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Attach¯ Obrony Wielkiej Brytanii i Francji
wyró˝nieni Jubileuszowà Odznakà Kombatanckà
Polska Niepodleg∏a 1918

SPOTKANIE Z ATTACHÈ FRANCJI I WIELKIEJ BRYTANII

ziś pragniemy – powiedział,
otwierając poprzedzone wysłuchaniem Hymnu Polski uroczyste
spotkanie, prezes ZG ZKRPiBWP kmdr dypl.
Henryk Leopold Kalinowski – wyrazić
wdzięczność narodom Francji i Wielkiej Brytanii, których wsparcie moralne, gospodarcze i militarne przyczyniło się walnie do odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Skromnym, kombatanckim wyrazem
niech będzie uhonorowanie przedstawicieli
tych państw – Attaché Obrony – naszym
ustanowionym specjalnie odznaczeniem –
Jubileuszową Odznaką Kombatancką Polska
Niepodległa 1918.
Prezes Zarządu Głównego powitał płk.
Philippe Abrahama – Attaché Obrony przy
Ambasadzie Republiki Francuskiej w Warszawie, płk. Dominika Morgana OBE Attaché
Obrony przy Ambasadzie Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dyrektora generalnego Biura Szefa
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jacka Polańczyka oraz przedstawicieli polskich Stowarzyszeń Kombatanckich, w tym b. wiceprezydenta Światowej Federacji Kombatantów gen. bryg.
Stanisława Woźniaka – prezesa Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Kombatantów
Misji Pokojowych
ONZ, dr. Zbigniewa
Galperyna – wiceprezesa Związku Powstańców Warszawskich, przedstawicieli
innych związków i stowarzyszeń kombatanckich oraz dyrektora Departamentu Wojskowego Spraw Zagranicznych MON płk. Krzysztofa Paliwodę.
Zwracając się do przybyłych Attaché,
gości i pozostałych uczestników spotkania,
płk dr hab. Witold Lisowski
powiedział m.in.: Dziś, prezes
naszego Związku, komandor
Henryk Leopold Kalinowski,
wiceprezes Janusz Maksymowicz i przedstawiciele środowisk kombatanckich pragną
podkreślić łączące nas więzi
z reprezentowanymi przez
Was krajami oraz wydarzeniami. Szczególnie z setną rocznicą odzyskania przez Polskę
Niepodległości po 123 latach
niewoli oraz z 20. rocznicą naszego członkostwa w Pakcie
Północnoatlantyckim.
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Niosły pomoc,
udzielały
wsparcia
16 listopada 1918 r. Naczelny
Wódz Armii Polskiej Józef Piłsudski
wysłał do szefów mocarstw depeszę
notyfikującą powstanie Państwa
Polskiego. W tekście stwierdził m.in.
Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach
demokratycznych... Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu
udzielą swej pomocy i braterskiego
poparcia Polskiej Rzeczypospolitej
Odrodzonej i niepodległej... I nie odmówiły...

W życiu każdego narodu są chwile, kiedy
po długich i ciężkich zmaganiach osiąga się
upragnione cele. Polska o swoją niepodległość toczyła walkę z trzema zaborcami przez
blisko 150 lat. W tym czasie w obronie wolności stawała podczas Konfederacji
Barskiej, wojny w obronie
Konstytucji, powstania Tadeusza Kościuszki, Powstania Listopadowego, Krakowskiego, Wielkopolskiego, Styczniowego. Pochłonęły one setki tysięcy
istnień ludzkich, przyczyniły się do niezliczonych
cierpień i utraty ogromnego majątku narodowego.
Po każdym z nich wielu naszych rodaków szukało

schronienia pod francuskim, brytyjskim
i amerykańskim niebem.
Na ziemi amerykańskiej zapisali swą
piękną kartę Tadeusz Kościuszko, Kazimierz
Pułaski i Legion Polski.
W 1918 roku we Francji powstała Armia
Polska pod dowództwem gen. Józefa Hallera,
a ludność Paryża, Belfortu, Verdun i Nancy
wręczyła polskim pułkom sztandary bojowe.
Wypada mi wspomnieć przyjaźń płk.
Edwarda House’a – doradcy prezydenta Thomasa Woodorowa Wilsona z Ignacym Paderewskim, która doprowadziła do słynnego
Orędzia, gwarantującego niepodległy byt
państwa polskiego z dostępem do morza.
To Hallerczycy wraz ze swoim dowódcą
dokonali zaślubin Bałtyku z Polską, to w 1919
i 1920 roku w obronie polskich granic walczyli
amerykańscy lotnicy i francuscy żołnierze. Im
wdzięczni Polacy wznieśli pomniki na Cmentarzu Orląt Lwowskich, a wielu z nich odznaczono Orderem Wojennym Virtuti Militari.
Jest jeszcze jedno niezwykle ważne wydarzenie, o którym nigdy Polakowi zapomnieć nie wolno – pomoc materialna, jakiej udzieliły Polsce
po I wojnie światowej Stany Zjednoczone, której głównym
organizatorem był
Herbert Hoover, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych.
Pamięć o pomocy
Polsce w odzyskaniu
niepodległości przez
Stany Zjednoczone,
Francję i Wielką Brytanię jest w naszym
kraju trwała.
Nowa karta naszej przyjaźni została
zapisana w czasie II wojny światowej. Tysiące
Polaków znalazło schronienie we Francji,
Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
Tam zbierali siły, tworzyli jednostki bojowe,
a później u boku sojuszników walczyli o wolność naszą i waszą. Dziś wielu członków naszego Związku z dumą nosi na piersiach odznaczenia alianckie i uczestniczy w uroczystościach upamiętniających naszą wspólną
walkę o wolność.
Także pięć lat okupacji hitlerowskiej i lata dominacji obcego nam mocarstwa wycisnęły piętno na życiu Polaków, gospodarce
i świadomości.
Nasz powrót do grona wolnych narodów
świata był wielkim dziełem sprawiedliwości
dziejowej i wielkiej determinacji narodu polskiego. Ale każde polskie dziecko wie, że nasz
powrót do wolnego świata był również udziałem Waszych Narodów. Dzis, Drodzy PrzyjaDokoƒczenie na str. 4 [
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ciele, korzystając z okazji, pragnę w imieniu
kombatantów polskich przekazać kombatantom Waszych krajów nasze braterskie pozdrowienia i poprosić Was o przyjęcie naszej
Jubileuszowej Odznaki Kombatanckiej POLSKA NIEPODLEGŁA 1918.
Aktu dekoracji dokonał prezes Zarządu
Głównego ZKRPiBWP kmdr dypl. Henryk
L. Kalinowski w towarzystwie wiceprezesa
ZG Janusza Maksymowicza [.
ziękując za wyróżnienie Attaché
Obrony przy Ambasadzie Republiki
Francuskiej w Warszawie płk. Philippe
Abraham b powiedział: Pragnę wyrazić moją
najszczerszą wdzięczność wobec Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych, z inicjatywy
którego Francuska Misja Wojskowa jest
uhonorowana Jubileuszową Odznaką Kombatancką Polska Niepodległa 1918.
Otrzymuję ją w imieniu moich poprzedników, w szczególności generała Henrysa, pierwszego francuskiego Attaché
Wojskowego w Polsce.
Historia Francuskiej Misji Wojskowej, oficjalnie ustanowionej na początku 1919 r. jest ściśle powiązana z polską historią. Podczas I wojny światowej, jeszcze zanim Polska odzyskała
niepodległość, Francja powołała na
swoim terytorium pierwsze w XX wieku, niezależne polskie oddziały – Błękitną Armię Hallera. Uznając, że pomoc
w szkoleniu i rozwoju przyszłego wojska polskiego wynikała z „moralnego obowiązku“,
Francja wspierała finansowo i wyposażyła
formację, która stała się zalążkiem suwerennego i niepodległego Wojska Polskiego.
Kontynuując działania Francusko-Polskiej
Misji Wojskowej, która podczas wojny funkcjonowała we Francji, pierwsza francuska
Misja Wojskowa w Polsce została powołana
po zakończeniu I wojny światowej. Miała za
zadanie, z jednej strony, wesprzeć Polskę
podczas wojny polsko-bolszewickiej, z drugiej zaś wspierać ją przy tworzeniu nowego
Wojska Polskiego.
Złożona początkowo z 400 osób personelu wojskowego (liczba ta wzrosła następnie do 800) i dowodzona przez gen. Paula
Henrysa w latach 1919-1921, Francuska Misja Wojskowa odegrała znaczącą rolę w ulepszaniu organizacji i logistyki polskiej armii.
W owym czasie, wśród francuskich oficerów,
był pewien młody kapitan, którego nazwisko
zapisze się później na kartach historii - Charles de Gaulle. Przez te lata Francja nie działała sama i mogła liczyć na wsparcie przedstawicieli i wysłanników wojskowych z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Przy okazji otrzymania Jubileuszowej Odznaki Kombatanckiej Polska Niepodległa 1918,
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chciałbym złożyć hołd francuskim żołnierzom, którzy
zaciągając się dobrowolnie do wojska służyli silnej i niepodległej Polsce.
Epoki przemijają, pokolenia następują po sobie,
ale przyjaźń między naszymi krajami pozostaje.
We francuskim ataszacie w Warszawie, przed
moim biurem, znajduje się
reprodukcja obrazu Jana
Styki przedstawiająca przekazanie sztandarów Armii Hallera przez prezydenta Republiki Francuskiej Raymonda Poincaré. Na sztandarze powiewa trójkolorowa wstęga opatrzona napisem: „Francuzi i Polacy, zawsze przyjaciele“.
Jestem pewien, że będziemy mogli kontynuować tę tradycję owocnej współpracy między naszymi krajami w wymiarze politycznym,
wojskowym oraz wieloma innymi, dziś i jeszcze bardziej jutro. Dziękuję Państwu!
a wyróżnienie podziękował także
Attaché obrony przy Ambasadzie Zjednoczonego Królestwa WB i Irlandii Północnej
w Warszawie płk Dominik Morgan OBE ].
Wielokrotnie podkreślił bliskie więzi łączą-

Z

ce nasze narody, zwłaszcza
w latach obu wojen światowych i najazdu bolszewickiego w latach dwudziestych – wsparcie dyplomatyczne,
gospodarcze
i wojskowe w walce o niepodległość Polski.
Zaznaczył więź i współpracę wojskową w ramach
NATO, a także misjach stabilizacyjnych, m.in. w Iraku i Afganistanie, opiekę
jaką otaczane są polskie
cmentarze wojenne i groby
żołnierskie, a także życzliwość i pomoc jakiej rząd
i społeczeństwo brytyjskie udzielili zdemobilizowanym żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej.
Dzisiejsze odznaczenie jest dla mnie i dla
kierownictwa Ambasady wyrazem więzi i szacunku, jakim od lat darzą się nasze państwa
i narody. Życzę Państwu i całemu narodowi
polskiemu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w wolnej i niepodległej Polsce – powiedział na zakończenie swojego wystąpienia.
Miłym akcentem kończącym spotkanie
była lampka wina i nieformalne, kuluarowe
MIZ
rozmowy.

PLENARNE POSIEDZENIE ZARZÑDU G¸ÓWNEGO

W po∏owie kwietnia br. odby∏o si´ XI,
ostatnie posiedzenie Zarzàdu G∏ównego
Z K R P i B W P V I k a d e n c j i , d o t y c z à c e o c e n y s t an u p r z y g o t o w a ƒ m e r y t o r y c z n y c h i o r g a n i z acyjnych VII Kongresu Zwiàzku.
W o b r a d a c h , p r o w a d z o n y c h p r z e z w i c e p r ez e s a Z G J a n u s z a M a k s y m o w i c z a , u c z e s t n iczyli tak˝e – Przewodniczàcy G∏ównego Sàdu
Kole˝eƒskiego Wac∏aw LiÊkiewicz, G∏ównej
K o m i s j i R e w i z y j n e j J ó z e f K a r b o w n i k , P r z ewodniczàcy Komisji Problemowych Zarzàdu
G∏ównego.

PRZED NAMI
KO N G R E S

P

o akceptacji porzàdku obrad
informacj´ o realizacji wa˝niejszych przedsi´wzi´ç Zarzàdu G∏ównego od grudniowego Plenum przedstawi∏ Sekretarz Generalny
ZG Waldemar Wojtan. Ujmujàc chronologicznie – w grudniu ub.r. – prezes
Henryk L. Kalinowski z wiceprezesem
Maksymowiczem uczestniczyli w Zjeêdzie Mazowieckiego Zarzàdu Wojewódzkiego. Zjazd po˝egna∏ dotychczasowego prezesa p∏k. Józefa KoleÊnickiego, honorujàc go tytu∏em Honorowego
Presesa ZW ZKRPiBWP i wybra∏ na kolejnà kadencj´ prezesa Janusza Maksymowicza.
W Zarzàdzie G∏ównym goszczono
na rozmowach sekretarza stanu, Pe∏nomocnika Prezesa Rady Ministrów do
spraw Dialogu Mi´dzynarodowego Panià Minister Ann´ Mari´ Anders. Podczas spotkania Pani Minister zosta∏a odznaczona Jubileuszowà Odznaka Kombatanckà Polska Niepodleg∏a 1918.
Z wiceprezesem Zarzàdu G∏ównego
J. Maksymowiczem uczestniczy∏em –
powiedzia∏ sprawozdawca – w spotkaniu wigilijnym kombatantów w ¸omiankach. Podczas wigilii weterani oraz
cz∏onkowie podopieczni Zwiàzku otrzymali paczki Êwiàteczne ufundowane
przez burmistrza i w∏adze ¸omianek.
W styczniu br. delegacja Zwiàzku
z prezesem Henrykiem Kalinowskim

uczestniczy∏a w sk∏adaniu wieƒców
przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza
w 74. rocznic´ wyzwolenia przez 1 Armi´ Wojska Polskiego Warszawy.
6 lutego odby∏o si´ posiedzenie Prezydium Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku poÊwi´cone przygotowaniom do VII Kongresu. Tak˝e w lutym sekretarz W. Wojtan uczestniczy∏ w zorganizowanym
przez w∏adze powiatu, miasta i gminy
I∏awa uroczystym spotkaniu noworocznym kombatantów. W czasie uroczystoÊci, wraz z prezesem Warmiƒsko-Mazurskiego Zarzàdu Wojewódzkiego p∏k.
Marcinem Kusem, odznaczy∏ medalem
„Za Wybitne Zas∏ugi dla ZKRPiBWP“
kombatanta Miko∏aja Hermana, weterana II wojny Êwiatowej, który 10 lutego
2019 roku skoƒczy∏ 100 lat.
Prezes Kalinowski i wiceprezes Maksymowicz uczestniczyli w posiedzeniu
Sejmowej Komisji Polityki Spo∏ecznej
i Rodziny rozpatrujàcej propozycje
zmian w „Ustawie o Kombatantach...“.
7 i 20 marca W. Wojtan uczestniczy∏
w dwóch posiedzeniach plenarnych
DolnoÊlàskiego Zarzàdu Wojewódzkiego. Podczas pierwszego, prezes Zarzàdu Wojewódzkiego Konstanty Ignaczak
w zwiàzku ze z∏ym stanem zdrowia poda∏ si´ do dymisji, na drugim dokonano
wyboru nowego prezesa, którym zosta∏a Teresa W∏odarek. W. Wojtan reprezentowa∏ tak˝e Zarzàd G∏ówny na

ostatnim w akcji sprawozdawczo-wyborczej Zjeêdzie Opolskiego Zarzàdu
Wojewódzkiego. Z okazji Dnia Kobiet
Prezes H. Kalinowski i wiceprezes
J. Maksymowicz uczestniczyli w spotkaniu na warszawskim Ursynowie.
Delegacja Zarzàdu G∏ównego z El˝bietà Sadzyƒskà uczestniczy∏a w uroczystoÊci 74. rocznicy walk o Ko∏obrzeg. Z∏o˝ono tak˝e wiàzanki kwiatów
przed pomnikiem pomordowanych polskich ˝o∏nierzy w Podgajach.
26 marca odby∏o si´ w Zwiàzku uroczyste spotkanie z Attaché Obrony
Wielkiej Brytanii i Francji, w którym
uczestniczyli przedstawiciele MON
i bratnich organizacji kombatanckich.
OkolicznoÊciowe wystàpienie wyg∏osi∏
dr hab. Witold Lisowski. Podczas uroczystoÊci Attaché udekorowani zostali
Jubileuszowà Odznakà Kombatanckà
Polska Niepodleg∏a 1918.
kwietniu, w towarzystwie przewodniczàcego Rady Krajowej
Ârodowiska Kombatantów Misji Pokojowych ONZ gen. dr. Stanis∏awa Woêniaka i grupy weteranów, na zaproszenie
ministra Adama Lipiƒskiego, W. Wojtan
uczestniczy∏ w konferencji Udzia∏ kobiet w misjach zagranicznych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele
ró˝nych komórek MON, MSZ, MSWiA,
Êrodowisk naukowych, wy˝szych uczelni oraz organizacji pozarzàdowych.
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Tak˝e w kwietniu wiceprezes Janusz Maksymowicz w sk∏adzie polskiej
delegacji wzià∏ udzia∏ w uroczystoÊciach zwiàzanych z 74. rocznicà wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück.
Sekretarz Generalny poinformowa∏
tak˝e o wejÊciu w ˝ycie znowelizowanej „Ustawy z 15.3.2019 r. o kombatantach...”, która wprowadza wiele
konkretnych zmian, m.in. dla inwalidów wojennych (szczegó∏y opublikowane zostanà w czerwcowym nr „PW”).
Zwróci∏ tak˝e uwag´, ˝e cz∏onkowie ZG
VII kadencji powinni dysponowaç podpisem elektronicznym.
ytuacj´ ekonomiczno-finansowà
Zwiàzku przedstawi∏ Skarbnik
ZG Krzysztof Adamczyk. Sytuacja ta –
jak powiedzia∏ – determinowana jest stale zmniejszajàcà si´ liczbà cz∏onków,
a co za tym idzie – spadkiem przychodów ze
sk∏adek cz∏onkowskich.
Malejàce przychody,
wzrost kosztów realizacji zadaƒ statutowych oraz kosztów administracyjnych prowadzà do pomniejszenia aktywów obrotowych.
W okresie sprawozdawczym g∏ówny
przychód stanowi∏y sk∏adki cz∏onkowskie. Innym êród∏em dochodu by∏y
Êrodki pozyskane z wynajmu pomieszczeƒ w siedzibie Zarzàdu G∏ównego,
Domu Kombatanta w Jeleniej Górze
oraz nieruchomoÊci w JaÊle, a tak˝e
Êrodki pochodzàce z odpisu 1% podatku
od osób fizycznych i firm.
Struktura kosztów w ciàgu czterech
lat nie zmieni∏a si´. Negatywnym zjawiskiem jest utrzymywanie si´ wysokich
kosztów administracyjnych w stosunku
do kosztów realizacji zadaƒ statutowych.
Du˝y udzia∏ w kosztach administracyjnych majà op∏aty za lokale wynajmowane przez ZW/ZO. W niektórych przypadkach 80-90% przychodów (sk∏adki)
przeznaczanych jest na op∏aty komunalne oraz zatrudnianie pracowników obs∏ugujàcych sekretariaty.
Kolejnà pozycjà kosztów ponoszonych przez Zwiàzek sà wydatki na konieczne remonty nieruchomoÊci, które
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znajdujà si´ w z∏ym stanie technicznym
i muszà byç naprawiane zgodnie ze
wskazaniami inspekcji budowlanej (koniecznoÊç zapewnienia podstawowych
warunków bezpieczeƒstwa). Generalnie,
nieruchomoÊci b´dàce w posiadaniu
Zwiàzku znajdujà si´ w z∏ym stanie
technicznym i b´dà wymagaç du˝ych
nak∏adów finansowych.
Utrzymujàca si´ wysoka przewaga kosztów dzia∏alnoÊci Zwiàzku
nad przychodami, wynikajàca m.in.
ze spadku przychodów z tytu∏u
sk∏adek, problemów ze Êciàganiem
nale˝noÊci oraz wysokimi kosztami
wynajmu siedzib, stanowià zagro˝enie mo˝liwoÊci funkcjonowania
struktur Zwiàzku.
Prognozy demograficzne w odniesieniu do cz∏onków Zwiàzku stawiajà
na porzàdku dnia koniecznoÊç dalszego
kontynuowania zmian struktur organizacyjnych oraz oszcz´dnego dysponowania ogólnym majàtkiem Zwiàzku.
Tym bardziej, ˝e nie mo˝emy liczyç na
wsparcie finansowe dzia∏alnoÊci statutowej przez instytucje paƒstwowe i samorzàd terytorialny.
dyskusji, która obj´∏a problemy
b´dàce przedmiotem obrad,
g∏os zabrali – Irena Chamielec (Opole),
Henryk Czerkas (Lublin), Zdzis∏aw Dobrut (Kielce), Edward Kozio∏ (Kraków),
Janina Marciniak (Warszawa), El˝bieta
Sadzyƒska (Warszawa), Stanis∏aw Piasecki (Katowice), Zdzis∏aw Tabor (Bia∏ystok), Jan Trzciƒski (Cz´stochowa).
Wàtkiem, który przewija∏ si´ przez
wszystkie wystàpienia, by∏y propozycje
zmian w Statucie Zwiàzku. Przewa˝a∏
jednak poglàd, ˝e obowiàzujàcy statut
zda∏ egzamin, a ewentualne korekty
mo˝na wprowadzaç uchwa∏ami Zarzàdu G∏ównego. Kontrowersje wÊród dyskutantów wzbudza nadal, sygnalizowany ju˝ w czasie Zjazdów Wojewódzkich
i Okr´gowych, Status i uprawnienia
cz∏onków nadzwyczajnych. Uznajàc
zgodnie, ˝e sà wartoÊciowymi i potrzebnymi uczestnikami dzia∏alnoÊci
zwiàzkowej, rozwa˝ano m.in. koniecznoÊç sprecyzowania ich uprawnieƒ,
wprowadzenia „okresu próbnego”,
ewentualnie dwóch cz∏onków wprowadzajàcych. W tym kontekÊcie podnoszono sytuacj´ cz∏onków podopiecznych,
którzy, stanowiàc prawie 70% Zwiàzku,
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majà ograniczone prawa – np. nie mogàc kandydowaç do Zarzàdu G∏ównego
Zwiàzku.
W dyskusji podnoszono tak˝e bie˝àce problemy pracy Zwiàzku – w tym potrzeb´ zacieÊnienia wspó∏pracy z samorzàdami, które na ogó∏ udzielajà Ko∏om
wsparcia – np. w sprawach uzyskania
pomieszczeƒ. Celowym jest – mówiono
– domaganie si´ od w∏adz paƒstwowych wprowadzenia ustawowych gwarancji dla kombatantów w sprawach
lecznictwa otwartego i sanatoryjnego.
Po wys∏uchaniu wystàpieƒ programowych i dyskusji cz∏onkowie Zarzàdu
G∏ównego jednomyÊlnie podj´li uchwa∏´ upowa˝niajàcà Prezydium Zarzàdu
G∏ównego ZKRPiBWP do zaakceptowania i przyj´cia po konsultacji z ZW i ZO
ostatecznej wersji projektu uchwa∏y
Program dzia∏ania ZKRPiBWP na
okres nowej kadencji 2019-2023.
JednoczeÊnie zaakceptowano propozycje rozes∏ania wszystkim delegatom na VII Kongres Projektu Regulaminu Obrad VII Kongresu oraz Projektu Porzàdku Obrad VII Kongresu.
Plenum Zarzàdu G∏ównego, w uznaniu szczególnych zas∏ug w dzia∏alnoÊci
kombatanckiej i realizacji zadaƒ statutowych nada∏o Konstantemu Ignaczakowi tytu∏ Honorowego Prezesa DolnoÊlàskiego ZW ZKRPiBWP we Wroc∏awiu
(prezes K. Ignaczak zmar∏ dwa dni po
przyj´ciu powy˝szej uchwa∏y).
Podsumowujàc obrady wiceprezes
Janusz Maksymowicz, w imieniu nieobecnego prezesa kmdr. Henryka Kalinowskiego oraz w∏asnym, podzi´kowa∏
cz∏onkom Zarzàdu G∏ównego za owocnà i ofiarnà prac´ w okresie VI kadencji
Zarzàdu. Ale jest jeszcze wiele do zrobienia przed majowym Kongresem –
powiedzia∏ – w tym m.in. dopracowanie projektów kluczowych dokumentów kongresowych – „Programu dzia∏ania“ czy „Statutu“, a tak˝e merytoryczne przygotowanie delegatów.
czasie obiadu, dzielàc si´ tradycyjnym „jajeczkiem“, wiceprezes J. Maksymowicz ˝yczy∏ cz∏onkom Zarzàdu G∏ównego, ich rodzinom,
wszystkim kombatantom-weteranom
i sympatykom Zwiàzku – radosnych,
dostatnich Âwiàt Wielkanocnych, zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci.
MIZ
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WOJSKO POLSKIE
PO KAPITULACJI NIEMIEC
Bezwarunkowa kapitulacja Niemiec,
podpisana 8 i 9 maja 1945 r., a tym samym
zakoƒczenie dzia∏aƒ wojennych
w Europie, zasta∏o Polskie Si∏y Zbrojne
na Zachodzie i Wojsko Polskie na
Wschodzie w miejscach, gdzie zakoƒczy∏y
swój szlak bojowy.
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z´Êç jednostek 1 Armii WP dzia∏ania wojenne zakoƒczy∏a ju˝
2 maja w Berlinie (1 DP, 1 BM,
2 BAH i 6 sbpont-most.). G∏ówne si∏y armii (w tym 2 i 6 DP)
dotar∏y w dniach 5-6 maja nad
¸ab´ na odcinku od Havelbergu
do Klietz. Najd∏u˝ej na koniec
wojny przysz∏o czekaç ˝o∏nierzom 2 Armii WP, która po bitwie budziszyƒskiej i walkach
na kierunku Drezna wzi´∏a jeszcze udzia∏ w operacji praskiej
1 Frontu Ukraiƒskiego. Jednostki polskie, prowadzàc poÊcig
za nieprzyjacielem, przekroczy∏y granic´ Czechos∏owacji i dopiero 10-11 maja 1945 r. (a wi´c
ju˝ po podpisaniu aktu o bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy) wysz∏y nad ¸ab´ na odcinku od Litomeric do Mélnika.
Stanowiàc cz´Êç si∏ brytyjskich, 1 DPanc gen. Stanis∏awa
Maczka przez ca∏y czas (od
czerwca 1944 r.) walczy∏a w sk∏adzie 1 armii kanadyjskiej. Szczególnie wa˝nà rol´ dywizja odegra∏a podczas inwazji sprzymierzonych w Normandii, w bitwach pod Falaise i Chambois.
Potem wyzwoli∏a wiele miast
w pó∏nocnej Francji, Belgii
i Holandii. Swój szlak wojenny
zakoƒczy∏a 6 maja zdobyciem
portu wojennego Wilhelmshaven na terenie Niemiec [.
W sk∏adzie 1 armii francuskiej na terenie Badenii i Wirtembergii walczy∏y dwa zgrupowania (bataliony) piechoty
polskiej (19 i 29). Dzia∏ajàc na
ty∏ach nacierajàcych wojsk,

pomog∏y one silom g∏ównym
armii w sforsowaniu Renu w rejonie Kahl pod Strasburgiem
i zdobyciu Stuttgartu – stolicy
Wirtembergii. Obydwa zgrupowania wchodzi∏y w sk∏ad 201
pó∏nocno-afrykaƒskiego pu∏ku
pionierów (RPNA – Regiment
Pioniers Nords-Afrikans).
SpoÊród wszystkich du˝ych
formacji polskich, uczestniczàcych w dzia∏aniach wojennych
na terenie Niemiec w koƒcowych operacjach II wojny Êwiatowej, tylko 2 Armia WP i jednostki Odwodu Naczelnego
Dowództwa WP zosta∏y natychmiast wycofane z frontu
i skierowane do kraju. Pozosta∏e, przez ró˝ny okres, pe∏ni∏y na obszarze Niemiec s∏u˝b´
okupacyjnà w strefach odpowiedzialnoÊci poszczególnych
mocarstw sojuszniczych.
Zwiàzek Radziecki mia∏ odmienne podejÊcie ni˝ paƒstwa
zachodnie nie tylko do ogólnych celów stosowania okupacji, ale równie˝ do technicznych

sposobów realizacji tego zadania. W odniesieniu do III Rzeszy wszystkie mocarstwa zgodnie zastosowa∏y wariant okupacji pe∏nej, który przewidywa∏
koncentracj´ w∏adzy wykonawczej, ustawodawczej i sàdowniczej w rekach naczelnego
dowódcy Si∏ Zbrojnych okupujàcych dany obszar.
Realizujàc zadania okupacyjne, ZSRR nie tworzy∏ odr´bnego aparatu pomocniczego.
Ca∏a w∏adza w tym zakresie
skoncentrowana by∏a w r´kach
ludowego komisarza ds. bezpieczeƒstwa wewn´trznego oraz
dowódców Frontów, którzy
swoje cele na odcinku cywilnym osiàgali przy pomocy wyspecjalizowanych wojsk NKWD
– NKGB.
Do ich zadaƒ nale˝a∏o m.in.
sprawowanie kontroli nad dzia∏alnoÊcià niemieckich miejscowych organów w∏adzy, zw∏aszcza w zakresie przestrzegania
porzàdku publicznego; kontrolowanie wykonywania przez te
organy wszystkich zarzàdzeƒ i poleceƒ radzieckiego dowództwa wojskowego, a tak˝e wykrywanie i aresztowanie na terenach zaj´tych przez
Armi´ Czerwonà szpiegów, dywer-

santów, terrorystów, pracowników hitlerowskich organów karnych, przywódców organizacji
faszystowskich i innych aktywistów by∏ego re˝imu.
W przeciwieƒstwie do Zwiàzku Radzieckiego, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone ju˝
w 1943 r. okreÊli∏y podstawowe
zasady sprawowania okupacyjnej w∏adzy wojskowej w Europie Zachodniej w koƒcowym
okresie dzia∏aƒ wojennych
i podj´∏y zawczasu stosowne
kroki. Istotà przygotowaƒ brytyjskich by∏a rozbudowa i doskonalenie tzw. Sojuszniczego
Zarzàdu Okupowanego Terytorium, natomiast Amerykanie
utworzyli przy Departamencie
Wojny USA specjalny Wydzia∏
Zarzàdu Wojskowego.
Wojskowe zarzàdy okupacyjne by∏y organami pomocniczymi dowódców wojsk alianckich, w r´kach których koncentrowa∏a si´ najwy˝sza w∏adza
wojskowa. Ich struktura i zadania na terenie Niemiec by∏y jednakowe we wszystkich strefach
nadzorowanych przez aliantów.
Ogó∏em utworzono oko∏o tysiàca zarzàdów wojskowych, których terenowa struktura pokrywa∏a si´ z podzia∏em ca∏ego obszaru okupowanego, dostosowanym do celów wojskowych, tj.
na: okr´gi (zasi´g odpowiedzialnoÊci korpusu), rejony (dywizji),
podrejony (pu∏ku, brygady)
oraz obwody (bataliony, wzmocnionej kompanii). MiejscowoÊç,
w której kwaterowa∏ oddzia∏
wojskowy, mianowano garnizoDokoƒczenie na str. 6 [
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nem, na czele którego sta∏ komendant. Do g∏ównych zadaƒ
zarzàdów wojskowych nale˝a∏o
organizowanie
dzia∏alnoÊci
w∏adz lokalnych, ukierunkowanej szczególnie na: odbudow´,
zapewnienie porzàdku i bezpieczeƒstwa oraz normalizacj´ warunków ˝ycia miejscowego spo∏eczeƒstwa; udzielanie pomocy
miejscowej ludnoÊci cywilnej
w formie, jakà okreÊla∏a potrzeba wojenna i polityka, prowadzona przez naczelnego dowódc´.
Wa˝nym sk∏adnikiem tych
dzia∏aƒ by∏o poszukiwanie pomocy dla ludnoÊci wysiedlonej
oraz kierowanie akcjà powrotu
do swych macierzystych krajów
robotników pracy przymusowej
i wi´êniów obozów koncentracyjnych.
Z jednostek WP najd∏u˝ej
w okupacji Niemiec, gdy˝ do
kwietnia 1947 r., uczestniczy∏a
1 DPanc pod dowództwem gen.
bryg. Klemensa Rudnickiego.
W maju 1945 r. jednostki dywizji zosta∏y przegrupowane na
po∏udnie od Oldenburga, w pobli˝e granicy niemiecko-holenderskiej. W nowy rejon zeÊrodkowania dywizji z Wysp Brytyjskich dodatkowo przerzucono
1 BSpad. i podporzàdkowano jà
bezpoÊrednio gen. Rudnickiemu.
Ka˝dy z dowódców du˝ych
jednostek by∏ wojskowym zwierzchnikiem na swoim terenie. Do
jego podstawowych obowiàzków nale˝a∏o przede wszystkim
zapewnienie Êcis∏ej i harmonijnej wspó∏pracy z odpowiednimi zarzàdami wojskowymi w zakresie utrzymywania bezpieczeƒstwa w swoich sektorach
odpowiedzialnoÊci oraz egzekwowanie przestrzegania zarzàdzeƒ w∏adz okupacyjnych
przez ludnoÊç cywilnà i niemieckà administracj´ terenowà.
Od ludnoÊci niemieckiej za˝àdano szacunku dla ˝o∏nierzy
si∏ okupacyjnych, wprowadzono m.in. obowiàzek pozdrawiania, a nawet ust´powania z drogi
przez schodzenie na jezdni´
itp. ˚o∏nierze mieli zachowaç
schludny wyglàd i ˝yczliwà „wynios∏oÊç”. Ponadto mieli zakaz
przebywania w domach prywatnych i sprowadzania Niem-
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ców, a zw∏aszcza kobiet, do
kwater s∏u˝bowych.
Olbrzymim problemem dla
wojskowych w∏adz okupacyjnych
by∏o zapewnienie ludnoÊci cywilnej minimalnych warunków
egzystencji, zw∏aszcza w zakresie wy˝ywienia, mieszkania i zatrudnienia. Dowództwo Brytyjskiej Armii Renu prognozowa∏o
na tym tle mo˝liwoÊç wybuchu
masowych rozruchów ludnoÊci
niemieckiej, zw∏aszcza w okresach zimowo-wiosennych.
Ró˝nie kszta∏towa∏y si´ natomiast losy wojsk polskich
uczestniczàcych w operacji berliƒskiej Armii Czerwonej. 2 AWP
i jednostki Odwodu Naczelnego Dowództwa WP natychmiast
zosta∏y wycofane z frontu i skierowane do kraju. Natomiast
1 AWP formalnie pe∏ni∏a jeszcze pó∏tora miesiàca s∏u˝b´
okupacyjnà. Do kraju wraca∏a
w trzech etapach, wykonujàc
po drodze zadania, które trudno by∏o zakwalifikowaç jako typowe dla s∏u˝by okupacyjnej.
Rozkaz powrotu do kraju
2 AWP otrzyma∏a 12 maja 1945 r.
Jeszcze w toku marszu (17 maja 1945 r.) nastàpi∏o wy∏àczenie
2 Armii z operacyjnego podporzàdkowania dowódcy 1 Frontu Ukraiƒskiego i przekazanie
jej naczelnemu dowódcy WP.
W marszu dokonano wielu
zmian organizacyjnych. DP skierowano do Rzeszowa i powierzono jej zadanie likwidacji oddzia∏ów zbrojnych nacjonalistycznego podziemia ukraiƒskiego.
27 maja zwiàzki taktyczne armii
otrzyma∏y zadanie obj´cia s∏u˝by na zachodniej granicy paƒstwowej, wzd∏u˝ Odry i Nysy ¸u˝yckiej. Do obsadzenia swoich
pasów odpowiedzialnoÊci dywizje przystàpi∏y na prze∏omie maja i czerwca 1945 r. Od 10 czerwca jednostki 2 AWP rozpocz´∏y
normalnà s∏u˝b´ granicznà.
W jednostkach 1 AWP, po
zaj´ciu pozycji nad ¸abà, dosz∏o do spontanicznych spotkaƒ
˝o∏nierzy polskich oraz brytyjskich i amerykaƒskich. Tego samego dnia (6 maja), dotar∏ do
jednostek rozkaz zakazujàcy
„bratania” si´ Polaków z sojusznikami zachodnimi oraz nakazano wystawienie posterun-

ków na wschodnim brzegu ¸aby, uniemo˝liwiajàcych przekroczenie sektora sowieckiego
równie˝ przez ˝o∏nierzy i korespondentów jednostek brytyjskich i amerykaƒskich. Tego samego dnia przyszed∏ drugi rozkaz nakazujàcy zluzowanie
nad ¸abà pozycji polskich
przez jednostki armii radzieckiej oraz wycofanie Armii na
pó∏nocny zachód od Berlina.
12 maja rozpocz´∏o si´ kolejne przegrupowanie armii w rejon
wzgórz eselowskich (30-40 km
na zachód od Odry). Pozosta∏y
na swoich pozycjach jeszcze
przez miesiàc.
Bardziej precyzyjnie okreÊlono stosunek do ludnoÊci niemieckiej. Nakazywano trakto-

stopniowe odsy∏anie jednostek
do kraju, g∏ównie z przeznaczeniem do walk z polskim niepodleg∏oÊciowym podziemiem
zbrojnym.
Dla pozosta∏ych w sk∏adzie
armii 2 i 6 DP, 14 czerwca rozpoczà∏ si´ ostatni ju˝ etap s∏u˝by okupacyjnej. Zosta∏y one skierowane do obsadzenia granicy
na Odrze i Nysie ¸u˝yckiej po
niemieckiej stronie, po stronie
polskiej s∏u˝b´ pe∏ni∏a 2 AWP,
w ten sposób utworzono podwójny pas ochrony granicy. Do
koƒca czerwca powsta∏o ponad 70 prowizorycznych stra˝nic. Istnia∏a jedna generalna zasada: Polaków, idàcych z zachodu do Polski, przepuszczaç,
a zatrzymywaç tych, którzy chcie-

waç ich ˝yczliwie, unikaç wszelkich kontaktów i nie dra˝niç
oraz zakazywano aresztowania
nawet cz∏onków NSDAP. Ponadto zabroniono przesiedlania ludnoÊci niemieckiej w celu
przejmowania kwater, z wyjàtkiem mieszkaƒ dla dowódców
dywizji oraz dowódców pu∏ków
i batalionów. Pozostali oficerowie mieli przebywaç razem ze
swoimi pododdzia∏ami. Jednostki rozkwaterowywano w koszarach bàdê w prowizorycznie
zbudowanych barakach, z dala od skupisk miejskich. Dla
ludnoÊci cywilnej wprowadzono godzin´ policyjnà o 21.00.
Jednostki otrzyma∏y jeszcze
dwa szczególne zadania. Zabezpieczenia archiwów i wszelkich ksi´gozbiorów wojskowych
oraz wst´pnego opracowania
swoich doÊwiadczeƒ bojowych.
Na tym etapie s∏u˝by okupacyjnej rozpocz´∏o si´ równie˝

li uciekaç na zachód. Wobec
Niemców odwrotnie: przepuszczaç wszystkich wyje˝d˝ajàcych na zachód, a zatrzymywaç tych, którzy usi∏owali przedostaç si´ w odwrotnym kierunku.
czerwca zlikwidowano polskie stra˝nice
po zachodniej stronie Odry
i Nysy ¸u˝yckiej. Tego dnia
1 Armia WP zosta∏a wy∏àczona
z radzieckiej grupy wojsk okupacyjnych w Niemczech i podporzàdkowana naczelnemu dowódcy Wojska Polskiego. Tym
samym zakoƒczony zosta∏
okupacyjny epizod 1Armii WP.
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itwa o Monte Cassino, trwajàca
od 11 do 29 maja 1944 r., z udzia∏em Polaków, by∏a czwartà próbà
zdobycia klasztornego wzgórza – klucza
do prze∏amania „Linii Gustawa”. Zadanie
Korpusu polega∏o na zdobyciu górskich
umocnieƒ mi´dzy Cassino a Passa Corno.
W „Rozkazie – przed bitwà”, dowódca 2 Korpusu gen. W∏adys∏aw Anders napisa∏ m.in.:
˚o∏nierze! Kochani moi Bracia i Dzieci!
Nadesz∏a chwila bitwy. D∏ugo czekaliÊmy
na t´ chwil´ odwetu i zemsty nad odwiecznym naszym wrogiem. Obok nas walczyç
b´dà dywizje brytyjskie, amerykaƒskie, kanadyjskie, nowozelandzkie, walczyç b´dà

kaliÊmy, oczekuje jej um´czony KRAJ
NASZ i Polacy rozsiani po ca∏ym Êwiecie.
A wi´c ˚o∏nierze – do czynu! Do broni!
I w ∏eb lub serce PAL!
Dowódca 2 Korpusu W. Anders, gen.
W nocy z 11 na 12 maja dziesi´ç pu∏ków artylerii, dzia∏a przeciwlotnicze oraz
czo∏gowe przeprowadzi∏y ogniowe przygotowanie natarcia. Do ataku ruszy∏y kolejno – 3 Dywizja Strzelców Karpackich
a nast´pnie 5 Kresowa Dywizja Piechoty.
Walki by∏y niezwykle zaci´te. Kilkakrotne próby sforsowania niemieckiej zapory
ogniowej, zamaskowanych bunkrów i stanowisk strzeleckich nie przynios∏y powo-

ski. Atakowano wzgórze 593 i Albanet´.
W Gardzieli, na wysokoÊci wzgórza Widmo
dzia∏a∏ szwadron 4 pu∏ku pancernego. Walki
trwa∏y równie˝ w nocy. Oko∏o 10.00 patrole 12 Pu∏ku U∏anów Podolskich, a potem
5 batalion strzelców karpackich, opanowa∏y
klasztor. Na ruinach klasztoru zatkni´to
polskà, a póêniej równie˝ i brytyjskà flag´.
24 maja grupa „Bob“ zdoby∏a Piedimonte,
a 25 maja 15 pu∏k u∏anów opanowa∏ Monte Cairo. Droga na Rzym zosta∏a otwarta.
W bitwie o Monte Cassino i Piedimonte poleg∏o 860 ˝o∏nierzy (w tym 72 oficerów),
2822 zosta∏o rannych, a 97 zagin´∏o (w tym
5 oficerów). Polegli ˝o∏nierze spoczywajà

KLUCZEM
– MONTE CASSINO
Po pokonaniu i zmuszeniu do kapitulacji w maju 1943 r., si∏ niemiecko-w∏oskich w Tunezji, w czasie spotkania premiera Wielkiej Brytanii
W. Churchilla i prezydenta USA D. Roosevelta uzgodniono, ˝e nast´pna
ofensywa aliantów skierowana zostanie na W∏ochy.
10 lipca 1943 r. si∏y amerykaƒsko-brytyjskie wylàdowa∏y na Sycylii,
opanowa∏y jà w 38 dni. W tym samym czasie we W∏oszech dosz∏o do przewrotu – marsza∏ek Badoglio w porozumieniu z królem Emanuelem III
uzgodnili poufnie z Amerykanami kapitulacj´ si∏ w∏oskich oraz umo˝liwienie zaj´cia pó∏wyspu przez si∏y amerykaƒsko-brytyjskie. 8 wrzeÊnia
1943 r. podpisano porozumienie, które nie wesz∏o jednak w ˝ycie.
Na przeszkodzie stan´li Niemcy, którzy, korzystajàc z faktu, ˝e jednostki w∏oskie rozproszone by∏y na frontach w ZSRR, Jugos∏awii, Albanii, Grecji, wprowadzili na pó∏wysep liczàce ok. 100 tys. ˝o∏nierzy si∏y
dowodzone przez marsza∏ka Alberta Kesselringa, który rozpoczà∏ przygotowanie – jako pierwszej strefy obronnej, zwanej „Linià Gustawa”,
a nast´pnie kolejnej „Linii Gotów”.
Walki o „Lini´ Gustawa” toczone przez aliantów by∏y ci´˝kie i krwawe, m.in. z powodu trudnych warunków terenowych oraz zniszczonych
przez Niemców linii komunikacyjnych. Prze∏amano jà dopiero w maju
1944 r. po zdobyciu przez 2 Korpus Polski Monte Cassino.
Francuzi, W∏osi oraz dywizje hinduskie. Zadanie, które nam przypad∏o, zas∏awi na ca∏y Êwiat imi´ ˝o∏nierza polskiego. W chwilach tych b´dà z nami myÊli i serca ca∏ego
narodu, podtrzymywaç nas b´dà duchy
poleg∏ych naszych towarzyszy broni. Niech
LEW mieszka w Waszych sercach!
˚o∏nierze! – za bandyckà napaÊç
Niemców na POLSK¢, za rozbiór POLSKI
wraz z bolszewikami, za tysiàce zrujnowanych miast i wsi, za morderstwa i katowanie setek tysi´cy naszych sióstr i braci, za
miliony Polaków jako niewolników wywiezionych do Niemiec, za niedole i nieszcz´Êcie Kraju, za nasze cierpienia i tu∏aczk´.
Z wiarà w sprawiedliwoÊç OpatrznoÊci Boskiej idziemy naprzód ze Êwi´tym has∏em
w sercach naszych: „BÓG! HONOR i OJCZYZNA!“ DziÊ nadesz∏a dla nas godzina
krwawego odwetu. Tej godziny d∏ugo cze-
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dzenia. Straty w zdziesiàtkowanych batalionach siega∏y 40-70%.
W tej sytuacji, w nocy z 12 na 13 maja
Polacy wycofali si´ na pozycje wyjÊciowe.
17 maja, po zreorganizowaniu i uzupe∏nieniu oddzia∏ów natarcie wznowiono. 5 Kresowa DP otrzyma∏a zadanie opanowania
grzbietu San Angelo i wzgórza 574, 3 Dywizja Strzelców Karpackich zdobycia
wzgórz 593, 569 i 476, a w zadaniu dalszym – opanowanie Massa Albaneta.
Zgrupowaniem uderzeniowym dywizji
dowodzi∏ zast´pca dowódcy 5 KDP p∏k
Klemens Rudnicki. Zdobyto Widmo, a nast´pnie ma∏e San Angelo i nawiàzano walk´ o du˝e San Angelo. Tu wprowadzono
odwody. Do walki wszed∏ 13 batalion
strzelców i grupa majora Smrokowskiego.
Na odcinku 3 Dywizji natarciem dowodzi∏
dowódca 2 Brygady SK p∏k Roman Szymaƒ-

na polskim cmentarzu wojennym u stóp
wzgórza klasztornego. Dzi´ki wysi∏kowi
Polaków „Linia Gotów“ pad∏a. 4 czerwca
wyswobodzono RZYM.
maja 1944 r. dowódca wojsk sprzymierzonych we W∏oszech gen.
Alexander tak mówi∏ do Polaków o zwyci´stwie pod Monte Cassino: By∏ to wielki
dzieƒ s∏awy dla Polski, kiedyÊcie zdobyli t´
warownà fortec´, którà sami Niemcy uwa˝ali za niemo˝liwà do zdobycia.
By∏a to pierwsza wielka próba bitwy,
którà przeszliÊcie w walce o twierdz´ europejskà. Nie jest to tylko wspania∏y poczàtek. Jest to drogowskaz na przysz∏oÊç...
˚o∏nierze 2 Korpusu Polskiego!
Je˝eliby mi dano wybieraç mi´dzy ˝o∏nierzami, których bym chcia∏ mieç pod swoim
dowództwem, wybra∏bym Was, Polaków!
JAN NOWAK
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KOMBATANCI MISJI POKOJOWYCH ONZ

NOWE
ÂRODOWISKO
ZKRPiBWP
Po uznaniu przez Zgromadzenie Ogólne
Âwiatowej Federacji Weteranów uczestników Misji Pokojowych ONZ za kombatantów oraz decyzji VI Kongresu ZKRPiBWP
o zmianie Statutu Zwiàzku i poszerzenia palety cz∏onkowskiej o cz∏onków nadzwyczajnych, stworzona zosta∏a mo˝liwoÊç do pozyskiwania aktywnych spo∏eczników z tego
Êrodowiska.
Skupiajàce „peacekeeperów” Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych
ONZ (SKMP ONZ), od 2012 r. cz∏onek Âwiatowej Federacji Weteranów, szeÊç lat temu
formalnie wyrazi∏o wol´ przystàpienia do
naszego Zwiàzku. W rezultacie pokrywania
si´ celów dzia∏alnoÊci obydwu organizacji
w wielu p∏aszczyznach, wspó∏praca taka
jest od lat naturalna i przynosi bardzo pozytywne rezultaty. Byli uczestnicy misji pokojowych sà ju˝ cz∏onkami wielu Kó∏ Zwiàzku,
a nawet w∏adz.

uczestnictwo cz∏onków w dzia∏alnoÊci Kó∏ i klubów Êrodowiskowych,
przedstawianie w∏adzom Zwiàzku postulatów oraz opinii dotyczàcych kombatantów –
cz∏onków Êrodowiska, zg∏aszanie kandydatów
oraz wspieranie cz∏onków kandydujàcych do
w∏adz Zwiàzku.
W Zwiàzku Kombatantów RP i BWP dramatycznie maleje liczba cz∏onków zwyczajnych,
natomiast wzrasta liczba nadzwyczajnych.
W ubieg∏ym roku przyby∏o ich blisko czterystu, obecnie mamy ich 908. Zg∏aszajàcy si´ do
Zwiàzku kombatanci Misji Pokojowych ONZ
to z regu∏y emerytowani ˝o∏nierze, w sile wieku. Jest to jedna z dróg pozyskiwania do struktur Zwiàzku doÊwiadczonych aktywnych spo∏eczników.
W rejonach, w których Stowarzyszenie
nie ma rozbudowanych struktur organizacyjnych, zg∏aszajàcy akces przystàpienia do organizacji kombatanci misji pokojowych kierowa-

W

nast´pstwie rosnàcej liczby
tych kombatantów w naszych
szeregach, w 65 rocznic´ udzia∏u ˝o∏nierzy WP w komisjach mi´dzynarodowych oraz misjach poza granicami paƒstwa
Zarzàd G∏ówny ZKRPiBWP, na posiedzeniu
w maju ubieg∏ego roku, w∏àczy∏ w struktury
Zwiàzku liczàce ok. 2,5 tys. cz∏onków Êrodowisko kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
Ârodowisko to wybra∏o Rad´ Krajowà, której
przewodniczàcym zosta∏ uczestnik licznych
misji zagranicznych, b. wiceprezydent Âwiatowej Federacji Weteranów – gen. dr Stanis∏aw
Woêniak \. Ârodowisko przygotowa∏o plan
dzia∏ania i Regulamin, który wrzeÊniowe Plenum ZG zatwierdzi∏o.
Zgodnie z regulaminem Ârodowisko dzia∏a
na podstawie Statutu ZKRPiBWP, uchwa∏, postanowieƒ i wytycznych Zarzàdu G∏ównego
Zwiàzku. Realizuje swoje cele m.in. poprzez

ni sà do Kó∏ naszego Zwiàzku. Warto wi´c,
kiedy m∏odsi wiekiem kombatanci zapukajà
do Kó∏, przyjmowaç ich na cz∏onków nadzwyczajnych i obcià˝aç pracà spo∏ecznà. Najbardziej aktywnym mo˝na powierzaç stanowiska
w strukturach terenowych Zwiàzku. Nale˝y
jednak mieç na uwadze, aby przy zmianie pokoleniowej, która jest raczej nieuchronna, Zwiàzek nie straci∏ swojego kombatanckiego wieloÊrodowiskowego charakteru.

O

d 1953 r. ponad 120 tys. Polaków,
g∏ównie ˝o∏nierzy Wojska Polskiego,
pe∏ni∏o i pe∏ni s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa
w ponad 80 pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych misjach ustanowionych przez ONZ,
120 z nich zap∏aci∏o za to cen´ najwy˝szà.
Coraz wi´cej instytucji oddolnie wprowadza ulgi i u∏atwienia dla weteranów zagranicznych misji. Mogà oni np. kupowaç bilety z ulgà w najwi´kszych polskich sieciach kin lub
bezp∏atnie korzystaç z komunikacji miejskiej,
np. w Piotrkowie Trybunalskim, Wroc∏awiu,
G∏ogowie, Lublinie.
Po wielu latach staraƒ i prac, 30 marca
2012 r. wesz∏a w ˝ycie ustawa „o weteranach
dzia∏aƒ poza granicami paƒstwa”. Ustawa ta daje weteranom praktycznie uprawnienia honorowe, np. asysta wojskowa podczas pochówku,
natomiast tym, którzy zostali ranni na misjach
(weteranom poszkodowanym) przys∏ugujà m.in.
dodatki do rent i emerytur, dop∏aty do nauki
oraz bezp∏atna pomoc psychologiczna.
Od wejÊcia w ˝ycie ustawy Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ monitoruje jej wdra˝anie i bezskutecznie zabiega
o wprowadzenie do niej poprawek zmierzajàcych m.in. do obj´cia ustawà dotychczas pomini´tych uczestników najstarszych misji
w Korei, Indochinach i Nigerii (by∏o ich w sumie ok. 4,1 tys., z czego ˝yje ok. 900) oraz
uproszczenia procedur przyznawania statusu
weterana poszkodowanego.
Poprawki te pozwoli∏yby, choç po wielu
latach, na docenienie niebezpiecznej i odpowiedzialnej s∏u˝by wszystkich Polaków, którzy
pe∏nili s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa, tak˝e
tych, którzy w latach pi´çdziesiàtych zaczynali jà w Komisjach Mi´dzynarodowych.
Stanowisko Stowarzyszenia nie znajduje
jednak zrozumienia u rzàdzàcych.
Obecnie resort obrony podejmuje prace
nad przygotowanym jeszcze przez poprzedni
rzàd projektem nowelizacji ustawy o weteranach. Plany zwiàzane ze zmianà prawa w po∏owie lutego zapowiedzia∏ w Senacie wiceminister ON Wojciech Skurkiewicz. Zdaniem ministra, nowelizacja powinna byç wprowadzona
jeszcze w tej kadencji parlamentu.
WALDEMAR WOJTAN
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