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gniew Âcibor-Rylski, pp∏k Antoni ¸awry-
nowicz, kpt. W∏adys∏aw Matkowski

Fot. J. Cyfrowicz

W„Monitorze Polskim” nr 10
z 2004 r. zosta∏y zamieszczone

komunikaty prezesa Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych dotyczàce
zmiany wysokoÊci Êwiadczeƒ przy-
s∏ugujàcych kombatantom, osobom
represjonowanym i innym upraw-
nionym. Od 1 marca 2004 r. obo-
wiàzujà nowe stawki:

• dodatek kombatancki – 143,53 z∏;
• dodatek za tajne nauczanie –

144,25 z∏;
• Êwiadczenie pieni´˝ne dla de-

portowanych do pracy przymusowej
oraz osadzonych w obozach pracy
przez III Rzesz´ i ZSRR – w zale˝-

noÊci od liczby pe∏nych miesi´cy
trwania pracy od 7,20 z∏ do 143,53 z∏
miesi´cznie;

• Êwiadczenie przys∏ugujàce ˝o∏-
nierzom zast´pczej s∏u˝by wojskowej
przymusowo zatrudnianym w kopal-
niach w´gla, kamienio∏omach, zak∏a-
dach rud uranu i batalionach bu-
dowlanych – w zale˝noÊci od liczby
pe∏nych miesi´cy trwania pracy od
7,20 z∏ do 143,53 z∏ miesi´cznie;

• zasi∏ek piel´gnacyjny – 144,25 z∏.

Od 1 marca 2004 r. rycza∏t energe-
tyczny wynosi 97,43 z∏, a dodatek
kompensacyjny – 21,53 z∏.

Nowe stawki Êwiadczeƒ

GoÊcie naszego Urz´du

26lutego br. minister Jan Turski
goÊci∏ przedstawicieli Rady

Krajowej Ârodowiska Polskich Od-
dzia∏ów Samoobrony Kresów Po∏u-
dniowo-Wschodnich II RP. W spo-
tkaniu uczestniczyli: p∏k Mieczys∏aw
Mieczkowski, przewodniczàcy Rady;
Marian Woêniak, cz∏onek Rady; p∏k
Jan Niewiƒski, prezes Kresowego
Ruchu Patriotycznego (Komendant
Oddzia∏u Samoobrony w Ryczy,
w powiecie krzemienieckim, jednego
z niewielu, który przetrwa∏ do czasu
wkroczenia wojsk radzieckich na

Ukrain´); p∏k Henryk Strzelecki, wi-
ceprzewodniczàcy Rady Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, wice-
prezes Zarzàdu G∏ównego ZKRP
i BWP, przewodniczàcy Rady Krajo-
wej Ârodowiska ˚o∏nierzy Batalio-
nów Ch∏opskich ZKRP i BWP.

Przewodniczàcy p∏k M. Mieczkow-
ski dzi´kujàc za zaproszenie, podkreÊli∏
dzia∏ania Kierownika Urz´du na rzecz
integracji ruchu kombatanckiego. Jed-
noczeÊnie wr´czy∏ ministrowi J. Tur-
skiemu Honorowà Odznak´ Ârodowi-
ska, a tak˝e przekaza∏ wydane stara-

niem Ârodowiska opracowania zwiàza-
ne z 60. rocznicà tragedii wo∏yƒskiej.

Wspominajàc o tamtych wyda-
rzeniach, zwrócono uwag´, ˝e praw-
dziwego pojednania obu narodów
i budowania poprawnych stosun-
ków polsko-ukraiƒskich nie mo˝na
opieraç na przemilczeniach. 

Wskazano równie˝ na potrzeb´
dalszego upami´tniania ofiar ponie-
sionych przed 60. laty przez ludnoÊç
polskich kresów po∏udniowo-
-wschodnich.

Jan KRYSTEK

Wizyta przedstawicieli Rady Krajowej Ârodowiska Polskich
Oddzia∏ów Samoobrony Kresów Po∏udniowo-Wschodnich II RP

Tematem rozmów by∏y przygoto-
wania do obchodów 60. roczni-

cy Bitwy o Monte Cassino. Nad ca-
∏oÊcià tegorocznych uroczystoÊci
upami´tniajàcych bohaterski wysi-
∏ek polskich ˝o∏nierzy czuwa Komi-
tet Honorowy, któremu przewodni-

czy Prezydent Ryszard Kaczorow-
ski. Przy okazji wizyty w Urz´dzie
zapozna∏ si´ on z pracami Komitetu
Organizacyjnego obchodów tej
rocznicy oraz stanem przygotowaƒ
do zaplanowanych na maj uroczy-
stoÊci, podczas których oddamy

ho∏d ˝o∏nierzom, którzy walczyli
i polegli w bitwie o s∏ynne wzgórze
klasztorne. E.D.

Od lewej: prof. Adam Dobroƒski,
prezydent Ryszard Kaczorowski, mi-
nister Jan Turski i jego zast´pca Jerzy
Koz∏owski
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Spotkanie
z Ryszardem Kaczorowskim
b. Prezydentem RP
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TTuurrsskkiimm..  WW ssppoottkkaanniiuu  uucczzeessttnniicczzyyllii  ttaakk˝̋ee  zzaasstt´́ppccaa  kkiieerroowwnniikkaa
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Warszawa, 5 marca 2004 roku

Pan Minister
Jan Turski
Kierownik Urz´du do spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych

Szanowny Panie Ministrze,

Odpowiadajàc na proÊb´ Êrodowisk kombatanckich – jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Zwierzchnik
Si∏ Zbrojnych – z satysfakcjà obejmuj´ honorowy patronat nad przypadajàcymi w 2004 roku szczególnie wa˝ny-
mi jubileuszowymi rocznicami zwiàzanymi z czynem zbrojnym Polaków podczas II wojny Êwiatowej.

Dotyczy to 65. rocznicy agresji na Polsk´ we wrzeÊniu 1939 roku, 60. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino w ma-
ju 1944 roku, a tak˝e 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 roku. 

Patronat ten obejmuje równie˝ uroczystoÊci zwiàzane z udzia∏em Polaków przed 60. laty w inwazji aliantów
w Normandii oraz 60. rocznic´ wyzwalania Pó∏nocnej Holandii przez polskie formacje wojskowe.

Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pragn´ przekazaç wyrazy g∏´bokiego szacunku i wdzi´cznoÊci
wszystkim, którzy w mrocznych latach wojennych, gdy Polsk´ po raz kolejny próbowano wymazaç z mapy Êwiata,
podj´li walk´ z najeêdêcà. Jest w dziejach naszego narodu wiele tragicznych zdarzeƒ. Wojny, zabory, powstania,
okupacja, konflikty wewn´trzne. Ale jest te˝ w dziejach naszego narodu inny powtarzajàcy si´ wàtek – zdolnoÊç
do odradzania, odbudowy, rozkwitu. To dawa∏o Polakom si∏y w latach ostatniej wojny i powinno dodawaç ich tak-
˝e dziÊ. PowinniÊmy – jak pisa∏ Norwid – na dnie popio∏ów zniszczeƒ odnajdywaç „gwiaêdzisty dyjament, wieku-
istnego zwyci´stwa zaranie”.

Wiem, ˝e najwznioÊlejsze nawet s∏owa nie sà w stanie osuszyç ∏ez. W imi´ zapobiegania takim jak wojennym
tragediom, musimy urzàdzaç nasze ˝ycie màdrzej, godniej, musimy szanowaç siebie nawzajem.

Z wielkim zadowoleniem przyjà∏em do wiadomoÊci, ˝e Êrodowiska kombatanckie podejmujà inicjatywy powo-
∏ywania honorowych i organizacyjnych komitetów obchodów wspomnianych wydarzeƒ historycznych i ˝o∏nier-
skich kampanii. Ze swej strony b´d´ sprzyja∏ i wspiera∏ takie dzia∏ania. Jest bowiem sprawà oczywistà, ˝e powin-
niÊmy uczyniç wszystko, aby wcià˝ przypominaç i utrwalaç pami´ç Polaków, którzy na wszystkich frontach II woj-
ny Êwiatowej ofiarnie walczyli o wolnoÊç swojej Ojczyzny.

Jestem g∏´boko przekonany, ˝e inicjatywy te zyskajà szeroki rezonans spo∏eczny, a tak˝e uÊwiadomià wszyst-
kim, ˝e wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Ojczyzny nie jest dana raz na zawsze. ˚e sà to najwy˝sze wartoÊci, o które – pa-
mi´tajàc zawsze o doÊwiadczeniach historii – nale˝y zabiegaç codziennie, by Polska by∏a silna i zajmowa∏a godne
miejsce w rodzinie wolnych narodów.

Naszym staraniom o takà w∏aÊnie pozycj´ Polski sprzyjajà dziÊ dobre stosunki ze wszystkimi sàsiadami, udzia∏
Polski w Sojuszu Atlantyckim i – niebawem – w gronie zjednoczonych paƒstw naszego kontynentu.

Szanowny Panie Ministrze,

Prosz´ przekazaç mój najwy˝szy szacunek wszystkim kombatantom i organizatorom jubileuszowych uroczysto-
Êci. Uczyƒmy wszystko, aby mia∏y one przebieg godny ich znaczenia w naszej wspó∏czesnej historii.

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Aleksander KwaÊniewski



SSejm Rzeczypospolitej Polskiej
czci pami´ç wybitnego polskiego
Harcerza hm. Floriana Marcinia-
ka, pierwszego Naczelnika kon-
spiracyjnego Zwiàzku Harcerstwa
Polskiego – Szarych Szeregów.

Hm. Florian Marciniak pe∏-
niàc w okresie 1939-1943 stano-
wisko Naczelnika Szarych Sze-
regów sta∏ si´ jednym ze wspó∏-
twórców Polskiego Paƒstwa

Podziemnego. Pod jego komen-
dà Szare Szeregi zajmowa∏y si´
dzia∏alnoÊcià oÊwiatowo-wycho-
wawczà, przeprowadza∏y akcje
„ma∏ego sabota˝u”, a m∏odzie˝
starszo-harcerska zorganizowa-
na w Grupy Szturmowe prowa-
dzi∏a walk´ zbrojnà.

Hm. Florian Marciniak zosta∏
aresztowany w maju 1943 r. w War-
szawie i po przewiezieniu do obozu

koncentracyjnego Gross-Rosen
zamordowany 20 lutego 1944 r.

Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej czczàc pami´ç hm. Floriana
Marciniaka wyra˝a pragnienie,
aby postaç tego wybitnego Pola-
ka by∏a wzorem dla kolejnych
pokoleƒ polskiej m∏odzie˝y.

„Monitor Polski” Nr 11 z 2004 r.,
poz. 169

KOMBATANT 2004 nr 34

UCHWA¸A

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 20 lutego 2004 r.

w sprawie uczczenia 60 rocznicy Êmierci hm. Floriana Marciniaka
Naczelnika Szarych Szeregów

Wwkrótce po zaniechaniu
akcji „Meksyk III”, a do-
k∏adnie w dzieƒ zama-

chu na Schulza (6 V 1943 roku)
aresztowany zosta∏ Florian. Zdecy-
dowano odbicie.

Dla dodania akcji pewnoÊci
„Orsza” przesunà∏ jej miejsce z pla-
cu Starynkiewicza na odcinek ulicy
Koszykowej pomi´dzy Mokotow-
skà a Marsza∏kowskà. Dowódcà ak-
cji zosta∏ Tadeusz Zawadzki. Nie-
stety, konwój przeje˝d˝ajàcy
zmiennymi trasami nie pojecha∏ te-
go dnia przez Koszykowà, lecz
przez Nowy Âwiat. Akcja nie odby-
∏a si´. Zresztà, jak si´ w chwil´ po-
tem okaza∏o, w konwoju nie by∏o
Floriana. Jego wo˝ono inaczej, i to
nie ze wzgl´du na wa˝noÊç wi´ênia,
z tego bowiem gestapo nie zdawa∏o
sobie sprawy, lecz ze wzgl´du na
fakt, ˝e Florian aresztowany by∏
przez ekip´ poznaƒskiego gestapo.
Po zorientowaniu si´ w sytuacji
„Orsza” zarzàdzi∏ nast´pnà akcj´
tzw. „Chicago”. Ta akcja polega∏a
na dwóch elementach: na krà˝à-
cych po mieÊcie patrolach rozpo-

znawczych i na trwajàcych w pe∏nej
gotowoÊci do walki zespo∏ach bojo-
wych. Sygna∏ musia∏ byç dany drogà
telefonicznà. I tym razem jednak
szcz´Êcie nie dopisa∏o. Gdy war-
szawskie Geesy rozpina∏y na mie-
Êcie czujnà sieç, auto gestapowskie
wioz∏o Floriana sochaczewskà szo-
sà w stron´ Poznania.

Raz jeszcze w historii Grup
Szturmowych pojawi∏o si´ imi´
„Florian”. W lecie tego˝ roku przy-
stàpiono mianowicie do przygoto-
wania realizacji szaleƒczego planu
wyzwolenia Floriana z poznaƒskie-
go wi´zienia. Nim jednak opraco-
wanie trudnej akcji osiàgn´∏o ja-
kieÊ realne kszta∏ty, nadesz∏y z po-
znaƒskiego wi´zienia wiadomoÊci
o wywiezieniu stamtàd Floriana.
Przygotowania do akcji dokonywa-
ne na razie w ma∏ym gronie kilku
kolegów zosta∏y zawieszone. Akcja
ta nosi∏a kryptonim „Bia∏a ró˝a”.

Gdy ucich∏y pierwsze goràce
momenty po aresztowaniu Floria-
na, warszawskie Grupy Szturmo-
we powróci∏y do normalnego ryt-
mu swej pracy. Teraz komend´
nad nimi objà∏ Tadeusz Zawadzki,
gdy˝ „Orsza” przeszed∏ na opró˝-
nionà funkcj´ Naczelnika Szarych
Szeregów.

Fragment ksià˝ki Stanis∏awa Broniew-
skiego „Ca∏ym ˝yciem. Szare Szeregi
w relacji naczelnika”, Warszawa 1983, s.
162-163.

Próby odbicia Floriana



Przed rozpocz´ciem obrad od-
by∏a si´ uroczystoÊç w∏àcze-
nia w sk∏ad Rady Komba-

tanckiej ks. kapelana Stefana Wy-
sockiego, przewodniczàcego Rady
Naczelnej Stowarzyszenia Szarych
Szeregów. Zajmuje on miejsce
opuszczone przez Kazimierza Szy-
maƒskiego, który na w∏asnà proÊb´
odszed∏ z Rady. Akt powo∏ujàcy na
cz∏onka Rady wr´czy∏ ks. kapelano-
wi Stefanowi Wysockiemu minister
Jan Turski.

G∏ównym tematem obrad by∏o
omówienie sprawozdania z dzia∏al-
noÊci Urz´du w ubieg∏ym roku. Po-
niewa˝ kilkunastostronicowy tekst –
którego skrót prezentowaliÊmy
w poprzednim numerze „Komba-
tanta” – cz∏onkowie Rady otrzymali
ju˝ wczeÊniej, na posiedzeniu nie
by∏o potrzeby go referowaç. Jednak
dyskusja nad nim by∏a doÊç o˝ywio-
na. Zabrali w niej g∏os (w kolejno-
Êci) prezesi: Juliusz Krawacki,
Adam Szeworski, Wac∏aw Szklar-
ski, Mieczys∏aw Jarkowski, W∏ady-
s∏aw Matkowski, Stanis∏aw Ozo-
nek, ks. Stefan Wysocki, Boles∏aw
Lisowski, Witold Grzebski, Zbi-
gniew Âcibor-Rylski. Generalnie
wszystkie prezentowane wypowie-
dzi podkreÊla∏y zasadnoÊç opraco-
wania takiego sprawozdania i jego
wysoki poziom. 

Dosyç obszernie na temat ubie-
g∏orocznej pracy Urz´du wypowie-
dzia∏ si´ minister Turski. Rok 2003
przebiega∏ pod znakiem dwóch
wielkich jubileuszy – 60. rocznicy
Êmierci gen. W∏adys∏awa Sikorskie-
go i 60. rocznicy bitwy pod Lenino.
W obu uroczystoÊciach – a równie˝
w wielu mniejszych – Urzàd by∏ or-
ganizatorem lub wspó∏organizato-

rem. Zebrane doÊwiadczenia po-
winny procentowaç w ciàgu najbli˝-
szych miesi´cy, bo zbli˝ajà si´ kolej-
ne obchody. 

Przed Urz´dem stoi te˝ trudne
zadanie sprawnego rozpatrzenia
ok. 30 tys. nowych wniosków
o przyznanie uprawnieƒ komba-
tanckich oraz Êwiadczeƒ dla robot-
ników przymusowych. TrudnoÊç po-
lega na tym, ˝e – mimo dodatkowej
pracy – nie zostanie zwi´kszona
liczba pracowników Urz´du,
a wszystkie rezerwy wewn´trzne zo-
sta∏y ju˝ wykorzystane.

Obszerna dyskusja obfitowa∏a
w wiele wàtków. Mówiono o tym, ˝e
choç uprawnienia kombatanckie
w minionym roku nie by∏y uszczu-
plane i w obecnym bud˝ecie rów-
nie˝ nie przewiduje si´ zmian, sytu-
acja Êrodowisk kombatanckich staje
si´ trudniejsza. Wp∏ywajà na to nie
tylko k∏opoty materialne, ale te˝ co-
raz bardziej zaawansowany wiek
kombatantów.

PodkreÊlano k∏opoty stowarzy-
szeƒ kombatanckich, którym coraz
trudniej si´ utrzymaç; zwracano
uwag´ na koniecznoÊç ÊciÊlejszego
wspó∏dzia∏ania Urz´du ze stowarzy-
szeniami. 

Podczas dyskusji wywo∏ana zo-
sta∏a równie˝ sprawa rozpatrywanej
obecnie przez Sejm nowelizacji
ustawy kombatanckiej. Jak wiado-
mo, projekt nowelizacji, opracowa-
ny przez pos∏ów Sojuszu Lewicy
Demokratycznej dwa lata temu, by∏
szeroko konsultowany z kombatan-
tami. (W „Kombatancie”, nr 11
z 2002 roku, pisaliÊmy o poÊwi´co-
nym temu projektowi specjalnym
posiedzeniu Rady). Przedstawiciele
Êrodowiska kombatanckiego, zgod-

nie z zasadà „nic o nas, bez nas”,
która konsekwentnie jest stosowana
przez Urzàd, bezpoÊrednio uczest-
niczà w pracach sejmowych. 

Osobnym punktem obrad by∏a
informacja przekazana cz∏onkom
Rady przez przedstawicieli Mini-
sterstwa Zdrowia – wicedyrektora
Departamentu Spraw Obronnych
Stefana Pechciƒskiego i wicedyrek-
tor Departamentu Organizacji
Ochrony Zdrowia Dagmar´ Korba-
siƒskà. Informacja dotyczy∏a przy-
gotowywanych obecnie w Minister-
stwie nowych rozwiàzaƒ w sprawie
finansowania opieki zdrowotnej.
Pracuje nad tym specjalnie powo∏a-
ny zespó∏, któremu postulaty kom-
batanckie zosta∏y przekazane. Ge-
neralnie chodzi o umo˝liwienie
kombatantom lepszego dost´pu do
Êwiadczeƒ zdrowotnych – szczegól-
nie opiekuƒczych i piel´gnacyjnych.
Przedstawiciele resortu zapewnili
Rad´ o bardzo przychylnym dla
kombatantów nastawieniu ministra
Leszka Sikorskiego. Nie by∏a to de-
klaracja bez pokrycia. Âwiadczy
o tym choçby zamieszczona obok
korespondencja ministra Sikorskie-
go z prezesem Zwiàzku Sybiraków
Ryszardem Reiffem, z której wyni-
ka, ˝e dokonywana obecnie wymia-
na legitymacji, która tak niepokoi
Sybiraków, nie powinna mieç wi´k-
szego znaczenia dla zakresu ich
uprawnieƒ dotyczàcych ochrony
zdrowia.

Przy okazji przypominamy, ˝e
termin wymiany – zgodnie z ustawà
z 11 paêdziernika 2002 roku o zmia-
nie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich ro-
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Z ostatniej chwili

Posiedzenie Rady Kombatanckiej

Ciàg dalszy na str. 6
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dzin, ustawy o kombatantach oraz nie-
których osobach b´dàcych ofiarami
represji wojennych i okresu powojen-
nego, ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o zasi∏-
kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wy-
chowawczych („Dziennik Ustaw”
nr 181 z 2002 roku) – up∏ywa 15 listo-
pada br.

Ostatni punkt obrad Rady po-
Êwi´cony by∏ przygotowaniom do te-
gorocznych obchodów rocznico-
wych. Prezentujàcy go zast´pca kie-
rownika Urz´du Jerzy Koz∏owski
rozpoczà∏ swoje wystàpienie od od-
czytania zebranym listu prezydenta
Aleksandra KwaÊniewskiego skie-
rowanego na r´ce ministra Jana
Turskiego. List ten publikujemy na
stronie 3 niniejszego numeru
„Kombatanta”.

Nast´pnie wiceminister Ko-
z∏owski omówi∏ krótko kalenda-
rium tegorocznych uroczystoÊci
kombatanckich, zatrzymujàc si´
przy trzech – 60. rocznicy Bitwy

o Monte Cassino, 60. rocznicy wy-
buchu Powstania Warszawskiego
i 65. rocznicy wybuchu II wojny
Êwiatowej. Stan zaawansowania
prac w naszym Urz´dzie nad przy-
gotowaniem tych uroczystoÊci jest
zró˝nicowany, poniewa˝ nie we
wszystkich przedsi´wzi´ciach
Urzàd uczestniczy – na przyk∏ad
60. rocznica wybuchu Powstania to
domena w∏adz Warszawy. 

Najbli˝sza uroczystoÊç – ju˝
w maju – to rocznica walk 2 Kor-
pusu o Monte Cassino. Obchody
odb´dà si´ w kraju i we W∏oszech,
dokàd ma polecieç samolotem
Prezydenta RP kilkusetosobowa
delegacja ˝o∏nierzy gen. Andersa.
W programie przewidywana jest
mi´dzy innymi audiencja general-
na u Ojca Âwi´tego. W specjalnie
przygotowywaniem numerze
„Kombatant” dok∏adnie przed-
stawi uroczyste obchody rocznicy
Bitwy.

Bo˝ena MATERSKA

Ciàg dalszy ze str. 5
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STEFAN WYSOCKI – hm.,
przewodniczàcy Rady Naczelnej
i kapelan Stowarzyszenia
Szarych Szeregów.

Do harcerstwa (do 49 harcerskiej
dru˝yny kolejowej w ¸owiczu) wstà-
pi∏ jeszcze przed wojnà. W konspira-
cji od prze∏omu lat 1942-1943. Dru-
˝ynowy patroli Zawiszaków a potem
Szkó∏ Bojowych, uczestnik wielu ak-
cji z zakresu tzw. ma∏ego sabota˝u.

W marcu 1945 r. bra∏ udzia∏
w odbiciu z wi´zienia w ¸owiczu
osiemdziesi´ciu osób aresztowa-
nych przez NKWD.

Po wojnie organizowa∏ w ¸owi-
czu prac´ harcerskà. W 1947 r. uzy-
ska∏ stopieƒ instruktorski podharc-
mistrza. Kiedy dwa lata póêniej
wstàpi∏ do seminarium, w∏adze
harcerskie usun´∏y go z organizacji. 

Centralna Bibliote-
ka Wojskowa, która
jest najwi´kszà i naj-
starszà ksià˝nicà Woj-
ska Polskiego, w czerw-
cu br. obchodziç b´dzie
jubileusz 85-lecia. 

Dzi´ki bezinteresownej pomocy ofiarodawców – insty-
tucji, stowarzyszeƒ i osób prywatnych w ciàgu ostatnich
pi´tnastu lat zbiory biblioteki wzbogaci∏y si´ o blisko 100
tys. jednostek bibliotecznych. Sà wÊród nich unikalne pa-
miàtki po ˝o∏nierzach polskich, uczestnikach walk o nie-
podleg∏oÊç w latach I i II wojny Êwiatowej.

Wszystkim, którzy przyczynili si´ do wzbogacenia
naszych zbiorów sk∏adam wyrazy g∏´bokiej wdzi´czno-
Êci i uznania.

JednoczeÊnie zwracam si´ z apelem o dalsze nadsy-
∏anie lub bezpoÊrednie przekazywanie oryginalnych,
historycznych dokumentów wojskowych (instrukcji,
rozkazów, legitymacji s∏u˝bowych, fotografii, ulotek,
plakatów, szkiców i map) oraz rzadkich ksià˝ek i czaso-
pism o tematyce wojskowej.

Jestem g∏´boko przekonany, ˝e wspólnym wysi∏kiem
mo˝emy znacznie wzbogaciç dokumentacj´ obrazujàcà
zarówno histori´, jak wspó∏czesnoÊç Wojska Polskiego.

Dyrektor CBW
p∏k dr Andrzej Weso∏owski

adres: 04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 109
www.cbw.wp.mil.pl e-mail: cbw@wp.mil.pl

fax 681 69 40, tel. 681 73 86, 673 76 59

Apel
Centralnej Biblioteki
Wojskowej
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Warszawa, 19 lutego 2003 r.

Pan

Ryszard Reiff

Prezes

Zwiàzku Sybiraków

Szanowny Panie Prezesie

W odpowiedzi na pismo Pana Prezesa z dnia 12 stycznia br. sygn. ZG/1a/04, dotyczàce uprawnieƒ z zakresu
ochrony zdrowia dla Sybiraków posiadajàcych legitymacj´ osoby represjonowanej, uprzejmie informuj´, i˝ obec-
nie w Ministerstwie Zdrowia opracowywana jest szeroka nowelizacja ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszech-
nym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

W projekcie nowelizacji zosta∏y równie˝ uwzgl´dnione postulaty zg∏oszone w piÊmie Pana Prezesa dotyczàce
wprowadzenia do ustawy poj´cia „osoby represjonowanej” oraz zosta∏ uregulowany tzw. otwarty system dost´pu
do przedmiotów ortopedycznych i Êrodków pomocniczych, co równie˝ przyczyni si´ do ich lepszego dost´pu dla
inwalidów wojennych i wojskowych, w tym dla Sybiraków.

Ponadto uprzejmie informuj´, i˝ przedmiotowy projekt w ramach konsultacji mi´dzyresortowych i spo∏ecznych
zostanie przekazany do zaopiniowania równie˝ Panu Prezesowi i jednoczeÊnie wyra˝am nadziej´, ˝e wzajemna
wspó∏praca przyczyni si´ do poprawy sytuacji inwalidów wojennych i wojskowych w zakresie dost´pu do ochrony
zdrowia.

Z powa˝aniem

Minister Zdrowia

Leszek Sikorski

Zgodnie z art. 7 ustawy z 11 paêdziernika 2002 roku
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz
niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz ustawy o zasi∏kach rodzinnych, piel´-
gnacyjnych i wychowawczych („Dziennik Ustaw” z 2002,
Nr 181, poz. 1515 – jej pe∏ny tekst opublikowaliÊmy
w „Kombatancie” nr 11/2002) – ksià˝ki inwalidy wojen-
nego (wojskowego) wystawione przed dniem wejÊcia
w ˝ycie tej ustawy, zachowujà wa˝noÊç przez okres
dwóch lat. Termin ten up∏ywa 15 listopada br. 

Dla osób represjonowanych sprawy zwiàzane z wy-
mianà reguluje Rozporzàdzenie ministra gospodarki,
pracy i polityki spo∏ecznej z 11 marca 2003 roku w spra-
wie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby re-
presjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania
oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej. Zosta∏o
ono opublikowane w „Dzienniku Ustaw” Nr 61 z 10
kwietnia 2003 roku. Osobie, która ma przyznanà rent´
inwalidy wojennego, legitymacj´ wymienia - na wniosek
zainteresowanego – organ rentowy, który t´ rent´ przy-
zna∏.

Wymiana „ksià˝ki inwalidy wojennego” na „legityma-
cj´ osoby represjonowanej” budzi niepokój wÊród repre-
sjonowanych. 3 grudnia ub. roku kierownik Urz´du ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Turski
zwróci∏ si´ do ministra zdrowia z proÊbà o wprowadzenie
zmian w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia. Zmiany te polega∏yby na wpisa-
niu osób represjonowanych jako uprawnionych do korzy-
stania ze Êwiadczeƒ zgodnie z art. 12 ust. 2, pkt 1 ustawy
kombatanckiej oraz wpisaniu legitymacji osób represjo-
nowanych jako uprawniajàcej do korzystania ze Êwiad-
czeƒ zdrowotnych, w tym z bezp∏atnych leków. Z podob-
nym pismem do Ministerstwa Zdrowia wystàpi∏y: Zw. Sy-
biraków, Zw. Inwalidów Wojennych RP i Zw. Ociemnia-
∏ych ˚o∏nierzy RP.

Poni˝ej drukujemy list ministra Leszka Sikorskiego,
skierowany w powy˝szej sprawie do Zw. Sybiraków. Ad-
resat listu, prezes Ryszard Reiff, przesy∏ajàc go do wia-
domoÊci ministrowi Janowi Turskiemu, napisa∏ m.in.:
Z wielkà radoÊcià dziel´ si´ wiadomoÊcià o pozytywnym
rozpatrzeniu naszej proÊby w sprawie dotyczàcej bezp∏at-
nych leków dla „osób represjonowanych”. Wyraênie o tym
pisze minister zdrowia.(…) Kamieƒ spad∏ z serca. 

B.M.

Wa˝ne dla posiadajàcych legitymacj´ osoby represjonowanej

Dobra wiadomoÊç
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Proponuj´ zaczàç naszà rozmow´
od kilku ogólnych wiadomoÊci
o OZ˚BCh.

– Jako samodzielna organizacja
kombatantów dzia∏amy od wrzeÊnia
1992 r. Na czele Zarzàdu G∏ównego
stanà∏ Komendant G∏ówny Batalio-
nów Ch∏opskich, gen. Franciszek
Kamiƒski. Wezwa∏ on wszystkich
swoich ˝o∏nierzy do wst´powania
w nasze szeregi. Niestety, nie wszy-
scy rozkazu pos∏uchali. W Lublinie
dzia∏a∏o ju˝ Stowarzyszenie By∏ych
˚o∏nierzy BCh Okr´g IV, a w Krako-
wie Ma∏opolski Zwiàzek ˚o∏nierzy
VI Okr´gu BCh. Najwi´cej kolegów
pozosta∏o nadal w Êrodowisku ˝o∏-
nierzy BCh przy Zarzàdzie G∏ów-
nym Zwiàzku Kombatantów RP i b.
Wi´êniów Politycznych (dawny
ZBoWiD). Powo∏ano wprawdzie
Rad´ Wspó∏dzia∏ania i opracowano
jej regulamin, ale dzia∏ania te nie
przynios∏y po˝àdanych owoców.

DziÊ nie ma ju˝ wi´kszego znacze-
nia przynale˝noÊç kombatancka czy
partyjna bechowca. Najwa˝niejsze
jest to, co ka˝dy z nas robi dla utrwa-
lenia prawdy i pami´ci o wsi walczà-
cej w latach 1939–1945 o Polsk´ wol-
nà i demokratycznà, prawdy o losach
rodaków w latach wojny i okupacji
oraz to, jak przekazuje te szczytne
tradycje m∏odemu pokoleniu. I rów-
nie wa˝ne jest to, co wszyscy robimy
dla polepszenia warunków bytowych,
zdrowotnych, socjalnych ka˝dego
kombatanta potrzebujàcego pomocy.

Nasze szeregi – niestety – szybko
ostatnio topniejà. Pozosta∏o nas
w OZ˚BCh ju˝ tylko 5,5 tys., jestem
bardzo zadowolony z naszej aktyw-
noÊci.

Jakie szczególne cechy charaktery-
zowa∏y Bataliony Ch∏opskie.

– Mo˝e to zabrzmieç nieskrom-
nie, pragn´ jednak mocno podkre-
Êliç, ˝e jesteÊmy dumni z tego, ˝e
nale˝eliÊmy do tej armii. Dumni
z jej rozlicznych bojowych, oÊwiato-
wych, kulturalnych i humanitarnych
dokonaƒ dla dobra wsi polskiej i ca-
∏ej Ojczyzny. Dumni i z tego, ˝e kie-
dy z trudu i znoju ˝o∏nierzy Polska
znów powsta∏a by ˝yç, przypad∏ nam
historyczny nakaz odbudowy kraju
ze zniszczeƒ. I nigdy nie wystawiali-
Êmy za to rachunków.

I mamy drugi wielki powód do
dumy – ˝e s∏u˝yliÊmy pod wodzà na-
szego Komendanta G∏ównego
Franciszka Kamiƒskiego, legendar-
nego genera∏a dywizji, kawalera Or-
deru Or∏a Bia∏ego, honorowego
obywatela miasta ZamoÊcia i sto-
∏ecznego miasta Warszawy, przyj´-
tego ostatnio przez KoÊció∏ katolic-
ki do panteonu Wielkich Polaków
w Archikatedrze Warszawskiej.

èród∏em niewyczerpanych si∏
potrzebnych do tej walki i tej pracy
by∏o nasze wychowanie, w szczegól-
noÊci w Zwiàzku M∏odzie˝y Wiej-
skiej RP „Wici”. Dzi´ki Êwiat∏ym
„wiciarzom” szybko wyros∏a w oku-
powanym kraju formacja zbrojna li-
czàca 160 tys. zaprzysi´˝onych ˝o∏-
nierzy BCh i 20 tysi´cy cz∏onkiƒ Lu-
dowego Zwiàzku Kobiet. Nie by∏o
w ca∏ej okupowanej Europie takiej
drugiej armii, sk∏adajàcej si´ z ch∏o-
pów, dowodzonej przez ch∏opów
i przez ch∏opskiego komendanta.
U nas nie by∏o zdrad, wsyp ani de-

nuncjacji, nikt nie splami∏ sobie ràk
bratnià krwià. U nas by∏a szczeroÊç,
uczciwoÊç i ˝yczliwoÊç, przyjaêƒ, so-
lidarnoÊç i poÊwi´cenie. Bataliony
Ch∏opskie to „Wici” czasu wojny.

Bardzo niepokoi nas, ˝e tak szyb-
ko zamiera etos Polaka – patrioty,
obroƒcy substancji spo∏ecznej i naro-
dowej. Dlatego tak g∏oÊno wo∏amy
o powrót do wychowania m∏odych
pokoleƒ w duchu wiciowych idei
i wartoÊci. Du˝o uwagi poÊwi´camy
wi´zi ze 155 szko∏ami podstawowymi
i Êrednimi majàcymi za patrona Ba-
taliony Ch∏opskie, gen. Franciszka
Kamiƒskiego lub innych dzia∏aczy
ruchu ludowego i dowódców BCh.
Ogólnopolski Zwiàzek ˚o∏nierzy
BCH obchodzi∏ ostatnio bardzo
uroczyÊcie 60. rocznic´ Powstania
Zamojskiego.

– Znamy tragizm wysiedleƒ, za-
g∏ady oraz toczone z determinacjà
walki obronne Batalionów Ch∏op-
skich i Armii Krajowej, miejsca bitew
i bojów pod Wojdà, Zaborecznem,
Ró˝à, D∏ugim Kàtem, Lasowcami
oraz w setkach innych miejscowoÊci.
Z nale˝nym szacunkiem wspomina-
my uczestników tych walk, oddajemy
ho∏d pami´ci tysi´cy zamordowanych
mieszkaƒców Zamojszczyzny. A jed-
noczeÊnie mamy do czynienia z za-
mazywaniem i fa∏szowaniem historii.

Przyk∏adów jest wiele. Oto jeden
z nich: ju˝ w latach 50. umieszczono
na Grobie Nieznanego ˚o∏nierza ta-
blic´ z napisem: „Wojda 30 XII 1942
– Zaboreczno 1 II 1943 r.”. W 1991 r.,
w ramach tak zwanej dekomunizacji,
tablic´ zdj´to i zawieszono innà z na-
pisem: „Zamojszczyzna 30 XII 1942
– 5 II 1943”. Dlaczego? I przyk∏ad
nast´pny: byliÊmy drugà armià Pol-
skiego Paƒstwa Podziemnego, wa˝-
nym cz∏onem Armii Krajowej. To
dlaczego na pomniku ku chwale Pol-

STANIS¸AW OZONEK JesteÊmy dumni,
˝e nale˝eliÊmy do BCh
RRoozzmmoowwaa  zz pprreezzeesseemm  OOggóóllnnooppoollsskkiieeggoo  ZZwwiiààzzkkuu  ˚̊oo∏∏--
nniieerrzzyy  BBaattaalliioonnóóww  CChh∏∏ooppsskkiicchh  SSttaanniiss∏∏aawweemm  OOzzoonnkkiieemm
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skiego Paƒstwa Podziemnego nie ma
nawet najmniejszej wzmianki o Ba-
talionach Ch∏opskich?

JesteÊmy g∏´boko przekonani, ˝e
wieÊ walczàca w czasie drugiej wojny
Êwiatowej o wolnoÊç i demokracj´
musi mieç w stolicy pomnik chwa∏y.
I od 5 lat w∏adze tego miasta ciàgle
odmawiajà nam lokalizacji takiego
pomnika. Ch∏opom przewróci∏o si´
w g∏owie – s∏ysza∏em komentarz ja-
kiegoÊ çwierçinteligenta. Inny zapy-
ta∏: Czy na wsi nie ma ju˝ miejsca na
pomniki? Czy mo˝emy si´ czuç do-
brze w tej sytuacji? Na szcz´Êcie pre-
zydent miasta sto∏ecznego Warszawy
potwierdzi∏, ˝e „wieÊ walczàca po-
winna mieç swój pomnik w Stolicy”.

Panie Prezesie, rozumiem i podzie-
lam gorycz ˝o∏nierzy BCh. Ale mo-
˝e ju˝ wystarczy tych przyk∏adów.
Jak si´ uk∏adajà stosunki bechow-
ców i waszego Zwiàzku z innymi
zwiàzkami kombatanckimi?

– MyÊl´, ˝e nie ma podstaw do
narzekania. Wi´kszoÊç naszych
cz∏onków ostatni rok swej dzia∏al-
noÊci konspiracyjnej sp´dzi∏a w sze-
regach Armii Krajowej. Odbywamy
cz´ste rozmowy z w∏adzami Âwiato-
wego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej. Prezes Stanis∏aw Karol-
kiewicz nigdy nie ukrywa swojego
szacunku dla wielkiego patriotyzmu
wsi polskiej, bez której pomocy nie
utrzyma∏by si´ ˝aden oddzia∏ party-
zancki. No, bo kto by go wy˝ywi∏
i przyjà∏ pod swój dach. 5 sierpnia
ub.r. odby∏o si´ spotkanie przedsta-
wicieli w∏adz naczelnych ÂZ˚AK
i OZ˚BCh, w czasie którego doko-
nano wymiany informacji i zadekla-
rowano wol´ Êcis∏ego wspó∏dzia∏a-
nia. Z prezesem ZKRPiBWP gene-
ra∏em Wac∏awem Szklarskim rów-
nie˝ dochodzi do cz´stych spotkaƒ.
Przedstawiciele tego Zwiàzku biorà
udzia∏ w naszych uroczystoÊciach,
my – w ich uroczystoÊciach.

To mo˝e jeszcze ostatnie, bardzo
aktualne pytanie: Czy potrzebna
jest zmiana ustawy kombatanckiej?

– Ciàg∏e „grzebanie” w ustawie
kombatanckiej budzi w nas komba-

tantach coraz wi´kszà z∏oÊç i gorycz.
Ale mimo to potrzebna jest jeszcze
jedna, chyba ju˝ 24. nowelizacja.
OczywiÊcie nie po to, ˝eby odebraç
kombatantom jakàÊ czàstk´ honoru
i uprawnieƒ. Konieczne jest klarowne
doprecyzowanie, kto i jak b´dzie wyli-
cza∏ 10-procentowy dodatek komba-
tancki i kto odpowiada w praktyce za
realizacj´ wszystkich zapisów w spra-
wie opieki socjalnej i zdrowotnej.

I rzecz moim zdaniem chyba
jeszcze wa˝niejsza, chodzi o klarow-
ne doprecyzowanie artyku∏u 21
ustawy. Od poczàtku protestowali-
Êmy i nadal protestujemy przeciwko
zaliczeniu Milicji Obywatelskiej
w ca∏oÊci do formacji zbrodniczych.
W latach 1945–1947 trwa∏a ostra
walka o w∏adz´ w Polsce prowadzo-
na g∏ównie przez jedynà wówczas
parti´ opozycyjnà, jakà by∏o Polskie
Stronnictwo Ludowe i ÊciÊle wspó∏-
dzia∏ajàcy z nim Zwiàzek M∏odzie-
˝y Wiejskiej „Wici”. Przypomn´, ˝e
80% delegatów na Kongres PSL
obradujàcy w styczniu 1946 r. to by-
li ˝o∏nierze BCh. Polskie Stronnic-
two Ludowe i ZMW „Wici” kiero-
wa∏y do tworzàcych si´ wówczas
struktur w∏adz swoich ludzi, bo
chcia∏y wygraç wybory w styczniu
1947 r. i odebraç w∏adz´ komuni-
stom. Nikt nie przewidzia∏, ˝e wy-
bory zostanà a˝ tak sfa∏szowane.

By∏ specjalny rozkaz Komen-
danta G∏ównego BCh Franciszka
Kamiƒskiego o wchodzeniu do or-
ganów MO. Tych ludzi w absolutnej
wi´kszoÊci wyrzucono z milicji w la-
tach 1946–1948. Nie wolno im
obecnie odbieraç honoru. Ludziom
kierowanym do MO przez organi-
zacje niepodleg∏oÊciowe trzeba jak
najszybciej i bez zb´dnej biurokra-
cji zwróciç honor i legitymacje wraz
z przeprosinami. I nie wymagaç, ˝e-
by udowodnili, przez kogo zostali
tam skierowani. Pozostali niech
przedstawià zaÊwiadczenia z IPN,
˝e ich kartoteka nie jest obcià˝ona.

Dzi´kuj´ za rozmow´.

Rozmawia∏ Adam DOBRO¡SKI

23 wrzeÊnia we Wroc∏awiu
w Klubie ÂOW odby∏ si´ XIV Zjazd Dele-
gatów Zwiàzku Inwalidów Wojennych
RP Okr´gu DolnoÊlàskiego. Podczas
posiedzenia wybrano w∏adze: prezesem
Zarzàdu Okr´gu zosta∏ ponownie Cze-
s∏aw D∏ugosz a przewodniczàcym Okr´-
gowej Komisji Rewizyjnej ponownie Ja-
nusz Lichterowicz. Prezes ZIW RP Ma-
rian Kazubski wr´czy∏ dzia∏aczom Z∏ote
i Srebrne Honorowe Odznaki ZIW RP
oraz medale „Zwyci´ska Nike”. Medale
otrzymali m.in.: marsza∏ek województwa
dolnoÊlàskiego Henryk Go∏´biewski,
prezes ZO ZKRPiBWP Jan ˚u∏awiƒski,
prezes ZO OZ˚BCh Jan Paluchniak.

25wrzeÊnia w Poznaniu ÂZ˚AK
Okr´g Wielkopolska zorganizowa∏, opra-
cowanà przez Komisj´ Historycznà Za-
rzàdu, sesj´ popularnonaukowà „Dzie∏o
i Pami´ç”. Jej celem by∏o przypomnienie
dzia∏aƒ bojowych i organizacyjnych Ko-
mendanta ZWZ i Dowódcy AK – Stefana
Roweckiego i jego zwiàzków z Wielko-
polskà. W konferencji uczestniczy∏o kil-
kanaÊcie delegacji poznaƒskich szkó∏. 

26 wrzeÊnia w Cz´stochowie
odby∏y si´ uroczyste obchody Dnia Pol-
skiego Paƒstwa Podziemnego oraz 64.
rocznicy powstania Szarych Szeregów.
Po mszy Êw. w koÊciele pw. NajÊwi´tsze-
go Imienia Maryi, na Placu Pami´ci Na-
rodowej przeprowadzono Apel Pole-
g∏ych i z∏o˝ono kwiaty. UroczystoÊci za-
koƒczy∏o harcerskie ognisko.

26 wrzeÊnia w Opolu staraniem
Zespo∏u ds. Wspó∏pracy ˚o∏nierzy Armii
Krajowej i Batalionów Ch∏opskich zorgani-
zowano uroczystoÊç z okazji Dnia Pod-
ziemnego Paƒstwa Polskiego. Po mszy
Êw. w intencji Ojczyzny, przed Pomnikiem
AK odby∏ si´ Apel Poleg∏ych i z∏o˝ono
kwiaty. W Publicznej Szkole Podstawowej
nr 29 im. Armii Krajowej odby∏a si´ akade-
mia, podczas której zapoznano zebranych
z historià Podziemnego Paƒstwa Polskie-
go, a chór kombatancki „Echo” zaÊpiewa∏
kilka pieÊni patriotycznych i ˝o∏nierskich.

27 wrzeÊnia w D´bicy w 64.
rocznic´ powstania Podziemnego Paƒ-
stwa Polskiego zosta∏a odprawiona uro-
czysta msza Êw. w intencji poleg∏ych ˝o∏-
nierzy polskich i partyzantów. Nast´pnie
uczestnicy udali si´ na Cmentarz Wojen-
ny, gdzie poÊwi´cono symboliczny grób
dowódcy Zgrupowania AK „Deser” mjr.
Adama Lazarowicza. Organizatorem by∏o
Ârodowisko 5 Pu∏ku Strzelców Konnych
AK w D´bicy.

Ciàg dalszy na str. 17
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ZASADY I KRYTERIA
przyznawania Êrodków finansowych bud˝etowej dotacji celowej na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadaƒ realizowanych
przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych,

w tym fundacje i stowarzyszenia

Zasady i kryteria przyznawania dotacji

DDeeccyyzzjjàà  kkiieerroowwnniikkaa  UUrrzz´́dduu  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh  zz ddnniiaa
2266  lluutteeggoo  22000044  rr..  wwpprroowwaaddzzoonnee  zzoossttaa∏∏yy  zzaassaaddyy  ii kkrryytteerriiaa  pprrzzyyzznnaawwaanniiaa  ÊÊrrooddkkóóww  ffiinnaannssoo--
wwyycchh  bbuudd˝̋eettoowweejj  ddoottaaccjjii  cceelloowweejj  nnaa  ffiinnaannssoowwaanniiee  lluubb  ddooffiinnaannssoowwaanniiee  kkoosszzttóóww  zzaaddaaƒƒ  rreeaallii--
zzoowwaannyycchh  pprrzzeezz  jjeeddnnoossttkkii  nniiee  zzaalliicczzoonnee  ddoo  sseekkttoorraa  ffiinnaannssóóww  ppuubblliicczznnyycchh,,  ww ttyymm  ffuunnddaaccjjee
ii ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa..  PPoonnii˝̋eejj  ddrruukkuujjeemmyy  ppee∏∏nnyy  tteekksstt  ZZaa∏∏ààcczznniikkaa  nnrr  11  ddoo  tteejj  DDeeccyyzzjjii..

W Urz´dzie obowiàzujà nast´pujàce zasady i kryte-
ria przyznawania oraz sposób rozliczania Êrodków fi-
nansowych bud˝etowej dotacji celowej, b´dàcych
w dyspozycji Kierownika Urz´du do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, na finansowanie lub do-
finansowanie kosztów zadaƒ zleconych do realizacji
jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów pu-
blicznych w tym fundacjom i stowarzyszeniom - art. 69
ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy o finansach publicznych:

1. Ârodki dotacji celowej na finansowanie lub dofi-
nansowanie kosztów zadania zleconego do realizacji
uprawnionej jednostce przekazywane sà na podstawie
umowy.

2. Podstawowym kryterium przyznania dotacji jest
merytoryczna zasadnoÊç oferty i jej zgodnoÊç z zadania-
mi okreÊlonymi w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiara-
mi represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002
r. Nr 42, poz. 371 z póên. zm.), rozporzàdzeniu Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 10 paêdziernika 2001 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania i organizacji Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicz-
nego i o wolontariacie oraz z przepisami rozporzàdzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29
paêdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zada-
nia publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie za-
dania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

3. Dotacja mo˝e byç przeznaczona na realizacj´ na-
st´pujàcych zadaƒ:

3.1 organizacja krajowych i zagranicznych zjazdów
i uroczystoÊci Êrodowisk kombatanckich oraz ofiar
wojny i ofiar represji.

W ramach powy˝szego zadania Urzàd mo˝e finan-
sowaç lub dofinansowaç koszty:

a) oprawy artystycznej uroczystoÊci;
b) druku plakatów i zaproszeƒ;
c) zakupu kwiatów;
d) wynajmu sali i nag∏oÊnienia;
e) przewozu uczestników;
f) wy˝ywienia i zakwaterowania uczestników;
g) inne koszty zwiàzane z organizacjà uroczystoÊci.
Finansowanie lub dofinansowanie kosztów wyjaz-

dów na obchody i uroczystoÊci rocznicowe odbywa si´
na nast´pujàcych zasadach:

a) finansowanie lub dofinansowanie kosztów wyjaz-
dów na obchody i uroczystoÊci rocznicowe (w których
biorà udzia∏ kombatanci – uczestnicy walk na danym
terenie, zrzeszeni w ró˝nych stowarzyszeniach i zwiàz-
kach kombatanckich), odbywa si´ na podstawie ustaleƒ
dokonanych na posiedzeniach komitetów organizacyj-
nych;

b) organizatorzy uroczystoÊci sà zobowiàzani do
ubezpieczenia wszystkich uczestników wyjazdu.

3.2 upami´tnianie miejsc historycznych wydarzeƒ,
czynów zbrojnych i innych form dzia∏alnoÊci niepodle-
g∏oÊciowej, m´czeƒstwa i represji, a tak˝e upami´tnia-
nie osób zwiàzanych z tymi wydarzeniami.

W ramach powy˝szego zadania Urzàd finansuje lub
dofinansowuje:

a) upami´tnianie miejsc historycznych wydarzeƒ
walk i m´czeƒstwa oraz osób zwiàzanych z tymi miej-
scami w formie pomników, obelisków, tablic, epitafiów;
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b) renowacj´ pomników, obelisków, tablic;
c) zakup i konserwacj´ sztandarów; 
d) bicie medali pamiàtkowych;
e) zbieranie w terenie dokumentacji czynów zbroj-

nych i innych form dzia∏alnoÊci niepodleg∏oÊciowej.

4. Dotacja w szczególnoÊci nie mo˝e byç przezna-
czona na:

a) sp∏at´ zaleg∏ych zobowiàzaƒ wnioskujàcych orga-
nizacji i instytucji;

b) bie˝àce koszty funkcjonowania organizacji lub in-
stytucji nie zwiàzane z realizacjà zadania (np. czynsz,
energia elektryczna, op∏aty telefoniczne);

c) wynagrodzenia (sk∏adki na ubezpieczenie spo-
∏eczne i inne pochodne od wynagrodzeƒ) oraz premie
i nagrody;

d) tworzenie nowych organizacji i instytucji;
e) koszty zakupu nieruchomoÊci;
f) koszty przejazdów i posiedzeƒ organów statuto-

wych organizacji;
g) imprezy objazdowe i wycieczki;
h) koszty obs∏ugi Wojewódzkich Rad Kombatanckich;
i) zjazdy sprawozdawczo-wyborcze organizacji;
j) odznaczenia wewnàtrzorganizacyjne.

5. Dotacja nie mo˝e byç przyznana, gdy realizacja
zadania zak∏ada w przysz∏oÊci koniecznoÊç sta∏ego fi-
nansowania lub dofinansowania tego zadania ze Êrod-
ków bud˝etu Urz´du.

6. Zleceniobiorca, który otrzyma∏ dotacj´ i wydatko-
wa∏ przyznane Êrodki niezgodnie z przeznaczeniem lub
nie rozliczy∏ ich zgodnie z umowà, nie mo˝e ubiegaç si´
o przyznanie dotacji przez kolejne 3 lata. 

7. Oferty dotyczàce przyznania dotacji na finanso-
wanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadania
sk∏adane sà w Departamencie Stowarzyszeƒ i Spraw
Socjalnych, za poÊrednictwem zarzàdów g∏ównych pod-
miotów sk∏adajàcych ofert´. Rozpatrywane b´dà wy-
∏àcznie oferty z∏o˝one na druku stanowiàcym za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Po-
lityki Spo∏ecznej z dnia 29 paêdziernika 2003 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania.

Oferta dotyczàca zadania okreÊlonego jako upa-
mi´tnianie miejsc historycznych wydarzeƒ walk i m´-
czeƒstwa oraz osób zwiàzanych z tymi miejscami w for-
mie pomników, obelisków, tablic, epitafiów powinna
zawieraç tak˝e:

a) pisemnà opini´ Rady Ochrony Pami´ci Walk
i M´czeƒstwa; 

b) pisemnà zgod´ w∏aÊciciela terenu lub budynku,
na którym b´dzie si´ znajdowaç obiekt;

c) projekt wykonawczy.

Rozpatrywane b´dà wy∏àcznie oferty zawierajàce
wszystkie wymagane dokumenty.

8. W razie potrzeby Dyrektor Departamentu Stowa-
rzyszeƒ i Spraw Socjalnych mo˝e wystàpiç do oferenta
o przed∏o˝enie dodatkowych dokumentów lub infor-
macji niezb´dnych do w∏aÊciwej oceny oferty.

9. Dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw
Socjalnych po przeprowadzonej analizie i potwierdze-
niu przez G∏ównego Ksi´gowego Êrodków przeznaczo-
nych na dotacje celowe przedk∏ada Kierownikowi
Urz´du ofert´ wraz z przed∏o˝eniem zawierajàcym pro-
pozycj´ wysokoÊci kwoty dotacji. Kierownik Urz´du,
po akceptacji oferty, okreÊla wysokoÊç dotacji. Depar-
tament Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych przygotowuje
parafowanà przez adwokata/ radc´ prawnego Urz´du
umow´ do podpisu przez Zleceniobiorców, G∏ównego
Ksi´gowego oraz Kierownika Urz´du. 

W przypadku negatywnego rozpatrzenia oferty, ofe-
rent jest informowany pisemnie o odmowie udzielenia
dotacji.

10. Oferty wraz z kompletnà dokumentacjà nale˝y
sk∏adaç w Departamencie Stowarzyszeƒ i Spraw Socjal-
nych, oddzielnie na ka˝de zadanie, w terminach okre-
Êlonych w opublikowanych przez Urzàd og∏oszeniach
otwartych konkursów ofert zamieszczonych w zale˝no-
Êci od rodzaju zadania w dzienniku o zasi´gu ogólno-
polskim lub lokalnym oraz Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, a tak˝e w siedzibie Urz´du. 

11. Obs∏ug´ administracyjnà zwiàzanà z rozpatrywa-
niem ofert i rozliczaniem dotacji realizuje Departa-
ment Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych.

12. Wydzia∏ Bud˝etowo-Ksi´gowy Urz´du przeka-
zuje dotacj´ na konto Zleceniobiorcy, zgodnie z zawar-
tà umowà na podstawie dyspozycji podpisanej przez
Dyrektora Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjal-
nych.

13. Departament Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych
sprawuje nadzór nad realizacjà zadaƒ finansowanych
lub dofinansowywanych z bud˝etu Urz´du oraz prze-
prowadza (lub zleca upowa˝nionym organom) kontro-
l´ prawid∏owoÊci wykorzystania przyznanych dotacji. n

Zasady i kryteria przyznawania dotacji
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KLEEBERCZY

Wbitwie pod Kockiem stoczonej
w pierwszych dniach paêdziernika
1939 roku bra∏o udzia∏ 17 tysi´cy ˝o∏-

nierzy gen. Franciszka Kleeberga.
Po 1956 roku, kiedy zakoƒczy∏ si´ okres sta-

linizmu i wzajemne kontakty ˝o∏nierzy II
Rzeczpospolitej przesta∏y byç traktowane jak
przest´pczy spisek przeciwko w∏adzy ludowej,
byli uczestnicy bitwy zacz´li powoli ∏àczyç si´
w grupy, których celem by∏o gromadzenie doku-
mentów, pamiàtek, wspomnieƒ, a tak˝e rozto-
czenie opieki nad grobami poleg∏ych kolegów.

W Warszawie, ¸odzi, Lublinie i Poznaniu
do grup takich zg∏osi∏o si´ prawie pó∏tora ty-
siàca osób. Najliczniejsze i najbardziej ak-
tywne by∏o Êrodowisko warszawskie, g∏ównie
dlatego ˝e skupi∏o ˝yjàcych wówczas wy˝-
szych oficerów, pe∏niàcych podczas bitwy
funkcje dowódcze.

Praca Êrodowiska Kleeberczyków przynio-
s∏a wymierne efekty. Dzi´ki wspó∏dzia∏aniu
z w∏adzami centralnymi i terenowymi upo-
rzàdkowano cmentarze wojenne, zbudowano
w Kocku pomnik genera∏a, wzniesiono impo-
nujàcy dom kultury w Woli Gu∏owskiej po-

˚o∏nierze SGO „Polesie” spotykajà sí  co miesiàc

U góry: M∏odzie˝owy zespó∏ Domu Kultury w Kocku pod
dyrekcjà Barbary ObroÊlak Êpiewa przed pomnikiem
gen. Kleeberga w czasie uroczystoÊci rocznicowych.
U do∏u: Na comiesi´cznym spotkaniu. Od lewej siedzà:
Kazimierz Antecki oraz Tadeusz Kostia z ma∏˝onkà

Pierwszy z lewej Edward Lizoƒczyk. Na spotkania przychodzi rów-
nie˝ kilka osób ÊciÊle zwiàzanych ze Ârodowiskiem. Córkà Kleeber-
czyka jest Lucyna Mazur (w Êrodku); obok Irena Godycka 
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YCY’ 2004
Êwi´cony pami´ci czynu bojowego Kleeber-
czyków, oÊmiu szko∏om, a tak˝e Miƒsko-
Mazowieckiej Brygadzie Obrony Teryto-
rialnej oraz wielu ulicom i placom nadano
imi´ gen. Kleeberga. Zgromadzono liczne
pamiàtki, dokumenty i relacje. W ka˝dej
uroczyÊcie obchodzonej rocznicy bitwy
uczestniczà rzesze mieszkaƒców Podlasia
i Lubelszczyzny. Organizowane sà biegi
szlakiem walk SGO „Polesie” oraz szkolne
konkursy historyczne.

Obecnie Êrodowisko Kleeberczyków li-
czy ∏àcznie niewiele ponad stu cz∏onków.
Ich wolà jest kontynuowanie dzia∏alnoÊci
tak d∏ugo, jak d∏ugo to b´dzie mo˝liwe. Od
prawie pó∏ wieku – regularnie, w ka˝dy
drugi poniedzia∏ek miesiàca – spotykajà
si´ w goÊcinnych progach Paƒstwowego In-
stytutu Geologicznego w Warszawie, by
przy kawie i ciasteczkach wspominaç lata
˝o∏nierskich powinnoÊci. 

Nie zamierzajà z tego rezygnowaç, choç-
by pozosta∏o ich tylko dwóch.

W∏adys∏aw MATKOWSKI
Zdj´cia: Bo˝ena Materska

Poczet sztandarowy Ârodowiska ˚o∏nierzy Samodzielnej Gru-
py Operacyjnej „Polesie” 

W ka˝dy drugi poniedzia∏ek miesiàca do gmachu Paƒstwowe-
go Instytutu Geologicznego w Warszawie przychodzi oko∏o
dwudziestu osób

Cmentarz wojenny w Kocku. Podczas uroczystoÊci rocznico-
wych przed grobem gen. Kleeberga wart´ zaciàgajà harcerze
i ˝o∏nierze. Na pierwszym planie ufundowany przez spo∏eczeƒ-
stwo dzwon „Franciszek”

Spotkania prowadzi prezes Ârodowiska W∏adys∏aw Matkowski.
Od lewej siedzà: W∏odzimierz Marsza∏ek, Zbigniew Âcibor-Ryl-
ski i Kazimierz ¸odziƒski 
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Organizacjà po˝ytku publiczne-
go mo˝e byç organizacja pozarzà-
dowa, w tym stowarzyszenie lub
fundacja je˝eli m.in.: 

• prowadzi dzia∏alnoÊç na rzecz
ogó∏u spo∏ecznoÊci lub okreÊlonej gru-
py wyodr´bnionej ze wzgl´du na szcze-
gólnie trudnà sytuacj´ ̋ yciowà lub ma-
terialnà w stosunku do spo∏eczeƒstwa;

• nie prowadzi dzia∏alnoÊci go-
spodarczej albo prowadzi jà w roz-
miarach s∏u˝àcych realizacji celów
statutowych;

• ca∏y dochód przeznacza na
dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego;

• posiada statutowy kolegialny
organ kontroli lub nadzoru, odr´b-
ny od organu zarzàdzajàcego, któ-
ry mu nie podlega w zakresie wyko-
nywania kontroli wewn´trznej lub
nadzoru; osoby wchodzàce w sk∏ad
organu kontrolnego nie mogà byç
powiàzane rodzinnie lub byç za-
trudnione przez osoby wchodzàce
w sk∏ad organu zarzàdzajàcego;

• posiada statut, w którym prze-
widziane sà ograniczenia dotyczàce
wykorzystywania majàtku organiza-
cji oraz dokonywania zakupów od
podmiotów zwiàzanych z cz∏onkami
organizacji;

• sporzàdza roczne sprawozda-
nie merytoryczne ze swojej dzia∏al-
noÊci oraz podaje je do publicznej
wiadomoÊci;

• sporzàdza i og∏asza roczne
sprawozdanie finansowe tak˝e
wówczas, gdy obowiàzek jego spo-
rzàdzenia oraz og∏oszenia nie wyni-
ka z przepisów o rachunkowoÊci;

• przekazuje wy˝ej wymienione
sprawozdania ministrowi gospodar-
ki, pracy i polityki spo∏ecznej.

Minister gospodarki, pracy i poli-
tyki spo∏ecznej sprawuje nadzór nad
organizacjami po˝ytku publicznego
i ma wobec nich uprawnienia kon-
trolne, które mo˝e wykonywaç tak˝e
za poÊrednictwem wojewodów.

O status organizacji po˝ytku pu-
blicznego mo˝e si´ ubiegaç organi-
zacja prowadzàca dzia∏alnoÊç przy-
najmniej w jednym z poni˝szych
zakresów:

• pomocy spo∏ecznej; 
• dzia∏alnoÊci charytatywnej; 
• podtrzymywania tradycji naro-

dowej, piel´gnowania polskoÊci
oraz rozwoju ÊwiadomoÊci narodo-
wej, obywatelskiej i kulturowej; 

• ochrony i promocji zdrowia; 
• dzia∏ania na rzecz osób niepe∏-

nosprawnych; 
• dzia∏alnoÊci wspomagajàcej

rozwój spo∏ecznoÊci lokalnych; 
• nauki, edukacji, oÊwiaty i wy-

chowania; 
• kultury, sztuki, ochrony dóbr

kultury i tradycji; 
• porzàdku i bezpieczeƒstwa

publicznego oraz przeciwdzia∏ania
patologiom spo∏ecznym; 

• upowszechniania wiedzy i umie-
j´tnoÊci na rzecz obronnoÊci paƒ-
stwa; 

• pomocy ofiarom katastrof,
kl´sk ˝ywio∏owych, konfliktów zbroj-
nych i wojen w kraju i za granicà; 

Ka˝da organizacja kombatancka
znajdzie na tej liÊcie coÊ, co b´dzie
zwiàzane z jej statutowà dzia∏alno-
Êcià i da podstaw´ do ubiegania si´
o wpis do rejestru.

Konsekwencjà uzyskania statusu
organizacji po˝ytku publicznego

jest prawo do korzystania z poni˝-
szych przywilejów:

• u˝ytkowanie nieruchomoÊci
na preferencyjnych warunkach;

• prawo do otrzymywania jed-
nego procenta podatku dochodo-
wego od osób fizycznych;

• zwolnienie od: podatku docho-
dowego od osób prawnych, podatku
od nieruchomoÊci, op∏at od czyn-
noÊci cywilnoprawnych (np. umów),
op∏at skarbowych i sàdowych w od-
niesieniu do prowadzonej dzia∏al-
noÊci po˝ytku publicznego;

• mo˝liwoÊç nieodp∏atnego in-
formowania o prowadzonej dzia∏al-
noÊci poprzez jednostki publicznej
radiofonii i telewizji;

• korzystanie z pracy poborowych
skierowanych do odbycia s∏u˝by za-
st´pczej.

Po zapoznaniu si´ z powy˝szymi
uprawnieniami uzyskiwanymi przez
organizacje po˝ytku publicznego
widaç, ˝e warto wystàpiç do Krajo-
wego Rejestru Sàdowego o wpisa-
nie stowarzyszenia lub fundacji jako
organizacji po˝ytku publicznego.

Wed∏ug danych resortu sprawie-
dliwoÊci w styczniu br. w KRS-ie
zarejestrowa∏o si´ 5 podmiotów,
a sam proces rejestracji trwa∏ naj-
wy˝ej tydzieƒ. Aktualnie zarejestro-
wanych jest ju˝ 60 organizacji po-
˝ytku publicznego.

W artykule wykorzystano mate-
ria∏y Departamentu Po˝ytku Pu-
blicznego Ministerstwa Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej.

Krzysztof P. SKOLIMOWSKI
Dyrektor Departamentu

Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych 

Warto wiedzieç

Organizacja po˝ytku publicznego
WW „„KKoommbbaattaanncciiee””  zz ggrruuddnniiaa  22000033  rrookkuu  mmeecceennaass  MMaarreekk  SSuurrmmaaƒƒsskkii  zzaapprreezzeennttoowwaa∏∏  uussttaaww´́  oo ddzziiaa--
∏∏aallnnooÊÊccii  ppoo˝̋yyttkkuu  ppuubblliicczznneeggoo  ii oo wwoolloonnttaarriiaacciiee..  UUssttaawwaa  ttaa  ww iissttoottnnyy  ssppoossóóbb  mmoo˝̋ee  zzmmiieenniiçç  ii uu∏∏aattwwiiçç
ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç  ttyycchh  oorrggaanniizzaaccjjii  ssppoo∏∏eecczznnyycchh,,  kkttóórree  zzddeeccyydduujjàà  ssii´́  uubbiieeggaaçç  oo ssttaattuuss  oorrggaanniizzaaccjjii  ppoo˝̋yytt--
kkuu  ppuubblliicczznneeggoo  ii uuzzyysskkaajjàà  ssttoossoowwnnyy  wwppiiss  ddoo  KKrraajjoowweeggoo  RReejjeessttrruu  SSààddoowweeggoo..  DDzziiÊÊ  cchhcceemmyy  jjeesszzcczzee
rraazz  pprrzzyybbllii˝̋yyçç  ppooddssttaawwoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee  oo ttyymm,,  jjaakkiiee  kkoonnsseekkwweennccjjee  mmaa  uuzzyysskkaanniiee  pprrzzeezz  ssttoowwaarrzzyy--
sszzeenniiee  lluubb ffuunnddaaccjj´́  tteeggoo  ssttaattuussuu..
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Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:
Jerzy St´pieƒ – przewodniczàcy
Wies∏aw Johann
Ewa ¸´towska
Marek Mazurkiewicz
Bohdan Zdziennicki – sprawozdawca,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawców, Sejmu
i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9
marca 2004 r., wniosku Grupy Pos∏ów na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej o zbadanie zgodnoÊci :
1) art. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia
2001 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych
osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego, ustawy o Êwiadczeniu pieni´˝nym i upraw-
nieniach przys∏ugujàcych ˝o∏nierzom zast´pczej s∏u˝by
wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach w´-
gla, kamienio∏omach, zak∏adach rud uranu i batalionach
budowlanych oraz ustawy o Êwiadczeniu pieni´˝nym przy-
s∏ugujàcym osobom deportowanym do pracy przymuso-
wej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz´
i Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U.
Nr 154, poz. 1788) z art. 2, art. 5 i art. 19 Konstytucji,

2) art. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o uprawnieniach do bezp∏atnych i ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmia-
nie innych ustaw (Dz. U. z 2002 r., Nr 4, poz. 34) z art. 2
i art. 19 Konstytucji,

o r z e k a:
1. Art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r.
o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych oso-
bach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego, ustawy o Êwiadczeniu pieni´˝nym
i uprawnieniach przys∏ugujàcych ˝o∏nierzom zast´p-
czej s∏u˝by wojskowej przymusowo zatrudnianym
w kopalniach w´gla, kamienio∏omach, zak∏adach rud
uranu i batalionach budowlanych oraz ustawy o Êwiad-
czeniu pieni´˝nym przys∏ugujàcym osobom deporto-
wanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obo-
zach pracy przez III Rzesz´ i Zwiàzek Socjalistycznych
Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 154, poz. 1788):
a) jest niezgodny z art. 19 Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej;
b) jest zgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 5 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 1 pkt 2 lit. b ustawy powo∏anej w punkcie 1 jest
zgodny z art. 2, art. 19 i nie jest niezgodny z art. 5 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Art. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie
ustawy o uprawnieniach do bezp∏atnych i ulgowych
przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbioro-
wego oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr
4 poz. 34) jest zgodny z art. 2 i art. 19 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej. 

Jerzy St´pieƒ, Wies∏aw Johann, Ewa ¸´towska, Marek
Mazurkiewicz, Bohdan Zdziennicki

„Dziennik Ustaw” Nr 46 z 2004 r., poz. 444

Wstrzymanie waloryzacji dodatku kombatanckiego – niezgodne z Konstytucjà

Wyrok
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 9 marca 2004 r.

9marca 2004 r. o godz. 10.00 Trybuna∏ Konstytucyjny rozpo-
zna∏ wniosek grupy pos∏ów na Sejm w sprawie konstytucyjno-

Êci przepisów nowelizujàcych ustaw´ z dnia 24 stycznia 1991 ro-
ku o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego, ograniczajàcych upraw-
nienia kombatanckie.

Trybuna∏ orzek∏, ˝e art. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b ustawy z 14
grudnia 2001 r. nowelizujàcej m.in. ustaw´ o kombatantach
oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego sà zgodne z art. 2 i nie sà niezgodne z art.
5 Konstytucji. Art. 1 pkt 1 lit. b tej˝e ustawy jest natomiast nie-
zgodny z art. 19 Konstytucji. TK orzek∏ tak˝e, ˝e art. 4 ustawy
z 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bez-
p∏atnych i ulgowych przejazdów Êrodkami transportu publicz-
nego oraz o zmianie innych ustaw jest zgodny z art. 2 i art. 19
Konstytucji.

Trybuna∏ uzna∏, ˝e wstrzymanie waloryzacji dodatku komba-
tanckiego – przywileju nierozerwalnie zwiàzanego z istotà

uprawnieƒ kombatanckich - narusza∏o konstytucyjnà gwarancj´
specjalnej opieki paƒstwa nad weteranami walk o niepodleg∏oÊç
(art. 19 Konstytucji).

Zdaniem TK usprawiedliwione by∏o jednak zmniejszenie ry-
cza∏tu energetycznego (art. 1 pkt 2 lit. b ustawy nowelizacyjnej
z 14 grudnia 2001 r.) oraz ograniczenie ulg komunikacyjnych
(art. 4 ustawy nowelizacyjnej z 21 grudnia 2001 r.). Ulgi te nie
by∏y zwiàzane z istotà uprawnieƒ kombatanckich. Ograniczenie
tych uprawnieƒ (przys∏ugujàcych nie tylko kombatantom) by∏o
usprawiedliwione, ze wzgl´du na trudnà sytuacj´ finansów pu-
blicznych. Trybuna∏ podkreÊli∏ tak˝e, ˝e zasada ochrony praw
nabytych nie ma charakteru bezwzgl´dnego. Dopuszczalne sà
modyfikacje przyznanych obywatelom praw, dokonywane ze
wzgl´du na koniecznoÊç zachowania równowagi bud˝etowej.

Rozprawie przewodniczy∏ S´dzia TK Jerzy St´pieƒ, a spra-
wozdawcà by∏ S´dzia TK Bohdan Zdziennicki.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega og∏oszeniu
w Dzienniku Ustaw.

Komunikat prasowy po rozprawie w sprawie konstytucyjnoÊci przepisów ograniczajàcych
uprawnienia kombatanckie
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Hiszpania nale˝y do krajów,
które oficjalnie nie uczest-
niczy∏y w najwi´kszym kon-

flikcie zbrojnym XX w., jakim by∏a
II wojna Êwiatowa. Na jego losach
cià˝y natomiast wyraênie pi´tno
wojny domowej i trwajàca w zasa-
dzie do czasów wspó∏czesnych wal-
ka z baskijskimi separatystami. Spu-
Êciznà po epoce rzàdów gen. F.
Franco sta∏ si´ dla demokratycz-
nych w∏adz hiszpaƒskich mi´dzy in-
nymi problem praw weteranów po-
konanej kilkusettysi´cznej armii re-
publikaƒskiej.

Wbrew obiegowym opiniom,
w Hiszpanii nie ma ustawy adreso-
wanej do kombatantów i osób repre-
sjonowanych, nadajàcej im specjalny
status, analogiczny do tego, jaki
przewiduje polska ustawa o komba-
tantach z 1991 r. Podstawowym ak-
tem prawnym, który mia∏ uregulo-
waç uprawnienia hiszpaƒskich kom-
batantów by∏a poczàtkowo ustawa
z 11 marca 1976 r. o inwalidach wo-
jennych poszkodowanych w s∏u˝bie
dla Ojczyzny (de Mutilados de Guerra
por la Patria). OkreÊla∏a ona przywi-
leje przys∏ugujàce osobom, które do-
zna∏y trwa∏ego uszczerbku na zdro-
wiu w wyniku udzia∏u w misjach wo-
jennych, pe∏nienia s∏u˝by pokojowej
w warunkach w∏aÊciwych dla dzia∏aƒ
wojennych, uczestniczenia w zwal-
czaniu przest´pstw wymierzonych
przeciwko paƒstwu lub wojsku, albo
udzia∏u w obronie jednostek do nich
nale˝àcych. Do wskazanych osób za-
liczono:

– ˝o∏nierzy odbywajàcych sta∏à
lub czasowà s∏u˝b´ wojskowà, poli-
cjantów i cz∏onków organizacji
o charakterze militarnym,

– osoby cywilne wspó∏pracujàce
z formacjami wojskowymi, policyj-

nymi i militarnymi i podlegajàce ich
rozkazom,

– ofiary represji republikaƒskich,
– cz∏onków rodzin poleg∏ych kom-

batantów lub zmar∏ych inwalidów wo-
jennych.

Aktem wykonawczym do ustawy
by∏ dekret królewski z 1 kwietnia
1977 roku zatwierdzajàcy Regula-
min Korpusu Zas∏u˝onych dla Ojczy-
zny Inwalidów Wojennych (Regla-
mento del Benemerito Cuerpo de
Mutilados de Guerra por la Patria).

Chocia˝ ustawa z 1976 roku nie
wy∏àcza∏a w sposób jednoznaczny
˝o∏nierzy walczàcych po stronie Re-
publiki, nie ubiegali si´ oni o umo˝-
liwiajàce korzystanie z przywilejów
cz∏onkostwo w Korpusie Inwalidów.
W zwiàzku z powy˝szym uprawnie-
nia tej grupy kombatantów zosta∏y
uregulowane dekretami królewski-
mi z lat 1976–1978, a potem osta-
tecznie odr´bnà ustawà z 26 czerw-
ca 1980 roku o rentach dla inwali-
dów kombatantów strony republikaƒ-
skiej (sobre pensiones a los mutilados
excombatientes de la zona republica-
na). Odr´bnymi ustawami okreÊlo-
no równie˝ prawa ofiar represji
frankistowskich.

Z punktu widzenia politycznego
rozliczenia skutków wojny
1936–1939 prze∏omowym aktem
prawnym sta∏a si´ ustawa z 22 paê-
dziernika 1984 roku o uznaniu praw
i s∏u˝by pe∏nionej przez osoby, które
podczas wojny domowej by∏y cz∏on-
kami si∏ zbrojnych, si∏ porzàdku pu-
blicznego oraz korpusu karabinierów
Republiki (de reconocimiento de de-
rechos y servicios prestados a quienes
durante la guerra civil formaron par-
te de las Fuerzas Armadas, Fuerzas
de Orden Publico y Cuerpo de Cara-
biñeros de la Republica).

Ustawa ta znios∏a wczeÊniejszà
dyskryminacj´ tych uczestników woj-
ny domowej w Hiszpanii, którzy wstà-
pili do armii i policji republikaƒskiej
dopiero w trakcie dzia∏aƒ wojennych.
Jest ona jednym z aktów likwidujà-
cych skutki wojny domowej, luêniej
zwiàzanym z ustawodawstwem kom-
batanckim. Dotyczy bowiem praw na-
bywanych w wyniku s∏u˝by wojskowej
lub w aparacie bezpieczeƒstwa (uzna-
nie pe∏nionej s∏u˝by, posiadanych
stopni i prawa do Êwiadczeƒ emery-
talno-rentowych), a nie z tytu∏u
udzia∏u w konflikcie zbrojnym. Przy-
znanie tej grupie uczestników wojny
domowej statusu ˝o∏nierzy hiszpaƒ-
skich si∏ zbrojnych lub funkcjonariu-
szy aparatu bezpieczeƒstwa musia∏o
w konsekwencji przynieÊç tak˝e mo˝-
liwoÊç korzystania przez nià z upraw-
nieƒ inwalidów wojennych.

Ze zbli˝onych przywilejów, okre-
Êlonych jednak odr´bnymi ustawa-
mi z 1976 i 1980 roku, mogli zatem
korzystaç m.in. wszyscy frankistow-
scy i republikaƒscy weterani wojny
domowej 1936–1939, a ponadto ˝o∏-
nierze hiszpaƒskiej B∏´kitnej Dywizji
walczàcej na froncie wschodnim
podczas II wojny Êwiatowej i uczest-
nicy akcji przeciwko dzia∏ajàcym
w Hiszpanii organizacjom terrory-
stycznym. Nie zdecydowano si´ jed-
nak, pomimo zg∏aszanych projek-
tów, na przyznanie podobnych
uprawnieƒ cz∏onkom republikaƒ-
skiego ruchu oporu Maquis.

Nast´pnym posuni´ciem hiszpaƒ-
skiego ustawodawcy by∏o przyj´cie
kolejnego aktu prawnego, który –
wolny ju˝ od historycznych i politycz-
nych uwarunkowaƒ – uregulowa∏ sy-
tuacj´ wspó∏czesnych kombatantów.
Poczàwszy od 1986 roku osoby, które
dozna∏y trwa∏ego uszczerbku na

Kombatanci na Êwiecie

Ustawodawstwo kombatanckie za granicà, podstawowe zagadnienia

Królestwo Hiszpanii
(39,5 mln mieszkaƒców, cz∏onek NATO i Unii Europejskiej)
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zdrowiu podczas pe∏nienia s∏u˝by
w si∏ach zbrojnych i korpusie bezpie-
czeƒstwa paƒstwa otrzymujà Êwiad-
czenia na podstawie ustawy z 30
grudnia 1984 roku o emeryturach
i rentach urz´dników i pracowników
urz´dów paƒstwowych (ley de Clases
Pasivas del Estado).

Sprawy inwalidów wojennych
pozostawa∏y poczàtkowo w gestii
Ministerstwa Wojska (Ministerio
del Ejercito) i podleg∏ej mu Dyrek-
cji Korpusu Zas∏u˝onych dla Oj-
czyzny Inwalidów Wojennych,
a w terenie – prowincjonalnym sze-
fostwom Korpusu (sprawy o cha-
rakterze wojskowym) i prowincjo-
nalnym inspektoratom (sprawy cy-
wilne). Powo∏any przez w∏adze
hiszpaƒskie Korpus Inwalidów
(Benemerito Cuerpo de Mutilados
de Guerra por la Patria) by∏ szcze-
gólnà formà dba∏oÊci paƒstwa o in-
teresy osób, które dozna∏y trwa∏e-
go uszczerbku na zdrowiu podczas
wykonywania zadaƒ bojowych. In-
walidzi niezdolni do pe∏nienia s∏u˝-
by wojskowej pozostawali jego
cz∏onkami do˝ywotnimi, natomiast
pozostali opuszczali go w momen-
cie przejÊcia do rezerwy lub w stan
spoczynku. Po zmianach, które na-
stàpi∏y w latach osiemdziesiàtych
Korpus Inwalidów zosta∏ rozwiàza-
ny, a resort obrony przesta∏ odgry-
waç tak znaczàcà rol´ w sprawach
kombatanckich. Obecnie decyzje
o przyznaniu rent inwalidzkich wy-
daje Wydzia∏ Rent Dyrekcji Gene-
ralnej Kadr Ministerstwa Wojska.

W Hiszpanii inwalidzi wojenni i
ich rodziny posiadajà szereg
przywilejów. Poza rentami inwalidz-
kimi i dodatkami do pensji inwali-
dom przys∏uguje prawo do zatrud-
nienia w administracji publicznej lub
w firmach paƒstwowych na zarezer-
wowanych dla nich etatach, w tym na
obsadzanych w drodze konkursu sta-
nowiskach kierowniczych (5% zare-
zerwowanych stanowisk). Ponadto
majà preferencje przy przyjmowaniu

do oÊrodków: rehabilitacji fizycznej,
pomocy spo∏ecznej, edukacyjnych,
zawodowych i kulturalnych oraz
w przydziale mieszkaƒ pozostajàcych
w dyspozycji Ministerstwa Wojska.

Wdowom i dzieciom pozosta-
∏ym po inwalidach wojennych i po-
leg∏ych ˝o∏nierzach przys∏ugujà
emerytury i renty rodzinne. Ponad-
to synowie osób o tzw. ca∏kowitym
stopniu inwalidztwa i sieroty po
poleg∏ych cieszà si´ pewnymi przy-
wilejami przy wst´powaniu do aka-
demii wojskowych i w trakcie nauki
na uczelniach. Cz∏onkom rodzin
osób o ca∏kowitym stopniu inwa-
lidztwa stwarza si´ mo˝liwoÊç wstà-
pienia w charakterze cywilnych
funkcjonariuszy do s∏u˝by w admi-
nistracji wojskowej.

W Hiszpanii osoby, skazane na
kar´ g∏ównà (tj. najwy˝szà dla da-
nego przest´pstwa) lub ni˝szà po-
∏àczonà z degradacjà oraz usuni´te
z wojska, zostajà pozbawione
wszystkich przys∏ugujàcych im
uprawnieƒ z wyjàtkiem renty inwa-
lidzkiej. Ponadto zaliczeni do tej
grupy inwalidzi o ca∏kowitym lub
trwa∏ym stopniu inwalidztwa – nie
majàcy mo˝liwoÊci zarabiania na
w∏asne utrzymanie – oraz pozostali
majàcy powy˝ej 65 lat otrzymujà
dodatkowo rent´ do˝ywotnià. Po-
kazane przez nas uprawnienia i wy-
kluczenia z mo˝liwoÊci korzystania
z nich zaczerpn´liÊmy z ustawy
z 1976 r., inne hiszpaƒskie akty
prawne regulujà te kwestie w po-
dobny sposób.

OryginalnoÊç miejscowego pra-
wa kombatanckiego dostrzec mo˝-
na tak˝e w dzia∏ajàcym w Hiszpanii
Bractwie Weteranów Si∏ Zbrojnych
(Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas). Organizacja ta
zrzesza ˝o∏nierzy, w tym inwalidów
wojennych, wszystkich rodzajów
broni i dzia∏a pod patronatem kró-
la Juana Carlosa.

Oprac. Jan P. SOBOLEWSKI
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27 wrzeÊnia w Warszawie odby-
∏y si´ uroczystoÊci z okazji 64. rocznicy
powstania Polskiego Paƒstwa Podziem-
nego i Armii Krajowej. Po mszy Êw. w Ka-
tedrze Polowej WP, uczestnicy zgromadzi-
li si´ przed pomnikiem przy ul. Wiejskiej.
Po przemówieniach prezesa ZG ÂZ˚AK
i prezydenta Warszawy odczytano Apel
Poleg∏ych i oddano salw´ honorowà. De-
legacje z∏o˝y∏y przed pomnikiem wieƒce.

28 wrzeÊnia w Olsztynie dla upa-
mi´tnienia 60. rocznicy mordu ˝o∏nierzy
Armii Krajowej Oddzia∏u „Kmicica” i jego
dowódcy ppor. Antoniego Burzyƒskiego
„Kmicica” w okolicach jeziora Narocz na
Ziemi Wileƒskiej, zosta∏a wmurowana ta-
blica epitafijna w koÊciele pw. NajÊwi´t-
szego Serca Pana Jezusa. Po poÊwi´ce-
niu tablicy, wys∏uchano okolicznoÊciowe-
go apelu i z∏o˝ono kwiaty.

28 wrzeÊnia w Olsztynie z inicja-
tywy miejscowego ko∏a ÂZ˚AK odby∏a
si´ uroczystoÊç poÊwi´cenia obelisku
w ho∏dzie Poleg∏ym ˚o∏nierzom Polskie-
go Paƒstwa Podziemnego Armii Krajo-
wej. PoÊwi´cenia dokona∏ ks. bp Jacek
Jezierski podczas mszy polowej na
Cmentarzu Komunalnym. W uroczystoÊci
uczestniczy∏y poczty sztandarowe i dele-
gacje kó∏ terenowych ÂZ˚AK, szkó∏ imie-
nia Armii Krajowej i harcerstwa. Obecni
byli przedstawiciele w∏adz wojewódzkich,
w∏adze Olsztyna i powiatu k´trzyƒskiego.

29 wrzeÊnia spo∏eczeƒstwo Kielec-
czyzny uroczyÊcie uczci∏o 59. rocznic´ bi-
twy pod Gruszkà-Jóêwikowem i pami´ç
walczàcych ˝o∏nierzy partyzanckiej I i II
Brygady Armii Ludowej. Pod obeliskiem
upami´tniajàcym to wydarzenie zgroma-
dzili si´ przedstawiciele województw Êwi´-
tokrzyskiego i mazowieckiego, kombatan-
ci AL, BCh, AK, ̋ o∏nierze Wojska Polskiego
oraz harcerze. Na uroczystoÊci by∏ obecny
Leonid Rodionow, konsul generalny Fede-
racji Rosyjskiej oraz przedstawiciele w∏adz
paƒstwowych i samorzàdowych.

30 wrzeÊnia w Warszawie w ka-
tedrze Êw. Floriana odby∏a si´ msza Êw. ce-
lebrowana przez ks. bp Stanis∏awa K´dzio-
ra z okazji 64. rocznicy powo∏ania Prezy-
denta i Rzàdu RP na obczyênie w Pary˝u. 

3 paêdziernika w Nowosielcach,
Zarszynie i Dukli w 59. rocznic´ walk
o Prze∏´cz Dukielskà kombatanci oraz de-
legacje z Polski, S∏owacji i Czech oddali
ho∏d poleg∏ym ˝o∏nierzom z 38 Armii Ra-

Ciàg dalszy na str. 19
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Obrady poprzedzi∏a uroczy-
stoÊç wr´czenia Odznaki
Honorowej Sybiraka, nada-

wanej przez Zarzàd G∏ówny Zwiàz-
ku Sybiraków, którà otrzymali:
Zdzis∏aw Filingier, Edward G∏o-
wacki, Henryk Kosid∏o i Mieczy-
s∏aw MaÊlak. Dekoracji dokonali
wojewoda El˝bieta Rutkowska i Ju-
liusz Maria Krawacki – prezes Za-
rzàdu Oddzia∏u Wojewódzkiego
Zwiàzku Sybiraków w Opolu.

Gospodarzem spotkania by∏a wo-
jewoda El˝bieta Rutkowska. Urzàd
do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych reprezentowali
Krzysztof Skolimowski – dyrektor
Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw
Socjalnych oraz Andrzej Mossakow-
ski – naczelnik Wydzia∏u Spraw So-
cjalnych i Zdrowotnych.

W naradzie uczestniczyli m.in. wi-
cemarsza∏ek województwa opolskiego
Ewa Rurynkiewicz i wicewojewoda
opolski Franciszek Stankala. Obecni
byli prezesi stowarzyszeƒ kombatanc-
kich województwa opolskiego, pe∏no-
mocnicy starostów do spraw organiza-
cji kombatanckich, dyrektorzy oÊrod-
ków pomocy spo∏ecznej.

Na wst´pie wojewoda El˝bieta
Rutkowska podkreÊli∏a m.in., ˝e
w województwie opolskim ma miej-
sce du˝a integracja Êrodowisk kom-
batanckich. W du˝ym stopniu przy-
czyni∏a si´ do niej Wojewódzka Ra-
da Wspó∏dzia∏ania Kombatantów
i Osób Represjonowanych.

Wicemarsza∏ek Ewa Rurynkie-
wicz zapozna∏a zebranych z doko-
naniami minionego roku na rzecz
organizacji kombatanckich i zade-
klarowa∏a dalsze wspieranie dzia∏al-
noÊci w zakresie opieki zdrowotnej,
socjalnej oraz organizacji obcho-

dów Êwiàt rocznicowych. Pe∏nomoc-
nik wojewody do spraw kombatan-
tów p∏k Mieczys∏aw MaÊlak omówi∏
poczynania Urz´du Wojewódzkiego
i terenowej administracji samorzà-
dowej w rozwiàzywaniu ˝ywotnych
problemów kombatanckich. Zwró-
ci∏ uwag´ na to, i˝ nie uda∏o si´ jesz-
cze w pe∏ni zlikwidowaç zjawiska
wyczekiwania kombatantów w ko-
lejkach do lekarzy specjalistów.
Przypomnia∏, i˝ zapisy Konstytucji
nakazujà otaczanie specjalnà troskà
weteranów walk o niepodleg∏oÊç
Ojczyzny. I dlatego Urzàd Wojewo-
dy Opolskiego wspólnie z Urz´dem
Marsza∏kowskim, starostwami i ich
pe∏nomocnikami podejmujà w bie-
˝àcym roku dzia∏ania na rzecz po-
prawy opieki zdrowotnej i socjalnej
nad kombatantami i osobami repre-
sjonowanymi. Omawiajàc plan ob-
chodów Êwiàt paƒstwowych i roczni-
cowych oraz ich organizacj´, zwró-
ci∏ uwag´, i˝ przy takich okazjach
nie nale˝y zapominaç o Kawalerach
Orderu Virtuti Militari i Krzy˝a
Grunwaldu.

Uczestnicy dyskusji odnieÊli si´
w swoich wystàpieniach do przed-
stawionego projektu dzia∏ania
w bie˝àcym roku. Prezes Zarzàdu
Okr´gu Zwiàzku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych
Wi´êniów Politycznych Stefan Szel-
ka wskaza∏ na potrzeb´ ÊciÊlejszego
wspó∏dzia∏ania powiatowych cen-
trów pomocy rodzinie i pe∏nomoc-
ników starostów do spraw komba-
tantów z organizacjami kombatanc-
kimi w zakresie kierowania komba-
tantów na leczenie sanatoryjne
w ramach turnusów rehabilitacyj-
nych. Zwróci∏ tak˝e uwag´ na ko-
niecznoÊç, aby Departament Zdro-

wia i Polityki Spo∏ecznej Urz´du
Marsza∏kowskiego w swoich pro-
gramach ujà∏ nadzór nad szpitalami
i ZOZ, tak aby w praktyce stosowa-
ne by∏o pierwszeƒstwo w Êwiadcze-
niach leczniczych na rzecz komba-
tantów.

Edward G∏owacki (˝o∏nierz 4 Pu∏-
ku Pancernego „Skorpion” z 2 Kor-
pusu gen. W. Andersa), który dotych-
czas mieszka∏ w Londynie, zapropo-
nowa∏, aby Urzàd do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowa-
nych podjà∏ starania o przeniesienie
do kraju pamiàtek, które znajdujà
si´ w Instytucie W∏adys∏awa Sikor-
skiego w Londynie.

Uczestnicy narady krytycznie
ocenili udzia∏ m∏odzie˝y w Êwi´tach
paƒstwowych i rocznicowych. Zg∏o-
szono postulat do Kuratorium
OÊwiaty i Deparatamentu Edukacji
Urz´du Marsza∏kowskiego, by
w programach wychowawczych
szkó∏ uwzgl´dniç wspó∏prac´ z or-
ganizacjami kombatanckimi.

Mówiono o k∏opotach niektó-
rych organizacji kombatanckich, od
których w∏adze samorzàdowe ˝àda-
jà wysokich op∏at za korzystanie
z pomieszczeƒ biurowych.

Wypowiadali si´ tak˝e pe∏no-
mocnicy starostw do spraw komba-
tantów i powiatowych centrów po-
mocy rodzinie. Bernard Klita – dy-
rektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Strzelcach Opol-
skich i Bogumi∏a Myszyƒska – na-
czelnik Wydzia∏u do Spraw Obywa-
telskich w Prudniku, która repre-
zentowa∏a pe∏nomocnika starosty
do spraw kombatantów – opowia-
dali o swojej wspó∏pracy z organiza-
cjami kombatanckim i szko∏ami na
rzecz opieki nad kombatantami.

WW OOppoollsskkiimm  UUrrzz´́ddzziiee  WWoojjeewwóóddzzkkiimm  1188  lluutteeggoo  bbrr..  ooddbbyy∏∏aa  ssii´́  sszzcczzeeggóóllnnaa  nnaarraaddaa  pprrooggrraa--
mmoowwaa..  JJeejj  cceelleemm  bbyy∏∏oo  ppooddssuummoowwaanniiee  rroocczznneejj  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  ww∏∏aaddzz  wwoojjeewwóóddzzkkiicchh  OOppoollsszz--
cczzyyzznnyy  nnaa  rrzzeecczz  ssttoowwaarrzzyysszzeeƒƒ  kkoommbbaattaanncckkiicchh  oorraazz  nnaakkrreeÊÊlleenniiee  zzaaddaaƒƒ  nnaa  bbiiee˝̋ààccyy  rrookk..

Po˝yteczna narada
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Mówili tak˝e o doÊwiadcze-
niach w anga˝owaniu m∏o-
dzie˝y starszych klas do opie-
ki nad kombatantami w ra-
mach wolontariatu.

Dyrektor Krzysztof Skoli-
mowski odniós∏ si´ do porusza-
nych w dyskusji wa˝nych pro-
blemów opieki zdrowotnej dla
kombatantów dajàc wyk∏adni´
rozwiàzania w terenie przez
powiatowe w∏adze samorzàdo-
we. Zwróci∏ uwag´ na potrzeb´
obj´cia pomocà spo∏ecznà
kombatantów i wdów po kom-
batantach przez samorzàdy te-
rytorialne gmin i powiatów. Za jeden
z trudnych problemów uzna∏ zapew-
nienie organizacjom kombatanckim
warunków do pracy w formie klubów
kombatanta – przypomnia∏, ˝e pro-
blemy te muszà byç rozwiàzywane
w Urz´dzie Wojewódzkim, Marsza∏-
kowskim i powiatach. Samorzàdy
wszystkich szczebli powinny czuwaç,
aby kombatanci mieli swoje pocze-
sne miejsce w spo∏ecznoÊci lokalnej.

Koƒczàc, dyrektor K. Skolimow-
ski wysoko oceni∏ dorobek narady

podkreÊlajàc, i˝ jest to pierwsze
z zaplanowanych w kraju spotkaƒ
poÊwi´conych rozeznaniu potrzeb
kombatantów w Êrodowiskach lo-
kalnych i przyj´cia programów ich
realizacji. PodkreÊli∏, i˝ jej rang´
wyznacza udzia∏ wszystkich, którzy
majà wp∏yw na jak najlepsze roz-
wiàzywanie problemów nurtujà-
cych stowarzyszenia kombatanckie
w gminach, powiatach i wojewódz-
twie.

Stefan SZELKA

Od lewej: pe∏nomocnik ds. kombatantów Mieczy-
s∏aw MaÊlak, prezes Juliusz Krawacki, wicemar-
sza∏ek województwa Ewa Rurynkiewicz, wojewoda
opolski El˝bieta Rutkowska, wicewojewoda Fran-
ciszek Stankala, dyrektor Krzysztof Skolimowski

Po otwarciu posiedzenia i przywi-
taniu goÊci omówiono wykonanie

uchwa∏ przyj´tych w ubieg∏ym roku.
Nast´pnie jednog∏oÊnie postanowio-
no nadaç godnoÊç cz∏onka honoro-
wego ZO˚ RP kilku zas∏u˝onym dla
Zwiàzku osobom, a wÊród nich gen.
dyw. Marianowi Maindzie, dowódcy
Garnizonu Warszawa. Dzi´ki jego in-
terwencji Zwiàzek otrzyma∏ pomiesz-
czenia biurowe w obiekcie wojsko-
wym i mo˝e kontynuowaç swà dzia-
∏alnoÊç.

Na posiedzeniu zapad∏y uchwa-
∏y w sprawach organizacyjnych,
m.in. przyj´cie sprawozdania
z dzia∏alnoÊci Zwiàzku i realizacji
planu zamierzeƒ w ub.r., sprawoz-

dania finansowego oraz rocznego
planu zamierzeƒ na rok 2004.

Podczas dyskusji wymieniono in-
formacje o sytuacji w oddzia∏ach.
Prezes W∏adys∏aw Go∏àb powiado-
mi∏ o zamiarze wystàpienia do Mini-
stra Zdrowia o obj´cie cz∏onków
ZO˚ RP specjalnà opiekà lekarskà.

Minutà ciszy uczczono pami´ç
tych, którzy odeszli, m.in. prezesa
Oddzia∏u Warszawskiego Alfonsa
Cyrzona.

W grudniu br. Zwiàzek Ociem-
nia∏ych ˚o∏nierzy RP b´dzie ob-
chodzi∏ 85. rocznic´ powstania;
g∏ówne obchody odb´dà si´ w przy-
sz∏ym roku.

K.K.

Doroczne spotkanie
WW nnoowweejj  ssiieeddzziibbiiee  ZZwwiiààzzkkuu  OOcciieemmnniiaa∏∏yycchh  ˚̊oo∏∏nniieerrzzyy  RRPP  pprrzzyy
uull..  ˚̊wwiirrkkii  ii WWiigguurryy  ww WWaarrsszzaawwiiee  1100  mmaarrccaa  bbrr..  ooddbbyy∏∏oo  ssii´́  ppoossiiee--
ddzzeenniiee  ZZaarrzzààdduu  GG∏∏óówwnneeggoo  ZZwwiiààzzkkuu..
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dzieckiej i walczàcego w jej sk∏adzie I Cze-
chos∏owackiego Korpusu Armijnego.
W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏ przedsta-
wiciele korpusu dyplomatycznego, w∏adz
samorzàdowych i wojskowych, kombatan-
ci, m∏odzie˝ i mieszkaƒcy. Po z∏o˝eniu
wieƒców w Nowosielcach przed pomni-
kiem upami´tniajàcym wydarzenia 1944 r.,
uczestnicy udali si´ na cmentarz parafialny
w Zarszynie, gdzie oddano ho∏d ˝o∏nie-
rzom poleg∏ym w walce o t´ miejscowoÊç.
Na cmentarzu wojennym w Dukli oddano
czeÊç ˝o∏nierzom, którzy walczyli o Prze-
∏´cz Dukielskà. Na zakoƒczenie goÊcie za-
poznali si´ z ekspozycjà w Muzeum Brater-
stwa Broni, prezentujàcà dzia∏ania militar-
ne w Karpatach w okresie I i II wojny Êwia-
towej. Nast´pnego dnia uroczystoÊci od-
by∏y si´ w Vy˝nym Komarniku z udzia∏em
prezydenta S∏owacji Rudolfa Schustera.

7 paêdziernika w Warszawie, na
Zamku Królewskim, z okazji 60-lecia bi-
twy pod Lenino odby∏a si´ konferencja
naukowa pod patronatem Prezydenta RP.

8 paêdziernika w Warszawie w 63.
rocznic´ powstania BCh odby∏o si´ uroczy-
ste spotkanie z okazji Âwi´ta ˚o∏nierza Bata-
lionów Ch∏opskich przed Kwaterà ˚o∏nierzy
BCh na Wojskowym Cmentarzu Powàzkow-
skim. Po odegraniu hymnu BCh i krótkiej
modlitwie przed pomnikiem z∏o˝ono wieƒce.
Nast´pnie uczestnicy udali si´ przed groby
gen. Franciszka Kamiƒskiego, Marii Mania-
kówny oraz innych organizatorów i dowód-
ców BCh, by z∏o˝yç im ho∏d i zapaliç znicze.

8 paêdziernika w Warszawie otwar-
to wystaw´ „Zwyczajny” resort. Ludzie i me-
tody „bezpieki” 1944–1946. Przygotowa∏o jà
Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pami´ci
Narodowej.

12 paêdziernika w Ko∏obrzegu
w 60. rocznic´ bitwy pod Lenino odby∏a
si´ uroczystoÊç z udzia∏em kombatan-
tów, kompanii honorowej, pocztów sztan-
darowych, przedstawicieli w∏adz. Po na-
bo˝eƒstwie, przeprowadzono Apel Pole-
g∏ych. Dla uczczenia pami´ci ˝o∏nierzy-
˚ydów, którzy polegli w walkach, na
Cmentarzu Wojennym wykuto 36 Gwiazd
Dawida. W uroczystoÊciach wzià∏ udzia∏
prezes Zwiàzku Weteranów Wojsk Pol-
skich w Izraelu pp∏k Benjamin Majerczak.

17 paêdziernika w Warszawie
odby∏o si´ spotkanie pt. „W cieniu Zawi-
szy”, zorganizowane przez Kràg Koniczy-
ny Oddzia∏u Warszawskiego Stowarzy-
szenia Szarych Szeregów. 

Oprac. K.K.

Ciàg dalszy ze str. 17
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Virtuti za Ko∏obrzeg

Dat´ 18 marca 1945 roku ju˝
na trwale zapisano w historii
polskiego or´˝a. Jest to

dzieƒ, w którym przed 59. laty przed
zmierzchem, na szerokiej ko∏obrze-
skiej, piaszczystej pla˝y w pobli˝u la-
tarni morskiej, zwyci´scy ˝o∏nierze
1 Armii Wojska Polskiego uroczyÊcie
Êlubowali wiernoÊç odzyskanemu
polskiemu morzu. Kapral Franciszek
Niewidziaj∏o z plutonu 45 mm dzia∏ 3
Batalionu 7 Pu∏ku Piechoty Êlubowa∏:

PrzyszliÊmy, morze, po ci´˝kim
i krwawym trudzie. Widzimy, ˝e nie po-
szed∏ na marne nasz trud. Przysi´gamy,
˝e Ci´ nigdy nie opuÊcimy. Rzucajàc
pierÊcieƒ w Twe fale,
bior´ z Tobà Êlub, po-
niewa˝ TyÊ by∏o i b´-
dziesz zawsze nasze.

Po z∏o˝eniu Êlubo-
wania, kpr. Niewi-
dziaj∏o, wzorem gen.
Józefa Hallera, zdjà∏
pierÊcieƒ z palca
i wrzuci∏ go do morza.
Natomiast poczet
sztandarowy 3 Dywi-
zji Piechoty im. Ro-
mualda Traugutta za-
nurzy∏ bia∏o-czerwo-
ny sztandar w Ba∏tyku
i wbi∏ w dno morza.

Bitwa o Ko∏o-
brzeg – obok zmagaƒ o prze∏amanie
Wa∏u Pomorskiego by∏a najd∏u˝szà,
najkrwawszà i najbardziej zaci´tà ba-
talià, jakà stoczy∏o Wojsko Polskie
w wyzwalaniu kraju. Zakoƒczy∏a si´
te˝ bezapelacyjnym zwyci´stwem na-
szych ˝o∏nierzy, stanowiàc chlubnà
kart´ w historii polskiego or´˝a. (...)

Jednym z uczestników walk o Ko-
∏obrzeg by∏ p∏k w st. spocz. Jerzy

Gross (zmar∏ w Elblàgu w listopa-
dzie 2001 roku w wieku 84 lat).
Mia∏ za sobà bogatà przesz∏oÊç woj-
skowà. Ju˝ w 1939 roku jako szere-
gowiec bra∏ udzia∏ w kampanii

wrzeÊniowej. W maju 1943 roku
przydzielono go do 4 Pu∏ku Piecho-
ty 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza
KoÊciuszki, z którym bra∏ udzia∏
w bitwie pod Lenino. W kwietniu
1944 r. ukoƒczy∏ Oficerskà Szko∏´
Piechoty w Riazaniu, uzyskujàc sto-
pieƒ chorà˝ego. W ramach ofensy-
wy zimowej, ju˝ jako dowódca
Kompanii Moêdzierzy w sk∏adzie
9 Pu∏ku Piechoty 3 Dywizji Piechoty
im. Romualda Traugutta, walczy∏
na szlaku bojowym od Bugu do Wi-
s∏y, a nast´pnie na Wale Pomor-
skim oraz w walkach o Ko∏obrzeg.
Jako ochotnik zosta∏ dowódcà gru-

py szturmowej, na czele której wal-
czy∏ o zdobycie koÊcio∏a Êw. Jerzego
i sàsiadujàcego z nim cmentarza.

– KoÊció∏ kilkakrotnie przecho-
dzi∏ z ràk do ràk – wspomina∏ p∏k
Gross. Nie oby∏o si´ bez ofiar
i rannych. Nast´pnym obiektem do
zdobycia by∏a miejska gazownia.
Niemcy byli dobrze przygotowani
do jej obrony. Wspierajàca natar-
cie artyleria zwali∏a kominy gazow-
ni, w których siedzieli niemieccy
obserwatorzy, wymiot∏a z górnych
kondygnacji strzelców wyborowych
i skutecznie zwalcza∏a g´ste gniaz-

da broni maszynowej. Ka˝de zabu-
dowanie trzeba by∏o zdobywaç od-
dzielnie. Cz´sto przy tym docho-
dzi∏o do walki wr´cz. Niemcy bro-
nili nie tylko ka˝dego domu, ale
tak˝e poszczególnych pi´ter i po-
mieszczeƒ. Aby opanowaç budy-
nek, doÊç cz´sto musieliÊmy za po-
mocà materia∏ów wybuchowych
lub zdobycznych panzerfaustów,
przebijaç stropy piwnic, Êciany
mi´dzy izbami, a nawet wybijaç
dziury w sufitach, przez które do-
stawaliÊmy si´ na wy˝sze pi´tra. Na
ka˝dym kroku spotykaliÊmy si´ te˝
z czynnà postawà ludnoÊci cywil-

nej. Tu formy „walki”
mia∏y ró˝noraki cha-
rakter: od oblewania
wrzàtkiem z góry sku-
pionych na schodach
strzelców, po atako-
wanie dzia∏ pancer-
nych przez kilkuna-
stoletnich ch∏opców
z panzerfaustami lub
ostrzeliwanie przez
nich wozów z zaopa-
trzeniem i transpor-
tów rannych. Ch∏opcy
przemykali si´ na ty∏y
polskich pozycji, gdzie
przecinali kable, pod-
palali opanowane ju˝

budynki. Po zdobyciu gazowni, na
krótko przeszliÊmy do obrony –
wspomina∏ p∏k Gross – aby w na-
st´pnej kolejnoÊci zdobyç dworzec
kolejowy, który znalaz∏ si´ na kie-
runku naszego natarcia. Kiedy do-
tarliÊmy w rejon dworca, oczom
naszym ukaza∏a si´ du˝a grupa
ludnoÊci cywilnej ró˝nej narodo-
woÊci, byli wÊród nich: Polacy, Ro-
sjanie, W∏osi, którzy najprawdopo-
dobniej zostali wywiezieni na ro-
boty przymusowe i na dworcu
w Ko∏obrzegu czekali na dalszà po-
dró˝ w g∏àb Rzeszy. By∏ to mój

Wspomnienie

Wyzwolenie Ko∏obrzegu (dzia∏ania wojenne w okresie 8–18 III 1945)
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ostani dzieƒ walk o Ko∏obrzeg, zo-
sta∏em ranny w nog´, to ju˝ trzecia
rana odniesiona na ca∏ym dotych-
czasowym szlaku bojowym – wspo-
mina∏ p∏k Jerzy Gross.

Za m´stwo i odwag´ podczas
walk o wyzwolenie Ko∏obrzegu, p∏k
Jerzy Gross zosta∏ odznaczony
Krzy˝em Virtuti Militari V klasy.

Festung Kolberg – miasto twier-
dza, w którym usi∏owano stworzyç

ognisko d∏ugotrwa∏ego oporu, zosta∏o
rozgromione i zdobyte w ciàgu dzie-
si´ciu dni. Hart ducha i przys∏owiowe
m´stwo polskiego ˝o∏nierza musia∏y
tu sprostaç wszystkiemu: zarówno
w∏asnym niedostatkom, jak i nadspo-
dziewanym przeciwieƒstwom w po-
staci mocnych fortyfikacji i zaciek∏ej,
bezkompromisowej obronie przeciw-
nika. Straty oddzia∏ów polskich wal-
czàcych o miasto wynios∏y 1013 pole-
g∏ych, 142 zaginionych i 2652 rannych
˝o∏nierzy, z których paruset zmar∏o
w szpitalach. I to jest danina ˝o∏nier-
skiego ˝ycia i krwi, jakà z∏o˝y∏y od-
dzia∏y 1 Armii Wojska Polskiego.

Wszyscy polegli spoczywajà dzisiaj
na po∏udniowym przedmieÊciu Ko∏o-
brzegu, zwanym Zieleniewo, w skrom-
nej wydzielonej kwaterze na poboczu
cmentarza miejskiego. Spoczywajà tu
równie˝ prochy 420 ˝o∏nierzy radziec-
kich poleg∏ych w walce o wyzwolenie
miasta, o wybrze˝e Ba∏tyku.

Pami´ç to ̋ ycie narodu. 59 lat, jakie
up∏yn´∏y od tamtych wojennych wyda-
rzeƒ, to nie zamierzch∏a przesz∏oÊç,
lecz czas zaledwie dwóch pokoleƒ.

Jerzy B¸AWAT

P∏k Jerzy Gross
Fo

t. 
J.
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at Sympozjum w Bydgoszczy

Powstanie Warszawskie 1944

55  lluutteeggoo  bbrr..  ww AAkkaaddeemmiiii  MMeeddyycczznneejj  ww BByyddggoosszzcczzyy  oottwwaarrttoo
wwyyssttaaww´́  ffoottooggrraaffiicczznnàà  ddoottyycczzààccàà  wwaallkk  ww PPoowwssttaanniiuu  WWaarr--
sszzaawwsskkiimm..  WWyyssttaawwaa  zzoossttaa∏∏aa  pprrzzyyjj´́ttaa  zz dduu˝̋yymm  zzaaiinntteerreessoowwaa--
nniieemm..  LLiicczznniiee  ssttaawwii∏∏aa  ssii´́  mm∏∏ooddzziiee˝̋,,  aa ttaakk˝̋ee  eekkiippyy  rraaddiiaa  ii tteellee--
wwiizzjjii..  PPóóêênniieejj  ooddbbyy∏∏yy  ssii´́  iinntteerreessuujjààccee  ddyysskkuussjjee  ii wwyykk∏∏aaddyy..

W auli Akademii zasiad∏o kil-
kaset osób, w tym uczniowie z 13
szkó∏ wraz z ich dyrektorami i wy-
chowawcami oraz kombatanci –
uczestnicy Powstania Warszaw-
skiego, Synowie Pu∏ku, przedsta-
wiciele w∏adz i zaproszeni goÊcie.

Zebranych powita∏ prezes Od-
dzia∏u Zwiàzku Powstaƒców War-
szawskich w Bydgoszczy dr Zdzi-
s∏aw Abramek. W swoim wystàpie-
niu wypowiedzia∏ si´ na temat
przyczyn wybuchu Powstania. Te-
mat ten kontynuowa∏ zast´pca pre-
zydenta Bydgoszczy Maciej Ob-
remski. By∏y ˝o∏nierz Wojska Pol-
skiego Miros∏aw Borowski opowie-
dzia∏ o przebiegu Powstania, hero-
izmie ˝o∏nierzy AK i oddzia∏ów
walczàcych w Powstaniu, a tak˝e
o póêniejszej PRL-owskiej propa-
gandzie na ten temat. Natomiast
doc. dr hab. Stanis∏aw Krasucki

mówi∏ o przyczynach powstaƒ na-
rodowych, w tym o Powstaniu Ko-
Êciuszkowskim. Po przerwie wywià-
za∏a si´ o˝ywiona dyskusja, w któ-
rej uczestniczy∏a tak˝e m∏odzie˝,
zadajàc liczne pytania. By∏a to
pi´kna lekcja historii.

S∏owa uznania nale˝à si´ organi-
zatorom wystawy i sympozjum –
Zdzis∏awowi Abramkowi, prezesowi
ZPW w Bydgoszczy oraz jego za-
st´pcy Henrykowi Olczakowi i jego
˝onie Danucie. Patronat nad tym wy-
darzeniem sprawowa∏ prezydent
Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz.

Motto tego spotkania mog∏yby
stanowiç s∏owa Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego: Ten, kto nie szanuje
i nie ceni przesz∏oÊci, ten nie jest go-
dzien szacunku teraêniejszoÊci i nie
ma prawa do przysz∏oÊci.

Henryk ¸AGODZKI

Od lewej: Henryk Olczak – wiceprezes ZPW w Bydgoszczy oraz Henryk ¸agodzki –
delegat ZPW w Warszawie

Fot. T. Onichimowski



Na zaproszenie dyrekcji OÊrodka
w uroczystoÊciach uczestniczyli:

Janusz Go∏uchowski i Mieczys∏aw
Âcie˝yƒski ze Sto∏ecznego Ârodowi-
ska 1 Polskiej Dywizji Pancernej do-
wodzonej przez gen. St. Maczka,
zast´pca kierownika Urz´du ds.
Kombatantów i Osób Represjono-
wanych Jerzy Koz∏owski, dyrektor
Departamentu Wojskowego tego
Urz´du p∏k Jan Ozga oraz wicepre-
zydent Bydgoszczy Maciej Obrem-
ski. Przybyli równie˝ kombatanci
z terenowych kó∏ 1 Dywizji Pancernej
z Torunia i Gdaƒska oraz przedstawi-
ciele szkó∏ noszàcych imi´ gen. St.
Maczka bàdê 1 Dywizji Pancernej.

W przeddzieƒ obchodów, wieczo-
rem, odby∏o si´ spotkanie goÊci z wy-
chowankami szko∏y i wychowawcami.
Uczniowie wzi´li udzia∏ w quizie z wie-
dzy o 1 Dywizji Pancernej i jej dowód-
cy gen. St. Maczku. Jurorami byli ˝o∏-
nierze gen. St. Maczka, którzy zwy-
ci´zcom wr´czyli nagrody ksià˝kowe.

N a s t ´ p n e g o
dnia, 20 lutego,
przed tablica pa-
miàtkowà poÊwi´-
conà gen. St.
Maczkowi z∏o˝o-
no kwiaty, a nast´pnie w budynku
szkolnym zosta∏a otwarta sala tradycji.

Uroczystà akademi´ poÊwi´conà
Genera∏owi i Jego ˚o∏nierzom otwo-
rzy∏ dyrektor OÊrodka Ryszard Bielec-
ki, który przywita∏ goÊci przyby∏ych
z ca∏ego kraju i wyg∏osi∏ okolicznoÊcio-
we przemówienie. Dyrektor Jan Ozga
podzi´kowa∏ za zaproszenie na obcho-
dy „Dnia Patrona” oraz wr´czy∏ Ry-
szardowi Bieleckiemu i kilku wycho-
wawcom Medale Urz´du ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych.

Janusz Go∏uchowski, reprezentu-
jàcy ˝o∏nierzy ze Sto∏ecznego Ârodo-
wiska 1 Dywizji Pancernej, przekaza∏
na r´ce dyrektora OÊrodka pamiàt-
kowy ryngraf ze skrzyd∏em husarskim
– symbolem 1 Dywizji Pancernej.

Po cz´Êci oficjalnej odby∏y si´ wy-
st´py zespo∏ów artystycznych, ucznio-
wie przedstawiali scenki z ˝ycia ˝o∏-
nierzy. Ogromny aplauz widowni
wzbudzi∏y wyst´py zespo∏ów tanecz-
no-baletowych, szczególnie szeÊcio-
osobowa grupa dziewczàt, które taƒ-
czy∏y w takt nies∏yszanej przez siebie
muzyki, kierujàc si´ tylko wskazów-
kami przekazywanymi w j´zyku migo-
wym przez ich nauczycielk´ i chore-
ografk´ Ann´ Bielawskà.

Po obiedzie, goÊcie mieli mo˝liwoÊç
zwiedziç bydgoskie Stare Miasto. Ob-
chody zakoƒczy∏a uroczysta kolacja.

Gratulacje dla organizatorów za
wspaniale zorganizowanà uroczy-
stoÊç i podzi´kowania za bardzo mi-
∏e przyj´cie.

J. G.

Listy do redakcji

„Okrojony” dekret
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7. rocznica nadania imienia gen. Stanis∏awa Maczka bydgoskiej szkole

Dzieƒ Patrona
2200  lluutteeggoo  22000044  rr..  ooddbbyy∏∏yy  ssii´́  oobbcchhooddyy  „„DDnniiaa  PPaattrroo--
nnaa””  ww OOÊÊrrooddkkuu  SSzzkkoollnnoo--WWyycchhoowwaawwcczzyymm  ddllaa
DDzziieeccii  ii MM∏∏ooddzziiee˝̋yy  SS∏∏aabboo  SS∏∏yysszzààcceejj  ii NNiieess∏∏yysszzààcceejj
iimm..  GGeenn..  SSttaanniiss∏∏aawwaa  MMaacczzkkaa  ww BByyddggoosszzcczzyy..

Na chwil´ przed z∏o˝eniem wieƒców przed tablicà gen. Stani-
s∏awa Maczka.

Fot. W. Kluska

Wstyczniowym numerze „Kom-
batanta” (str. 6) ukaza∏ si´ ar-

tyku∏ autorstwa J.A. omawiajàcy 60.
rocznic´ powo∏ania Armii Ludowej,
zilustrowany tekstem dekretu nr 1 –
konspiracyjnej wówczas – Krajowej
Rady Narodowej, dotyczàcego tego
wydarzenia historycznego. W latach
PRL-u tekst ten podawany bywa∏
w formie „okrojonej” i w takim sa-
mym „okrojonym” wariancie przed-
stawiony zosta∏ i teraz. Dotyczy to

pkt. 7 Dekretu, który w podanej
wersji mia∏by brzmieç: „Armia Lu-
dowa jest podstawowà si∏à Narodu
Polskiego w kraju, dlatego te˝
wszystkie formacje wojskowe za
granicà wejdà w sk∏ad Armii Ludo-
wej”. Tymczasem pe∏ny tekst tego
punktu w oryginalnym dokumencie
brzmi: „Armia Ludowa jest podsta-
wowà si∏à Narodu Polskiego w kra-
ju, dlatego te˝ wszystkie formacje
wojskowe za granicà: korpus im. Ta-

deusza KoÊciuszki pod dow.[ódz-
twem] gen. Berlinga, oddzia∏y gen.
Andersa na Bliskim Wschodzie, od-
dzia∏y sformowane w Anglii – wejdà
w sk∏ad Armii Ludowej”.

Problem powy˝szy, z powo∏a-
niem si´ na kompetentne êród∏a,
omówiony jest na str. 1427 pracy pt.
„Prawdziwa Historia Polaków” au-
torstwa D. Baliszewskiego i A.K.
Kunerta.

Jan KREUSCH



APTEKA „ZDROWIE”
RADOMSKO
ul. Mickiewicza 16
Tel. (0–44) 683 53 65
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–21.00
sob.–niedz. 8.00–18.00

AAPPTTEEKKAA  PPRRZZYYJJAAZZNNAA
DDLLAA  KKOOMMBBAATTAANNTTAA
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Cena 2,50 z∏

Poszukuj´ rodziny Eugeniusza Sie-
dleckiego – ˝o∏nierza AK. Zosta∏ za-
strzelony w Krakowie niedaleko Bar-
bakanu 5 wrzeÊnia 1945 r. przez funk-
cjonariuszy UB. Mia∏ wtedy 40 lat. 

Listy prosz´ kierowaç na adres:

Janina Pamu∏a
ul. Wlotowa 4/17
30-668 Kraków
tel: (0-12) 658 98 53

ll poszukujemy l

Interesujà nas Paƒstwa indywi-
dualne prze˝ycia, wspomnienia.
Chcemy poznaç okolicznoÊci wyda-
rzeƒ, w których uczestniczyliÊcie,
ich realia oraz opinie i refleksje,
które nasuwajà si´ Paƒstwu, gdy
patrzycie na nie z perspektywy cza-
su. Liczymy na wzbogacenie wiedzy
historycznej dotyczàcej tamtych
wydarzeƒ o Paƒstwa autentyczne
Êwiadectwa, chcielibyÊmy je upo-
wszechniç, ocaliç od zapomnienia.

Zapraszamy te˝ do udzia∏u
w naszym konkursie cz∏onków ro-
dzin osób przymusowo deportowa-
nych przez w∏adze sowieckie po ro-
ku 1944, tych, którzy swà wiedz´
czerpià od swych najbli˝szych – ro-
dziców, dziadków.

Szczególnie interesujà nas od-
powiedzi na nast´pujàce pytania:

– jakie by∏y przyczyny i okolicz-
noÊci deportowania danej osoby?

– gdzie i jak d∏ugo przebywa∏
deportowany?

– jakie by∏y warunki ˝ycia co-
dziennego i pracy na zes∏aniu?

– jaki by∏ stosunek przedstawi-
cieli w∏adz i miejscowego spo∏e-
czeƒstwa do deportowanych?

– czy osob´ deportowanà lub in-
ne przebywajàce razem z nià spo-
tka∏y dodatkowe szykany, represje
ze strony w∏adz sowieckich?

– kiedy i w jakich okoliczno-
Êciach nastàpi∏ powrót do Polski?

– jaki wp∏yw mia∏o deportowa-
nie na dalsze ˝ycie danej osoby?

Prace konkursowe mogà byç pi-
sane w dowolnej formie, w nieogra-
niczonej obj´toÊci, powinny byç
jednak napisane czytelnie. Prace
muszà byç oryginalne, wczeÊniej ni-
gdzie nie publikowane i mogà byç
wzbogacone o orygina∏y bàdê kse-
rokopie dokumentów, zdj´ç, listów
oraz innych êróde∏ b´dàcych w po-
siadaniu autora. Materia∏y te po
zakoƒczeniu konkursu zostanà
zwrócone.

BBiiuurroo  EEdduukkaaccjjii  PPuubblliicczznneejj  IInnssttyyttuuttuu  PPaammii´́ccii  NNaarrooddoowweejj  KKoommiissjjii
ÂÂcciiggaanniiaa  ZZbbrrooddnnii  pprrzzeecciiwwkkoo  NNaarrooddoowwii  PPoollsskkiieemmuu  OOddddzziiaa∏∏  ww BBiiaa--
∏∏yymmssttookkuu  oogg∏∏aasszzaa  kkoonnkkuurrss  nnaa  wwssppoommnniieenniiee  ddoottyycczzààccee  ddeeppoorrttaaccjjii
oobbyywwaatteellii  ppoollsskkiicchh  ww gg∏∏ààbb  ZZSSRRRR  ppoo  rrookkuu  11994444..
KKoonnkkuurrss  jjeesstt  aaddrreessoowwaannyy  ddoo  oossóóbb  ddeeppoorrttoowwaannyycchh  ii cczz∏∏oonnkkóóww  iicchh
rrooddzziinn..

Termin sk∏adania prac up∏ywa 31 maja 2004 r., mo˝na je sk∏adaç osobiÊcie
lub przes∏aç pocztà na adres:

Instytut Pami´ci Narodowej
Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej
ul. Warsztatowa 1a

15-637 Bia∏ystok
Dodatkowe informacje w sprawie konkursu mo˝na uzyskaç

pod numerem telefonu (0-85) 664 57 87.

Szanowni Paƒstwo!

Staraniem kombatantów z Radomska kolejna
apteka udziela zni̋ ki kombatantom i wdo-
wom po kombatantach.
Byç mo˝e jeszcze w innych miejscowoÊciach
sà apteki stosujàce podobne rabaty. Czeka-
my na informacje o nich – Departament
Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych: Anna
Karny – tel. (0-22) 661 90 09.

Apteka proponuje 15% obni˝k´ cen le-
ków i w miar´ mo˝liwoÊci stara si´ rów-
nie˝ obejmowaç obni˝kà niektóre leki
z cenà urz´dowà. W uzasadnionych przy-
padkach zapewnia dowóz leków do domu
chorego kombatanta lub wdowy po kom-
batancie. Apteka posiada bezp∏atny kà-
cik pacjenta, który wyposa˝ony jest w no-
woczesny aparat do pomiaru ciÊnienia
z wydrukiem wyników oraz wag´ elektro-
nicznà. Automatyczne drzwi i wejÊcie na
poziomie chodnika u∏atwiajà wst´p nie-
pe∏nosprawnym.



Dzieƒ PatronaDzieƒ Patrona
Siedem lat temu OÊrodek
Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i M∏odzie˝y
S∏abo S∏yszàcej i Nies∏y-
szàcej w Bydgoszczy
otrzyma∏ imi´ gen. Sta-
nis∏awa Maczka.
W rocznic´ tego wydarze-
nia zorganizowano ob-
chody „Dnia Patrona”. 

Wyst´py uczniów, którzy odgrywajà scenki z ˝ycia ˝o∏nierzy 

Uroczysta akademia poÊwi´cona Genera∏owi Stanis∏awowi Maczkowi i Jego ˚o∏nierzom

Zdj´cia W. Kluska

Kombatanci z 1 Dywizji Pancernej podczas otwarcia sali tradycji




