PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA DOMUS POLONORUM
Zebranie odbyło się w zamku w Korzkwi, k. Krakowa, dnia 14 maja 2005 roku w sali
rycerskiej. Rozpoczęło się o 18h30. W zebraniu brało udział 18 członków Stowarzyszenia, co
stanowi wystarczającą liczbę do zebrania quorum.
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
Zebranie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – pan Jan Emeryk
Rościszewski.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
Pan Jan Emeryk Rościszewski został wybrany przez aklamację.
3. Sprawozdanie Komitetu Założycielskiego za okres 28 IX 2003 – 14 V 2005 roku.
Sprawozdanie przedstawił prezes zarządu, pan Andrzej Novak – Zempliński
(przemówienie prezesa zarządu stanowi załącznik do protokołu).
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Przedstawione przez Przewodniczącego Komisji, pana Jana Emeryka
Rościszewskiego. Komisja spotyka się często z zarządem. Ostatni czas to czas
rejestracji Stowarzyszenia. Przewodniczący złożył Zarządowi gratulacje oraz życzenia
dalszej kontynuacji.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
Jako kandydaci do komisji skrutacyjnej zostali zgłoszeni – pan Maksymilian Skotnicki
oraz pan Maciej Chłopicki. Ich kandydatury zostały przyjęte przez aklamację.
Pan Jan Emeryk Rościszewski przedstawił aktualną listę członków Domus Polonorum.
6. Wybór Zarządu.
Zostali zgłoszeni kandydaci w osobach panów Andrzeja Novak-Zemplińskiego,
Andrzeja Mauberga, Pawła Esse oraz Jerzego Donimirskiego.
7. Wybór Komisji Rewizyjnej.

Zostali zgłoszeni kandydaci w osobach dotychczasowych członków - pan Jan Emeryk
Rościszewski, pan Michał Sobański oraz pan Michał Skotnicki.
8. Zarządzono głosowanie i po głosowaniu ogłoszono przerwę 5 minut.
9. Prowadzący zgromadzenie odczytał protokół komisji skrutacyjnej. Na 22 członków
oddano głosów 18, wszystkie były za zgłoszonymi kandydaturami.
10. Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Prezesem Zarządu został ponownie pan Andrzej Novak-Zempliński, Vice-Prezesem
pan Jerzy Donimirski, Sekretarzem Paweł Esse, Skarbnikiem Andrzej Mauberg.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został pan Jan Emeryk Rościszewski.
11. Przedstawienie programu działania na najbliższy okres przez Prezesa Zarządu, pana
Andrzeja Novak-Zemplińskiego.
Planowane jest założenie konta bankowego (przy pomocy pana Andrzeja Mauberga),
zbieranie składek (po 400 złotych rocznie). Prezes opisał obowiązujący Statut (zwrócił
uwagę na obowiązek posiadania 2 członków wprowadzających).
12. Przedstawienie propozycji znaku Stowarzyszenia Domus Polonorum do akceptacji
Walnego Zgromadzenia.
Propozycja została złożona przez Prezesa Zarządu. Została opracowana według
rysunku ołówkowego. Zostało rozdanych kilkanaście egzemplarzy. Ideą znaku jest
oparcie na zasadach heraldycznych. Zaproponowany pas dewizy w Polsce też był
stosowany (z napisem Domus Polonorum). Znak jest przedstawiony pod koroną
szlachecką. W środku został zamieszczony portyk kolumnowy kojarzący się jako
akcent przydany polskiemu domowi. Najwięcej dwór kolumnowych istnieje z okresu
klasycyzmu (ale również był dodawany do dworów barokowych). Jest to również
symbol otwartości wobec gości. W dyskusji podniesiono kwestię pasa. Lepszy byłby
pas słucki (opinie panów Sobańskiego oraz Nowina-Konopki). Lepszy jest ten, który
został zaproponowany (m. in. opinia pana Pawła Zalewskiego, który podniósł, że pas
jest elementem heraldyczny i że jest to dobry nowy międzynarodowy akcent
zastępujący tarczę herbową, która stała się banalna).
Głosy z sali – czy portyk to nie za mało, czy mógłby być zarys dworu? Podniesiono, iż
portyk jest symbolem europejskiego dziedzictwa.
Przeprowadzono głosowanie. Zaproponowano propozycję I – przyjęcie
zaproponowanego znaku (w głosowaniu za 14 głosów); propozycję II – odrzucenie
zaproponowanego znaku (za nie oddano głosów); propozycję III – zmodyfikowania
znaku (oddano za 3 głosy). Głosowało 17 osób.
13. Dyskusja.
Głos zabrał pan prezes Andrzej Novak-Zempliński który zaproponował, by
Stowarzyszenie przystąpiło do Stowarzyszenia Europa Nostra, które ma dobre
koneksje z Komisją Europejską. Co roku Europa Ostra przyznaje nagrody (medale) za
najlepsze osiągnięcia w dziedzinie konserwacji oraz dotacje (ok. 10-20 tyś. euro). Np.
w zeszłym roku nagrodę dostał zamek w Kurozwękach.
Prezes zaproponował następujące czynności:
o ustanowienie nagrody Domus Polonorum,
o ustanowienie członkostwa honorowego,
o przygotowanie statutu w odpowiedniej szacie graficznej,

o
o
o
o

przygotowanie terminarzu spotkań członków,
przeprowadzenie pikniku w Suchej, u pana prof. Kwiatkowskiego,
możliwość zorganizowania sesji naukowej,
powołanie oficyny wydawniczej Domus Polonorum.

Wszystkie powyższe propozycje Prezesa Zarządu zostały przyjęte przez aklamację.
14. Zamknięcie Walnego Zebrania
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