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Zgodnie z preambu∏à –
Zwiàzek jest organizacjà
kombatantów i weteranów o charakterze wieloÊrodowiskowym, zrzeszajàcym obywateli polskich, którzy walczyli
o wolnoÊç, suwerennoÊç
i niepodleg∏oÊç Ojczyzny
w formacjach: Wojska
Polskiego, sojuszniczych
armii paƒstw koalicji
antyhitlerowskiej, podziemnych organizacji ruchu oporu oraz by∏ych
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i wdowców po nich.
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jących nowe pojęcie członka
nadzwyczajnego. Może nim
być (§9 p. 3) osoba fizyczna,
która chce współdziałać w realizacji celów Związku. Jednak
kluczowe znaczenie ma p. 1
w §11, który praktycznie
równa prawa członka zwyczajnego i nadzwyczajnego:
Członek zwyczajny i nadzwyczajny Związku ma czynne
i bierne prawo wyborcze, prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności
związkowej, zgłaszania postulatów, oceniania działalności
władz i komisji oraz członków
Związku, występowania z uzasadnionymi wnioskami o zawieszenie bądź odwołanie
członków władz, komisji i innych organów Związku, korzystanie z jego pomocy oraz
noszenie odznaki związkowej.
W ten sposób dotychczasowy członek wspierający,
przyjęty przez Zarząd Koła (Zarząd Wojewódzki, Zarząd Okręgowy) na członka nadzwyczajnego uzyskuje pełnię praw,
w tym czynne i bierne prawo
wyborcze. Zapis ten stwarza
możliwość wejścia członków
nadzwyczajnych do władz
Związku wszystkich szczebli
organizacyjnych, w tym obej-

mowania funkcji prezesów.
Według danych Zarządu Głównego, w skali
Związku pracuje aktywnie około tysiąca członków wspierających. Wielu
z nich pełni znaczące
funkcje w samorządach
i administracji – prezydentów miast, burmiWarszawa, 2016
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praca z członkami
sprawnego działania i przywspierającymi, potencjalnie
Obok
szłości Związku.
nadzwyczajnymi, organizowa- wymienionych zmian nowy
Ważną zmianę wprowane są spotkania, wzajemne wi- Statut zlikwidował funkcję
dza Rozdział III Członkowie,
zyty. Członkowie wspierający Rzecznika Dyscyplinarnego
ich prawa i obowiązki.
uczestniczą w zebraniach Kół, Związku. Wynika to z trudW §8 wprowadza się obok
organizują spotkania integracyj- ności z powoływaniem kandydotychczasowych członków
ne opłatkowe, wielkanocne, datów i sprawowania przez
– zwyczajnych, podopieczświadczą materialną pomoc nich obowiązków. Sprawy
nych, honorowych i wspierakombatantom.
wnoszone do sądów koleżeńskich rozpatrywane będą
przez nie bezpośrednio.
Ważne znaczenie ma zapis
mówiący o wprowadzeniu –
drugiego terminu – w przypadku braku quorum – dla
prawomocności obrad prowadzonych przez Zarząd Główny,
Zarządy Wojewódzkie i Okręgowe.
o wydrukowaniu Statut Związku dostarczony
zostanie natychmiast do Zarządów Wojewódzkich i OkJelenia Góra - członkowie wspierający, w środku posłanka Zofia Czernow.
ręgowych.
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le skàd niedêwiedê w jednostce
frontowej? „Wojtek“ – jak go póêniej nazwano – by∏ syryjskim
niedêwiedziem brunatnym, adoptowanym
w 1942 r. przez ˝o∏nierzy jednej z kompanii
zaopatrzenia armii genera∏a W∏adys∏awa
Andersa. Oto w Iranie, pewnego upalnego
dnia, ˝o∏nierze dostrzegli ch∏opca, prowadzàcego na sznurku ma∏ego, zabiedzonego niedêwiadka. Kupiony za kilka konserw
miÊ nie by∏ gotowy do samodzielnego ˝ycia. Karmiony mlekiem skondensowanym
z butelki z prymitywnym smoczkiem szybko przybra∏ na wadze i przywiàza∏ si´ do
swoich przybranych rodziców. ¸agodny
i przyjazny, traktowany by∏ jak zwyczajny ˝o∏nierz i po krótkim czasie wpisany zosta∏ do
ewidencji kompanii uzyskujàc ksià˝eczk´
wojskowà i ˝o∏d. Spa∏ w skrzyni, w odr´bnym namiocie, ale bywa∏o, ˝e w nocy odwiedza∏ swoich opiekunów. Ulubionymi
potrawami Wojtka by∏y owoce, syropy,
marmolady, a zw∏aszcza piwo, które otrzymywa∏ za dobre zachowanie. Majàcy 180
cm wzrostu i wa˝àcy prawie 250 kg niedêwiedê lubi∏ zapasy z ˝o∏nierzami i jazd´ samochodem. Potrafi∏ pomagaç ˝o∏nierzom
w ci´˝szych pracach gospodarczych.
Wojtek przeszed∏ ca∏y szlak bojowy
2 Korpusu z Iranu przez Irak, Syri´, Palestyn´, Egipt, w tym chrzest bojowy pod
Monte Cassino. 22 kompania Transportowa Artylerii, w której s∏u˝y∏, mia∏a szczególne wa˝ne zadanie – nieustannie dostarczaç pociski na stanowiska ogniowe, bowiem od intensywnoÊci wsparcia artyleryjskiego zale˝a∏o w du˝ej mierze powodzenie natarcia. Trudno uwierzyç – ale Wojtek
razem z ˝o∏nierzami nosi∏ ci´˝kie skrzynie
z pociskami i to przez ca∏y czas kanonady! Od tej pory s∏awa niedêwiedzia ros∏a.
Rysowano go na tablicach samochodowych, a plakietki z misiem noszono na r´kawach mundurów.
Po zakoƒczeniu wojny, w 1946 r. razem z ˝o∏nierzami Korpusu Wojtek trafi∏ do
Wielkiej Brytanii. Robiono o nim reporta˝e,
audycje radiowe, wykonywano tysiàce
zdj´ç. Towarzystwo Polsko-Szkockie przyj´∏o go na honorowego cz∏onka. Ale lata bieg∏y, ˝o∏nierze Korpusu rozjechali si´ po
Êwiecie. Niedêwiedê trafi∏ w koƒcu do ogro-

WOJTEK
SPOD
MONTE
CASSINO
MAJ kojarzy si´ z wieloma
wa˝nymi wydarzeniami w historii naszego kraju. Wystarczy
wspomnieç o Konstytucji 3 Maja, zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej w Europie, czy zdobyciu
przez 1 Dywizj´ Pancernà
niemieckiej
bazy
morskiej
Wilhelmshaven.
Jednà z wa˝niejszych jest
bez wàtpienia rocznica walk
1 Korpusu Polskiego o Monte
Cassino, zakoƒczona zdobyciem 18 maja historycznego
klasztoru.
Przebieg ci´˝kich walk, prowadzonych od 11 maja, opisywany by∏ wielokrotnie, publikowano monografie, filmy dokumentalne, pisano dziesiàtki artyku∏ów – tak˝e w „Polsce Wierni“. Ale obok bohaterów pierwszej linii szturmujàcych niemieckie umocnienia, nie mniej
odpowiedzialne zadanie spoczywa∏o na jednostkach wsparcia, zabezpieczenia i zaopatrzenia walczàcych ˝o∏nierzy.
Jednym z wojennych bohaterów, o którym g∏oÊno zrobi∏o
si´ na Êwiecie – zw∏aszcza po
wojnie – nie majàcym broni
w r´ku ale zwiàzanym z Korpusem i walkami o Monte Cassino
by∏ niedêwiedê “ W o j t e k “ – ˝ywa maskotka, ale nie tylko.
ObecnoÊç weso∏ego i przyjaznego zwierz´cia poprawia∏a
˝o∏nierzom nastrój, jak mówiono – budzi∏ ducha bojowego.

du zoologicznego w Edynburgu, stajàc si´
„honorowym rezydentem“, nie tracàc na
popularnoÊci. Ale robi∏ si´ smutny, osowia∏y. Podobno o˝ywia∏ si´ s∏yszàc polskà
mow´. Zasnà∏ w 1963 r.
∏awa Wojtka pozosta∏a. Ma liczne tablice, m.in. w Królewskim Muzeum
Wojskowym w Londynie, Muzeum w Kanadzie, wiele pomników na ca∏ym Êwiecie,
tak˝e w Polsce. Stoi dumny. Bywa∏o, ˝e
odwiedzali go weterani korpusu, przynosili
kwiaty, przytulali si´ do dawnego towarzyA. B.
sza broni.
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Pomnik
w Parku
Jordanowskim
w Krakowie.

Pomnik
w Edynburgu.
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Jednym z kluczowych problemów polskiej
zbrojnej konspiracji w latach II wojny Êwiato wej by∏ chroniczny brak uzbrojenia, widoczny
zw∏aszcza w sytuacji rosnàcej liczby ˝o∏nierzy
podziemia. Da∏ o sobie znaç w leÊnych forma cjach, w akcji „Burza“, w czasie Powstania
Warszawskiego. Luk´ t´ starano si´ wype∏niaç
poprzez konspiracyjnà produkcj´ broni, która,
zw∏aszcza w 1944 r., by∏a dosyç powa˝nym
wsparciem r uchu opor u. Broƒ, zw∏aszcza
strzeleckà, wytwarza∏a w zasadzie wi´kszoÊç

J

ednym z m∏odych zapaleƒców, który
wniós∏ wa˝ny wk∏ad w ten niezwyk∏y
wyczyn, by∏ Henryk ¸ukaszewicz,
od stycznia 1942 r. 17-letni zaprzysi´˝ony
˝o∏nierz AK ps. „Edward“, Zgrupowania
„Broda 53“ – oddzia∏ Jutka. Oddzia∏ ten powo∏any zosta∏ przez dowódc´ kompanii AK
w Pruszkowie Jana Sadowskiego ps. „Suzin“,
„Horacy“ w celu rozpocz´cia produkcji polskich „Stenów“. Dowódcà oddzia∏u zosta∏ Józef
Kapler ps. „Jutkiewicz“, który powo∏a∏ w Za-

liczàcych si´ organizacji; produkowano tak˝e
amunicj´, materia∏y wybuchowe, granaty, pro stà broƒ p.panc. Pistoletem maszynowym
o prostej konstr ukcji, któr y nadawa∏ si´ do ko piowania, by∏ zw∏aszcza angielski „STEN“.
Nic wi´c dziwnego, ˝e w stosunkowo krótkim
czasie, poczàtkowo cha∏upniczo, gr upa me chaników i in˝ynierów rozpocz´∏a w kilku
miejscach w Polsce produkcj´ „Stenów“, poko nujàc liczne tr udnoÊci techniczne, w tym wy twarzanie gwintowanej luf y.

Produkowano ∏ó˝ka dla szpitali niemieckich.
To by∏y niemieckie zlecenia, potrzebne dla armii niemieckiej i dlatego nas nie zlikwidowano, mimo ˝e
wkrótce znaleêliÊmy si´ na terenie getta. DostaliÊmy
przepustki, i ja tam pracowa∏em do koƒca, dokàd
nie zlikwidowano getta.
Zaczà∏em pracowaç od 6 czerwca 1940 r.,
a rozporzàdzenie o stworzeniu getta wysz∏o w paêdzierniku albo w listopadzie 1940 r., kiedy to gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer
podpisa∏ zarzàdzenie o utworzeniu getta z za∏àcz-

nych 1943 r. Na Êciankach bocznej obudowy
magazynka widoczny by∏ z jednej strony orze∏
polski i litery „WP“, a z drugiej – numery. To
by∏ ich prawdziwy, w konspiracji wykonany
„polski Sten“. Wkrótce gotowe by∏y nast´pne
egzemplarze.
„Steny“ wykonane zosta∏y cz´Êciowo
w Piastowie, cz´Êciowo zaÊ w fabryce w godzinach wieczornych, na drugiej zmianie, kiedy kontrola by∏a s∏absza. Skrycie zosta∏y przewiezione w cz´Êciach i zmontowane w miesz-

PRODUKOWA¸EM
POLSKIEGO „STENA“
k∏adach Wyrobów Metalowych Konrad, Jarnuszkiewicz i S-ka w Warszawie pododdzia∏
„Jutka“. W jego ramach, do wybuchu Powstania Warszawskiego, pracowa∏ przy produkcji
cz´Êci do „stenów“ Henryk ¸ukaszewicz.
„Edward“ wspomina: mój ojciec by∏ kolejarzem. I, jak to w rodzinie kolejarskiej, by∏o nas troje
dzieci i rodzice. Mam dwie siostry. Urodzi∏em si´
w 1925 roku, w zwiàzku z tym zdà˝y∏em do wojny skoƒczyç Szko∏´ Powszechnà w Mi∏oÊnie imienia Józefa Pi∏sudskiego, która do dzisiaj istnieje.
Zdawa∏em egzamin do Gimnazjum Mechanicznego
na Targowej nr 15. Ale wybuch∏a wojna i ju˝ o tym,
˝eby pójÊç do szko∏y, nie by∏o mowy. W zwiàzku
z tym musia∏em odczekaç jeszcze, a˝ skoƒcz´ 15 lat,
bo nie wolno by∏o zatrudniaç m∏odszych, i za∏atwili
mi rodzice prac´ jako nauk´ zawodu, w fabryce
„Konrad, Jarnuszkiewicz i Spó∏ka“. Tam zosta∏em
uczniem tokarstwa metalowego. W 1940 r. (bo
wczeÊniej za m∏ody by∏em) 12 maja skoƒczy∏em 15
lat, a 6 czerwca ju˝ poszed∏em do pracy.
Zak∏ady mieÊci∏y si´ na ulicy Grzybowskiej 25.
To by∏y zak∏ady wyrobów metalowych. Najbardziej
znana by∏a firma Jarnuszkiewicz ze wzgl´du na ∏ó˝ka. To byli specjaliÊci do budowania ∏ó˝ek metalowych. Ale nie tylko to, bo robiono ca∏y sprz´t medyczny. Pe∏ne wyposa˝enie szpitali w sale operacyjne, we
wszystkie narz´dzia. Pracowa∏o kilkaset osób.
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nikiem wymieniajàcym ulice graniczne. Czyli ja ju˝
prawie pó∏ roku tam pracowa∏em. By∏em naocznym
Êwiadkiem budowania muru na tym kawa∏ku od
Grzybowskiej do Walicowa. Przy ˚elaznej by∏y jakieÊ, ju˝ nie pami´tam, zak∏ady, których nie w∏àczono do getta, ˝eby nie wydawaç wi´cej przepustek.
Widzia∏em stawianie p∏otu wzd∏u˝ ˚elaznej. Bo
jak ja zaczà∏em pracowaç to jeszcze ˚elaznà chodzi∏y tramwaje.
W moim wydziale, tak zwanych czeladników,
by∏o chyba pi´ciu. A ka˝dy z nich mia∏ jeszcze
uczniów; mi´dzy innymi mój brygadzista, Franciszek Dro˝d˝yƒski, który przyje˝d˝a∏ z B∏onia.
U niego pracowa∏o nas dwóch. Tam by∏a hala maszyn i te wszystkie maszyny by∏y czynne, z tym ˝e
obs∏ugiwane by∏y nie tylko przez tych wykwalifikowanych, ale tak˝e przez uczniów. Pierwszy rok
mojej praktyki by∏ na zupe∏nie innym wydziale, na
Êlusarni, zwanej bràzownià, na obróbce odlewów
mosi´˝nych. Majster by∏ Polakiem, Murawski si´
nazywa∏. A potem mnie przeniesiono do majstra
Danekera. To by∏ Reichsdeutsch. Wtedy zaczà∏em
pracowaç na maszynie, to by∏a jedna z najdok∏adniejszych, tokarka. Wkrótce po tym rozpocz´∏a si´
moja przygoda ze „Stenami“.
Pierwszy starannie wykonany egzemplarz
„Stena“ przedstawiony zosta∏ „Suzinowi“
przez Józefa Kaplera podczas Êwiàt wielkanoc-

kaniu ppor. „Pienià˝ka“ w Piastowie. Przy wykonaniu trzech pierwszych „Stenów“ pomagali Kaplerowi najbli˝si wspó∏pracownicy:
Henryk Wilk („Szary“), Eugeniusz Pawlak
(„Czarny“), Jan Dywizjusz („Kropka“), Mieczys∏aw Sa∏ek („Kordian“) i Henryk ¸ukaszewicz („Edward“).
Poczàwszy od trzech pierwszych egzemplarzy na „Stenach“ t∏oczony by∏ znak or∏a, litery „WP“, cyfry kamuflujàce rozpocz´cie produkcji oraz kolejny numer pistoletu maszynowego. Znak or∏a z literami „WP“ bity by∏ za
pomocà stempla znajdujàcego si´ w posiadaniu Kaplera.
Do pierwszych trzech „Stenów“ nie wykonano luf. To przekracza∏o jeszcze mo˝liwoÊci
techniczne. Nie robiono te˝ magazynków na
amunicj´. W tej sytuacji do „Stenów“ wykonanych przez Kaplera zamontowano lufy od zrzutowych „Stenów“, b´dàcych w posiadaniu kompanii z Piastowa. Wykorzystano równie˝ magazynki zapasowe od „Stenów“. Próbne strzelanie
dowiod∏o, ˝e zastosowana spr´˝yna powrotna
jest za s∏aba. Skutkiem tego si∏a powrotu trzonu zamkowego nie wystarcza∏a, by wysunàç
nabój z magazynka i odpaliç go. Dlatego ognia
ciàg∏ego nie uzyskano, a tylko pojedyncze odpalanie (z dosuwaniem trzonu zamkowego).

ków i robotników. Mimo zaanga˝owania sporego zespo∏u uda∏o si´ uniknàç nieszcz´Êç –
„wsyp“ czy przypadkowych „wpadek“.

rzy próbnym strzelaniu w schronie
w Piastowie obecni byli „Jutka“, „Suzin“ i „Pienià˝ek“. Przyczyna niedomagania
zosta∏a usuni´ta przez wprowadzenie mocniejszej spr´˝yny. Dodatkowe strzelanie wykaza∏o ju˝ pe∏nà sprawnoÊç pistoletu maszynowego, zadowalajàcà szybkostrzelnoÊç teoretycznà, obliczanà na 400 strza∏ów na minut´.
Gdy gotowe by∏y prototypy, wiosnà 1943 r.
por. „Suzin“ podjà∏ rozmowy z prze∏o˝onymi
na temat rozwini´cia produkcji w powa˝niejszym wymiarze.
Niektóre cz´Êci „Stenów“ wykonywano w godzinach pracy dziennej pod pozorem

liczbà 12 przestrzelanych, sprawdzonych „Stenów“. Kwiecieƒ przyniós∏ 20 zmontowanych
peemów. Na wiosn´ 1944 r. pierwsze seryjne
„Steny“ zosta∏y przekazane do akcji bojowych
przeprowadzanych przez Kedyw Okr´gu Warszawa. Przekazano wówczas 6 „Stenów“. Pos∏ugiwano si´ nimi, o ile wiadomo, w akcji
w K´pie Kabackiej, odbiciu wi´êniów w Grójcu, zamachu na ˝andarma przy ul. Twardej
w Warszawie.
W maju – czerwcu 1944 r., w okresie pe∏nego
rozruchu, produkcja przynios∏a dalsze 64 „Steny“. Do 30 czerwca, zespó∏ wykona∏ 96 „Stenów“ – kompletnych, wyjàwszy dostarczone

o zakoƒczeniu wojny Henryk ¸ukaszewicz w∏àczy∏ si´ w nurt odbudowy
kraju, podejmujàc tak˝e aktywnà prac´ spo∏ecznà. O jego okupacyjnej dzia∏alnoÊci,
wk∏adzie w produkcj´ polskich „Stenów“
wielokrotnie pisano, w tym w monografii
Kazimierza Satora Produkcja uzbrojenia w polskim ruchu oporu. Wielokrotnie uczestniczy∏
w spotkaniach z m∏odzie˝à, wspó∏pracujàc blisko z Muzeum Powstania Warszawskiego.

zaj´ç fabrycznych. Chodzi∏o o takie detale,
które nie mog∏y zdradzaç w∏aÊciwego przeznaczenia swym kszta∏tem. W poczàtkowej fazie prac bra∏o udzia∏ 5 osób, a od lipca 1943 r.
kràg ten poszerzy∏ si´ do osób 15, lecz wówczas jeszcze po∏owa z nich, wykonawców niewinnie wyglàdajàcych detali oraz niektórych
pó∏fabrykatów, nie wiedzia∏a do czego majà
s∏u˝yç. Wykonane cz´Êci odbiera∏ Kapler jako
mistrz narz´dziowni i kierowa∏ do monta˝u
„Stenów“. Zakres wtajemniczania ulega∏ stopniowemu poszerzeniu.
Do marca 1944 r., jak wynika z notatek
por. „Suzina“, dorobek produkcji zamyka∏ si´

magazynki, cz´Êciowo adaptowane przez
zespó∏.
Do koƒca czerwca 1944 r. wyprodukowano elementy „Stena“ do 180 egzemplarzy,
bo na tyle obliczano pierwszà seri´. W lipcu
oraz w czasie powstania prowadzono monta˝
„Stenów“ z tych elementów oraz operacje wykoƒczeniowe, spawalnicze itp. W lipcu oraz
ju˝ w powstaniu, w sierpniu, ukoƒczono
i zmontowano dalsze 84 „Steny“. Zosta∏y nimi zasilone oddzia∏y ze ÂródmieÊcia.
Ostateczny bilans obliczany jest na
180 peemów wykonanych w fabryce przy
Grzybowskiej przez zespó∏ ok. 25 rzemieÊlni-

Bierze udzia∏ w pracach “Fundacji Rosa“ pokazujàc swoje dziedzictwo i wspomnienia chorym dzieciom, przebywajàcym na leczeniu
w szpitalach w ca∏ej Polsce. Za kombatanckà
i spo∏ecznà prac´ by∏ wielokrotnie uhonorowany, w tym Krzy˝em Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzy˝em Powstaƒczym, Krzy˝em AK,
Odznakà „Za Zas∏ugi dla Warszawy“ i szczególnie cenionà, przyznanà przez kolegów
z oddzia∏u „Jutka“ – odznakà „Polski Sten“.
Jest cz∏onkiem Zwiàzku Kombatantów RP
i BWP, Ko∏a Warszawa-Mokotów.
Red.

P
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O TYM W A R T O W I E D Z I E å
NA CO MOGÑ LICZYå OSOBY, KTÓRE UKO¡CZY¸Y 75 LAT, A CO NALE˚Y SI¢ KOMBATANTOM?
DODATKI DLA SENIORÓW I KOMBATANTÓW
• Dodatek piel´gnacyjny – wynosi 208,67 z∏ miesi´cznie. Przyznawany jest z urz´du emerytom lub rencistom którzy skoƒczyli 75 lat. Przys∏uguje on tak˝e osobom ca∏kowicie niezdolnym do pracy i samodzielnego
funkcjonowania (wówczas wiek jest niewa˝ny). Dodatek jest przyznawany na podstawie zaÊwiadczenia lekarza orzecznika ZUS. W Oddziale ZUS trzeba z∏o˝yç potwierdzenie stanu zdrowia wystawione przez lekarza
prowadzàcego i inne dokumenty potrzebne do wydania
orzeczenia o ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy i samodzielnego funkcjonowania. Nie przys∏uguje on osobom
pobierajàcym zasi∏ek piel´gnacyjny z gminy.
• Dodatek kombatancki – wynosi 208,67 z∏ miesi´cznie. Otrzymajà go osoby, które bra∏y udzia∏ w wojnach, dzia∏aniach zbrojnych i powstaniach narodowych,
wchodzàc w sk∏ad formacji wojskowych lub organizacji
walczàcych o suwerennoÊç i niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej (spis uprawnionych znajduje si´ w ustawie kombatanckiej). Aby otrzymaç taki dodatek, trzeba
pobieraç emerytur´ lub rent´ i mieç stosowne zaÊwiadczenie wydawane przez Urzàd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
• Dodatek kompensacyjny – przys∏uguje ofiarom
represji i kombatantom, którzy sà emerytami lub rencistami. Jego nowa wysokoÊç to 31,30 z∏ miesi´cznie.
• Âwiadczenie dla osób deportowanych do pracy
przymusowej oraz obozów pracy w III Rzeszy i ZSRR

– maksymalnie wynosi 208,67 z∏. Przys∏uguje za ka˝dy
pe∏ny miesiàc pracy przymusowej, jednak nie za wi´cej
ni˝ 20 miesi´cy. W przypadku wywiezienia musi byç to
co najmniej szeÊç miesi´cy. Âwiadczenia nie dostanà
osoby majàce dodatek za tajne nauczanie lub dodatek
kombatancki.
• Dodatek za tajne nauczanie – 208,67 z∏ miesi´cznie. O dodatek mogà si´ staraç nauczyciele, którzy
w czasie okupacji prowadzili tajne komplety albo przed
1 wrzeÊnia 1939 r. nauczali w j´zyku polskim w szko∏ach polskich na terenie III Rzeszy oraz Wolnego Miasta
Gdaƒska.
Uwaga! Osobie uprawnionej do dodatku kombatanckiego lub dodatku za tajne nauczanie przys∏uguje
tylko jeden z nich.
• Rycza∏t energetyczny – wynosi 166,05 z∏. Jest
to pomoc dla kombatantów, osób represjonowanych,
˝o∏nierzy przymusowo zatrudnianych w kopalniach w´gla, kamienio∏omach, zak∏adach rud uranu i batalionach
budowlanych. A tak˝e wdów lub wdowców po takich
osobach.
Na Êwiadczenie w wysokoÊci dodatku kombatanckiego oraz rycza∏tu energetycznego i dodatku kompensacyjnego mogà liczyç równie˝ kombatanci, którzy spe∏niajà wszystkie poni˝sze warunki:
• nie majà prawa do renty lub emerytury ani prawa do uposa˝enia w stanie spoczynku albo uposa˝enia
rodzinnego,
• nie osiàgajà dochodów z tytu∏u pracy, pozarolniczej lub rolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej,
• osiàgn´∏y wiek
w przypadku kobiet – 55
lat, m´˝czyzn – 60 lat.

WA˚NE DLA ˚O¸NIERZY REZERWY
I W STANIE SPOCZYNKU

Rozporzàdzenie Ministra Obrony Narodowej z 8 stycznia
2016 r. (Dz.U. 21.01.2016, poz. 104) zobowiàzuje ˝o∏nierzy rezerwy i ˝o∏nierzy w stanie spoczynku do umieszczania, w przypadku
wyst´powania w umundurowaniu, specjalnych odznak identyfikacyjnych. Paragraf 6 punkt 1. rozporzàdzenia stwierdza – ˚o∏nierze
rezerwy i w stanie spoczynku na oznakach stopnia (r´kawach, naramiennikach, podk∏adkach, pochewkach) umundurowania, które
mogà nosiç w myÊl przepisów wydanych na podstawie art. 67
ust. 3a ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, noszà odznak´ identyfikacyjnà, wykonanà z metalu, przedstawiajàcà stylizowanà liter´ „R“ w okràg∏ym wieƒcu z liÊci laurowych;
Punkt 2. Odznak´ identyfikacyjnà,
o której mowa w ust. 1, nosi si´ w umundurowaniu: 1) Marynarki Wojennej – w kolorze z∏ocistym; 2) Wojsk Làdowych i Si∏ Powietrznych – w kolorze matowosrebrnym;
Punkt 3. Wzory i sposoby rozmieszczenia oznak identyfikacyjnych ˝o∏nierza
rezerwy i w stanie spoczynku sà okreÊlone
w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

ZASI¸KI DLA POTRZEBUJÑCYCH
Osoby starsze, znajdujàce si´ w trudnej sytuacji finansowej, mogà liczyç na zasi∏ki. Wyp∏acajà
je miejskie lub gminne
oÊrodki pomocy spo∏ecznej, do których mo˝na
wystàpiç o wsparcie.
• Zasi∏ek sta∏y –
przys∏uguje osobom niezdolnym
do
pracy
w zwiàzku z wiekiem
(tym, które naby∏y ju˝
prawa do Êwiadczeƒ emerytalnych) lub ca∏kowicie
niezdolnym do pracy z tytu∏u niepe∏nosprawnoÊci,
je˝eli nie przekraczajà
one kryterium dochodowego, którego wysokoÊç
zmieni∏a si´ 1 paêdziernika ub.r. Dla osób samotnych jest to teraz 634 z∏,
a dla osób w rodzinie –

514 z∏. W obu przypadkach to kwota netto (czyli po odliczeniu zaliczek na podatek dochodowy i sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne). Ile wynosi zasi∏ek? Jest to ró˝nica mi´dzy kryterium dochodowym
a dochodem (osoby samotnej lub na osob´ w rodzinie).
Nie mo˝e byç mniejszy ni˝ 30 z∏ miesi´cznie i wy˝szy
ni˝ 604 z∏.
• Zasi∏ek okresowy jest przyznawany w przypadku d∏ugotrwa∏ej choroby, niepe∏nosprawnoÊci, bezrobocia oraz oczekiwania na przyznanie emerytury lub renty.
Jego wysokoÊç to co najmniej 50% ró˝nicy mi´dzy wspomnianym kryterium dochodowym a dochodem osoby
samotnej lub w rodzinie. Kwota zasi∏ku nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ 20 z∏ i wy˝sza ni˝ 418 z∏ miesi´cznie (w przypadku osoby samotnie gospodarujàcej). Okres, przez jaki przys∏uguje, zale˝y od sytuacji danej osoby czy rodziny. Decyzje podejmuje oÊrodek pomocy spo∏ecznej.
• Zasi∏ek celowy jest przyznawany na zaspokojenie niezb´dnych potrzeb ˝yciowych (np. zakup jedzenia, opa∏u, leków, odzie˝y, przeprowadzenie drobnych
napraw w mieszkaniu), a tak˝e na organizacj´ pogrzebu
lub bilet socjalny (przejazdy Êrodkami komunikacji miejskiej na zabiegi rehabilitacyjne lub do lekarza). Jego wysokoÊç jest uznaniowa i zale˝y od mo˝liwoÊci finansowych gminy oraz sytuacji materialnej rodziny lub osoby
starajàcej si´ o pomoc. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach – gdy np. pilnie trzeba kupiç leki – oÊrodek
mo˝e przyznaç tzw. specjalny zasi∏ek celowy, i to nawet
wtedy, gdy wspomniane wy˝ej kryterium dochodowe
jest przekroczone.
Je˝eli staramy si´ o zasi∏ki, musimy zg∏osiç w gminnym lub miejskim oÊrodku pomocy spo∏ecznej – pisemnie lub telefonicznie – ˝e potrzebujemy takiego wsparcia. W ciàgu 14 dni (lub dwóch dni w pilnych sytuacjach) odwiedzi nas w mieszkaniu pracownik socjalny,
aby przeprowadziç wywiad Êrodowiskowy. Nie mo˝emy
liczyç na pieniàdze, jeÊli trudnoÊci rodziny lub osoby
starajàcej si´ o pomoc nie sà potwierdzone sytuacjà ˝yciowà, czyli np. niepe∏nosprawnoÊcià lub d∏ugotrwa∏à
chorobà, albo standard ˝ycia jest w rzeczywistoÊci wy˝szy ni˝ zadeklarowane dochody.
• Zasi∏ek piel´gnacyjny – jest wyp∏acany przez
gmin´ i wynosi 153 z∏. Otrzymajà go osoby niepe∏nosprawne lub starsze, które same nie mogà sobie poradziç. Przys∏uguje m.in.: osobie która ukoƒczy∏a 75 lat,
osobie, która ukoƒczy∏a 16 lat i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, osobie, która ma ponad 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, je˝eli niepe∏nosprawnoÊç powsta∏a przed
21. rokiem ˝ycia. Zasi∏ek nie nale˝y si´ tym, którzy
przebywajà w instytucji zapewniajàcej ca∏odobowe
utrzymanie, i tym, którzy otrzymujà opisany wy˝ej dodatek piel´gnacyjny z ZUS.
WysokoÊç zasi∏ku nie jest uzale˝niona od dochodu
osoby niepe∏nosprawnej i dochodu rodziny. Pomoc jest
wyp∏acana bezterminowo lub do momentu wa˝noÊci
orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci. Wniosek trzeba z∏o˝yç w urz´dzie gminy lub w oÊrodku pomocy spo∏ecznej. Tam te˝ dowiemy si´, czy sà potrzebne inne dokumenty.
dokoƒczenie na str. 18 [
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Klubie 16 PDZ
w Elblàgu odby∏
si´ wernisa˝ artysty malarza i literata Ireneusza LeÊniaka. Na wystaw´, po∏àczonà ze spotkaniem z autorem, przybyli
m.in.: pos∏anka
El˝bieta Gelert,
przewodniczàcy Rady miasta
Janusz Nowak,
wiceprezydent
Bogus∏aw Milusz,
zast´pca dowódcy ds. liniowych
16 PDZ gen.
bryg. Marian Soko∏owski, kapelan
WP elblàskiej
diecezji kmdr por.
ks. Jaros∏aw Antoszewski, prezes
Stowarzyszenia
˚o∏nierzy i Przyjació∏ 16 PDZ –
p∏k rez. mgr Ryszard Klim. Licznie przyby∏a
kadra 16 PDZ oraz prezesi
kó∏ terenowych Z˚WP. Najstarszym uczestnikiem spotkania by∏ 101-letni por. w st.
spocz. Kazimierz Kossakowski. Gospodarzem spotkania
by∏ prezes Zarzàdu Rejono-

wego Z˚ WP w Elblàgu p∏k
dypl. rez. Marian Koz∏owski.
Ireneusz LeÊniak (70 lat),
niezwykle utalentowany artysta malarz i literat mieszka
i tworzy w Rumi nieopodal

Póêniej by∏ ˝o∏nierzem zawodowym, mechanikiem samochodowym a nawet stoczniowcem. Po uzupe∏nieniu
wykszta∏cenia pe∏ni∏ równie˝
obowiàzki dyrektora domu

ju˝ tylko malarstwo olejne.
Bra∏ udzia∏ w wystawach indywidualnych i zbiorowych
tak w kraju jak i za granicà.
Jego prace znajdujà si´ w galeriach i zbiorach kolekcjonerów prywatnych
w Polsce, Anglii,
Austrii, Niemczech, Jugos∏awii, Finlandii,
Francji, Szwecji,
Holandii, Japonii, Rosji i na
Malcie. Jest laureatem wielu nagród i wyró˝nieƒ.
Specjalne wyró˝nienie 16 PDZ
wr´czy∏ artyÊcie
podczas wernisa˝u gen. bryg.
Marian Soko∏owski.
Ireneusz LeÊniak to artysta
uznany i podziwiany, ale ciàgle
poszukujàcy, wyra˝ajàcy w swoich pracach
optymistycznà percepcj´ otaczajàcego nas Êwiata oraz
pi´kno, które nadal czeka na
odkrycie.

PI¢KNO I ARTYZM
Wernisa˝ Ireneusza LeÊniaka

Gdyni. Od 14 roku ˝ycia wychowywa∏ si´ bez rodziców.
By∏ piekarzem, cukiernikiem,
górnikiem, a w latach 19641966 elewem Podoficerskiej
Szko∏y Zawodowej im. Rodziny Nalazków w Elblàgu.

[ dokoƒczenie ze str. 17

ABONAMENT ZA DARMO
Wed∏ug zapowiedzi rzàdu obecny abonament radiowotelewizyjny ma zostaç zastàpiony przez op∏at´ audiowizualnà. Dopóki jednak to nie nastàpi, trzeba go p∏aciç.
Na szcz´Êcie wiele osób starszych i niepe∏nosprawnych
jest zwalnianych z tego obowiàzku. Wystarczy, ˝e wype∏nià na poczcie odpowiedni formularz oraz przedstawià
dokument uprawniajàcy do zwolnienia. Przys∏uguje ono
m.in. osobom, które ukoƒczy∏y 75 lat, inwalidom, osobom po 60 roku ˝ycia majàcym prawo do emerytury, której wysokoÊç nie przekracza miesi´cznie 50% przeci´tnego wynagrodzenia, inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom b´dàcym inwalidami wojennymi
lub wojskowymi, niewidomym oraz osobom z przyznanym Êwiadczeniem lub zasi∏kiem przedemerytalnym.
Uwaga! Osoby, które ukoƒczy∏y 75 lat, od jesieni
zesz∏ego roku sà zwalniane z abonamentu automatycznie.
DO LEKARZA BEZ KOLEJKI
• Prawo do opieki lekarskiej poza kolejnoÊcià –
dotyczy wizyt w zwyk∏ych przychodniach i gabinetach
specjalistycznych oraz leczenia szpitalnego (ale kosztownych badaƒ czy rehabilitacji ju˝ nie). Mówi o tym ustawa o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej.
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kultury. Ukoƒczy∏ zaocznie
filologi´ polskà na Uniwersytecie Gdaƒskim. W 1979 roku w Biurze Wystaw Artystycznych w Sopocie po raz
pierwszy zaprezentowa∏ swoje rysunki. Potem uprawia∏

• Prawo do korzystania z opieki zdrowotnej poza
kolejnoÊcià majà m.in.:
• inwalidzi wojenni i wojskowi • kombatanci
• poszkodowani weterani w zakresie leczenia urazów
i chorób nabytych podczas wykonywania zadaƒ poza granicami paƒstwa • zas∏u˝eni honorowi dawcy krwi
• zas∏u˝eni dawcy przeszczepu.
Takie osoby muszà mieç przy sobie dokument potwierdzajàcy, ˝e nale˝à do grupy majàcej szczególne
uprawnienia. Pomoc w gabinetach lekarzy specjalistów
oraz Êwiadczenia szpitalne powinny byç im udzielone
w dniu zg∏oszenia si´ do przychodni czy szpitala.
Je˝eli jest to niemo˝liwe, to uprawniona osoba musi
zostaç przyj´ta w innym terminie, ale poza kolejnoÊcià
z listy oczekujàcych. W przypadku wizyty u lekarza specjalisty – termin to 7 dni roboczych.
• Wizyty u lekarzy specjalistów bez skierowania
– ten przywilej przys∏uguje m.in. inwalidom wojennym
i wojskowym, osobom represjonowanym, kombatantom,
cywilnym niewidomym ofiarom dzia∏aƒ wojennych i weteranom poszkodowanym (w zakresie leczenia urazów
lub chorób nabytych podczas wykonywania zadaƒ poza
granicami paƒstwa).
Warto te˝ wiedzieç, ˝e poza kolejnoÊcià w aptekach
sà obs∏ugiwani zas∏u˝eni honorowi dawcy krwi, zas∏u˝e-

JERZY B¸AWAT

ni dawcy przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi
oraz kombatanci.
DARMOWY PASZPORT
Seniorzy, którzy chcà wyruszyç za granic´, nie muszà
si´ martwiç op∏atà za wydanie paszportu, która wynosi
140 z∏. Osoby, które w dniu z∏o˝enia wniosku paszportowego majà ukoƒczone 70 lat, otrzymajà paszport za darmo.
Z kolei emeryci, renciÊci, osoby niepe∏nosprawne
lub ich wspó∏ma∏˝onkowie pozostajàcy na ich utrzymaniu zap∏acà tylko po∏ow´ tej kwoty, czyli 70 z∏. Tak samo
jak kombatanci czy ofiary represji wojennych i okresu
powojennego.
OPIEKA W DOMU
Osobom przewlekle chorym, które nie potrzebujà
hospitalizacji, ale wymagajà systematycznej opieki nale˝y si´ finansowana przez NFZ piel´gniarska opieka d∏ugoterminowa. Piel´gniarka, która b´dzie si´ zajmowaç
chorym, za∏o˝y kroplówk´, zrobi zastrzyk czy zmieni
opatrunki na odle˝yny.
Podstawà do otrzymania takiej opieki jest skierowanie od lekarza prowadzàcego. Piel´gniarka powinna
przychodziç do pacjenta przynajmniej cztery razy w tygodniu.

