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Z ostatniej chwili

Spotkanie delegacji polskich kombatantów
z grupà cz∏onków SPD
5 kwietnia br. w Warszawie, w siedzibie Zwiàzku Kom batantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów
Politycznych odby∏o si´ spotkanie delegacji polskich
kombatantów z 28-osobowà grupà cz∏onków Socjalde mokratycznej Partii Niemiec (SPD), której przewodni czy∏ Günther Jikeli.
spotkaniu uczestniczyli
m.in.: kierownik Urz´du
do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jan Turski, gen. Wac∏aw Szklarski – prezes
Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP,
Antoni Jackowski (ZKRPiBWP),
Henryk Lewandowski (Polskie Si∏y
Zbrojne na Zachodzie), Zenon
Siarkiewicz – cz∏onek Zarzàdu
Krajowego
Zwiàzku
By∏ych
˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na
Zachodzie; Bronis∏aw Troƒski –
wiceprezes Zwiàzku Powstaƒców
Warszawskich; Ludwik Krasucki –
prezes Stowarzyszenia ˚ydów
Kombatantów i Poszkodowanych
w II Wojnie Âwiatowej, Stanis∏aw
Stefaƒski – cz∏onek Rady Krajowej
Ârodowiska By∏ych ˚o∏nierzy Armii
Ludowej i Prezydium Zarzàdu
G∏ównego ZKRPiBWP.
Spotkanie z kombatantami
w Warszawie by∏o jednym z etapów
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Okr´gu Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP
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podró˝y studyjnej do Polski dzia∏aczy i szeregowych
cz∏onków Socjaldemokratycznej Partii Niemiec
Fot. E. Dumin
oraz by∏ych pos∏ów do
Bundestagu, w trakcie któ- Od prawej: przewodniczàcy niemieckiej delegacji Günther Jikeli, minister
rej jej uczestnicy spotykali Jan Turski, gen. Wac∏aw Szklarski, Krzysztof P. Skolimowski, Antoni Jackowski, Bronis∏aw Troƒski, Ludwik Krasucki
si´ – w ramach grupy roboczej „Sieç przeciwko Skrajnej powiadali si´ tak˝e cz∏onkowie dePrawicy – Spotkania w Europie” – z legacji niemieckiej – Günther Jikeprzedstawicielami ˝ycia politycznego li stwierdzi∏, ˝e do tej pory z wielkim trudem uczyliÊmy si´ s∏uchaç
i spo∏ecznego w Polsce.
Na poczàtku spotkania minister siebie nawzajem. W niezwyk∏ej,
Jan Turski przedstawi∏ informacj´ serdecznej atmosferze toczy∏a si´
o kompetencjach Urz´du do Spraw szczera rozmowa uczestników spoKombatantów i Osób Represjono- tkania. Z wielkim wzruszeniem opowanych oraz o jego podopiecznych, wiadano o osobistych prze˝yciach,
do których kierowane sà przepisy zwiàzanych z utratà bliskich osób
podstawowych aktów prawa komba- w czasie wojny.
tanckiego w Polsce.
– Musimy pami´taç, a tak˝e przyPóêniej mówiono o trudnej hi- pominaç kolejnym generacjom
storii najnowszej, w której niemal Niemców i Polaków o tamtych trageka˝da polska rodzina ponios∏a diach i zbrodniach – po to, ˝eby ju˝
ofiary. Mi´dzy innymi Bronis∏aw nigdy si´ nie powtórzy∏y i aby mo˝na
Troƒski przypomnia∏ tragiczne wy- by∏o póêniej skoncentrowaç si´ ju˝ na
darzenia z Powstania Warszaw- wspó∏czesnych problemach i wspó∏skiego, natomiast prezes Ludwik pracy – powiedzia∏ podsumowujàc
Krasucki – mówi∏ o ofiarach holo- spotkanie Jan Turski.
caustu, wyrazi∏ tak˝e opini´, i˝
Na zakoƒczenie spotkania, gom∏ode pokolenie Niemców wolne Êcie z Niemiec otrzymali upominki
jest ju˝ od stygmatu winy za holo- – znaczki Urz´du do Spraw Kombacaust. Prezes Wac∏aw Szklarski tantów i Osób Represjonowanych,
opowiedzia∏ o najliczniejszej orga- zaÊ przewodniczàcemu delegacji
nizacji kombatantów polskich, ja- niemieckiej Güntherowi Jikeli minikà jest Zwiàzek Kombatantów ster Jan Turski wr´czy∏ medal Urz´Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych du oraz kasety z filmami o WarszaWi´êniów Politycznych. Zrzesza wie w latach 1939–1945: „Kroniki
ona obecnie ok. 400 tysi´cy cz∏on- Powstania Warszawskiego”, „Poków i jest organizacjà wieloÊrodo- wstanie Warszawskie 1944”, „Krowiskowà, grupujàcà by∏ych uczest- niki Powstania w Getcie”.
ników walk na niemal wszystkich
Ewa DUMIN
frontach II wojny Êwiatowej. WyKOMBATANT 2004 nr 4

Kwiecieƒ
to miesiàc wa˝ny w polskim kalendarzu
– przywo∏uje wspomnienia prze˝yç wojny i okupacji.
O tym, jak cenna jest Pami´ç Narodowa,
wiedzà najlepiej Kombatanci i Osoby Represjonowane.
Ta ÊwiadomoÊç
jest potrzebna nam wszystkim,
zw∏aszcza teraz,
tu˝ przed po∏àczeniem z Unià Europejskà.
Wniesiemy jà do wspólnej skarbnicy Starego Kontynentu
w imi´ szacunku dla pokoleƒ,
które walczy∏y o Niepodleg∏à, a potem Jej broni∏y.
Kwiecieƒ
to tak˝e Âwi´ta Wielkiej Nocy.
Niech si´ zatem wype∏nià ˝yczenia Zmartwychwstania.
Niech w Paƒstwa domach zapanuje spokój i radoÊç.
˚yczymy ka˝demu z cz∏onków Wielkiej Polskiej Rodziny
Kombatanckiej zdrowia i pogody ducha.
Zgodnie z tradycjà,
dzielimy si´ darami sto∏u Êwiàtecznego
i zapraszamy ju˝ teraz na zbli˝ajàce si´ spotkania rocznicowe.

Alleluja!

Redakcja
„KOMBATANTA”

Zwiàzek Sybiraków
ma 75 lat
Rozmowa z prezesem Zwiàzku Sybiraków Ryszardem Reiffem

Rok 2003 by∏ jubileuszowym dla
Zwiàzku Sybiraków.
– Âwi´towaliÊmy 75-lecie powstania Zwiàzku i 15-lecie jego reaktywowania. W ca∏ej Polsce w oko∏o trzystu
ko∏ach terenowych i oddzia∏ach odby∏y si´ uroczyste Apele Pami´ci. Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski
przes∏a∏ pismo zaczynajàce si´ od
s∏ów: Zwiàzek Sybiraków zajmuje
w ˝yciu naszego spo∏eczeƒstwa miejsce
szczególne, poniewa˝ jest ˝ywym Êwiadectwem jednej z najtragiczniejszych
kart narodu polskiego. Losy Sybiraków
sà symbolem najcenniejszych wartoÊci
– walki o niepodleg∏y byt, poÊwi´cenia
i oddania Ojczyênie. JednoczeÊnie obrazujà tragizm dawnych polskich marzeƒ o wolnej i niepodleg∏ej Rzeczypospolitej…
Nasza redakcja odnotowa∏a uroczystoÊç, która odby∏a si´ 9 grudnia
2003 roku we Wroc∏awiu.
– Z satysfakcjà przyj´liÊmy wystàpienie ministra Jana Turskiego przy
Pomniku Zes∏aƒców Sybiru. Akademia zgromadzi∏a oko∏o 500 delegatów Zwiàzku Sybiraków reprezentujàcych ca∏à Polsk´. By∏o wiele wystàpieƒ, cieszyliÊmy si´ tak˝e obecnoÊcià ks. kardyna∏a Henryka Gulbinowicza, który w pi´knych s∏owach
wyrazi∏ zgod´ na uczestnictwo w Komitecie Honorowym i przewodniczy∏ Mszy Êwi´tej.
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Obecnie Zwiàzek Sybiraków to…
– Zwiàzek Sybiraków powsta∏
w 1928 roku, jego honorowym cz∏onkiem by∏ marsza∏ek Józef Pi∏sudski.
Zwiàzek reaktywowany zosta∏
w grudniu 1988 roku, dzia∏a na
trzech p∏aszczyznach: socjalnozwiàzkowej, historyczno-dokumentacyjnej i patriotyczno-obywatelskiej. WydaliÊmy m.in. 10 tomów
wspomnieƒ i relacji, oddzia∏y i ko∏a
ufundowa∏y oko∏o 400 tablic i pomników. UroczystoÊciom towarzyszà
sztandary, których Zwiàzek ma oko∏o 200. Szczególne znaczenie majà:
Grób Nieznanego Sybiraka w Bia∏ymstoku, Pomnik Sybiraków w Warszawie (wagon z krzy˝ami i znakami
innych religii), Pomnik Zes∏aƒców
Sybiru we Wroc∏awiu. W przygotowaniu jest sta∏a ekspozycja w Muzeum Niepodleg∏oÊci. Na Jasnej Górze powsta∏o Mauzoleum Sybiraków. W czasie III Krajowego Zjazdu
Sybiraków w 1998 roku w Jeleniej
Górze, podj´to trzy uchwa∏y dotyczàce zorganizowania polsko-rosyjskiego Kongresu Pojednania i nawiàzania „specjalnych stosunków”
mi´dzy Lwowem i Wroc∏awiem oraz
kontaktu polskich wysiedlonych
z kresów wschodnich z niemieckimi.
Zwiàzek Sybiraków jest predestynowany do podj´cia zadaƒ patriotyczno-obywatelskich,
które
wspierajà polskà racj´ stanu, szczególnie wobec narodów za wschodnià granicà. Najwi´kszym zwyci´stwem jest w∏aÊnie odrzucenie ideologii nienawiÊci; ˝yczymy Rosji,
aby wesz∏a trwale na drog´ demokracji oraz praw cz∏owieka i praw
narodów. Aby to si´ sta∏o – musi
us∏yszeç s∏owa pojednania. Zwiàzek
Sybiraków stawia do dyspozycji
swój potencja∏ dobrej woli i g∏´bokiego zrozumienia realiów mi´dzynarodowych.

Jakimi kwestiami zajmuje si´ obecnie Zarzàd G∏ówny?
– Wraca temat odszkodowaƒ od
Rosji za lata zes∏ania i pracy przymusowej. ZostaliÊmy w po∏owie
marca poinformowani przez ministra Jana Turskiego o poczynionych
przez niego staraniach. Od kilku
miesi´cy Pan minister pe∏ni rol´ koordynatora strony polskiej w tej
sprawie. To niezwykle trudne zadanie, na realizacj´ czeka oko∏o 50 tysi´cy wniosków. Podtrzymuje nas na
duchu fakt, ˝e wysokiej rangi przedstawiciele rzàdu przy ka˝dej okazji
upominajà si´ o nasze sprawy. Nie
ma jeszcze pozytywnego odzewu od
strony rosyjskiej, nie ma i odmowy,
wi´c nie tracimy nadziei, choç czas
ucieka, a Sybiraków ubywa.
Czy Zwiàzek Sybiraków planuje
w∏asne inicjatywy w tej dziedzinie?
– Spraw´ odszkodowaƒ stawiamy od ponad 15 lat. ProwadziliÊmy
wiele rozmów jeszcze z ambasadà
ZSRR, a póêniej Federacji Rosyjskiej. Powraca pytanie, czy Rosjanie
chcà zwlekaç tak d∏ugo, a˝ zostanie
nas garstka. Wiemy, ˝e Sybiracy
w Kanadzie i USA przekazali swe
roszczenia kancelarii adwokackiej,
która za∏atwia∏a odszkodowania dla
robotników przymusowych wywiezionych do Niemiec. W∏adze Rosji
zg∏osi∏y tak˝e roszczenia dla obywateli b. ZSRR wywiezionych na roboty do Niemiec i otrzyma∏y zadoÊçuczynienie. To mo˝e pos∏u˝yç jako
precedens w rozmowach ze stronà
rosyjskà, ˝e za podobne czyny wobec Polaków w czasie stalinizmu,
nale˝y si´ zap∏ata.
ChcielibyÊmy zaproponowaç, ˝eby paƒstwo polskie podj´∏o wyp∏acanie nam nale˝noÊci odszkodowawczych, zapisujàc je na koncie
zad∏u˝enia Rosji wobec Polski. Nie
KOMBATANT 2004 nr 4

musi to byç pe∏ny ekwiwalent, jeÊli
bud˝et na to nie pozwoli, ale jakaÊ
znaczàca zaliczka.
Paƒstwo polskie p∏aci odszkodowania ˝o∏nierzom wywiezionym do ∏agrów w 1944 roku i w latach póêniejszych. Ale to by∏a inna sytuacja
prawna…
– W naszym projekcie jest propozycja zrównania tych dwóch
grup polskich zes∏aƒców. Jednym
i drugim nale˝à si´ odszkodowania, tym z „pierwszej okupacji”
w latach 1939–1941 i „drugiego
wkroczenia” w 1944 roku. Tych
drugich odró˝nia fakt przyzwolenia
PKWN na ich aresztowanie. Co do
meritum nie ma ró˝nicy. Zes∏aƒcy
lat 1939–1941 byli ofiarami „czystki etnicznej” likwidujàcej ˝ywio∏
polski na ziemiach zaanektowanych w wyniku sojuszu Stalina
z Hitlerem. W 1944 roku i póêniej
˝o∏nierzy AK i innych formacji niepodleg∏oÊciowych wywo˝ono do ∏agrów, torujàc w ten sposób drog´
nowej w∏adzy przez usuwanie zaplecza rzàdu londyƒskiego. Tak
wi´c ró˝nica jest czysto formalna.
Pierwsi zes∏aƒcy te˝ byli wywo˝eni
za polskoÊç i patriotyzm.
Liczymy bardzo na wizyt´ Pana
Prezydenta Aleksandra KwaÊniewskiego w Moskwie. Jest to szczególna okazja teraz, po niedawnym
wyborze W∏adimira Putina na prezydenta Rosji. Uwa˝amy, ˝e prze∏om mo˝e dokonaç si´ na najwy˝szym szczeblu politycznym.
Co jeszcze w 2004 roku planuje
Zwiàzek Sybiraków?
– Sà dwie rocznice o tyle wa˝ne,
˝e zamykajà pewien okres wspó∏czesnej historii. Mam na myÊli 65. rocznic´ dwóch agresji na Polsk´, od zachodu i od wschodu. W dniu 1 maja
przyst´pujemy do Unii Europejskiej. To szansa na awans cywilizacyjny, ale i wzmocnienie naszego
bezpieczeƒstwa. Zakotwiczenie Polski we wspólnocie europejskiej wykluczy zagro˝enie, które 65 lat temu
doprowadzi∏o do utraty niepodleKOMBATANT 2004 nr 4

g∏oÊci. Pi´ç lat póêniej, w 1944 roku,
transporty rozbrojonych partyzantów jecha∏y na wschód, a transporty
tych, którzy od kilku lat przebywali
na zes∏aniu jeszcze nie ruszy∏y do
kraju. Tak dwie daty wyra˝ajà los naszego narodu i gehenn´ pokolenia,
b´dàc przestrogà, ˝e Polska s∏aba
nie mo˝e zapewniç bezpieczeƒstwa
swoim obywatelom. Chcemy obchodziç te rocznice wspólnie z kombatantami dotkni´tymi represjami hitlerowskimi i stalinowskimi. Odbywa∏oby si´ to pod has∏em „Wrzesieƒ
2004 roku – miesiàc Pami´ci”. Przywiàzujemy do tego du˝à wag´, traktujemy jako jedno z zadaƒ wynikajàcych z misji obywatelskiej Zwiàzku
Sybiraków. B´dà i inne upami´tnienia, na przyk∏ad na warszawskim
Rondzie Zes∏aƒców Syberyjskich.
G∏oÊnym echem w Êrodowiskach
kombatanckich odbi∏ si´ skierowany do Pana Prezesa list ministra
zdrowia Leszka Sikorskiego.
– Satysfakcjonuje nas stwierdzenie Pana Ministra, ˝e w projekcie
nowelizacji ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia uwzgl´dnione zosta∏y nasze postulaty dotyczàce wprowadzenia poj´cia osoby represjonowanej oraz u∏atwieƒ dla inwalidów

wojennych i wojskowych, w tym tak˝e Sybiraków.
Zbli˝a si´ i 60. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego.
– Aktem sprzeciwu wobec planu
wcielenia Polski w obszar zale˝noÊci od ZSRR by∏o Powstanie Warszawskie. Mocarstwa zachodnie nie
potrafi∏y prze∏amaç stalinowskiej
decyzji o nieudzieleniu pomocy Powstaƒcom. W ten sposób los Polski
by∏ przesàdzony. Terror stalinowski
si´gnà∏ stolicy, wdar∏ si´ do serca
Polski i spowodowa∏, ˝e Sybirakami
byli nie tylko obywatele polscy
z kresów wschodnich, ale i z terytorium ca∏ej Polski. Delegacja Zwiàzku Sybiraków pok∏oni si´ nisko
prochom warszawiaków, którzy polegli w powstaƒczej walce – militarnie przeciw Niemcom, politycznie
wymierzonej przeciw zniewoleniu
Polski przez stalinowski imperializm.
Dzi´kuj´ za rozmow´. Prosz´
o przekazanie pozdrowieƒ Braci Sybirackiej. Pozdrowieƒ i gratulacji
za wspania∏à postaw´, inicjatywy,
kultur´ bycia w Êrodowiskach kombatantów i osób represjonowanych.
Rozmawia∏ Adam DOBRO¡SKI

Ryszard Reiff ur. w 1923 r. w Warszawie, dzia∏acz konspiracji od 1940 r.
Najpierw w „Konfederacji Narodu”, od 1942 r. w partyzantce na terenie
okr´gu bia∏ostockiego (1943 dowódca VIII Uderzeniowego Batalionu
Kadrowego), a w 1944 na terenie okr´gu nowogródzkiego (dowódca 2 kompanii III bat. 77 pp AK). Odznaczony Krzy˝em Walecznych i Krzy˝em
Virtuti Militari (za udzia∏ w operacji „Ostra Brama”). W lipcu 1944
dostaje si´ do niewoli. Wieziony do ∏agru, ucieka i organizuje w Wilnie
przerzut kadr AK do Polski centralnej. Aresztowany w Bia∏ymstoku,
wywieziony zosta∏ do obozu w Ostaszkowie, póêniej w Diagilewie k.
Riazania (jako Zdzis∏aw Stawski). Ucieka wraz z dwoma innymi
wi´êniami. Po wojnie nawiàzuje kontakt z kolegami z partyzantki,
1950–1953 jest redaktorem naczelnym „S∏owa Powszechnego”. W 1979 r.
zostaje wybrany na przewodniczàcego Stowarzyszenia PAX; w latach
1980–1981 si∏ami ca∏ej organizacji wspiera „SolidarnoÊç”. Zostaje
cz∏onkiem Rady Paƒstwa; 13 grudnia 1981 r. g∏osuje przeciw
proklamowaniu stanu wojennego, za co zostaje pozbawiony wszystkich
funkcji, w tym cz∏onka Rady Paƒstwa i pos∏a na Sejm. W drugim obiegu
wydaje trzy ksià˝ki. W 1989 roku zostaje wybrany na senatora RP
pierwszej kadencji. W tym samym roku zostaje prezesem Zwiàzku
Sybiraków, którym jest do dzisiaj.
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Wa˝ne informacje

Nowe zasady odp∏atnoÊci
za pobyt w domach pomocy spo∏ecznej
Zmieni∏y si´ zasady dofinansowywania pobytu w domach pomocy spo∏ecznej. Dotychczas za pobyt w DPS
pensjonariusze p∏acili 70 procent emerytury lub renty, nie wi´cej jednak ni˝ 922 z∏. Ró˝nic´ w kosztach utrzymania dop∏aca∏ bud˝et paƒstwa. Ta zasada obowiàzywaç b´dzie nadal w stosunku do osób, które zamieszka∏y w DPS do koƒca ubieg∏ego roku. Nowe zasady odp∏atnoÊci dotyczà osób, które uzyska∏y skierowanie
do domu pomocy spo∏ecznej po dniu 1 stycznia 2004 roku.
Ustawa z 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorzàdu
terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr
203, poz. 1966) w art. 54 znowelizowa∏a ustaw´ z 29 listopada 1990 r.
o pomocy spo∏ecznej, ustalajàc mi´dzy innymi nowe zasady odp∏atnoÊci
za pobyt w domach pomocy spo∏ecznej.
Jak wiadomo, domy pomocy spo∏ecznej, w tym równie˝ domy przeznaczone dla kombatantów (Domy
Kombatanta), funkcjonujà w oparciu o przepisy ustawy o pomocy spo∏ecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 z póên. zm.).
Zgodnie z art. 19 przywo∏anej
wy˝ej ustawy – osoba wymagajàca
ca∏odobowej opieki, której rodzina
i gmina nie jest w stanie zapewniç
us∏ug opiekuƒczych w miejscu zamieszkania, mo˝e ubiegaç si´
o skierowanie do domu pomocy
spo∏ecznej. Decyzj´ o skierowaniu
do domu pomocy spo∏ecznej i decyzj´ ustalajàcà op∏at´ za pobyt w takim domu wydaje organ gminy w∏aÊciwy dla tej osoby w dniu kierowania do domu pomocy spo∏ecznej.
Natomiast decyzj´ o umieszczeniu
w domu pomocy spo∏ecznej wydaje
starosta powiatu, na terenie którego jest usytuowany dom.
W zwiàzku z powy˝szym, osoba
ubiegajàca si´ o skierowanie
i umieszczenie w domu pomocy
spo∏ecznej powinna z∏o˝yç w tej
sprawie pisemny wniosek do oÊrodka pomocy spo∏ecznej, w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania, do∏àczajàc do niego kserokopi´
zaÊwiadczenia o uprawnieniach
kombatanta.
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Zgodnie z art. 35 ustawy o pomocy spo∏ecznej, od stycznia 2004 r.
zmieni∏y si´ przepisy dotyczàce odp∏atnoÊci za pobyt w domu pomocy
spo∏ecznej i odp∏atnoÊç ta ustalana
jest na poziomie Êredniego miesi´cznego kosztu utrzymania mieszkaƒca w domu. Starosta na wniosek
dyrektora domu ustala Êredni miesi´czny koszt utrzymania mieszkaƒca w powiatowym domu pomocy
spo∏ecznej i og∏asza w wojewódzkim
dzienniku urz´dowym, nie póêniej
ni˝ do 31 marca ka˝dego roku.
Wed∏ug nowych zasad – do wnoszenia op∏at za pobyt w domu pomocy spo∏ecznej obowiàzani sà
w kolejnoÊci:
• mieszkaniec domu, nie wi´cej
jednak ni˝ 70% swojego dochodu;
• ma∏˝onek, zst´pni przed wst´pnymi – zgodnie z umowà zawartà
z kierownikiem oÊrodka pomocy
spo∏ecznej, ustalajàcà wysokoÊç ponoszonej przez nich op∏aty, za pobyt
osoby umieszczonej w domu pomocy
spo∏ecznej;
1) w przypadku osoby samotnie gospodarujàcej, je˝eli dochód jest wy˝szy
ni˝ 250% kryterium dochodowego (tj.
461 z∏ x 250%=1152,50 z∏), jednak
kwota dochodu pozostajàca po wniesieniu op∏aty nie mo˝e byç ni˝sza ni˝
250% kryterium dochodowego,
2) w przypadku osoby w rodzinie, je˝eli posiadany dochód jest
wy˝szy ni˝ 250% kryterium dochodowego (tj. na pierwszà osob´ w
rodzinie – 418 z∏ x 250% = 1045 z∏),
z tym ˝e przy ustalaniu dochodu na
osob´ w rodzinie nie wlicza si´
mieszkaƒca domu, chyba ˝e miesz-

kaniec nie posiada dochodu; kwota
dochodu pozostajàca po wniesieniu
op∏aty nie mo˝e byç ni˝sza ni˝
250% kryterium dochodowego na
osob´ w rodzinie,
• gmina, z której osoba zosta∏a
skierowana do domu pomocy spo∏ecznej – w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy Êrednim kosztem utrzymania
w domu pomocy spo∏ecznej, a op∏atami wnoszonymi przez osoby,
o których mowa wy˝ej.
Je˝eli 70% dochodu mieszkaƒca,
odpowiada Êredniemu miesi´cznemu kosztowi utrzymania w domu
pomocy spo∏ecznej, osoby o których
mowa wy˝ej nie sà obowiàzane do
wnoszenia op∏at za jego pobyt.
Powy˝sze zasady odp∏atnoÊci dotyczà osób, które uzyska∏y skierowanie do domu pomocy spo∏ecznej
po dniu 1 stycznia 2004 r.
Natomiast stosownie do zapisu
art. 87 ustawy o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego, osoby
przebywajàce w domach pomocy
spo∏ecznej w dniu 31 grudnia 2003 r.,
jak równie˝ osoby, które uzyska∏y
decyzje kierujàce do domów pomocy spo∏ecznej do dnia 31 grudnia
2003 roku ponoszà odp∏atnoÊç za
pobyt na uprzednio obowiàzujàcych
zasadach, czyli 200% kwoty okreÊlonej w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy
o pomocy spo∏ecznej (jest to obecnie kwota – 922 z∏): op∏ata ta nie
mo˝e byç jednak wi´ksza ni˝ 70%
dochodu osoby przebywajàcej w domu pomocy spo∏ecznej.
El˝bieta STAWSKA
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Adresy Domów Pomocy Spo∏ecznej
dla Kombatantów
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Kombatant”
ul. Stolarzowicka 33, 41-908 Bytom
dyr. Jolanta Lesiczka
tel. (0-32) 280 41 34

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów
im. Boh.Westerplatte
ul. Powstaƒców Âlàskich 4, 35-330 Rzeszów
dyr. Emilia Koryl
tel. (0-17) 852 84 05, 852 84 09

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej
„Dom Kombatanta”
ul. Przyrodnicza 24/26, 91-480 ¸ódê
dyr. Andrzej Kaczorowski
tel. (0-42) 655 30 30

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczeciƒskiej
ul. Romera 21/29, 71-246 Szczecin
dyr. Halina Borowiak
tel. (0-91) 432 77 60, 432 77 12

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów
ul. Kombatantów 1, 56-300 Milicz
dyr. Maria Oskwarek
tel. (0-71) 384 14 46

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów
ul. Lubuska 11, 65-261 Zielona Góra
dyr. El˝bieta Patalas-Fanaj∏o
tel. (0-68) 327 08 38, 324 56 55

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Kombatant”
ul. Fa∏ata 23, 10-211 Olsztyn
dyr. Maria Ga∏us
tel. (0-89) 526 93 14

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów
W∏oÊcibórz 1, 78-114 Wrzosowo
dyr. Antoni Bernatowicz
tel. (0-94) 358 19 22, 358 19 63

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej
„Dom Kombatanta
im. Êw. Rafa∏a Kalinowskiego”
ul. dr E. Cyrana 10, 42-700 Lubliniec
dyr. Roman Marciniak
tel. (0-34) 356 41 92

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Kombatant”
ul. Sternicza 125, 01-350 Warszawa
dyr. Eugeniusz Jezierski
tel. (0-22) 665 22 85
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Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów
ul. M. Konopnickiej 17, 05-400 Otwock
dyr. Halina Nowosielska
tel. (0-22) 779 34 03

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów
ul. Dickensa 25, 02-382 Warszawa
dyr. Jolanta Lisiecka
tel. (0-22) 659 60 61

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów
ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole
dyr. Leszek Krzy˝anowski
tel. (0-77) 457 54 95, 457 54 96

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów
i Innych Osób Uprawnionych „Bia∏y Potok”
32-425 TrzemeÊnia 377 k. MyÊlenic
dyr. Krystyna Welc
tel. (0-12) 273 50 36, 273 52 25

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Kombatant”
ul. Batalionów Ch∏opskich 12
06-400 Ciechanów
dyr. Ewa Chuchulska
tel. (0-23) 672 14 85

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta”
im. Gen. M. Boruty Spiechowicza
ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin
dyr. Micha∏ Nieroda
tel. (0-91) 455 72 10, 455 82 96

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej
dla Kombatantów „Dom Weterana”
ul. Ugory 20, 61-655 Poznaƒ
dyr. Grzegorz Kozielski
tel. (0-61) 820 13 31

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta”
ul. Podmiejska-Boczna 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
dyr. Maria Walczyƒska-Reschmal
tel. (0-95) 732 35 22, 732 36 58

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów
„Weterana Walki i Pracy”
ul. WyÊcigowa 16/18, 26-800 Radom
tel. (0-48) 360 45 86
dyr. Marek Beresiƒski

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta”
¸aziska 15 a, 26-681 Oroƒsko
tel. (0-48) 618 44 37, 618 44 34
dyr. Andrzej Mularczyk

Dom Pomocy Spo∏ecznej „Kombatant”
ul. Dworcowa 10, 48-100 G∏ubczyce
tel. (0-77) 485 09 10
dyr. Lucyna Majewska

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Kombatant’
87-521 Ugoszcz
tel. (0-54) 270 11 33
dyr. Marzena Blachowska

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta”
87-123 Dobrzejewice k. Torunia
dyr. Maria Wolska
tel. (0-56) 678 64 14

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej
„Dom Kombatanta”
ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo
dyr. Piotr Kujawa
tel. (0-94) 373 38 80

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta”
ul. Rolna 27, 07-400 Ostro∏´ka
dyr. Stanis∏aw Mi∏oƒski
tel. (0-29) 760 22 85, 760 22 80

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta”
Mociesze, 19-124 JaÊwi∏y
dyr. Jolanta Kotuk
tel. (0-85) 716 88 93, 716 88 94

•

Dom Pomocy Spo∏ecznej
„Dom Kombatanta”
ul. Jagielloƒska 71, 05-120 Legionowo
dyr. Anna Kaczmarek
tel. (0-22) 784 29 03

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów
ul. Gen. Bora Komorowskiego 20,
23-400 Bi∏goraj
dyr. Krzysztof ˚bikowski
tel. (0-84) 668 03 47

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta”
ul. Szpitalna 1b, 32-200 Miechów
dyr. Janusz Pawlik
tel. (0-41) 389 06 70

•
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Osób Starych
oraz Przewlekle Somatycznie Chorych,
w tym Kombatantów
ul. Ba∏tycka 37a, 10-015 Olsztyn
dyr. Lucyna K∏usowska
tel. (0-89) 521 33 93
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Miesiàc Pami´ci Narodowej

FORT VII
Pierwszy hitlerowski obóz koncentracyjny w Polsce
iemcy wkroczyli do Poznania 10 wrzeÊnia 1939 r.
Krótko po tym rozpocz´∏y
si´ publiczne egzekucje w miastach i miasteczkach Wielkopolski
szczególnie zas∏u˝onych obywateli
oraz liczne aresztowania przeprowadzone najpierw przez „Einsatzgruppe VI” – specjalnà jednostk´
posuwajàcà si´ za Wehrmachtem
(na podstawie list proskrypcyjnych
sporzàdzonych jeszcze przed wojnà we Frankfurcie nad Odrà), potem przez Gestapo. W ten sposób
rozpocz´∏a si´ realizacja dyrektywy Hitlera „...Polen mussen ausgerottet werden...” (...Polacy muszà
byç wyt´pieni...). Aresztowani znikali bez Êladu. Potem nieraz okazywa∏o si´, ˝e zostali osadzeni
w FORCIE VII w Poznaniu. Jak
powsta∏ ten obóz?
Pod koniec wrzeÊnia 1939 r. toczy∏y si´ narady niemieckich w∏adz
okupacyjnych, gdzie utworzyç w Poznaniu obóz koncentracyjny. Ostatecznie wybór pad∏ na FORT VII –
jednà ze starych pruskich fortyfikacji okalajàcych Poznaƒ, jako miejsce
najlepiej spe∏niajàce warunki odosobnienia i niedost´pnoÊci. Sicherheitspolizei (Policja bezpieczeƒ-

Fot. Fr. Banasiewicz
Chwila oddania ho∏du ofiarom
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For. Fr. Banasiewicz
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UroczystoÊç w FORCIE VII w Poznaniu

stwa) zainstalowa∏a si´ tam 3 paêdziernika 1939 r., a tydzieƒ póêniej
przej´∏a ostatecznie FORT VII od
Wehrmachtu. W tym dniu byli ju˝
tam na pewno polscy wi´êniowie
polityczni. Tak powsta∏ pierwszy na terenie II Rzeczypospolitej
hitlerowski obóz koncentracyjny, który
Niemcy nazwali „Konzentrationslager
FORT VII – Posen”.
Natychmiast zacz´to zwoziç do
niego szczególnie zas∏u˝onych obywateli – patriotów polskich, zw∏aszcza
powstaƒców
wielkopolskich i Êlàskich, lekarzy, nauczycieli, harcerzy, ˝o∏nierzy
wrzeÊnia, a tak˝e
dzia∏aczy ludowych,
zwiàzkowych, politycznych i in.

Rych∏o okaza∏o si´, ˝e FORT VII
jest za ciasny na „apetyty” hitlerowców, przekszta∏cono go wi´c
w „Ubergangslager” – obóz przejÊciowy. Tych, których nie zamordowano lub zam´czono od razu, wysy∏ano do du˝ych obozów koncentracyjnych na terenie Rzeszy. Warunki
w obozie by∏y potworne – co ju˝ nie
raz opisywano. Ma∏o kto wie, ˝e
w FORCIE VII dokonywano równie˝ pierwszych mordów na wi´êniach przez zagazowanie, co wykorzystano póêniej na tak wielkà skal´
w Auschwitz.
Nast´pnie zmieniono nazw´ obozu na „Arbeitserziehungslager und
Polizeigefangnis der Sicherheitspolizei”, tzn. „Wychowawczy obóz pracy i areszt Êledczy” – zgodnie z ujednoliceniem organizacji obozów i policji bezpieczeƒstwa na terenach
okupowanych. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
t∏umaczenie nazwy Polizeigefangnis
jako „wi´zienie policyjne” jest t∏umaczeniem b∏´dnym.
W terminologii polskiej oznacza
to „areszt Êledczy”. W 1943 r. r´koKOMBATANT 2004 nr 4

ma wi´êniów FORTU VII wybudowano w Lenzingen (˚abikowie)
drugà cz´Êç obozu – w ramach akcji
chowania niemieckiego przemys∏u
zbrojeniowego pod ziemi´ (niszczonego dotkliwie nalotami alianckimi). Tam te˝ przeniesiono wszystkich wi´êniów FORTU VII w kwietniu 1944 r. z tà samà za∏ogà esesmaƒskà i komendantem. Obóz istnia∏ tam do stycznia 1945 r., gdy
wskutek ofensywy musiano go zlikwidowaç. Wi´êniów pop´dzono
w „marsz Êmierci”, cz´Êç wymordowano na miejscu.
Przez obóz przesz∏o grubo ponad
40 tysi´cy Polaków – historycy oceniajà, ˝e ok. 50 tysi´cy. Dok∏adnej
liczby nie poznamy ju˝ nigdy – od
1943 roku Niemcy skrz´tnie zacierali Êlady swoich zbrodni dokonywanych w licznych miejscach Wielkopolski – ekshumowali groby masowo pomordowanych ofiar i palili dokumentacj´ (niektóre transporty nie
by∏y w ogóle ewidencjonowane
w FORCIE VII, tylko od razu rozstrzeliwane potajemnie w lasach
Wielkopolski).
Przez ca∏y czas obóz by∏ w gestii
policji bezpieczeƒstwa i Gestapo,
a wi´êniowie byli w nim osadzani
bez sàdów i wyroków – wy∏àcznie ze
wzgl´dów politycznych.
Od lat odbywajà si´ w kwietniu
uroczystoÊci dla uczczenia pami´ci ofiar okupacji hitlerowskiej.
2 kwietnia odby∏a si´ inauguracja
Miesiàca Pami´ci Narodowej
o godz. 12.00 w FORCIE VII w Poznaniu. W ramach uroczystoÊci
przewidziano wystàpienia okolicznoÊciowe, spektakl przygotowany
przez poznaƒskà m∏odzie˝ gimnazjalnà, wspólnà modlitw´ i sk∏adanie wieƒców i kwiatów w asyÊcie
wojskowej pod Êcianà Êmierci. Po
uroczystoÊci organizatorzy zaproponowali zwiedzanie skromnego muzeum. Zainteresowani mogli otrzymaç obszernà ulotk´ informacyjnà
o obozie.
Stefan MAKNÉ
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Upami´tniono bohaterski czyn

Ratujàc ˝ycie innych,
z∏o˝yli w ofierze w∏asne
60 lat min´∏o od tragedii, która wydarzy∏a si´ w Markowej. 24 marca
1944 r. Niemcy rozstrzelali rodzi n´ Ulmów i ukrywanych przez
nich oÊmioro ˚ydów. W rocznic´
zbrodni ods∏oni´to Pomnik Po Êwi´cony Rodzinie Ulmów.
domu Józefa Ulmy i jego ˝ony Wiktorii z Niemczaków
znalaz∏o schronienie oÊmioro ˚ydów: pi´ciu m´˝czyzn z ¸aƒcuta
o nazwisku Szall oraz pochodzàce
z Markowej siostry Goldman wraz
z córkà jednej z nich. Ukrywano ich
przez trzy lata. Za pomoc, jakiej
udzielili, Ulmowie zap∏acili najwy˝szà cen´.
Oddzia∏ ˝andarmerii niemieckiej wtargnà∏ do ich domu 24 marca
1944 roku. Najpierw zamordowali
˚ydów, a potem Józefa oraz b´dàcà
w dziewiàtym miesiàcu cià˝y Wiktori´. Rodziców zastrzelono na
oczach szóstki dzieci w wieku od 8
do 1,5 roku, które zabito na koƒcu.
W 1995 r. Józef i Wiktoria zostali zaliczeni do grona Sprawiedli-

W

wych WÊród Narodów Âwiata. We
wrzeÊniu 2003 r. KoÊció∏ katolicki
rozpoczà∏ proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów.
Wiosnà ub.r. mieszkaƒcy Markowej postanowili upami´tniç bohaterski czyn. Przy Towarzystwie Przyjació∏ Markowej powsta∏ Komitet
Budowy Pomnika PoÊwi´conego
Rodzinie Ulmów. Przewodniczàcym Komitetu zosta∏ Mateusz
Szpytma, a honorowym wiceprzewodniczàcym wójt gminy Markowa
Zbigniew Kuêniar. Teren pod budow´ pomnika oraz znaczne Êrodki na
jej realizacj´ przekaza∏a Rada Gminy Markowa. Budow´ wspó∏finansowali równie˝ mieszkaƒcy wsi.
24 marca br. uroczystoÊci rozpocz´∏a msza Êw., celebrowana przez
ks. abp. Józefa Michalika. Pomnik
PoÊwi´cony Rodzinie Ulmów ods∏onili: marsza∏ek województwa
podkarpackiego Leszek Deptu∏a,
wójt Zbigniew Kuêniar oraz przedstawiciel rodziny zamordowanych.
K.K.

Fot. M. Szpytma
Na tablicy umieszczonej na pomniku znajduje si´ napis: „Ratujàc ˝ycie innych z∏o˝yli w ofierze w∏asne. Józef Ulma, jego ˝ona Wiktoria, oraz ich dzieci: Stasia, Basia, W∏adziu, FranuÊ, AntoÊ, Marysia, Nienarodzone ukrywajàc oÊmiu starszych braci w wierze, ˚ydów z rodzin Szallów i Goldmanów, zgin´li wraz z nimi
w Markowej 24 III 1944 r. z ràk niemieckiej ˝andarmerii. Niech ich ofiara b´dzie wezwaniem do szacunku
i okazywania mi∏oÊci ka˝demu cz∏owiekowi! Byli synami i córkami tej ziemi, pozostajà w naszym sercu.
Spo∏ecznoÊç Markowej, 24 III 2004 r.”
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Ewakuacja obozu
nocy z 22 na 23
marca 1945 r.
w czasie pracy
w fabryce „Hasag” w obozie Buchenwald-Taucha,
w której produkowano
pancerfausty, dozorczyni
wi´êniarek
ukradkiem
wr´czy∏a mi list adresowany do Józka. Z obawà go
przyjà∏em i schowa∏em do
kieszeni. TreÊç listu by∏a
krótka. Informowa∏a koleg´ Józka, ˝e decyzjà
Himlera 31 marca w godzinach nocnych obóz
nasz b´dzie polany benzynà i wraz z wi´êniami spalony. Dozorczyni zaproponowa∏a nam pomoc.
MieliÊmy si´ ukryç w obozowym szalecie. Zobowiàza∏a si´ dostarczyç nam chleb,
a po trzech dniach wyprowadziç z ukrycia. WiadomoÊç
przekazaliÊmy
blokowemu,
który dyskretnie mia∏ jà przekazaç pozosta∏ym wi´êniom.
Dotar∏a ona równie˝ do komendanta obozu, który na
obozowym apelu wszystkiemu
zaprzeczy∏, a nawet zapewnia∏,
˝e ˝adnemu wi´êniowi g∏os
z g∏owy nie spadnie.
Par´ dni potem wyda∏ polecenie ewakuowania obozu
w dwóch terminach. Najpierw,
31 marca 1945 r., wyprowadzono pierwszà grup´, a tydzieƒ póêniej – drugà. Ewakuowano oko∏o czterech tysi´cy
wi´êniów. Pozostawiono w obozie tylko chorych. Wraz z Józkiem, Jankiem i Romkiem byliÊmy w∏àczeni do drugiej grupy.
By∏o w niej oko∏o dwa tysià-
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ce wi´êniów. Na drog´ otrzymaliÊmy podwójnà porcj´
chleba.
´dzono nas pod eskortà
uzbrojonych esesmanów
wzd∏u˝ ¸aby w kierunku Drezna i z powrotem do Teplic. MaszerowaliÊmy tak przez 38 dni.
I znów pomog∏a nam dozorczyni, od której Józek otrzyma∏ list.
Pozwoli∏a ukradkiem zabraç
dwa chleby z esesmaƒskich wozów z ˝ywnoÊcià. Bochenki zjedliÊmy od razu. Dozorczyni ta
pomaga∏a nam w ten sposób
przez dwa tygodnie.
Potem naszym po˝ywieniem
by∏y pokrzywy i liÊcie z dzikich
malin. Od czasu do czasu
mieszkaƒcy wsi, przez które
nas p´dzono, rzucali nam surowe i gotowane ziemniaki, brukiew lub marchew. Komu uda∏o si´ z∏apaç – chwilowo zaspo-

P

kaja∏ swój g∏ód. Jednak wi´kszoÊç wi´êniów pada∏a z wycieƒczenia.
3 maja 1945 r. w miejscowoÊci Hennersdorf zarzàdzono
dwudniowy postój. SpaliÊmy
w stodole. Mieszkaƒcy uciekali przed zbli˝ajàcym si´ frontem. W nocy z 4 na 5 maja
przyszed∏ do mnie Ferdek
z propozycjà ucieczki. Zgodzi∏em si´. Kiedy odeszliÊmy
oko∏o stu metrów od naszej
grupy, z zagrody wysz∏o dwóch
esesmanów, którzy zatrzymali
nas i zapytali, dokàd idziemy.
Kolega powiedzia∏, ˝e rozpuszczono nas i kazano nam
sobie iÊç. Oni to równie˝ powtórzyli. Idàc przed siebie,
obejrza∏em si´ i zauwa˝y∏em,
˝e jeden z esesmanów zdejmuje broƒ z ramienia. Krzyknà∏em: Ferdek – uciekaj! – A tu
KOMBATANT 2004 nr 4
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nagle strza∏ – Ferdek zosta∏
przeszyty serià pocisków z automatu. Mnie uda∏o si´ skoczyç za zabudowania i powróciç do grupy wi´êniów. Eskortujàcy esesmani zgrupowali
nas i pop´dzili dalej.
6 na 7 maja 1945 r. ciemnà nocà uciek∏ do lasu
Józek (ucieczka udana – prze˝y∏ i wróci∏ do rodzinnego domu). Pozostali, a wÊród nich
Jan, Tomek i ja, maszerowali
dalej g∏odni i zmarzni´ci. By∏o nas wówczas oko∏o trzystu.
W nocy 8 maja 1945 roku odmówiliÊmy dalszego marszu.
Po∏o˝yliÊmy si´ na polanie
przy drodze.
9 maja przebudzi∏em si´
wczeÊnie rano i zauwa˝y∏em,
˝e eskortujàcych esesmanów
nie ma. OpuÊcili nas. Wówczas obudzi∏em Romka i Janka i udaliÊmy si´ do osady
(nie pami´tam jej nazwy).
WeszliÊmy do budynku gospodarczego – obory po∏àczonej
ze stodo∏à, gdzie znaleêliÊmy
jajka. Przypominam sobie, ˝e
wypiliÊmy po dwa. Zaproponowa∏em kolegom ukrycie si´
w oborze. Oni jednak chcieli
wpierw zdobyç cywilne ubrania. Opuszczenie budynku
sta∏o si´ dla nas strasznà tragedià. WpadliÊmy w r´ce esesmana, który postawi∏ nas
pod mur szczytowego mieszkania. Widzàc, ˝e si´ga po
broƒ, zaryzykowa∏em ucieczk´. Kiedy przeskakiwa∏em
przez p∏ot us∏ysza∏em strza∏
i s∏owo „O Jezu”.
Uda∏o mi si´ ukryç w oborze sàsiedniego gospodarza.
Szukano mnie w drwalniku.
Na szcz´Êcie z domu wysz∏a
gospodyni. Esesman spyta∏ jà,

Z

KOMBATANT 2004 nr 4

czy nie widzia∏a wi´ênia; odpowiedzia∏a, ˝e tak, ale pobieg∏ dalej. Prawdopodobnie
za mnà ucieka∏ równie˝ kolega. Esesman pobieg∏ we wskazanym przez gospodyni´ kierunku.
Po pewnym czasie do obory wesz∏a gospodyni z wiadrem. Zauwa˝y∏a mnie pod
˝∏obem. B∏aga∏em o pomoc
i otrzyma∏em jà. Kobieta
przynios∏a misk´ z wodà do
mycia i powiedzia∏a, ˝e po
osadzie kr´cà si´ esesmani.
Przez otwarte drzwi zauwa˝y∏em p∏aszcz SA porzucony
na p∏ocie. Gospodyni poda∏a
mi go. Idàc korytarzem budynku mieszkalnego, zosta∏em ostrze˝ony, ˝e w nast´pnym domu sà esesmani. Szybko przeszed∏em na drugà
stron´ drogi, gdzie by∏ zbombardowany dom. Przez okienko wskoczy∏em do piwnicy,
w której przez trzy dni i noce
bez jedzenia czeka∏em na
wolnoÊç.
iedy zorientowa∏em si´,
˝e do tej miejscowoÊci
wjecha∏o wojsko radzieckie,
postanowi∏em opuÊciç kryjówk´. Wychodzàc z piwnicy,
upad∏em na ziemi´. Dostrzegli mnie przeje˝d˝ajàcy samochodem oficerowie Armii Radzieckiej i zatrzymali si´.
Wówczas pokaza∏em im na
r´ce swój numer. Zabrali
mnie ze sobà i umieÊcili u gospodarza, udzielajàc pomocy
lekarskiej.
Co si´ sta∏o z pozosta∏ymi
wi´êniami, którzy pozostali na
polanie, nie wiem. Postanowi∏em wróciç do domu.

K

Piotr BELKA

18 paêdziernika w Warszawie, w koÊciele pw. Êw. Klemensa, ods∏oni´to
i poÊwi´cono tablic´ Pami´ci najm∏odszych ˝o∏nierzy AK. Harcerek i harcerzy
Szarych Szeregów „Koniczyn” i „Zawiszaków”, nast´pnie odby∏ si´ Apel Poleg∏ych. UroczystoÊç poprzedzi∏a msza
Êw. za harcerki i harcerzy poleg∏ych
w walkach o Niepodleg∏oÊç Ojczyzny.

18 paêdziernika w Poznaniu arcybiskup Stanis∏aw Gàdecki, metropolita poznaƒski, uhonorowa∏ dr Wand´ B∏eƒskà
orderem papieskim Êw. Sylwestra. To
wysokie odznaczenie dr B∏eƒska – od
1942 r. ˝o∏nierz AK, po wojnie wi´ziona
i zagro˝ona karà Êmierci – otrzyma∏a za
40-letnià prac´ wÊród tr´dowatych
w Ugandzie.

19 paêdziernika we W∏oszczowie odby∏a si´ uroczystoÊç w 59. rocznic´ walk
partyzanckich na tym terenie, zakoƒczonych wzi´ciem do niewoli 99 jeƒców niemieckich przez batalion „Las” 75 pp AK
wzmocniony kompanià BCh. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ kombatanci, harcerze,
przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych. OkolicznoÊciowe przemówienie wyg∏osi∏ ˝o∏nierz tego zgrupowania
Zbigniew Zieliƒski „S´k”.

24 paêdziernika w Bia∏ymstoku,
w Muzeum Wojska, zosta∏a otwarta wystawa „Nie najkrótszà drogà do kraju.
I i II Armia Wojska Polskiego
1943–1945”. Wspó∏organizatorem ekspozycji jest Zarzàd Okr´gowy Zwiàzku
Kombatantów RP i By∏ych wi´êniów Politycznych.
25 paêdziernika w Warszawie Sto∏eczne Ârodowisko 1 Polskiej Dywizji
Pancernej zorganizowa∏o uroczystoÊci
Âwi´ta Dywizji. Rozpocz´∏a je msza Êw.
w Katedrze Polowej WP. Przed Pomnikiem 1 PDPanc. przeprowadzono Apel
Poleg∏ych i z∏o˝ono wieƒce.
26 paêdziernika w Warszawie po
mszy Êw. w koÊciele na Cmentarzu
Bródnowskim, pochód uczestników ze
sztandarami przeszed∏ do Pomnika Straconych ˚o∏nierzy Polskiego Paƒstwa
Podziemnego, by oddaç im ho∏d. Kilka
dni póêniej odby∏a si´ kwesta na rzecz
nast´pnej tablicy na Pomniku.
26 paêdziernika w Lublinie ods∏oni´to pomnik ku czci poleg∏ych ˝o∏nierzy
AK i WiN zgrupowania mjr. Hieronima
Dekutowskiego „Zapory”. Na tablicach
Ciàg dalszy na str. 17
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Prezentacja piàtego tomu „KSI¢GI BOROWICZAN”
marca br. odby∏a si´ prezentacja
i promocja ostatniego ju˝ tomu –
piàtego „KSI¢GI BOROWICZAN”.
Cz∏onkowie Ârodowiska Borowiczan zrzeszeni
w Zwiàzku Sybiraków starajà si´ swojà dzia∏alnoÊcià upami´tniaç tragiczne losy ˝o∏nierzy
Armii Krajowej deportowanych i internowanych do ZSRR.
Przypomnijmy – utworzony w 1936 roku obóz w Borowiczach, miejscowoÊci po∏o˝onej w po∏owie drogi mi´dzy Moskwà
a Petersburgiem poczàtkowo b´dàcy wi´-

Fot. B. Materska

31

Uczestnicy prezentacji. Na pierwszym planie Jan Gordon, obok (drugi z prawej)
Ludwik Bodecki

Fot. E. Dumin

ÂRODOWISKO BORO

Fot. H. Pielach

Podczas prezentacji przemawiali prezes Ryszard Reiff (pierwszy z lewej) i dyrektor Hieronim Grala (obok). Za sto∏em prezydialnym (od lewej): prezes Roman
Bar, prof. Daria Na∏´cz i minister Jan Turski

Fot. B. Materska

Sala Balowa Archiwum G∏ównego Akt Dawnych, gdzie odbywa∏a si´ prezentacja, by∏a wype∏niona po brzegi

Ârodowisko Borowiczan by∏o licznie reprezentowane. Od lewej siedzà: Mieczys∏aw Sobkiewicz, Wanda i W∏adys∏aw Swarcewicz, dr Sergiusz Hornowski, Ireneusz GoÊ
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zieniem dla niemieckich jeƒców wojennych, w latach 1944–1947 sta∏ si´ najwi´kszym skupiskiem internowanych ˝o∏nierzy
Armii Krajowej. Z inicjatywy Ârodowiska
Borowiczan, a zw∏aszcza jego prezesa Romana W. Bara podejmowane sà dzia∏ania
majàce na celu upami´tnianie martyrologii ˝o∏nierzy wi´zionych i zmar∏ych w ∏agrach: Borowicze, Ustie, Szybatowo,
Opoczno i Jog∏a. Obecnie znajdujà si´
tam Polskie Znaki Pami´ci – tablice i obeliski z krzy˝em ku czci ˝o∏nierzy Armii
Krajowej internowanych w latach
1944–1947.
W spotkaniu – obok licznie zgromadzonych Sybiraków – uczestniczyli: kierownik
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Turski, prof. Daria
Na∏´cz dyrektor Naczelnej Dyrekcji Archiwów Paƒstwowych, prezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Sybiraków Ryszard Reiff
i prezes Roman W. Bar. By∏ równie˝ obecny
konsul – dyrektor Instytutu Polskiego
w Petersburgu Hieronim Grala.
E.D.
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asze Ârodowisko zrzesza by∏ych ˝o∏nierzy Armii Krajowej – wi´êniów,
którzy w 1944 r. po wkroczeniu Armii
Czerwonej na teren Polski zostali aresztowani
przez NKWD i s∏u˝by bezpieczeƒstwa PKWN.
W listopadzie tego roku wi´êniów skoncentrowano w Soko∏owie Podlaskim, Lublinie i PrzemyÊlu, a nast´pnie deportowano do zespo∏u
∏agrów nr 270 w rejonie Borowicz. Ci´˝ka praca, surowy klimat, n´dzne g∏odowe wy˝ywienie
powodowa∏y zachorowania, a wobec braku leków i skutecznej opieki medycznej – liczne

N

Jog∏a. Tablica upami´tniajàca ˝o∏nierzy Armii Krajowej

OWICZAN
zgony. ¸àcznie zmar∏o 617 osób – ponad 12%
wszystkich wi´êniów.
Ârodowisko Borowiczan zorganizowa∏o
si´ w 1992 roku. Poczàtkowo liczy∏o ponad
250 cz∏onków, ale z roku na rok liczba ta
si´ zmniejsza. Koledzy odchodzà „drogà
bez powrotu”…
Co roku organizujemy spotkania Borowiczan, ∏àczàc je z poÊwi´caniem „znaków
pami´ci” – tablic ods∏anianych w miejscach wywiezienia. Wydajemy biuletyny informacyjne oraz kolejne tomy naszej
„Ksi´gi Borowiczan”.
NawiàzaliÊmy wspó∏prac´ z miejscowoÊcià Borowicze (obecnie na terenie Federacji Rosyjskiej). Ju˝ w 1993 roku w dawnym
miejscu pochówku – w Jogle oddalonej
12 km od Borowicz, utworzony zosta∏
Cmentarz ˚o∏nierzy AK. W 2002 r. w innych miejscach pochówku – w Ustie i Bobrowiku, ods∏oni´to tablice upami´tniajàce zmar∏ych Akowców. MogliÊmy tego dokonaç dzi´ki coraz lepiej rozwijajàcej si´
wspó∏pracy z gospodarzami Ziemi Nowogródzkiej i miasta Borowicze.

23 marca 2004 roku. Sopot. Grupa Borowiczan przed KoÊcio∏em Garnizonowym

Roman W∏adys∏aw BAR
KOMBATANT 2004 nr 4
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JednoÊç w cierpieniu i ofierze

85 lat Zwiàzku Inwalidów
Wojennych Rzeczypospolitej
Polskiej
Zwiàzek Inwalidów Wojennych RP, najstarsza organizacja kombatancka w Polsce, w bie˝à cym roku obchodzi swoje 85-lecie. Patronat nad obchodami przyjà∏ Prezydent RP. Zwiàzek
powsta∏ na Zjeêdzie w Warszawie 19 kwietnia 1919 r. z po∏àczenia dzia∏ajàcych wczeÊniej
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gnieênie – kó∏ inwalidzkich.
Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci
w 1918 roku
W 1918 roku s∏abe paƒstwo
polskie nie mog∏o zabezpieczyç
bytu niemal 300 tys. ˝o∏nierzy – inwalidów wojennych. Niedostateczna pomoc ze strony w∏adz
spowodowa∏a, ˝e inwalidzi wojenni zacz´li si´ organizowaç si´ i podejmowaç dzia∏ania majàce na celu popraw´ warunków ich ˝ycia.
Ju˝ w kwietniu 1919 r. delegaci kó∏ inwalidów wojennych
z trzech by∏ych zaborów powo∏ali Zwiàzek, który postawi∏ sobie
za cel obron´ interesów materialnych, moralnych i prawnych
inwalidów wojennych i ich rodzin. W generalnej uchwale
Zjazd za∏o˝ycielski wyrazi∏ stanowisko, ˝e ka˝dy ˝o∏nierz, który dozna∏ zranieƒ czy kontuzji,
ma te same prawa, bez wzgl´du
na to, w jaki mundur go ubrano
i pod jakimi znakami kazano mu
walczyç. Do Zwiàzku przyjmowano ka˝dego, komu Paƒstwo
Polskie przyzna∏o status inwalidy wojennego, bez wzgl´du na
narodowoÊç, wyznanie lub opcj´
politycznà. JednoÊç w cierpieniu
i ofierze tych, którzy broniàc narodu i paƒstwa stali si´ inwalidami, by∏a spoiwem jednoczàcym
t´ szczególnà spo∏ecznoÊç.
Tym zasadom, zapisanym 85
lat temu w dokumentach I Zjazdu, jesteÊmy wierni do dziÊ.
14

Przez ca∏y okres swojego istnienia Zwiàzek skutecznie walczy∏ o nale˝ne inwalidom wojennym uprawnienia. W 1921 roku,
w drodze negocjacji z rzàdem,
interwencji poselskich, ale tak˝e
– manifestacji ulicznych i burzliwych wystàpieƒ, doprowadzi∏ do
uchwalenia pierwszej ustawy
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych, a w roku nast´pnym do
wydania przepisów wykonawczych do tej ustawy. Inwalidzi
wojenni uzyskali wówczas renty,
ulgi w op∏atach komunikacyjnych, szkolnych, pomoc prawnà,
bezp∏atnà opiek´ lekarskà,
oprotezowanie, zapomogi pieni´˝ne. Zwiàzek doprowadzi∏
te˝ do wydania przepisów nakazujàcych pracodawcom zatrudnianie inwalidów wojennych,
podjà∏ trud rehabilitacji inwalidów i przystosowania ich do
pracy zawodowej oraz wyjedna∏
koncesje na sprzeda˝ towarów
monopolowych.
W okresie II Rzeczpospolitej
inwalidzi wojenni brali aktywny
udzia∏ w ˝yciu paƒstwowym, anga˝owali si´ w wyborach do
w∏adz ustawodawczych i samorzàdowych, prowadzili zbiórk´
pieni´˝nà na Fundusz Obrony
Narodowej, uczestniczyli w patriotycznych spotkaniach z m∏odzie˝à, zaÊ w obliczu zbli˝ajàcej
si´ wojny Zwiàzek zadeklarowa∏

utworzenie ochotniczych oddzia∏ów wojskowych. Dowodem
aktywnoÊci politycznej Zwiàzku
jest fakt, ˝e do Sejmu ostatniej
przed wybuchem wojny, kadencji Zwiàzek Inwalidów Wojennych wprowadzi∏ 14 pos∏ów.
W 1938 r. dzia∏a∏o w Zwiàzku
12 zarzàdów wojewódzkich, 237
kó∏ powiatowych i 315 kó∏ miejskich. Liczba inwalidów wojennych wynosi∏a 163 076 osób.
W 1925 r. Zwiàzek by∏ cz∏onkiem za∏o˝ycielem Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Inwalidów i By∏ych Wojskowych. Stanowisko wiceprezesa Stowarzyszenia objà∏ prezes ZIW – mjr
Edwin Wagner, b´dàcy jednoczeÊnie prezesem Federacji na
Europ´ Ârodkowà. Dowodzi to
autorytetu, jakim w latach mi´dzywojennych na arenie mi´dzynarodowej cieszy∏ si´ Zwiàzek
Inwalidów Wojennych.
Okres okupacji to oddzielny, bohaterski rozdzia∏ historii ZIW
W∏adze Zwiàzku od pierwszej
chwili po kl´sce wrzeÊniowej
udost´pni∏y konspiracji swojà
sieç organizacyjnà. Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych 1939 r.
skoncentrowano si´ na udzielaniu pomocy wdowom po poleg∏ych ˝o∏nierzach ze sk∏adek
w∏asnego Êrodowiska, oraz na
pomocy prawnej ˝o∏nierzom –
inwalidom w uzyskaniu ÊwiadKOMBATANT 2004 nr 4

czeƒ inwalidy wojennego. Wydawano legitymacje zwiàzkowe,
tak˝e fikcyjne, które by∏y honorowane przez okupanta i chroni∏y przed ∏apankami, umo˝liwia∏y
pobyt w strefie przygranicznej,
u∏atwia∏y przerzut przez granic´
np. s∏u˝by kurierskiej. W lokalach Zwiàzku w ca∏ym kraju odbywa∏y si´ zebrania w∏adz podziemnych, szkolono wojskowo
m∏odzie˝, a cz∏onkowie Zwiàzku
– byli oficerowie, prowadzili zaj´cia w szko∏ach podchorà˝ych.
Zwiàzek wspó∏pracowa∏ z Delegaturà Rzàdu, otrzymujàc stàd
Êrodki na dzia∏alnoÊç i pomoc
dla potrzebujàcych. Ta konspiracyjna praca cz∏onków Zwiàzku
w ramach legalnie dzia∏ajàcej organizacji zwiàzkowej spotka∏a
si´ z krwawymi represjami okupanta. Pierwszy prezes Zwiàzku
– Bronis∏aw Frankowski i ostatni przedwojenny – ociemnia∏y
mjr Edwin Wagner zostali zamordowani. Ten sam los spotka∏
prawie ca∏e Prezydium Zarzàdu
G∏ównego i 80% prezesów zarzàdów okr´gowych.
Po wojnie, ju˝ w 1944 r. w Lublinie, a nast´pnie w innych okr´gach Zwiàzek wznowi∏ swojà
dzia∏alnoÊç
Mimo niesprzyjajàcych warunków, b´dàcych nast´pstwem
administrowania przez paƒstwo
organizacjami
spo∏ecznymi,
Zwiàzek skutecznie realizowa∏
swój program i w latach
1945–1950 zdo∏a∏ rozwiàzaç
wiele problemów Êrodowiska,
m.in.:
– uzyskano nowelizacj´ ustawy z 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidów, uwzgl´dniajàcà uprawnienia b. ˝o∏nierzy ruchu oporu,
organizacji antyfaszystowskich
i innych armii koalicji, walczàcych przeciw Niemcom i ich sojusznikom;
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– odzyskano koncesje monopolowe, tytoniowe i spirytusowe.
Pobierane z tego tytu∏u op∏aty
by∏y podstawowym êród∏em dochodów bud˝etowych Zwiàzku;
– stworzono miejsca pracy dla
inwalidów wojennych. Powo∏ano
przy Zarzàdzie G∏ównym Spó∏dzielni´ Zarobkowà Inwalidów
Wojennych i jej oddzia∏y w ca∏ej
Polsce. Przekszta∏cono je nast´pnie w sieç placówek o charakterze samodzielnych spó∏dzielni inwalidów i statusie spó∏dzielni pracy;
– znaczne dochody w∏asne
i spó∏dzielczoÊci inwalidów pozwoli∏y rozwiàzywaç skutecznie
problemy rehabilitacji, wypoczynku i opieki zdrowotnej inwalidów wojennych. Powsta∏y domy
opieki, oÊrodki wczasowe, wczasowo-lecznicze i sanatoria z dobrym wyposa˝eniem;
– odzyskano majàtek Zwiàzku z okresu przedwojennego.
Te osiàgni´cia sprawi∏y, ˝e
w 1950 r. Zwiàzek jako organizacja pr´˝na i zamo˝na zapewnia∏
autentycznà, wszechstronnà pomoc liczàcej 250 tysi´cy rzeszy
inwalidów wojennych i podopiecznych. I w∏aÊnie wtedy w instancjach centralnych paƒstwa
zrodzi∏a si´ myÊl o rozwiàzaniu
Zwiàzku Inwalidów Wojennych.
Podstawà takiego myÊlenia sta∏a
si´, zaczerpni´ta od wschodniego sàsiada doktryna, ˝e rzekomo
„socjalizm automatycznie rozwiàzuje problemy socjalne spo∏eczeƒstwa”, w tym tak˝e problemy
inwalidów wojennych.
Faktycznie chodzi∏o o to, ˝e
Zwiàzek Inwalidów Wojennych
udziela∏ pomocy wszystkim,
w tym ogromnej rzeszy by∏ych
˝o∏nierzy Polski Podziemnej, tak˝e z szeregów Armii Krajowej
i Batalionów Ch∏opskich, nie robiàc ˝adnych ró˝nic mi´dzy inwalidami z wojny obronnej 1939 r.,

z 1 i 2 Armii Wojska Polskiego,
z Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie lub z innych formacji.
Zgodnie z tradycjà traktowa∏
wszystkich jednakowo.
W konsekwencji, pod koniec
1950 r. ze wzgl´dów politycznych Zwiàzek Inwalidów Wojennych zosta∏ rozwiàzany.
W 1956 r. Zwiàzek reaktywowa∏
swojà dzia∏alnoÊç
Po 1956 roku ZIW nie odzyska∏ utraconego majàtku ani
koncesji monopolowych, które
do 1950 r. stanowi∏y podstaw´
jego egzystencji i umo˝liwia∏y
niesienie inwalidom wojennym
wszechstronnej pomocy. Byt inwalidów wojennych zaczà∏ zale˝eç od pomocy paƒstwa. 29 maja
1974 r. zosta∏a przyj´ta ustawa
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin, która w nowelizowanej
wielokrotnie formie, obowiàzuje
do dziÊ. To w∏aÊnie z zapisów tej
ustawy i aktów wykonawczych
wynikajà wszystkie nasze uprawnienia, m.in. do rent inwalidzkich i rodzinnych, dodatków piel´gnacyjnych, bezp∏atnych Êwiadczeƒ leczniczych, oprotezowania,
ulg komunikacyjnych.
Zwiàzek stara si´ o zachowanie tych uprawnieƒ, choç wobec
trudnej sytuacji bud˝etu paƒstwa nie jest to ∏atwe. Walczàc
o prawa dla inwalidów wojennych, wykonujemy testament za∏o˝ycieli Zwiàzku z 1919 r.
Utwierdza nas w tych dzia∏aniach zapis art. 19 Konstytucji
RP stanowiàcy, ˝e Rzeczpospolita Polska szczególnà opiekà
otacza weteranów walk o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç, zw∏aszcza
inwalidów wojennych.
Tadeusz ROBAK
Wiceprezes Zwiàzku Inwalidów
Wojennych RP
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Z ostatniej chwili

Minister Jan Turski u Êlàskich
kombatantów
Na zaproszenie w∏adz województwa i organizacji kombatanckich 15 i 16 marca br. Jan Turski, kie rownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych goÊci∏ w województwie Êlàskim.
pierwszym dniu wizyty
na Âlàsku – 15 marca br.
Jan Turski spotka∏ si´
z przedstawicielami Êrodowisk kombatanckich powiatu zawierciaƒskiego. Spotkanie odby∏o si´ w Starostwie Powiatowym w Zawierciu
i mia∏o zwiàzek z listem, jaki rok
wczeÊniej wystosowa∏ do Prezydenta RP Aleksandra KwaÊniewskiego
kpt. Tadeusz Lipka w imieniu Powiatowej Spo∏ecznej Rady Kombatantów w Zawierciu. List zawiera∏
protest przeciw polityce paƒstwa –
która w opinii kombatantów – zmierza∏a do ograniczenia i zabierania
ich przywilejów. Niedawny wyrok
Trybuna∏u Konstytucyjnego uzna∏
za niezgodne z prawem zawieszenie
waloryzacji dodatków kombatanckich w 1992 roku – wszystkie zaleg∏oÊci z tego okresu zostanà wyp∏acone. Jan Turski przypomnia∏, ˝e
w 2003 roku ˝adne przywileje kombatanckie nie zosta∏y ograniczone,
a niektóre sprawy uda∏o si´ rozwiàzaç zgodnie z oczekiwaniami. Podczas spotkania mówiono tak˝e o potrzebie nowelizacji ustawy z 1991
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roku, w wyniku wprowadzenia której ponad 60 tys. kombatantów
utraci∏o uprawnienia kombatanckie. Spowodowa∏o to, ˝e Êrodowisko kombatantów zosta∏o na d∏ugie
lata podzielone.
– Musimy walczyç o to, ˝eby politycy podejmujàc decyzje zwiàzane
z kombatantami, pami´tali o art. 19
Konstytucji: „Rzeczpospolita Polska
specjalnà opiekà otacza weteranów
walk o niepodleg∏oÊç, zw∏aszcza inwalidów wojennych” – powiedzia∏
minister Turski podczas spotkania
w drugim dniu wizyty na Âlàsku – 16
marca br. w Katowicach. Podobnych spotkaƒ w terenie kierownik
Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych odby∏ ju˝
kilkadziesiàt. ¸àczy je zbli˝ona problematyka, która skupia si´ wokó∏
obrony ustawowych przywilejów
kombatanckich i polityki. Tematy te
dominowa∏y tak˝e podczas spotkania w Sali Marmurowej Âlàskiego
Urz´du Wojewódzkiego w Katowicach, w którym uczestniczyli wojewoda Lechos∏aw Jarz´bski, cz∏onkowie Wojewódzkiej Rady Komba-

tantów i Osób Represjonowanych
oraz przedstawiciele samorzàdów
powiatowych województwa Êlàskiego zajmujàcy si´ problematykà Êrodowisk kombatanckich. Mi´dzy innymi omówiono realizacj´ przez samorzàdy powiatowe zadaƒ na rzecz
kombatantów i osób represjonowanych. Przypomniano o koniecznoÊci
konsultacji kombatantów z powiatami w sprawach przydzia∏u Êrodków finansowych dla kombatantów
znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji
finansowej. Minister Jan Turski zapewnia∏, ˝e zawsze na forum parlamentu apeluje do polityków, aby –
skoro nie mogà dodaç – ju˝ niczego
kombatantom nie odbierali. Przekonywa∏, ˝e w Sejmie nie mo˝e byç
nic o kombatantach bez kombatantów, a tak˝e, ˝e przepisy dotyczàce
spraw kombatanckich powinny byç
jak najszybciej zmienione: – Nale˝y
stworzyç takie prawo, ˝eby nikt nie ˝y∏
w poczuciu niezawinionej krzywdy.
Minister zakoƒczy∏ wizyt´ na
Âlàsku spotkaniem z mieszkaƒcami
Domu Kombatanta w Bytomiu.
E.D.

Lektury kombatanckie
Nadbu˝aƒskiego Podlasia okupacyjny dzieƒ powszedni 1939–1944
Prof. Stanis∏awa Lewandowska powróci∏a do dziejów wojennych Siedleckiego, tym razem nie poprzestajàc na
ruchu oporu. Skoro odchodzi tak szybko pokolenie rodaków ˝yjàcych w latach wojny i okupacji, trzeba zadbaç
o utrwalenie obrazu codziennoÊci tamtego okresu. I autorka czyni to znakomicie, piszàc o losach mieszkaƒców, ich
borykaniu si´ z trudnoÊciami spowodowanymi g∏ównie represyjnà politykà
niemieckà. Sà w ksià˝ce S. Lewandow-
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skiej i wàtki zupe∏nie nowe, jak na przyk∏ad zjawisko ∏apownictwa, co najcz´Êciej wiàza∏o si´ tak˝e z kolaboracjà. Na
tym tle tym bardziej chwalebnie wypada „Êwiadomy, zorganizowany i planowy wysi∏ek wymierzony przeciwko wrogowi”.

Blaski i cienie PRL
Ksià˝k´ pod tym tytu∏em napisa∏
i wyda∏ p∏k Bogus∏aw Hojnacki, ˝o∏nierz wrzeÊnia 1939 r., organizator i dowódca GL, wi´zieƒ obozów niemieckich, a po wojnie m.in. starosta, dzia∏acz regionalny, literat. Tak bogaty ˝y-

ciorys sprawi∏, ˝e wspomnienia autora
czyta si´ z zainteresowaniem. B. Hojnacki nie tai swych sympatii politycznych, zarazem pokazuje liczne wypaczenia systemu na przyk∏adach w∏asnej
i innych biografii z rejonu Bielska-Bia∏ej. ¸owcom sensacji polecam m.in.
rozdzialik o odzyskaniu obrazów Juliana Fa∏ata.

A.D.
Sà to publikacje wydane z pomocà finansowà Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
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Kombatanci na Êwiecie

Ustawodawstwo kombatanckie za granicà, podstawowe zagadnienia

Republika ¸otewska
(2,4 mln mieszkaƒców, cz∏onek NATO i od 1 maja br. Unii
Europejskiej)
Informacje dotyczàce ustawodawstwa kombatanckiego za granicà zosta∏y oparte na nades∏anych przez polskie placówki dyplomatyczne
opracowaniach, a niekiedy tak˝e na tekstach ustaw. Mimo pewnych
niejasnoÊci i trudnoÊci interpretacyjnych, które napotkaliÊmy, sàdzimy, i˝ publikowane materia∏y przybli˝ajà specyfik´ rozwiàzaƒ prawnych i organizacyjnych przyj´tych w wybranych przez nas krajach.
o rozpadzie Zwiàzku Radzieckiego niezale˝na ¸otwa wypracowa∏a w∏asny model prawa kombatanckiego. Jego podstaw´ stanowi ustawa z 25 kwietnia 1996 r.
o statusie uczestników narodowego
ruchu oporu, przyznajàca specjalne
uprawnienia uczestnikom walk
o niepodleg∏oÊç ustanowionego
w 1918 roku paƒstwa ∏otewskiego.
W myÊl przepisów tej˝e ustawy za
kombatantów uznaje si´ osoby,
które w latach 1940–1960:
– bra∏y udzia∏ w walkach zbrojnych lub prowadzi∏y dzia∏alnoÊç
konspiracyjnà przeciwko wojskowym i cywilnym w∏adzom okupacyjnym;
– udziela∏y pomocy uczestnikom walk niepodleg∏oÊciowych, ryzykujàc utrat´ wolnoÊci i ˝ycia;
– upowszechnia∏y ide´ niepodleg∏ej ¸otwy, rozpowszechnia∏y
nielegalnà pras´, a tak˝e wyst´powa∏y przeciwko okupacyjnemu re˝imowi.
Za uczestników narodowego ruchu oporu uznaje si´ na ¸otwie
tak˝e ofiary represji politycznych
z lat 1940–1990, których status
okreÊli∏a wczeÊniejsza ustawa
z 12 kwietnia 1995 r. o ustanowieniu statusu osoby politycznie represjonowanej dla ofiar re˝imów
komunistycznego i nazistowskiego.
W konsekwencji ca∏kowitego
odrzucenia przez ¸otw´ radzieckiego ustawodawstwa kombatanc-
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kiego i przyj´cia nowej definicji
dzia∏alnoÊci kombatanckiej przywileje utracili m.in. ˝o∏nierze radzieccy, którzy brali udzia∏ w walkach
z hitlerowskimi Niemcami, otrzymali je natomiast ˝o∏nierze regularnych formacji ∏otewskich walczàcych w czasie II wojny Êwiatowej w szeregach armii niemieckiej.
Ponadto statusu ∏otewskiego kombatanta nie mogà otrzymaç tak˝e
osoby, które:
– uczestniczy∏y w stosowaniu represji politycznych przez re˝imy
komunistyczne i nazistowskie;
– by∏y skazane za niepodlegajàce rehabilitacji przest´pstwa przeciwko pokojowi i ludzkoÊci oraz
pope∏nione zbrodnie wojenne.
Opieka nad kombatantami i ofiarami represji politycznych pozostaje
na ¸otwie w gestii administracji rzàdowej i samorzàdowej. Samorzàd lokalny ma uprawnienia do ustanawiania dodatkowych przywilejów kombatanckich. Status kombatanta przyznajà powo∏ywane przez w∏adze samorzàdowe komisje weryfikacyjne.
Prawo zasiadania w komisjach majà
zagwarantowane równie˝ przedstawiciele organizacji kombatanckich.
Do podstawowych uprawnieƒ
kombatanckich nale˝à na ¸otwie:
bezp∏atna opieka zdrowotna, ulgi
w transporcie publicznym oraz
zró˝nicowane ulgi podatkowe.
Oprac. Jan P. SOBOLEWSKI

Ciàg dalszy ze str. 11

znalaz∏o si´ 240 nazwisk, pseudonimów
i dat Êmierci ˝o∏nierzy lubelskiego podziemia. W uroczystoÊci uczestniczyli
przedstawiciele Êrodowisk kombatanckich, pos∏owie oraz przedstawiciele
w∏adz samorzàdowych.

7 i11 listopada w Gostyninie odby∏y
si´ uroczystoÊci z okazji 85. rocznicy Odzyskania Niepodleg∏oÊci. W gimnazjum
zosta∏ rozstrzygni´ty konkurs „Udzia∏ ˚o∏nierzy Polskich w bitwie o Monte Cassino”. Po mszy Êw. w intencji Ojczyzny,
przemaszerowano ulicami miasta i z∏o˝ono wieƒce w miejscach pami´ci narodowej. Otwarto wystaw´ w Domu Kultury
z okazji 10-lecia powstania Gostyniƒskiego Towarzystwa Popierania TwórczoÊci
Plastycznej.
9

listopada w Warszawie, w koÊciele
Êw. Anny, z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci
odby∏ si´ uroczysty koncert z udzia∏em
aktorów scen warszawskich oraz Warszawskiego Chóru Mi´dzyuczelnianego.

10 listopada w ¸odzi ods∏oni´to i poÊwi´cono Pomnik ˚o∏nierzy Chwa∏y Armii
¸ódê. UroczystoÊç rozpocz´∏a msza Êw.
polowa odprawiona przed pomnikiem.
Uczestniczy∏y w niej w∏adze miejskie, wojewódzkie, ∏ódzcy parlamentarzyÊci,
kombatanci, poczty sztandarowe, ˝o∏nierze, stra˝acy, harcerze, m∏odzie˝ szkolna
oraz liczni ∏odzianie.

10 listopada w Warszawie uroczyÊcie
obchodzono 85. rocznic´ Odzyskania Niepodleg∏oÊci. Po mszy Êw. w Katedrze Wojska Polskiego, z∏o˝ono kwiaty przed pomnikiem Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego.
Na zakoƒczenie uroczystoÊci przeprowadzono Apel Poleg∏ych przed Pomnikiem
Nieznanego ˚o∏nierza. Organizatorem
uroczystoÊci jest Oddzia∏ Warszawski Szarych Szeregów oraz Okr´g Mazowiecki
Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

11 listopada

w Bydgoszczy z okazji
Dnia Niepodleg∏oÊci odby∏o si´ spotkanie
Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i ich rodzin z Prezydentem Miasta
Konstantym Dombrowiczem. WÊród
uczestników spotkania byli ˝o∏nierze wojny 1939 roku, partyzanci, ˝o∏nierze bitwy
pod Lenino, na Wale Pomorskim, zdobywcy Ko∏obrzegu i uczestnicy walk
o Berlin. Kawalerowie Virtuti Militari zostali uhonorowani „Medalem Prezydenta
Miasta Bydgoszczy”.
Ciàg dalszy na str. 19
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Zasady i kryteria przyznawania dotacji

Decyzjà kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia
17 marca 2004 r. wprowadzone zosta∏y zasady i kryteria przyznawania Êrodków finansowych bud˝etowej dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadaƒ dokumentujàcych oraz upowszechniajàcych tradycj´ walki o niepodleg∏oÊç i suwerennoÊç Rzeczypospolitej Polskiej. Poni˝ej drukujemy pe∏ny tekst Za∏àcznika nr 1 do tej Decyzji.

ZASADY I KRYTERIA
przyznawania stowarzyszeniom i fundacjom Êrodków finansowych
bud˝etowej dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadaƒ
dokumentujàcych oraz upowszechniajàcych tradycj´ walki
o niepodleg∏oÊç i suwerennoÊç Rzeczypospolitej Polskiej
W Urz´dzie obowiàzujà nast´pujàce zasady i kryteria przyznawania
Êrodków finansowych bud˝etowej
dotacji celowej, b´dàcych w dyspozycji Kierownika Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, na dofinansowanie kosztów
zadania dokumentujàcego oraz
upowszechniajàcego tradycje walki
o niepodleg∏oÊç i suwerennoÊç Rzeczypospolitej Polskiej, zleconego do
realizacji fundacjom i stowarzyszeniom – art. 69 ust.4 pkt 1 lit. d ustawy
o finansach publicznych:
1. Ârodki dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadania zleconego do realizacji uprawnionej jednostce przekazywane sà na podstawie umowy zawieranej wg wzoru
wprowadzonego rozporzàdzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 29 paêdziernika
2003 r. (Dz.U. Nr 193, poz. 1891);
2. Warunkiem przyznania dotacji
w trybie ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie jest
z∏o˝enie w Departamencie Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych oferty
wg wzoru wprowadzonego rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej o którym mowa
w pkt 1 lit. a. wraz z kompletnà dokumentacjà rejestrowà, w terminach okreÊlonych w og∏oszonym
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przez Urzàd otwartym konkursie
ofert. Oferty te powinny byç sk∏adane za poÊrednictwem zarzàdów
g∏ównych podmiotów sk∏adajàcych
ofert´.
Kryterium przyznania dotacji
jest równie˝ merytoryczna zasadnoÊç ofert i wniosków i ich zgodnoÊç
z zadaniami okreÊlonymi w ustawie
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego oraz rozporzàdzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 paêdziernika 2001 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
i organizacji Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Rozpatrywane b´dà oferty wy∏àcznie tych fundacji i stowarzyszeƒ,
które z∏o˝y∏y w Departamencie Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych pe∏nà
dokumentacj´ sprawy (ofert´, r´kopis pracy, kalkulacj´, dokumentacj´
rejestrowà). Brak dokumentacji rejestrowej nie wstrzymuje biegu
sprawy na etapie oceny przed∏o˝onego projektu. Dokumenty rejestrowe niezb´dne sà do przygotowania przed∏o˝enia i podj´cia decyzji przez Kierownika Urz´du.
3. Dotacja mo˝e byç przeznaczona na realizacj´ zadania dokumentujàcego oraz upowszechniajàcego
tradycje walki o niepodleg∏oÊç i su-

werennoÊç Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach tego zadania Urzàd
mo˝e dofinansowaç:
a) opracowywanie i publikowanie materia∏ów dokumentujàcych
czyny zbrojne i dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà oraz doznane represje;
b) upami´tnianie we wszelkiego
rodzaju publikacjach, filmach, wystawach, s∏uchowiskach itp. wydarzeƒ historycznych, miejsc oraz postaci zwiàzanych z walkà o niepodleg∏oÊç i suwerennoÊç Polski w kraju i za granicà.
Oferty dotyczàce niniejszego zadania sà opiniowane przez Zespó∏
do Spraw Publikacji i Wydawnictw.
Kierownik Urz´du mo˝e zrezygnowaç z opinii Zespo∏u.
W razie potrzeby Kierownik
Urz´du mo˝e równie˝ zleciç wykonanie ekspertyzy dotyczàcej rozpatrywanej oferty, a decyzj´ o przyznaniu dotacji podjàç po zapoznaniu si´ z opinià ekspertów.
4. Dotacja nie mo˝e byç przeznaczona w szczególnoÊci na dofinansowanie:
a) sp∏aty zaleg∏ych zobowiàzaƒ
wnioskujàcych organizacji i instytucji;
b) bie˝àcych kosztów funkcjonowania organizacji lub instytucji nie
zwiàzanych z realizacjà zadania (np.
KOMBATANT 2004 nr 4
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czynsz, energia elektryczna, op∏aty
telefoniczne);
c) wynagrodzeƒ (sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne i innych pochodnych od wynagrodzeƒ) oraz premii
i nagród;
d) kosztów zakupu nieruchomoÊci oraz Êrodków trwa∏ych;
e) kosztów opracowaƒ o niskiej
wartoÊci merytorycznej;
f) materia∏ów wewn´trznych zwiàzków i fundacji, dotyczàcych ich dzia∏alnoÊci statutowej;
g) dodruków oraz publikacji wczeÊniej dofinansowywanych przez
Urzàd (w szczególnie uzasadnionych
przypadkach Kierownik Urz´du mo˝e odstàpiç od tej zasady).
5. Dotacja nie mo˝e byç przyznana, gdy realizacja wnioskowanego zadania zak∏ada w przysz∏oÊci
koniecznoÊç sta∏ego finansowania
tego zadania ze Êrodków bud˝etu
Urz´du.
6. Podmiot, który otrzyma∏ dotacj´ i wydatkowa∏ przyznane Êrodki
niezgodnie z przeznaczeniem lub
nie rozliczy∏ ich zgodnie z umowà,
nie mo˝e ubiegaç si´ o przyznanie
dotacji przez kolejne trzy lata.
7. W razie potrzeby Dyrektor
Departamentu
Stowarzyszeƒ
i Spraw Socjalnych mo˝e wystàpiç
do oferenta o przed∏o˝enie dodatkowych dokumentów lub informacji niezb´dnych do w∏aÊciwej oceny
oferty.
8. Dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych po
przeprowadzonej analizie i potwierdzeniu przez G∏ównego Ksi´gowego Êrodków przeznaczonych
na dotacje celowe przedk∏ada Kierownikowi Urz´du ofert´ wraz
z przed∏o˝eniem zawierajàcym propozycj´ wysokoÊci kwoty dotacji.
Kierownik Urz´du, po akceptacji
wniosku o dotacj´, okreÊla jej wysoKOMBATANT 2004 nr 4

koÊç. Departament Stowarzyszeƒ
i Spraw Socjalnych przygotowuje
parafowanà przez radc´ prawnego
Urz´du umow´ do podpisu przez
Zleceniobiorców, G∏ównego Ksi´gowego oraz Kierownika Urz´du.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia oferty, zainteresowani sà
informowani pisemnie o odmowie
udzielenia dotacji.
9. Niewykorzystane lub zwrócone Êrodki mogà byç przyznane
w pierwszej kolejnoÊci innym
uprawnionym podmiotom, które nie
uzyska∏y dotacji z uwagi na ograniczone Êrodki.
10. Oferty nale˝y sk∏adaç w Departamencie Stowarzyszeƒ i Spraw
Socjalnych, oddzielnie na ka˝de zadanie, w terminach okreÊlonych
w opublikowanych przez Urzàd
og∏oszeniach otwartych konkursów
ofert zamieszczonych w zale˝noÊci
od rodzaju zadania w dzienniku
o zasi´gu ogólnopolskim lub lokalnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a tak˝e w siedzibie Urz´du.
11. Obs∏ug´ administracyjnà
zwiàzanà z rozpatrywaniem ofert
i rozliczaniem dotacji realizuje Departament Stowarzyszeƒ i Spraw
Socjalnych.
12. Wydzia∏ Bud˝etowo-Ksi´gowy Urz´du przekazuje dotacje na
konto podmiotu, zgodnie z zawartà
umowà, na podstawie dyspozycji
podpisanej przez Dyrektora Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw
Socjalnych.
13. Departament Stowarzyszeƒ
i Spraw Socjalnych sprawuje nadzór nad realizacjà zadaƒ finansowanych z bud˝etu Urz´du oraz przeprowadza (lub zleca odpowiednim
organom) kontrol´ prawid∏owoÊci
wykorzystania przyznanych dotacji.
n
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11 listopada

w Terespolu, Radzyniu
Podlaskim i Bia∏ej Podlaskiej kombatanci uczestniczyli w obchodach Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci. Wzi´li udzia∏ w nabo˝eƒstwach za Ojczyzn´ i z∏o˝yli kwiaty przed
tablicami i pomnikami upami´tniajàcymi
lata 1918-1920.

12 listopada w Bia∏ej Podlaskiej odby∏o si´ uroczyste spotkanie kombatantów z w∏adzami miasta z okazji 85. rocznicy Odzyskania Niepodleg∏oÊci. Uczestnicy z∏o˝yli wiàzanki kwiatów i zapalili znicze przed tablicà poÊwieconà Marsza∏kowi Józefowi Pi∏sudskiemu.
13 listopada

w ZamoÊciu odby∏o si´
nadzwyczajne posiedzenie Zarzàdu
Zwiàzku ˚o∏nierzy Ludowego Wojska Polskiego Oddzia∏u Rejonowego z okazji
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci i 10. rocznicy powo∏ania Zwiàzku. Kilkunastu kombatantów
otrzyma∏o medale „Za Zas∏ugi dla ObronnoÊci Kraju” oraz dyplomy z wpisem do
Ksià˝ki Zas∏u˝onych. Medalem Pamiàtkowym Zwiàzku ˚o∏nierzy LWP udekorowano p∏k. Czes∏awa Pakulniewicza.
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listopada w Warszawie w 140.
rocznic´ powstania styczniowego odby∏a
si´ konferencja promocyjna ksià˝ki Miko∏aja Pawliszczewa „Tygodnie polskiego
buntu 1861-1864 r.”, która ukaza∏a si´
w przek∏adzie i opracowaniu p∏k. dr. Apoloniusza Zawilskiego.

22 listopada w Warszawie, w hali
sportowej Zespo∏u Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych nr 22 im. gen. St. Maczka odby∏
si´ I Warszawski Memoria∏ Genera∏a
Maczka, Dru˝yn Harcerskich, w Halowej
Pi∏ce No˝nej. Inicjatorem turnieju by∏
uczeƒ warszawskiego liceum, hm. Wojciech Puchacz z 305 WDH.
28 listopada w Bia∏ej Podlaskiej,
w siedzibie Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej por. Boles∏aw ¸ugowski otrzyma∏ z∏oty medal „Opiekuna
Miejsc Pami´ci Narodowej”. Odznaczenie
wr´czy∏ kpt. Stanis∏aw Mirecki, cz∏onek
Prezydium Rady Wojewódzkiej Ochrony
Pami´ci Walk i M´czeƒstwa w Lublinie.
9 grudnia w Sanoku odby∏o si´ spotkanie cz∏onków Zarzàdu Ko∏a ZKRPiBWP
z konsulem generalnym Republiki Czeskiej dr. Josefem Byrtusem i konsulem Milanem Peprnikiem, którzy odwiedzili równie˝ miejsca zwiàzane z walkami I i II wojny Êwiatowej oraz cmentarze wojskowe.
Ciàg dalszy na str. 21
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Posiedzenie Zespo∏u Doradczego ds. Opieki Zdrowotnej i Socjalnej

Sytuacja materialna kombatantów
Wyniki ogólnopolskich badaƒ statystyczno-demograficznych przeprowadzonych w Êrodowisku
kombatanckim w latach 2002–2003 oraz informacja o realizacji pomocy indywidualnej, Êwiadczo nej kombatantom i innym osobom uprawnionym w ramach Paƒstwowego Funduszu Kombatantów
– to dwa g∏ówne tematy posiedzenia dzia∏ajàcego przy naszym Urz´dzie Zespo∏u Doradczego ds.
Opieki Zdrowotnej i Socjalnej nad Kombatantami.
posiedzeniu, które odby∏o si´ 7 kwietnia br., wzià∏
udzia∏ zast´pca kierownika Urz´du Jerzy Koz∏owski. Obradom przewodniczy∏ dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw
Socjalnych Krzysztof Skolimowski.
Jak wiadomo, od poczàtku istnienia
Zespo∏u jego przewodniczàcà jest
Emilia Bugajska, a cz∏onkami – kilkunastu przedstawicieli ró˝nych
zwiàzków i stowarzyszeƒ kombatanckich.

W

Diagnoza sytuacji Êrodowiska
kombatanckiego
Na posiedzeniu diagnoz´ takà
przedstawi∏ naczelnik Wydzia∏u
Spraw Socjalnych i Zdrowotnych
Andrzej Mossakowski, referujàc
dane uzyskane z przeprowadzonych
w Êrodowisku kombatanckim badaƒ
socjologicznych. Obj´∏y one mieszkaƒców czterech województw: mazowieckiego (dane z roku 2002)
oraz Êlàskiego, podkarpackiego
i zachodniopomorskiego (2003).
Anonimowym badaniom poddano
5 tys. osób, które zosta∏y wybrane
losowo. Czy zgromadzone w ten
sposób informacje obrazujà sytuacj´ „przeci´tnego polskiego kombatanta”? Na pewno tak. Wymagajà jednak przeprowadzenia pog∏´bionej analizy i wzbogacenia danymi uzyskanymi z innych êróde∏ (np.
z ZUS czy ze stowarzyszeƒ kombatanckich). Obecnie wi´c trzeba je
traktowaç jako wst´pne, wymagajàce jeszcze opracowania.
Niektóre dane warto jednak
przytoczyç ju˝ teraz. Badanie obj´∏o
kombatantów (oraz wdowy/wdowców w podziale: 3240 kombatantów, 1753 wdowy) trzech zwiàzków:
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Zw. Sybiraków, Zw. Kombatantów
RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych
oraz Âwiatowego Zw. ˚o∏nierzy AK.
Badano w zasadzie wszystkie sfery
˝ycia i bytu – wiek, stan cywilny, rodzin´, stan zdrowia i opieki zdrowotnej, sprawy bytowe i mieszkaniowe, opiek´ socjalnà, kontakty z w∏adzami lokalnymi oraz stowarzyszeniami kombatanckimi itd. Uzyskane
odpowiedzi pozwalajà stwierdziç
m.in.: najwi´cej kombatantów –
51% – to osoby w wieku 70-80 lat.
Co trzeci jest inwalidà, najcz´Êciej
chorujà na serce i choroby krà˝enia,
na leki wydajà rocznie ok. 1600 z∏
(czyli mniej wi´cej 130 z∏ miesi´cznie). Ich sytuacja bytowa jest zró˝nicowana. Obok osób dobrze sytuowanych sà równie˝ takie, którym Êrodki
finansowe wystarczajà tylko na najpilniejsze potrzeby – 13% stwierdzi∏o, ˝e nie wystarcza im nawet na to.
60% osób wymaga sta∏ej opieki piel´gnacyjnej (Êwiadczy jà najcz´Êciej
najbli˝sza rodzina), a tylko 1% stara
si´ obecnie o miejsce w Domu Kombatanta, choç ch´ç ubiegania si´ o takie miejsce w przysz∏oÊci deklaruje
a˝ 20%. Z badaƒ jednoznacznie wynika koniecznoÊç przeprowadzenia
rozeznania w ca∏ym Êrodowisku i odnalezienia tych osób, do których powinna trafiç opieka spo∏eczna. Nieocenionà pomoc w tym zakresie mogà Êwiadczyç stowarzyszenia kombatanckie. Dlatego w∏aÊnie do nich
zwracamy si´ z proÊbà o nawiàzanie
kontaktu z miejscowymi oÊrodkami
pomocy spo∏ecznej i przedstawienie
im sytuacji kombatantów o najni˝szych dochodach.
Jak ju˝ wczeÊniej zaznaczono,
opracowanie wyników badaƒ wy-

maga czasu. Kiedy zostanie ono
przeprowadzone, „Kombatant”
wróci do tej bardzo interesujàcej
problematyki.

Pomoc indywidualna
Zgodnie z ustawà kombatanckà
pomoc t´ Êwiadczy Urzàd ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Kombatantów. W obecnym roku przeznaczono na nià 1 mln 960 tys. z∏ (jest to
kwota porównywalna z zesz∏orocznà). Pomocà obj´te sà przede wszystkim osoby najstarsze – czyli takie,
które ukoƒczy∏y 80 lat – i takie, które majà najni˝sze dochody. Preferencje dotyczà wy∏àcznie sytuacji losowych (np. kl´ska ˝ywio∏owa).
Próg dochodowy pomocy spo∏ecznej jest ni˝szy ni˝ minimalne
Êwiadczenie kombatanckie. Oznacza to, ˝e kombatanci – w zasadzie
– nie mogà korzystaç z zapomóg
udzielanych przez oÊrodki pomocy
spo∏ecznej, bo po prostu sà lepiej
sytuowani ni˝ inni wymagajàcy
wsparcia. Przy takim obliczeniu du˝à rol´ pe∏nià dodatki do emerytury lub renty – kombatancki, kompensacyjny i rycza∏t energetyczny.
Pomoc Êwiadczona w ramach
PFK staje si´ wi´c w Êrodowiskach
coraz bardziej popularna i do Urz´du trafia obecnie tysiàce wniosków.
Ze wzgl´du na szczup∏oÊç Êrodków
uwzgl´dnione zostanà tylko te
z nich, które sà dobrze udokumentowane i dotyczà osób o najni˝szych
Êwiadczeniach. Wi´kszoÊç – niestety – b´dzie zaopiniowana negatywnie. Szczególnie dotyczy to tych,
którzy wyst´pujà o wsparcie po raz
drugi czy trzeci.
Bo˝ena MATERSKA
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10 grudnia w Warszawie w 62. rocznic´ walk Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w obronie Tobruku
i o Gazal´ z∏o˝ono wieƒce na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza. Po odczytaniu
wspomnieƒ z walk, uczestnicy wys∏uchali Hymnu Brygady Karpackiej. Organizatorem uroczystoÊci by∏o Ârodowisko
˚o∏nierzy 2 Polskiego Korpusu Krajowego Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie.

9 stycznia we W∏oszczowie Spo∏eczna Powiatowa Rada Kombatantów
wspólnie z Zarzàdem Ko∏a MiejskoGminnego ZKRPiBWP zorganizowa∏a
op∏atkowo-noworoczne spotkanie kombatantów z w∏adzami starostwa, miasta
i gminy. Z∏o˝ono sprawozdanie z wykonania planu pracy w roku 2003 i odczytano ˝yczenia Êwiàteczne i noworoczne,
które otrzyma∏a Spo∏eczna Powiatowa
Rada Kombatantów. Po wystàpieniach
uczestników, prze∏amano si´ op∏atkiem
i z∏o˝ono sobie ˝yczenia noworoczne.

12 grudnia w Warszawie, w Muzeum

10 stycznia w Wo∏czynie z inicjatywy

Niepodleg∏oÊci odby∏o si´ spotkanie
op∏atkowe Ârodowiska Fordonianek –
kobiet, wi´êniów politycznych. Dzielono
si´ op∏atkiem, sk∏adano sobie ˝yczenia
i Êpiewano kol´dy.

Urz´du Gminy i Miasta oraz Zarzàdu Miejsko-Gminnego ZKRPiBWP zorganizowano
spotkanie op∏atkowe. Po podzieleniu si´
op∏atkiem, sk∏adano sobie ˝yczenia. Dwudziestu dwóch kombatantów otrzyma∏o nominacje na stopieƒ porucznika. Wr´czono
równie˝ Dyplomy Jubileuszowe.

Ciàg dalszy ze str. 19

16 grudnia w Szczecinie dzi´ki staraniom Zarzàdu Okr´gowego Zwiàzku Sybiraków ods∏oni´to tablic´ ku czci gen.
W∏adys∏awa Sikorskiego na gmachu Politechniki Szczeciƒskiej. Tablic´ ods∏oni∏
gen. dyw. Marek Samarcew, a poÊwi´ci∏
jà bp Jan Ga∏ecki.
21 grudnia w Warszawie zosta∏a ods∏oni´ta i poÊwi´cona tablica upami´tniajàca siedmiu harcerzy Szarych Szeregów. Organizatorami uroczystoÊci by∏
Zarzàd G∏ówny Stowarzyszenia Szarych
Szeregów oraz Mokotowski Kràg „Radiostacja” im. Stefana Mirowskiego.
30 grudnia w O∏awie tradycyjnie odby∏o si´ spotkanie op∏atkowe Miejskiego
Ko∏a ZKRPiBWP. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele w∏adz samorzàdowych.

12 stycznia w Otmuchowie odby∏o si´
kombatanckie spotkanie op∏atkowe. Po
okolicznoÊciowych przemówieniach, ˝yczeniach i prze∏amaniu si´ op∏atkiem, wr´czono nominacje na wy˝szy stopieƒ oficerski. M∏odzie˝ szkolna z miejscowego gimnazjum uatrakcyjni∏a spotkanie inscenizacjà
jase∏kowà „Herody” oraz kol´dowaniem.

16 stycznia w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim, w auli Zespo∏u Szkó∏ nr 3 zas∏u˝eni dzia∏acze patriotyczni otrzymali Patenty Weterana Walk o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny. Wr´czy∏a je pe∏nomocnik ds. kombatantów Gra˝yna Zachariasz. W uroczystoÊci wzi´∏y udzia∏ poczty sztandarowe i delegacje organizacji
kombatanckich. Spotkanie uÊwietni∏a Orkiestra Miejskiego Centrum Kultury.
17

stycznia w Gi˝ycku tradycyjne
spotkanie op∏atkowe zorganizowa∏y organizacje kombatanckie powiatu wraz
z dowódcà 15 Gi˝yckiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Jerzego Zatoƒskiego. Kombatanci, przedstawiciele
w∏adz samorzàdowych, ksi´˝a kapelani
i goÊcie sk∏adali sobie ˝yczenia op∏atkowe i noworoczne.

2004
7 stycznia w Brzegu odby∏o si´ spotkanie op∏atkowe cz∏onków miejscowego oddzia∏u ZKRPiBWP. Po prze∏amaniu
si´ op∏atkiem i z∏o˝eniu sobie ˝yczeƒ,
wys∏uchano sprawozdania z dzia∏alnoÊci
zarzàdu oddzia∏u w ub.r. UroczystoÊci
zakoƒczy∏ wyst´p zespo∏u muzycznego.
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17 stycznia we W∏oszczowie obchodzono 32. rocznic´ nadania Szkole Podstawowej nr 2 imienia Partyzantów Ziemi
W∏oszczowskiej. Po mszy Êw. w kaplicy
parafialnej, m∏odzie˝ szkolna, dyrekcja
szko∏y, wychowawcy, kombatanci oraz
przedstawiciele miejscowych w∏adz spotkali si´ w budynku szko∏y, gdzie ucznio-

wie wystàpili z programem s∏owno-muzycznym nawiàzujàcym do rocznicy.

22 stycznia w Krakowie w 141. rocznic´ wybuchu Powstania Styczniowego
przy grobowcach weteranów powstania
na Cmentarzu Rakowickim zgromadzili
si´ ze sztandarami cz∏onkowie ZIW RP,
ZKRPiBWP, zwiàzków i stowarzyszeƒ
˝o∏nierzy Armii Krajowej, Zwiàzku Kadetów II RP, PTTK, Zwiàzku Pi∏sudczyków,
m∏odzie˝ szkolna i harcerze. O historii
i znaczeniu Powstania Styczniowego
mówi∏ prezes Zarzàdu Okr´gowego ZIW
RP Antoni Fugiel. Na grobach weteranów zapalono kwiaty i z∏o˝ono znicze,
nast´pnie odmówiono modlitw´ i odÊpiewano hymn paƒstwowy.

24 stycznia we Wroc∏awiu wicewojewoda dolnoÊlàski wr´czy∏ cz∏onkom
Zwiàzku ˚o∏nierzy LWP ordery Polonia
Restituta, które Prezydent RP nada∏
z okazji 10-lecia Zwiàzku. Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni: ppor. Weronika Skoracka
(Wroc∏aw), pp∏k Jan Kobes (Jawor)
i ppor. Ludwik Ziemski (Dzier˝oniów).
25 stycznia w Lublinie w 141. rocznic´ wybuchu Powstania Styczniowego
po mszy Êw. w koÊciele garnizonowym,
uczestnicy przemaszerowali przed pomnik, gdzie oddano ho∏d poleg∏ym powstaƒcom. Po Apelu Poleg∏ych i salwie
honorowej, przed pomnikiem z∏o˝ono
wieƒce. W cz´Êci artystycznej uczniowie
Szko∏y Podstawowej nr 6 im. R. Traugutta zaprezentowali program poetycki,
a studenci Zespo∏u Taƒca Ludowego
UMCS Êpiewali pieÊni patriotyczne i religijne. Tydzieƒ wczeÊniej przed grobowcem powstaƒców na cmentarzu przy ul.
Lipowej z∏o˝ono kwiaty, a w kaplicy
cmentarnej zosta∏a odprawiona msza
Êw. w intencji pomordowanych i poleg∏ych powstaƒców. W ramach obchodów Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy
2 FOSP w Lublinie przekaza∏o bibliotekom i szko∏om w darze ksià˝ki poÊwi´cone Powstaniu Styczniowemu.
Oprac. K.K.
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Listy do redakcji

8 marca — Âwi´to Wszystkich Paƒ
Dla Was dziÊ kwiaty i uÊmiechy
I pierwszy promieƒ wiosny
Dzieƒ bez k∏opotów i bez trosk
Pe∏en radoÊci
Zbigniew Jerzyna
1909 roku Amerykanki po raz
pierwszy og∏osi∏y 8 marca
dniem walki o spo∏eczne i
polityczne prawa kobiet. Oficjalnie
Mi´dzynarodowy Dzieƒ Kobiet

W

zosta∏ ustanowiony w 1910 roku
podczas Zjazdu Kobiet Socjalistek
w Kopenhadze. Poczàtkowo nowe
Êwi´to obchodzono w ró˝ne dni,
g∏ównie 19 marca. Dopiero w 1914
roku wyznaczono sta∏à dat´
– 8 marca.
Obecnie, mimo g∏osów przeciwnych obchodzeniu Âwi´ta Kobiet,
w przeprowadzanych co roku sonda˝ach Polacy odpowiadajà „tak” –

˝e chcà Êwi´towaç w tym dniu
– 8 marca.
Wielce Szanowne, Mi∏e i Drogie
Solenizantki 8 marca 2004 roku!
Weterani – Kombatanci AK i BCh,
organizacji i formacji b. Polski
Podziemnej 1939–1945. Wszystkim
kobietom weterankom walk o
Niepodleg∏à Ojczyzn´
Najlepsze ˝yczenia sk∏ada
Zygmunt KSIÑ˚EK „Kniaê”

Âwi´to Kobiet w Piasecznie
in´∏y dawno czasy, kiedy
uczestniczki
spotkania
z okazji Dnia Kobiet, zorganizowanego przez Zarzàd Ko∏a Zwiàzku Kombatantów RP i BWP
w Piasecznie, w goÊcinnych progach Gminnego OÊrodka Kultury
– same by∏y ˝o∏nierzami II wojny
Êwiatowej, gdy uczestniczy∏y w ruchu oporu, w partyzantce, w Powstaniu Warszawskim czy w tajnym nauczaniu.
Uczestniczy∏y w spotkaniu
kombatantki i podopieczne Ko∏a
oraz delegacje paƒ z kó∏ gminnych ZKRPiBWP, z bratnich organizacji kombatanckich i spo∏ecznych, a tak˝e przedstawiciele

wojewody mazowieckiego, który
sprezentowa∏ okolicznoÊciowy,
ogromny tort. Przybyli tak˝e: prezes Zarzàdu Okr´gu ZKRPiBWP
p∏k Józef KoleÊnicki, ksiàdz dziekan dekanatu w Piasecznie Tadeusz Sowa, starosta powiatu piaseczyƒskiego Jerzy Kongiel, burmistrz miasta i gminy Piaseczno
Józef Zalewski i wielu innych
przedstawicieli samorzàdowych.
Przedstawiciele Zarzàdu Ko∏a
oraz przedstawiciele w∏adz z∏o˝yli paniom serdeczne ˝yczenia.
Mi∏ym akcentem spotkania
by∏o wyró˝nienie naszej kole˝anki z Zarzàdu Ko∏a Ireny Jóêwiak
odznakà „Za Zas∏ugi dla Zwiàz-

Fot. L. Miko∏ajczyk

M

ku Kombatantów RP i BWP”.
Odnaki otrzymali tak˝e: starosta
powiatu Jerzy Kongiel, dyrektor
ZOZ w Piasecznie Jerzy ¸àczyƒski oraz Jan Jazowiecki – cz∏onek Komisji Rewizyjnej Ko∏a.
Niezawodni sponsorzy zadbali,
aby na sto∏ach znalaz∏y si´ s∏odycze, zaÊ dzieci ze Szko∏y Podstawowej nr 5 w Piasecznie zaÊpiewa∏y piosenki okolicznoÊciowe
i legionowe.
W spotkaniu wzi´∏a udzia∏ tak˝e dyrektor powiatowego ZOZ-u,
Ma∏gorzata Celuch, która zach´ca∏a do korzystania z us∏ug podleg∏ych jej przychodni specjalistycznych, znajdujàcych si´ w siedzibie
powiatu w Piasecznie. Prezes naszego Ko∏a Tadeusz Paw∏owski
poinformowa∏, ˝e mimo trudnoÊci
w znajdowaniu Êrodków finansowych, Ko∏o b´dzie si´ staraç – podobnie jak w roku ubieg∏ym –
o udzielanie pomocy w refundowaniu poniesionych wydatków na
zakup leków kombatantom i podopiecznym, znajdujàcym si´ w trudnej sytuacji materialnej.
Opuszczajàc spotkanie, wszystkie Panie zosta∏y obdarowane herbacianymi ró˝ami i czekoladowymi upominkami.

Od lewej: Irena Jóêwiak-Dulska, El˝bieta Wyrzykowska (stoi), Józefa Redel

Jan JAZOWIECKI
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hcia∏bym nawiàzaç kontakt
C
z kolegami ze szko∏y podoficerskiej, która wiosnà 1945 r.
mieÊci∏a si´ przy ul. Êw. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim.
By∏em w 21 pal, dowódcà by∏ p∏k
Galimski; pami´tam ˝e nie mia∏
jednej r´ki. Mo˝e ktoÊ rozpozna
si´ na zdj´ciu – zrobiono je
w kwietniu 1945 r. na ul. Êw. Antoniego przed koÊcio∏em (wówczas
by∏a to izba chorych).
Bardzo prosz´ o kontakt:
Roman KAZIERSKI
ul. Wo∏uszewska 148
87-720 Ciechocinek
tel.: (0-54) 283 46 56

OÊwiadczenie
Przepraszamy wszystkich ˝o∏nierzy i cz∏onków 106 Dywizji Piechoty
Armii Krajowej za opublikowanie w Nr. 1 do 4 Informatora z roku 1995
wiadomoÊci, podajàcej w wàtpliwoÊç istnienie 106 Dywizji Piechoty
Armii Krajowej.
Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii Krajowej Oddzia∏ Krakowski

Informujemy
Zwiàzek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i By∏ych Wi´êniów Politycznych
Warszawskie Ârodowisko „Synów Pu∏ku”
informuje o zmianie numeru konta bankowego:
PKO BP VIII Oddz. Warszawa, Plac Bankowy 2,
nr konta: 84102010130000050200026369.

Zmiana adresu
Zarzàd Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków Regionu Warmiƒsko-Mazurskiego w E∏ku zmieni∏ adres siedziby:
ul. Nadrzeczna 5, 19-300 E∏k

APTEKA PRZYJAZNA
DLA KOMBATANTA
Z inicjatywy Zwiàzku Korpusu Kombatantów RP Regionu Warmiƒskiego w Elblàgu kolejna apteka udziela zni˝ki kombatantom i wdowom po kombatantach.
Byç mo˝e jeszcze w innych miejscowoÊciach sà apteki stosujàce podobne rabaty. Czekamy na informacje o nich – Departament Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych: Anna Karny – tel. (0-22) 661 90 09.
APTEKA „NA KAMIONCE”
ELBLÑG
ul. Broniewskiego 51
Tel. (0-55) 232 09 99
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–20.00
sob. 9.00–14.00
Apteka proponuje dla kombatantów
i wdów po kombatantach dodatkowy 8%
rabat na leki wydawane na recept´, bez
recepty oraz na pieluchomajtki.
W uzasadnionych przypadkach zapewnia
bezp∏atny dowóz leków do domu.

REDAKCJA: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
REDAGUJE ZESPÓ¸: Bo˝ena Materska (red. nacz.), Katarzyna K´pka
sta∏a wspó∏praca prof. Adam Dobroƒski, Ewa Dumin
PRENUMERATA I KOLPORTA˚: Andrzej Sosiƒski (661 86 67)
WYDAWCA: Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. redakcji 661 87 05, fax 661 87 45, tel. centr. 661 81 11, tel. informacji 661 81 29, 661 87 40
Adres internetowy: http://www.udskior.gov.pl e-mail: kombatant@udskior.gov.pl
W 2004 r. egzemplarz „Kombatanta” kosztuje w prenumeracie 2,50 z∏, a cena prenumeraty rocznej wraz z kosztem wysy∏ki – 30 z∏. Prenumerata ze zleceniem dostawy
za granic´ pocztà lotniczà kosztuje 24 USD lub równowartoÊç tej kwoty (mogà byç czeki). Wp∏at na prenumerat´ nale˝y dokonywaç na konto: Urzàd ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, numer konta: NBP Oddzia∏ Okr´gowy Warszawa 03101010100050472231000000.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadsy∏anych materia∏ach. Materia∏y powinny byç czytelne, podpisane pe∏nym imieniem i nazwiskiem
autora oraz zawieraç jego prywatny adres, ewentualnie telefon. Artyku∏ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rubryka „Poszukujemy” jest bezp∏atna. Nak∏ad 4500 egz.

Cena w prenumeracie 2,50 z∏
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Obrady Zarzàdu G∏ównego

Zwiàzek Inwalidów Wojennych RP
1919–2004
d 85 lat ZIW RP piel´gnuje tradycje patriotyczne i broni praw
inwalidów wojennych. Jego statutowà dewizà sà s∏owa BÓG, HONOR,
OJCZYZNA utrwalone na wszystkich zwiàzkowych sztandarach.
Zwiàzek zrzesza ponad 40 tys.
cz∏onków, w tym 12 tys. inwalidów
wojennych i 2 tys. inwalidów wojskowych.

O

Prezydium Zarzàdu G∏ównego w kadencji 1999–2004. Od lewej stojà:
w pierwszym rz´dzie – Edward Kowalski, W∏adys∏aw Babiak, Tadeusz
Paczek, prezes Zwiàzku Marian Kazubski, Tadeusz Robak, Zbigniew
Adamczewski; w drugim rz´dzie – Henryk Maruszak, Ryszard
Cichocki, Czes∏aw D∏ugosz, Franciszek Socha, Ludwik Marowski

W setnà rocznic´ urodzin mjra Edwina Wagnera, prezesa
Zwiàzku (w latach 1934–1944), zamordowanego w
obozie koncentracyjnym, odby∏a si´ uroczystoÊç
wmurowania tablicy pamiàtkowej ku czci cz∏onków
Zwiàzku poleg∏ych w latach wojny

Medal pamiàtkowy „Zwyci´ska Nike”

