
 

Dzień 28 grudnia 2019 roku. 

Walne Zebrania Koła  podsumowujące rok 2019.  

Zebranie odbyło się w lokalu KO przy ulicy Bernardyńskiej 11 o godzinie 10:00 

 

     Zebranych przywitał Prezes Urbanik Stanisław, następnie Pan Tadeusz Turoń zaproponował złożenie sobie 

wzajemnych życzeń łamiąc się opłatkiem, wszyscy złożyli sobie życzenia. 

Po złożeniu sobie życzeń, uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego w 2019 roku członka Koła por. Adolfa Drążka. 

W spotkaniu uczestniczyło 12 członków Koła oraz zaproszeni goście Pan płk Józef Mroczka , płk Bolesław 

Martowicz oraz gospodarz lokalu Pan Zbigniew Grabowski.  

 

Kolejnym punktem spotkania było sprawozdanie finansowe złożone przez Panią Teresę Hocaniuk skarbnika 

Koła, przedstawiła przychody i wydatki koła w 2019 roku. 

Z rąk Prezesa Koła oraz ppłk Józefa Mroczki zostały wręczone legitymacje nowym członkom Koła , Panu 

Bogusławowi Turoniowi, Panu Adrianowi Turoniowi oraz Panu Maciejowi Turoniowi. 

 

 

 

 

Następnie  odbyło się  wręczenie Dyplomu uznania, z rak Prezesa Koła dla Pani Marii Pociask  ( nieobecna, 

choroba), oraz z rąk płk Józefa Mroczki dla Prezesa Pana Stanisława Urbanika. 



 

Ważnym  punktem spotkania była relacja Prezesa Urbanika z uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w 

ramach podziękowania mieszkańcom Freland (Francja ) ,za pomoc w ucieczce w sierpniu 1944 roku 11 polskich 

jeńców wojennych  z obozu w Ursprung. Relacja została udokumentowana zdjęciami archiwalnymi oraz  

aktualnymi z uroczystości odsłonięcia tablicy, cała uroczystość została udokumentowana na filmie 

dokumentalnym nakręconym przez TVP Rzeszów. Prezes Urbanik przekazał każdemu z członków płytki CD z 

nagraniem opisanej uroczystości , natomiast ja ( Jan Turoń) przekazałem płytki DVD z dwoma tomami kroniki 

prowadzonej przez kolejnych sekretarzy Koła nr 11 , najpierw kpt Zbigniew Nyzio następnie Pan Tadeusz Turoń 

a obecnie Jan Turoń. 

Pan płk Mroczka poruszył sprawę ekshumacji grobów żołnierzy poległych w walkach o Borownicę, w 2020 roku 

IPN ma się zająć tymi sprawami co również potwierdził Pan Prezes Urbanik. Planowany jest wspólny pochówek 

szczątków na cmentarzu w Borownicy, jeżeli ekshumacja dojdzie do skutku. 

Ustalona została również wysokość składek członkowskich na 60 zł, składki pozostają, przy poparciu wszystkich 

członków na poziomie z 2019 roku. 

Następnie nastąpiła dyskusja i wymiana poglądów uczestników zebrania po której zakończono spotkanie. 

 

  

 

   

 

  

                                                                                                   

 


