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BIULETYN INFORMACYJNY NR 

Warunki do prowadzenia działalności organizacyjnej nadal pozostają trudne.

Do odwołania pozostają zawieszone 
członków kierownictwa Stowarzyszenia w siedzibie Zarządu Głównego

Członkowie kierownictwa 
prowadzone są drogą elektroniczną.

Od czasu ostatniego Biuletynu Informacyjnego

1. Prawie wszystkie 
Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dni
Weterana Działań poza Granicami Państwa.
o zapaleniu zniczy na grobach poległych 
naszych kolegów, którzy odeszli na wietrzną wartę.
kołom, organizatorom i uczestnikom ww. uroczystości Zar
serdecznie dziękuje. Skromna grupa Kolegów brała również udział w 
centralnych obchodach tego święta, które już tradycyjnie trudno uznać 
za udane. 

2. Kołu nr 24 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Pile 
wręczono sztandar
Piła. Na ceremonii wręczenia sztandaru Zarząd Główny reprezentował 
wiceprezes ZG Kol. 

3. ZG na bieżąco
wykonywane są legitymacje członkowskie, dyplomy
certyfikaty i wkładk
waniem Kół na potrzeby zabezpieczenia 

4. Do druku został oddany nowy 
Misjach Poza Granicami Państwa”
bieżące misje, w których

Pamiętajmy o pomocy 
gest podnosi ich na duchu i wyzwal
żołnierze wytrwają i zwyciężą.
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Warunki do prowadzenia działalności organizacyjnej nadal pozostają trudne.

ozostają zawieszone regularne cotygodniow
Stowarzyszenia w siedzibie Zarządu Głównego

Członkowie kierownictwa stowarzyszenia pracują zdalnie a konsultacje 
prowadzone są drogą elektroniczną. 

Od czasu ostatniego Biuletynu Informacyjnego: 

Prawie wszystkie koła stowarzyszenia zorganizowały uroczyste obchody 
Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dni
Weterana Działań poza Granicami Państwa. Nie zapomni

zapaleniu zniczy na grobach poległych na misjach żołnierzy WP oraz 
naszych kolegów, którzy odeszli na wietrzną wartę. 
kołom, organizatorom i uczestnikom ww. uroczystości Zar

dziękuje. Skromna grupa Kolegów brała również udział w 
centralnych obchodach tego święta, które już tradycyjnie trudno uznać 

Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Pile 
sztandar sfinansowany w całości przez Prezydenta Miasta 

Na ceremonii wręczenia sztandaru Zarząd Główny reprezentował 
wiceprezes ZG Kol. Jerzy Kurowski. 

bieżąco udziela pomocy kołom w najróżniejszych sprawach, 
wykonywane są legitymacje członkowskie, dyplomy

wkładki do medali pamiątkowych, zgodnie
na potrzeby zabezpieczenia realizowanych 

Do druku został oddany nowy folder informacyjny „Wojsko Polskie w 
Misjach Poza Granicami Państwa” zaktualizowano zdjęcia informacje i 

misje, w których biorą udział Polacy. 

Pamiętajmy o pomocy walczącej Ukrainie. Każda nasza inicjatywa, pomoc i 
gest podnosi ich na duchu i wyzwalają coraz większą wiarę, że walczący ukraińscy 
żołnierze wytrwają i zwyciężą. 
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Warunki do prowadzenia działalności organizacyjnej nadal pozostają trudne. 

cotygodniowe spotkania 
Stowarzyszenia w siedzibie Zarządu Głównego SKMP ONZ. 

stowarzyszenia pracują zdalnie a konsultacje 

oła stowarzyszenia zorganizowały uroczyste obchody 
Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dnia 

ie zapomniano również 
misjach żołnierzy WP oraz 

 Za co wszystkim 
kołom, organizatorom i uczestnikom ww. uroczystości Zarząd Główny 

dziękuje. Skromna grupa Kolegów brała również udział w 
centralnych obchodach tego święta, które już tradycyjnie trudno uznać 

Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Pile 
całości przez Prezydenta Miasta 

Na ceremonii wręczenia sztandaru Zarząd Główny reprezentował 

najróżniejszych sprawach, 
wykonywane są legitymacje członkowskie, dyplomy (kilkadziesiąt), 

, zgodnie z zaporzebo-
realizowanych przedsięwzięć. 

informacyjny „Wojsko Polskie w 
djęcia informacje i 

walczącej Ukrainie. Każda nasza inicjatywa, pomoc i 
coraz większą wiarę, że walczący ukraińscy 



I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

W związku ze śmiercią przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej SKMP 
ONZ Kol. Stanisław (Jurka) Klatta, GKR zdecydowała Uchwałą: do przyszłorocznego 
zjazdu nie uzupełniać swojego składu osobowego; powierzyć obowiązki przewodni-
czącego Kol. Tadeuszowi Leszczyńskiemu a obowiązki sekretarza Januszowi 
Jaroszewskiemu. Zarząd Główny zwraca się do prezesów wszystkich kół z prośbą 
o pomoc nowemu przewodniczącemu GKR, zwłaszcza w uzupełnieniu niezbędnej 
dokumentacji i informacji oraz danych kontaktowych do przewodniczących Komisji 
Rewizyjnych Kół. 

W związku z niepełną obsadą prezydium, zapotrzebowania na medale, 
krawaty, oznaki organizacyjne i legitymacje proszę kierować do skarbnika ZG na 
adres adamczyk586@tlen.pl z minimum dwumiesięcznym wyprzedzeniem. 

Zgodnie z uchwałą ws. dofinansowania przedsięwzięć promocyjnych wnioski 
o dofinansowanie prosimy z wyprzedzeniem przesyłać do skarbnika ZG. 

Wnioski, propozycje, uwagi, zapytania oraz zapotrzebowania na dyplomy 
certyfikaty i inne materiały promocyjno reklamowe prosimy kierować na adres poczty 
elektronicznej skmponz@jmdi.pl. 

Zaawansowane są prace nad nowymi odznaczeniami: krzyżem „Za wybitne 
zasługi dla SKMP ONZ” wdrażany jest proces produkcyjny, planowane jest ponadto 
wybicie na początku przyszłego roku medali „W 35. Rocznicę nadania siłom ONZ 
Pokojowej Nagrody Nobla” i „70 lat udziału Polski w misjach poza granicami państwa” 

Najbliższe posiedzenie ZG w składzie poszerzonym o prezesów kół odbędzie 
się w dniach 21-23 września br. w Bydgoszczy. Prosimy członków ZG i prezesów kół 
o przesyłanie w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia br. na adres 
skmponz@jmdi.pl potwierdzeń udziału, w razie niemożliwości udziału prezesa koła 
prosimy o dane personalne i funkcję osoby reprezentującej Koło. W przypadkach 
losowych prosimy o natychmiastową informację, aby można było dokonać zmian 
w rezerwacji (optymalizacja kosztów). Porządek obrad oraz plan posiedzenia zostanie 
przesłany uczestnikom (po dopracowaniu) w terminie późniejszym. Na posiedzeniu 
m.in. zatwierdzone zostanie sprawozdanie Stowarzyszenia za rok 2021 oraz podjęte 
zostaną wstępne decyzje w sprawie akcji sprawozdawczo wyborczej oraz przygoto-
wań kolejnego Zjazdu Stowarzyszenia planowanego na jesień 2023 roku.  

 
II. INNE 
 
Tradycyjne już Stowarzyszenie będzie miało swoje stoisko informacyjno 

reklamowe na XXX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. 
Wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia zapraszamy w dniach 6-9 
września br. na Stoisko 113 w Hali B. Stoisko będzie obsługiwane przez Kolegów 
z Kielc i Radomia z niewielką pomocą Warszawy. 

Zarządy Kół prosimy o przesyłanie z odpowiednim wyprzedzeniem wykazów 
członków Kół Stowarzyszenia, którzy w tym roku obchodzą okrągłe rocznice urodzin 
i zdaniem prezesów kół powinni otrzymać listy gratulacyjne lub medale pamiątkowe. 
Przypominamy również, iż Zarząd Główny na wniosek Koła nadaje firmom 
i instytucjom wspierającym weteranów Certyfikaty. 

 
 

                                                                              Wiceprezes ZG SKMP ONZ 
                      (-) Waldemar Wojtan 


