
Warszawa, 15.09.2020 r. 

BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 

z wyjazdowego posiedzenia Zarządu Głównego w Bydgoszczy 

W dniach 11-13 września 2020 r. 

 

W dniach 11-13 września b.r., odbyło się wyjazdowe, rozszerzone posiedzenia Zarządu Głównego 

w Bydgoszczy. W posiedzeniu uczestniczyło 32 członków Stowarzyszenia, w tym 11 członków 

Zarządu Głównego. ZG reprezentowany przez 11 członków mógł podejmować wiążące decyzje. 

Jednak z uwagi na powagę poruszanych problemów wszystkie sprawy głosowane podczas 

posiedzenia zostaną poddane uzupełniającemu głosowaniu drogą elektroniczną. Niezadowalająca 

była frekwencja prezesów kół. 

Szczegółowy plan posiedzenia rozesłany został do wszystkich członków Zarządu Głównego i 

zatwierdzony przez nich drogą elektroniczną. Po zatwierdzeniu plan ten otrzymali również 

wszyscy prezesi kół. 

I. Realizacja planu posiedzenia 

 

1. Podczas dwudniowych obrad nie zrealizowano punktów dotyczących: 

 Informacji o sytuacji w Libanie – przedstawiciel Koła nr 31 nie dojechał z 

powodów zdrowotnych, 

 Powołania Struktury Organizacyjnej – pomysłodawca i prelegent nieobecny na 

posiedzeniu, 

2. Dodatkowo poza planem zebrani wysłuchali relacji kpt. Marcina Borowiaka – 

uczestnika I nowej zmiany kontyngentu w Libanie, 

3. Pozostałe punkty planu posiedzenia zrealizowane zostały w całości. 

 

II. Najważniejsze ustalenia 

 

1. Po dyskusji podjęto decyzję o zaniechaniu dalszych prac nad zmianą nazwy 

Stowarzyszenia (10 członków Zarządu – za, 1 przeciw). Zdecydowano, aby 

kontynuować prace nad zmianami w Statucie (10 członków za, 1 wstrzymujący się). 

Zaproponowano powołanie komisji statutowej w składzie 5 osób. Wstępne 

kandydatury to: 

 Edward ŁAKOMY – przewodniczący 

 Waldemar Wojtan – zastępca przewodniczącego 

 Henryk Janus – członek 

 Rafał Depczyński – członek 

 Piąty kandydat wyłoniony spośród zgłoszonych kandydatur – BARDZO 

PROSZĘ O ZGŁASZANIE TAKOWYCH 

2. Przyjęto sprawozdanie Skarbnika i członka Głównej Komisji Rewizyjnej o realizacji 

planu finansowego za rok 2019. Całość wymaga elektronicznego zatwierdzenia 

przez wszystkich członków ZG (do końca września).  

Czy skarbnicy kół widza potrzebę opracowania przez skarbnika 

Stowarzyszenia wydania dodatkowych wytycznych do sporządzania 

sprawozdań rocznych? 



3. Wysłuchano prelekcji Kol. Andrzeja Jarzębowskiego o tworzeniu i użytkowaniu 

strony internetowej. Zalecono jednolitość adresów stron w postaci 

www.skmonz.Nazwa miasta.pl. O szczegóły – nieobecni – mogą się zwracać do 

uczestników spotkania lub u kol. Jarzębowskiego pod nr. Te. 510 042 754. 

4. Omówiono słabość strony internetowej Stowarzyszenia. W kontekście tej dyskusji 

zaproponowano powołanie Rady ds. Mediów (możliwa inna nazwa – oczekuję 

propozycji). Członkowie 5 osobowej Rady opracowywali materiały i 

przekazywali do jej przewodniczącego, który po akceptacji Kolegium   

umieszczał by je niezwłocznie na stronie Stowarzyszenia. 

Zaproponowano następujący skład Rady: 

Waldemar Wojtan – przewodniczący i wprowadzający dane do systemu, 

Andrzej Jarzębowski – zastępca przewodniczącego 

Jerzy Lesicki – odpowiedzialny za redagowanie informacji bieżących 

Stowarzyszenia, 

Adam Cichosz – redakcja informacji historycznych, 

Rafał Depczynski – redakcja bieżących spraw „misyjnych” 

Rada niezależnie od powyższych propozycji sama określi podział zadań i sposób 

dystrybucji informacji i poinformuje o tym ogół członków Stowarzyszenia. 

5. Po wystąpieniu kol. Ryszarda Kellera ogół zebranych uznał, iż należy wznowić 

emisję medali z okazji udziału żołnierzy WP w misjach poza granicami państwa i 

medalu z okazji nadania siłom ONZ Pokojowej Nagrody Nobla – po uprzednim 

pozbawieniu ich cech rocznicowych. Zgromadzenie zwróciło się z prośbą do kol. 

Waldemara Wojtana o niezwłoczne zajęcie się problemem. 

6. Zaproponowano powołanie Koleżeńskiego Funduszu Wsparcia – działającego w 

oparciu o dobrowolne składki członków Stowarzyszenia i dystrybucję ich do osób 

znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Fundusz działałby obok systemu 

zapomóg. Inicjatywa wymaga powołania specjalnej komisji i stworzenia 

odpowiedniego regulaminu jej działania. 

7. Uznano konieczność nawiązywania współpracy z innymi organizacjami 

zrzeszającymi uczestników misji poza granicami Państwa. Mogła by się ona składać 

z trzech osób pasujących charakterologicznie do stojących przed nimi zadań. 

Jednym z kandydatów mógłby być kol. Krzysztof Chlebosz z koła nr 1. Tu również 

proszę o zgłaszanie kandydatur. 

8. Kol. Ryszard Gardy zgłosił wniosek o oficjalne dopuszczenie do użytkowania 

letniego ubioru Stowarzyszenia. Składał by się on z białej koszuli z krótkim 

rękawem, niebiskiej chusty lub fularu i beretu (baretki i odznaki dopuszczalne 

zgodnie z obowiązującymi przepisami). Dół ubioru – jak dotychczas. 

9. Zastanowienia wymaga zasadność powołania Rzecznika Prasowego 

Stowarzyszenia. 

 

III. Inne ważne wydarzenia: 

1. W pierwszym dniu posiedzenia odwiedzili nas przedstawiciele Centrum   

            Weterana z jego dyrektorem Panem płk. Szczepanem Głuszczakiem.   

            Wygłosili oni prelekcje nt.  

 Współpracy Stowarzyszenia z CW, 

 Niesienia pomocy weteranom, 
 Orderu Krzyża Wojskowego. 



Wszyscy Oni odpowiedzieli na wiele pytań dotyczących problemów nurtujących 

zgromadzonych. 

Dyrektor CW otrzymał od przedstawiciela koła nr 10 – kol. Wojciecha 

Ziółkowskiego – Pamiątkowy Ryngraf. 

2. Zgromadzonych odwiedził również Prezydent Bydgoszczy Pan Rafał Bruski, 

którego kol. Ryszard Keller odznaczył Złotym Medalem Za Zasługi dla 

Stowarzyszenia. Prezydent w ciepłych słowach podziękował za wyróżnienia i 

pozdrowił wszystkich peacekeeprów. 

3. W godzinach popołudniowych zwiedzaliśmy Bydgoszcz. 

4. W drugim dniu pobytu mogliśmy podziwiać zbiory muzeum Wojsk Lądowych, 

gdzie pod płytą upamiętniającą Misjonarzy delegacja Stowarzyszenia złożyła 

kwiaty (prezesi kół nr 7, 10, 11). 

5. Podczas pobytu w Grudziądzu zwiedziliśmy Cytadelę i część miasta. 

6. Wizytowaliśmy Prezydenta Grudziądza, któremu wręczyliśmy pamiątkowy Ryngraf 

Stowarzyszenia. Złożyliśmy również kwiaty pod Pomnikiem Żołnierza, na 

Starówce Grudziądzkiej (delegacja w składzie: prezesi kół 1 i 22, szef 13 WOG, 

przedstawiciel Urzędu Miasta i sekretarz generalny Stowarzyszenia). 

7. Wywiadów Telewizji Regionalnej Grudziądz udzielili w kolejności Koledzy Leszek 

Kaznowski, Andrzej Kobielski i Krzysztof Chlebosz. 

8. Odznaczyliśmy również szefa 13 WOG i jego zastępcę Medalami Za Zasługi dla 

Stowarzyszenia. 

9. Z ciekawostek, chciałbym poinformować kolegów, że Prezes Koła nr 11 kol. 

Zbigniew Burnat miał ze sobą Księgę Pamiątkową koła do której pozyskał kilka 

znaczących wpisów. Gratuluję Koledze Zbigniewowi pomysłu 

10. Na zakończenie pragnę raz jeszcze podziękować: 

 Kol. Ryszardowi Kellerowi – za czuwanie nad organizacją wszystkich 

przedsięwzięć 

 Kol. Krzysztofowi Chleboszowi – za wspaniałe przewodnictwo i poczucie 

humoru, 

 Kol. Jerzemu Przyjemskiemu - za wygodę w podróżach, 

 Kol. Wojciechowi Kozłowskiemu – za smaczne i obfite posiłki, 

 Kol. Andrzejowi Jarzębowskiemu – za sprawne i szybkie informowanie 

społeczności stowarzyszeniowej o bieżącym przebiegu posiedzenia. 

 Kol. Leszkowi Kaznowskiemu, Mariuszowi Peglau i Sławomirowi 

Urlickiemu za organizację wizyty w Grudziądzu i opiekę podczas jej 

przebiegu. 

 Wszystkim uczestnikom za aktywny udział w posiedzeniu. 

Szczegółowe informacje zawarte będą w protokole z posiedzenia, który sporządził i 

usystematyzuje kol. Waldemar Samorański. Dla zainteresowanych będzie możliwość 

udostępnienia, wraz z załącznikami, prawdopodobnie w wersji elektronicznej. 

 

Jest to materiał informacyjny, jednakże chciałbym, aby  wykorzystując jego części 

merytoryczne, włączyli się Koledzy aktywnie do dyskusji nad zgłoszonymi postulatami. 

Oczekuję opinii na temat powyższych zagadnień. 

Proszę również o rozdystrybuowanie materiału do wszystkich członków Stowarzyszenia. 

 
                                                              Z pozdrowieniami 

 

   Sekretarz Generalny 

                (-) Marek Sobieraj 


