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Szczegó∏owà opo-
wieÊç biograficznà o Ge-
nerale W∏adys∏awie Si-
korskim, liczne informa-
cje na temat jego dzia-
∏alnoÊci jako ˝o∏nierza
Rzeczypospolitej – Na-
czelnego Wodza w la-
tach II wojny Êwiatowej,
a tak˝e jako polityka –
dwukrotnego premiera
rzàdu RP, zawiera przy-
gotowany ju˝ do druku
specjalny numer biulety-

nu „Kombatant”. Uka˝e si´ on w najbli˝szych dniach.
Urzàd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,

w ramach obchodów Roku Genera∏a W∏adys∏awa Sikor-
skiego, przygotowa∏ ten numer z myÊlà nie tylko o Paƒ-

stwu – by∏ych ˝o∏nierzach, dla których nazwisko Sikor-
skiego znaczy tak wiele, a sama postaç jest na ogó∏ do-
brze znana. Odbiorcami majà byç te˝ uczniowie oraz na-
uczyciele. Mamy nadziej´, ˝e w szko∏ach zostanà prze-
prowadzone lekcje poÊwi´cone Genera∏owi. Dlatego na
koƒcu numeru specjalnego zamieÊciliÊmy scenariusz ta-
kiej lekcji. Chodzi przecie˝ o to, by wÊród m∏odzie˝y jak
najszerzej upowszechniaç te postaci z naszej historii naj-
nowszej, które mogà jej s∏u˝yç za wzorce, mogà uczyç, co
znaczy patriotyzm, walka o niepodleg∏oÊç, demokracja.

Bogato ilustrowany, kolorowy, numer specjalny
poÊwi´cony Genera∏owi Sikorskiemu zawiera te˝ du-
˝o informacji o dziejach politycznych II Rzeczypospo-
litej. Poprzez oryginalne dokumenty, pras´, wspo-
mnienia i relacje – stara si´ przybli˝yç czytelnikowi
tamtà epok´.

B.M.

5 maja br. minister Jan Turski, goÊci∏ delegacj´ ro-
syjskà, na czele z Anatolijem Aleksandrowiczem Bojce-
wem, przewodniczàcym Dumy Wielkiego Novgorodu.
W spotkaniu uczestniczyli Aleksander Wasilijewicz
Krupkin, naczelnik Administracji Miasta i Rejonu Bo-
rowicze oraz Sergiej Grigorijewicz Trifonow, naczelnik
Zasobów Archiwów Paƒstwowych. Ich obecnoÊç w War-
szawie zwiàzana by∏a z zaproszeniem na mi´dzynarodo-
wà konferencj´ naukowà „Dla pami´ci... ku przestro-
dze”. Represje komunistyczne 1944-1947 wobec ˝o∏nierzy
Polski Podziemnej, która odby∏a si´ 6 maja w Lublinie.

Podczas spotkania minister Jan Turski podzi´kowa∏
goÊciom za ich dzia∏alnoÊç na rzecz odkrywania praw-
dy o tragedii wi´êniów ∏agrów oraz za upami´tnianie
losów i martyrologii ˝o∏nierzy AK tam wi´zionych.

Przedstawiciele Federacji Rosyjskiej zapewnili, ̋ e b´-
dà kontynuowaç swoje dzia∏ania oraz zadeklarowali, ˝e
bardzo cenià aktywnoÊç Urz´du i wzajemnà wspó∏prac´.

W przysz∏ym roku Rosjanie majà zamiar zorganizo-
waç w Novgorodzie konferencj´, której tematem b´dà
represje sowieckie w latach 1939-1956 oraz losy pol-
skich jeƒców wojennych z roku 1920.

K.K.
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Na obchody 60. rocznicy Powsta-
nia w Getcie Warszawskim przyje-
cha∏a do Polski delegacja w∏adz paƒ-
stwowych Stanów Zjednoczonych. 30
kwietnia 2003 r. delegacja z∏o˝y∏a wi-

zyt´ kierownikowi Urz´du ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych
ministrowi Janowi Turskiemu. 

Na czele delegacji sta∏ Anthony
Principi, Sekretarz do Spraw Wete-
ranów USA. Kieruje on Departa-
mentem ds. Weteranów, który jest
drugim co do wielkoÊci departamen-
tem w strukturze administracji rzà-
dowej Stanów Zjednoczonych. De-
partament zatrudnia ponad 200 tys.
osób zajmujàcych si´ problemami
ok. 25 mln kombatantów (ok. 7 mln
spoÊród nich jest niezdolnych do
dalszej s∏u˝by wojskowej).

W sk∏ad amerykaƒskiej delegacji
wchodzi∏o dziewi´ç osób, w tym m.
in. Benjamin Gilman – by∏y cz∏onek
Izby Reprezentantów USA i dwaj
doradcy prezydenta George’a Bu-
sha – Tom Bernstein i Donald Etra
oraz przedstawiciele Ambasady Sta-
nów Zjednoczonych w Polsce.

Ze strony polskiej natomiast obok
ministra Turskiego w rozmowach
wzi´li udzia∏ prof. Adam Dobroƒski

oraz Ludwik Krasucki, prezes Stowa-
rzyszenia ˚ydów Kombatantów Po-
szkodowanych w II wojnie Êwiatowej.
Ministerstwo Obrony Narodowej re-
prezentowa∏ kpt. Piotr B∏azeusz.

Minister Jan Turski omówi∏ dzia-
∏alnoÊç Urz´du oraz scharakteryzo-

wa∏ sytuacj´ prawnà polskich komba-
tantów. Zapozna∏ tak˝e goÊci z pro-
blematykà opieki nad kombatantami.

Nast´pnie Sekretarz Anthony
Principi przedstawi∏ problemy wete-
ranów w Stanach Zjednoczonych
oraz sposoby ich rozwiàzywania

przez Departament do Spraw Wete-
ranów. 

Tematem rozmów by∏a tak˝e
wspó∏praca urz´dów oraz sytuacja
polskich kombatantów zamieszka-
∏ych w Stanach Zjednoczonych. De-
legacj´ amerykaƒskà szczególnie
interesowa∏a kwestia opieki socjal-
nej i zdrowotnej zapewnianej kom-
batantom w Polsce.

Prezes Ludwik Krasucki wyrazi∏
wdzi´cznoÊç za zainteresowanie ob-
chodami 60. rocznicy Powstania
w Getcie Warszawskim. W swoim
wystàpieniu poruszy∏ problem
uczestnictwa i roli ˝ydowskich kom-
batantów w II wojnie Êwiatowej.

Anthony Principi podzi´kowa∏ za
udzia∏ polskich jednostek militarnych
w wojnie w Iraku oraz podkreÊli∏ ich
zas∏ugi. Wyrazi∏ równie˝ przekona-
nie, ˝e Polska jest najlepszym przyja-
cielem USA w Europie. Zaprosi∏ kie-

rownika Urz´du do z∏o˝enia wizyty
w Stanach Zjednoczonych.

Na zakoƒczenie spotkania mini-
ster Jan Turski wr´czy∏ goÊciom me-
dale Urz´du do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych.

K.K.

GoÊcie naszego Urz´du

DELEGACJA AMERYKA¡SKA

fot. K. K´pka

Minister Jan Turski (z prawej) w towarzystwie Anthony’ego Principi.

fot. K. K´pka

Od lewej: B. Gilman, T. Bernstein, J. Turski, L. Krasucki, A. Principi, D. Etra.
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Mia∏em wtedy 19 lat. Mój przydzia∏ wojskowy: I Ba-
talion – Pluton ¸àcznoÊci 1-szej Brygady, 3 Dywizji Kar-
packiej. W pierwszych dniach maja 1944 roku, pod os∏o-
nà ciemnej, bezksi´˝ycowej nocy, po stokach góry od
strony klasztoru doszliÊmy do tzw.: „Du˝ej miski”, gdzie
w norach ziemnych (nie mo˝na tego nazwaç okopami)
wÊród ska∏ zadomowiliÊmy si´, by oswoiç si´ z nieustan-
nym zapachem dymów, hukiem pocisków artyleryjskich
i moêdzierzy nie mówiàc o spanda∏ach, które bez prze-
rwy Êpiewajà tra la la. Dla informacji podaj´, bo to cie-
kawe, moêdzierz jest to taka broƒ, której pociski wy-
strzeliwane sà zza góry. Przera˝ajàco j´kliwe, bardzo
dzia∏ajàce na ka˝dego nerwy. Spanda∏ natomiast to ka-
rabin maszynowy, który strzela bardzo szybko.

W „Du˝ej Misce” rozmieÊci∏y si´ nasze dwie kompa-
nie, których zadaniem by∏o wys∏anie patroli na miejsce
obserwacyjne (te˝ tylko w nocy) w niedalekiej odleg∏o-
Êci od bunkrów nieprzyjaciela. Naszym obowiàzkiem
∏àcznoÊciowców, by∏o utrzymywanie ∏àcznoÊci radiowej
i telefonicznej z wysuni´tymi punktami obserwacyjny-
mi. Kabel cz´sto by∏ przerywany przez pociski artyleryj-
skie nieprzyjaciela. W nocy, po dwóch chodziliÊmy, a ra-
czej czo∏galiÊmy si´, by drut kabla po∏àczyç. W ciàgu
dnia nieprzyjaciel móg∏ nas doskonale obserwowaç sie-
dzàc w bunkrach na klasztornych zboczach. W nocy
Êwieci∏ rakietami tak jasnymi, ˝e by∏o widaç ka˝dego
z nas lepiej ni˝ w dzieƒ. ˚o∏nierze le˝eli wtedy plac-
kiem, aby byç niezauwa˝onym. Spanda∏y terkota∏y bez
ustanku. Szcz´Êliwy by∏ ten, który na swojej drodze zna-
laz∏ kamieƒ, albo wg∏´bienie, co dawa∏o nik∏à os∏on´
i ma∏e zabezpieczenie. Wielu naszych kolegów z patro-
lu nie powraca∏o. Mnie udawa∏o si´, za co dzi´kowa∏em
Bogu. (...) Taka sytuacja trwa∏a ponad dwa tygodnie.

12-tego maja póênym wieczorem pod os∏onà nocy
wyruszyliÊmy wspinajàc si´ do dogodnego miejsca, by za-
jàç pozycje wyjÊciowe do natarcia. Jak nigdy od tej pory,
panowa∏ absolutny spokój. Wró˝y∏o to czymÊ z∏ym...

O godzinie 11-tej zacz´∏o si´ piek∏o. Tysiàce naszych
dzia∏ zacz´∏o naraz ostrzeliwaç klasztor i okoliczne wzgó-

rze. Zdawa∏oby si´, ˝e ˝aden ˝ywy tam nie zosta∏. Wyru-
szyliÊmy do natarcia. Do jaru i pod gór´ na klasztor. Oka-
za∏o si´, ˝e nieprzyjaciel siedzia∏ w bunkrze i tylko na to
czeka∏. Nastàpi∏a istna nawa∏nica ognia artyleryjskiego
i wszystkich innych broni nieprzyjaciela na nasze stano-
wiska blisko i daleko. Tego si´ nie spodziewaliÊmy! To by-
∏o nie do wytrzymania dla wielu, rozstroili si´ nerwowo.
Dlatego nie zaszliÊmy z naszym natarciem, po dwóch
dniach rozbici – spotkaliÊmy si´ za górà w dolinie, by po-
liczyç, ˝e wróci∏o nas tylko oko∏o jednej trzeciej. (...)

Spe∏niliÊmy zadanie, zwracajàc uwag´ nieprzyjacie-
la naszym natarciem. W tym czasie 5-ta Kresowa Dywi-
zja i inne oddzia∏y po naszej prawej stronie z wielkimi
stratami zdobywa∏y kluczowe punkty natarcia tj.:
Wzgórze 593 i Widmo, skàd niedaleko ju˝ by∏ klasztor.
(...) Z wielkimi stratami 18-go maja 1944 roku, zatkn´-
liÊmy Polski Sztandar na gruzach Monte Cassino (...).

Tamtych dni – nie potrafi´ zapomnieç. Bogu
wdzi´czny, ˝e jestem ˝ywy.

O kolegach tam pozosta∏ych zawsze pami´tam!

Gabriel LISOWSKI
Prezes SPK w Afryce Po∏udniowej

za: „WiadomoÊci Polonijne”, wrzesieƒ 2002

Pierwsze dni natarcia na Monte Cassino

59. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO

JAN LECHO¡

Cassino

TuryÊci przyjechali zwiedzaç Samosierra
Pytajà, czy nie mo˝na kupiç polskich koÊci,
I szybko obejrzawszy, chcà nowej wznios∏oÊci
I nowego oglàdaç jadà bohatera.

Jeszcze widzà, jak czako p∏ynie z pràdem rzeki,
I s∏yszà okrzyk „Honor”, st∏umiony przez fale;
Wi´c stanàwszy na brzegu wo∏ajà: „Wspaniale!
Jak˝e zginà∏ wspaniale! Pokój mu na wieki!”

I teraz do W∏och jadà. Zakupili kwiaty,
Chcà na groby je rzuciç poetycznà d∏onià,
Lecz nocà p´k∏y groby i Polacy z bronià
Ruszyli, aby ˝àdaç za swà krew zap∏aty.

Ruiny klasztoru
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Patrol 4. kompanii, wzmocniony paru carrierami,
po zapadni´ciu zmroku wyruszy∏ na zasadzk´ do mia-
steczka Montenero na „ziemi niczyjej”. Jecha∏em
z nimi z zadaniem utrzymywania ∏àcznoÊci telefonicz-
nej patrolu z baonem. Koƒcówka linii telefonicznej
w miasteczku by∏a zabezpieczona i schowana. Spie-
szyliÊmy si´, gdy˝ Niemcy mogli przybyç wczeÊniej
i przygotowaç zasadzk´ (...). Do Montenero, odleg∏e-
go oko∏o 8-10 km od Rionero, dojechaliÊmy szcz´Êli-
wie. Nawiàza∏em ∏àcznoÊç z baonem. W kompletnej
ciemnoÊci i ciszy czekaliÊmy na Niemców. Nie przy-
chodzili. (...) Siedzia∏em sobie na wie˝y koÊcielnej
(bo tam by∏ punkt dowodzenia) i spokojnie czeka∏em
na rozwój wypadków. Nic si´ nie zdarzy∏o. Niemcy
nie przyszli. Aby jednak poinformowaç nas, ˝e czu-
wajà i wiedzà, ˝e jesteÊmy w Montenero, o godzinie
24.00 wystrzelili w naszym kierunku jeden jedyny po-
cisk artyleryjski. Us∏yszeliÊmy odpalanie, Êwist lecà-
cego nad nami pocisku, a potem, gdzieÊ na „ziemi ni-
czyjej”, wybuch. Porucznik – dowódca zasadzki –
chwyci∏ za telefon, a telefon „g∏uchy”. Okaza∏o si´, ˝e
ten jeden jedyny pocisk uszkodzi∏ lini´. Zwróci∏ si´
wi´c do mnie: „Przykro mi kolego, ale bierzecie zapa-
sowy aparat telefoniczny
i idêcie szukaç uszkodze-
nia.” Nie mia∏em wi´c
szcz´Êcia tej nocy. Trzyma-
jàc kabel w r´ku, wyszed∏em
z miasteczka. Kabel po∏o˝y-
li jeszcze Anglicy. Ale jak go
po∏o˝yli! Bieg∏ na prze∏aj do
Rionero przez jakieÊ werte-
py, krzaki, drzewa, chasz-
cze, górki i doliny. A ja
przez to wszystko musia∏em
si´ przedzieraç, stale trzy-
majàc kabel w r´ku, bo gdy-
bym go z r´ki wypuÊci∏, to
ju˝ bym go nie znalaz∏. Noc
by∏a tak ciemna, ˝e w∏a-
snych stóp nie widzia∏em.
Oprócz aparatu telefonicz-
nego mia∏em oczywiÊcie na
plecach jeszcze automat
(tomsona), w ∏adownicy pa-
r´ magazynków z nabojami
i dwa granaty. By∏o bardzo
zimno, ale ja by∏em mokry
od potu, jak bym wyszed∏

z wody. Bardzo si´ ba∏em, ˝e uszkodzenie rozmyÊlnie
spowodowali Niemcy, którzy teraz czekajà na tego,
kto przyjdzie je usunàç.

Znalaz∏em uszkodzenie, by∏o faktycznie spowodo-
wane od∏amkiem. Po naprawieniu zadzwoni∏em do do-
wódcy patrolu i zapyta∏em, czy mam wracaç. „Nie – od-
powiedzia∏ – jest ju˝ 3.00 nad ranem. Za godzin´ si´
zwijamy. Idê do baonu.” No i poszed∏em, znów trzyma-
jàc kabel w r´ku. By∏ on teraz moim przewodnikiem.
Po przejÊciu oko∏o 2 km us∏ysza∏em nagle przed sobà
donoÊny g∏os: „Kto idzie? Stój, bo strzelam!” By∏a to
czujka jakiejÊ naszej kompanii. Mia∏em ogromne szcz´-
Êcie, przecie˝ ch∏opak móg∏ wygarnàç na mnie ca∏à se-
ri´ z karabinu. Nie wiedzia∏ bowiem, kto idzie na nie-
go. A w takich chwilach strach ma wielkie oczy. Na mo-
je szcz´Êcie zawo∏a∏. Skorzysta∏em z nowych znajomo-
Êci w kompanii i po przespaniu paru godzin wróci∏em
rano do baonu.

Witold ˚DANOWICZ
Fragment wspomnieƒ opublikowanych w ksià˝ce pod red.

Witolda ˚danowicza Âlàsk pami´ci Monte Cassino, 
Katowice 1999. 

Wspomnienia ∏àcznoÊciowca

59. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO

W coraz szerszym zakresie m∏odzie˝ szkolna lub harcerska przejmuje trud wspó∏organizowania uroczystoÊci upa-
mi´tniajacych bohaterstwo ˝o∏nierzy w latach II wojny Êwiatowej.  18 maja w Warszawie gospodarzami obchodów
59. rocznicy bitwy o Monte Cassino byli uczniowie Zespo∏u Szkó∏ nr 16 im. Genera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego.
Kombatanci pe∏nili rol´ goÊci honorowych. UroczystoÊç prowadzi ¸ukasz z III klasy.

fot. B. Materska



KOMBATANT 2003 nr 56

59. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO

Dzieƒ 11 maja 1944 roku wsta∏ tak samo pi´kny
i s∏oneczny jak poprzednie. Tak samo klàska∏y s∏owiki
i kwit∏y czerwone maki. Oko∏o po∏udnia odby∏a si´ od-
prawa ca∏ej baterii. (...) Szef ogniomistrz Florian Dra-
czyƒski odczytuje rozkazy bojowe dowódcy 8 Armii, wi-
tajàcego nas w swych szeregach; dowódcy 2 Korpusu,
który ciep∏o zagrzewa nas do walki i zemsty za Warsza-
w´ oraz gen. Ducha. Po odprawie sprawdzamy raz jesz-
cze z Nejmanem ustawienie baterii na dozór, wpisuje-
my dok∏adne czasy do planu ogni. Oficer ogniowy po-
rucznik Teodor So∏tyszewski obchodzi dzia∏ony i spraw-
dza ich bojowà gotowoÊç.

Obok dzia∏ pi´trzà si´ sterty pocisków i ∏adunków;
wyczyszczone i pociàgni´te oliwà lÊnià w s∏oƒcu mosià-
dzem ∏usek. Podci´te uprzednio drzewa
oliwne, przes∏aniajàce pole ostrza∏u, go-
towe do zwalenia. Baƒki z wodà do mo-
czenia szmat, którymi w krótkich prze-
rwach ogniowych kanonierzy b´dà ok∏a-
daç rozpalone lufy, pe∏ne. Obs∏uga dzia∏
gospodarskim okiem ocenia stanowiska,
poprawia tu i ówdzie siatki kamufla˝owe
i umocnienia dzia∏obitni. Wszystko zo-
staje zapi´te na ostatni guzik. Nale˝y po-
myÊleç o sobie. Zastanawiajàce – bo
przecie˝ nie by∏o rozkazu – ka˝dy myje
si´, goli, czyÊci, przebiera w czysty battle-
dress. Jak na bal, a nie na ci´˝kie starcie.
Czy to mo˝e nasza sarmacka fantazja?
Wszyscy sà serdeczni, uczynni i spokojni.
Ale to pozorny spokój. Ka˝dego przeni-
ka jedna myÊl – kogo ub´dzie w tej wal-
ce na Êmierç i ˝ycie? Coraz wi´cej mówi-
my o piechocie, na której wszak najwi´k-
szy spoczywa ci´˝ar – zdobycie tych
przekl´tych wzgórz w ogniu broni nie-
przyjaciela.

So∏tyszewski daje rozkaz zwalenia
podci´tych drzew. Sprawdzamy w ka˝-
dym dzia∏onie pole ostrza∏u. Tu i ów-
dzie nale˝y jeszcze odràbaç ga∏´zie.
Przychodzi nasz kapelan o. Gerard Wa-
culik z fioletowà stu∏à na battle-dressie.
Obchodzi z uÊmiechem bateri´. Krótka
zbiórka i wspólna modlitwa. Kapelan
udziela nam wszystkim przedbitewnej
absolucji in articulo mortis. No, wi´c
tak! JesteÊmy ju˝ gotowi do walki i na
Êmierç.

Mrok nabiera koloru sepii, ci´tej nag∏ymi iskrami
Êwietlików, których tu tysiàce.

Noc zdaje si´ taka jak poprzednie. Od czasu do czasu
puka gdzieÊ z boku samotna bateria. Wszyscy ju˝ na sta-
nowiskach. Oficerowie Olszewski i Nejman oraz pod-
chorà˝y Lintner chodzà wzd∏u˝ jaru, palàc nerwowo pa-
pierosy. Idà poszeptywania, westchnienia i cisza... Czas
si´ d∏u˝y. Godzina 22.30! Jeszcze 30 minut – d∏ugich jak
wiecznoÊç. Wchodz´ za porucznikiem So∏tyszewskim do
schronu bojowego. Sprawdzam po∏àczenia telefoniczne
z centralà strzelniczà i dowódcà baterii. So∏tyszewski po
kolei wywo∏uje przez radiotelefon dzia∏ony:
– Pierwszy s∏yszy?
– S∏ysz´! – odpowiada podchorà˝y Witold Zaczeniuk.

By∏em ˝o∏nierzem genera∏a Andersa

Obok kombatanckich pocztów sztandarowych stan´∏y poczty harcerskie

Bohaterowie sprzed 59 lat – ci, którzy „z honorem brali Êlub” - jako pierwsi sk∏adali wieniec przed
Pomnikiem Monte Cassino

fot. B. Materska

fot. B. Materska
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– Drugi s∏yszy?
– S∏yszy! – wykrzykuje kapral NawieÊniak.
– Trzeci s∏yszy?
– OK, panie poruczniku! – p∏ynà s∏owa podchorà˝ego

Tadzia Kasala.
– Czwarty s∏yszy?
– W porzàdku! – odzywa si´ kapral Gàsior.

Ma∏e Êwiate∏ka oÊwietlajà ciasny schron bojowy. 
Po∏o˝ony jest mi´dzy drugim i trzecim dzia∏em i wbu-
dowany w skarp´. Miejsca w nim niewiele – tylko na
dwie osoby, stolik topograficzny i Êrodki ∏àcznoÊci.
Centrala strzelnicza dywizjonu podaje telefonicznie
dok∏adny czas. Jest godzina 22.45 – czwartek. Obli-
czam z tablic czas dolotu pocisków i podaj´ go oficero-
wi ogniowemu. So∏tyszewski  zdejmuje mikrotelefon: 
– Bateria do dzia∏!...
Przez podwieszony p∏acht´ s∏ychaç czterokrotny odzew
dzia∏onowych:
– Dzia∏on do dzia∏a!...
Dyktuj´ ogniowemu komendy, a on przekazuje je dzia-
∏onom. W tej chwili celowniczowie, siedzàcy na siode∏-
kach nastawiajà kàtomierze, zgrywajà poziomice i b´b-
ny celownika. Amunicyjni podajà pociski i ∏adunki. S∏y-
chaç metaliczny odg∏os stempli i dêwi´k ryglowanych
zamków. Za∏adowano pierwsze cztery pociski. Na ka˝-
dym z nich napis kredà: Za wolnoÊç ! Za Polsk´! Za
Warszaw´! Za poniewierk´!

Nowa komenda So∏tyszewskiego:
– Bateria, meldowaç gotowoÊç!
– Pierwszy gotów! Drugi gotów! Trzeci..., czwarty... –
meldujà po kolei dzia∏onowi. 

Zg∏aszam w dywizjonie gotowoÊç baterii. Patrzymy
na zegarki – jeszcze dwie minuty, jeszcze jedna. ˚egna-
my si´ znakiem krzy˝a. So∏tyszewski mówi:
– Ch∏opcy! W imi´ Bo˝e – zaczynamy! Bateria salwa-
mi! Na mojà komend´ – uwaga, pal!

Jezus Maryja! Pod rozpi´tà przez noc kopu∏à,
wspartà jak na masztach na Monte Cairo, Monte Ca-
stellone, Pizzo Corno, San Angelo, Monte Calvario,
Monte Trocchio i Monte Maio rozÊwietli∏a si´ ciem-
noÊç granatowa. Mrok ustàpi∏ Êwiat∏u tysi´cy wystrza-
∏ów, krwawym kwiatom wybuchów. Za dwie godziny na
t´ aren´ wejdà bojownicy przepojeni ch´cià odwetu,
majàcy w pogardzie Êmierç i rany.

Ave bellum – morituri te salutant! Huk poczà∏ nara-
staç. Odbijany od wzgórz i gór zla∏ si´ w jeden nieprze-
rwany grzmot. W ogniu pó∏tora tysiàca dzia∏ 2 Korpus
Polski rozpoczà∏ marsz ku wolnej, niepodleg∏ej i suwe-
rennej ojczyênie!

Tadeusz Mieczys∏aw CZERKAWSKI
Fragment wspomnieƒ opublikowanych 

w ksià˝ce Tadeusza Mieczys∏awa Czerkawskiego, 
By∏em ˝o∏nierzem genera∏a Andersa, Warszawa 1991.

Za∏o˝enia reformy finansów publicznych przewidujà
zniesienie funduszy celowych i przekazanie tych Êrodków
jednostkom samorzàdu terytorialnego. Zlikwidowany ma
byç m.in. Paƒstwowy Fundusz Kombatantów. Jakie zada-
nia i jakie Êrodki mogà przejàç od tej instytucji gminy?

Na temat PFK wypowiada si´ Krzysztof Skolimow-
ski, dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw So-
cjalnych w Urz´dzie ds. Kombatantów

Wi´kszoÊç zadaƒ zwiàzanych z refundacjami, które
by∏y realizowane ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu
Kombatantów, zosta∏a zakoƒczona w 2002 r. Obecnie
w bud˝ecie funduszu zosta∏y 2 mln z∏ na pomoc indywi-
dualnà dla tej grupy uprawnionych. Jest to kwota tak
niewielka, ˝e podzielenie jej na samorzàdy terytorialne
da∏oby im mikroskopijne Êrodki. 

Zadaniem, które realizowa∏ PFK by∏o te˝ wspieranie
inwestycji w zakresie domów pomocy spo∏ecznej dla
kombatantów, ale w tym roku Êrodków starczy∏o jedynie
na sp∏at´ zobowiàzaƒ z lat ubieg∏ych – nie sàdz´ wi´c, by
przy obecnej wielkoÊci przyznanych Êrodków w∏adze lo-
kalne mog∏y liczyç na jakiekolwiek pieniàdze na ten cel.

Przy tej okazji trzeba sobie zadaç pytanie, czy zadania,
które w tej chwili wype∏nia fundusz kombatancki, b´dzie
mo˝na wykonaç w inny sposób. Chodzi tu przede wszyst-
kim o problemy zwiàzane z opiekà socjalnà i zdrowotnà
nad kombatantami, a tak˝e kwesti´ dostosowania bazy
pomocy spo∏ecznej do potrzeb Êrodowiska.

Zastanawiajàc si´ nad przekazaniem tych kompe-
tencji samorzàdom warto zaznaczyç, ˝e najbardziej pa-
làce kwestie dotyczàce kombatantów koncentrujà si´
przede wszystkim w kilku du˝ych oÊrodkach miejskich.
W tej sytuacji np. miasta takie jak Warszawa czy ¸ódê,
gdzie wyst´puje licznie ta grupa, mogà mieç powa˝ne
problemy. Tylko w stolicy na miejsca w domach opieki
spo∏ecznej dla kombatantów oczekuje blisko 400 osób.
W ca∏ym kraju jest 28 takich placówek. W tej sytuacji
problem likwidacji funduszu nie jest kwestià przej´cia
jego mikroskopijnych Êrodków, lecz realizacji zadaƒ
okreÊlonych w ustawie o kombatantach.

Notowa∏a Magdalena WOJTUCH
z: „Gazeta Prawna” 3 kwietnia 2003 

CO DALEJ Z PA¡STWOWYM FUNDUSZEM
KOMBATANTÓW?
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Prosz´ druhu prezesie o prezentacj´ Szarych Szere-
gów, bo tak si´ potocznie o was mówi.

– Stowarzyszenie nasze jest o tyle specyficzne, ˝e
spe∏nia podwójnà rol´, skupia harcerzy z Szarych Sze-
regów, którzy byli jednoczeÊnie ˝o∏nierzami Armii Kra-
jowej. Do utrzymywania wi´zi zarówno z organizacjami
harcerskimi, jak i Êrodowiskami kombatanckimi zobo-
wiàzuje nas statut.

– Postrzegani jesteÊcie chyba jednak w pierwszej
kolejnoÊci jako spo∏ecznoÊç druhów i druhen. Jakie
by∏y wojenne koleje losów ZHP?

– Poczàtki konspiracji harcerskiej na ziemiach pol-
skich datujà si´ na 27 wrzeÊnia 1939 roku, a wi´c na ten
sam dzieƒ, w którym powsta∏a S∏u˝ba Zwyci´stwu Pol-
ski. Decyzja ta podj´ta zosta∏a w mieszkaniu przy Po-

lnej w Warszawie. By∏a to trudna decyzja, bo przecie˝
celem g∏ównym harcerstwa by∏o zawsze wychowywanie
m∏odego pokolenia, a nie walka. Rozumiano jednak, ˝e
walka musi byç w wymuszonej przez wroga rzeczywi-
stoÊci udzia∏em ka˝dego uczciwego Polaka, ale te˝
z góry zak∏adano ró˝ne formy przeciwstawiania si´
okupantowi. Tak powsta∏o has∏o wychowanie przez
walk´, a Aleksander Kamiƒski rozpoczà∏ prowadzenie
ma∏ego sabota˝u, bez broni, ale przy sta∏ym zagro˝eniu
˝ycia. Ostatecznie w 1942 roku ukszta∏towa∏y si´ trzy
poziomy Szarych Szeregów, konspiracyjnego harcer-
stwa polskiego. Najstarsi, liczàcy powy˝ej 17 lat, trafili
do Grup Szturmowych „GS” i byli przygotowywani do
walki zbrojnej, a do legendy przesz∏y wyros∏e z nich
póêniejsze bataliony: „Parasol”, „ZoÊka”, „Wigry”.
Z myÊlà o Êredniakach w wieku 15-17 lat powsta∏y

Szko∏y Bojowe (BS), bo ci w miar´ dorastania mieli za-
silaç wymienione wczeÊniej „geesy”. Najm∏odsi zaÊ, od
12 roku ˝ycia, mogli nale˝eç do Zawiszaków i byli przy-
gotowywani do aktywnej dzia∏alnoÊci ju˝ w wolnej Pol-
sce, zatem nie na dziÊ i nie na jutro, a na pojutrze, jak
wtedy mówiono. MusieliÊmy si´ uczyç, przyzwyczajaç
do solidnej pracy, hartowaç cia∏o i ducha. U˝ywano nas
na przyk∏ad do roznoszenia tajnej prasy, kazano obser-
wowaç lokale, ruch wojsk niemieckich. A w ramach ak-
cji „M”, czyli oddzia∏ywania na m∏odzie˝ pozostajàcà
poza strukturami konspiracyjnymi, uprawialiÊmy spor-
ty, mój patrol dosta∏ nawet r´kawice bokserskie. Brali-
Êmy tak˝e udzia∏ w ma∏ym sabota˝u.

– Czy mo˝na podaç szacunkowe liczby cz∏onków
Szarych Szeregów?

– Wed∏ug meldunków wysy∏anych do Londynu stany
nasze nie przekracza∏y 9 tysi´cy. Natomiast z naszych
wyliczeƒ wynika, ˝e ogó∏em przez Szare Szeregi prze-
win´∏o si´ oko∏o 17,5 tysi´cy druhów i druhen, ale
dziewcz´ta mia∏y ponadto swoje organizacje. Kiedy za-
k∏adaliÊmy nasze stowarzyszenie ju˝ w formule komba-
tanckiej, to zdo∏aliÊmy zebraç niemal 3 tysiàce cz∏on-
ków. Obecnie pozostaje nieca∏e 2300 osób, wliczajàc
w to oko∏o dwustu podopiecznych, a sà to najcz´Êciej
wdowy po naszych kolegach.

– To przypomnijmy i struktur´ stowarzyszenia, te˝
przecie˝ nietypowà.

– Zaczn´ wyliczanie od Zarzàdu G∏ównego i Rady
Naczelnej, a w terenie sà Oddzia∏y. Mia∏o ich byç po-
czàtkowo 17, tyle samo co choràgwi („NH”) w czasie
okupacji. ˚ycie wprowadzi∏o jednak korekt´, obecnie
dzia∏a 20 oddzia∏ów i 12 samodzielnych kr´gów,
a najni˝szym ogniwem pozostajà ko∏a. Mamy i cz∏on-
ków mieszkajàcych poza Polskà, utrzymujemy kon-
takty z ZHP poza Granicami Kraju, choç bywa z tym
raz lepiej, raz s∏abiej. Bardzo sympatyczna i cenna
jest wspó∏praca z druhem Prezydentem Ryszardem
Kaczorowskim.

– W kraju utrzymujà si´ te˝ podzia∏y organizacyjne
w Êrodowiskach harcerskich.

– Problem ten budzi∏ emocje, nawet bulwersowa∏.
Druh Stanis∏aw Broniewski „Orsza” zostawi∏ w swym
testamencie nakaz dà˝enia do jednoÊci ruchu harcer-
skiego, wczeÊniej inicjowa∏ rozmowy, naciska∏, ale bez
efektów. Min´∏y kolejne lata i sytuacja sta∏a si´ kla-
rowna. Nie dyskutujemy o ∏àczeniu organizacji, ale nie
mamy wàtpliwoÊci, ˝e sà wspólne cele i trzeba je razem
realizowaç. Tak powsta∏o przed dwoma laty porozu-
mienie mi´dzy ZHP, ZHR, Szarymi Szeregami i Âwia-

JesteÊmy otwarci na zbli˝enie
Z prezesem Zarzàdu G∏ównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów Kazimierzem Szymaƒskim 

rozmawia Adam Dobroƒski

Kazimierz Szymaƒski

fot. B. Materska
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towym Zwiàzkiem ˚o∏nierzy AK,
dzia∏a wspólna Rada. Nawet nie
przypuszcza∏em, ˝e tak dobrze b´-
dzie si´ nam pracowaç. Efektem
jest pomoc, jakà otrzymujemy od
m∏odzie˝y harcerskiej w trakcie or-
ganizacji uroczystoÊci. Przyk∏ad
ostatni to obchody 60. rocznicy Ak-
cji pod Arsena∏em. Tak b´dzie i 27
wrzeÊnia, a rozmawiamy o nosze-
niu przez m∏odych naszych sztan-
darów i chcemy, ˝eby te innowacje
przyjmowa∏y si´ tak˝e w terenie. 

– DomyÊlam si´, ˝e sprzyjaç tym
tendencjom b´dzie Rok Aleksan-
dra Kamiƒskiego przyj´ty uchwa∏à
Sejmu RP.

– W zasadzie sà to zespolone ob-
chody Roku Kamiƒskiego i Zawi-
szy, jesteÊmy w trakcie opracowy-
wania szczegó∏owych programów,
oczywiÊcie wspólnych dla czwórki
partnerów. Ponadto chcemy uspo-
koiç, ˝e nie jest to w ˝adnym przy-
padku konkurencja dla Roku gen.
W∏adys∏awa Sikorskiego, a pami´-
taç jeszcze trzeba o gen. Stefanie
Grocie Roweckim. Tak wiele dzia∏o
si´ w pami´tnym 1943 roku, stàd
i spi´trzenie rocznic, trzeba je teraz
obchodziç w cz´Êciowym po∏àcze-
niu, na pewno w zgodzie, ponad
wszelkimi podzia∏ami. Postanowili-
Êmy, ˝e nasze obchody nasilà si´

w drugiej po∏owie 2003 roku i prze-
ciàgnà si´ na 2004 rok.

– To jeszcze jeden dowód na
wa˝kà rol´ Stowarzyszenia Szarych
Szeregów, które wartoÊci harcer-
skie wnios∏o do ruchu kombatanc-
kiego. Gratuluj´ dzia∏aƒ jednoczà-
cych, otwartoÊci, ˝yczliwego odno-
szenia si´ do innych opcji.

– Co wcale nie oznacza, ˝e lek-
cewa˝ymy prawdy historyczne. Po-
s∏u˝´ si´ raz jeszcze przyk∏adem
z zachowaƒ harcerzy. Naszà wspó∏-

prac´ z ZHP poprzedzi∏y rozmowy.
SugerowaliÊmy, by ta wielka organi-
zacja dokona∏a samooceny przeby-
tej drogi w PRL, przygotowa∏a pro-
gram naprawienia przynajmniej
niektórych wczeÊniejszych b∏´dów.
Tak si´ sta∏o, wtedy podaliÊmy so-
bie r´ce i nie wracamy do rozliczeƒ
z przesz∏oÊci. 

– Czy mo˝na takà zasad´ prze-
nieÊç na grunt kombatancki?

– BylibyÊmy za, mo˝emy s∏u˝yç
radà, tak˝e jako zbiorowy cz∏onek
ÂZ˚AK. To naturalne, ˝e jako
m∏odsi wiekiem przejmujemy co-
raz wi´cej obowiàzków, dlatego
pewnie zosta∏em wiceprezesem
Zarzàdu G∏ównego ÂZ˚AK oraz
Federacji Stowarzyszeƒ Wetera-
nów Walk o Niepodleg∏oÊç RP.
A tematów do szczerej dyskusji

jest du˝o, zwiàzanych z regulacja-
mi prawnymi i codziennoÊcià. Od-
rzuciliÊmy koncepcje tak zwanego
korpusu weteranów ze wzgl´du
g∏ównie na cezury czasowe. Prze-
cie˝ ju˝ po wyparciu Niemców
z Polski powsta∏o na bazie Szarych
Szeregów oko∏o dwustu organiza-
cji i organizacyjek, które przeciw-
stawi∏y si´ nowej okupacji – znie-
woleniu. Weszli do nich tak˝e
m∏odsi druhowie, powojenni
uczniowie, którzy nie byli w Sza-
rych Szeregach. Czy dziÊ nie zas∏u-
gujà oni na miano ˝o∏nierzy Polski
niepodleg∏ej? Mamy ich zostawiç,
pozbawiç honoru kombatanckie-
go? Z kolei uznanie za weteranów
wszystkich walczàcych na ziemiach
polskich po maju 1945 r. oznacza
opowiedzenie si´ za tezà o trwajà-
cej wówczas wojnie domowej, co
odrzuca wi´kszoÊç historyków.
W tej i innych sprawach potrzebne
jest porozumienie przede wszyst-
kim wi´kszych organizacji komba-
tanckich. Mam na myÊli Zwiàzek
Kombatantów RP i By∏ych Wi´ê-
niów Politycznych. JesteÊmy za
zbli˝eniem i wspó∏pracà, na pewno
mo˝emy si´ pogodziç, ale – jak we
wczeÊniej wskazanym przypadku
ZHP – oczekujemy koniecznie
rozliczenia spuÊcizny zbowidow-
skiej. Niech nie zabrzmi to jako
pouczanie, a tylko jako nasze
szczere oczekiwanie na ruch ku
zbli˝eniu, bo dziÊ mamy przecie˝
tyle wspólnych celów do zrealizo-
wania, tymczasem si∏ wcale nam
nie przybywa. Warunkiem do zgo-
dy nie mo˝e byç jednak tylko fakt,
˝e si´ zestarzeliÊmy. JeÊli zacznie-
my szczery, rzeczowy dialog, to ∏a-
twiej b´dzie dojÊç do uzgodnieƒ
odnoÊnie nowelizacji ustawy kom-
batanckiej w zakresie socjalnym,
bo wersja znajdujàca si´ obecnie
w Sejmie jest przecie˝ powszech-
nie krytykowana.

– Dzi´kuj´ za rozmow´, która –
jak sàdz´ – powinna wywo∏aç odzew
w innych Êrodowiskach komba-
tanckich. Czuwaj!

Kolejna szko∏a – tym razem w KraÊniku – otrzyma∏a imi´ Szarych Szeregów. Na uroczystoÊç przyby∏o
wielu kombatantów – niegdysiejszych harcerzy. Wraz z m∏odzie˝à przeszli ulicami miasta.
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W poprzednim numerze „Kombatanta”
opublikowaliÊmy komunikat informujàcy o wy-
roku Trybuna∏u Konstytucyjnego z 15 kwietnia
br. w sprawie zgodnoÊci z Konstytucjà przepi-
su ograniczajàcego termin ubiegania si´
o uprawnienia kombatanckie. Obecnie przed-
stawiamy komentarz.

Kilka s∏ów o historii przepisu

Jak wiadomo, ustawa z 24 stycznia 1991 roku
o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego nie
ogranicza∏a w czasie dopuszczalnoÊci ubiegania si´
o uprawnienia kombatanckie. Termin do sk∏adania
wniosków o przyznanie uprawnieƒ wprowadzony zo-
sta∏ decyzjà Sejmu. 25 kwietnia 1997 roku uchwalo-
na zosta∏a nowelizacja ustawy o kombatantach oraz
niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojen-
nych i okresu powojennego (Dz.U. z 1997 Nr 68
poz.436). Pos∏owie dodali w niej  art. 22 ust´p 2 sta-
nowiàcy, i˝ wnioski o przyznanie uprawnieƒ mogà
byç kierowane do dnia 31 grudnia 1997 roku przez
osoby zamieszka∏e na sta∏e w Polsce, a do dnia 31
grudnia 1998 roku przez osoby zamieszka∏e poza
granicami Polski.

Ustawà z 6 lutego 1998 roku (Dz.U.z 1998 Nr 37
poz. 204) przed∏u˝ono powy˝sze terminy. Odtàd, osoby
zamieszka∏e w Polsce wnioski o przyznanie uprawnieƒ
kierowaç mog∏y do koƒca 1998 roku, zaÊ osoby za-
mieszka∏e za granicà – do koƒca 1999 roku.

Powy˝szy termin nie podlega∏ przywróceniu
i w sposób ostateczny zamyka∏ drog´ do ubiegania si´
o uprawnienia kombatanckie. W konsekwencji, po-
st´powania wszcz´te na skutek wniosków z∏o˝onych
po dniu 31 grudnia 1998 roku (ew. 1999 roku) musia-
∏y zostaç umorzone. Takie stanowisko wielokrotnie
prezentowa∏ Naczelny Sàd Administracyjny. Tytu∏em
przyk∏adu mo˝na podaç, i˝ w wyroku z 7 wrzeÊnia
2001 roku Sàd ten wyrazi∏ nast´pujàcy poglàd: „Ter-
min sk∏adania wniosków o przyznanie uprawnieƒ kom-
batanckich jest terminem materialnoprawnym a nie ter-
minem procesowym. Oznacza to, ˝e osoba skar˝àca
z dniem 31 grudnia 1998 r. utraci∏a prawo do z∏o˝enia
wniosku o przyznanie jej uprawnieƒ kombatanckich
i termin ten nie podlega przywróceniu na podstawie art.
58 kpa.”

W konsekwencji, w sprawach wszcz´tych po 31 grud-
nia 1998 roku Urzàd ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych zmuszony by∏ post´powania umarzaç.

Co orzek∏ Trybuna∏ Konstytucyjny

15 kwietnia 2003 roku Trybuna∏ Konstytucyjny Rze-
czypospolitej Polskiej orzek∏, i˝ przepis zakreÊlajàcy
kombatantom termin na z∏o˝enie wniosku o przyzna-
nie uprawnieƒ jest sprzeczny z konstytucjà.

Od dnia ukazania si´ tego orzeczenia w „Dzienniku
Ustaw”, to jest od 29 kwietnia 2003 roku (Dz.U. Nr 72
poz. 658) kombatanci mogà sk∏adaç wnioski o przy-
znanie uprawnieƒ bez ˝adnych ograniczeƒ czasowych.

Natomiast osoby, które wczeÊniej ju˝ z∏o˝y∏y
wnioski o przyznanie uprawnieƒ i ze wzgl´du na
up∏yw terminu otrzyma∏y niekorzystne dla siebie de-
cyzje, powinny wystàpiç do Urz´du o wznowienie po-
st´powania w ich sprawach. W myÊl art. 145a §2 ko-
deksu post´powania administracyjnego skarg´
o wznowienie post´powania wnosi si´ w terminie
jednego miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie orzeczenia
Trybuna∏u Konstytucyjnego. Termin ten up∏ywa 
29 maja 2003 roku.

Dodam, i˝ obowiàzujàce przepisy prawa nie pozwa-
lajà w tego rodzaju sprawach na wznowienie post´po-
wania bez wniosku strony.

JeÊli jednak – z ró˝nych przyczyn (choroba, pobyt
w sanatorium, d∏ugi wyjazd zagraniczny itd.) data ta nie
zosta∏a przez osob´ zainteresowanà dotrzymana, ist-
nieje mo˝liwoÊç przywrócenia terminu. Musi to jednak
równie˝ nastàpiç na skutek inicjatywy strony zaintere-
sowanej. Reasumujàc wi´c mo˝na stwierdziç: 

W przypadku, gdy osoba zainteresowana nie zdà˝y
do 29 maja br. z∏o˝yç wniosku i uprawdopodobni, ˝e
nie dope∏ni∏a tego bez swojej winy, termin do z∏o˝enia
wniosku zostanie przywrócony.

Inaczej rzecz si´ ma w przypadku osób, w których
sprawach post´powanie administracyjne zosta∏o za-
wieszone (to znaczy, w których nie zosta∏a wydana
decyzja, a postanowienie o zawieszeniu post´powa-
nia). W tego rodzaju sprawach przepis art. 97 §2
k.p.a. upowa˝nia Urzàd do podj´cia post´powania
nawet bez wniosku strony. Z mo˝liwoÊci tej b´dziemy
na pewno korzystaç.

Piotr SI¸AKIEWICZ
Dyrektor Departamentu Orzecznictwa

Od 29 kwietnia 2003 roku mo˝na sk∏adaç 
– bez ograniczeƒ czasowych –

wnioski o przyznanie uprawnieƒ kombatanckich
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7 i 8 czerwca Naród Polski podejmie decyzj´, której
znaczenie przyrównuje si´ do tej, jakà w 966 roku podjà∏
Mieszko I, ∏àczàc na d∏ugie wieki dzieje naszego Kraju
z kulturà i cywilizacjà ∏aciƒskà. Podejmiemy t´ decyzj´
samodzielnie i ju˝ samo to stwierdzenie ma walor dziejo-
wy, bo od pierwszych lat osiemnastego wieku po prze∏o-
mowy rok 1989 takà szans´ mieliÊmy zaledwie przez 20

lat. Naszà histori´ znaczy∏y decyzje innych, podejmowa-
ne bez naszego udzia∏u i wbrew naszej woli. Wystarczy
wspomnieç traktaty rozbiorowe, Kongres Wiedeƒski,
pakt Ribbentrop – Mo∏otow, Teheran i Ja∏t´. Gdyby nie
zwyci´stwo roku 1920, nie mielibyÊmy nawet tych 20 lat.
Je˝eli dziÊ o w∏asnym losie mo˝emy decydowaç sami, to
przywilej ten zawdzi´czamy trwajàcej przez stulecia wal-
ce zbrojnej ˝o∏nierza polskiego i niez∏omnej woli Narodu
wybicia si´ na niepodleg∏oÊç.

DziÊ wybór drogi, po której pójdzie Polska, nale˝y do
nas i tylko do nas. Zadecydowaç mamy o tym w czerwco-
wym referendum powszechnym. Udzia∏ w nim jest powin-
noÊcià obywatelskà. Ka˝dy, kto si´ od tej powinnoÊci
uchyla, trwoni szans´ zdobytà niewyobra˝alnie wielkà da-
ninà krwi, cierpienia i materialnego dorobku pokoleƒ. Ta
sprawa powinna byç dla wszystkich oczywista. Dylematy

pojawiajà si´ dopiero wówczas, gdy trzeba zdecydowaç,
która z wybranych dróg zapewni Polsce i Polakom szcz´-
Êliwà przysz∏oÊç. Nie∏atwy to wybór, zw∏aszcza wobec
ogromu rozbie˝nych argumentów, jakimi nas raczà Êrod-
ki masowego przekazu i agresywni populiÊci. Przystàpiç
do Unii Europejskiej czy pozostaç poza zintegrowanà
strukturà gospodarczà i obronnà 24 europejskich paƒstw?
A mo˝e zwiàzaç losy naszego Kraju ze wschodnià Wspól-
notà Niepodleg∏ych Paƒstw? Tego rodzaju „wspólnej nie-

Kombatanckie dylematy

Z ostatniej chwili

Rada Kombatancka apeluje o udzia∏ w referendum.
G∏osowanie TAK jest zgodne z polskà racjà stanu

Dwa tematy zdominowa∏y ostatnie – 14 maja – po-
siedzenie Rady Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych, które – tradycyjnie – prowadzi∏ jej przewodniczà-
cy Jerzy Woêniak. Pierwszym by∏a sprawa akcesji Polski
do struktur Unii Europejskiej, drugim – problemy zwià-
zane z opiekà zdrowotnà i socjalnà nad kombatantami.

W zebraniu uczestniczy∏ kierownik Urz´du minister
Jan Turski.

Dyskusja nad pierwszym punktem obrad – sprawà
wstàpienia Polski do Unii Europejskiej – mia∏a przebieg
doÊç nietypowy, poniewa˝ przewodniczàcy prosi∏ o wy-
stàpienia, po kolei,  wszystkich  obecnych  cz∏onków Ra-
dy. Zazwyczaj jest tak, ˝e g∏os zabierajà tylko ci, którzy
zg∏aszajà si´ do wypowiedzi. Poniewa˝ prawie wszystkie
stowarzyszenia kombatanckie podj´∏y ju˝ uchwa∏y
w sprawie akcesji (kilka z nich opublikowaliÊmy w po-
przednim numerze „Kombatanta”, kilka ostatnio otrzy-
manych publikujemy w obecnym), wystàpienia cz∏onków
Rady zawiera∏y  stanowiska poszczególnych zwiàzków.
Dlatego mo˝na stwierdziç: wszystkie stowarzyszenia
kombatanckie reprezentowane w Radzie  jednoznacznie
opowiadajà si´ za uczestnictwem w referendum, uwa˝a-
jàc, ˝e jest to sprawa bardzo wa˝na dla przysz∏oÊci Pol-
ski. ˚adne z nich nie wypowiada∏o si´ przeciw akcesji.
Na marginesie warto zauwa˝yç, ̋ e równie˝ uchwa∏y, któ-
re wp∏yn´∏y do naszej redakcji – a publikujemy fragmen-

ty wszystkich, które otrzymaliÊmy – potwierdzajà t´ tez´.
Na zakoƒczenie pierwszej cz´Êci obrad Rada przyj´∏a
komunikat w sprawie przystàpienia Polski do struktur
Unii Europejskiej. Drukujemy go na stronie 13.

Cz´Êç druga posiedzenia dotyczy∏a spraw socjalnych
i zdrowotnych. Jest to problematyka wcià˝ obecna w pra-
cy Urz´du. I choç rozszerza si´ zakres podejmowanych
przez Urzàd dzia∏aƒ – ostatnio np. aktualna jest sprawa
uwzgl´dnienia spraw kombatanckich  w wojewódzkich
programach ochrony zdrowia, to jednoczeÊnie zwi´ksza-
jà si´ te˝ potrzeby. Coraz starsze Êrodowisko kombatan-
tów i osób represjonowanych wymaga coraz wi´kszej
uwagi. Po zagajeniu tego punktu obrad przez Andrzeja
Mossakowskiego, naczelnika w Departamencie Stowa-
rzyszeƒ i Spraw Socjalnych, wypowiedzieli  si´ w dyskusji
niemal wszyscy cz∏onkowie Rady. Uogólniajàc mo˝na
stwierdziç, ˝e g∏ównym tematem tej dyskusji by∏a troska
o ochron´ zdrowia i poziom ˝ycia kombatantów. 

Zgodnie z postulatem przewodniczàcego Rada po-
wróci do tych spraw na swym nast´pnym posiedzeniu.
Majà na nim byç przedstawione dane dotyczàce Êred-
niego dochodu kombatanta oraz zestawienie – w skali
ostatnich dziesi´ciu lat – wysokoÊci Êwiadczeƒ komba-
tanckich.

Bo˝ena MATERSKA

W PRZEDEDNIU WIELKIEJ DECYZJI

cd. na str. 14



KOMBATANT 2003 nr 512

7-8 czerwca 2003 roku

R E F E R



KOMBATANT 2003 nr 5 13

E N D U M
KOMUNIKAT

z posiedzenia Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w dniu 14 maja 2003 roku.

Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wys∏ucha∏a informacji przekazanych przez przedsta-
wicieli zwiàzków zasiadajàcych w Radzie o uchwa∏ach Zarzàdów G∏ównych tych organizacji dotyczàcych wejÊcia
Polski do Unii Europejskiej.

Rada stwierdza, ˝e znaczàca wi´kszoÊç Êrodowisk kombatanckich popiera akcesj´ Polski do Unii Europejskiej.
Âwiadectwo swojego stanowiska dajà Ci, którzy w latach zmagaƒ o niepodleg∏oÊç i suwerennoÊç Ojczyzny w∏asnym

˝yciem i krwià wykuwali zr´by wolnoÊci. Dajà je w imieniu milionów Polaków walczàcych na wszystkich frontach II
wojny Êwiatowej, walczàcych z totalitaryzmem faszystowskim i komunistycznym o NajjaÊniejszà Rzeczpospolità.

Rada apeluje zgodnie z wolà wi´kszoÊci Êrodowisk kombatanckich o udzia∏ w wyborach i g∏osowanie TAK za
historycznà decyzjà i polskà racjà stanu.

Ârodowisko kombatanckie podejmujàc takà decyzj´ kieruje si´ dobrem Ojczyzny, a nie doraênà sytuacjà politycznà.

Naszym zdaniem
Niezale˝ny Ruch Kombatantów Armii Krajowej

Weterani Armii Krajowej wzywajà do szerokiego udzia-
∏u w g∏osowaniu za przystàpieniem Polski do Unii. (...)

Trudno jest nam zapomnieç prze˝ycia z okresu po-
wojennego, kiedy odgrodzono nas od narodów i kultu-
ry europejskiej. (...) Odrzucenie propozycji wejÊcia do
Unii stworzy∏oby daleko idàcà katastrof´ gospodarczà
i emigracj´ intelektualnà. (...) WejÊcie do Unii wymagaç
b´dzie od nas wielkiego wysi∏ku organizacyjnego i edu-
kacyjnego, aby usunàç zacofanie i zaniedbania w rozwo-
ju niektórych dziedzin gospodarki. Natomiast jesteÊmy
przekonani o mo˝liwoÊci imponowania osiàgni´ciami
w dziedzinie sztuki i teatru, muzyki i produkcji filmów.

Wzywamy wi´c Was Koledzy Weterani do czynnego
udzia∏u w referendum i g∏osowania pozytywnego – wy-
ra˝ajàc w ten sposób zgodnoÊç z zasadami, którym s∏u-
˝yliÊmy i które chcielibyÊmy, aby przyÊwieca∏y w Odro-
dzonej Polsce. (...)

Stowarzyszenie Klub Kawalerów 
Orderu Wojennego Virtuti Militari

(...) Oddajàc swój g∏os na TAK pami´tajmy, ˝e tylko
po∏àczona Unià Europa mo˝e gwarantowaç, naszym
dzieciom ˝ycie w spokoju – w Europie bez granicznych
konfliktów, które by∏y zawsze powodem wielkich nie-
szcz´Êç mi´dzynarodowych.

Kierujàc si´ dobrem kraju – szcz´Êciem naszych
dzieci, wnuków i prawnuków – zostawmy im w testa-
mencie naszego nie∏atwego ˝ycia – Wolnà Ojczyzn´
w po∏àczonej Europie (...).

Apelujemy wi´c do wszystkich Polaków: nie powta-
rzajmy dotychczasowych historycznych b∏´dów i g∏osuj-
my wszyscy w powszechnym udziale w referendum za
przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Ârodowisko ˚o∏nierzy Pu∏ku AK „Baszta”
I Innych Mokotowskich Oddzia∏ów Powstaƒczych

(...) Dla nas uczestników Powstania ˝o∏nierzy wal-
czàcych na Mokotowie, dla których dobro Ojczyzny by-
∏o zawsze najwy˝szà wartoÊcià, obowiàzkiem jest zajàç
stanowisko. (...)

TAK dla Unii to nadzieja na lepszà przysz∏oÊç,
zw∏aszcza dla m∏odzie˝y. Nale˝y podkreÊliç, ˝e Polska
ma szczególne predyspozycje do po∏àczenia si´ z Unià
Europejskà. W ciàgu dziejów byliÊmy zwiàzani z kultu-
rà zachodnià i jà wspó∏tworzyliÊmy. DziÊ jà jako 40 mi-
lionowy naród b´dziemy w stanie wzmacniaç osiàgni´-
cia Europy.

Kierujàc si´ dobrem naszego Narodu – Zarzàd Âro-
dowiska apeluje do swoich cz∏onków i sympatyków: g∏o-
sujcie za przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Zwiàzek Inwalidów Wojennych RP

(...) W poczuciu obywatelskiej odpowiedzialnoÊci
i z pobudek patriotycznych podejmowaliÊmy walk´
zbrojnà. Z tych samych pobudek winniÊmy wspó∏de-
cydowaç o przysz∏oÊci Polski i Polaków, o ich bezpie-
czeƒstwie i godnym ˝yciu. (...) Zdaniem spo∏ecznych
dzia∏aczy Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP i jego
naczelnych w∏adz – nale˝y powiedzieç TAK dla przy-
stàpienia Polski do Unii Europejskiej (...).
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podleg∏oÊci” doÊwiadczaliÊmy przez
prawie pó∏ wieku. Efektem jest obec-
ny, wymagajàcy wysi∏ku i samozapar-
cia, poÊcig za Europà Zachodnià, od
której ciàgle dzielà nas niema∏e opóê-
nienia w rozwoju technicznym, tech-
nologicznym i cywilizacyjnym. Nie-
wielu jest chyba Polaków widzàcych
przysz∏oÊç Polski w konstelacji paƒstw
wywodzàcych si´ z by∏ego imperium
radzieckiego. Wi´c mo˝e by∏oby le-
piej zachowaç ca∏kowità samodziel-
noÊç i nie wiàzaç si´ ani ze Wscho-
dem, ani z Zachodem. To brzmi pi´k-
nie i patriotycznie. Wielu dzia∏aczy cy-
nicznie pos∏uguje si´ tà frazeologià
budujàc na niej swojà politycznà ka-
rier´. Tylko ˝e paƒ-
stwo Êredniej wiel-
koÊci o niezbyt im-
ponujàcym potencjale przemys∏o-
wym, prowadzàce autarkicznà polity-
k´ w bezpoÊrednim sàsiedztwie zjed-
noczonych paƒstw europejskich, ob-
warowanych unià celnà, to czysta ilu-
zja. JeÊli ponadto jego po∏o˝enie geo-
graficzne przecina naturalne linie ko-
munikacyjne mi´dzy wschodem i za-
chodem, ma∏a jest szansa, by je pozo-
stawiono w spokoju. Historia naszego
Kraju zawiera w tym wzgl´dzie a˝
nadto wymowne ostrze˝enia. Wi´c
chyba jednak Unia Europejska.

Zwolennicy tej koncepcji mówià,
˝e jest to najlepsze zabezpieczenie
przed zakusami rewizjonistów na na-
sze zachodnie granice, ˝e zapewnia
nam bezpieczeƒstwo przed inwazjà ze
wschodu, ˝e daje szanse przyspieszo-
nego rozwoju, ˝e pozwala wyrównaç
szeregi z zamo˝niejszymi. Przeciwnicy
straszà utratà to˝samoÊci narodowej
i suwerennoÊci paƒstwowej, deprecja-
cjà tradycyjnych wartoÊci, wykupem
polskiej ziemi i rodzimego przemys∏u
przez obcy kapita∏, zniszczeniem kra-
jowej produkcji przez zalew obcych
towarów. Na szum medialny nak∏ada
si´ agitacja partii politycznych, co –
chcàc nie chcàc – upartyjnia spraw´
g∏osowania w referendum. Ile˝ razy
s∏yszymy, ˝e ktoÊ jest za wejÊciem do
Unii, ale zapowiada g∏osowanie prze-
ciw, bo nie chce si´ identyfikowaç

z partià, która jest „za”. Te dylematy
trapià Polaków. Jednak warto pod-
kreÊliç, ˝e sà to dylematy ludzi wol-
nych. Jeszcze nie tak dawno wybór nie
wiàza∏ si´ z ˝adnà alternatywà. Wszel-
kie wàtpliwoÊci rozstrzyga∏a za nas
odpowiednia instancja partyjna strze-
gàca „ jedynie s∏usznej” linii politycz-
nej. Frekwencja by∏a zapewniona
Êrodkami administracyjnymi w plano-
wanej wysokoÊci. To, na szcz´Êcie, ma-
my ju˝ za sobà.

Korzystanie z wolnoÊci to wielki
przywilej, ale i wielka odpowiedzial-
noÊç. Poczucie tej odpowiedzialnoÊci
sprawia, ˝e decyzja warta jest namy-
s∏u. Trzeba wierzyç, ˝e b´dzie to decy-

zja trafna. W chwilach dla Polski naj-
wa˝niejszych, Polacy potrafià wznieÊç
si´ ponad partykularne interesy i za-
dawnione urazy, potrafià spojrzeç na
dobro Rzeczypospolitej w katego-
riach historycznych, a tak˝e zadbaç
o bezpieczeƒstwo nast´pnych poko-
leƒ. Dali temu wyraz w pami´tnych la-
tach osiemdziesiàtych i wówczas, gdy
niemal jednomyÊlnie poparli przystà-
pienie Polski do NATO.

Dla nas, kombatantów polskich,
Zjednoczona Europa z udzia∏em Pol-
ski jest nade wszystko widomym zna-
kiem koƒca epoki ja∏taƒskiej.

Lata walki wyostrzy∏y nasz zmys∏
wyczuwania zagro˝eƒ. JesteÊmy prze-
konani, ˝e takie zagro˝enia by∏yby
udzia∏em Polski, gdyby pozosta∏a po-
za strukturà Zjednoczonej Europy, ja-
ko kraj teoretycznie niezale˝ny,
a w praktyce zawieszony w politycznej
pró˝ni. Akces do Unii Europejskiej
znakomita wi´kszoÊç z poÊród nas
uwa˝a za koniecznoÊç dziejowà, a nie-
skorzystanie z nadarzajàcej si´ szansy
– za b∏àd trudny lub nawet niemo˝liwy
do naprawienia. Nie oczekujemy od
Unii natychmiastowych korzyÊci ani
manny z nieba, ale chcemy zajmowaç
w niej godne miejsce, nale˝ne narodo-
wi o tysiàcletnim dorobku kultural-
nym i cywilizacyjnym. Ze swej strony
chcemy wnieÊç do Zjednoczonej Eu-

ropy w∏asne wartoÊci, zw∏aszcza te,
które by∏y niegdyÊ natchnieniem wol-
nego Êwiata: determinacj´ w obronie
wolnoÊci, solidarnoÊç i gotowoÊç do
poÊwi´ceƒ w chwilach zagro˝enia
wspólnej sprawy.

Dla wielu z nas, zw∏aszcza tych,
którzy walczyli w formacjach podle-
g∏ych Rzàdowi Polskiemu na Emigra-
cji i Podziemnemu Paƒstwu Polskie-
mu dodatkowym argumentem za
przystàpieniem Polski do Unii Euro-
pejskiej jest okolicznoÊç, ˝e prekurso-
rem idei sfederowanej Europy Ârod-
kowej by∏ genera∏ W∏adys∏aw Sikor-
ski, premier i wódz naczelny oraz nie-
kwestionowany przywódca Narodu

Polskiego w najtrud-
niejszych latach II
wojny Êwiatowej. Je-

go koncepcja, zaprezentowana w 1942
roku zosta∏a przychylnie przyj´ta
przez prezydenta Roosevelta, wywo-
∏ujàc jednoczeÊnie ostry sprzeciw Sta-
lina.

Wynik referendum, jak ka˝dy wy-
nik g∏osowania powszechnego w de-
mokratycznym paƒstwie, nie jest z gó-
ry przesàdzony i zapewne prze˝ywaç
b´dziemy w dniach 7 i 8 czerwca silne
emocje, niepozbawione przy tym nie-
pokoju. Niepokój jest nast´pstwem
prowadzonej przez niektóre ugrupo-
wania polityczne i, co gorsza, tak˝e
wyznaniowe, bardzo aktywnej i profe-
sjonalnie organizowanej agitacji prze-
ciwko akcesowi do Unii. Nie lekcewa-
˝ymy tego zagro˝enia, bo wykorzystu-
je ono trudnà sytuacj´, jakà prze˝ywa
Polska. Jest w naszym Kraju wiele
uzasadnionego niezadowolenia, gory-
czy i niewiary w obietnice poprawy. To
szansa dla wszelkiej maÊci populistów.
Nie zaniedbujà tej szansy. Tylko, ˝e
gromkie s∏owa i ha∏aÊliwe demonstra-
cje nie sà lekarstwem na ˝adnà choro-
b´, zw∏aszcza zaÊ na t´, która dziÊ gn´-
bi nasz Kraj. PopuliÊci, poza negacjà,
˝adnej koncepcji naprawy Rzeczypo-
spolitej nie ujawnili. Natomiast paƒ-
stwa, które do Unii przystàpi∏y, decy-
zji swojej nie ˝a∏ujà.

W∏adys∏aw MATKOWSKI

W PRZEDEDNIU WIELKIEJ DECYZJI

cd. ze str. 11
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Wwalce o odzyskanie i utrwa-
lenie niepodleg∏oÊci Polski

w latach 1914-1920 bra∏o udzia∏
wiele kobiet. Pracowa∏y w organi-
zacjach niepodleg∏oÊciowych, zaj-
mowa∏y si´ ∏àcznoÊcià, s∏u˝bà sa-
nitarnà, kwatermistrzowskà,
oÊwiatowà. Liczne walczy∏y z bro-
nià w r´ku. 

W II Rzeczypospolitej powsta∏
szereg zwiàzków i stowarzyszeƒ
kombatanckich. WÊród nich kobie-
ce: Stowarzyszenie By∏ych Strzel-
czyƒ, Stowarzyszenie By∏ych Dru˝y-
niaczek, Stowarzyszenie Peowia-
czek, Zwiàzek Kurierek, Stowarzy-
szenie b. Instruktorek SPiO i in. 13
kobiecych organizacji o charakte-
rze kombatanckim jednoczy∏a Unia
Polskich Zwiàzków Obroƒczyƒ Oj-
czyzny, zrzeszona w FIDAC ˚eƒ-
skim. Honorowà przewodniczàcà
FIDAC ˚eƒskiego by∏a Aleksandra
Pi∏sudska.

Do FIDAC ˚eƒskiego, mimo
bliskoÊci ideowej, nie nale˝a∏ Zwià-
zek Legionistek Polskich – organi-
zacja kombatancka, zrzeszajàca ko-
biety ˝o∏nierzy Ochotniczej Legii
Kobiet. FIDAC ˚eƒski jednoczy∏
bowiem organizacje kobiece, które
w charakterze cywilnym pracowa∏y
na rzecz Wojska Polskiego, a legio-
nistki by∏y ˝o∏nierzami.

Ochotnicza Legia Kobiet, pierw-
sza polska kobieca formacja woj-
skowa, istnia∏a w latach 1918-1922.
W batalionach we Lwowie, Wilnie,
Poznaniu, Warszawie i Krakowie
s∏u˝y∏o kilka tysi´cy ochotniczek.
Organizatorkà i komendantkà Le-
gii by∏a Aleksandra Zagórska,
w stopniu majora, a nast´pnie pod-
pu∏kownika.

Decyzja o rozwiàzaniu OLK
oznacza∏a dla wielu legionistek ca∏-
kowite odejÊcie od aktywnego ˝ycia
organizacyjnego. Na pierwszy plan
wysuwa∏a si´ koniecznoÊç zapew-

nienia sobie podstaw ekonomicz-
nych w ˝yciu cywilnym, uporzàdko-
wania spraw rodzinnych. Niekiedy
powrót do odleg∏ych rodzinnych
miejscowoÊci lub decyzja o osadnic-
twie na kresach powodowa∏y izola-
cj´. Cz´Êç legionistek aktywnie
uczestniczy∏a w organizacji ruchu
Przysposobienia Kobiet do Obrony
Kraju.

Po zamachu majowym 1926 r.
nastàpi∏o zdecydowane o˝y-

wienie ruchów i zwiàzków komba-
tanckich. W lutym 1928 r. powsta-
∏a Federacja Polskich Zwiàzków
Obroƒców Ojczyzny (FPZOO).
W tym samym czasie zacz´∏y si´
te˝ prace nad stworzeniem organi-
zacji kombatanckiej by∏ych legio-
nistek. W Komitecie Organizacyj-
nym znalaz∏y si´ dzia∏aczki wywo-

dzàce si´ g∏ównie spoÊród kadry
oficerskiej OLK. Komitet ukon-
stytuowa∏ si´ 24 listopada 1928 r.
Opracowany przezeƒ statut za-
twierdzony zosta∏ przez Komisa-
riat Rzàdu na m. st. Warszaw´ 16
marca 1929 r.

Dzia∏alnoÊç Zwiàzku Legioni-
stek Polskich obejmowaç mia∏a po-
moc moralnà i materialnà cz∏onki-

niom Zwiàzku, opiek´ nad inwalid-
kami, rodzinami legionistek i gro-
bami zmar∏ych. Statut przewidywa∏
równie˝ prac´ cz∏onkiƒ zwiàzku na
rzecz odrodzenia kraju i wzmocnie-
nia jego obronnoÊci. Zjazd Organi-
zacyjny (I Ogólnopolski) Zwiàzku
Legionistek odby∏ si´ 6 i 7 kwietnia
1929 r. w Warszawie.  

Zwiàzek Legionistek Polskich
od poczàtku mia∏ oblicze zdecydo-
wanie propi∏sudczykowskie. Wkrót-
ce po zjeêdzie organizacyjnym zg∏o-
si∏ akces do FPZOO (23 kwietnia
1929), w której od poczàtku aktyw-
nie dzia∏a∏a Aleksandra Zagórska.

Pierwsze dwa lata dzia∏alnoÊci
ZLP to przede wszystkim organiza-
cja struktur lokalnych. W myÊl sta-
tutu oddzia∏y terenowe Zwiàzku
musia∏y liczyç co najmniej 20 cz∏on-

kiƒ. Te z by∏ych legionistek, które
zamieszkiwa∏y na prowincji i nie
mog∏y zorganizowaç oddzia∏u, pod-
lega∏y bezpoÊrednio Zarzàdowi
G∏ównemu w Warszawie.

Oddzia∏ ZLP w Krakowie pierw-
sze zebranie odby∏ 29 czerwca
1930 r. Zapisa∏y si´ do niego 23 le-
gionistki. Oddzia∏ Lwowski, organi-
zowany przez b. dowódczyni´ ze

Kombatanci w II RP 
– Zwiàzek Legionistek Polskich

Ruch uliczny w ÊródmieÊciu Warszawy; 1936 r.
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Lwowa, Mari´ Szymaƒskà-Jasiƒ-
skà, powsta∏ 30 paêdziernika 1930
r., a w chwili zatwierdzenia przez
Starostwo Lwowskie jego statutu
(25 stycznia 1931 r.) liczy∏ ju˝ 70
cz∏onkiƒ. Oddzia∏ ¸ódzki powsta-
wa∏ wolniej, jeszcze w 1931 r. by∏
w stadium organizacji. By∏y tak˝e
problemy z za∏o˝eniem oddzia∏u
w Wilnie. Oddzia∏ Warszawski
w 1931 r. najliczniejszy, mia∏ 99
cz∏onkiƒ. W Poznaniu organizacjà
Oddzia∏u ZLP zajmowa∏a si´ Anie-
la Sowówna, wraz z Kamilà (Barba-
rà) Janotà i Zofià Mikulskà.

Od poczàtku istnienia ZLP roz-
wija∏ dzia∏alnoÊç statutowà.

Ze wzgl´du na brak mo˝liwoÊci
prowadzenia szkolenia wojskowe-
go dziewczàt (w∏adze odmówi∏y za-
rejestrowania takiego punktu
w statucie) prace na rzecz podnie-
sienia obronnoÊci kraju skupi∏y si´,
we wspó∏pracy z LOPP, na szkole-
niu instruktorek obrony przeciwga-
zowej i sieci obserwacyjno-meldun-
kowych. 

Rozwija∏a si´ te˝ dzia∏alnoÊç
„Bratniej Pomocy” legionistek.
Polega∏a ona przede wszystkim na
u∏atwianiu znalezienia nowych po-
sad  zwolnionym z pracy cz∏onki-
niom, za∏atwianiu emerytur i rent
inwalidzkich, udzielaniu drobnych
po˝yczek.

II Zjazd Zwiàzku Legionistek
Polskich odby∏ si´ w Warszawie 1-2
lutego 1931 r. Na zjeêdzie poÊwi´-
cono sztandar ZLP. Autorkà pro-
jektu by∏a Antonina Duninówna,
zaÊ rodzicami chrzestnymi sztanda-
ru – prezydentowa MoÊcicka i gen.
Górecki. Zjazd podsumowa∏ do-
tychczasowà dzia∏alnoÊç i udzieli∏
absolutorium ust´pujàcemu Zarzà-
dowi. Aleksandra Zagórska zosta∏a
ponownie wybrana przewodniczàcà
– przez aklamacj´.

Dzia∏alnoÊç ZLP rozwija∏a si´
w ca∏ym kraju. Na plan pierwszy
wysuwa∏a si´ dzia∏alnoÊç samopo-
mocowa, choçby ze wzgl´du na do-
tkliwie odczuwalne skutki kryzysu
gospodarczego. Zwiàzek zorgani-

zowa∏ szwalni´, warsztaty introliga-
torski i trykotarski – gdzie znajdo-
wa∏y zatrudnienie bezrobotne le-
gionistki. Organizowano kolonie
letnie dla dzieci, powsta∏a Êwietlica
i jad∏odajnia, prowadzona by∏a ak-
cja ˝ywieniowa dla bezrobotnych
cz∏onków FPZOO. Zwiàzek Legio-
nistek Polskich wspó∏pracowa∏
z FPZOO w bardzo wielu akcjach
socjalnych, m.in. w 1931 r. zorgani-
zowano „Gwiazdk´” dla 830 dzieci
kombatantów.

Oddzia∏ ¸ódzki, liczàcy ju˝ 86
cz∏onkiƒ, by∏ szczególnie zaanga-
˝owany w akcj´ samopomocowà.
W ¸odzi ˝y∏a najwi´ksza liczba
dotkni´tych kryzysem by∏ych le-
gionistek. Dzia∏aczki Zwiàzku 
– dzi´ki kontaktom kombatanc-
kim – pomaga∏y w znalezieniu pra-
cy, wys∏aniu dzieci na bezp∏atne
kolonie letnie. Zwiàzek przydzie-
la∏ zapomogi, a tak˝e organizowa∏
porady radcy prawnego i lekarza.
W Êwietlicy znajdowa∏o si´ radio
i biblioteczka.

W 1934 r. Zarzàd G∏ówny ZLP
posiada∏ list´ 24 cz∏onkiƒ pozosta-
jàcych bez pracy i êróde∏ utrzyma-
nia, dla których stara∏ si´ o wszelkà
mo˝liwà pomoc.

Zwiàzek rozpoczà∏ tak˝e zabiegi
wokó∏ budowy „Domu Wypoczyn-
kowego Legionistek” w RadoÊci

pod Warszawà, oraz pozyskiwa∏
miejsca dla legionistek-inwalidek
w Domach Kombatanta FPZOO.

W dalszym ciàgu Zwiàzek zaj-
mowa∏ si´ te˝ organizacjà szkoleƒ
(wespó∏ z LOPP) z obrony przeciw-
lotniczej i przeciwgazowej. W stycz-
niu 1933 r. w samej tylko Warszawie
Zwiàzek dysponowa∏ ju˝ 84 wy-
szkolonymi instruktorkami.

III Zjazd Zwiàzku Legionistek
Polskich odby∏ si´ we Lwowie 10-12
listopada 1933 r. i by∏ powiàzany

z obchodami 15-lecia Obrony Lwo-
wa. Omawiane by∏y proponowane
poprawki do statutu, wybrany zo-
sta∏ Zarzàd. Odczytano i przedys-
kutowano memoria∏ „O powszech-
nej s∏u˝bie pomocniczej kobiet
w wojsku” (opracowany przez Bar-
bar´ Janot´ i Zofi´ Mikulskà), któ-
ry nast´pnie Aleksandra Zagórska
przed∏o˝y∏a w kancelarii Marsza∏ka
Pi∏sudskiego.

Ostatni ze zjazdów ZLP mia∏
miejsce w Wilnie 9-10 paêdzierni-
ka 1936 r. W tym czasie straci∏y ju˝
nieco na ostroÊci problemy bytowe
(co nie znaczy, ˝e ca∏kowicie zani-
k∏y), co po cz´Êci by∏o sukcesem
samopomocy organizowanej przez
Zwiàzek. Aleksandra Zagórska
zosta∏a ponownie wybrana preze-
skà przez aklamacj´. Przedyskuto-
wano i ustalono ostatecznie nie-

Konnica podczas defilady 3 maja 1932 r.
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zb´dne zmiany statutu. Przewidy-
wa∏y one m.in. rozszerzanie bazy
spo∏ecznej Zwiàzku poprzez two-
rzenie Kó∏ Przyjació∏ ZLP. Jednà
z wa˝niejszych by∏a kwestia, czy do
Zwiàzku mogà nale˝eç kobiety,
które nie by∏y legionistkami. Opi-
nie by∏y podzielone, wi´kszoÊç
jednak zdawa∏a sobie spraw´, ˝e
stawiajàc barier´ przed przyjmo-
waniem nowych cz∏onkiƒ, ZLP
staje si´ organizacjà skazanà na
zestarzenie i wymarcie. 

Podstawà finansowania dzia∏al-
noÊci Zwiàzku by∏y sk∏adki

cz∏onkowskie. Ich wysokoÊç (50
groszy miesi´cznie) nie zapewnia∏a
pokrycia nawet cz´Êci potrzeb, Za-
rzàd G∏ówny Zwiàzku stale wyst´-
powa∏ wi´c o dotacje i subwencje,
m.in. do Sto∏ecznego Komitetu do
Spraw Bezrobocia, do banków
i firm. Niekiedy proÊby te przynosi-
∏y skutek. Zwiàzek otrzymywa∏ te˝
dotacje od FPZOO (np. na utrzy-
manie lokali organizacyjnych
i utworzenie szwalni dla bezrobot-
nych legionistek). Subwencje przy-
znawa∏o równie˝ Ministerstwo
Spraw Wojskowych. èród∏em do-
chodów by∏y te˝ kierowane do
szwalni zamówienia na bielizn´
wojskowà.

Socjalna cz´Êç dzia∏alnoÊci Zwiàz-
ku by∏a doÊç rozbudowana i na-

le˝y jà wysoko oceniç. Dla wielu by-
∏ych legionistek, które znalaz∏y si´
w trudnej sytuacji, Zwiàzek okazy-
wa∏ si´ jedynym oparciem. Aleksan-
dra Zagórska i jej wspó∏pracownice
wystawia∏y referencje, interwenio-
wa∏y w sprawie przyznawania rent
i emerytur, pisa∏y wnioski do urz´-
dów w sprawie zapomóg dla rodzin
czy kierowania na bezp∏atne lecze-
nie sanatoryjne nale˝ne kombatan-
tom. Zdarza∏o si´ tak˝e, ˝e Zwiàzek
musia∏ stawaç w obronie honoru le-
gionistek. 

Zwiàzek Legionistek Polskich
poÊredniczy∏ w za∏atwianiu za-
Êwiadczeƒ o przebiegu s∏u˝by woj-
skowej i pomaga∏ w sk∏adaniu wnio-
sków o odznaczenie Medalem Nie-

podleg∏oÊci oraz Medalem za Woj-
n´ 1918-1921. Nadawano równie˝
odznak´ OLK – „Za trud ofiarny”.

Zwiàzek organizowa∏ tak˝e
zbiórki pieni´dzy na cele obronno-
Êci kraju. W 1933 r. prowadzona by-
∏a kwesta na Samochód Ratunkowy
dla Warszawy, zebrano te˝ Êrodki
na pierwszy w stolicy schron prze-
ciwgazowy, przy ul. Nowy Âwiat 6.

Kolejny zjazd Zwiàzku Legioni-
stek Polskich by∏ planowany na 11-
12 listopada 1938 r. w Wilnie i mia∏
m.in. zatwierdziç zmiany statutu
uchwalone w 1936 r. Planowano
te˝, ˝e uczestniczki Zjazdu wezmà
udzia∏ w organizowanych w mieÊcie
obchodach XX-lecia Niepodleg∏o-
Êci. Zjazd zosta∏ jednak odwo∏any,
g∏ównie dlatego, ˝e liczne cz∏onki-
nie ZLP  uczestniczy∏y w tym sa-
mym czasie w pracach zwiàzanych
z wyborami do Sejmu i Senatu, za-
siada∏y w komisjach wyborczych,
a w samej Warszawie bra∏y udzia∏
w kampanii przed wyborami samo-
rzàdowymi.

Zwiàzek Legionistek Polskich li-
czy∏ 600-700 cz∏onkiƒ i stan ten od
1932 r. do 1939 r. podlega∏ jedynie
nieznacznym wahaniom. Najlicz-
niejszy (w 1937 r. – 158 cz∏onkiƒ)
by∏ Oddzia∏ Warszawski, przejawia∏
te˝ najwi´kszà aktywnoÊç politycz-
nà. Cz∏onkinie Zwiàzku kandydo-
wa∏y m.in. do Rady Miasta St. War-
szawy w 1934 r.

Przez ca∏y okres istnienia
Zwiàzku dyskutowana by∏a

kwestia rozszerzenia jego bazy
spo∏ecznej, przyjmowania do ZLP
cz∏onkiƒ spoza OLK i pracy ide-
owej z m∏odzie˝à. Ta ostatnia naj-
szerszà form´ przybra∏a w organi-
zacji – wespó∏ z LOPP – dru˝yn
obrony przeciwlotniczej i przeciw-
gazowej. W niektórych okr´gach
LOPP Zwiàzek mia∏ wy∏àcznoÊç
na tworzenie ˝eƒskich dru˝yn (pa-
troli). Prowadzono równie˝ kursy
sanitarne Czerwonego Krzy˝a,
a Oddzia∏ Lwowski we wspó∏pracy
z wojskiem zorganizowa∏ sekcj´
strzeleckà.

Ca∏a dzia∏alnoÊç Zwiàzku Le-
gionistek Polskich by∏a bardzo bli-
sko zwiàzana ze strukturami
FPZOO. Wiele z cz∏onkiƒ ZLP
udziela∏o si´ tak˝e w Zwiàzku Pra-
cy Obywatelskiej Kobiet (organizo-
wane by∏y np. wspólnie wyk∏ady na
temat obronnoÊci kraju). Deklara-
cje ideowo-polityczne ∏àczy∏y ZLP
z BBWR-em, a w 1937 r.  zwiàzek
zg∏osi∏ akces do Obozu Zjednocze-
nia Narodowego. 

W ciàgu 10-lecia istnienia Zwià-
zek Legionistek Polskich wniós∏
swojà czàstk´ pracy w rozwijanie
spo∏ecznej ÊwiadomoÊci obronnej
i w walk´ o uznanie przydatnoÊci
kobiet do zadaƒ wojskowych. Praca
przede wszystkim Komitetu Spo-
∏ecznego Przysposobienia Kobiet
do Obrony Kraju, ale i wszystkich
kobiecych organizacji, doprowadzi-
∏a wreszcie do tego, ˝e Ustawa z 9
kwietnia 1938 r. „O powszechnym
obowiàzku wojskowym” dopuszcza-
∏a ju˝ kobiety do udzia∏u w wielu
dzia∏ach pomocniczej s∏u˝by woj-
skowej, m.in. w obronie przeciwlot-
niczo-gazowej, wartowniczej, ∏àcz-
noÊci itp.

Na dziesi´cioletnià dzia∏alnoÊç
Zwiàzku Legionistek Polskich naj-
silniejszy wp∏yw wywar∏a osobo-
woÊç Aleksandry Zagórskiej, jej za-
patrywania spo∏eczne i polityczne,
a tak˝e kontakty osobiste, cz´sto
umo˝liwiajàce interwencje na naj-
wy˝szym szczeblu.

Wiele legionistek podczas wojny
i okupacji zapisa∏o kolejnà pi´knà
kart´ swojej s∏u˝by, tak w walce, jak
i w pracy opiekuƒczej i spo∏ecznej.
Po wojnie Zwiàzek Legionistek nie
mia∏ ju˝ mo˝liwoÊci wznowienia
dzia∏ania.

dr Agnieszka J. CIEÂLIKOWA
Niniejszy artyku∏ jest skrótem referatu, 

Wojenna S∏u˝ba Polek 
w II wojnie Êwiatowej, 
wyg∏oszonego na sesji 

16 listopada 2002 r. w Toruniu. 
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30 czerwca 2003 roku mija 60. rocznica aresztowania
przez gestapo, a w sierpniu 2004 roku – Êmierci 
gen. Stefana Roweckiego – „Grota”, Komendanta G∏ów-
nego Armii Krajowej. Obowiàzkiem naszym, ˝o∏nierzy AK
– i tych w kraju, i tych za granicà – jest uczczenie pami´ci
swego bohaterskiego dowódcy. Musimy ukazaç jak naj-
szerszym kr´gom spo∏eczeƒstwa jego wybitnà rol´ w two-
rzeniu zr´bów Polskiego Paƒstwa Podziemnego i jego
ogromne zas∏ugi w scalaniu powstajàcych samorzutnie,
rozproszonych tajnych organizacji wojskowych w jednoli-
tà, pr´˝nie dowodzonà podziemnà armi´ – g∏osi uchwa∏a
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej w sprawie
og∏oszenia Roku Genera∏a Stefana „Grota” Roweckiego.

Stefan Rowecki urodzony w 1895 r. w Piotrkowie
Trybunalskim dorasta∏ w rodzinie, która piel´gnowa∏a
tradycje powstaƒcze i niepodleg∏oÊciowe. Jako pi´tna-
stoletni m∏odzieniec wspó∏organizowa∏ dru˝yny rozwi-
jajàcego si´ dopiero skautingu, w 1913 r. wstàpi∏ do
tworzàcych si´ Polskich Dru˝yn Strzeleckich. Po prze-
niesieniu do Warszawy, zostaje s∏uchaczem Szko∏y
Technicznej Hipolita Wawelberga. W 1914 r. przedzie-
ra si´ do Galicji do szko∏y oficerskiej Polskich Dru˝yn
Strzeleckich w Nowym Sàczu.

Z chwilà wybuchu I wojny Êwiatowej wst´puje
ochotniczo do Legionów Polskich, jest dowódcà pluto-
nu, póêniejszego 5 pp I Brygady. W grudniu 1914 r.
otrzymuje awans na stopieƒ podporucznika, a wkrótce
obejmuje dowództwo kompanii. Po kryzysie przysi´go-
wym, zostaje internowany w Beniaminowie.

W 1918 r. wst´puje do odrodzonego Wojska Pol-
skiego i otrzymuje awans do stopnia majora Sztabu

Generalnego w dowództwie I i II Armii na froncie
wschodnim. Po wojnie bolszewickiej koƒczy Szko∏´
Sztabu Generalnego, pe∏niàc s∏u˝b´ w Wojsku Polskim
a˝ do wybuchu II wojny Êwiatowej.

We wrzeÊniu 1939 r. obejmuje dowództwo Warszaw-
skiej Brygady Pancerno–Motorowej, toczy walki
w sk∏adzie Armii „Lublin”. 4 paêdziernika 1939 r. spo-
tyka si´ z prezydentem Stefanem Starzyƒskim, który
kontaktuje go z genera∏em Micha∏em Tokarzew-
skim–Karaszewiczem, organizujàcym tajne si∏y zbrojne
pod nazwà S∏u˝ba Zwyci´stwu Polski. Otrzymuje wów-
czas funkcj´ zast´pcy gen. M. Tokarzewskiego–Kara-
szewicza i misj´ sformowania Sztabu Komendy G∏ów-
nej, opracowania struktur podziemia i sposobów walki
konspiracyjnej. W∏àcza si´ w prac´ konspiracyjnà
i przyjmuje pseudonim „Grot” oraz „Rakoƒ”. Wspól-
nie ze Stefanem Starzyƒskim, Mieczys∏awem Niedzia∏-
kowskim i gen. Tokarzewskim staje si´ wspó∏twórcà
Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Naczelny Wódz 
gen. W. Sikorski przekszta∏ca SZP w wojskowà organi-
zacj´ ZWZ, gen. M. Tokarzewski zostaje desygnowany
na Komendanta ZWZ Obszaru Wschodniego, 
a p∏k Rowecki zostaje Komendantem Obszaru War-
szawskiego. W lipcu 1940 r. Naczelny Wódz powo∏uje
go na Komendanta ZWZ w ca∏ym kraju. Z chwilà prze-
kszta∏cenia ZWZ w Armi´ Krajowà w lutym 1942 r., 
S. Rowecki zostaje Komendantem G∏ównym AK.
W maju 1942 r. otrzymuje po raz drugi (pierwszy otrzy-
ma∏ w 1923 r.) Krzy˝ Virtuti Militari, a nominacj´ 
na stopieƒ genera∏a dywizji w marcu 1944 r.

Aresztowanie gen. „Grota” przy ulicy Spiskiej 
14 w Warszawie nastàpi∏o 30 czerwca 1943 roku.

Ostatnim obowiàzkiem nas wszystkich – ˝yjàcych 
˝o∏nierzy Armii Krajowej – jest utrwalenie tego rozdzia∏u
naszej historii, jakà by∏a AK, w pami´ci narodowej
– napisa∏ Jan Nowak–Jezioraƒski. Stwierdzenie to 
dotyczy równie˝ Stefana Roweckiego.

W 1999 r. Ârodowisko Âwi´tokrzyskich Zgrupowaƒ
Partyzanckich „Ponury” – „Nurt” zg∏osi∏o do Spo∏ecz-
nego Komitetu Uczczenia Pami´ci gen. Stefana 
Roweckiego, który pod przewodnictwem prof. Alek-
sandra Gieysztora powsta∏ w 1979 r., inicjatyw´ wznie-
sienia pomnika Genera∏a „Grota” w Warszawie. Zwró-
cono si´ do w∏adz samorzàdowych miasta o wydanie
zezwoleƒ na wzniesienie tego pomnika w Alejach Ujaz-
dowskich. Przekazano te˝ informacj´, ˝e pomnik po-
wstanie dzi´ki ofiarnoÊci ˝o∏nierzy Armii Krajowej i ich
przyjació∏, a projekt pomnika ofiaruje bezinteresownie
˝o∏nierz Zgrupowania AK „Ponury” – „Nurt” artysta
rzeêbiarz Andrzej Kasten „Zulejka”.

Czerwiec 2003 – Sierpieƒ 2004. Rok Genera∏a Stefana „Grota” Roweckiego 

Komendant Si∏ Zbrojnych w Kraju
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Weterani – ˚o∏nierze Armii Krajowej – g∏osi uchwa-
∏a podj´ta przez akowców – zebrani w dniu 
20 wrzeÊnia 1999 roku w Warszawie stwierdzajà, i˝ ich
moralnym obowiàzkiem jest oddaç czeÊç i utrwaliç pa-
mi´ç Wielkiego Polaka, wybitnego dowódcy, wspania∏e-
go ˝o∏nierza naszych, konspiracyjnych formacji. 
On to stworzy∏ podwaliny organizacyjne Podziemnego
Paƒstwa i Armii Krajowej. Chcemy, by pomnik ten by∏
wyrazem naszej czci, szacunku, podziwu i mi∏oÊci dla
naszego Komendanta – genera∏a broni Stefana Rowec-
kiego – „Grota”. Pragniemy, by pomnik wzniesiony
w Warszawie upami´tnia∏ cechy Jego postaci i wartoÊci
wielkiego ducha, które ujawni∏ w walce o niepodleg∏oÊç
Ojczyzny i o utrzymanie ciàg∏oÊci II Rzeczypospolitej.
Pomnik gen. „Grota” b´dzie adresowany do nast´pnych
pokoleƒ, stanowiàc wizj´ wzorca moralnego, obywatel-
skiego, patriotycznego i niez∏omnego w dzia∏aniu Pola-
ka. B´dzie stanowi∏ znakomite uzupe∏nienie istniejà-
cych pomników wielkich ludzi i idei Narodu Polskiego.
B´dzie równie˝ uzupe∏niaç idee zawarte w pomniku
Polskiego Paƒstwa Podziemnego.

W Êlad za tà uchwa∏à Zarzàd G∏ówny ÂZ˚AK
przyjà∏ na siebie rol´ Inwestora Budowy Pomnika
gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Warszawie.
Obecnie sà ju˝ wst´pne opinie dotyczàce lokalizacji
pomnika oraz jego treÊci i formy. Zwiàzek Powstaƒ-
ców Warszawskich u˝yczy∏ Spo∏ecznemu Komitetowi
Budowy adresu pocztowego, telefonu oraz konta
bankowego.

Do spo∏ecznej inicjatywy do∏àczy∏y: „Baszta” 
z Mokotowa, „˚ywiciel” z ˚oliborza oraz Instytut gen.

„Grota” w Lesznie. Swoje wsparcie dla podj´tych dzia-
∏aƒ zg∏osi∏ Zwiàzek Wi´êniów Politycznych Okresu
Stalinowskiego.

Biskup Polowy Wojska Polskiego S∏awoj Leszek
G∏ódê pob∏ogos∏awi∏ inicjatywie wzniesienia tego 
pomnika.

W 60. rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego
powinno nastàpiç wmurowanie kamienia w´gielnego
pod pomnik gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

Komitet Honorowy Budowy Pomnika gen. „Grota”
utworzyli:
Jan Nowak–Jezioraƒski – ˝o∏nierz AK, Kurier z Warszawy,
W∏adys∏aw Bartoszewski – ˝o∏nierz AK, przewodniczà-

cy Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa,
Stefan Ba∏uk – ˝o∏nierz AK, przewodniczàcy Zespo∏u

Historycznego CC, prezes Klubu Kawalerów Virtuti
Militari,

Stanis∏aw Komornicki – ˝o∏nierz AK, Kanclerz Orderu
Wojennego Virtuti Militari,

Jerzy Woêniak – ˝o∏nierz AK, Prezes Rady Naczelnej
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej,

Zbigniew Âcibor–Rylski – ˝o∏nierz AK, Prezes Zwiàzku
Powstaƒców Warszawskich,

Wojciech Militz – ˝o∏nierz AK, Prezes Ârodowiska Pu∏ku
Armii Krajowej „Baszta” i Innych Mokotowskich 
Oddzia∏ów Powstaƒczych,

Zbigniew Tyman – ˝o∏nierz AK, Prezes Stowarzyszenia
Ârodowiska ˚o∏nierzy Armii Krajowej „˚ywiciel”,

gen. dyw. Leszek S∏awoj G∏ódê – biskup polowy Wojska
Polskiego,

Wojciech Kozak – Przewodniczàcy Rady Miasta 
Sto∏ecznego Warszawy,

Leszek Mizieliƒski – Wojewoda Mazowiecki,
Stanis∏aw Soszyƒski – artysta plastyk, Przewodniczàcy

Spo∏ecznego Komitetu Uczczenia Pami´ci 
gen. „Grota” i Jego ˚o∏nierzy,

Andrzej Przewoênik – sekretarz Rady Ochrony Pami´ci
Walk i M´czeƒstwa, 

Krystyna Rowecka–Trzebicka – bratanica gen. „Grota”,
Krzysztof Handke – Instytut im.gen. Stefana „Grota”

Roweckiego w Lesznie,
Wojciech Katner – Zwiàzek Harcerstwa Polskiego,
Piotr Koj – Zwiàzek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

5 marca br. na spotkaniu nowych w∏adz stolicy
z kombatantami, Zdzis∏aw Rachtan-Halny wyst´pu-
jàcy w imieniu Spo∏ecznego Komitetu Budowy Po-
mnika gen. Stefana „Grota” Roweckiego otrzyma∏
zapewnienie od Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyƒ-
skiego o przyj´ciu patronatu nad tà patriotycznà ini-
cjatywà.

Jolanta I. ADAMSKA

Makieta pomnika gen. „Grota”
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Prezentujemy zestawienie Êwiadczeƒ, z jakich mogà
korzystaç osoby uprawnione na podstawie ustawy z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 
osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego (Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 42, poz. 371
z póêniejszymi zmianami), a tak˝e rozporzàdzenia 
Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie op∏at
paszportowych (Dziennik Ustaw nr 41, poz. 346).

Zestawienie to podzielone zosta∏o na kilka cz´Êci:
w pierwszej wyliczone zosta∏y uprawnienia przys∏ugujàce
wszystkim kombatantom i osobom represjonowanym –
bez wzgl´du na to, czy pracujà, czy te˝ korzystajà z rent lub
emerytur; w cz´Êci drugiej wymienione zosta∏y te upraw-
nienia, z których dodatkowo korzystaç mogà kombatanci
i osoby represjonowane pobierajàcy Êwiadczenia emery-
talno-rentowe; trzecia zawiera przywileje przys∏ugujàce
tym kombatantom i osobom represjonowanym, którzy nie
posiadajà uprawnieƒ do Êwiadczeƒ emerytalno-rento-
wych; cz´Êç czwarta zawiera uprawnienia pracownicze,
a wi´c przys∏ugujàce kombatantom i osobom represjono-
wanym Êwiadczàcym jeszcze prac´; wreszcie w cz´Êci pià-
tej prezentowane sà uprawnienia wdów i wdowców pozo-
sta∏ych po kombatantach i osobach represjonowanych.

I. Kombatanci i osoby represjonowane
Wszystkim kombatantom i wszystkim osobom re-

presjonowanym przys∏ugujà:
• 50% ulga taryfowa przy przejazdach Êrodkami ko-

munikacji miejskiej (ustawa o kombatantach...
art. 20, ust. 1),

• 50% ulga w op∏atach paszportowych (rozporzà-
dzenie Rady Ministrów w sprawie op∏at paszpor-
towych §3, ust. 1 pkt 3).

Kombatanci i osoby represjonowane korzystajà
z pierwszeƒstwa (ustawa o kombatantach... art. 18, ust. 1):

• do Êrodowiskowej opieki socjalnej w miejscu za-
mieszkania,

• w uzyskaniu miejsc w domach pomocy spo∏ecznej,
zw∏aszcza w domach przeznaczonych dla komba-
tantów,

• do opieki zdrowotnej.
Kombatanci, o których mowa w art. 1 ustawy kom-

batanckiej (wchodzili w sk∏ad formacji wojskowych lub
organizacji walczàcych o suwerennoÊç i niepodleg∏oÊç),

majà tak˝e prawo do korzystania z nieodp∏atnych
Êwiadczeƒ zdrowotnych w zak∏adach opieki zdrowotnej
podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej (ustawa
o kombatantach... art. 18, ust. 1a).

Kombatanci i osoby represjonowane, je˝eli znajdu-
jà si´ w trudnych warunkach materialnych, mogà otrzy-
maç doraênà lub okresowà pomoc finansowà. Przyzna-
je jà kierownik gminnego oÊrodka pomocy spo∏ecznej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝e jej
równie˝ udzieliç kierownik Urz´du do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych (ustawa o komba-
tantach... art. 19, ust. 1, 4, 6).

Okresy dzia∏alnoÊci kombatanckiej oraz podlegania
represjom zalicza si´ w wymiarze podwójnym do okre-
su, od którego zale˝y przyznanie oraz wysokoÊç emery-
tury lub renty (ustawa o kombatantach... art. 13).

II. Kombatanci i osoby represjonowane 
– emeryci lub renciÊci

Kombatantom i osobom represjonowanym – pobie-
rajàcym emerytur´, rent´, uposa˝enie w stanie spo-
czynku lub uposa˝enie rodzinne – przys∏uguje:

• dodatek kombatancki (ustawa o kombatantach...
art. 15, ust. 1),

• dodatek kompensacyjny w wysokoÊci 15% dodat-
ku kombatanckiego (ustawa o kombatantach...
art. 20, ust. 2, pkt 2),

• rycza∏t energetyczny (ustawa o kombatantach...
art. 20, ust. 2, pkt 3),

• ulga w wysokoÊci 37% w komunikacji krajowej
przy przejazdach Êrodkami publicznego transpor-
tu zbiorowego (ustawa o kombatantach... art. 20,
ust 2, pkt 1) w:
a) autobusach komunikacji zwyk∏ej i przyspie-

szonej,
b) 1 i 2 klasie pociàgów osobowych i pospiesznych, 
c) 2 klasie pociàgów innych ni˝ osobowe i po-

spieszne.
Powy˝sze uprawnienia – z wyjàtkiem dodatku kom-

batanckiego – przys∏ugujà równie˝ kombatantom i oso-
bom represjonowanym, którzy posiadajà prawo do
Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych, jednak ich nie po-
bierajà (ustawa o kombatantach... art.20, ust. 2).

UPRAWNIENIA KOMBATANCKIE

11 paêdziernika 2002 roku Sejm uchwali∏ nowelizacj´ ustawy kombatanckiej. Noweliza-
cja modyfikuje, a przede wszystkim porzàdkuje przepisy dotyczàce uprawnieƒ przys∏ugu-
jàcych kombatantom, osobom represjonowanym, wdowom i wdowcom po nich oraz inwa-
lidom wojennym. „Kombatant” przedstawia∏ ju˝ te zmiany.

Wychodzàc jednak naprzeciw oczekiwaniom Czytelników, postanowiliÊmy przedstawiç
kompleksowo wszystkie uprawnienia kombatanckie, a nie tylko te, które obj´∏a ostatnia 
nowelizacja ustawy. Poni˝ej je prezentujemy.
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III. Kombatanci i osoby represjonowane 
– nie pobierajàcy emerytury lub renty

Je˝eli kombatant lub osoba represjonowana ∏àcznie
spe∏nia nast´pujàce warunki:

1) nie posiada prawa do Êwiadczeƒ rentowych, eme-
rytalnych, uposa˝enia w stanie spoczynku bàdê
uposa˝enia rodzinnego,

2) nie osiàga dochodów z tytu∏u pracy, pozarolni-
czej dzia∏alnoÊci gospodarczej podlegajàcej ubez-
pieczeniu spo∏ecznemu lub z tytu∏u rolniczej
dzia∏alnoÊci gospodarczej podlegajàcej obowiàz-
kowemu ubezpieczeniu rolników,

3) osiàgnà∏ wiek
a. 55 lat – kobiety,
b. 60 lat - m´˝czyêni,

wówczas przys∏uguje mu (ustawa o kombatan-
tach... art. 20 1):

• Êwiadczenie w wysokoÊci dodatku kombatanckiego,
• dodatek kompensacyjny w wysokoÊci 15% dodat-

ku kombatanckiego,
• rycza∏t energetyczny,
• ulga w wysokoÊci 37% w komunikacji krajowej

przy przejazdach Êrodkami publicznego transpor-
tu zbiorowego w:

a) autobusach komunikacji zwyk∏ej i przyspieszonej,
b) 1 i 2 klasie pociàgów osobowych i pospiesznych, 
c) 2 klasie pociàgów innych ni˝ osobowe i pospieszne.

Kombatantowi lub osobie represjonowanej, je˝eli
nie posiada niezb´dnych Êrodków utrzymania i nie ma
prawa do emerytury lub renty, mo˝e byç przyznana
w drodze wyjàtku:

• emerytura, je˝eli osoba taka osiàgn´∏a wiek (usta-
wa o kombatantach... art. 16, ust. 1, pkt 1):

• 55 lat – kobieta,
• 60 lat - m´˝czyzna,
• renta inwalidzka, je˝eli osoba taka zosta∏a zaliczona

do inwalidów (ustawa o kombatantach... art. 16, ust.
1, pkt 2).

Do takiej emerytury bàdê renty przys∏ugujà dodatki
(ustawa o kombatantach... art. 16, ust. 4):

• kombatancki,
• piel´gnacyjny.

IV. Kombatanci i osoby represjonowane 
– pozostajàcy w zatrudnieniu

Okresy dzia∏alnoÊci kombatanckiej oraz podlegania
represjom zalicza si´ do okresów zatrudnienia, od któ-
rych zale˝y przyznanie lub wysokoÊç Êwiadczeƒ przys∏u-
gujàcych pracownikom od pracodawcy (ustawa o kom-
batantach... art. 9, ust. 1).

Kombatantom i osobom represjonowanym przys∏u-
guje dodatkowe 10 dni roboczych urlopu wypoczynko-
wego. Uprawnienie to nie dotyczy osób korzystajàcych

z urlopu o wymiarze przekraczajàcym 26 dni roboczych
w ciàgu roku (ustawa o kombatantach... art. 10).

Na rozwiàzanie stosunku pracy z kombatantem lub
osobà represjonowanà w okresie 2 lat przed osiàgni´-
ciem wieku uprawniajàcego do wczeÊniejszego przej-
Êcia na emerytur´ (kobiety: 55 lat, m´˝czyêni: 60 lat)
musi wyraziç zgod´ starosta (ustawa o kombatantach...
art. 11, ust. 1).

Uprawnienie to nie dotyczy osób, które (ustawa
o kombatantach... art. 11, ust. 2):

• zajmujà kierownicze stanowiska obsadzane w dro-
dze powo∏ania,

• spe∏niajà warunki wymagane do uzyskania emery-
tury,

• gdy rozwiàzanie stosunku pracy nast´puje bez wy-
powiedzenia z winy pracownika.

Kombatanci i osoby represjonowane mogà, na swój
wniosek, przejÊç na emerytur´ jeÊli majà (ustawa
o kombatantach... art. 14):

• 55 lat – kobiety,
• 60 lat - m´˝czyêni,
• okres zatrudnienia wymagany do uzyskania eme-

rytury,
• urodzili si´ przed 1 stycznia 1949 r.

V. Wdowy i wdowcy – emeryci
Wdowom lub wdowcom pozosta∏ym po kombatan-

tach – je˝eli sà emerytami lub rencistami, bàdê pobie-
rajà uposa˝enie w stanie spoczynku lub uposa˝enie ro-
dzinne – przys∏uguje (ustawa o kombatantach... art. 20,
ust. 3):

• dodatek kompensacyjny w wysokoÊci 15% dodat-
ku kombatanckiego,

• rycza∏t energetyczny,
• ulga w wysokoÊci 37% w komunikacji krajowej

przy przejazdach Êrodkami publicznego transportu
zbiorowego w:

a) autobusach komunikacji zwyk∏ej i przyspieszonej,
b) 1 i 2 klasie pociàgów osobowych i pospiesznych, 
c) 2 klasie pociàgów innych ni˝ osobowe i pospieszne.
• 50% ulga w op∏atach paszportowych (rozporzà-

dzenie Rady Ministrów w sprawie op∏at paszpor-
towych §3, ust. 1 pkt 3).

Wdowom i wdowcom po kombatantach i osobach
represjonowanych mo˝e byç przyznana doraêna lub
okresowa pomoc pieni´˝na. Pomoc ta przeznaczona
jest dla wdów i wdowców znajdujàcych si´ w trudnych
warunkach materialnych, je˝eli sà emerytami, rencista-
mi bàdê inwalidami. Przyznaje jà kierownik gminnego
oÊrodka pomocy spo∏ecznej. W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach mo˝e jej równie˝ udzieliç kierownik
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych (ustawa o kombatantach... art. 19, ust. 2).
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15 kwietnia 2003 r. w gmachu Urz´du odby∏a si´ nara-
da z udzia∏em pe∏nomocników wojewodów do spraw kom-
batantów, przedstawicieli sejmików wojewódzkich oraz
przedstawicieli samorzàdów terenowych. Spotkanie pro-
wadzi∏ kierownik Urz´du Jan Turski.

W naradzie uczestniczyli wicedyrektor Departamen-
tu Ubezpieczeƒ Zdrowotnych w Ministerstwie Zdrowia
Micha∏ Kamiƒski oraz dyrektor Wydzia∏u Programowa-
nia Pomocy Publicznej i Analiz Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych Ludwik Mizera. 

G∏ównym tematem spotkania by∏y sprawy opieki zdro-
wotnej i socjalnej nad kombatantami. W coraz wi´kszym
stopniu zaczynajà one nale˝eç do kompetencji w∏adz te-
renowych. Dlatego tak wa˝ne jest, by – podkreÊli∏ w swo-
im wystàpieniu na naradzie minister Jan Turski – proble-
my Êrodowiska kombatanckiego by∏y uwzgl´dnione
w tworzàcych si´ wojewódzkich planach zdrowotnych.

Micha∏ Kamiƒski zaznaczy∏, ˝e przed powo∏aniem
Narodowego Funduszu Zdrowia 1 kwietnia br. w po-
szczególnych województwach przeprowadzono badania
nad poziomem i sposobem zapewnianych kombatantom
Êwiadczeƒ zdrowotnych. Stwierdzi∏, ˝e obecnie pojawi∏y
si´ mo˝liwoÊci wzmo˝enia opieki w zakresie ochrony
zdrowia Êrodowiska kombatanckiego. Przewiduje si´
tworzenie planów realizacji Êwiadczeƒ zdrowotnych
w danym województwie oraz wyselekcjonowanie specjal-
nych oÊrodków b´dàcych pod szczególnym nadzorem
w∏adz. Ponadto istnieje mo˝liwoÊç uwzgl´dnienia grupy
kombatantów obok grupy s∏u˝b mundurowych, a dzi´ki
temu zwi´kszenia stawek finansowych na realizacj´

Êwiadczeƒ. To w∏aÊnie kombatanci powinni mieç u∏a-
twiony i szybki dost´p nie tylko do lekarza pierwszego
kontaktu, ale równie˝ do lekarzy specjalistów, takich jak
kardiolog, neurolog czy okulista, natomiast w przychod-
niach powinna dzia∏aç rejestracja telefoniczna. Dotàd
Êwiadczenia zdrowotne w ca∏ej Polsce by∏y zró˝nicowa-
ne, obecnie zmierza si´ do ich ujednolicenia.

Wa˝nà rol´ w realizacji tych zamierzeƒ pe∏nià pe∏-
nomocnicy, którzy powinni nawiàzaç kontakt z oddzia-
∏ami wojewódzkimi NFZ oraz sejmikami danego woje-
wództwa. Na zakoƒczenie przedstawiciel Ministerstwa
Zdrowia zadeklarowa∏ gotowoÊç do podj´cia dzia∏aƒ,
majàcych na celu dbanie o potrzeby zdrowotne Êrodo-
wiska kombatanckiego.

Ludwik Mizera omówi∏ zadania realizowane przez
Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nospraw-
nych oraz zapewni∏, ˝e nie ma ˝adnych przeszkód, by or-
ganizacje kombatanckie mog∏y korzystaç ze Êrodków
PFRON-u, jeÊli tylko w swoim statucie deklarujà dzia∏al-
noÊç na rzecz osób niepe∏nosprawnych. Nale˝y bowiem
za∏o˝yç, ˝e kombatant z racji swojego wieku nie jest oso-
bà w pe∏ni sprawnà – tym bardziej taka wspó∏praca jest
uzasadniona. Trzeba równie˝ wziàç pod uwag´ mo˝li-
woÊç stworzenia programu skierowanego bezpoÊrednio
do kombatantów, jednak jego inicjatorem musi byç Êro-
dowisko kombatanckie lub organizacje kombatanckie.

W trakcie narady omówiono równie˝ wspó∏prac´ pe∏-
nomocników wojewodów z Urz´dem do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, Wojewódzkimi Rada-
mi Kombatanckimi i stowarzyszeniami kombatanckimi. 

Sprawy opieki zdrowotnej

Bogaty program obchodów Ro-
ku Sikorskiego, a przede wszystkim
uroczystoÊci zwiàzanych z szeÊçdzie-
si´cioleciem tragedii w Gibraltarze,
coraz bardziej si´ konkretyzuje.
Wiadomo ju˝, ˝e g∏ówne uroczysto-
Êci b´dà si´ odbywaç w trzech mia-
stach: Warszawie, Krakowie i Lon-
dynie. Wiadomo te˝, ˝e w miejscu
katastrofy – Gibraltarze – zostanie 
4 lipca odprawione nabo˝eƒstwo ̋ a-
∏obne w intencji Genera∏a.

Powo∏any zosta∏ Komitet Hono-
rowy obchodów 60. rocznicy Êmier-
ci W∏adys∏awa Sikorskiego. Prze-
wodniczy mu Prezes Rady Mini-
strów Leszek Miller.

Wszystkie te informacje zostanà
zawarte w przygotowywanym obec-
nie numerze specjalnym, poÊwi´co-
nym w ca∏oÊci postaci Genera∏a
(numer ten Czytelnicy otrzymajà
w czerwcu). W poprzednim nume-
rze „Kombatanta” podaliÊmy ramo-
we daty organizowania poszczegól-
nych uroczystoÊci. Obecnie chcieli-
byÊmy uÊciÊliç jednà z nich: wiado-
mo ju˝, ˝e konferencja naukowa
„60. rocznica Êmierci gen. W∏ady-
s∏awa Sikorskiego” odb´dzie si´
w Centralnej Bibliotece Wojskowej
w Warszawie 17 czerwca 2003 r.

B.M. 
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Fundacja „Moje wojenne dzieciƒstwo” opubliko-
wa∏a przy wsparciu finansowym Urz´du ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony
Pami´ci Walk i M´czeƒstwa oraz Dzielnicy Âródmie-
Êcie Gminy Warszawa Centrum kolejne tomy z serii
wspomnieƒ nades∏anych na konkurs organizowany
przez Fundacj´. Tomy 8, 9, 10 tworzà bogatà palet´
prze˝yç Polaków, których dzieciƒstwo przypad∏o na
lata II wojny Êwiatowej i którym – jak napisa∏
w przedmowie do tomu 10 Dariusz Banek – uda∏o
si´ t´ wojn´ prze˝yç.

Celem za∏o˝onej w 1999 r. Fundacji „Moje wojenne
dzieciƒstwo” jest zbieranie i publikowanie wspomnieƒ
dzieci (dzisiaj dojrza∏ych ludzi), które ocala∏y w cza-
sach II wojny Êwiatowej w Polsce. Fundacja patronuje
te˝ przygotowywaniu i prowadzeniu programów ba-
dawczych, których za∏o˝eniem jest rozpoznawanie i po-
moc w przypadku problemów wynik∏ych z krzywd wy-
rzàdzonych dzieciom przez wojn´. Wokó∏ Fundacji,
dzi´ki wytrwa∏oÊci jej za∏o˝ycielki Eulalii Rudak, sku-
pi∏o si´ liczne grono uczonych oraz wolontariuszy
z kraju i zagranicy. I chocia˝ od zakoƒczenia II wojny
Êwiatowej min´∏o ju˝ kilkadziesiàt lat, jej okrutne pi´t-
no odbija si´ nadal na losach ludzi.

4 kwietnia br. w Domu Kultury przy ulicy Smolnej 9
w Warszawie zaprezentowano, wydanà przy wsparciu
Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
i Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Poli-
tycznych Warszawa ÂródmieÊcie, unikalnà prac´ z za-
kresu psychologii „Stres wojenny”. Ksià˝ka ta w przy-
st´pnej formie przedstawia ró˝ne poglàdy i opracowa-
nia na temat stresu wojennego. Obszernym wprowa-
dzeniem opatrzy∏ jà profesor Micha∏ Chilczuk, prze-
wodniczàcy Grupy Roboczej ds. Europy Ârodkowej

i Wschodniej Âwiatowej Federacji Kombatantów
(ÂFK). Referaty z konferencji w Dubrowniku i Pary˝u

udost´pni∏ do druku dr Marek Hagmajer.
Profesor Józef Szajna u˝yczy∏ swoich prac artystycz-

nych, powsta∏ych w wyniku prze˝yç w obozach koncen-
tracyjnych. Autorzy artyku∏ów naukowych i autorzy
wierszy przekazali swe prace do druku honorowo. Pre-
zentacji ksià˝ek towarzyszy∏y recytacje poezji obozowej
w wykonaniu m∏odych adeptów sceny Domu Kultury,
pod kierunkiem Miros∏awy Krajewskiej.

Fundacja „Moje wojenne dzieciƒstwo”
ul. Chmielna 15 p. 103
00–021 Warszawa
tel. (0 22) 827 48 06, (0 22) 838 40 47

J. A.

Stres wojenny

Dyskutowano nad rodzajem i sposobem pomocy
Êrodowiskom kombatanckim we wspó∏pracy z Powiato-
wymi Centrami Pomocy Spo∏ecznej oraz Gminnymi
i Miejskimi OÊrodkami Pomocy Spo∏ecznej. Uczestnicy
narady wymienili doÊwiadczenia dotyczàce dotychcza-
sowych dokonaƒ w zakresie opieki spo∏ecznej i zdro-
wotnej wybranych urz´dów administracji publicznej,

które wspó∏pracujà ze Êrodowiskami kombatanckimi. 
Spotkanie podsumowa∏ dyrektor Departamentu

Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych Krzysztof Skolimow-
ski. Zapewni∏ pe∏nomocników, ˝e Urzàd s∏u˝y pomocà
w pokonywaniu trudnoÊci, na jakie b´dà napotykali
podczas pe∏nienia swoich zadaƒ.

K.K.
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Osoby, które 

w tym czasie

planujà wyjazd 

i nie wiedzà, 

gdzie b´dà w dniu

g∏osowania,

powinny pobraç 

do 5 czerwca

w Urz´dzie Gminy,

w której mieszkajà,

zaÊwiadczenie

o prawie 

do g∏osowania.

7-8 czerwca 2003 roku

REFERENDUM
Co warto wiedzieç?

7 i 8 czerwca (sobota i niedziela) lokale wyborcze

b´dà otwarte w godzinach 6.00-20.00.

G∏osowaç mo˝na tylko osobiÊcie.

Osoby, które

w czasie

referendum b´dà

poza granicami

Polski, powinny

zg∏aszaç si´ 

do 3 czerwca

z wa˝nym

paszportem 

do odpowiedniego

Konsulatu.




