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Dekret naczelnego wodza
Armii Polskiej
Józefa Pi∏sudskiego
Warszawa, dnia 14 listopada 1918 r.

Wyszed∏szy z niemieckiej niewoli, zasta∏em wyzwalajàcà si´ Polsk´ w najbardziej chaotycznych stosunkach wewn´trznych i zewn´trznych, wobec zadaƒ niezmiernie trudnych, w których lud polski
sam musi wykazaç swojà zdolnoÊç organizacyjnà, bo ˝adna si∏a z zewnàtrz nie mo˝e mu jej narzuciç. Uwa˝a∏em za swój obowiàzek u∏atwiç ludowi prac´ organizowania si´ i postanowi∏em rozwa˝yç rol´
i znaczenie przywódców polskich stronnictw ludowych, które mia∏y
nadaç charakter nowemu rzàdowi.
W rozmowach prowadzonych z przedstawicielami
niemal wszystkich stronnictw w Polsce spotka∏em si´,
ku wielkiej mej radoÊci, z zasadniczem potwierdzeniem
mych myÊli. Przewa˝ajàca wi´kszoÊç doradza∏a utworzenie rzàdu nie tylko na podstawach demokratycznych, ale
i z wybitnym udzia∏em przedstawicieli ludu wiejskiego
i miejskiego. Liczàc si´ z pot´˝nemi pràdami, zwyci´˝ajàcemi dzisiaj na Zachodzie i Wschodzie Europy, zdecydowa∏em si´ zamianowaç prezydentem gabinetu pana
pos∏a Ignacego Daszyƒskiego, którego d∏ugoletnia praca
patriotyczna i spo∏eczna daje mi gwarancj´, ˝e zdo∏a
w zgodnej wspó∏pracy z wszystkiemi ˝ywio∏ami przyczyniç si´ do odbudowy dêwigajàcej si´ z gruzów Ojczyzny.
Ci´˝kie po∏o˝enie ludu nie pozwoli∏o mu wy∏oniç
z poÊród siebie licznych si∏ fachowych, których kraj dzisiaj potrzebuje; za˝àda∏em wi´c od pana prezydenta ministrów, aby, liczàc si´ z tem, wzmocni∏ skutecznoÊç pracy swego gabinetu przez udzia∏ w nim wybitnych si∏ fachowych, niezale˝nie od ich przekonaƒ politycznych.
Z natury po∏o˝enia Polski jest charakter rzàdu a˝ do czasu zwo∏ania Sejmu Ustawodawczego prowizorycznym i nie dozwala na przeprowadzenie g∏´bokich zmian spo∏ecznych, które uchwaliç mo˝e tylko Sejm
Ustawodawczy. Przekonany, ˝e twórcà praw narodu mo˝e byç tylko Sejm,
˝àda∏em zwo∏ania go w mo˝liwie krótkim, kilkumiesi´cznym terminie.
Liczàc si´ z wyjàtkowem pod wzgl´dem prawnym po∏o˝eniem narodu,
wezwa∏em p. Prezydenta Ministrów, aby mi przed∏o˝y∏ projekt utworzenia najwy˝szej w∏adzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, a˝ do czasu

zwo∏ania Sejmu Ustawodawczego, obejmujàcej wszystkie trzy zabory.
Liczne uwagi i programowe ˝àdania
stronnictw, z∏o˝one na moje r´ce, przekazuj´ niniejszem Rzàdowi Republiki.
Józef Pi∏sudski
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Depesza do szefów mocarstw
notyfikujàca powstanie
Paƒstwa Polskiego
Warszawa, 16 listopada 1918 r.
Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragn´ notyfikowaç rzàdom i narodom wojujàcym i neutralnym istnienie Paƒstwa Polskiego Niepodleg∏ego, obejmujàcego wszystkie ziemie zjedno-czonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji
nie pozwoli∏y dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieç si´
swobodnie o swym losie. Dzi´ki zmianom, które nastàpi∏y wskutek Êwietnych zwyci´stw armij sprzymierzonych – wznowienie
niepodleg∏oÊci i suwerennoÊci Polski staje si´ odtàd faktem dokonanym.
Paƒstwo Polskie powstaje z woli ca∏ego narodu i opiera si´ na
podstawach demokratycznych. Rzàd Polski zastàpi panowanie
przemocy, która przez sto czterdzieÊci lat cià˝y∏a nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porzàdku i sprawiedliwoÊci.
Opierajàc si´ na Armii Polskiej pod mojà komendà, mam nadziej´, ˝e odtàd ˝adna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, ˝e pot´˝ne demokracje Zachodu udzielà
swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodleg∏ej.
Wódz Naczelny
Pi∏sudski
Za Ministra Spraw Wewn´trznych
Filipowicz

Dekret o najwy˝szej w∏adzy reprezentacyjnej
Republiki Polskiej
Warszawa, 22 listopada 1918 r.
Na podstawie dekretu z d. 14 listopada r.b. przed∏o˝y∏
mi p. Prezydent Ministrów uchwalony przez Tymczasowy
Rzàd Ludowy Republiki Polskiej projekt utworzenia Najwy˝szej w∏adzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej a˝ do
czasu zwo∏ania Sejmu Ustawodawczego.
Zatwierdzajàc przed∏o˝ony mi projekt, stanowi´, co
nast´puje:
Art. 1. Obejmuj´, jako Tymczasowy Naczelnik Paƒstwa, Najwy˝szà W∏adz´ Republiki Polskiej
i b´d´ jà sprawowa∏ a˝ do czasu zwo∏ania Sejmu Ustawodawczego.
Art. 2. Rzàd Republiki Polskiej stanowià mianowani
przezemnie i odpowiedzialni przedemnà, a˝ do
zebrania si´ Sejmu, Prezydent Ministrów i Ministrowie.
Art. 3. Projekty ustawodawcze uchwalone przez Rad´
Ministrów ulegajà mojemu zatwierdzeniu i uzyskujà moc obowiàzujàcà, o ile sama ustawa inaczej nie stanowi, z chwilà og∏oszenia w Dzienniku Praw Paƒstwa Polskiego; tracà one moc obowiàzujàcà, o ile nie b´dà przedstawione na
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pierwszym posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego
do jego zatwierdzenia.
Art. 4. Akty rzàdowe kontrasygnuje Prezydent Ministrów.
Art. 5. Sàdy wydajà wyroki w imieniu Republiki Polskiej.
Art. 6. Wszyscy urz´dnicy Paƒstwa Polskiego sk∏adajà
przysi´g´ na wiernoÊç Republice Polskiej wed∏ug ustaliç si´ majàcej przez Rad´ Ministrów
roty.
Art. 7. Mianowanie wy˝szych urz´dników paƒstwowych,
zastrze˝one w myÊl przepisów dotychczasowych
G∏owie Paƒstwa, wychodziç b´dzie ode mnie, na
propozycj´ Prezydenta Ministrów i w∏aÊciwego
Ministra.
Art. 8. Bud˝et Republiki Polskiej na pierwszy okres
bud˝etowy uchwali Rzàd i przed∏o˝y mi do zatwierdzenia.
Warszawa, dnia 22 listopada 1918 roku.

J. Pi∏sudski
Prezydent Ministrów: Moraczewski
Publikator: Dziennik Praw Paƒstwa Polskiegoz dnia 29 listopada 1918, nr 17, poz. 41

W 75. ROCZNIC¢ BITWY POD LENINO

11/2018

ZJEDNOCZENI NA BIA¸ORUSKICH POLACH
Starcie pod Lenino by∏o krwawe. Straty osobowe dywizji si´ga∏y prawie 25%. Ale koÊciuszkowcy pokazali jak
walczyç o Polsk´, zjednoczeni w boju – zes∏aƒcy, ∏agiernicy, kresowianie, oficerowie i podoficerowie armii
przedwrzeÊniowej. ¸àczy∏o ich jedno – najkrótsza droga do kraju.
SpoÊród prawie 16 tysi´cy ˝o∏nierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki pozosta∏a zaledwie garstka.
Mimo i˝ zas∏ugujà na najwy˝szy szacunek i uznanie, noszà miano Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç, czujà si´
w niektórych Êrodowiskach kombatanckich – a przede wszystkim w oczach w∏adz i w mediach – pomijani, a nawet
poni˝ani przez cz´Êç m∏odych historyków. I trudno odpowiadaç piszàcym do redakcji weteranom – dlaczego?
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paêdziernika, dla
uczczenia pami´ci poleg∏ych, zaginionych i zmar∏ych z ran ˝o∏nierzy dywizji – uczestników bitwy, a tak˝e tych, którzy oddali
˝ycie na polach dalszych walk a˝
do Berlina, odprawiona zosta∏a
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego uroczysta msza Êwi´ta,
inaugurujàca obchody 75-lecia
bitwy pod Lenino.
Biskup polowy WP ks. Józef
Guzdek w kazaniu powiedzia∏, ˝e
historia II wojny Êwiatowej niejed-

nokrotnie by∏a pisana w Moskwie
i przez ich sojuszników omija∏a wiele wydarzeƒ, stara∏a si´ je wyprzeç
ze ÊwiadomoÊci, a nawet posuwa∏a
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si´ do k∏amstwa – powiedzia∏. KoÊciuszkowcy – to byli m∏odzi ludzie,
nieska˝eni ˝adnà ideologià. Wielu
z nich poleg∏o na szlaku bojowym.
Nie wolno o nich zapomnieç, nie
wolno ich wyciàç z pami´ci. To oni,
pokonujàc strach i obaw´ o w∏asne
zdrowie i ˝ycie, chcieli zatknàç bia∏o-czerwony sztandar na gruzach
w Berlinie.
Na placu marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego w Warszawie odby∏y
si´ skromne uroczystoÊci, w tym
Apel Pami´ci po∏àczony z ceremonià sk∏adania kwiatów. Po

odegraniu przez Orkiestr´ Reprezentacyjnà WP hymnu paƒstwowego odby∏a si´ zmiana warty przed Grobem Nieznanego

˚o∏nierza. P∏k Artur Fràczek
z UdsKiOR zapozna∏ zebranych
z treÊcià przes∏ania, które do
uczestników uroczystoÊci skierowa∏ szef tej instytucji minister
Jan Józef Kasprzyk. 75 lat temu
˝o∏nierze 1 Dywizji Piechoty im.
Tadeusza KoÊciuszki, w wi´kszoÊci
Sybiracy, ruszyli do ataku na niemieckie pozycje. Znu˝eni trudem zes∏ania i kilkuletniej tu∏aczki uchwycili si´ nadziei, ˝e wydob´dà si´
z niedoli. T´ szans´ stwarza∏a s∏u˝ba
w wojsku. Nie wszyscy zdà˝yli do
Andersa...
˚o∏nierze 1 Dywizji Piechoty
im. Tadeusza KoÊciuszki swojà wartoÊç potwierdzili na kolejnych polach bitew a˝ do Berlina, gdzie
w sposób symboliczny wzi´li pomst´
na hitlerowskim najeêdêcy. DziÊ
w 75. rocznic´ ich czynu zbrojnego
k∏aniamy si´ uczestnikom bitwy pod
Lenino i wszystkim weteranom, którzy, niezale˝nie gdzie przysz∏o im
pe∏niç s∏u˝b´, dzielnie walczyli
o Polsk´ – napisa∏.
Nast´pnie oficer z Pu∏ku Reprezentacyjnego WP odczyta∏
„Apel Pami´ci“, a ˝o∏nierze Kompanii Reprezentacyjnej WP oddali salw´ honorowà. Ceremoni´
sk∏adania wieƒców rozpocz´li weterani 1 DP – uczestnicy bitwy,
nast´pnie grupa by∏ych ˝o∏nierzy

reprezentujàcych zwiàzki i organizacje kombatanckie. Wieniec od
prezydenta RP, zwierzchnika si∏
zbrojnych Andrzeja Dudy z∏o˝y∏
p∏k Adam Brzozowski z Biura
Bezpieczeƒstwa Narodowego, od
marsza∏ka Sejmu – pose∏ Andrzej
Melak, a od ministra obrony narodowej dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert G∏àb.
Ponadto wieƒce z∏o˝y∏y delegacje – Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari,
Zwiàzku ˚o∏nierzy WP, Instytutu Pami´ci Narodowej, Zwiàzku
Inwalidów Wojennych RP, Zwiàzku Sybiraków oraz cz∏onkowie
Stowarzyszenia By∏ych ˚o∏nierzy
1 Armii Francuskiej „Ren-Dunaj“. By∏ te˝ wieniec od sekretarz
stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Anny Marii Anders
i dyrektora Muzeum WP. W imieniu szefa Urz´du ds. Kombatantów i OR wieniec z∏o˝yli dyrektor Jacek Polaƒczyk i p∏k Artur
Fràczek. Po ceremonii tr´bacz
odegra∏ utwór „Spij Kolego“.
roczystoÊç zakoƒczy∏a
defilada pododdzia∏ów
reprezentacyjnych WP i pocztów
sztandarowych zwiàzków kombatanckich oraz szkó∏ i organizacji
pozarzàdowych.
ADAM STASI¡SKI
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oleg∏ym pod Lenino ˝o∏nierzom
oddano tak˝e ho∏d na polu bitwy.
W sk∏adzie polskiej, pozarzàdowej delegacji byli m.in. cz∏onkowie Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina KoÊciuszkowców z gen. bryg. Zenonem Poznaƒskim, b. dowódcà 1 Warszawskiej DZ im.
Tadeusza KoÊciuszki, cz∏onkowie Stowarzyszenia Tradycji LWP im. gen. Zygmunta
Berlinga z prezesem mjr. Kazimierzem
Rdzankiem, weterani z Rady Krajowej Synów Pu∏ku – p∏k Zygmunt Bàk i p∏k Tadeusz Tarkowski wraz z przedstawicielkà Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP El˝bietà Sadzyƒskà, a tak˝e przedstawiciele Z˚WP
oraz grupa mieszkaƒców z Grójca z b. nauczycielkà Zofià Ratyƒskà.
Obecny by∏ ambasador RP w Republice Bia∏oruÊ Jego Ekscelencja Artur Michalski i attach¯ obrony p∏k Arkadiusz
Szwec.
UroczystoÊci w Lenino rozpocz´∏y si´
przed pomnikiem „Gwiazda“, upami´tniajàcym ˝o∏nierzy Armii Czerwonej, walczàcych i poleg∏ych na wszystkich frontach
II wojny Êwiatowej. Przy pomniku stan´∏y:
poczet sztandarowy i orkiestra Armii Republiki Bia∏oruÊ oraz poczet Stowarzyszenia Tradycji LWP z gen. BL Bogdanem Pokrowskim jako dowódcà.
Delegacje z∏o˝y∏y wieƒce i wiàzanki
kwiatów – bia∏oruscy weterani, przedstawiciele w∏adz Mohylewa z przewodniczàcym Komitetu Wykonawczego V. M. Tsumariewem i Rejonu Goreckiego
z Siergiejem Ku∏aginem na
czele. Wieniec z bia∏o-czerwonych kwiatów z∏o˝y∏a nast´pnie delegacja Ambasady RP, a po niej przedstawiciele polskich kombatantów
przyby∏ych z kraju oraz
przedstawiciele Domu Polskiego w Mohylewie z wieloletnim dyrektorem Jerzym
˚urawowiczem. Licznie reprezentowana by∏a m∏odzie˝
i mieszkaƒcy Lenino.
W takt rwojskowych marszów „Dzieƒ zwyci´stwa“
i „Rozszumia∏y si´ wierzby
p∏aczàce“ uczestnicy uroczystoÊci przeszli na Polski
Cmentarz Wojenny, gdzie
odczytano imiona wszystkich poleg∏ych. Podczas
mszy Êw. modlono si´
o spoczywajàcych na tym
cmentarzu i za wszystkich
poleg∏ych w II wojnie Êwiatowej. Przy p∏ycie g∏ównej

cmentarza z∏o˝ono wieƒce
i wiàzanki kwiatów. Nast´pnie delegacje odda∏y
honory przy Pomniku Nieznanego ˚o∏nierza.
UroczystoÊç przy Mauzoleum Braterstwa Broni
rozpocz´∏a si´ od odegrania hymnów Federacji Rosyjskiej, Rzeczypospolitej
Polskiej i Republiki Bia∏oruÊ. Przewodniczàcy Komitetu Wykonawczego w Mohylewie powita∏ ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Bia∏oruÊ
wyra˝ajàc przekonanie o du˝ym potencjale naszych
dwustronnych stosunków
i
gotowoÊci
podj´cia
wszelkich dzia∏aƒ w celu
ich rozwoju. Zwracajàc si´
do kombatantów, podzi´kowa∏ za dar tego co najcenniejsze – ˝ycia w pokoju i zapewni∏, ˝e nigdy nie
zostanie to zapomniane.
Dzi´kujàc za zaproszenie na uroczystoÊç, ambasador Polski podzi´kowa∏
w∏adzom i mieszkaƒcom
Lenino za pami´ç o polskich ˝o∏nierzach.

W

imieniu delegacji przyby∏ej z kraju g∏os zabra∏ gen. Zenon Poznaƒski. Powiedzia∏ m.in., ˝e dla ˝o∏nierzy
pod Lenino myÊl o wolnej Polsce by∏a
najwa˝niejsza, wyzwala∏a wÊród nich zaci´toÊç i brawur´ w walce.. KoÊciuszkowcy ruszyli do boju by najkrótszà drogà
dotrzeç do Polski. Nie wszystkie marzenia koÊciuszkowców spe∏ni∏y si´, ale im to
nie przeszkadza∏o odbudowywaç po wojnie zrujnowanego kraju, by ciàgle i nieprzerwanie wiernà s∏u˝bà i wydajnà pracà
dokumentowaç swojà mi∏oÊç do ojczyzny.
My, m∏odsze pokolenie – powiedzia∏ gen.
Poznaƒski, dzi´kujemy wam za wiernoÊç
Polsce, za trud, który w∏o˝yliÊcie w odbudowe kraju. JesteÊcie dla nas przyk∏adem,
a tym, którzy mówià o was z niech´cià, odpowiadam s∏owami koÊciuszkowca, ˝o∏nierza na szlaku bojowym od Lenino do
Berlina p∏k. Eugeniusza Skrzypka: „Ci co
tak mówià sà to ludzie biedni, kalecy, historii zbrukaç si´ nie da. Z∏oto mo˝na ubrudziç, usmarowaç, nawet wdeptaç w ziemi´, ale z∏oto przez wieki pozostanie z∏otem. Taka grudka z∏ota w historii wojska
polskiego, w historii Polski jest historià
Pierwszej Dywizji Piechoty im. Tadeusza
KoÊciuszki“.
Dokoƒczenie na str. 22 [
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Prof. dr hab. Kazimierz ¸ASTAWSKI

WSPÓ¸CZESNA POLSKA
RACJA STANU
W O S T A T N I C H M I E S I Ñ CACH NIE MA
PRAWIE DNIA, ABY W PRASIE, RADIU,
TELEWIZJI, W DYSKUSJACH
POLITYKÓW NIE U˚YWANO POJ¢CIA
„RACJA STANU”. PODPIERANO SI¢
NIÑ W SPRAWACH POLITYCZNYCH,
GOSPODARCZYCH, MILITARNYCH,
ZARZUCANO SOBIE WZAJEMNIE
NARUSZENIE POLSKIEJ „RACJI
STANU”, U˚YWANO JEJ JAKO
PRZYS¸OWIOWEGO M¸OTA NA
PRZECIWNIKA.

W

arto zatem, przybli˝ajàc to
okreÊlenie, przypomnieç, ˝e
„racja stanu” to poj´cie wieloznaczne, którego wartoÊci ewoluowa∏y
w dziejach myÊli politycznej. „Racja” (∏ac.
ratio) oznacza∏a rozumnà przyczyn´, s∏usznoÊç, natomiast „stan” (∏ac. status) okreÊla∏ dawniej paƒstwo. Poj´cie to jest w literaturze u˝ywane zamiennie, acz nieprecyzyjnie z „interesem paƒstwa”, „interesem
paƒstwowo-narodowym”. Bywa równie˝
kojarzone z „dobrem wspólnym”. Racja
stanu kojarzy si´ z poj´ciami „m´˝a stanu”, „zamachu stanu”, „zdrady stanu”,
„Rady Stanu” czy „Trybuna∏u Stanu”.
WÊród wielu definicji warto przypomnieç okreÊlenie wybitnego socjologa
Floriana Znanieckiego uznajàcego, ˝e racja stanu to nadrz´dnoÊci interesu „ogólnego“ paƒstwa jako ca∏oÊci, wzgl´dem interesów „szczególnych“ grup, traktowanych jako cz´Êci wewnàtrz tej ca∏oÊci. Poniewa˝ interesy tych grup sà bardzo ró˝norodne i cz´sto sprzeczne mi´dzy sobà,
wi´c w interesie ogólnym paƒstwa jest takie ich zespolenie i zharmonizowanie, by
nie os∏abia∏y go i nie rozbija∏y jego jednoÊci. W najbardziej lakonicznym uj´ciu istota racji stanu to ÊciÊle ze sobà powiàzane
zmniejszenie zagro˝eƒ i zwi´kszenie
szans dla Polski.
G∏ówne treÊci polskiej racji stanu wyra˝a konstytucja. Formu∏uje podstawy funkcjonowania paƒstwa wynegocjowane przez
najwa˝niejsze ugrupowania polityczne.
Szczególne znaczenie dla rozumienia racji
stanu ma art. 5 Konstytucji RP z 1997 roku, który stwierdza: Rzeczpospolita Polska strze˝e niepodleg∏oÊci i nienaruszalnoÊci swojego terytorium, zapewnia wolnoÊç i prawa cz∏owieka i obywatela oraz
bezpieczeƒstwo obywateli, strze˝e dzie-
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dzictwa narodowego oraz zapewnia ochron´ Êrodowiska,
kierujàc si´ zasadà zrównowa˝onego rozwoju.
Stra˝nikiem Konstytucji jest
prezydent, jako najwy˝szy przedstawiciel kraju i gwarant ciàg∏oÊci w∏adzy paƒstwowej. Art. 126
Konstytucji ujmuje jego rol´ nast´pujàco: Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na stra˝y
suwerennoÊci i bezpieczeƒstwa
paƒstwa oraz nienaruszalnoÊci
i niepodzielnoÊci jego terytorium.
Racja stanu wymaga racjonalnego myÊlenia i rozwagi w podejmowaniu decyzji politycznych i ekonomicznych,
tworzenia racjonalnej wizji rozwojowej kraju i myÊlenia o przysz∏oÊci nast´pnego pokolenia Polaków. Polska jest paƒstwem
cz∏onkowskim NATO i Unii Europejskiej.
U∏atwiajà one bezpieczny rozwój kraju,
post´p gospodarczy i spo∏eczny oraz
ochron´ wolnoÊci i praw obywateli. Wraz
z cz∏onkostwem Polska przyj´∏a znaczàce
zobowiàzania polityczne i finansowe. Procesy globalizacyjne i kryzys gospodarczy
Zachodu w ostatnich latach skomplikowa∏y proces integracji.
W ocenie profesora Oxfordu Jana Zielonki Unia staje si´ czymÊ w rodzaju neoÊredniowiecznego cesarstwa, z policentrycznym systemem rzàdów, podzielonà
suwerennoÊcià, nieostrymi granicami, wieloma zaz´biajàcymi si´ jurysdykcjami, wyrazistà ró˝norodnoÊcià kulturowà i gospodarczà. Skomplikowany jest wcià˝ podzia∏
kompetencji mi´dzy Unià i paƒstwami
cz∏onkowskimi. Wa˝nym problemem jest
zabezpieczenie wschodniej flanki NATO.
ryzysowe zjawiska w Unii
Europejskiej i rozbie˝noÊci w ocenach USA wÊród krajów
cz∏onkowskich NATO skomplikowa∏y równie˝ mo˝liwoÊci realizacji polskich interesów narodowych. Nastàpi∏a koniecznoÊç ich
modyfikacji i dostosowaƒ do przekszta∏ceƒ wewn´trznych Unii.
Polska uzyska∏a du˝e fundusze
unijne, ale cià˝à na niej zobowiàzania w sferze gospodarczej i politycznej. Potrzeba dalej systematycznej obrony polskich intere-
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sów wÊród
g∏ównych
cz∏onków
Wspólnoty
Europejskiej
i Sojuszu
Pó∏nocnoatlantyckiego. Jest
to trudne
zadanie, bo
wyst´pujà
zjawiska
kryzysowe,
ró˝nice
w dorobku cywilizacyjnokulturowym paƒstw cz∏onkowskich, spory
o wspólnà walut´ – euro i o bud˝et unijny
na lata 2014-2020. Zmniejsza si´ poparcie
spo∏eczeƒstw europejskich dla wspólnych
dzia∏aƒ, a wzrastajà niech´ci do realizacji
polityki solidarnoÊci – wspierania paƒstw
s∏abszych przez bogatsze. Skomplikowa∏a

si´ tak˝e rola politycznego przewodnictwa
Niemiec i Francji.
Polska pomimo dramatycznych doÊwiadczeƒ historycznych powinna skupiaç
uwag´ na utrzymywaniu przyjaznych stosunków sàsiedzkich, w myÊl zasady „nic
o nas bez nas“. Istnieje potrzeba rozwoju
dobrych relacji Polski z Niemcami, Rosjà
i Ukrainà. Nasz kraj winien staraç si´ o lepsze stosunki z Berlinem ani˝eli stosunki
mi´dzy Berlinem i Moskwà, mieç lepsze
relacje z Moskwà ani˝eli ona utrzymuje
z Berlinem.
Polska winna konsekwentnie realizowaç ˝ywotne interesy narodowe w zmieniajàcych si´ realiach europejskich. Dla
realizacji polskiej racji stanu niezb´dne
w pierwszym rz´dzie jest:
• Ograniczenie ostrych podzia∏ów wewn´trznych. Nasilone spory mi´dzypartyjne os∏abiajà potencja∏ paƒstwa, marnotrawià energi´ spo∏ecznà i utrudniajà optymalne dzia∏ania w polityce zagranicznej. Istnieje potrzeba dominacji interesu paƒstwa
ponad interesami partii politycznych
(ograniczenia partyjniactwa). W∏adze paƒstwowe winny przeciwstawiaç si´ wp∏ywom
ugrupowaƒ skrajnych, które sk∏ócajà spo∏eczeƒstwo i utrudniajà realizacj´ wspólnych
celów ogólnonarodowych. Dla dobra paƒstwa korzystne by∏oby ograniczenie wp∏ywów partyjnych w takich strukturach jak:
wojsko, policja, dyplomacja czy wymiar
sprawiedliwoÊci.
• Warto dà˝yç do ograniczenia przesadnego naÊladownictwa Zachodu. Polska od wieków dziedziczy najlepsze cechy
cywilizacji europejskiej (zachodniej, chrzeÊcijaƒskiej). Po przemianach ustrojowych
wykorzystywa∏a szeroko zachodnie wzory
ideowe, gospodarcze i spo∏eczne. Wraz
z kapita∏em zagranicznym Polska prze-

sadnie jednak naÊladowa∏a wzory zachodnie zaniedbujàc cz´sto w∏asny dorobek.
W dalszych dzia∏aniach paƒstwa polskiego
potrzeba ograniczenia polityki naÊladowczej Zachodu, a rozwijania w∏asnych rozwiàzaƒ organizacyjnych i technologicznych.
Od w∏adz zale˝y wybór najlepszych mo˝liwoÊci specjalizacji gospodarczej kraju.
• Do priorytetów nale˝y umacnianie
systemu bezpieczeƒstwa kraju. Konieczne
jest umacnianie wspó∏pracy sojuszniczej,
która umo˝liwia optymalne uk∏adanie stosunków z g∏ównymi sàsiadami i integrowanie spo∏eczeƒstwa wokó∏ realizacji
g∏ównych zadaƒ paƒstwowych. Istnieje
koniecznoÊç zdobywania przez Polsk´ coraz bardziej znaczàcej pozycji w strukturach i dzia∏aniach sojuszniczych. Potrzeba
wi´cej inicjatywnoÊci w prezentowaniu
przez nasz kraj nowych rozwiàzaƒ w polityce regionalnej doraênie tworzonych koalicji celowych. Polska musi dalej unowoczeÊniaç i doskonaliç system obronny
i zwi´kszaç jego kompatybilnoÊç dzia∏aniami paƒstw sojuszniczych. Pilnà spraw´
stanowi tworzenie bezpieczeƒstwa energetycznego, medycznego i ˝ywnoÊciowego w kooperacji z innymi paƒstwami.
• Szczególnie wa˝ne jest doskonalenie funkcjonowania paƒstwa polskiego.
Najwi´kszy wp∏yw na realizacj´ zadaƒ
paƒstwowych majà w∏adze dysponujàce
programami dzia∏ania, Êrodkami, ekspertami i odpowiednim aparatem przymusu.
Potrzeba tworzenia lepszego systemu prawa i odchodzenia od „Polski resortowej“
ku skoordynowanej strategii rzàdowej. Konieczne jest pokonywanie niedow∏adu machiny paƒstwowej i lepsze ∏àczenie polityki
przemys∏owej z politykà naukowà oraz dostosowanie systemu edukacji narodowej
do wymogów rozwoju cywilizacyjnego

kraju. W∏adze winny cz´Êciej stawiaç na
kompromisowe uzgodnienia i nie ulegaç
zbytnio „polityce sonda˝owej“.
Konieczny jest dalszy udzia∏ naszego
kraju w debacie nad przysz∏oÊcià UE, bo
pozostawanie poza g∏ównym nurtem integracji os∏abia pozycj´ Polskà w Europie.
Jednym z najwa˝niejszych interesów Polski jest poszukiwanie doraênych koalicji,
by w ramach UE optymalnie realizowaç
nasze interesy. W kraju potrzeba wi´cej
czynników integrujàcych spo∏eczeƒstwo,
a eliminowania dzia∏aƒ nasilajàcych podzia∏y. Potrzeba te˝ tworzenia w Unii pozytywnego obrazu Polski i Polaków, a eliminowania narodowych kompleksów i deprecjonowania polskich osiàgni´ç.
ealizacja polskiego interesu narodowego, zwanego równie˝ racjà
stanu, to zadanie trudne w sytuacji braku
Êrodków i zró˝nicowanych poglàdów
w spo∏eczeƒstwie oraz nasilonego partyjnictwa. PowinnoÊcià w∏adz Rzeczypospolitej jest poszukiwanie kompromisu mi´dzy g∏ównymi si∏ami politycznymi w sprawach ˝ywotnych interesów narodowych
oraz ograniczanie wp∏ywu politycznego
ugrupowaƒ skrajnych. Konieczna jest dalsza modernizacja paƒstwa, by lepiej s∏u˝y∏o kolejnym pokoleniom Polaków. Warto
zacytowaç w tej sprawie wybitnego premiera II Rzeczypospolitej prof. W∏adys∏awa Grabskiego, który pisa∏: Idea paƒstwowa Polski wymaga, by Paƒstwo Polskie
nie by∏o tylko aparatem biurokratycznym
rzàdzàcym spo∏eczeƒstwem, by nie by∏o
Êrodkiem nowego przywileju stanowego
nielicznej grupy, lecz by zespoli∏o si´
z najlepszymi si∏ami spo∏eczeƒstwa, wydobywajàc na wierzch jego uzdolnienia,
szanujàc je i pot´gujàc.
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WSPÓ¸PRACA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH
Z ADMINISTRACJÑ PUBLICZNÑ
UWAGA! Wa˝ne dla wszystkich ogniw terenowych Zwiàzku — Zarzàdów Wojewódzkich, Okr´gowych, Kó∏.
Program Wspó∏pracy to dokument programowy, okreÊlajàcy
zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej
wobec sektora pozarzàdowego i opisujàcy zasady wspó∏pracy pomi´dzy w∏adzami samorzàdowymi a dzia∏ajàcymi na danym terenie
organizacjami pozarzàdowymi. Wspó∏praca organizacji pozarzàdowych z administracjà publicznà to nie tylko wsparcie finansowe, ale
równie˝ opracowanie planów i zasad wspólnych dzia∏aƒ. Zgodnie
z art. 5a ust. 1 o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego organ stanowiàcy
jednostki samorzàdu terytorialnego uchwala roczny program wspó∏pracy z organizacjami samorzàdowymi po konsultacjach z nimi.
Przepisy wymagajà, by Roczny Program Wspó∏pracy by∏ uchwalony do 30 listopada roku poprzedzajàcego okres obowiàzywania programu i powinien stanowiç wytycznà przy opracowywaniu bud˝etu.
W Rocznym Programie Wspó∏pracy powinny znaleêç si´ m.in.: cel
g∏ówny i cele szczegó∏owe, zasady wspó∏pracy, zakres przedmiotowy,

formy wspó∏pracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji Programu, sposób jego realizacji, wysokoÊç Êrodków planowanych na realizacj´, sposób oceny realizacji Programu. Program Wspó∏pracy musi byç
efektem wspó∏pracy dwóch podmiotów: w∏aÊciwej jednostki samorzàdu terytorialnego oraz organizacji pozarzàdowych (zwiàzków, stowarzyszeƒ itp. organizacji pozarzàdowych), dzia∏ajàcych na jej obszarze.
O tym co ostatecznie znajdzie si´ w Programie Wspó∏pracy decyduje organ stanowiàcy jednostk´ samorzàdu terytorialnego, która
go uchwali. Ostateczna zawartoÊç dokumentu powinna wynikaç
z konsultacji i dyskusji pomi´dzy samorzàdem a lokalnymi organizacjami pozarzàdowymi, m.in. z ZKRPiBWP.
Przypominamy!!! Dla jednostek samorzàdu terytorialnego
(gmin, powiatów i województw) uchwalenie Rocznego Programu
Wspó∏pracy do 30 listopada roku poprzedzajàcego okres obowiàzywania Programu jest obowiàzkiem.
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ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
11/2018

Che∏m
sierpniu delegaci zebrani na VII Zjeêdzie Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i BWP Okr´gu Che∏m dokonali wyboru w∏adz Zarzàdu Okr´gowego, Okr´gowej Komisji Rewizyjnej, Okr´gowego Sàdu Kole˝eƒskiego oraz delegata na VII
Kongres Zwiàzku. Frekwencja zebrania wynosi∏a 68%, odby∏o si´
ono w goÊcinnym lokalu – Izbie
Pami´ci Zespo∏u Szkó∏ BudowlanoGeodezyjnych w Che∏mie.
Zebrani ponownie wybrali
kpt. Franciszka Golika na prezesa Zarzàdu Okr´gowego w Che∏mie. Obecnie Zarzàd Okr´gowy

W

sk∏ada si´ z 17 osób, a Prezydium z dziewi´ciu osób. Na przewodniczàcego Okr´gowej Komisji Rewizyjnej ponownie wybrano Henryka Radzikowskiego.
Przewodniczàcym Okr´gowego
Sàdu Kole˝eƒskiego zosta∏ Henryk Rutkowski. Delegatem na VII
Krajowy Kongres wybrano kpt.
Franciszka Golika.
Spotkanie przebiega∏o w mi∏ej i przyjacielskiej atmosferze.
Wzi´li w nim udzia∏ zaproszeni
goÊcie – prezydenta Che∏ma Agat´ Fisz reprezentowa∏a Dorota
Iwaniuk z Wydzia∏u Infrastruktury i Turystyki, Bogus∏aw Dàbrowski – cz∏onek ZG ZKRPiBWP Warszawa, mgr Boles∏aw B∏aszczuk

[ Dokoƒczenie ze str. 9

Delegacje Bia∏orusi z∏o˝y∏y kwiaty przy
mauzoleum z ziemià z pól bitewnych
II wojny Êwiatowej, a Polacy przy popiersiu
gen. Zygmunta Berlinga. ZaznaczyliÊmy

swojà obecnoÊç wpisem do ksi´gi pamiàtkowej, a gen. Zenon Poznaƒski, w imieniu
swojej organizacji wr´czy∏ na r´ce dyrektor muzeum pamiàtkowy grawerton za kultywowanie pami´ci o chrzcie bojowym
1 Dywizji. W goreckiej Sali widowiskowej
wys∏uchaliÊmy koncertu w wykonaniu Orkiestry D´tej Ministerstwa Obrony Bia∏orusi.
W czasie uroczystej kolacji, wydanej
na naszà czeÊç, przewodniczàcemu Mohylewskiego Komitetu Wykonawczego w podzi´kowaniu za piel´gnowanie pami´ci
o bitwie i polskich ˝o∏nierzach wr´czono
puchar od Stowarzyszenia Tradycji LWP
im. Zygmunta Berlinga, Stowarzyszenia
Ogólnopolska Rodzina KoÊciuszkowców
i Zwiàzku ˚o∏nierzy Wojska Polskiego.
Ponadto, Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina KoÊciuszkowska przygotowa∏a równie˝ grawertony dla przewodniczàcego Komitetu Wykonawczego w Gorki
Siergieja Ku∏agina oraz mieszkaƒców Lenino za opiek´ nad polskimi grobami. Pre-
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– Zarzàd Wojewódzki ZKRPiBWP
Lublin, Marian Lipczuk – wiceprezes ZG ˚WiR WP, Tadeusz Przen-

zes rejonowej organizacji bia∏oruskich weteranów otrzyma∏ ksià˝k´ „1 Dywizja KoÊciuszkowców“.
Tomasz Bart∏omiej Otr´bski prezes Zarzàdu Fundacji im. Tadeusza KoÊciuszki
w Krakowie, pamiàtkowà odznakà
„In Memoriam“ uhonorowa∏ Mauzoleum Braterstwa Broni w Lenino
oraz gen. Zenona Poznaƒskiego.
Bogdan Pokrowski przypomnia∏ sylwetk´ koÊciuszkowca kmdr.
prof. Józefa Czerwiƒskiego, organizacj´ Synów Pu∏ku
i przybli˝y∏ szlak bojowy przyby∏ych weteranów – Synów Pu∏ku, p∏k.
Zygmunta Bàka i p∏k.
Tadeusza Tarkowskiego. ObiecaliÊmy sobie
powróciç tutaj za rok.
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drodze pod Lenino
przyjechaliÊmy na Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu. W asyÊcie Pocztu Sztandarowego odprawiona zosta∏a
msza Êw. koncelebrowana przez
przyby∏ych z nami dwóch kap∏anów i miejscowego zakonnika ojca Ptolemeusza.
Prawd´ o tej okrutnej zbrodni przybli˝y∏ nam mjr
Kazimierz Rdzanek. Z∏o˝yliÊmy
kwiaty przy Dzwonie Pami´ci, którego niepowtarzalny dêwi´k zapami´tamy na

niak – prezes Zwiàzku Okr´gowego ZKRPiBWP ZamoÊç.
ANTONINA FARIMA

d∏ugo. Z∏o˝yliÊmy równie˝ kwiaty i zapaliliÊmy znicze przy mogi∏ach genera∏ów Mieczys∏awa Smorawiƒskiego i Bronis∏awa Bohaterowicza.
Z Lasu Katyƒskiego udaliÊmy si´ do
Smoleƒska, miejsca katastrofy prezydenckiego samolotu (10 kwietnia 2010 r.). Niewielki kamieƒ ze skromnà tablicà informacyjnà przypomina o tej tragedii. Po krótkiej
modlitwie ekumenicznej, zapaliliÊmy znicze i z∏o˝yliÊmy kwiaty.
Tekst i fot. EL˚BIETA SADZY¡SKA

