
                     Notatka z zebrania członków w dniu 03.02.2012 r.             

                                            Zebranie prowadził I wiceprezes Henryk Marczak. 

1. Podanie do wiadomości zaplanowanych na rok 2012 terminów zebrań  Związku. 

2. Propozycja, dyskusja i podjęcie decyzji o wystąpieniu z oficjalnym pisemnym:  

a- protestem, skierowanym do kancelarii prezesa Rady Ministrów i Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji w sprawie odmowy KRRiT udzielenia TV „Trwam” miejsca na 

platformie cyfrowej – tekst protestu patrz podstrona „Informacje”. 

b- poparciu polityki dla prowadzonej polityki węgierskiego Rządu pod kierownictwem 

premiera Viktora Orbana - tekst poparcia patrz podstrona „Informacje”. 

3. Omówienie    aktualnego stanu i dalszych zamierzeń Związku w sprawie nowelizacji  „Ustawy 

o Kombatantach” – uzupełnienie tematu patrz też podstrona „ Fotoalbum”. 

4. Ogólna dyskusja na aktualne tematy i podanie kilku informacji o mających nastąpić różnych 

spotkań  w kraju i za granicą oraz uczestnictwo w nich członków Związku. 

                                    ----------------------------------------------    

 

 

 

 

 



                                      Notatka z zebrania członków w dniu 02.03.2012 r. 
              Zebranie rozpoczęło się o godz. 17:15 a prowadził ją wiceprezes Henryk Marczak. Tematyka zebrania: 

1. Informacja o wyjeździe na Węgry i podanie programu uroczystości. 

a- Do Budapesztu udają się: prezes Janusz Fatyga z Łodzi i wiceprezes Piotr Radowski z 

Wiednia. 

2. Propozycja, dyskusja i zatwierdzenie, przedstawionego przez wiceprezesa Henryka 

Marczaka, projektu godła Związku. Godło  zostanie ostatecznie opracowane w najbliższym 

czasie.  

3. Omówienie    aktualnego stanu i dalszych zamierzeń Związku w sprawie nowelizacji   

„Ustawy o Kombatantach”.  

a- Możliwie jak najszerszy Lobing i zwrócenie się o poparcie naszych statań do innych 

organizacji. 

4. Ogólna dyskusja na aktualne tematy i podanie kilku informacji o mających nastąpić 

różnych spotkaniach  w oraz uczestnictwo w nich członków Związku. 

                                                    ----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



                   Notatka z zebrania członków w dniu 01.06.2012 r. 
         Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 17:15 a prowadził je wiceprezes Henryk Marczak. 

Tematyka zebrania: 

1. Informacja o wyjeździe na Węgry i podanie programu uroczystości. 

b- Do Budapesztu udają się: prezes Janusz Fatyga z Łodzi i wiceprezes Piotr Radowski z 

Wiednia. 

2. Propozycja, dyskusja i zatwierdzenie, przedstawionego przez wiceprezesa Henryka 

Marczaka, projektu godła Związku. Godło  zostanie ostatecznie opracowane w 

najbliższym czasie.  

3. Omówienie    aktualnego stanu i dalszych zamierzeń Związku w sprawie nowelizacji   

„Ustawy o Kombatantach”.  

b- Możliwie jak najszerszy lobing i zwrócenie się o poparcie naszych statań do innych 

organizacji. 

4. Ogólna dyskusja na aktualne tematy i podanie kilku informacji o mających nastąpić 

różnych  

spotkaniach  w oraz uczestnictwo w nich członków Związku. 

5. Józef Henryk Wiśniewski - autoprezentacja utworów poetyckich – (JHW - Biografia ). 

 

                                                       ----------------------------------------------- 



                       Notatka z zebrania członków w dniu 15.11.2013 r. 
       Zebranie odbyło się w siedzibie NSZZ „Solidarność”  przy ul. Kamińskiego 18. Rozpoczęcie  o 

godzinie 17:15. Prowadzenie - prezes Zarządu Janusz Fatyga. Tematyka zebrania: 
1. Informacja dotycząca opracowywanych legitymacji Związku  - Piotr Radowski. Przewidziany  

termin wydania pierwszych legitymacji –  najbliższe zebranie (06.12.13). 

2. Informacja o planowanym, w styczniu 2014 r. „opłatku” - Janusz Fatyga.    

3. Relacje z obchodów Święta Niepodległości w Krakowie – Janusz Fatyga i Henryk Jaranowski 

 oraz z Warszawy – Franciszek Sadawa. Na manifestacji w Krakowie członkowie Związku, po  

raz pierwszy, nieśli nowy baner ZWTK.     

4. Przedstawienie nazwisk osób, które w najbliższych dniach zostaną oficjalnie zgłoszone przez  

     Zarząd, do przyznania odznaczeń państwowych – Tadeusz Stefanowski. Zarząd Związku zwróci 

się z wnioskiem o odznaczenia także dla kilku osób nie związanych bezpośrednio z ZWTK. 

Przy każdym kandydacie podane zostało także nazwisko wnioskodawcy do Zarządu.   

5. Oficjalne zebranie zakończyła ogólna dyskusja na aktualne tematy oraz kalendarz wydarzeń. 

6. Po zebraniu obyło się spotkanie  z przewodniczącym KPN - OP Adamem Słomką. Adam Słomka  

poinformował min o mającym się odbyć 18.11.13 przed Sądem Garnizonowym w Warszawie 

 procesie jendego z prominentnych działaczy PZPR gen. Bryg. LWP  Henryka Kostrzewy.  

Kilka osób w tym prezes Fatyga poinformowało o zamiarze wzięcia udziału, jako obserwatorzy,  

w tym procesie.  

                                                                  ----------------------------------------------- 

 


