W ROCZNIC¢ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Przez p∏onàce
morze krwi...
K

ulminacjà Akcji „Burza“, podj´tej przez
oddzia∏y Armii Krajowej w koƒcowej fazie okupacji niemieckiej, by∏o Powstanie Warszawskie. Plan operacyjny powstania, zak∏adajàcy opanowanie 362 obiektów nieprzyjaciela, powsta∏ ju˝ 25 maja 1944 r. Dopiero w ostatnim
dniu lipca, pod naciskiem genera∏ów Tadeusza
Perczyƒskiego i Leopolda Okulickiego oraz p∏k.
Antoniego ChruÊciela, dowódca AK gen. Tadeusz
„Bór“ Komorowski wyda∏ rozkaz do podj´cia walk
1 sierpnia o godz. 17.00. Niedozbrojeni, niewyszkoleni do walk ulicznych powstaƒcy toczyli nierówny bój z Niemcami przez 64 dni. Dopiero
4 paêdziernika, w O˝arowie, zawarty zosta∏ uk∏ad
o zaprzestaniu dzia∏aƒ wojennych w Warszawie.
Straty ludzkie i materialne, poniesione w wyniku
powstania, by∏y pora˝ajàce. Zgin´∏o 10 tys. ˝o∏nierzy, 5 tys. uznano za zaginionych, 25 tys. zosta∏o rannych, w tym 1400 ci´˝ko. Straty ludnoÊci
cywilnej si´ga∏y 150 tys. zabitych. Niemcy wypalili i zburzyli centrum stolicy.
3 paêdziernika Komendant Warszawskiego
Okr´gu AK, gen. Antoni ChruÊciel „Monter“ wyda∏
do podleg∏ych ˝o∏nierzy po˝egnalny rozkaz:
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wyniku
walk pow-staƒczych Êmierç poniós∏ kwiat polskiej
m∏odzie˝y inteligenckiej. By∏ wÊród nich
KRZYSZTOF KAMIL BACZY¡SKI
– uznawany powszechnie za najwybitniejszego poet´ pokolenia
wojennego i jednego
z najwybitniejszych poetów XX wieku.
Krzysztof Kamil BACZY¡SKI „Jan Bugaj“, „Emil“, „Jan Krzyski“ urodzi∏ si´
22 stycznia 1921 r. w Warszawie. Od 1931 r.
uczy∏ si´ w Paƒstwowym Gimnazjum im. Stefana Batorego, Êwiadectwo dojrza∏oÊci uzyska∏
w maju 1939 r. W czasie nauki w gimnazjum
nale˝a∏ do Organizacji M∏odzie˝y Socjalistycznej
„Spartakus“. Od 1937 r. cz∏onek Komitetu Wykonawczego „Spartakusa“, wspó∏redaktor wydawanego od 1938 r. pisma „Strza∏y“, na ∏amach
którego zadebiutowa∏ jako poeta. Od jesieni 1942
do lata 1943 r. studiowa∏ polonistyk´ na tajnym
Uniwersytecie Warszawskim. W lipcu 1943 r.
wstàpi∏ do warszawskich Grup Szturmowych

„ŻOŁNIERZE WARSZAWSKIEGO OKRĘGU AK!
I. Po wypełnieniu naszego żołnierskiego zadania do końca, pokonani
nie przez nieprzyjaciela, lecz przez niedostatek i głód – musimy przerwać
walkę. Złożenie broni jest dla biednego żołnierza najcięższą chwilą w życiu.
Pamiętajmy zawsze, że karność obowiązuje do końca. I ta właśnie karność będzie dla potomnych świadectwem, że Powstanie 1944 roku miało
najdzielniejszego żołnierza, jakiego wieki wydały w szeregach Wojska
Polskiego.
Pamiętajmy o tym, że związani z nami, zdecydowani ginąć na posterunku do ostatniego, są w mieście i tacy ludzie, których strata odbiłaby
się ujemnie na odcinku nauki, sztuki i całokształcie naszej kultury narodowej, a ci ludzie musieliby ginąć wraz z nami.
Bądźcie posłuszni rozkazom i niech nie będzie ani jednego, przeciwnego odruchu. Tak być musi – a w wykonanie rozkazów włóżcie najtwardszą
i najlepszą wolę, by to bardzo trudne końcowe zadanie rozwiązać, równie
dobrze, jak wszystkie dotychczasowe. Szeregów nie wolno opuszczać!
Dziękuję Wam Żołnierze, za wspaniałe męstwo, wykazane w tych
64 dniach bezprzykładnej walki, ofiary i chwały.
II. Rozkazy szczegółowe, dotyczące przerwania walki, przekazuję Waszym przełożonym.
Komendant Warszawskiego Okręgu AK
MONTER gen. bryg.
Warszawa, 3. X. 44 r.“

Szarych Szeregów, a po utworzeniu harcerskiego
baonu AK „ZoÊka“ (wrzesieƒ 1941) by∏ sekcyjnym w II plut. „Alek“ 2 kompanii „Rudy“ baonu „ZoÊka“ w stopniu st. strzelca. Po ukoƒczeniu turnusu Szko∏y Podchorà˝ych Piechoty
„Agricola“, 25 maja 1944 r. otrzyma∏ stopieƒ st.
strzelca pchor. rezerwy piechoty. JednoczeÊnie by∏
kierownikiem dzia∏u poezji miesi´cznika spo∏eczno-literackiego „Droga“, wydawanego od grudnia
1943 r. do kwietnia 1944 r. Na poczàtku lipca
1944 r. przeszed∏ z baonu „ZoÊka“ do harcerskiego baonu AK „Parasol“ na stanowisko zast´pcy dowódcy III plut. 3 kompanii. Odci´ty od
macierzystego oddzia∏u w momencie wybuchu
Powstania Warszawskiego. Poleg∏ czwartego sierpnia 1944 r. w pa∏acu Blanka przy ul. Senatorskiej 14 (na pl. Teatralnym). Po wojnie ekshumowany, 14 stycznia 1947 r. pochowany zosta∏
razem z ˝onà Barbarà na Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach.
W okresie okupacji Baczyƒski wyda∏ cztery tomiki poezji: „Zamkni´ty echem“ (lato
1940), „Dwie mi∏oÊci“ (jesieƒ 1940), „Wiersze
wybrane“ (maj 1942), „Arkusz poetycki nr 1
(1944), wiele utworów w prasie konspiracyjnej.
Zbiory poezji wydawano wielokrotnie po wojnie
(od 1947 r.).

Na wieÊç o decyzji o wstàpieniu Baczyƒskiego do oddzia∏u dywersyjnego w 1943 r. Stanis∏aw
Pigoƒ powiedzia∏ Kazimierzowi Wyce: „Có˝,
nale˝ymy do narodu, którego losem jest strzelaç do
wroga z brylantów“, a Jerzy Zagórski wspomnienie o nim zatytu∏owa∏ „Âmierç S∏owackiego“.
W 1968 r. wewnàtrz Pa∏acu Blanka wmurowano tablic´ upami´tniajàcà Êmierç Krzysztofa
Kamila Baczyƒskiego, a w 1969 r. tablic´ na frontonie pa∏acu. Kilka lat póêniej ods∏oni´to tablic´
pamiàtkowà w Liceum Ogólnokszta∏càcym im.
Stefana Batorego, w 1981 r. wmurowano tablic´
na domu przy ul. Bagatela 10, gdzie si´ urodzi∏
(po zmianie lokalizacji tablic´ ponownie uroczyÊcie ods∏oni´to w 1994 r.), a w 1989 – na domu
przy ul. Tadeusza Ho∏ówki 3, gdzie mieszka∏
w latach 1936-1944. Jego imi´ nosi ulica w Warszawie, wiele szkó∏ (m.in. Liceum Ogólnokszta∏càce nr 58 przy ul. GórnoÊlàskiej) i dru˝yn harcerskich w ca∏ym kraju (kilka wierszy na str. 15).
W Powstaniu Warszawskim zgin´∏a tak˝e
˝ona Kamila Baczyƒskiego (Êlub odby∏ si´
trzeciego czerwca 1942 r.), Barbara Baczyƒska
z d. Drapczyƒska, studentka polonistyki na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Ci´˝ko ranna
26 sierpnia, zmar∏a 1 wrzeÊnia 1944 r.
MIZ
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sierpnia ubieg∏ego
roku burmistrz Wo∏omina El˝bieta Radwan wystosowa∏a otwarty apel „Czas
na muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku“, a tak˝e proÊb´ do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o obj´cie Patronatem Narodowym obchodów 100. rocznicy Bitwy oraz wsparcie
idei budowy Muzeum. Oto
treÊç apelu:
Jest rok 2015. To jest czas
na Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Apelujemy do
wszystkich Polaków o godne
upami´tnienie
Bohaterów
1920 roku. Bohaterskich ˚o∏nierzy i Ochotników, Dowódców i M´˝ów Stanu, Kap∏anów i Spo∏eczników, Przyjació∏ Rzeczypospolitej i Spo∏eczeƒstwa Polskiego, M´˝czyzn i Kobiet, Doros∏ych,
M∏odzie˝y i Dzieci – Bohaterów i Autorów Wielkiego Polskiego Zwyci´stwa Naszych
Przodków.
Apelujemy do W∏adz Rzeczypospolitej o wykorzystanie
ka˝dej szansy i poÊwi´cenie
wymaganych Êrodków, by na
setnà rocznic´ Bitwy Warszawskiej wszyscy Polacy
mogli dumnie powiedzieç, ˝e
spe∏nili swój obowiàzek, ˝e
stworzone zosta∏o Muzeum,
gdzie ka˝dy dowie si´ o Bohaterach 1920 roku. Niech
spe∏nià si´ s∏owa genera∏a Józefa Hallera „Wdzi´czna potomnoÊç nigdy nie zapomni.
Majàce powstaç staraniem
oddzia∏ów, które najwi´cej
strat na odcinku Warszawy
ponios∏y, pomniki ˝o∏nierza
i ochotnika Êwiadczyç b´dà
wobec przysz∏ych wieków
o sile i wytrwa∏oÊci ˝o∏nierza
naszego“.
Jest takie miejsce na
przedmoÊciu Warszawy. To
Ossów, gdzie ˝o∏nierze Wojska Polskiego i Armii Ochotniczej 14 sierpnia 1920 r.
w krwawym boju odparli bolszewickie hordy. Ossów,
miejsce symbolicznego prze∏omu w Bitwie, która rozegra∏a
si´ na terenie po∏owy Polski.
Czas na muzeum Bitwy
Warszawskiej 1920 roku!

CZAS NA MUZEUM
BITWY WARSZAWSKIEJ
1920 ROKU

W 2020 roku przypada 100. rocznica zwyci´skiej Bitwy
Warszawskiej, jednej z tych batalii, które decydujàco
wp∏yn´∏y na losy ca∏ej Europy, a tak˝e i cywilizacji
zachodniej. Polacy obronili wówczas Stary Kontynent
przed najazdem bolszewickim. Bitwa Warszawska by∏a
prze∏omem w trwajàcej od listopada 1918 r. do
paêdziernika 1920 r. wojnie polsko-bolszewickiej –
wielkim militarnym triumfie odrodzonej Rzeczypospolitej.
Niestety wcià˝ brakuje miejsca, które godnie opowie
o zwyci´stwie Polski i ocaleniu Europy.
W Ossowie czeka na nie ju˝
miejsce, gdzie 95 lat temu toczy∏y si´ walki. Jest projekt
budowlany, jest wola w∏odarzy, jest pozwolenie na budow´. Brakuje dostatecznego
wsparcia finansowego.
Muzeum Bitwy Warszawskiej powinno byç Dzie∏em
Ogólnonarodowym. Apelujemy do Was!
Rodacy, W∏adze Paƒstwowe i Samorzàdowe – spe∏nijmy obowiàzek wobec tych,

którzy dla nas obronili Polsk´
95 lat temu. Spe∏nijmy obowiàzek wobec przysz∏ych pokoleƒ, które wezmà odpowiedzialnoÊç za losy Ojczyzny.
Nie zmarnujmy tamtego Zwyci´stwa. Niech Si∏a i Duma
1920 roku trwa. Pami´tajmy
o Historii 1920 roku i stwórzmy razem Histori´ 2020 roku.
czerwcu br. powo∏any zosta∏ Zespó∏ Roboczy ds. realizacji programu
pn. „Ossów. Wrota Bitwy War-
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szawskiej 1920 roku“ z okreÊlonymi zadaniami do wykonania, przy czym projekt muzeum uzyska∏ pozwolenie
na budow´ ju˝ pod koniec
2014 r. Priorytetem jest oddanie obiektu przed rokiem
2020, w którym obchodziç b´dziemy setnà rocznic´ Bitwy
Warszawskiej.
Bry∏a muzeum nawiàzuje
swym kszta∏tem do uwarunkowaƒ widokowych Parku
Kulturowego w Ossowie. Budynek sk∏ada si´ z 6 nieregularnych, dynamicznych figur,
których niespokojny obrys
symbolizuje toczàcà si´ walk´. Walce tej towarzyszy obserwacja pola boju – szklany
Êwietlik, jasny i smuk∏y jak
szybkie spojrzenie w kierunku
nieprzyjaciela. W ostatnim pawilonie gubi si´ zasada wyraênego podzia∏u pawilonu
i Êwietlika, dla pe∏niejszego
pokazania dumy ze zwyci´stwa i wolnoÊci.
Muzeum, oprócz prezentacji artefaktów zwiàzanych
z Bitwà Warszawskà i wojnà
polsko-bolszewickà stawia sobie równie˝ za cel moderowanie dyskusji o wspó∏czesnym
patriotyzmie,
podtrzymanie
pami´ci o roli zwyci´stwa
1920 roku dla Europy, oraz
budowanie w tym kontekÊcie
dumy z Polski. Temu b´dà
s∏u˝yç w przysz∏oÊci zaprojektowane w cz´Êci budynku
ekspozycje multimedialne.
W Ossowie, gdzie 14 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie oraz ˝o∏nierze Armii
Ochotniczej w bohaterskim
boju odparli bolszewików, od
ponad 95 lat trwa nieprzerwanie tradycja upami´tniania
jednego z najwa˝niejszych
etapów Bitwy Warszawskiej.
Zwieƒczeniem kilkudziesi´cioletniego wysi∏ku pokoleƒ
mieszkaƒców naszej ziemi
jest dojrza∏a, realna idea budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku, tak abyÊmy w 100. rocznic´ mogli
z dumà powiedzieç, ˝e wobec
bohaterów bitwy spe∏niliÊmy
swój obowiàzek.
A. B.
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Fot. Krzysztof Orzechowski

SZTANDAR
ZWIÑZKU

12

maja 2016 r. w obecnoÊci
attach¯ wojskowych paƒstw
koalicji antyhitlerowskiej sztandar
Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP
udekorowany zosta∏ dwoma wysokiej rangi odznaczeniami – komandorià Missio Reconciliationis oraz
Kombatanckim Krzy˝em Zwyci´stwa. Aktu dekoracji, w obecnoÊci
kanclerza odznaczeƒ – wiceprezesa
ZG kmdr. Henryka L. Kalinowskiego dokonali odpowiednio –
prezes mgr Tadeusz Jan Kreps oraz
prezes ZG ZKRPiBWP p∏k dr hab.
Ryszard Sobierajski.
Potrzeba ustanowienia Sztandaru Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP
narodzi∏a si´ w 1990 r., kiedy to
w trakcie VIII Kongresu ZBoWiD
powo∏ano Zwiàzek Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych
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Wi´êniów Politycznych. Po zakoƒczeniu, z powodzeniem,
staraƒ o ufundowanie sztandaru, w lipcu 1990 r. w sali
konferencyjnej MON
w Warszawie, w obecnoÊci kombatantów
i kierownictwa MON
biskup polowy WP,
gen. bryg. Leszek
S∏awoj G∏ódê dokona∏ poÊwi´cenia
sztandaru, przekazujàc go do ràk prezesowi ZG, gen. broni
Józefowi
Kamiƒskiemu, który z kolei wr´czy∏ go trzyosobowemu pocztowi sztandarowemu.
W sk∏ad pierwszego
pocztu Zwiàzku weszli kombatanci –
˝o∏nierze – uczestnicy II wojny Êwiatowej.
ierwszym dowódcà pocztu
sztandarowego by∏ kpt. Kazimierz
Kaczor, ˝o∏nierz 1 AWP, uczestnik
walk o Ko∏obrzeg, a po jego Êmierci funkcj´ t´ objà∏ kpt. Edward Kublik, ˝o∏nierz 1 DP im. Tadeusza
KoÊciuszki. Asystentem pocztu zosta∏ por. Józef Sobociƒski, ˝o∏nierz
AK, uczestnik Powstania Warszawskiego.
Od momentu przej´cia przez
poczet
sztandarowy
Sztandar
Zwiàzku godnie reprezentowa∏ organizacj´ na uroczystoÊciach paƒstwowych, historycznych, zwiàzkowych.
Jak wspomina wieloletni dowódca pocztu sztandarowego kpt.
E. Kublik – Wyst´powaliÊmy z Pocztem Sztandarowym w s∏oƒcu, w deszczu i na mrozie. Sztandar by∏ z nami
przed pomnikami chwa∏y narodowej,

P

przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza.
Sztandarem oddawaliÊmy czeÊç Prezydentowi, a Prezydent oddawa∏ pok∏on Sztandarowi. BraliÊmy udzia∏
w uroczystoÊciach koÊcielnych przy
ró˝nych okazjach Êwi´towania narodowego.
Wielokrotnie wchodziliÊmy w sk∏ad
konduktu pogrzebowego przy pochówkach
zas∏u˝onych
kombatantów,
sztandar pochylony by∏ przez poczet
na po˝egnanie i oddanie ostatnich honorów przy katafalkach i nad mogi∏ami zas∏u˝onych Weteranów.
Sztandar by∏ dwukrotnie pod Lenino, oddajàc honory poleg∏ym ˝o∏nierzom 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki. ByliÊmy ze Sztandarem w Katyniu, uczestniczyliÊmy
w mszy Êw. i oddaliÊmy honory pomordowanym ˝o∏nierzom i oficerom
WP. Sztandar nasz by∏ z nami dwukrotnie na Monte Cassino. Rok w rok
jesteÊmy w Cytadeli Warszawskiej
przy Bramie Straceƒ i opodal przy
p∏ycie przeprawy wojsk gen. Berlinga,
niosàcym pomoc walczàcej Warszawie
w 1944 roku. Zapraszani byliÊmy
przez Ambasad´ W∏oskà na uroczystoÊci rocznicowe na cmentarz ˝o∏nierzy w∏oskich w Warszawie .
Sztandar uczestniczy∏ przy ods∏oni´ciu pomnika „Nila“ – Augusta
Emila Fieldorfa, poprzedzonym uroczystym nabo˝eƒstwem. ByliÊmy
w Akademii Obrony Narodowej
w Rembertowie przy ods∏oni´ciu pomnika ku czci zamordowanych oficerów w okresie stalinowskim i uroczystym nabo˝eƒstwie z odczytaniem listu Prezydenta RP Bronis∏awa Komorowskiego.
nadal Sztandar b´dzie stanowi∏ szczególnie zaszczytny
znak obecnoÊci Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i By∏ych Wi´êniów Politycznych.
B´dzie nadal reprezentowa∏ i manifestowa∏ chwa∏´ polskiego or´˝a
i kombatanckie tradycje.
MIZ
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NOMINACJA DLA PREZESA RYSZARDA SOBIERAJSKIEGO
W

czerwcu br., w sali konferencyjnej Pałacu Belwederskiego w Warszawie, prezes ZG ZKRPiBWP płk dr hab. Ryszard Sobierajski otrzymał
z rąk p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, ministra
Jana Józefa Kasprzyka oraz reprezentującego Prezydenta RP Andrzeja Dudę ministra Wojciecha Kolarskiego Akt Powołania w skład nowej Rady do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych. W jej skład weszło 15 przedstawicieli środowisk kombatanckich i osób represjonowanych. Podział funkcji i określenie zadań Rady nastąpi na pierwszym, roboczym spotkaniu w najbliższym okresie. Ceremonia powołania poprzedzona została uroczystością złożenia wieńca
MIZ
przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

OBÓZ NKWD W REMBERTOWIE
Obóz zosta∏ rozbity nocà z 20 na 21 maja 1945 r. przez Oddzia∏ LeÊny obwodu
AK „Mewa–Kamieƒ“, obejmujàcy powiat Miƒsk Mazowiecki. Po wyzwoleniu Rembertowa radzieckie NKWD zorganizowa∏o w sierpniu 1945 r. na terenie dawnej fabryki
„Pocisk“ obóz karny – przejÊciowy. Wi´ziono tutaj przede wszystkim ˝o∏nierzy Armii
Krajowej, którzy szli na pomoc powstaƒczej Warszawie. Z tego obozu ponad 8 tysi´cy wi´êniów wys∏ano w g∏àb Rosji.

W

maju 1945 r. zosta∏
aresztowany
przez
NKWD bohaterski komendant
OÊrodka IV AK w Mrozach por.
Stanis∏aw Maciejewski ps. „Ko˝uszek“. Obóz by∏ przepe∏niony
i nale˝a∏o liczyç si´ z rych∏à wywózkà. Komendant miƒskiego obwodu AK kpt. Walenty Suda ps.
„Dàb“ postanowi∏ rozbiç obóz,
w tym uwolniç aresztowanego
podw∏adnego. Do ataku wyznaczony zosta∏ Oddzia∏ LeÊny pod
dowództwem ppor. Edwarda Wasilewskiego ps. „Wichura“ (32 ˝o∏nierzy wspomaganych przez Oddzia∏ Dywersji z Mrozów – 12 ludzi, kierowany przez ppor. Edmunda Âwiderskiego ps. „Wicher“). Edward Wasilewski skrupulatnie przygotowa∏ si´ do akcji.
Dwa dni wczeÊniej, posiadajàc fa∏szywe ubeckie dokumenty, wjecha∏ motocyklem na teren obozu
dokonujàc rozeznania. Wed∏ug
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niego za∏oga obozu liczy∏a oko∏o
150 „krasnoarmieƒców“. W takiej
sytuacji powzià∏ decyzj´, ˝e obóz
mo˝na rozbiç tylko z zaskoczenia
i nocà kiedy posterunki b´dà
zmniejszone i mniej aktywne.
Si∏y swoje podzieli∏ na trzy
grupy: szturmowà, wspierajàcà
i os∏aniajàcà. Nocà, 21 maja 1945 r.
grupa szturmowa opanowa∏a bram´ g∏ównà, wie˝yczki, zlikwidowa∏a stra˝e wewn´trzne i dosta∏a
si´ do Êrodka obozu. Zdobyto
tak˝e budynek komendantury
obozu. Uwolnione zosta∏o oko∏o
1500 wi´êniów. Sukces by∏ olbrzymi – zlikwidowanych zosta∏o oko∏o 70 stra˝ników NKWD przy
w∏asnych stratach – trzech rannych. Ca∏a akcja trwa∏a oko∏o
20 minut. Jednak Stanis∏awa Maciejewskiego nie znaleziono, zosta∏ wczeÊniej przeniesiony.
W zarzàdzonej przez komendanta obozu mjr. Kriuczkina ob∏a-

wie z udzia∏em samolotów dwup∏atowych schwytano
oko∏o 50 wi´êniów. Przywiezieni
z powrotem do
obozu byli bici
i masakrowani w nieludzki
sposób. Nie zadowoli∏o to
szefa NKWD ¸awrientija
Beri´ – za zaniedbanie obowiàzków s∏u˝bowych komendant Kriuczkin, jego zast´pca kpt. Drankin i lejt.
Samochin zostali oddani pod
sàd wojenny. Latem 1945 r.,
obóz w Rembertowie zosta∏
zlikwidowany
Akcja by∏a wyzwaniem
rzuconym
sowieckiemu
„przyjacielowi“ i Zachodowi, który odda∏ Polsk´ pod
Od lewej: Henryk Stalach „Grot”, Edmund Âwiopiek´ Stalinowi i Berii.
FRANCISZEK derski „Wicher”, Edward Wasilewski „Wichura“
ZIERZY¡SKI i Pawe∏ Surowicz „Klon“.
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O TYM W A R T O W I E D Z I E å
Osoba niepe∏nosprawna mo˝e ubiegaç si´ o dofinansowanie na likwidacj´ barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych w swoim mieszkaniu lub
domu ze Êrodków pochodzàcych z Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych. Wnioski
o udzielenie dofinansowania osobie fizycznej nale˝y sk∏adaç we w∏aÊciwym terytorialnie Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie (PCPR). Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepe∏nosprawnoÊci.
CHC¢ ZAJÑå SI¢ MOIM NIESAMODZIELNYM
90-LETNIM M¢˚EM. JAK PORADZIå SOBIE W ROLI
OPIEKUNKI?
Nag∏e pogorszenie stanu zdrowia bliskiej nam osoby
sprawia, ˝e ca∏kowicie zmieniamy swoje dotychczasowe
˝ycie, zmieniamy swojà rol´ w rodzinie. Najtrudniejszà
sprawà jest zachowanie równowagi pomi´dzy rolà opiekunki a rolà ˝ony, matki czy babci. Bardzo wa˝ne aby b´dàc opiekunem nie zapominaç o w∏asnych potrzebach.
Jest to trudne gdy˝ sprawujàc opiek´ doÊwiadcza si´ wielu obcià˝eƒ fizycznych i psychicznych. Na poczàtku pojawi si´ poczucie obowiàzku ca∏kowitego poÊwi´cenia osobie chorej, zapominamy o swojej rodzinie i potrzebach,
myÊlàc, ˝e tylko my jesteÊmy w stanie pomóc choremu.
Potem pojawia si´ coraz wi´ksze zm´czenie fizyczne
i psychiczne. Poza osobà chorà nie mamy kontaktu z nikim innym co sprawia, ˝e wydaje nam si´, ˝e znikàd nie
otrzymamy pomocy. Pojawiajà si´ k∏ótnie rodzinne, stresy i myÊl o tym ˝eby uciec jak najdalej od ca∏ego Êwiata.
Pami´tajmy, zawsze mo˝emy prosiç o pomoc i wcale nie
oznacza to, ˝e zostawiamy naszego bliskiego bez opieki.
Nie jesteÊmy sami, pomogà nam cz∏onkowie rodziny, pracownicy medyczni, w tym opiekunowie medyczni, pracownicy socjalni i osoby Êwiadczàce us∏ugi opiekuƒcze.
Pami´tajmy o w∏asnych potrzebach, bo spokojny, zadowolony z siebie i ˝ycia opiekun oznacza szybszy powrót
do zdrowia osoby chorej.
NIE DAJ¢ SOBIE RADY Z OPIEKÑ NAD MOJÑ
˚ONÑ. GDZIE MAM SZUKAå POMOCY?
JeÊli zdecydowaliÊmy si´ na opiek´ nad bliskim
w domu i nie mo˝emy daç sobie rady z piel´gnacjà, mobilnoÊcià chorego, powinniÊmy szukaç profesjonalnej pomocy. Mo˝emy zaczàç od kontaktu z pracownikiem socjalnym z naszego rejonu zamieszkania lub wizyty u piel´gniarki Êrodowiskowej. Mo˝emy te˝ skontaktowaç si´
z dzia∏ajàcymi na terenie naszego miejsca zamieszkania
firmami czy osobami Êwiadczàcymi us∏ugi opiekuƒcze.
Specjalistyczne zabiegi piel´gnacyjne Êwiadczy piel´gniarka podstawowej opieki zdrowotnej, która pomo˝e
w leczeniu ran przewlek∏ych i odle˝yn, wstrzykni´ç czy
kroplówek oraz opiekunowie medyczni, Êwiadczàcy profesjonalne us∏ugi z zakresu przemieszczania, higieny cia∏a, od˝ywiania i kontroli wydalania. Natomiast us∏ugi
opiekuƒcze zwiàzane z pomocà w prowadzeniu gospodarstwa domowego zawodowo sà Êwiadczone przez firmy opiekuƒcze na zlecenie OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
przez agencje opiekuƒcze i inne osoby zatrudniane w ramach umów indywidualnych. Us∏ugi te dotyczà m.in.
wyjÊcia na spacer, posprzàtania, zrobienia zakupów czy
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sp´dzenia czasu z chorym. OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
udziela wsparcia na podstawie wywiadu Êrodowiskowego
sporzàdzonego przez pracownika socjalnego. Dlatego organizowanie wsparcia zaczyna si´ od uzyskania w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej adresu urz´dowania i telefonu do
pracownika socjalnego wyznaczonego dla twego miejsca
zamieszkania.
MÓJ 80-LETNI MÑ˚ JEST CA¸KOWICIE NIESAMODZIELNY I POTRZEBUJE CA¸ODOBOWEJ OPIEKI. JAK DOM OPIEKI WYBRAå?
Sà sytuacje, w których nie mo˝emy zapewniç ca∏odobowej opieki. Pomocà b´dà oÊrodki Êwiadczàce profesjonalnà ca∏odobowà opiek´ i piel´gnacj´. W zale˝noÊci
od stanu zdrowia nasz bliski mo˝e korzystaç z us∏ug zak∏adów opiekuƒczo-piel´gnacyjnych, zak∏adów opiekuƒczo-leczniczych, hospicjów oraz domów opieki spo∏ecznej.
Zak∏ady opiekuƒcze sà dla osób przewlekle chorych wymagajà-cych ca∏odobowej opieki, piel´gnacji i kontynuacji leczenia pod nadzorem lekarza i piel´gniarki.
Hospicja pomagajà osobom umierajàcym na chorob´ nowotworowà. Domy Pomocy Spo∏ecznej przeznaczone
sà dla osób, które nie mogà same funkcjonowaç w swoim
otoczeniu ze wzgl´du na wiek, chorob´ czy poziom niesamodzielnoÊci.
MOJA 78-LETNIA SÑSIADKA JEST SAMOTNA
I NIESAMODZIELNA. GDZIE MOG¢ SZUKAå DLA
NIEJ POMOCY?
Na poczàtek nale˝y zg∏osiç si´ do pracownika socjalnego lub OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w∏aÊciwych dla
miejsca zamieszkania. Nast´pnie pracownik socjalny
przeprowadzi wywiad Êrodowiskowy w miejscu zamieszkania osoby potrzebujàcej, okreÊli jakiego typu opieka
i ile godzin b´dzie potrzebna aby zaspokoiç podstawowe
potrzeby. Us∏ugi Êwiadczone sà w dni powszednie i p∏atne w zale˝noÊci od dochodu osoby niesamodzielnej.
Osoba taka mo˝e otrzymaç równie˝ profesjonalne wsparcie w dziennych Êrodowiskowych domach pomocy.
PRZED WYPISEM ZE SZPITALA LEKARZ POWIEDZIA¸, ˚E MUSZ¢ ZAKUPIå ¸Ó˚KO PIEL¢GNACYJNE DLA MOJEGO 76-LETNIEGO TATY. JAKIE
¸Ó˚KO WYBRAå?
W sytuacji kiedy stan zdrowia naszego bliskiego bardzo si´ pogorszy i wiemy, ˝e nie b´dzie ju˝ samodzielnie
si´ porusza∏, konieczna jest zamiana starego tapczanu
czy wersalki na ∏ó˝ko piel´gnacyjne. ¸ó˝ko piel´gnacyjne
zapobiegnie przecià˝eniom fizycznym i chroni nasz kr´gos∏up przed urazem. Zanim kupimy czy wypo˝yczymy
takie ∏ó˝ko musimy zwróciç uwag´ na kilka wa˝nych elementów i tak ∏ó˝ko powinno mieç mo˝liwoÊç:
• zmiany wysokoÊci pilotem gdy si∏ownik jest elektryczny lub nogà gdy si∏ownik jest hudrauliczny,
• zmiany u∏o˝enia podg∏ówka i podnó˝ka co umo˝liwi zmian´ pozycji cia∏a,
• przesuwanie bez wysi∏ku ∏ó˝ka na kó∏kach, które
powinny byç wyposa˝one w hamulce,
• zabezpieczenia osoby le˝àcej przed wypadni´ciem za pomocà barierek, które zale˝nie od sytuacji mo˝na bez wysi∏ku podnosiç i opuszczaç.

Nale˝y tak˝e zabezpieczyç materac nieprzemakalnym, „oddychajàcym“ pokrowcem i przeÊcierad∏em
z gumkà, co umo˝liwi jego dobre naciàgni´cie. G∏adkie
niepomarszczone przeÊcierad∏o jest wa˝nym elementem
w zapobieganiu odle˝ynom.
MOJA 76-LETNIA ˚ONA MA PROBLEMY Z CHODZENIEM. JAKI SPRZ¢T POMO˚E JEJ W PORUSZANIU SI¢?
Osoby, które majà problemy z poruszaniem si´, tak˝e gdy sà cz´Êciowo niesamodzielne, mogà korzystaç ze
sprz´tów takich jak balkoniki, chodziki, laski, kule,
czwórnogi czy trójnogi. Zanim wybierzemy odpowiedni
dla naszego bliskiego sprz´t powinniÊmy si´ skonsultowaç z lekarzem lub rehabilitantem. Sprz´t mo˝emy kupiç w sklepach medycznych lub wypo˝yczyç w wypo˝yczalniach sprz´tu wspomagajàcego i rehabilitacyjnego.
Zanim nasz bliski zacznie korzystaç ze sprz´tu powinniÊmy ten sprz´t dostosowaç do jego wysokoÊci i przeprowadziç trening u˝ytkowania. Nale˝y zwróciç uwag´ czy
nasz bliski b´dzie w stanie korzystaç z proponowanego
sprz´tu. Na przyk∏ad chodziki sà wyposa˝one w hamulce
r´czne i zanim nasz chory zacznie go u˝ywaç musimy
najpierw sprawdziç czy b´dzie w stanie je obs∏ugiwaç.
Wa˝ne jest aby w pierwszych dniach korzystania ze
sprz´tu towarzyszyç podopiecznemu przy poruszaniu
i asekurowaç go.
W JAKIEJ POZYCJI U¸O˚Yå MOJÑ 80-LETNIÑ
MAM¢, KTÓRA WI¢KSZOÂå CZASU LE˚Y W ¸Ó˚KU?
U osób ca∏kowicie le˝àcych bardzo wa˝nà sprawà
jest regularna zmiana pozycji cia∏a. Zmian´ pozycji powinno si´ stosowaç co najmniej co 2 godziny. Jest to bardzo wa˝ne aby uniknàç powstawania odle˝yn, problemów z krà˝eniem, bólu unieruchomionych stawów
i mi´Êni. JeÊli tylko stan zdrowia bliskiej nam osoby na to
pozwala powinniÊmy stosowaç pozycj´ pó∏le˝àcà aby poprawiç krà˝enie i oddychanie. Zasadà jest by osoba le˝àca
nie odczuwa∏a bólu i dlatego wybieramy najwygodniejszà
dla niej pozycj´ np. pó∏le˝àcà lub pó∏bocznà ustalajàc jà
ró˝nego rodzaju poduszkami tak by zmniejszyç napi´cie
mi´Êni i zapobiec zsuwaniu si´ i tarciu o materac. Szczególnie zwracamy uwag´ na miejsca gdzie powstaje miejscowy ucisk np. nogi na nog´ przy u∏o˝eniu bocznym albo nacisk wypuk∏oÊci kostnych na skór´. W sklepach medycznych mo˝emy kupiç wiele takich udogodnieƒ w postaci krà˝ków, przek∏adek z pianki, wa∏ków, klinów, poduszek przeciwodle˝ynowych. Aby uniknàç d∏ugotrwa∏ych miejscowych ucisków i otarç mo˝emy zastosowaç
równie˝ materac przeciwodle˝ynowy. Szczegó∏owych informacji mo˝e udzieliç nam piel´gniarka, fizjoterapeuta
i sprzedawca w sklepie medycznym.
MÓJ 75-LETNI NIESAMODZIELNY MÑ˚ JEST
OTY¸Y, A CHC¢ MU ZMIENIå POZYCJ¢ W ¸Ó˚KU,
JAKI SPRZ¢T ZASTOSOWAå?
U osób le˝àcych stosuje si´ najcz´Êciej prostà technik´ odwracania na bok za pomocà podk∏adu z mocnego
p∏ótna, który uk∏ada si´ na przeÊcieradle ju˝ w momencie Êcielenia ∏ó˝ka. Gdy chcemy wykonaç czynnoÊç odwracania osoby le˝àcej stajemy blisko boku ∏ó˝ka tak by
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aciej Lechowicz, urodzony w 1929 r. w Kruszynie k. Cz´stochowy, wychowywany by∏ w duchu patriotyzmu. W latach 1943/44 bra∏ udzia∏ w ruchu oporu przeciwko okupantowi
niemieckiemu w Szarych Szeregach Armii Krajowej w okolicach
Kruszyny i K∏omnic. Mam szczerà wol´ ca∏ym ˝yciem pe∏niç s∏u˝b´ Bogu i Polsce, nieÊç ch´tnie pomoc bliênim i byç pos∏usznym
prawu harcerskiemu – takie z∏o˝y∏ przyrzeczenie.
W 1945 r. rozpoczà∏ nauk´ w szkole Êredniej. Za przynale˝noÊç do WiN zosta∏ aresztowany i uwi´ziony w latach 1949-1954.
Po wyjÊciu na wolnoÊç ukoƒczy∏ zaocznie Technikum Ekonomiczne, ale mia∏ trudnoÊci z uzyskaniem pracy.
Po przejÊciu na emerytur´ za∏o˝y∏ Regionalny Zwiàzek ˚o∏nierzy
Armii Krajowej w Cz´stochowie, pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego
Regionalnej Rady Kombatanckiej i OR. By∏ prezesem ZO Zwiàzku
Inwalidów Wojennych RP w Cz´stochowie (od 2014 do 2016 r.).
Zorganizowa∏ zbiórk´ na budow´ pomnika „Skrzyd∏a Pami´ci
Pomordowanym“ na cmentarzu Êw. Rocha w Cz´stochowie, przyczyni∏ si´ do budowy symbolicznego grobu zamordowanym cz∏onkom WiN-u na cmentarzu w Kruszynie i wmurowania pamiàtkowej tablicy ˝o∏nierzom AK w Gimnazjum w R´dzinach. Pomaga∏
nasze nogi opiera∏y si´ o jego brzeg, r´ce osoby le˝àcej uk∏adamy na brzuchu, prawà r´kà chwytamy za
palce stopy tej, która le˝y dalej od nas i naciskamy je
w gór´ a lewà r´kà chwytamy nog´ pod kolanem
podnoszàc jà w gór´. W ten sposób uzyskamy zgi´cie
nogi w kolanie. Chwytamy za dalszy brzeg podk∏adu
i ciàgnàc odwracamy osob´ le˝àcà w swojà stron´.
Gdy osoba jest l˝ejsza czynnoÊç odwrócenia na bok,
po zgi´ciu nogi w kolanie, mo˝na wykonaç bez u˝ycia podk∏adu, chwytam za biodro i bark chorego, które pod naciskiem ràk odwrócà si´ w twojà stron´.
Gdy stan zdrowia naszego bliskiego jest na tyle dobry
by pomóc nam podczas zmiany pozycji, przy ∏ó˝ku
mo˝na zamontowaç drabink´ lub wysi´gnik, których
chory b´dzie móg∏ si´ z∏apaç podczas zmiany pozycji.
Warto równie˝ zaopatrzyç si´ w maty Êlizgowe, niektóre majà dodatkowe uchwyty umo˝liwiajàce szybkà
i bezpiecznà zmian´ pozycji cia∏a, tak˝e osoby ci´˝kiej.
Pami´tajmy o naszym bezpieczeƒstwie. Je˝eli
zdamy sobie spraw´ z tego, ˝e nie jesteÊmy w stanie
sami zmieniç pozycji, poproÊmy kogoÊ o pomoc. Przed
zmianà pozycji dostosujmy wysokoÊç ∏ó˝ka tak by pracowaç zawsze przy wyprostowanych plecach i zapieraç si´ nogami o brzeg ∏ó˝ka. Na koniec skonsultujmy
z lekarzem odpowiednià diet´ celem regulacji wagi.
CHC¢ UMYå G¸OW¢ MOJEMU CA¸KOWICIE
LE˚ÑCEMU TACIE. JAK SOBIE Z TYM PORADZIå?
Je˝eli stan zdrowia naszego bliskiego nie pozwala na przemieszczenie go do ∏azienki i umycie mu g∏owy pod prysznicem mo˝emy korzystaç z nadmuchiwanej profilowanej wanienki z odprowadzajàcym
wod´ w´˝ykiem, którà kupimy w sklepie medycznym. Umo˝liwia ona szybkie umycie w∏osów i g∏owy
chorego w ∏ó˝ku bez obcià˝enia jego szyi i mi´Êni.

w budowie koÊcio∏a p.w. Êw. Jadwigi
Âlàskiej na Wypalankach. W szko∏ach
cz´stochowskich prowadzi∏ dla m∏odzie˝y prelekcje, organizowa∏ wycieczki do miejsc Pami´ci Narodowej (np.
Muzeum Powstania Warszawskiego).
Interesowa∏ si´ chorymi kombatantami, pomaga∏ w uzyskaniu pomocy
pieni´˝nej w UdsKiOR w Warszawie.
Organizowa∏ wiele uroczystosci oraz
spotkaƒ kombatanckich.
By∏ odznaczony Krzy˝em Armii
Krajowej, Krzy˝em Partyzanckim, Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi z Mieczami,
Medalem Pro Memoria, Pro Patria
oraz wyró˝niony przez Prezydenta
Czestochowy Statuetkà „Tym, co
S∏u˝à Miastu i Ojczyênie“. Ca∏e ˝ycie
realizowa∏ przyrzeczenie harcerskie.
H. L.

JeÊli nie mamy dost´pu do takiego sprz´tu, mo˝emy skorzystaç z miski. Nale˝y wtedy poduszk´
zwinàç i pod∏o˝yç pod kark chorego tak aby g∏owa
by∏a odchylona lekko do ty∏u. Podk∏adamy pod g∏ow´
misk´ i myjemy g∏ow´. Pami´tajmy aby zabezpieczyç
∏ó˝ko przed zalaniem, podk∏adajàc foli´ i dodatkowy
r´cznik. Na rynku dost´pne sà czepki kàpielowe zawierajàce specjalny preparat do suchego mycia g∏owy.
JAK BEZPIECZNIE PRZEMIEÂCIå MOJÑ NIESAMODZIELNÑ ˚ON¢ Z ¸Ó˚KA NA WÓZEK INWALIDZKI?
Mo˝emy to przeprowadziç na wiele sposobów.
Wszystko zale˝y od stanu zdrowia i sprawnoÊci naszego bliskiego i nas samych. Je˝eli decydujemy si´
na r´czne przemieszczanie, mo˝emy do tego u˝yç
pasów, deseczek Êlizgowych, krà˝ków obrotowych
czy du˝ych r´czników kàpielowych. Metod przemieszczania jest wiele, najwa˝niejsze aby chroniç
swój kr´gos∏up i zabezpieczyç przed upadkiem osob´
chorà. Dzi´ki pasom przesadzimy na wózek osob´
cz´Êciowo samodzielnà, majàcà ÊwiadomoÊç swojego
cia∏a. Pas zak∏adamy osobie chorej i trzymajàc za specjalne szelki na lekko ugi´tych nogach ruchem pó∏obrotowym przemieszczamy jà na wózek, który wczeÊniej przygotowaliÊmy (stawiamy przy ∏ó˝ku, blokujemy hamulce i wyjmujemy bok od strony ∏ó˝ka). Przy
tego rodzaju przemieszczaniu ci´˝ar cia∏a pacjenta
spoczywa na opiekunie, który przemieszcza chorego.
Podobnà metodà mo˝emy przemieÊciç bliskiego
z pomocà jednego du˝ego lub dwóch mniejszych
r´czników kàpielowych, które umieszczamy na plecach i pod poÊladkami chorego i ∏apiàc za koƒce r´cznika przemieszczamy ruchem pó∏obrotowym chorego na wózek.

Je˝eli osoba mo˝e siedzieç, mo˝na jà przemieÊciç na wózek przesuwajàc jà na deseczce Êlizgowej.
Pomagamy osobie chorej usiàÊç na ∏ó˝ku, podk∏adamy pod poÊladek deseczk´ i zsuwamy jà na wózek.
Je˝eli jesteÊmy s∏abi fizycznie to czynnoÊç podnoszenia i przemieszczania powinniÊmy wykonywaç
przy pomocy podnoÊnika lub dodatkowych osób.
WRÓCI¸EM DO DOMU I ZASTA¸EM ˚ON¢
LE˚ÑCÑ NA POD¸ODZE. JAK JÑ BEZPIECZNIE
PODNIEÂå?
Najistotniejszà sprawà jest sprawdzenie czy osoba le˝àca jest przytomna, pod∏o˝enie jej pod g∏ow´
czegoÊ mi´kkiego i okrycie, bo le˝àc na pod∏odze
mog∏a zmarznàç. Nast´pnie w zale˝noÊci od sytuacji
wzywamy karetk´ pogotowia lub prosimy kogoÊ o pomoc gdy˝ czynnoÊç podnoszenia osoby z pod∏ogi jest
bardzo niebezpieczna dla opiekuna – ryzyko urazu
kr´gos∏upa. Osob´, która wa˝y do 50 kg powinny
podnosiç dwie osoby a ci´˝kà osob´ nawet cztery.
Na poczàtek nale˝y pod osob´ le˝àcà pod∏o˝yç
koc stosujàc technik´ obracania na boki. Osoby, które b´dà podnosiç osob´ le˝àcà powinny lekko ugiàç
kolana i chwyciç koc w przysiadzie i na has∏o jednej
z nich jednoczeÊnie powoli prostowaç si´ i bezpiecznie po∏o˝yç osob´ na ∏ó˝ku. Je˝eli mamy podnoÊnik,
mo˝emy z niego skorzystaç – jest to najbezpieczniejszy dla nas i osoby le˝àcej sposób podnoszenia.
Je˝eli osoba le˝àca jest przytomna i mo˝e
uczestniczyç w czynnoÊci podnoszenia mo˝na zastosowaç metod´ posadzenia jej na pod∏o˝onych poduszkach lub ma∏ym taborecie a nast´pnie za pomocà pasa do przemieszczania lub r´cznika pomóc przy
wstaniu i siadaniu na przygotowanym wózku inwalidzkim.
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