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Sprawozdanie z dzialalnosci TPBP za rok 2016 

 Nowy Zarzad zostal wybrany na Walnym Zebraniu 5 marca 2016. Zebranie odbylo 

sie w drugim terminie. Pierwsze zostalo przerwane przez przewodniczacego z powodu 

niemoznosci jego przeprowadzenia. Wyjasnia to list przewodniczacego do Prezesa Kongresu 

Polakow w Szwecji, Janusza Gorczynskiego.                              

 W sklad nowego Zarzadu weszli: Aleksander Kwiatkowski - przewodniczacy, E 

Gieysztor I -sekretarz, M Ritterström-skarbnik, E Ankus, M Dabrowski, K Manko, T Urbanski  

 Funkcja skarbnika zostala przekazana jesienia 2016 przez Ewe Ankus dla Marii 

Rytterström.  Nowa skarbnik postanowila unowoczesnic prowadzenie ksiegowosci przy pomocy  

komputerowego program Visma, ktory umozliwia przejrzystosc sytuacji finansowej Tow. Program 

zakupiono z nadzieja, ze Kongres Polakow pomoze nam w tym finansowo. 

 Na koncie PG Biblioteki wydzielono pieniadze na fundusz na dzialania 

kulturalne/propozycja prof. E Teodorowicz-Hellman/. Wplywy np. z pieniedzy „zamiast kwiatow” 

na pogrzeby. Odbylo sie 6 zaprotokolowanych zebran Zarzadu.                            

62 osoby wplacily skladke czlonkowska TPBP za rok 2016. W tym 12 osob w dniu Walnego 

Zebrania, czego Zarzad nie chcial uznac przy glosowaniu, ze wzgledu na statutowy obowiazek 

wysylania do czlonkow zawiadomien o Zebraniu, dwa tygodnie wczesniej.  

 Dyzury w Bibliotece w ciagu roku 2016 pelnily osoby: Kazimierz Manko, Janina 

Operchalska /do lata/, Elzbieta Zettinger i Marian Dabrowski /od jesieni/oraz w miare potrzeby: 

Aleksander Kwiatkowski, Joanna Pietrzyk, Elzbieta Gieysztor. Przesunieto, na pozniejsze, od 14-ej 

do 18-ej, godziny poniedzialkowych dyzurow. Pomagal w obsludze wypozyczania ksiazek, w 

miare mozliwosci odchodzenia od gry w brydza, Janusz Mayer. Wyslano do NGP ogloszenie, ze 

Biblioteka potrzebuje dyzurnych-wolontariuszy.    

 Zakupiono ksiazki za sume 1 053,-Skr. Na Walnym Zebraniu TPBP zaproponowano  

komisje doradcza do zakupu ksiazek skladajaca sie z przedstawicieli innych organizacji,  /poza 

Zarzadem TPBP/. Na zebraniu RUP 27.08.2016 wybrano taka komisje, ale nie doradcza, z czego 

Towarzystwo chetnie by korzystalo, ale doradczo-decyzyjna. To ingeruje w statutowa dzialalnosc 

TPBP. W dwoch jedynie wypadkach zaproponowano wpisanie ksiazki do ksiegozbioru, ale okazalo 

sie ze byly one juz w Bibliotece. Biblioteka otrzymala dary ksiazkowe po zmarlych: Jolancie 

Granath, Gabrieli Bromberg, Natanie Tenenbaumie i Bogdanie Kokowskim, z ktorych niektore 

wpisano do ksiegozbioru, a pozostale wylozono na kiermaszach.   

 Zorganizowano 2 kiermasze ksiazek uzywanych/21-22 maja i 3-4 grudnia/, z ktorych 

laczny dochod brutto wyniosl 7 662,-Skr. Sekretarz wyslala do Poloniainfo ilustrowana jej 

zdjeciami, notatke/artykul po grudniowym kiermaszu.   

 Trzeba zanotowac, ze na kiermasze, mimo bardzo intensywnej kampanii 

reklamowej, przychodzi mniej ludzi. Wiaze sie to ze zmniejszajacym sie czytelnictwem ksiazek. 

Ksiazki gina, gdyz zdarza sie ze nie oddaja ich przebywajacy czasowo w Szwecji rodacy. 

 W maju 2016 zmarl nagle przyjaciel Biblioteki i byly czlonek Zarzadu TPBP, ktorego 

ksiazki znajduja sie w naszym ksiegozbiorze, Piotr Cegielski. Zmarla takze, w wieku 96 lat, 

wieloletnia i zasluzona dla Biblioteki czytelniczka, Helena Janiec. 

Przewodniczacy TPBP    sekretarz 

A Kwiatkowski    E Gieysztor Ingvarsson 


