GIBRALTAR 1943 r.

7/2016

OSTATNIA PODRÓ˚
GEN. SIKORSKIEGO
4 lipca 1943 r. o godz. 22.45 gen. W∏adys∏aw
Sikorski wraz z towarzyszàcymi mu osobami –
córkà Zofià LeÊniowskà oraz szefem Sztabu
Naczelnego Wodza gen. Tadeuszem Klimeckim –
wsiad∏ na lotnisku w Gibraltarze do samolotu
Liberator. Kilkadziesiàt sekund po starcie,
o godz. 23.07 samolot runà∏ do morza. Wszyscy
pasa˝erowie zgin´li. Ocala∏ jedynie czeski pilot
Eduard Maximilian Prchal. Powo∏ana w trybie
pilnym brytyjska komisja stwierdzi∏a, ˝e wypadek
zosta∏ spowodowany zablokowaniem sterów wysokoÊci. O przebiegu i przyczynach tragicznej
katastrofy ukaza∏o si´ dziesiàtki opracowaƒ,
powsta∏ film, sztuka teatralna. ˚adna z dziesiàtków teorii, w tym tak˝e o zamachu, nie zosta∏a
jednak oficjalnie potwierdzona.

W

sprawie gibraltarskiej tragedii
Êledztwo prowadzili tak˝e niedawno prokuratorzy Instytutu
Pami´ci Narodowej. Mimo przeprowadzonej ekshumacji i wnikliwych badaƒ medycznych nie potwierdzono tezy o zamachu. Genera∏a Sikorskiego – w nowym
mundurze, z honorami wojskowymi pochowano w krypcie na Wawelu.
Pojawiajàce si´ hipotezy o zamachu
na Naczelnego Wodza nie by∏y pozbawione podstaw. W marcu 1942 r. w czasie lotu
gen. Sikorskiego do USA znaleziono
i unieszkodliwiono bomb´ zapalajàcà,
a w kolejnym locie po starcie z lotniska
w Montrealu na skutek awarii samolotu dosz∏o do awaryjnego làdowania.
Tak˝e w odtajnionych, ujawnionych niedawno dokumentach brytyjskiej komisji
powypadkowej, znalaz∏o si´ stwierdzenie, ˝e nie wyklucza si´ mo˝liwoÊci sabota˝u.
Pobyt genera∏a Sikorskiego [ w Gibraltarze i tragiczny lot ∏àczy∏ si´ bezpoÊrednio z jego podró˝à na
Bliski Wschód do ewakuowanych z ZSRR polskich
jednostek wojskowych. Oto
wiosnà 1943 r. zacz´∏y do
Sikorskiego dochodziç ró˝ne niepokojàce informacje
o niech´tnych mu, a nawet
wrogich nastrojach wÊród
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stacjonujàcych tam Polaków. W tej sytuacji genera∏ postanowi∏ wyjaÊniç sytuacj´
osobiÊcie i 25 maja uda∏ si´ w swojà ostatnià – jak si´ okaza∏o – podró˝. Jej celem
by∏o zapoznanie ˝o∏nierzy z zamierzeniami rzàdu emigracyjnego, celami politycznymi i wojskowymi. Ponadto nie by∏o tajemnicà, i˝ stosunki gen. W∏adys∏awa Andersa z gen. Sikorskim nie uk∏ada∏y si´
najlepiej. Wbrew obawom genera∏a wizyta
wypad∏a bardzo dobrze. ˚o∏nierze pami´tali doskonale o zas∏ugach Sikorskiego,
dzi´ki którym zdo∏ali wydostaç si´ z sowieckich ∏agrów i nosiç polski mundur.
Nieliczna – chocia˝ krzykliwa grupka przeciwników – zosta∏a ujawniona i straci∏a
racj´ bytu.
Po zakoƒczeniu wizytacji jednostek,
przed odlotem do Gibraltaru gen. W∏adys∏aw Sikorski wyda∏ swój ostatni rozkaz:

˚o∏nierze!
Po kilkutygodniowym pobycie na Ârodkowym
Wschodzie powracam do swojego zwyk∏ego
m.[iejsca] p.[ostoju]. Powo∏ujà mnie tam wa˝ne
wzgl´dy natury ogólnopaƒstwowej. Powo∏ujà
obowiàzki, z których najwa˝niejszym jest czujna
stra˝ nad interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
Odje˝d˝am od was spokojny. Wasza dyscyplina
i wasza nieugi´ta wobec najró˝norodniejszych
trudnoÊci postawa, wasz entuzjazm i sta∏e doskonalenie si´ w opanowywaniu nowoczesnego sprz´tu bojowego, wasz g∏´boki patriotyzm i o˝ywiajàcy
was duch ofiarnoÊci sà dla mnie najpe∏niejszà
gwarancjà, ˝e wype∏nicie wielkie zadanie, jakie
wam zleci∏a Ojczyzna. Wkrótce zmienicie swoje
m.p. by pracowaç w lepszych warunkach nad dalszym wyszkoleniem. ˚ycz´ wam dobrych wyników
w tej najwa˝niejszej dzisiaj dla ˝o∏nierzy pracy.
Sikorski N. W. gen. br.[oni] 3. VII. 43.
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czerwca 1943 r. gestapo aresztowa∏o w Warszawie dowódc´
AK gen. Stefana Roweckiego „Grota“. Trzy
dni póêniej – w dniu tragicznej Êmierci Naczelnego Wodza gen. W. Sikorskiego delegat rzàdu na kraj wys∏a∏ do Londynu pilnà
depesz´ do Sikorskiego z proÊbà o podj´cie w trybie pilnym staraƒ, aby dowódc´
AK Niemcy traktowali jako jeƒca wojennego. Do adresata depesza nie dotar∏a. Tak
wi´c, tragicznego lipca 1943 r. Polska straci∏a dwóch wielkich dowódców – m´˝ów
stanu, ponoszàc straty nie do odrobienia.
STEFAN JAGIELSKI

P∏k doc. dr hab. Witold LISOWSKI
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l´ski w kolejnych powstaniach narodowych
w latach 1830-1831,
1846-1848 i 1863 rzuci∏y tysiàce
Polaków na d∏ugà tu∏aczk´ – do
Francji, Anglii, Belgii, Szwajcarii
oraz Stanów Zjednoczonych.
W lipcu 1831 r., z inicjatywy
pisarza i historyka amerykaƒskiego Jakuba Fenimore Coopera powsta∏ Komitet Polsko-Amerykaƒski, który og∏osi∏ deklaracj´ solidarnoÊci z Polakami: Postanawiamy, ˝e wspó∏czujemy z narodem
polskim w jego cierpieniach i ˝e
podziwiamy jego bohaterskà odwag´ i sta∏oÊç, z jakà walczy o swe
przyrodzone i Êwi´te prawa przeciw olbrzymiej pot´dze swych nieprzyjació∏. S∏ynny wynalazca telegrafu Amerykanin Samuel Finnley
Morse na wieÊç o wybuchu Powstania Listopadowego wykrzyknà∏: Co za szlachetny naród! Jak
zas∏ugujàcy na wolnoÊç!
Zgodnie z wolà prezydenta
Stanów Zjednoczonych, do oddzia∏ów polskich, które w 1831 r. przekroczy∏y granic´ pruskà i zosta∏y
internowane, przyby∏ komisarz Samuel Gridley Hove, przywo˝àc im
w darze 2 miliony franków. Hove
przedstawi∏ równie˝ uchodêcom
polskim mo˝liwoÊç emigracji do
Stanów Zjednoczonych, gdzie ka˝dy z nich móg∏ otrzymaç 15 akrów
ziemi i pomoc materialnà na rozwój gospodarstwa. Ale na jednym
ze spotkaƒ mówi∏: Có˝ b´dzie z tymi, którzy zami∏owania do pracy
nie nabiorà jeÊli si´ w nowe nie
wdro˝à ˝ycie... M∏odzie˝ wasza
wydaje si´ lubiç bezczynne ˝ycie,
nie pojmuje oszcz´dnoÊci i rachunku w wydatkach, któ˝ wi´c t´ koloni´ nowà w Ameryce osiàdzie?
Niestety, w licznych przypadkach
obawy Hove’a okaza∏y si´ s∏uszne.
Po ˝o∏nierzach Powstania Listopadowego na amerykaƒski làd dociera∏y nast´pne fale emigrantów
z Polski. Tylko w latach 1847-1854
do Nowego Jorku przyby∏o oko∏o
1300 Polaków, wÊród nich dyktator
Powstania Krakowskiego z 1846 r.
Jan Tyssowski. [ Wi´kszoÊç
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z nich, pomimo posiadania wy˝szego cenzusu oraz stopni oficerskich, nie zna∏a j´zyka angielskiego, co uniemo˝liwia∏o im zdobycie
odpowiedniej pozycji w spo∏eczeƒstwie amerykaƒskim.
Rozproszeni po ró˝nych miastach pracowali jako robotnicy, górnicy, drwale, tkacze, rzemieÊlnicy.
Wielu z nich podejmowa∏o prac´
nauczycielskà, praktyk´ lekarskà lub
zaciàga∏o si´ do s∏u˝by wojskowej.
Dopiero w latach pi´çdziesiàtych XIX stulecia do ˝ycia Polonii
amerykaƒskiej wniesione zosta∏o
uporczywe dà˝enie do organizowania polskich kolonii, zrzeszeƒ ubezpieczeniowych i kulturalnych.
Zwiàzki te k∏ad∏y nowe podwaliny
pod ustrój wychodêstwa polskiego
w Stanach Zjednoczonych.
Na czele „elementu polskiego“
stan´∏a wówczas grupa wybitnych
dzia∏aczy, która potrafi∏a zaszczepiç Polakom mi∏oÊç do tradycji kraju rodzinnego oraz ukazaç Amerykanom polskie wartoÊci historyczne i kulturowe. Najwybitniejszymi
przedstawicielami Polonii amerykaƒskiej byli wówczas: • Henryk
Korwin Ka∏ussowski – aktywny
dzia∏acz patriotyczny i organizator
˝ycia polonijnego; • profesor Marcin Rosienkiewicz – za∏o˝yciel
w 1834 r. specjalnej szko∏y j´zyka
angielskiego w Filadelfii oraz autor
podr´cznika do nauki tego˝ j´zyka
dla wygnaƒców polskich; • doktor
Pawe∏ Feliks Wierzbicki – lekarz,
filozof i geograf, autor s∏ynnego
przewodnika geograficznego po Kaliforni, który sta∏ si´ bestsellerem
dla poszukiwaczy z∏ota; • kartograf
Aleksander Zakrzewski – twórca

pierwszej mapy wysp Markizów
oraz planów Kaliforni i San Francisco; • Erazm Jarzmowski – pionier gazownictwa w Stanach Zjednoczonych, twórca nowoczesnych
technologii, budowniczy wielu zak∏adów gazowniczych Stanów;
• profesor Jan Komorowski – wybitny psycholog, autor wielu prac
naukowych; • profesor Maria El˝bieta Zakrzewska – pionierka
emancypacji kobiet, wybitna ginekolog, wspó∏za∏o˝ycielka szpitala
dla dzieci i kobiet w Nowej Anglii,
którego dyrektorkà by∏a do koƒca
˝ycia; • Edmund Zieliƒski – wybitny konstruktor ∏odzi podwodnych,
wynalazca lontów zapalnych i techniki zbrojeniowej, profesor Instytutu w Massachusetts; • Józef Boeck
– profesor matematyki Uniwersytetu Wirginia, póêniejszy za∏o˝yciel Politechniki w Nowym Jorku.
Ponadto doktor Samuel Brylantowski, by∏y dyktator Powstania
Krakowskiego Jan Tyssowski,
póêniejszy s∏ynny konstruktor mostów w Kanadzie Kazimierz Gzowski, twórca szko∏y Êredniej w Ellicots Karol Wiktor Kraitsir oraz
Franciszek Wo∏owski, Ludwik
Dembiƒski, Tymoteusz Choiƒski,
Antoni W´gierski i wielu innych.
Przedstawiciele emigracji polskiej, w 1842 r. w Nowym Jorku,
utworzyli pierwszà organizacj´ polonijnà – Stowarzyszenie Polaków
w Ameryce, a w 1852 r. z inicjatywy Henryka Ka∏ussowskiego oraz
Ludwika Szpaczka tak˝e w Nowym Jorku powsta∏o Towarzystwo
Demokratyczne Wygnaƒców Polskich, które zachowa∏o Êcis∏y kontakt z polskà emigracjà w Europie.
W drugiej po∏owie XIX w., obok
emigracji politycznej, do Stanów
Zjednoczonych przyby∏a równie˝
wielokrotnie liczniejsza emigracja
zarobkowa. W odró˝nieniu od wychodêstwa politycznego, które reprezentowa∏o warstwy maj´tne
i wykszta∏cone, wychodêstwo zarobkowe skupia∏o przede wszystkim warstwy najubo˝sze – ludnoÊç
ch∏opskà zwabionà perspektywami
kolonizacji na rozleg∏ych obsza-

rach Ameryki. Zak∏adano osady
o swojsko brzmiàcych nazwach:
Panna Maria, Cz´stochowa, KoÊciuszko, Pu∏aski, Polonia, Kraków,
Sobieski, Gniezno...
Wybitni historycy polonijni
Mieczys∏aw Haiman i Wac∏aw
Kruszka w 1860 r. szacowali liczb´ Polaków w Stanach Zjednoczonych na 50 tysi´cy. Dziesi´ç procent spoÊród nich wzi´∏o chwalebny udzia∏ w jednej z najkrwawszych wojen XIX wieku, tzw. wojnie secesyjnej (1861-1865).
Polacy zapisali tu swojà kart´
po obydwu stronach barykady.
Zdecydowana wi´kszoÊç walczy∏a
w szeregach Armii Pó∏nocy (4 tys.),
natomiast w armii Po∏udnia zaledwie 800 ˝o∏nierzy (zamieszkujàc
stany po∏udniowe musieli odbywaç
s∏u˝b´ wojskowà). Wysi∏ki propagandowe czynione przez polskich
plantatorów z Po∏udnia, m.in. Kacpra Tohmana i W∏adys∏awa Waƒkowicza aby stworzyç „Brygad´
Polskà“ skoƒczy∏y si´ fiaskiem.
Lista Polaków, którzy walczyli
w szeregach Armii Pó∏nocy, jest
bardzo d∏uga. Dowodami najwy˝szego bohaterstwa wykazali oni
swà wiernoÊç idea∏om wolnoÊci.
Pragn´liÊmy – jak powiedzia∏
Józef Karge, a jeden z najwybit-

niejszych uczestników wojny – aby
zgnieciona zosta∏a hydra obrzydliwego niewolnictwa i by ugi´te zosta∏y dumne karki handlarzy istotami ludzkimi. Jego nazwisko znalaz∏o si´ w National Cyclopaedia of
American Biography. Pochodzi∏
z Wielkopolski. Gruntowne wy-

D Z I S T Y M S Z TA N D A R E M
kszta∏cenie zdoby∏ w Gimnazjum
Marii Magdaleny w Poznaniu,
w uniwersytetach Wroc∏awia, Pary˝a i Berlina. W 1848 r. dwudziestopi´cioletni Józef Karge walczy∏
pod rozkazami Mieros∏awskiego
w Powstaniu Wielkopolskim. Po jego
upadku przez wiele lat wiód∏ trudny los emigranta na terenie Anglii
i Holandii. W 1851 r. zdecydowa∏
si´ na wyjazd do Ameryki. Przyby∏
do Nowego Jorku i za∏o˝y∏ szko∏´ j´zyków obcych.
Z chwilà wybuchu wojny secesyjnej Józef Karge rzuci∏ si´ w wir
walki przeciwko niewolnictwu. Za
wybitne zas∏ugi wojenne pod „Kamiennà Âcianà“ awansowany do
stopnia pu∏kownika oraz wyznaczony na stanowisko dowódcy pu∏ku kawalerii. Wielokrotnie ws∏awi∏ si´ w bitwach pod Barnetts
Ford, Brendy Station, Warrenton
i Aldie. Kilkakrotnie ranny, zawsze
wraca∏ na pole bitwy zdobywajàc
s∏aw´ najlepszego kawalerzysty.
13 marca 1865 r. w uznaniu dzielnoÊci i chwalebnej s∏u˝by podczas
wojny Kongres Stanów Zjednoczonych przyzna∏ mu stopieƒ genera∏a
brygady.
Po demobilizacji podjà∏ dzia∏alnoÊç pedagogicznà w College Princeton w New Jersey jako kierownik Katedry J´zyków Europejskich
i literatur. Dzi´ki wysokiemu wykszta∏ceniu, zaletom charakteru,
rzadkim talentom pedagogicznym
sta∏ si´ jednym z najznamienitszych
ówczesnych profesorów.
Innym bohaterem wojny secesyjnej by∏ W∏odzimierz Bonawentura Krzy˝anowski. b Urodzony
w 1824 r. w majàtku Rónowo pod
Obornikami w Wielkim Ksi´stwie
Poznaƒskim kszta∏ci∏ si´ w Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu oraz walczy∏ w Powstaniu
Wielkopolskim. Kiedy jednak nadzieja wolnoÊci zosta∏a oddalona,
wraz z tysiàcami rodaków uda∏ si´
do Stanów Zjednoczonych.
˚ycie tu∏acza zaczyna∏ w Ameryce bez pieni´dzy, bez znajomoÊci
j´zyka i konkretnego zawodu. Dzi´ki
samozaparciu i uzdolnieniom tech-

nicznym, zosta∏ znanym in˝ynierem. Prowadzi∏ pomiary w Wirginii, budowa∏ lini´ kolejowà w zachodnich stanach. Na poczàtku lat
pi´çdziesiàtych XIX stulecia osiad∏
w Waszyngtonie, kierowa∏ przedsi´biorstwem handlowym i aktywnie dzia∏a∏ jako prezes Klubu Republikaƒskiego.
W kwietniu 1861 r. by∏ jednym
z pierwszych, wÊród 75 tysi´cy
ochotników, którzy idàc za wezwaniem Abrahama Lincolna traktowali niewolnictwo za haƒb´ republiki. Przeszed∏ wszystkie szczeble
kariery wojskowej, od dowódcy
kompanii, batalionu, pu∏ku po dowództwo 58 Polish Legion, w którym obok Polaków s∏u˝yli Niemcy,
W∏osi, W´grzy, Duƒczycy i Francuzi. Od 1862 r. bra∏ udzia∏ we
wszystkich wa˝niejszych bitwach:
pod Bull Ran II, Chancellorsville
i Gettysburgiem. Genera∏ Carl
Schurz pisa∏ w raporcie do kongresu: Odwaga, z jakà pu∏kownik
Krzy˝anowski wytrzymywa∏ i odpiera∏ cz´ste i gwa∏towne ataki
nieprzyjaciela, zas∏uguje na najwy˝szà pochwa∏´.
W 1865 r. Kongres Stanów
Zjednoczonych za dzielnà i pe∏nà
zas∏ug s∏u˝b´ mianowa∏ pu∏kownika Krzy˝anowskiego na stopieƒ
genera∏a brygady.
Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych, na mocy dekretu z 1867 r.,
genera∏ Krzy˝anowski, w dowód
wojennych zas∏ug, mianowany zosta∏ gubernatorem Alaski. Dzi´ki
wybitnym zdolnoÊciom, po∏o˝y∏
znaczne zas∏ugi w organizacji administracji stanowej.

Pod Gettysburgiem [, w miejscu najkrwawszych walk wzniesiono po wojnie granitowy pomnik.
S∏awà wojennà w szeregach
Armii Pó∏nocy i bohaterstwem odznaczy∏y si´ setki polskich oficerów i ˝o∏nierzy. Najwy˝ej ceniono
ich za zdolnoÊci dowódcze, zmys∏
organizatorski i... brawur´. Rozg∏os zdobyli: • genera∏ Albin Franciszek Schoepf, oficer artylerii
w armii austriackiej, uczestnik powstania na W´grzech w 1848 r. Po
kl´sce rewolucji w´gierskiej emigrowa∏ do Stanów Zjednoczonych.
Uczestnik zwyci´skiej bitwy pod
Mill Springs. Mianowany genera∏em brygady dowodzi∏ dywizjà
w bitwie pod Perryville, póêniej komendant Fortu Delavare; • kapitan
Aleksander Bielawski, artylerzysta, uczestnik Powstania Listopadowego. Ci´˝ko ranny w bitwie pod
Grochowem. W czasie wojny secesyjnej oficer sztabowy w brygadzie
genera∏a Johna A. McClernanda
w stanie Illinois. Poleg∏ podczas
szturmu na obóz Konfederatów pod
Belmont w Missouri; • kapitan
Konstanty B∏´dowski, uczestnik
powstania na W´grzech oraz oficer
w oddzia∏ach Giuseppe Garibaldiego. Instruktor wojskowy w armii
Unii. Oficer 3 Dywizji Piechoty Stanu Missouri. Ci´˝ko ranny w czasie obl´˝enia Camp Jackson zmar∏
w maju 1861 r.; • kapitan Józef
G∏oskowski, jeden z twórców tak
zwanego korpusu sygna∏owego.
Pe∏ni∏ s∏u˝b´ w 29 Dywizji Piechoty stanu Nowy Jork. Wielokrotnie
wyró˝niany za walecznoÊç, m.in.
w bitwach pod Gettysburgiem
i Fredericksburgiem; • Henryk Ka∏ussowski, oficer Powstania Listopadowego na Litwie, odznaczony
Orderem Virtuti Militari. Organizator Zjednoczenia Emigracji Polskiej w USA. W czasie wojny secesyjnej by∏ najbli˝szym pomocnikiem genera∏a W. Krzy˝anowskiego w tworzeniu Legionu Polskiego;
• pu∏kownik Ludwik ˚ychliƒski,
wielkopolski dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy, oficer oddzia∏u G. Garibaldiego, uczestnik wojny secesyjnej

(cz. 2)

Ci co tu padli, nie polegli na pró˝no.
Rzàd ludu, z ludu i dla ludu
nie zniknie z powierzchni ziemi.
po stronie Unii. W czasie Powstania Styczniowego powróci∏ do kraju. Wzi´ty do niewoli w bitwie pod
˚elaznà i zes∏any na katorg´ do
kopalni w Kraju Zabajkalskim.
Po stronie Po∏udnia walczy∏
pu∏kownik Walerian Sulakowski.
Jako dowódca pu∏ku ws∏awi∏ si´
m.in. w obronie Richmond, a jako
in˝ynier korpusu pracowa∏ nad
wzmocnieniami wybrze˝y Teksasu.
WÊród uczestników wojny secesyjnej s∏aw´ ˝o∏nierskà zdobyli
równie˝: • kapitan in˝ynier Wilhelm Kossak – naczelny in˝ynier
17 Korpusu; • kapitan W∏adys∏aw
Leski, dowódca batalionu; • porucznik Teofil Micha∏owski, ws∏awiony w bitwie pod Antietam;
• podpu∏kownik Hipolit O∏dakowski, naczelny zbrojmistrz armii
Missouri; • podpu∏kownik Jerzy
Sokalski, zast´pca inspektora generalnego 7 Korpusu.
O udziale i czynach polskich
˝o∏nierzy – uczestników wojen amerykaƒskich historyk Walt Whitman,
napisa∏: Wszyscy Polacy, uczestnicy wojny o niepodlegoÊç i wojny
secesyjnej majà trwa∏à kart´
w dziejach nie tylko wychodêstwa
polskiego, ale w historii Stanów
Zjednoczonych.
Prezydent Lincoln zaÊ powiedzia∏: Ameryka nigdy nie zapomni
wynagrodziç tych, którzy nam pomogli w zwalczaniu nieprzyjaciela
pragnàcego utrzymaç niewolnictwo w republice.
cdn
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O TYM W A R T O W I E D Z I E å
GDZIE MO˚NA STWIERDZIå NIEPE¸NOSPRAWNOÂå?
O niepe∏nosprawnoÊci orzekajà:
• Powiatowe/miejskie zespo∏y do spraw orzekania
o niepe∏nosprawnoÊci – jako pierwsza instancja;
• Wojewódzkie zespo∏y do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci – jako druga instancja;
Post´powanie orzecznicze, s∏u˝àce ustaleniu niepe∏nosprawnoÊci lub stopnia niepe∏nosprawnoÊci, co do zasady
jest zespo∏owe i dwuinstancyjne. W posiedzeniu sk∏adu
orzekajàcego zespo∏u powiatowego i wojewódzkiego
uczestniczy co najmniej dwóch specjalistów – cz∏onków
zespo∏u orzekajàcego, z których co najmniej jednym jest lekarz sprawujàcy jednoczeÊnie funkcj´ przewodniczàcego
sk∏adu orzekajàcego. Drugim mo˝e byç pedagog, psycholog,
pracownik socjalny, doradca zawodowy albo inny lekarz.
• Rejonowe sàdy pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych
jako organ odwo∏awczy dokonujàcy kontroli prawid∏owoÊci orzekania przez organy administracji publicznej.
Prawo strony post´powania orzeczniczego do z∏o˝enia odwo∏ania od orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci lub
stopniu niepe∏nosprawnoÊci wojewódzkiego zespo∏u do
spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci jest wyrazem realizacji prawa zawartego w Konstytucji RP, które stanowi,
i˝ ka˝dy obywatel ma prawo do rozstrzygni´cia swojej sprawy przez niezawis∏y sàd. Rejonowe sàdy pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych rozpatrujà sprawy z odwo∏ania (orzeczenia wojewódzkie) poprzez poddanie oceny ustalonej
przez sk∏ady orzekajàce pod ocen´ bieg∏ych lekarzy sàdowych oraz innych bieg∏ych, których przewodniczàcy
sk∏adu orzekajàcego powo∏uje w zale˝noÊci od problematyki indywidualnej sprawy.
Uwaga: Post´powanie orzecznicze w zakresie ulg
i uprawnieƒ jest jednoosobowe (orzeka lekarz) i jednoinstancyjne (nie przys∏uguje odwo∏anie do wojewódzkiego
zespo∏u do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci).
JAKIE RODZAJE ORZECZE¡ DLA SENIORÓW
WYDAJE MIEJSKI ZESPÓ¸ DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPE¸NOSPRAWNOÂCI A JAKIE POWIATOWY?
W miastach na prawach powiatu (z Prezydentem
Miasta, tzw. powiat grodzki) jednoczeÊnie funkcjonujà
dwie instytucje orzekajàce o stopniu niepe∏nosprawnoÊci:
• miejski zespó∏ do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci, w∏aÊciwy dla mieszkaƒców miasta, usytuowany przy Urz´dzie Miasta,
• powiatowy zespó∏ do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci, w∏aÊciwy dla mieszkaƒców tzw. powiatu ziemskiego, prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, usytuowane przy Urz´dzie Powiatu (Starostwo).
Miejski i Powiatowy Zespó∏ do Spraw Orzekania
o Niepe∏nosprawnoÊci majà te same zadania i kompetencje co oznacza, ˝e wydajà takie same orzeczenia:
• dzieciom, orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci,
• osobom powy˝ej 16 roku ˝ycia, orzeczenie o stopniu niepe∏nosprawnoÊci.
JAKIE SÑ STOPNIE NIEPE¸NOSPRAWNOÂCI
ORZEKANE U SENIORÓW?
Niepe∏nosprawnoÊç orzeka si´ wed∏ug 3-stopniowej
skali, i tak:

1. stopieƒ znaczny dotyczy osoby z naruszonà
sprawnoÊcià organizmu, wymagajàcà sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej opieki i pomocy innych osób w zwiàzku z niezdolnoÊcià do samodzielnej egzystencji;
2. stopieƒ umiarkowany dotyczy osoby z naruszonà
sprawnoÊcià organizmu, wymagajàcà czasowej albo cz´Êciowej pomocy innych osób w celu pe∏nienia ról spo∏ecznych;
3. stopieƒ lekki dotyczy osoby o naruszonej sprawnoÊci organizmu, powodujàcej ograniczenia w pe∏nieniu
ról spo∏ecznych dajàce si´ kompensowaç przy pomocy
wyposa˝enia w przedmioty ortopedyczne, Êrodki pomocnicze lub Êrodki techniczne.
Orzeczenie o stopniu niepe∏nosprawnoÊci jest czynnikiem decydujàcym o zakresie i formach publicznego
wsparcia, poza potwierdzeniem niepe∏nosprawnoÊci zawiera tzw. wskazania co do zakresu pomocy. Tak wi´c
w orzeczeniach o stopniu niepe∏nosprawnoÊci u seniorów mo˝e byç np. wskazanie:
• koniecznoÊci zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, Êrodki pomocnicze oraz pomoce techniczne, u∏atwiajàce funkcjonowanie danej osoby;
• korzystania z systemu Êrodowiskowego wsparcia
w samodzielnej egzystencji (korzystanie z us∏ug socjalnych, opiekuƒczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych) Êwiadczonych przez sieç instytucji pomocy spo∏ecznej, organizacje pozarzàdowe oraz inne placówki;
• koniecznoÊci sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej opieki lub pomocy innej osoby w zwiàzku ze znacznie ograniczonà
mo˝liwoÊcià samodzielnej egzystencji;
• karty parkingowej dla niepe∏nosprawnoÊci.
Je˝eli osoba wnioskujàca nie zgadza si´ z wydanym
orzeczeniem powiatowego lub miejskiego zespo∏u ds. orzekania o niepe∏nosprawnoÊci, mo˝e odwo∏aç si´ do Wojewódzkiego Zespo∏u do Spraw Orzekania o Niepe∏nosprawnoÊci, w terminie 14 dni od dor´czenia Orzeczenia.
CO TRZEBA ZROBIå ABY OTRZYMAå ORZECZENIE O STOPNIU NIEPE¸NOSPRAWNOÂCI?
Nale˝y z∏o˝yç wniosek z kompletem dokumentów
w Miejskim lub Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepe∏nosprawnoÊci, je˝eli takiej instytucji nie ma
w powiecie, w którym mieszkamy, nale˝y udaç si´ do sàsiedniego powiatu. Wniosek oraz wykaz dokumentów,
które nale˝y do∏àczyç do wniosku, otrzymaç mo˝emy
w urz´dzie powiatu w∏aÊciwym dla naszego miejsca zamieszkania. Druki wniosków i wszystkie niezb´dne informacje znajdziemy tak˝e na stronach internetowych
zespo∏ów orzekajàcych.
W Zespole do Spraw Orzekania o Niepe∏nosprawnoÊci sk∏adamy:
1) wype∏niony i czytelnie podpisany druk wniosku
o wydanie orzeczenia o stopniu niepe∏nosprawnoÊci,
2) wydane przez lekarza prowadzàcego (np. lekarz
rodzinny) zaÊwiadczenie zawierajàce opis stanu zdrowia,
rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób wspó∏istniejàcych, potwierdzone aktualnymi wynikami badaƒ diagnostycznych. ZaÊwiadczenie lekarskie wystawiane jest na
specjalnym druku, który otrzymamy wraz z drukiem
wniosku o orzeczenie stopnia o niepe∏nosprawnoÊci. ZaÊwiadczenie wa˝ne jest przez 30 dni od daty jego wystawienia;

3) poÊwiadczone kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historia choroby, karty informacyjne
leczenia szpitalnego, wyniki badaƒ diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne itp.).
W wi´kszoÊci Zespo∏ów urz´dnicy oczekujà dostarczenia kopii oraz orygina∏ów dokumentacji i sami poÊwiadczajà za zgodnoÊç z orygina∏em. Gdy nie mamy orygina∏ów i pobieramy kopi´ dokumentacji np. w szpitalu
czy przychodni, to zgodnoÊç z orygina∏em potwierdza
osoba wydajàca kopi´.
4) inne dokumenty mogàce mieç wp∏yw na ustalenie stopnia niepe∏nosprawnoÊci, w tym kserokopie
uprzednio wydanych orzeczeƒ.
Urz´dnicy po przyj´ciu kompletu dokumentów ustalà termin stawienia si´ przed lekarzem orzecznikiem oraz
udzielà nam wszystkich niezb´dnych informacji.
Uwaga: Mo˝liwe jest orzekanie zaoczne.
W sytuacji gdy osoba wnioskujàca o orzeczenie nie
mo˝e, z uwagi na stan zdrowia i upoÊledzone funkcjonowanie, stawiç si´ osobiÊcie przed lekarzem orzecznikiem,
to w wniosku trzeba ten fakt zaznaczyç. Niemo˝noÊç
osobistego stawiennictwa zaznacza tak˝e lekarz w zaÊwiadczeniu lekarskim. Ponadto jest potrzebne zaÊwiadczenie o niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji, które
wydaje lekarz na specjalnym druku. Druk ten mo˝na
otrzymaç wraz z wnioskiem o orzeczenie.
CO TO JEST LEGITYMACJA OSOBY NIEPE¸NOSPRAWNEJ?
Legitymacja osoby niepe∏nosprawnej jest dokumentem potwierdzajàcym posiadanie orzeczenia o stopniu
niepe∏nosprawnoÊci, zawiera mi´dzy innymi dat´ wa˝noÊci oraz symbol rodzaju niepe∏nosprawnoÊci, który wpisywany jest do legitymacji na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Legitymacja osoby niepe∏nosprawnej wystawiana
jest na wniosek, wy∏àcznie na podstawie orzeczeƒ wydanych przez miejski lub powiatowy zespó∏ do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci. Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego jak ZUS, KRUS, MON czy MSWiA nie
stanowià podstawy do wydania legitymacji.
JAKIE DOKUMENTY TRZEBA PRZED¸O˚Yå
ABY OTRZYMAå LEGITYMACJ¢ OSOBY NIEPE¸NOSPRAWNEJ?
Aby otrzymaç legitymacj´ osoby niepe∏nosprawnej
nale˝y z∏o˝yç do Miejskiego lub Powiatowego Zespo∏u do
Spraw Orzekania o Niepe∏nosprawnoÊci:
• wype∏niony i czytelnie podpisany wniosek o wydanie legitymacji osoby niepe∏nosprawnej;
• orygina∏ orzeczenia o stopniu niepe∏nosprawnoÊci
– tylko do wglàdu,
• jednà aktualnà fotografi´ o wymiarach 3,5x4,5 cm.
Wniosek ten mo˝na z∏o˝yç ∏àcznie z wnioskiem
o orzeczenie stopnia niepe∏nosprawnoÊci.
JAK MO˚NA UZYSKAå KART¢ PARKINGOWÑ
DLA OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH?
Od 2014 r. organem wydajàcym kart´ parkingowà
jest przewodniczàcy zespo∏u do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci. Wydanie karty parkingowej osoby niedokończenie na str. 18 [
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JAN TURSKI
– POLITYK, DYPLOMATA,
PRZYJACIEL KOMBATANTÓW

W

maju b.r. zmar∏
minister Jan Edward TURSKI, polityk, dyplomata, w latach 2001-2006
kierownik Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pe∏niàc t´ funkcj´ okaza∏ si´ osobà wielce
kompetentnà, przyjaznà kombatantom, otwartà na sprawy ˝o∏nierzy weteranów –
uczestników walk o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Polski
na wszystkich frontach
II wojny Êwiatowej a tak˝e
˝o∏nierzy zbrojnej konspiracji. Z jego inicjatywy
w 2005 r. wprowadzono jeden z wysoko cenionych
przez kombatantów medali
„Pro Memoria“.
Jan Turski urodzi∏ si´
23 czerwca 1940 r. w Krzy˝anowie. Po ukoƒczeniu
w 1958 r. Technikum Mechanicznego w ˚ychlinie
przez rok pracowa∏ jako tokarz w ¸odzi. W 1964 r.
ukoƒczy∏ studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim.
Dzia∏alnoÊç politycznà
rozpoczà∏ od Zrzeszenia
Studentów Polskich oraz
Zwiàzku M∏odzie˝y Socjalistycznej. Od 1971 r. pracowa∏ jako doradca w Urz´dzie Rady Ministrów. Poczàtkowo doradza∏ w sprawach m∏odzie˝y i wychowania wicepremierowi Wincentemu KraÊce, póêniej
Józefowi Tejchmie w zakresie wspó∏pracy z Polo-

nià. W 1975 r. przeniós∏ si´
do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie zosta∏ wicedyrektorem departamentu konsularnego zajmujàcego si´ m.in. sprawami Polonii i emigracji.
W 1977 r. powo∏any
zosta∏ na stanowisko konsula generalnego PRL w Kolonii, gdzie pracowa∏ przez
cztery lata. W latach 19881992 by∏ konsulem generalnym w Sztokholmie,
a w latach 1996-2001 kierowa∏ wydzia∏em konsularnym w Ambasadzie RP
w Berlinie (w randze radcyministra pe∏nomocnego).
21 listopada 2001 r. zosta∏ kierownikiem Urz´du
do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych.
W 2004 r. popar∏ postulat
przywrócenia uprawnieƒ
kombatanckich m.in. ˝o∏nierzom Gwardii Ludowej
i Armii Ludowej, co wzbudzi∏o protesty cz´Êci Êrodowisk by∏ych ˝o∏nierzy podziemia niepodleg∏oÊciowego.
W 2005 r. z okazji
60. rocznicy forsowania
Odry udekorowa∏ Wojciecha Jaruzelskiego medalem
„Pro Memoria“. 30 marca
2006 r. odwo∏any z zajmowanej funkcji w administracji paƒstwowej jako
osoba odpowiadajàca za
przes∏anie wniosku do prezydenta Lecha Kaczyƒskiego o odznaczenie Wojciecha Jaruzelskiego Krzy˝em

[ dokoƒczenie ze str. 17

pe∏nosprawnej przys∏uguje osobie, która ma orzeczony
znaczny albo umiarkowany stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci wy∏àcznie w przypadku znacznie ograniczonych
mo˝liwoÊci samodzielnego poruszania si´. U osób
z umiarkowanym stopniem wskazanie karty parkingowej jest uzale˝nione od symbolu przyczyny niepe∏nosprawnoÊci, tj. 04-0 (choroby narzàdu wzroku), 05-R
(upoÊledzenie narzàdu ruchu) lub 10-N (choroba neu-
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Zes∏aƒców Sybiru. W swoim oÊwiadczeniu Jan Turski
przeprosi∏ wszystkich Sybiraków i osobiÊcie gen. Wojciecha Jaruzelskiego za to, ˝e ich
martyrologia sta∏a si´ „przedmiotem utarczek politycznych“.
By∏ cz∏onkiem Rady
Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie“ oraz Rady
Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów
Paƒstwowych. W 1992 r.
nale˝a∏ do za∏o˝ycieli Unii
Pracy, pe∏ni∏ funkcj´ wiceprzewodniczàcego Rady Krajowej tego ugrupowania.
W 2005 r. bez powodzenia
kandydowa∏ do Sejmu z listy SdPl (jako kandydat
UP) w okr´gu bydgoskim.
W wyborach parlamentarnych dwa lata póêniej równie˝ nie uzyska∏ mandatu
z listy LiD.
inister Turski by∏
lubiany i szanowany w Êrodowisku kombatanckim. Aktywnie uczestniczy∏ w licznych spotkaniach i konferencjach
historycznych organizowanych przez Zwiàzek.
Takim pozosta∏ w naszej pami´ci.

M

ucjan Pracki przez ca∏e swoje ˝ycie
s∏u˝y∏ Polsce i narodowi polskiemu.
Pu∏kownik wojska polskiego, uczestnik misji
wojskowej w Korei P∏n., dziennikarz „Polski
Zbrojnej“, „˚o∏nierza WolnoÊci“, „G∏osu Pracy“
i dyrektor filmowej „Czo∏ówki“. Po przejÊciu
na emerytur´ dzia∏a∏ jako kombatant i or´downik prawdy o Powstaniu Warszawskim.
W grupie zaprzyjaênionych kombatantów
i dzia∏aczy AK doprowadzi∏ do otwarcia wystawy poÊwi´conej Powstaniu w budynkach
dawnego Norblina, którà zwiedzi∏o tysiàce ludzi. Przekona∏ si´, ˝e wiedza o Powstaniu
Warszawskim i o walczàcej Warszawie jest
szczególnie bliska polskiemu spo∏eczeƒstwu.
By∏ wspó∏za∏o˝ycielem i wielolet-

S¸U˚BA
POLSCE
nim wiceprezesem
Fundacji „Warszawa Walczy 19391945 r.“.
Fundacja, z jego inicjatywy, stworzy∏a drugà wystaw´ poÊwi´conà Powstaniu Warszawskiemu w budynku dawnej Gazowni Warszawskiej. Zwiedzi∏o jà ponad pó∏tora miliona ludzi – w duszy i sercach Polaków pami´ç o walczàcej Warszawie tkwi mocno bo o Powstaniu
Warszawskim, walce oraz Êmierci tysi´cy bohaterskich powstaƒców nie da si´ zapomnieç.
Jako wiceprezes Zarzàdu doprowadzi∏ do
wydania ponad 40 ksià˝ek z serii „Termopile
Warszawskie“, pisanych przez uczestników
Powstania o trudach walki powstaƒczej oraz
6-tomowej Encyklopedii Powstania Warszawskiego, leksykonu „Warszawa Walczy 19391945“, który sta∏ si´ zbiorem pe∏nej informacji
o walczàcej Warszawie.
˚egnamy Ci´ Przyjacielu i zapewniamy z pokorà, ˝e Fundacja pójdzie dalej Twojà drogà.
CZES¸AW SOLNICKI

rologiczna). W ka˝dym przypadku musi mieç miejsce
faktyczne znaczne ograniczenie mo˝liwoÊci samodzielnego poruszania si´.
Uwaga: Wszystkie karty parkingowe wydane
przed 1 lipca 2014 r. straci∏y wa˝noÊç 30 czerwca
2015 r. i trzeba wystàpiç o nowà kart´.
Aby otrzymaç kart´ parkingowà, nale˝y osobiÊcie
w biurze zespo∏u ds. orzekania o niepe∏nosprawnoÊci
z∏o˝yç wype∏niony druk wniosku wraz z aktualnym

zdj´ciem o wym. 35 x 45 mm i potwierdzeniem wniesienia op∏aty za wydanie karty. Op∏at´ (obecnie 21 z∏)
nale˝y wp∏aciç na konto podane przez Zespó∏ ds. Orzekania. Przy sk∏adaniu wniosku nale˝y okazaç orygina∏ orzeczenia, w którym jest wskazanie karty parkingowej.
Z wymogu osobistego sk∏adania wniosku zwolnione sà jedynie osoby ubezw∏asnowolnione cz´Êciowo
lub ca∏kowicie.

