
Częstochowa, dnia 7 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Delegatów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w
Stanie Wojennym

1. Zebranie  otworzyła  Przewodnicząca  Federacji  kol.  Anna  Rakocz.  Przywitała  przybyłych
delegatów  i  gości,  poinformowała  o  obchodach  25-lecia  powstania  częstochowskiego
Stowarzyszenia „WIR”. Zaprosiła przedstawicieli wszystkich stowarzyszeń biorących udział w
Walnym Zebraniu oraz gości na uroczystość do kasyna przy tzw. „Trójkącie” obok Komendy
Miejskiej Policji w Częstochowie na godzinę 17³º. 

Następnie zaproponowała kol. Jerzego Kęcika z bydgoskiego Stowarzyszenia „Przymierze” na
przewodniczącego Walnego Zebrania. Przedstawiona propozycja została  zaakceptowali przez
wszystkich uczestników zebrania.

2. Przewodniczący Walnego Zebrania kol. J. Kęcik przedstawił porządek obrad zamieszczony w
zaproszeniu na Walne Zebranie i poprowadził obrady.

3. Wybrana  została  Komisja  Uchwał  i  Wniosków  w  składzie:  Janusz  Januszewski,  Juliusz
Gapiński, Józef Nowak.

4. Przewodnicząca Federacji kol. A. Rakocz przedłożyła zebranym sprawozdanie z działalności
Zarządu  za  rok  2015  (załącznik  nr  1  do  niniejszego  protokołu).  Zebrani  po  wyrażeniu
pozytywnej  opinii  dla  działań  zarządu podjęli  uchwałę  w sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z
działalności  zarządu  (zał.  nr  2  do  niniejszego  protokołu).  Uchwała  została  przyjęta  przez
zebranych jednogłośnie.

5. Minutą ciszy i krótką modlitwą uczczono trzech kolegów, którzy zakończyli życie doczesne i
odeszli do Pana.  

6. Kol.  Janusz  Olewiński  w  ramach  dyskusji  poinformował  o  spotkaniu  u  Szefa  Urzędu  ds.
Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych  o  prowadzonych  pracach  mających  na  celu
nowelizację ustawy o pomocy finansowej dla osób represjonowanych. Przedstawił propozycję
ministra o możliwości zorganizowania i sfinansowania pielgrzymki na Jasną Górę.

W tym punkcie głos zabrali:

Józef Nowak- odniósł się do uprawnień jakie mają np. żołnierze walczący poza granicami kraju
(na bliskim wschodzie) i porównał je z uprawnieniami osób represjonowanych w PRL.

Anna  Rakocz  –  przypomniała,  że  w  przyszłym  roku  będziemy  obchodzić  20  rocznicę
organizowanych  pielgrzymek  osób  represjonowanych  na  Jasną  Górę,  nie  ma  potrzeby
organizowania pielgrzymki jesienią, o której mówił Szef Urzędu.



Następnie głos zabrał:

 zaproszony na zebranie Przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ
SOLIDARNOŚĆ p. Jacek Strączyński. Podziękował za zaproszenie, wyraził potrzebę
dalszej ścisłej współpracy z osobami represjonowanymi dla dobra nas wszystkich,

 Władysław  Kałudziński,  zaprosił  na  obchody rocznicy  stanu  wojennego do  Iławy w
dniach  9-12  grudnia  br.  Honorowy  patronat  nad  obchodami  przyjął  Prezydent  RP
Andrzej Duda,

 Jerzy  Kęcik  zgłosił  potrzebę  opracowania  na  „szczeblu”  Federacji  terminarza
wspólnych spotkań w ciągu roku kalendarzowego mających „stały” charakter,

 Janusz  Olewiński  przedstawił  propozycję  stanowiska  w  sprawie  poparcia  dla
Prezydenta RP i  rządu Beaty Szydło  oraz propozycję  stanowiska w sprawie oceny
działania  wymiaru sprawiedliwości  w  naszym kraju.  Obydwa stanowiska  w dyskusji
zostały  pozytywnie  ocenione  i  zostaną  podpisane  przez  władze  poszczególnych
stowarzyszeń uczestniczących w zebraniu.

 Jerzy  Zacharow zaproponował  żeby  osoby  represjonowane  w  PRL  posiadały  swój
transparent z napisem informującym o naszej grupie. Kol. J. Kęcik zobowiązał się do
sfinansowania tego przedsięwzięcia po otrzymaniu projektu napisu.

      Na koniec zebrania Przewodniczaca Anna Rakocz podziękowała zebranym za udział w
obradach, raz jeszcze zaprosiła na wieczorne spotkanie i na uroczysta mszę święta na Jasną
Górę.

Propozycje  uchwał  przygotowane  przez  Komisję  Uchwał  zostaną  rozesłane  pocztą
elektroniczną do każdego stowarzyszenia.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował:

Czesław Kamiński

……………………………
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Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

1. Walne Zebranie podjęło Uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności.

2. Federacja Stowarzyszeń popiera inicjatywę Stowarzyszenia „PRO PATRIA” w Olsztynie w
sprawie organizacji obchodów w Iławie kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i
zachęca wszystkie stowarzyszenia do wzięcia udziału.



3. Proponuje przyjąć oświadczenia przygotowane przez kol. Janusza Olewińskiego w sprawie
poparcia dla obecnych władz RP jako stanowisko Federacji oraz dekomunizacji wymiaru
sprawiedliwości.

4. Zobowiązuje  Zarząd  Federacji  do  przekazania  wszystkim  stowarzyszeniom informacji  o
podstawach  prawnych  oraz  wzoru  wniosku  o  wznowienie  spraw  sądowych  o
odszkodowanie i zadośćuczynienie.

5. Zobowiązuje  się  Zarząd Federacji  do sporządzenia  na każdy rok zestawienia  (wykazu)
najważniejszych  spotkań  i  uroczystości  organizowanych  przez  i  dla  osób
represjonowanych.  Informacje  o  planowanych  uroczystościach  należy  przesłać  do  kol.
Anny Rakocz - Przewodniczącej Federacji.

6. Zobowiązuje  się  Zarząd  Federacji  do  przeprowadzenia  rozmów  z  Szefem  Urzędu  ds.
Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych  i  dokonanie  uzgodnień  w  sprawie  organizacji
wspólnych  przedsięwzięć,  w  tym  pielgrzymki  na  Jasną  Górę  w  drugą  niedzielę  maja
każdego roku. 

Należy także dokonać uzgodnień w zakresie tematyki i terminów przeprowadzenia szkoleń
dla  członków naszych stowarzyszeń,  mających  na celu  zdobycie  wiedzy niezbędnej  do
opracowania projektów finansowanych ze środków budżetowych.

Poszczególne Stowarzyszenia zrzeszone w Federacji zobowiązane są do przekazania  kol.
Annie Rakocz wykazów osób chętnych do odbycia takich szkoleń.

Komisja Uchwał i Wniosków:

                                       Józef Nowak ………………………………………………. 

                                       Juliusz Gapiński …………………………………………..

                                     Janusz Januszewski ……………………………………..


