„Dziwna wojna“

Zdradzeni
na polu
walki
I

22 sierpnia 1939 r., w trakcie narady wy˝szych dowódców Wehrmachtu w Obersalzbergu kanclerz III Rzeszy Adolf Hitler oÊwiadczy∏:
Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi
byç nie dotarcie do jakiejÊ oznaczonej linii, lecz zniszczenie si∏y ˝ywej. Nawet gdyby wojna mia∏a wybuchnàç na zachodzie, zniszczenie
Polski musi byç naszym pierwszym zadaniem. Dla celów propagandy
podam jakàÊ przyczyn´ wybuchu wojny, mniejsza z tym, czy b´dzie
ona wiarygodna czy nie. Zwyci´zcy nikt nie pyta, czy powiedzia∏
prawd´, czy te˝ nie. W sprawach rozpocz´cia wojny nie decyduje
prawo, lecz zwyci´stwo. Bàdêcie bezlitoÊni, bàdêcie brutalni.

Operacyjna „Polesie“ gen. Franciszka
Kleeberga.
Tu˝ po rozpocz´ciu dzia∏aƒ wojennych, 1 wrzeÊnia 1939 r. Francja i Wielka
Brytania przedstawi∏y rzàdowi niemieckiemu ultimatum z ˝àdaniem natychmiastowego wycofania Wehrmachtu
z terytorium Polski i Wolnego Miasta
Gdaƒska. Wobec odrzucenia ultimatum,
w konsekwencji wykonania zobowiàzaƒ
sojuszniczych, oba te mocarstwa 3 wrzeÊnia wypowiedzia∏y Niemcom wojn´. Belgia, Holandia i Luxemburg og∏osi∏y
neutralnoÊç.
G∏osy historyków, potwierdzone zeznaniami norymberskimi marsza∏ka Wilhelma Keitla i genera∏a Alfreda Jodla sà zgodne – ani
w 1938, ani w 1939 r. Niemcy nie by∏yby w stanie sprostaç wspólnemu atakowi
Wlk. Brytanii, Francji i Polski. To, ˝e Niemcy w 1939 r.
nie dozna∏y kl´ski nale˝y
przypisaç faktowi, ˝e podczas kampanii polskiej
oko∏o 110 dywizji francuskich i brytyjskich pozostawa∏o biernych wobec
23 niedozbrojonych dywizji
niemieckich. Do koƒca
dzia∏aƒ wojennych – a wi´c
6 paêdziernika – Niemcy
nie by∏y w stanie przerzuciç z Polski na front zaAdolf Hitler podczas parady wojsk niemieckich w Warszawie.
chodni ˝adnej z pe∏nowar17 wrzeÊnia 1939 r. na Polsk´ uderzy∏a toÊciowych jednostek wojskowych.
Armia Czerwona w sile 650 tys. ˝o∏nie- Stracono wi´c bezpowrotnie czas, kiedy
rzy i ponad 5 tys. czo∏gów. Brak formal- to dzi´ki uporczywej walce polskienego og∏oszenia stanu wojny z ZSRR, go ˝o∏nierza alianci posiadali zdecydobrak jednoznacznego rozkazu Naczel- wanà przewag´ we wszystkich kategonego Wodza w sprawie stawiania oporu riach ludzi i sprz´tu nad niemieckim
doprowadzi∏y do dezorientacji dowód- Wehrmachtem.
Nic wi´c dziwnego, ˝e okres od
ców i ˝o∏nierzy. „Nó˝ w plecy“ zebra∏
swoje ˝niwo. Mimo heroicznego oporu 3 wrzeÊnia tj. wypowiedzenia Rzeszy
˝o∏nierza Polska ponios∏a kl´sk´. 6 paê- wojny przez Angli´ i Francj´ do kampadziernika z∏o˝y∏a broƒ ostatnia regularna nii francuskiej w maju 1940 r. okreÊlany
formacja WP – Samodzielna Grupa jest jako „Dziwna wojna“.
takà by∏a brutalna agresja niemiecka na Polsk´. Symbolem ataku sta∏o si´ uderzenie na polskà
sk∏adnic´ wojskowà Westerplatte w Wolnym MieÊcie Gdaƒsku, rozpocz´te
1 wrzeÊnia o godz. 4.45 salwami pancernika „Schlezwig-Holstein“. W tym samym dniu lotnictwo niemieckie atakowa∏o m.in. Gdyni´, Puck, Hel, po∏udniowà
Wielkopolsk´, Górny Âlàsk.
Zgodnie z planem „Fall Weiss“, bez
wypowiedzenia wojny wojska niemieckie uderzy∏y na Polsk´ na ca∏ej d∏ugoÊci
granicy polsko-niemieckiej oraz z terytorium S∏owacji i Moraw. ¸àczna d∏ugoÊç
frontu wynosi∏a ok. 1600 km.
Naprzeciw polskiej armii stan´∏o 48 dywizji piechoty, 6 dywizji pancernych,
4 dywizje piechoty zmotoryzowanej,
2,7 tys. czo∏gów, 1,3 tys. samolotów
bombowych i myÊliwskich, 10 tys. dzia∏.
Gwa∏càc obowiàzujàce porozumienia, w tym pakt o nieagresji z 1932 r.,

Na poczàtku wrzeÊnia 1939 r. Francja dysponowa∏a trzecià armià làdowà
Êwiata (po Armii Czerwonej i Wehrmachcie) i czwartà flotà wojennà. Na kierunku
przewidywanej ofensywy na froncie zachodnim armia francuska posiada∏a trzykrotnà przewag´, w tym w artylerii ci´˝kiej i najci´˝szej oraz przewag´ w lotnictwie. 7 wrzeÊnia 3 i 4 Armia francuska
przekroczy∏y granic´ francusko-niemieckà w Saarze i przy minimalnym oporze

przystàpi∏a do oczyszczania przedpola
przed g∏ównà niemieckà pozycjà obronnà – Linià Zygfryda. RównoczeÊnie lotnictwo alianckie prowadzi∏o na ma∏à
skal´ loty rozpoznawcze, zrzuca∏o ulotki, bombardowa∏o przygraniczne fabryki. Dochodzi∏o do walk na morzu. Termin g∏ównego uderzenia na zachodzie
okreÊlony zosta∏ na 17 wrzeÊnia 1939 r.
Tymczasem pi´ç dni przed tym terminem podj´to decyzje, które zawa˝y∏y na
przebiegu II wojny Êwiatowej. 12 wrzeÊnia 1939 r. zebra∏a si´ w Abbeville Najwy˝sza Rada Wojenna Francusko-Brytyjska z udzia∏em premierów obu
paƒstw i g∏ównodowodzàcego armià
francuskà gen. Maurice Gamelinem.
czasie posiedzenia podj´to decyzje o Maksymalnym zmobilizowaniu Êrodków przed podj´ciem du˝ych operacji làdowych oraz ograniczeniu dzia∏aƒ powietrznych. Oznacza∏o to
w praktyce zatrzymanie dzia∏aƒ operacyjnych armii francuskiej. Zobowiàzania
sojusznicze wobec Polski zosta∏y z∏amane. Polska zosta∏a zdradzona na polu
MIZ
walki.
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„NIE ZDÑ˚YLI DO ANDERSA“

W

ciekawym informacyjnie artykule, pod powy˝szym tytu∏em, zamieszczonym w lipcowym numerze „Polsce Wierni“ (nr 7/2016)
nawiàzujàcym do 73. rocznicy przysi´gi
1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki zainteresowa∏y mnie fragmenty tekstu
przysi´gi: Sk∏adam uroczystà przysi´g´
ziemi polskiej broczàcej we krwi, narodowi polskiemu m´czonemu w niemieckim jarzmie... S∏owa te odzwierciedla∏y realny wówczas stan rzeczy pod
okupacjà niemieckà – realizowano bowiem plan eksterminacji narodu polskiego. Mówi∏ o tym H. Himmler w maju
1940 r. do gubernatorów na podbitych
ziemiach Polski (fragmenty): Przy traktowaniu obcoplemiennych na Wschodzie
musimy staraç si´ uznawaç i podtrzymywaç jak najwi´cej odr´bnych narodowoÊci (...) LudnoÊci Wschodu nie jednoczyç, lecz przeciwnie, a˝eby jà rozbiç na
mo˝liwie wiele cz´Êci i od∏amów (...)
W ciàgu niewielu lat – wyobra˝am sobie,
w ciàgu 4 do 5 lat – np. poj´cie Kaszubów musi staç si´ nieznane, poniewa˝
wówczas kaszubskiego narodu ju˝ nie
b´dzie (...). Ufam, ˝e (...) zobacz´ ca∏kowite wygaÊniecie poj´cia ˚ydów. Musi
byç tak˝e mo˝liwe w okresie nieco d∏u˝szym spowodowanie znikni´cie na naszym obszarze narodowych poj´ç Ukraiƒców, Górali i ¸emków. To, co zosta∏o
powiedziane o tych od∏amach narodowych odnosi si´ w odpowiednio wi´kszych rozmiarach do Polaków (...) LudnoÊç Generalnej Guberni w ciàgu najbli˝szych 10 lat b´dzie si´ z koniecznoÊci
sk∏ada∏a z pozosta∏ej ma∏owartoÊciowej
ludnoÊci (...) Ta ludnoÊç b´dzie sta∏a do
dyspozycji jako pozbawiony przywództwa lud roboczy i b´dzie corocznie
dostarczaç Niemcom robotników sezonowych i robotników do specjalnych
przedsi´wzi´ç (drogi, kamienio∏omy, budowle). Na poczàtku 1941 r. H. Himmler
powiedzia∏ wy˝szym dowódcom SS, ˝e
celem kampanii rosyjskiej ma byç zmniejszenie liczby ludnoÊci s∏owiaƒskiej
o 30 milionów. Podbite terytoria s∏owiaƒskie mia∏y byç zgermanizowane.
G∏ówne zadanie w obronie i ocaleniu
S∏owiaƒszczyzny przed zag∏adà wykona∏a Armia Czerwona, która rozgromi∏a
hitlerowski Wehrmacht od linii (ujmujàc
ogólnie) Moskwa – Stalingrad na wschodzie do rzeki ¸aby na zachodzie. Ko-

Êciuszkowcy oraz ˝o∏nierze pozosta∏ych
dywizji 1 armii WP toczyli boje z hitlerowskim okupantem na polskiej ziemi uwalniajàc jà w bezpoÊrednim starciu z wrogiem i uczestniczyli w ocaleniu rodaków
przed zag∏adà, a gin´∏o ich pod okupacjà
ponad TRZY tysiàce dziennie (Êrednia statystyczna).

Wype∏nili wi´c przysi´g´ z∏o˝onà ziemi
polskiej i narodowi polskiemu. S∏upy graniczne wbite na Odrze i Nysie ¸u˝yckiej
przez ˝o∏nierzy Wojska Polskiego wiosnà
1945 r. stojà tam do dziÊ. Jest to dla KoÊciuszkowców powód do DUMY – a nie do
kajania si´, bo ...nie zdà˝yli do Andersa.
EUGENIUSZ KUKLIS

Zgodnie z decyzjà Kolegium Zarzàdu G∏ównego
ZKRPiBWP publikujemy kolejny list
dotyczàcy wypowiedzi dr. Cenckiewicza
- dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego
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9/2016
List otwary skierowany do najwy˝szych w∏adz paƒstwa
przez uczestniczk´ Powstania Warszawskiego

Odpis listu z Ko∏a ZKRP
i BWP w Szyd∏owcu
– bez podpisu

Redakcja
„Polsce
Wierni“

W

miesi´czniku
z czerwca 2016 r.
(246) O tym warto wiedzieç –
bezp∏atne leki dla seniorów –
informujecie, ˝e Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjà∏
decyzj´ o przyznaniu bezp∏atnych leków dla seniorów po
75 roku ˝ycia. A co z kombatantami – Weteranami Walk
o Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej po 90 latach ˝ycia? (Brak informacji w w/w
sprawie).
PS. Prosimy o informacj´!
Kombatanci, Weterani Walk
o Niepodleg∏oÊç RP - liczàcy
w wi´kszoÊci ponad 80 lat podlegajà w pe∏ni postanowieniom ustawy.
Red.

Lubelski Zarzàd Wojewódzki ZKRPiBWP

Redakcja miesi´cznika „Polsce Wierni“

Z

arzàd Wojewódzki Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów
Politycznych w Lublinie zapozna∏ si´ na zebraniu 30 czerwca 2016 roku ze stanowiskiem Zachodniopomorskiego Zarzàdu naszego Zwiàzku w sprawie skandalicznej oceny
bohaterskich walk ˚o∏nierzy 1 i 2 armii Wojska Polskiego przez dr S∏awomira Cenckiewicza.
Dziwi nas, ˝e m∏ody, urodzony w 1971 roku naukowiec, wywodzàcy si´ z zas∏u˝onej dla
PRL rodziny, pa∏a takà nienawiÊcià do ˝o∏nierzy Wojska Polskiego tylko dlatego, ˝e wolnoÊç
um´czonemu przez niemieckich faszystów narodowi polskiemu przynieÊli ze Wschodu.
Z powa˝aniem
pp∏k w st. spocz. HENRYK CZERKAS
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rzed pomnikiem Ofiar
Zbrodni Wo∏yƒskiej
na warszawskim ˚oliborzu zapali∏ znicze i z∏o˝y∏ kwiaty Prezydent RP Andrzej Duda,
zwracajàc uwag´, ˝e prawda
historyczna jest potrzebna, bo
tylko na prawdzie mo˝na opieraç dobre, wzajemne relacje
polsko-ukraiƒskie. Ho∏d zamordowanym Polakom odda∏ tak˝e prezes Prawa i Sprawiedli-

tem jest siedmiometrowy granitowy krzy˝ z figurà Chrystusa
bez ràk. Przed krzy˝em znajduje
si´ 18 tablic z nazwami miejscowoÊci z siedmiu przedwojennych województw II RP –
wo∏yƒskiego, poleskiego, stanis∏awowskiego, tarnopolskiego,
lwowskiego oraz cz´Êciowo lubelskiego i krakowskiego.
Ho∏d pomordowanym Polakom oddali w Warszawie rów-

pierwszy stwierdzono, i˝ by∏o
to ludobójstwo.
Sejm – na mocy uchwa∏y –
ustanawia 11 lipca Narodowym
Dniem Pami´ci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraiƒskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Sejm oddaje
w niej ho∏d wszystkim obywatelom II Rzeczypospolitej bestialsko pomordowanym przez
ukraiƒskich nacjonalistów.
W wyniku pope∏nionego w latach 1943-1945
ludobójstwa zamordowanych
zosta∏o ponad
sto tysi´cy obywateli II Rzeczy-

nie z prawdà historycznà – mianem ludobójstwa – brzmi przyj´ta przez pos∏ów uchwa∏a.
W uchwale jest te˝ fragment
dotyczàcy akcji odwetowych,
których dokonywali Polacy. Przypominajàc zbrodnie ukraiƒskich
nacjonalistów nie mo˝na przemilczeç ani relatywizowaç polskich akcji odwetowych na
ukraiƒskie wioski, w wyniku których tak˝e gin´∏a ludnoÊç cywilna – brzmi fragment uchwa∏y.
Sejm wzywa do ustalenia
miejsc zbrodni i ich oznaczenia,
zapewnienia godnego pochówku wszystkim odnalezionym
ofiarom, oddanie nale˝nej czci
i szacunku niewinnie zam´czonym i pomordowanym, sporzà-

ROCZNICA
LUDOBÓJSTWA NA
WO¸YNIU
W 73. rocznic´ apogeum zbrodni
dokonanej na Kresach
Wschodnich II RP przez
Organizacj´ Ukraiƒskich
Nacjonalistów (OUN),
Ukraiƒskà Powstaƒczà Armi´
oraz SS „GALIZIEN“ na ludnoÊci
polskiej odby∏y si´
w WARSZAWIE centralne
uroczystoÊci upami´tniajàce
to tragiczne wydarzenie.

woÊci Jaros∏aw Kaczyƒski w towarzystwie premier Beaty Szyd∏o, ministra Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych
oraz Marsza∏ka Sejmu RP.
Pomnik Ofiar Zbrodni Wo∏yƒskiej w Warszawie ods∏oni´ty
zosta∏ w 70. rocznic´ rzezi wo∏yƒskiej. Dominujàcym elemen-

nie˝ przedstawiciele Êrodowiska ˚o∏nierzy 27 Wo∏yƒskiej
Dywizji AK oraz wiele Êrodowisk
kresowych na terenie kraju.
22 lipca Sejm RP przyjà∏
uchwa∏´ w sprawie masowych
zbrodni dokonanych na ludnoÊci polskiej kresów wschodnich II RP, w której po raz

pospolitej, g∏ównie ch∏opów. Ich
dok∏adna liczba
do dziÊ nie jest
znana, a wielu
z nich wcià˝ nie
doczeka∏o si´
godnego pochówku i upami´tnienia – na
m.in. takie sformu∏owanie zgodzili si´ pos∏owie.
Ofiary zbrodni pope∏nionych
w latach 40. przez ukraiƒskich
nacjonalistów do tej pory nie
zosta∏y w sposób nale˝yty
upami´tnione, a masowe mordy nie zosta∏y nazwane – zgod-

dzenie pe∏nych list ofiar. Sejm
apeluje o kontynuacj´ dzie∏a
pojednania i dialogu rozpocz´tego przez przywódców politycznych i duchownych, wspieranie wspó∏pracy historyków,
w tym rozszerzenie dost´pu do
archiwów paƒstwowych, wzmocnienie wspó∏pracy w∏adz Rzeczypospolitej i Ukrainy w najwa˝niejszych dla przysz∏oÊci
obu narodów sprawach.
W uchwale Sejm wyra˝a te˝
solidarnoÊç z Ukrainà walczàcà z zewn´trznà agresjà o zachowanie integralnoÊci terytoA. BATORY
rialnej.
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ed∏ug GUS w Polsce ˝yje
obecnie blisko 2,7 mln osób
powy˝ej 75 roku ˝ycia.
Ministerstwo Zdrowia zdecydowa∏o si´
wesprzeç akurat t´ grup´, poniewa˝ si´ga
ona po najwi´cej leków (z danych resortu
wynika, ˝e rocznie na jednà osob´ przypada ponad 40 opakowaƒ), ale jednoczeÊnie
i tak cz´sto ogranicza wskazane przez lekarzy terapie, bo nie ma pieni´dzy na zrealizowanie wszystkich recept.
Z badaƒ TNS wynika, ˝e co trzecia
starsza osoba nie wykupuje przepisanego
leku z powodu braku pieni´dzy. Wydatki
seniorów na leki sà gigantyczne. Jak wyliczy∏a monitorujàca rynek farmaceutyczny
firma IMS Health, senior miesi´cznie zostawia w aptece Êrednio 119 z∏otych. Osoby
po 75 roku ˝ycia kupujà w ciàgu roku w aptekach leki na recept´ warte 4,3 mld z∏,
z czego 800 mln z∏ to wydatki na leki refundowane.
W tym roku, zgodnie z ustawà Sejmu
RP o przyznaniu bezp∏atnych leków dla seniorów (patrz te˝ – PW nr 6/2016), na dop∏aty do leków dla seniorów paƒstwo wyda
125 mln z∏, w przysz∏ym – 564 mln z∏.
Kwota dop∏aty b´dzie ros∏a co roku o 15%,
a˝ do osiàgni´cia poziomu maksymalnego,
czyli 1,2 mld z∏. W sumie do 2025 r. na dop∏aty do leków dla seniorów paƒstwo przeznaczy maksymalnie 8 mld 274 tys. z∏.
Dzi´ki ustawie rachunki seniorów za leki
refundowane w 2016 r. majà si´ zmniejszyç o ponad 40%, a w kolejnych latach –
wraz ze wzrostem finansowania programu
– o ponad 60%.
Projekt tzw. listy S, czyli cz´Êci listy refundacyjnej z lekami dla seniorów, Ministerstwo Zdrowia ma zaprezentowaç na
poczàtku sierpnia. Wykaz zacznie obowiàzywaç od 1 wrzeÊnia. Lista b´dzie aktualizowana co dwa miesiàce.
Minister Zdrowia chce, ˝eby znalaz∏y
si´ na niej leki stosowane w chorobach
przewlek∏ych najcz´Êciej wyst´pujàce
wÊród starszych Polaków. Jak szacujà geriatrzy, przeci´tny polski senior choruje na
co najmniej trzy-cztery choroby przewlek∏e i przyjmuje Êrednio pi´ç-szeÊç, a nawet
wi´cej leków. A˝ 70% ma nadciÊnienie t´tnicze, co trzeci ma rozpoznanà chorob´
niedokrwiennà serca, blisko jedna trzecia
ma depresj´, co piàty – cukrzyc´. Dlatego
w wywiadzie znajdujà si´ m.in. leki na
choroby sercowo-naczyniowe i uk∏adu krà˝enia, cukrzyc´, osteoporoz´, choroby
uk∏adu oddechowego i pokarmowego.
Poza lekami bezp∏atna b´dzie te˝ cz´Êç
wyrobów medycznych oraz Êrodki spo˝yw-
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cze specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego (to m.in. preparaty wspomagajàce
dzia∏anie uk∏adu pokarmowego). B´dà to
g∏ównie leki polskie, poniewa˝ prawie 80%
leków stosowanych przez seniorów to produkty krajowego przemys∏u farmaceutycznego, przede wszystkim leki generyczne.
Leki, które znajdà si´ w wykazie, b´dà
oceniane pod kàtem efektywnoÊci kosztowej. To znaczy, ˝e ich skutecznoÊç ma odpowiadaç cenie. Nie b´dzie wi´c na liÊcie
leków bardzo kosztownych, ale w wi´kszoÊci, jak si´ przewiduje, taƒsze zamienniki.
Minister zapowiedzia∏ jednak, ˝e wykaz
b´dzie zawiera∏ dro˝sze leki refundowane,
do których obecnie pacjent dop∏aca 30 i 50%

BEZP¸ATNE
LEKI DLA
SENIORÓW
ceny albo sà sprzedawane na rycza∏t. Na liÊcie nie b´dzie leków, które teraz nie sà
refundowane, czyli tych ze stuprocentowà
odp∏atnoÊcià, oraz leków dost´pnych bez
recepty.
ezp∏atne leki b´dà dost´pne wy∏àcznie na recept´ dla ka˝dej osoby, która ukoƒczy∏a 75. rok ˝ycia. Bez znaczenia jest wysokoÊç emerytury albo to,
czy ktoÊ otrzymuje jakiekolwiek zasi∏ki czy
Êwiadczenia. Dotychczasowe uprawnienia
do bezp∏atnych leków zachowujà inwalidzi
wojenni, osoby represjonowane, ich ma∏˝onkowie pozostajàcy na ich wy∏àcznym
utrzymaniu oraz wdowcy i wdowy po
zmar∏ych inwalidach wojennych i osobach
represjonowanych.
Recepty na darmowe leki b´dzie móg∏
wystawiç lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i piel´gniarka POZ posiadajàca
uprawnienia do wystawiania recept wskazani w deklaracji wyboru oraz lekarz majàcy prawo do wykonywania zawodu, który
zaprzesta∏ jego wykonywania ñ ale w tym
przypadku jedynie sobie i bliskiej rodzinie
(ma∏˝onkowi, rodzicom, dziadkom, rodzeƒstwu). Osoba ubezpieczona w NFZ
mo˝e swobodnie wybraç lekarza i piel´gniark´ POZ i nie obowiàzuje przy tym rejonizacja. Do poÊwiadczenia prawa do refundacji wystarczy numer PESEL z dowodu osobistego – potwierdza wiek pacjenta.
PESEL wpisywany jest na recepcie, dla aptekarza b´dzie to wi´c równie˝ potwierdzenie, ˝e mo˝e wydaç darmowy lek. Pacjent mo˝e zg∏osiç si´ po recept´ osobi-
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Êcie, ale jeÊli nie jest w stanie, bo np. jest
ob∏o˝nie chory albo porusza si´ na wózku,
mo˝e do odbioru upowa˝niç kogoÊ innego.
Dozwolone sà dwie formy: pisemnego upowa˝nienia konkretnej osoby albo oÊwiadczenia z∏o˝onego w przychodni, ˝e pacjent
zgadza si´ na odbiór recepty przez osob´
trzecià bez wskazania konkretnego nazwiska.
Prawa do wystawiania recept na bezp∏atne leki nie otrzymali lekarze specjaliÊci, w tym równie˝ lekarze prowadzàcy pacjenta podczas leczenia w szpitalu, ale dla
pacjentów i lekarzy oznacza to komplikacje. Senior, któremu specjalista zaleci
okreÊlone leki z listy S, aby skorzystaç
z pe∏nej refundacji, b´dzie musia∏ zg∏osiç
si´ dodatkowo do lekarza pierwszego kontaktu, który wystawi mu recept´ uprawniajàcà do odebrania darmowych leków.
Recept´ na darmowe leki b´dzie mo˝na zrealizowaç w dowolnej aptece. Farmaceuta wyda pacjentowi lek wraz z paragonem potwierdzajàcym stuprocentowà refundacj´. Jej koszty pokryje Narodowy
Fundusz Zdrowia z pieni´dzy przekazanych z bud˝etu paƒstwa. NFZ b´dzie co
miesiàc zdawa∏ Ministerstwu Zdrowia
sprawozdanie o wysokoÊci poniesionych
kosztów i liczbie pacjentów, którzy otrzymali darmowe leki. Fundusz b´dzie te˝
prognozowa∏, jak du˝o leków apteki wydadzà w kolejnych miesiàcach.
Nie ma limitów wskazujàcych, ile bezp∏atnych leków w danym miesiàcu czy roku przys∏uguje pacjentowi 75+. To lekarz
b´dzie decydowa∏ czy i w jakich dawkach
dany lek jest choremu potrzebny. Paƒstwo
rocznie nie b´dzie jednak mog∏o przekroczyç limitów na refundacj´ leków dla seniorów wskazanych w ustawie.
Mo˝e wi´c dojÊç do sytuacji, ˝e pacjent mo˝e si´ dowiedzieç, ˝e lek, który
jeszcze do niedawna by∏ dost´pny za darmo, znów jest odp∏atny.
eÊli w ciàgu pierwszych dwóch miesi´cy od uruchomienia refundacji
(do koƒca paêdziernika) wydatki przekroczà po∏ow´ zaplanowanego na 2016 rok
bud˝etu (62,5 mln z∏), to minister b´dzie
móg∏ skorygowaç list´ darmowych leków.
To oznacza, ˝e b´dzie móg∏ usunàç niektóre z nich, by mniej leków by∏o dost´pnych
za darmo, albo zastàpiç cz´Êç dro˝szych leków taƒszymi. W kolejnych latach taki mechanizm minister b´dzie móg∏ uruchomiç
po ka˝dym kwartale. JeÊli oka˝e si´, ˝e
w tym czasie wydano wi´cej ni˝ jednà
czwartà z zaplanowanego na ca∏y rok bud˝etu, b´dzie móg∏ zmodyfikowaç list´.
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zydenta RP wieniec
z∏o˝y∏ szef Biura
Bezpieczeƒstwa Narodowego Pawe∏ Soloch, od Sejmu – Ma∏gorzata Kidawa– B∏oƒska, zaÊ Senat reprezentowa∏ Adam Bielan. Wieniec od
Zwiàzku Kombatantów RP i BWP z∏o˝y∏a delegacja pod przewodnictwem prezesa
Zarzàdu G∏ównego
p∏k. dr hab. Ryszarda Sobierajskiego [,
któremu towarzyszyli – wiceprezes kmdr
Henryk Kalinowski oraz sekretarz ZG Waldemar Wojtan. Po odegraniu przez sygnalist´ utworu Âpij, Kolego orkiestra wykona∏a
wiàzank´ melodii o tematyce powstaƒcej.
UroczystoÊç zakoƒczy∏a defilada Orkiestry
Wojskowej, Kompanii Reprezentacyjnej WP,
uczniów klas o profilu mundurowym oraz
pocztów sztandarowych. Dalsza cz´Êç uroczystoÊci rocznicowych mia∏a miejsce przed pomnikiem Polskiego Paƒstwa Podziemnego a
i Armii Krajowej [, gdzie w obecnoÊci wojskowej asysty honorowej i pocztów sztandarowych nastàpi∏a ceremonia sk∏adania kwiatów, w tym tak˝e od delegacji ZKRPiBWP.
Wieniec od prezydenta RP z∏o˝y∏a szefowa
Kancelarii g∏owy paƒstwa Ma∏gorzata Sadurska. Marsza∏ek Sejmu Marek Kuchciƒski
w swoim wystàpieniu powiedzia∏ m.in., ˝e
wielkie wydarzenia historyczne pozostawiajà po sobie Êlady i Êwiadectwa, kszta∏tujà to˝samoÊç politycznà paƒstw i wartoÊci narodowe oraz nadajà ˝yciu publicznemu treÊç. Sà przekazywane przez pokolenia budujàc tradycj´ i pami´ç historycznà.
W tym samym dniu, w godzinach rannych
odby∏a si´ uroczystoÊç rocznicowa przy po-
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wa dni przed wybuchem walk
powstaƒczych, 30 lipca, prezydent RP Andrzej Duda w obenosci przedstawicieli w∏adz stolicy, wr´czy∏ odznaczenia paƒstwowe kilkunastu uczestnikom
walk na powstaƒczych barykadach oraz osobom majàcym szczególne zas∏ugi w piel´gnowaniu tradycji i pami´ci o tym wydarzeniu.
WÊród odznaczonych, Krzy˝em Komandorski Orderu Odrodzenia Polski znaleêli si´ –
inspektor odcinka bojowego podczas walk
w ÂródmieÊciu Emil Kumor ps. „KrzyÊ“ i komendantka Korpusu Piel´gniarek Wojskowej
S∏u˝by Kobiet Maria Tarnowska. Nast´pnego
dnia, 31 sierpnia, przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na placu Krasiƒskich,
podczas uroczystoÊci z udzia∏em przedstawicieli w∏adz paƒstwowych, stolicy, woj. mazowieckiego, organizacji pozarzàdowych i licznie przyby∏ych mieszkaƒców stolicy, biskup
polowy WP gen. bryg. dr Józef Guzdek odprawi∏ msz´ polowà. Apel Pami´ci odczyta∏
por. Robert Herman z batalionu reprezentacyjnego WP. Uczestniczàcy w uroczystoÊci minister obrony narodowej Antoni Macierewicz,
wr´czy∏ kombatantom medal Honorowy Powstanie Warszawskie 1944. Otrzymali je m.in. –
legendarny „Gryf “, ˝o∏nierz batalionu „Parasol“, gen. bryg. Janusz Brochwicz–Lewiƒski,
wiceprezes Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich Eugeniusz Tyrajski. Szef MON, zabierajàc g∏os powiedzia∏ m.in.: Ponad wszystkimi
ró˝nicami, podzia∏ami, dyskusjami, ta wielka nauka jaka p∏ynie z Waszego czynu wiekopomnego,
to w∏aÊnie to, ˝e dla ka˝dego Polaka najwa˝niejsza
jest niepodleg∏oÊc Polski. (...) To nas wszystkich
jednoczy, to nas wszystkich ∏àczy. UroczystoÊc zakoƒczy∏a ceremonia sk∏adania wieƒców.
1 sierpnia, w samo po∏udnie, w obecnoÊci prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz–Waltz przed Grobem Nieznanego
˚o∏nierza spotkali si´ przedstawiciele instytucji paƒstwowych i wojskowych, Êrodowisk
kombatanckich, korpusu dyplomatycznego
akredytowanego w Warszawie. Stawi∏y si´
poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, instytucji pozarzàdowych, Stra˝y Miejskiej i warszawskich szkó∏. Po odegraniu
przez Orkiestr´ Wojskowà z Warszawy – Weso∏ej hymnu RP, odby∏a si´ uroczysta zmiany
posterunku honorowego. Mjr Jaros∏aw Stawski z Dowództwa Garnizonu Warszawa odczyta∏ odezw´ wzywajàcà do uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, po
czym ˝o∏nierze Kompanii Reprezentacyjnej
WP oddali salw´ honorowà. Po odegraniu
przez tr´bacza Has∏a Wojska Polskiego nastàpi∏a ceremonia z∏o˝enia wieƒców. Jako pierwsza uczyni∏a to grupa weteranów walk powstaƒczych, reprezentujàcych zwiàzki i stowarzyszenia kombatanckie. W imieniu prze-
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Warszawa odda∏a ho∏d bohaterskim powstaƒcom

mniku „Mokotów Walczàcy – 1944“, zaÊ przy
ul. Filtrowej 68 z∏o˝ono wieƒce przed tablicà
upami´tniajàcà podpisanie przez dowódc´
Warszawskiego Okr´gu AK p∏k. Antoniego
ChruÊciela „Montera“ rozkazu w sprawie
rozpocz´cia powstania.
godzin´ „W“ na terenie Warszawy
i w innych miastach na terenie ca∏ego kraju zamar∏ ruch uliczny. Przy dêwi´kach syren oddano ho∏d i uczczono
minutà ciszy pami´ç powstaƒców.
W tym samym czasie rozpocz´∏y si´
uroczystoÊci na Cmentarzu Wojskowym Powàzki przed pomnikiem
„Gloria Victis“. W∏adze paƒstwowe
reprezentowa∏ minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. W godzinach wieczornych na Cmentarzu
Powstaƒców Warszawy na Woli odby∏ si´ uroczysty Apel Pami´ci, po
czym z∏o˝ono wieƒce przed pomnikiem „Polegli Niepokonani 1939–
1945“. O póênej porze na Kopcu
Powstania Warszawskiego nastàpi∏o
rozpalenie Ogniska Pami´ci, które
b´dzie p∏on´∏o do dnia kapitulacji
powstania.
ADAM STASI¡SKI

W

