
Warszawa, 02.11.2020 r. 

BIULETYN INFORMACYJNY NR 6 

Za okres wrzesień – październik 2020 r 

 

Warunki do prowadzenia jakiejkolwiek działalności społecznej są coraz trudniejsze. Dokładamy 

starań, aby nie miały one wpływu na bieżącą i przyszłą sytuację Stowarzyszenia. 

Pierwsza połowa września w całości poświęcona była przygotowaniom do rozszerzonego 

posiedzenia Zarządu Głównego w Bydgoszczy. Szczegóły tego przedsięwzięcia szczegółowo 

opisałem w biuletynie nr 5. Realizując postanowienia podjęte w Bydgoszczy rozesłałem do 

wszystkich członków Zarządu Głównego i Prezesów kół ankietę, wypełnienie której pozwoliło 

Prezydium Zarządu Głównego na podjęcie stosownych działań zmierzających do realizacji 

postanowień bydgoskiego posiedzenia. 

I. Sprawy bieżące 

„Uprawnionych” do jej wypełnienia było 40 adresatów. Z możliwości zabrania głosu 

skorzystało 39, kilku po wielokrotnych monitach, jeden po sporządzeniu przeze mnie 

analizy. Ankiety nie wypełnił Prezes Koła nr 20 z Poznania. Znikoma liczba 

respondentów podzieliła się swoimi uwagami na temat zagadnień z ankiety. 

                 Poszczególne zagadnienia uzyskały następujące poziomy akceptacji: 

1. Powołanie Rady ds. Mediów         75% (30/10)                                           

2. Powołanie Funduszu Wsparcia     75% (30/10)                                           

3. Powołanie Zespołu ds. współpracy z innymi organizacjami zrzeszającymi 

uczestników działań poza granicami Państwa 87,5% (35/5)                                  

4. Czy jesteś za powołanie Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia i powierzenie 

mu funkcji Przewodniczącego Rady Mediów 70% (28/12)                                                                                                    

5. Czy jesteś za wprowadzeniem letniego ubioru w Stowarzyszeniu i 

zalegalizowania dwujęzycznych plakietek na ubiór służbowy 85% (34/6). 

Po zebraniu wszystkich danych sporządziłem analizę, na podstawie której Prezydium 

rozpoczęło dyskusję nad poszczególnymi zagadnieniami, według priorytetów 

odzwierciedlonych w ankiecie. 

Prowadzone są działania zmierzające do reaktywacji Koła Nr 35 w Olsztynie. 

 

Bardzo proszę wszystkich Państwa o systematyczny wgląd do poczty internetowej. Gdybyście 

chcieli to robić raz w tygodniu,  w znacznym stopniu przyczynicie się do przyspieszenia obiegu 

informacji. 

II. Sprawy inne 

1. Przyjęto 16 wniosków o nadanie Odznaki Pamiątkowej „Gwiazdy” Weterana 

Działań Poza Granicami Państwa. Z uwagi na sytuację pandemiczną staram się nie 

wychodzić niepotrzebnie z domu. Dlatego proszę o informację czy ktoś 

potrzebuje, aby wysłać mu je natychmiast, wtedy zrobię wyjątek. 

2. PZG na wniosek prezesów kół wyróżniło 15 osób Medalem za Zasługi dla 

Stowarzyszenia (4 złote, 4 srebrne i 7 brązowych). W rozpatrywaniu pozostaje 7 

wniosków. 

3. Wydano 3 legitymacje członkowskie, 8 czeka na wydruk. 



4. 30 października zmarł zasłużony i długoletni członek Stowarzyszenia – gen. bryg. 

Edward Wejner. Z uwagi na pandemię, nie wyrażono zgody na udział delegacji 

Stowarzyszenia w uroczystościach pogrzebowych. 

5. Przed Świętem Zmarłych większość kół złożyła kwiaty na grobach zmarłych i 

poległych Kolegów. Koło Nr 3 z Jarosławia, złożyło z tej okazji kwiaty w miejscach 

upamiętniających żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej. 

 

 

Prezes Zarządu Głównego w imieniu własnym i pozostałych jego 

członków dziękuje za pamięć o poległych i zmarłych a także za wszystkie 

podjęte inicjatywy związane z tym Świętem. 

 

Pozdrawiamy również Kolegów, którzy mierzą się koronawirusem i 

życzymy im szybkiego powrotu do zdrowia. 

 

 

 

                                                              Z pozdrowieniami 

 

   Sekretarz Generalny 

                (-) Marek Sobieraj 


