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MIESI¢CZNIK ZWIÑZKU KOMBATANTÓW RP I BY¸YCH WI¢èNIÓW POLITYCZNYCH

Pami´tajmy o Êwiate∏ku dla tych,
co odeszli

LWOWSKA NEKROPOLIA
N

ekropolia lwowska jest świętym
miejscem dla wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie. Właśnie ona, jak wielowiekowe drzewo, spowita jest pierścieniem pokoleń oraz
narastających stopniowo tradycji narodowych. Polski Lwów był jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych i politycznych,
leżącym na skrzyżowaniu dróg i światów,
ras, wiar i kultur. Był metropolią, w której
przenikały się społeczności: polska, ukraińska,
żydowska, ormiańska, a także niemiecka i rosyjska, tworząc niepowtarzalną atmosferę.
Potencjał kulturalny i gospodarczy wielkich miast znajduje odbicie nie tylko
w wielkich pomnikach architektury, ale także
w okalających ich cmentarzach. Warszawa
ma swoje Powązki (1790) i Bródno (1883),
Kraków – Rakowice (1803), Wilno – Rosę
(1769), a Lwów – Łyczaków (1786).
Lwów był miastem bogatym, a zamożność części mieszkańców sprzyjała wznoszeniu kosztownych grobowców, kaplic
i świątyń cmentarnych. Cmentarz Łyczakowski zaczął spełniać rolę Panteonu
Wielkich Polaków. Długą listę bohaterów
zbrojnych czynów otwierają żołnierze powstania kościuszkowskiego, m.in. gen. Benedykt Kołyszko, Antoni Piórecki i Franciszek
Zaremba. Ich kwaterę zdobi epitafium
Adama Mickiewicza:
Walka o wolnoÊç gdy si´ raz zaczyna,
Z krwià ojca dziedzictwem przechodzi na syna,
Sto razy wrogów zgnieciona pot´gà
Skoƒczy zwyci´stwem...

W innej kwaterze śpią żołnierze Legionów Polskich Jana Henryka Dąbrowskiego,
księcia Józefa Poniatowskiego i Napoleona.
Oni to ponad dwieście lat temu przypomnieli i Polsce i światu, że Jeszcze Polska nie
umarła – kiedy my żyjemy. Spoczywają tu:
gen. Wincenty Szeptycki, gen. Józef KorczakSzumlański, płk Józef Trzaska Zabielski.
W roku 1880 – w 50. rocznicę powstania listopadowego na Cmentarzu Łyczakowskim wydzielona została kwatera dla
powstańców. Spoczęła tu tzw. „Żelazna
Kompania“, m.in. belwederczyk Seweryn
Goszczyński, komendant wolskiej reduty
Jan Ordon, generał Józef Śmiechowski oraz
146 innych żołnierzy-powstańców. Towarzyszy im epitafium Elżbiety Bośniackiej:
Nie ten zwyci´˝a co bitwy wygrywa,
Nie ten panuje co niszczy,
Chwa∏y wawrzynów niewolnik nie zrywa,
S∏awa nie wschodzi wÊród zgliszczy.
Zwyci´˝onemu czeÊç m´stwu.
W następnej kwaterze spoczywają
uczestnicy walk rewolucyjnych z okresu
Wiosny Ludów, którzy walczyli na wielu polach bitewnych – w powstaniu krakowskim
i wielkopolskim, we Francji, Belgii, Badenii
Wirtembergii i w Stanach Zjednoczonych –
Franciszek Smolka, Julian Horszowicz, Teofil
Wiśniowski, Tadeusz Rajski. A epitafium to:
Gdziekolwiek wyrok carski nas zawlecze,
Niesiemy z sobà prawa cz∏owiecze,
Niesiemy wolnoÊci d˝um´.
Jedną z najpiękniejszych kwater na Łyczakowie mają powstańcy styczniowi. Tu

spoczywają m.in. gen. Antoni Jeziorański,
gen. Michał Kruk, płk Józef Oksza, Komisarz Rządu Narodowego Władysław Kozłowski. Są tu również straceni pod Dybiczami, w Wilnie, Mińsku Litewskim i Mohylewie. I epitafium:
Jest w ludzie si∏a niespo˝yta
Z prochów naszych powstanà mÊciciele.
Tu, na kwaterach powstańczych, w latach niewoli zbierała się społeczność lwowska z okazji rocznic. Paliła znicze, śpiewała
pieśni, rozpamiętywała o doli pokonanych.
Obok wielkich nazwisk żołnierzy-powstańców na grobowcach widnieją nazwiska
wielkich bohaterskich kobiet, bojowniczek
o wolność, o polskie słowo i polską duszę.
Wśród nich: Julia Romanowiczowa, Wanda
Czartoryska, Paulina Dadleza, Wanda Dalecka, Maria Dulębianka, Florentyna Kleczowska, Antonina Kossak, Zofia Mrozowska.
W czasie I wojny światowej powstały
we Lwowie liczne cmentarze wojenne dla
tysięcy Rosjan, Austriaków, Węgrów, Niemców i Polaków. Po zakończeniu wojny, i po
wojnie polsko-bolszewickiej Lwów, na 20 lat
stał się stolicą jednego z kresowych województw polskich i trzecim miastem Polski
pod względem ludności.
Rozpad Austro-Węgier pociągnął za
sobą krwawe starcia zbrojne między Polakami i Ukraińcami. Przeszły one do historii
pod nazwą obrony Lwowa. W pierwszym,
trzytygodniowym starciu (1-22. XI. 1918 r.)
miasto zostało poważnie okaleczone. Zginęło wielu obrońców polskości Lwowa. Wśród
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nich opiewany przez poetów Jurek Bitschan
– 14-letni gimnazjalista, syn lekarza.
W epitafium Marek Szukiewicz napisał:
Nie pachol´, lecz dziecko, pomyka zau∏kiem,
Ze studenckim po∏àczyç si´ pu∏kiem.
Brat poszed∏, tata poszed∏ i ja chc´ tak samo.
Tylkom si´ d∏u˝ej od nich ˝egna∏ z mojà mamà.
P∏aka∏a gdym odchodzi∏.
Ja wróc´..., ale jak do Sparty
I wróci∏ – na tarczy.
W 1919 r. z inicjatywy obywateli oraz
Towarzystwa Straży Mogił Polskich Bohaterów rozpisany został konkurs na budowę
mauzoleum Obrońców Lwowa. Wygrał go
student wydziału architektury Politechniki
Lwowskiej – uczestnik walk o Lwów Rudolf
Indrycha. Budowę Cmentarza Orląt podjęto wielkim nakładem sił i środków społeczeństwa lwowskiego przy wsparciu miast
wojewódzkich RP. Budową, która trwała kilkanaście lat, kierował architekt Antoni Nestorowski – ojciec jednego z Orląt.
Wypada przypomnieć o udziale w walkach o Lwów amerykańskich i francuskich
żołnierzy. W 1919 r. kpt. Cooper i mjr Le Roy
zwrócili się do premiera rządu RP Ignacego
Paderewskiego z prośbą o zgodę na uczestniczenie w walce o niepodległą Polskę przeciwko najazdowi Sowietów. Oferta została
przyjęta. Mjr Le Roy wraz z siedmioma lotnikami amerykańskimi otrzymał przydział
do 7. Eskadry im. Tadeusza Kościuszki.
Walczyli dzielnie przeciwko bolszewikom.
Trzech z nich poniosło śmierć. Na prawym
skrzydle katakumb uczczono 17 Francuzów
poległych w obronie Lwowa, zaś na łuku
triumfalnym umieszczono łaciński napis:
Umarli abyśmy mogli żyć wolni.
Cmentarz Orląt zwano też „Świętym
Polem“, a Lwów jako pierwsze i jedyne w II RP
miasto polskie zostało odznaczone Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari
(22 listopada 1920 r.). Uroczystej dekoracji

4

dokonał naczelnik państwa Marszałek Józef
Piłsudski. To najwyższe polskie odznaczenie
wojskowe nadano bohaterskiemu miastu,
które do dziś z dumą nosi dewizę „Semper
Fidelis“ (Zawsze wierni). Doceniono odwagę mieszkańców w czasie walk rozpoczętych w listopadzie 1918 r. o zachowanie
polskości miasta, jak i jego późniejszy opór
wobec natarcia Armii Czerwonej w 1920 r.
Ilekroć odwiedzałem Lwów tylekroć moje kroki kierowałem na Cmentarz Łyczakowski. W głębokiej zadumie i wzruszeniu, mijałem
groby Wielkich Polaków: Artura Grottgera,
Seweryna Goszczyńskiego, Agatona Gillera, Stanisława Anczyca, Władysława Bełzy,
Wojciecha Kętrzyńskiego, Stefana Banacha,
Marii Konopnickiej. Przed grobem Marii zawsze przyklękałem, aby odczytać wyryte
na grobowcu jej słowa:
ProÊcie wy Boga o takie mogi∏y,
Które ∏ez nie chcà, ni skarg, ni ˝a∏oÊci,
Lecz dajà sercom moc czynu, zdrój si∏y,
Na dzieƒ przysz∏oÊci.
4 kwietnia 1925 r. w Wielkiej Sali Rady
Wojennej na placu Saskim w Warszawie
odbyło się losowanie pobojowiska, skąd
miały być wzięte prochy Nieznanego Żołnierza. Biuro Historyczne WP wytypowało
15 miejsc – w większości na Kresach. Najmłodszy kawaler Orderu Virtuti Militari
ogniomistrz Józef Buczkowski wylosawał
miejsce, a gen. Władysław Sikorski oczytał:
„Pobojowisko Lwowskie 1918-1919“.
Minister Spraw Wojskowych w rozkazie do żołnierzy WP pisał: ˚o∏nierze, Lwów
ju˝ 600 lat stoi na stra˝y granic Rzeczypospolitej. Wielokroç oblegany, nigdy nie by∏ przez wroga zdobyty... Lwów pierwszy podniós∏ sztandar
walki i krwià swych dzieci przypiecz´towa∏
wiernoÊç Polsce. Bohaterskie miasto spotyka dziÊ
nowy zaszczyt. Otó˝ ˚o∏nierz Nieznany poleg∏y pod Lwowem, b´dzie symbolem tysi´cy poleg∏ych za wolnoÊç. Uczci Go ca∏y Kraj...
29 października 1925 r. na Cmentarzu
Orląt Lwowskich rozpoczęła się ekshumacja zwłok Nieznanego Żołnierza. Grabarze
rozkopali trzy groby, w których znajdowały
się ciała liniowych żołnierzy – sierżanta,
kaprala i szeregowca. Wszyscy mieli przepisowe mundury i czapki maciejówki. Włożono je do prostych żołnierskich trumien
i wystawiono przed kaplicą. Jadwiga Zarugiewiczowa, jedna z matek, która utraciła
syna i nie znalazła jego mogiły, podeszła
do jednej z trumien i położyła na niej dłoń.
Tym gestem wybrała zwłoki żołnierza, który
stał się symbolem poświęcenia za Ojczyznę.
2 Listopada 1925 r. Żołnierz Nieznany
spoczął pod arkadami Pałacu Saskiego w Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Po przyłączeniu Lwowa do ZSRR w 1945 r.
Cmentarz Obrońców Lwowa został zniszczony przez wandali. Zdewastowano groby,

powyrywano krzyże, zatarto napisy na nagrobkach, sprofanowano posągi, w kaplicy
urządzono zakład kamieniarski. W 1971 r.
na Cmentarz Orląt wjechały buldożery, aby
zrównać to święte miejsce z ziemią. Na części
cmentarza urządzono wysypisko śmieci.
Dopiero w maju 1989 r. krakowska firma Energopol, kierowana przez inż. Józefa
Bobrowskiego, budująca pod Lwowem Gazociąg, wyjednała u sowieckich notabli
zgodę na częściową odbudowę zdewastowanego Cmentarza Obrońców Lwowa.
Inż. Bobrowski dbając o wierne odtworzenie tej części cmentarza zaprosił mnie do
Lwowa jako historyka zajmującego się tą problematyką. Współpracę z załogą Energopolu
poczytuję sobie za zaszczyt. To robotnicy i inżynierowie tej firmy podnosili cmentarz z bolszewickiego niebytu. W czasie pracy odwiedzali nas mieszkańcy Lwowa opowiadając
o latach niewoli i poniżenia. Pod wpływem
przeżytych tu dni napisałem książkę o historii
Grobu Nieznanego Żołnierza i wspólnie
z prof. Aleksandrem Geysztorem i Ryszardem
Reifem powołaliśmy do życia Fundację Grobu
Nieznanego Żołnierza (1989 r.).
Gdy po roku zostałem zaproszony przez
inż. Bobrowskiego do Lwowa i ujrzałem odrestaurowany Cmentarz Orląt – nie mogłem
opanować wzruszenia. Spotkałem się z całą
załogą Energopolu, aby im podziękować
w imieniu Wojska Polskiego za taką wspaniałą odbudowę. To było ich dzieło zrodzone
z głębokiego patriotyzmu, zasługujące na
wdzięczność całego Narodu.
My, Polacy, w Dzień Zaduszny idziemy
na cmentarze, aby oddać hołd najbliższym,
ale także tym, którzy o Polskę walczyli i jej
służyli. Swoją obecnością potwierdzamy
również dewizę, że OJCZYZNA – TO ZIEMIA I GROBY. NARODY, KTÓRE TRACĄ
PAMIĘĆ, TRACĄ ŻYCIE.
dr hab. WITOLD LISOWSKI

POWSTANIE LISTOPADOWE

SpoÊród jedenastu polskich powstaƒ, okreÊlanych jako „narodowe”, postanie listopadowe
– zdaniem cz´Êci historyków – mia∏o najwi´ksze szanse powodzenia. Sprzyja∏o temu po cz´Êci
posiadanie w∏asnej si∏y zbrojnej, ograniczonej – ale jednak – struktury paƒstwowej oraz
zwyci´stwa rewolucji ustrojowej w Anglii i Belgii.

OBY POLSKA BY¸A NIEPODLEG¸A

J

eszcze przed przegranà przez Napoleona
bitwà pod Waterloo,
w Wiedniu rozpocz´∏o si´ spotkanie 16 paƒstw, zwane póêniej Kongresem Wiedeƒskim.
Celem spotkania by∏o dokonanie zmian ustrojowych i terytorialnych wprowadzonych w Europie przez cesarza Francuzów.
Jednym z efektów obrad, mimo poczàtkowego oporu cara
Aleksandra I, dà˝àcego do
w∏àczenia Ksi´stwa Kongresowego do Imperium Rosyjskiego, by∏o powo∏anie do ˝ycia
Królestwa Polskiego, po∏àczonego unià personalnà z Rosjà.
Królestwo cieszy∏o si´ poczàtkowo znacznà autonomià
– posiada∏o w∏adze, Sejm, konstytucj´, w∏asnà si∏´ zbrojnà.
Jednak w kolejnych latach
w∏adcy Rosji nie przestrzegali
i ∏amali postanowienia Konstytucji z 1815 r. Kolejno – Aleksander I zniós∏ kilka lat póêniej
wolnoÊç prasy i wprowadzi∏ cenzur´. W 1821 r. zawieszono wolnoÊç zgromadzeƒ publicznych

i zakazano dzia∏alnoÊci stowarzyszeƒ masoƒskich, tak˝e na
terenach „ziem zabranych”.
Aresztowano cz∏onków Towarzystwa Patriotycznego. Rosjanie nie wywiàzali si´ tak˝e ze
zobowiàzania, ˝e w ramach
„rozszerzenia wewn´trznego”
przy∏àczone zostanà do Królestwa Polskiego tereny przedrozbiorowe (sprzed 1772 r.).
Atmosfer´ podgrza∏y tak˝e
informacje, ˝e latem 1830 r.
zwyci´skie rewolucje we Francji i Belgii podwa˝a∏y ustalenia
Kongresu. W tej sytuacji car
rozkaza∏ przygotowanie mobilizacji alarmowej dla wojska rosyjskiego i wojska polskiego.
Nie rokowa∏o to najlepiej dla losów powstania, którego przygotowania rozpocz´∏y si´ praktycznie w 1828 r. kiedy to w Warszawskiej Szkole Podchorà˝ych
Piechoty powsta∏o, pod dowództwem podporucznika Piotra Wysockiego, sprzysi´˝enie przeciwko wielkiemu ksi´ciu Konstantemu. Konstanty – brat cara Miko∏aja I, b´dàcego jednoczeÊnie królem Polski – by∏ dowódcà si∏ rosyjskich
stacjonujàcych w zachodnich guberniach
Rosji, a wi´c i wojska Królestwa Polskiego. Znany by∏ z poni˝ania polskich oficerów,
organizowania wielogodzinnych, nikomu
niepotrzebnych parad
i defilad, systemu donosicielstwa, utworzenia tajnej policji.
Powstanie wybuch∏o wieczorem
30 listopada 1830 r.,
a sygna∏em by∏ po˝ar browaru na
Solcu i kamienicy przy ulicy Dzikiej.
Miejscem
zbiórki powstaƒców by∏ pomnik
króla Jana III w ¸a-

zienkach. G∏ówny cel – pochwycenie Konstantego – nie zosta∏
osiàgni´ty, niemniej przy pomocy ludnoÊci Warszawy powstaƒcy zdobyli Arsena∏ i nast´pnego
dnia opanowali miasto. I tak sprzysi´˝enie wojskowe przekszta∏ci∏o
si´ w powstanie narodowe.
Rada Administracyjna, b´dàca cywilnà w∏adzà Królestwa
(kierowana przez ks. Franciszka
K. Druckiego-Lubeckiego) próbowa∏a bezskutecznie rozbroiç
uzbrojonà ludnoÊç. W odpowiedzi powsta∏o Towarzystwo Patriotyczne kierowane przez Maurycego Mochnackiego, domagajàce si´ podj´cia akcji zbrojnej
przeciwko wojskom rosyjskim stacjonujàcym w Królestwie. W narastajàcym zaognieniu nastrojów rozwiàzano Rad´ Administracyjnà i powo∏ano Rzàd Tymczasowy z prezesem ks. Adamem J. Czartoryskim. Wodzem
zosta∏ genera∏ Józef Ch∏opicki,
który usi∏owa∏ doprowadziç do
rokowaƒ z carem. Ale 13 grudnia car wprowadzi∏ stan wojenny
w prowincjach zabranych i rozkaza∏ mobilizacj´ korpusu interwencyjnego pod dowództwem
feldmarsza∏ka Iwana Dybicza.
Wobec fiaska rozmów z Miko∏ajem I, który za˝àda∏ bezwarunkowej kapitulacji powstaƒców, Sejm podjà∏ uchwa∏´ o detronizacji Miko∏aja I, co oznacza∏o zerwanie unii personalnej i og∏oszenie niepodleg∏oÊci Królestwa.
5 lutego 1831 r. armia rosyjska, liczàca 130 tys. ˝o∏nierzy,
przekroczy∏a granic´ Królestwa,
rozpoczynajàc tym samym wojn´ polsko-rosyjskà. Si∏y polskie
liczy∏y ok. 50 tys. ˝o∏nierzy. Pierwsze dwie bitwy – pod Stoczkiem
i Dobrem zakoƒczy∏y si´ zwyci´stwem Polaków, którzy odnieÊli tak˝e zwyci´stwa pod Wawrem, Iganiami, Tykocinem, I∏˝à.
Ale stopniowo dawa∏a o sobie
znaç przewaga Rosjan, przy nieudolnoÊci niektórych polskich dowódców, zw∏aszcza gen. Skrzy-

neckiego. 6 wrzeÊnia dowodzona przez gen. Paskiewicza armia rosyjska przypuÊci∏a szturm
na Wol´; dwa dni póêniej Warszawa skapitulowa∏a.
Powstanie przybra∏o w cz´Êci charakter wojny partyzanckiej.
Najd∏u˝ej, bo do 21 paêdziernika
1831 r. broni∏a si´ twierdza ZamoÊç.
Jej upadek uznaje si´ za upadek
powstania listopadowego.
Przyczyny upadku powstania,
które mia∏o pewne szanse powodzenia, by∏y wielokrotnie analizowane. Ogólnie przyj´to, ˝e do
przegrania wojny i kl´ski powstania przyczynili si´ przywódcy
polityczni, grupa arystokratów lojalnych wobec cara jak Adam Czartoryski oraz nieudolni dowódcy
jak Józef Ch∏opicki, Jan Skrzynecki, Jan Krukowiecki. Wp∏yw mia∏a
tak˝e nierozwiàzana kwestia ch∏opska oraz brak wsparcia wi´kszoÊci paƒstw europejskich.
Donios∏e by∏y tak˝e skutki
polityczne przegranej. Nastàpi∏a pacyfikacja i militaryzacja
Królestwa, ograniczono znacznie autonomi´, zniesiono polski sejm i samorzàdy, zlikwidowano polskie szkolnictwo wy˝sze. Na Polsk´ na∏o˝ono wysokà kontrybucj´, a symbolem
rosyjskiej dominacji sta∏a si´
budowa – na koszt Polski, Cytadeli Warszawskiej obsadzonej silnym garnizonem, pilnujàcym niepokornej Warszawy.
a nast´pne powstanie
narodowe Polacy czekali prawie 30 lat. W tym czasie
zmar∏ car Miko∏aj I, w∏adca despotyczny i absolutny, odszed∏
cieszàcy si´ z∏à s∏awà namiestnik Królestwa gen. Paskiewicz.
Europà wstrzàsn´∏a „Wiosna
Ludów”. Nastàpi∏o pewne rozluênienie ˝elaznej obr´czy rosyjskiego panowania w Polsce, zniesiono stan wojenny w Królestwie
i na Litwie. Nadchodzi∏ powoli
czas na kolejny zryw – powstanie styczniowe...
STEFAN JAGIELSKI
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O TYM W A R T O W I E D Z I E å
Zasady uzyskania miejsca w DPS
Podstawa prawna

Typy domów pomocy spo∏ecznej

Przepisy regulujàce zasady korzystania
z domów pomocy spo∏ecznej w kraju zawarte
sà w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy
spo∏ecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)
oraz rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy spo∏ecznej (Dz.U. z 2012 r.
poz. 964).

Domy pomocy spo∏ecznej, w zale˝noÊci od
tego, dla kogo sà przeznaczone, dzielà si´ na:
1. domy osób w podesz∏ym wieku,
2. domy osób przewlekle somatycznie
chorych,
3. domy osób przewlekle psychicznie
chorych,
4. domy doros∏ych niepe∏nosprawnych
intelektualnie,
5. domy osób niepe∏nosprawnych fizycznie,
6. domy dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnych intelektualnie.
Dom pomocy spo∏ecznej mo˝e byç prowadzony w jednym budynku ∏àcznie np. dla
osób w podesz∏ym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych lub osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepe∏nosprawnych fizycznie.

Kto mo˝e ubiegaç si´ o miejsce w DPS
Prawo do umieszczenia w domu pomocy
spo∏ecznej, w tym przeznaczonym dla kombatantów, przys∏uguje osobie wymagajàcej
ca∏odobowej opieki z powodu wieku, choroby
lub niepe∏nosprawnoÊci, niemogàcej samodzielnie funkcjonowaç w codziennym ˝yciu,
której nie mo˝na zapewniç niezb´dnej pomocy w formie us∏ug opiekuƒczych.
Osob´ spe∏niajàcà powy˝sze kryteria powiatowe centrum pomocy rodzinie w∏aÊciwe
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania kieruje
do domu pomocy spo∏ecznej odpowiedniego
typu. Sytuacje wyjàtkowe rozpatrywane sà
indywidualnie.
Uprawnienia kombatantów, ofiar represji,
dzia∏aczy opozycji antykomunistycznej
i osób represjonowanych z powodów
politycznych
Kombatantom i ofiarom represji przys∏uguje pierwszeƒstwo do Êrodowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania oraz
uzyskania miejsc w domach pomocy spo∏ecznej, w szczególnoÊci w domach przeznaczonych dla kombatantów na podstawie art. 18
ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276). Ubiegajàc si´
o miejsce w domu przeznaczonym dla kombatantów nale˝y dodatkowo przedstawiç zaÊwiadczenie o przyznaniu uprawnieƒ kombatanckich.
Dzia∏aczom opozycji antykomunistycznej
i osobom represjonowanym z powodów politycznych przys∏uguje pierwszeƒstwo do Êrodowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania oraz uzyskania miejsc w domach pomocy spo∏ecznej na podstawie art. 12
ustawy o dzia∏aczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693
ze zm.).
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Gdzie nale˝y zg∏osiç zamiar zamieszkania
w DPS
Wniosek o umieszczenie w domu pomocy
spo∏ecznej nale˝y z∏o˝yç w oÊrodku pomocy
spo∏ecznej w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub
miejsce jej aktualnego pobytu.
Procedura post´powania
Do domu pomocy spo∏ecznej skierowanie
nast´puje na podstawie:
1. pisemnego wniosku osoby ubiegajàcej
si´ o skierowanie do DPS. Wniosek
nale˝y z∏o˝yç w oÊrodku pomocy spo∏ecznej w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub aktualnego pobytu. Zadaniem oÊrodka pomocy spo∏ecznej jest skompletowanie dokumentacji
niezb´dnej do wydania decyzji administracyjnej dotyczàcej skierowania
do DPS i ustalenia op∏aty za pobyt,
2. wywiadu Êrodowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego oÊrodka pomocy spo∏ecznej w celu ustalenia sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i materialno-bytowej
wnioskodawcy. Dotyczy to równie˝ osób
zobowiàzanych z mocy ustawy o pomocy
spo∏ecznej do alimentacji (ma∏˝onek,
zst´pni przed wst´pnymi). Wywiad Êrodowiskowy powinien zawieraç pisemne stwierdzenie braku mo˝liwoÊci zapewnienia us∏ug opiekuƒczych w miejscu zamieszkania przez rodzin´ i gmin´.

Op∏ata za pobyt w DPS
Pobyt w domu pomocy spo∏ecznej jest
Êwiadczeniem z pomocy spo∏ecznej, a rodzina jest zobowiàzana do partycypowania
w kosztach pobytu.
Obowiàzani do wnoszenia op∏aty za pobyt
w domu pomocy spo∏ecznej sà w kolejnoÊci:
1. mieszkaniec Domu, nie wi´cej ni˝ 70%
swojego dochodu,
2. ma∏˝onek, zst´pni przed wst´pnymi –
zgodnie z umowà podpisanà z kierownikiem oÊrodka pomocy spo∏ecznej:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarujàcej, je˝eli dochód jest wy˝szy
ni˝ 300% kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarujàcej, jednak kwota dochodu pozostajàca po
wniesieniu op∏aty nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 300% tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, je˝eli posiadany dochód na osob´ jest
wy˝szy ni˝ 300% kryterium dochodowego na osob´ w rodzinie, z tym
˝e kwota dochodu pozostajàca po
wniesieniu op∏aty nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 300% kryterium dochodowego na osob´ w rodzinie,
3. gmina, z której osoba zosta∏a skierowana do domu pomocy spo∏ecznej
w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy Êrednim
kosztem utrzymania w DPS a op∏atami wnoszonymi przez ww. osoby.
Uwaga! Ma∏˝onek, zst´pni przed wst´pnymi i gmina nie majà obowiàzku wnoszenia
op∏at, je˝eli mieszkaniec Domu uiszcza op∏at´ w pe∏nej wysokoÊci.
Wed∏ug obowiàzujàcych obecnie przepisów op∏ata za pobyt w domu pomocy spo∏ecznej naliczana jest, w wysokoÊci nie wy˝szej
ni˝ 70% dochodu. Dochód stanowi kwota netto Êwiadczenia wyliczonego przez organ
emerytalno-rentowy w∏àcznie z przys∏ugujàcymi dodatkami, w tym np. kombatanckim
i piel´gnacyjnym. Ustalenie odp∏atnoÊci, za
pobyt w DPS znajduje si´ w gestii gminy,
która mo˝e podjàç decyzj´ o ca∏kowitym lub
cz´Êciowym zwolnieniu z op∏at osób zobowiàzanych do ich wnoszenia (na ich wniosek),
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Od 9 listopada 2017 r. wesz∏y w ˝ycie
znowelizowane przepisy ustawy o pomocy
spo∏ecznej (art. 64b), dzi´ki którym samorzàdy majà prawo zwolnienia Cz∏onków Korpusu Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç RP
z op∏at za pobyt w DPS-ie bez koniecznoÊci

spe∏nienia warunków ustawowych (dotychczasowy art. 64 ustawy o pomocy spo∏ecznej). Sam fakt przynale˝noÊci do Korpusu
Weteranów RP jest wystarczajàcà podstawà
do zastosowania zwolnienia z op∏at. Zwolnienie z op∏at jest mo˝liwe na wniosek lub
z urz´du, ca∏kowicie lub cz´Êciowo.
Przy podejmowaniu decyzji o ca∏kowitym albo cz´Êciowym zwolnieniu cz∏onka
Korpusu Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç
Rzeczypospolitej Polskiej z op∏aty za pobyt
w domu pomocy spo∏ecznej albo o odmowie
zwolnienia brane sà pod uwag´ mo˝liwoÊci
i sytuacja finansowa gminy.
W sk∏ad Korpusu Weteranów Walk
o Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej
wchodzà kombatanci posiadajàcy uprawnienia z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci kombatanckiej, o której mowa w art. 1 ust. 2, lub
dzia∏alnoÊci równorz´dnej z dzia∏alnoÊcià
kombatanckà, o której mowa w art. 2 pkt
2 lub 4-6 ustawy o kombatantach...
Forma za∏atwienia sprawy
Termin i zasady za∏atwienia sprawy reguluje ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks
post´powania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
Decyzj´ administracyjnà o skierowaniu
do domu pomocy spo∏ecznej i decyzj´ ustalajàcà op∏at´ za pobyt wydaje organ gminy
w∏aÊciwej dla osoby ubiegajàcej si´ o przyj´cie.
Decyzj´ administracyjnà o umieszczeniu
w domu pomocy spo∏ecznej wydaje (na podstawie decyzji kierujàcej do DPS) organ gminy prowadzàcej dom pomocy spo∏ecznej lub
starosta powiatu, który prowadzi dom pomocy spo∏ecznej.
Od wy˝ej wymienionych decyzji przys∏uguje stronie odwo∏anie do Samorzàdowego
Kolegium Odwo∏awczego w terminie czternastu dni od dnia dor´czenia decyzji zgodnie
z art. 129 § 1 i 2 kpa.
W razie niemo˝noÊci umieszczenia w domu pomocy spo∏ecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia si´ osob´ o wpisaniu na list´ oczekujàcych oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie.
Kto i w jakiej sytuacji mo˝e byç zwolniony
z op∏at w DPS
Osoby wnoszàce op∏at´ za pobyt w domu
pomocy spo∏ecznej mo˝na zwolniç, na ich
wniosek, cz´Êciowo lub ca∏kowicie z tej op∏aty, w szczególnoÊci je˝eli:
1. wnoszà op∏at´ za pobyt innych cz∏onków rodziny w domu pomocy spo∏ecznej, oÊrodku wsparcia lub innej placówce,
2. wyst´pujà uzasadnione okolicznoÊci,
zw∏aszcza d∏ugotrwa∏a choroba, bezro-

bocie, niepe∏nosprawnoÊç, Êmierç
cz∏onka rodziny, straty materialne powsta∏e w wyniku kl´ski ˝ywio∏owej
lub innych zdarzeƒ losowych,
3. ma∏˝onkowie, zst´pni, wst´pni utrzymujà si´ z jednego Êwiadczenia lub
wynagrodzenia,
4. osoba obowiàzana do wnoszenia op∏aty jest w cià˝y lub samotnie wychowuje dziecko.
W przypadku pytaƒ i wàtpliwoÊci, szczegó∏owych wyjaÊnieƒ udzieli oÊrodek pomocy
spo∏ecznej w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania zainteresowanej osoby.
Adresy Domów Pomocy Spo∏ecznej dla
Kombatantów
Województwo kujawsko-pomorskie:
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta”,
87-123 Dobrzejewice k. Torunia,
tel. (56) 678 64 14, 678 64 12
dobrzejewice@domypomocy.pl
www.dobrzejewice.domypomocy.pl
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Kombatant”
w Ugoszczu,
Ugoszcz 30,
87-522 Ostrowite,
tel. (54) 270 11 33
kombatant30@idsl.pl
Województwo lubelskie:
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów
w Bi∏goraju,
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 20,
23-400 Bi∏goraj,
tel. (84) 688 03 47
dpsbilgoraj@interia.pl
www.dps.bilgo.pl
Województwo lubuskie:
Dom Pomocy Spo∏ecznej
dla Kombatantów
im. Jana Lembasa,
ul. Lubuska 11,
65-265 Zielona Góra,
tel. (68) 324 56 55
sekretariat@dpskombatant.zgora.pl
http://www. dpskombatant.zgora.pl
Województwo ∏ódzkie:
Dom Pomocy Spo∏ecznej
„Dom Kombatanta”,
ul. Przyrodnicza 24/26,
91-480 ¸ódê,
tel. (42) 655 30 30
kombus24@finn.pl
www.dpsdk.republika.pl

Województwo ma∏opolskie:
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta”,
ul. Szpitalna 1b,
32-200 Miechów,
tel. (41) 389 06 70
dom. kombatanta@op.pl
Województwo mazowieckie:
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta”
w ¸aziskach,
¸aziska 15a,
26-505 Oroƒsko,
tel. (48) 618 44 37
laziska@dps.pl
Dom Pomocy Spo∏ecznej im. Kard. Stefana
Wyszyƒskiego (przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, zgodnie ze statutem zapewnia pierwszeƒstwo przyj´ç kombatantom),
ul. Rolna 27,
07-410 Ostro∏´ka,
tel. (29) 760 22 80, 760 22 81
sekretariat@dps-ostroleka.pl,
dps@dps-ostroleka.pl
www.dps-ostroleka. pl
Dom Pomocy Spo∏ecznej Weterana Walki
i Pracy,
ul. WyÊcigowa 16,
26-600 Radom,
tel. (48) 360 45 86, 360 45 87
dpswwip@op.pl
www.dpsweteran.radom.pl
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Kombatant”,
ul. Sternicza 125,
01-350 Warszawa,
tel. (22) 665 22 39
dpskombatant@o2.pl
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Kombatant”,
ul. Batalionów Ch∏opskich 12,
06-400 Ciechanów,
tel. (23) 672 14 85
dps.kombatant@interia.pl,
dps@kombatant.lap.pl
www.kombatant.lap.pl
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Kombatant”,
ul. Jagielloƒska 71,
05-120 Legionowo,
tel. (22) 784 29 03
sekretariat@domkombatanta.pl
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów,
ul. K. Dickensa 25,
02-382 Warszawa,
tel. (22) 659 50 11
dpskombatant1@wp.pl
www.dpsdickensa.waw.pl
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Województwo opolskie:

Województwo Êlàskie:

Województwo wielkopolskie:

Dom Pomocy Spo∏ecznej
dla Kombatantów,
ul. Chmielowicka 6,
45-738 Opole,
tel. (77) 474 48 01 wew. 10
info@dps.opole.pl
www.dps.opole.pl

Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta”
im. Êw. Rafa∏a Kalinowskiego,
ul. dr. E. Cyrana 10,
42-700 Lubliniec,
tel. (34) 356 40 04, 356 40 05
biuro@dpskombatant. pl
www.dpskombatant. pl

Dom Pomocy Spo∏ecznej,
ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznaƒ,
tel. (61) 820 13 31
sekretariat@dpsugory.pl

Województwo podkarpackie:

Dom Pomocy Spo∏ecznej „Kombatant”,
ul. Stolarzowicka 33,
41-908 Bytom,
tel. (32) 286 37 16
kombatant@domypomocy.pl
www.kombatant.domypomocy.pl

Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów
im. Bohaterów Westerplatte,
ul. Powstaƒców Âlàskich 4,
35-610 Rzeszów,
tel. (17) 852 84 05, 852 84 09
dps_kombatant_rz@pro.onet.pl
www.dpsrzeszow.republika.pl
Województwo podlaskie:
Dom Pomocy Spo∏ecznej
„Dom Kombatanta”,
Mociesze 4a,
19-124 JaÊwi∏y,
tel. (85) 716 88 93
dps@jaswily.pl
www.dpsmociesze.monki.pl

Województwo warmiƒsko-mazurskie:
Dom Pomocy Spo∏ecznej,
ul. Ba∏tycka 37a, 10-144 Olsztyn,
tel. (89) 521 33 93
dps_olsztyn@op. pl
www.olsztyn.naszdps.pl
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Kombatant”,
ul. J. Fa∏ata 23k,
10-211 Olsztyn,
tel. (89) 535 66 00, 526 55 00
kombatant@kombatant.olsztyn.pl

Dofinansowanie zakupu wyrobów
medycznych dla podpiecznych
Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
wdro˝y∏ Program dofinansowania zakupu wyrobów medycznych umo˝liwiajàcy uzyskanie przez podopiecznych Urz´du
pomocy finansowej w zakupie nast´pujàcych wyrobów medycznych: wózki inwalidzkie, w tym wózki inwalidzkie o nap´dzie elektrycznym, ∏ó˝ka rehabilitacyjne, materace przeciwodle˝ynowe, lupy elektroniczne, koncentratory tlenu.
Program ten jest skierowany do kombatantów, ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzesz´ i Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ˝o∏nierzy zast´pczej s∏u˝by
wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach w´gla,
kamienio∏omach, zak∏adach rud uranu i batalionach budowlanych, cywilnych niewidomych ofiar dzia∏aƒ wojennych,
Szczegó∏owe informacje, w tym zasady ubiegania si´
o pomoc pieni´˝nà oraz formularze wniosków zamieszczone
sà na stronie internetowej Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych pod adresem: Program dofinansowania do zakupu wyrobów medycznych w 2019 roku.
Program b´dzie realizowany do 6 grudnia 2019 r.
ZACH¢CAMY DO KORZYSTANIA Z TEJ FORMY
FINANSOWEGO WSPARCIA
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Województwo zachodniopomorskie:
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta”,
ul. Szpitalna 5,
78-449 Borne Sulinowo,
tel. (94) 373 38 80
dps@dpsborne.eu
www.dpsborne.eu
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczeciƒskiej”,
ul. E. Romera 21/29, 71-246 Szczecin,
tel. (91) 432 77 12, 432 77 60
sekretariat@dps.romera.szczecin.pl
www.dps.romera.szczecin.pl
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta”
im. gen. Mieczys∏awa Boruty-Spiechowicza,
ul. Krucza 17,
71-747 Szczecin,
tel. (91) 455 83 33, 455 87 03
sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl
www.dpskrucza.szczecin.pl

CZ¢STOCHOWA

S

towarzyszenie SolidarnoÊç i Niezawis∏oÊç zaprosi∏o
por. Bronis∏awa Wilka na uroczystà msz´ Êw. w miejscowoÊci Bór Zapilski w intencji zamordowanych przez UB
i KBW ˝o∏nierzy z oddzia∏u Konspiracyjnego Wojska Polskiego
pod dowództwem ppor. Stanis∏awa Lisieckiego ps. „Jaguar”.
Patronat honorowy obj´li: europos∏anka Jadwiga WiÊniewska, pose∏ Szymon Gi˝yƒski i przewodniczàcy ZR Cz´stochowskiego NSZZ „SolidarnoÊç” Jacek Stràczyƒski.
Pod pomnikiem w Borze Zapilskim wystawiono wart´ honorowà, zaproszeni goÊcie z∏o˝yli kwiaty.
B. W.

