Lwowa i okolic 
zaoszczędzono  810 zł i 2973 hrywien ukraioski. Zaoszczędzone złotówki wolą 
uczestników obu wycieczek wpłacone zostały na rachunek naszego Oddziału na 
powiększenie funduszu statutowego a hrywny są w depozycie u Głównej 
Księgowej Eweliny Nowosad. Z oszczędności na wycieczce na Podole, 300 zł 
przekazaliśmy na rachunek Towarzystwa Przyjaciół Krzemieoca i Ziemi Podolsko 
Wołyoskiej Pana Dra Leona Popka z przeznaczeniem na sfinansowanie tablicy 
pamiątkowej w katedrze w Łucku poświęconej duchownym zamordowanym na 
Wołyniu i 300 zł przekazaliśmy na rachunek Towarzystwa Ratowania Zabytków 
Pana Zbyszka Pakosza z przeznaczeniem na remont polskich nagrobków na 
Cmentarzu Janowskim we Lwowie.    Dzięki oszczędnej gospodarce finansowej,  
skrupulatnym rozliczeniom wyjazdów organizowanych przez Zarząd Oddziału  
na koniec naszej kadencji  na rachunku  bankowym naszego Oddziału  w dniu  
dzisiejszym znajduje się kwota  6 124,07 zł  i to jest nasz fundusz statutowy. 
W roku 2017 do dnia dzisiejszego nasz fundusz statutowy wzrósł o kwotę 
  2 317,55 zł.  Fundusz ten po dzisiejszym naszym Zebraniu zmniejszy się o koszt 
wynajęcia sali oraz wartośd konsumpcji, której koszt jednostkowy od osoby 
wynosi 35 zł. 
    W okresie sprawozdawczym miały miejsce 25 wyjazdy zagraniczne i trzy 
krajowe w których uczestniczyło 985 osób.  Nasze wycieczki cieszą się dobrą 
opinią, panuje na nich swojska i koleżeoska atmosfera, której nie znajdzie się  
na wycieczkach organizowanych przez biura turystyczne.  Wydaje się że w pełni 
zaspokoiliśmy potrzeby turystyczne naszych Członków. Z doświadczenia wiemy, 
że w roku możemy zorganizowad tylko  jedną droższą wycieczkę  na Ukrainę lub 
poza Ukrainę  korzystając z pośrednictwa  biura turystycznego. 
A najważniejsze jest to, że nasze wycieczki są tanie,  gdy organizujemy je we 
własnym zakresie bez pośrednictwa  biur podróży. Jeśli zostają jakieś 
oszczędności to wracają one do kasy Towarzystwa  a ostatecznie do nas 
Członków. Nasze wyjazdy mają za zadanie zaspokojenie naszej ciekawości i 
wzbogacenie wiedzy o naszej spuściźnie  kulturalnej i materialnej pozostającej 
aktualnie poza naszą wschodnią  granicą oraz mają charakter patriotyczny w 
przypadku odwiedzania Miejsc Pamięci Narodowej oraz miejsc spoczynku 
naszych Rodaków na ich dawnej Ojczyźnie.  W wyjazdach tych uczestniczą 
przede wszystkim Członkowie naszego Oddziału, chod zdarzają się przypadki, że 
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zapraszamy nie członków aby wyjazd się odbył i żeby nie była wysoka 
odpłatnośd jednostkowa. Nie członkowie po tych wyjazdach stają się 
ostatecznie naszymi Członkami  i dobrze się dzieje, że jest stały napływ nowych 
Członków.   
     Na dzisiejsze Walne Zebranie Członków zaproszono 116 osób, które 
posiadają opłacone składki przy najmniej za rok 2016 i osoby te uważamy za 
aktualnych członków. W historii naszego  Oddziału po raz pierwszy zaproszono 
na WZCz tak dużą ilośd Członków. 
Jesteśmy Oddziałem najbardziej licznym w całym Towarzystwie i najbardziej 
żywotnym.  Chod  z Kolegą Wiesławem Kostrobałą  jesteśmy Członkami  
Zarządu Głównego to nie znamy perspektywy dalszego trwania naszego 
Towarzystwa.   Nieubłagany proces przemijania powoduje, że środowisko 
warszawskie kurczy się i nie ma chętnych do przyjęcia  funkcji Prezesa i 
Członków Zarządu Głównego w Warszawie. 
 Obecna Prezes ZG Pani Irena Białęcka po długotrwałych problemach 
zdrowotnych zapowiada, że w niedługim czasie zwoła Walne Zebranie 
Delegatów, które zdecyduje o dalszym bycie Towarzystwa. 
Gdyby Towarzystwo w Warszawie przestało istnied  to środowisko nasze jest 
stad na powołanie swojego niezależnego Stowarzyszenia czy Towarzystwa  o 
podobnym przedmiocie i celu działalności, które będzie posiadało swoją 
osobowośd prawną . 
 Oprócz wycieczek nasi  członkowie uczestniczą w życiu kulturalnym 
naszego Miasta, uczestniczą w promocji twórczości  naszych  utalentowanych 
Koleżanek tworzących  swoje dzieła piórem i pędzlem.  Od 2009 roku 
uczestniczymy we wszystkich uroczystościach organizowanych przez 
Stowarzyszenie "Pamięd i Nadzieja" najpierw przy Krzyżu a od 2011 roku przy 
Piecie Wołyoskiej. Na miarę naszych skromnych możliwości  finansowych  
wspieramy różne przedsięwzięcia patriotyczne czy humanitarne.  
Współpracujemy  z Oddziałem Związku Sybiraków w Chełmie i Związkiem 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.   
       Pragnę poinformowad Paostwa, że Oddział nasz korzysta z pomieszczeo  
użyczonych nam bezpłatnie przez Zarząd Grodzki PSL za co  serdecznie 
dziękujemy Panu Józefowi  Górnemu Prezesowi  Zarządu Grodzkiego PSL w 
Chełmie.   
      Koocząc to sprawozdanie pragnę przekazad słowa podziękowania 
wszystkim Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej  za rzeczową i przyjazną 
współpracę w minionej kadencji  a szczególnie  Kol. Ewelinie Nowosad za 
prowadzenie księgowości  i pełnienie funkcji skarbnika.  Dziękuje bardzo Urszuli 
Mrozowskiej pełniącej funkcje sekretarza Zarządu za protokołowanie posiedzeo 
Zarządu i  za prowadzenie od samego początku kroniki naszego Oddziału. Do 
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Paostwa  uczestniczących tym Zebraniu apeluję  o rzeczową dyskusję i wnioski  
w przedmiocie  programu działania w najbliższej kadencji  oraz o wybór do 
Władz na  kadencję 2017-2010 osób  cieszących się autorytetem i wiedzą 
niezbędną  do rzetelnego i  dobrego zarządzania i prowadzenia spraw naszego 
Towarzystwa 
                                               
Zarząd Oddziału TMWiP w Chełmie. 
 


