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

DZIE¡ WETERANA
Cz∏onkowie ZG ZKRPiBWP sk∏adajà wieniec
na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza

WIELU¡ – WESTERPLATTE – WARSZAWA
1 wrzeÊnia br. w ca∏ym kraju obchodzono 78. rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej i Dzieƒ Weterana
Walk o Niepodleg∏oÊç.

W

Wieluniu, zwanym „polskà
Guernicà“, gdzie spad∏y pierwsze bomby, o godzinie 4.40
zabrzmia∏y syreny alarmowe. Na uroczystoÊç rocznicowà przyby∏ Prezydent RP
Andrzej Duda. Zwracajàc si´ do licznie
zgromadzonej publicznoÊci powiedzia∏, ˝e

Westerplatte jest symbolem bohaterstwa
polskiego ˝o∏nierza, a Wieluƒ symbolem
niemieckiego bestialstwa, z∏amania konwencji mi´dzynarodowych, zaatakowania
ludnoÊci w zaskakujàcy sposób, bez ˝adnego ostrze˝enia. ...Nale˝y pami´taç kto by∏
ofiarà, a kto agresorem i nie wolno dopuÊciç do tego, by ta elementarna prawda by∏a zamazywana... Potrzebne jest tak˝e przebaczenie, bo ono k∏adzie grunt pod dobre
stosunki z sàsiadem, pod wszystko, co daje
mo˝liwoÊç budowy, a nie burzenia, i dlatego potrzebne jest w zwiàzku z tym tak˝e

przebaczenie i zadoÊçuczynienie.
Nast´pnie Prezydent, parlamentarzyÊci, kombatanci, przedstawiciele instytucji paƒstwowych i w∏adz miasta,
z∏o˝yli kwiaty i zapalili znicze przed
pomnikami – upami´tniajàcym zburzonà synagog´ oraz postawionym ku
czci ofiar niemieckiego bombardowania. W wyniku nalotu Luftwaffe zgin´∏o od 1200 do 2000 mieszkaƒców
miasta zniszczonego w 75 proc., na
które spad∏o oko∏o 380 bomb o ∏àcznej wadze 46 ton.

P

rzed Pomnikiem Obroƒców Wybrze˝a na
Westerplatte, w dorocznych
uroczystoÊciach, uczestniczy∏a premier Beata Szyd∏o.
Zabierajàc g∏os powiedzia∏a, ˝e dziÊ mo˝emy byç
z siebie dumni staliÊmy po
w∏aÊciwej stronie, zachowaliÊmy si´ jak trzeba. Przypomnia∏a, ˝e tu, na Westerplatte rozpoczà∏ si´ rozp´tany przez hitlerowców koszmar,
który poch∏onà∏ na ca∏ym Êwiecie
miliony istnieƒ ludzkich. ...To miejsce jest wyjàtkowe dla ka˝dego Polaka, symbolizujàce niez∏omnoÊç, bohaterstwo i patriotyzm polskiego
narodu, ...˝e od lat oddajemy tu
ho∏d polskim ˝o∏nierzom walczàcym o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç ojczyzny. CzeÊç i chwa∏a ˝o∏nierzom
kampanii wrzeÊniowej, czeÊç
i chwa∏a ˝o∏nierzom Westerplatte –
powiedzia∏a koƒczàc wystàpienie.
W uroczystoÊci, podczas której
odczytano Apel Pami´ci, uczestniczyli – marsza∏ek Senatu Stanis∏aw
Karczewski, ministrowie – obrony
narodowej Antoni Macierewicz i spraw zagranicznych Witold
Waszczykowski, szef Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego Pawe∏
Soloch, generalicja WP, przedstawiciele w∏adz wojewódzkich i miasta Gdaƒska, s∏u˝b mundurowych,
organizacji pozarzàdowych, duchowni, kombatanci, harcerze i delegacje szkó∏. UroczystoÊç zakoƒczy∏a ceremonia sk∏adania wieƒców. Wojskowà asyst´ honorowà
stanowi∏y pododdzia∏y reprezentacyjne Marynarki Wojennej.
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szà Âwi´tà w Katedrze Polowej
Wojska Polskiego rozpocz´∏y si´
w Warszawie 1 wrzeÊnia 2017 r. obchody
Dnia Weterana Walk o Niepodleg∏oÊç RP
i 78. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej
zorganizowane przez Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Warunkiem pokoju w Europie i na Êwiecie jest pokój w sercu ka˝dego cz∏owieka.
Budujemy wi´c przysz∏oÊç na fundamencie wiary w Boga i ewangelicznych wartoÊci – mówi∏ podczas mszy Êw. przewodniczàcy Eucharystii biskup polowy WP Józef
Guzdek. Zwracajàc si´ do kombatantów
podkreÊli∏, ˝e w chwili próby zdali egzamin
z wiernoÊci i ocalili honor Ojczyzny – historia Polski pisana w tamtym czasie krwià nie
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po∏udnie, przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza, po odegraniu hymnu paƒstwowego przez Orkiestr´ Reprezentacyjnà WP nastàpi∏a uroczysta zmiana
posterunku honorowego przed Grobem
Nieznanego ˚o∏nierza. Apel Pami´ci odczyta∏ ppor. Andrzej Perkowski z batalionu re-

prezentacyjnego WP, który tak˝e wystawi∏
wojskowà asyst´ honorowà. Uczestniczàcy w uroczystoÊci minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, w obecnoÊci szefa
Urz´du do Spraw Kombatantów i OR Jana
Józefa Kasprzyka, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anny Marii
Anders, przedstawicieli MON i kierowniczej
kadry Si∏ Zbrojnych RP, a tak˝e organizacji
pozarzàdowych, duchownych, Êrodowisk
kombatanckich i harcerzy, w swoim wystàpieniu zwróci∏ uwag´ na fakt, ˝e Polska,
która jako pierwsza pad∏a ofiarà wojny,
w hitlerowskich planach by∏a przewidziana
do wymazania z mapy Europy. PodkreÊli∏,
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˝e niepodleg∏oÊç jest najwy˝szà wartoÊcià
jakiej ka˝dy Polak ma obowiàzek broniç.
Zwracajàc si´ do kombatantów powiedzia∏
m.in., ˝e dzi´ki nim Polska mo˝e odbudowywaç niepodleg∏oÊç, zaÊ wojsko, razem
z sojusznikami z NATO, daje gwarancj´, ˝e
tamte straszliwe dnie si´ nigdy nie powtórzà... Dzi´ki sojuszowi jesteÊmy bezpieczni.
Przypomnia∏, ˝e dziÊ oddajemy ho∏d ˝o∏nierzom Rzeczypospolitej, ich dowódcom
i obywatelom, którzy przeciwstawili si´ najeêdêcy, podkreÊlajàc, ˝e cena, jakà Polska
zap∏aci∏a by∏a bezprzyk∏adna. Wspomnia∏
te˝ o ogromnych zniszczeniach i stratach,
jakie ponios∏a Warszawa oraz o 6 milionach
ofiar tej wojny.
Zwracajàc si´ do zebranych p.o. szefa
Urz´du ds. Kombatantów i OR powiedzia∏
m.in.: W tym Êwi´tym miejscu, przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza, stoimy dzisiaj
w gronie pi´ciu pokoleƒ Polaków oddajàc
ho∏d tym, którzy 78 lat temu byli dzielni, byli honorowi, byli odwa˝ni. Stajemy dziÊ tutaj
wierzàc, ˝e sà z nami cienie tych,
którzy polegli na polu chwa∏y broniàc ojczyzny przed najazdem
niemieckim i sowieckim... To Marsza∏ek Pi∏sudski w 1933 roku proponowa∏, aby st∏amsiç nazizm,
aby st∏amsiç narodowy socjalizm.
Proponowa∏ to naszym sojusznikom,
szczególnie Francji. Ale wówczas
Êwiat milcza∏. A kiedy brakuje danemu pokoleniu odwagi, to pokolenie i nast´pne p∏acà krwià. I tak
si´ sta∏o. W 1939 roku niemiecka
III Rzesza napad∏a na
Polsk´ dzia∏ajàc w sojuszu z drugim paƒstwem
odpowiedzialnym za wybuch II wojny Êwiatowej, z sowieckà Rosjà.
I wtedy Polska pierwsza
powiedzia∏a „nie“ i w samotnym boju, opuszczona przez sojuszników walczy∏a o swojà
niepodleg∏oÊç. Broni∏a
te˝ honoru Europy...
Po wystàpieniu ministra odby∏a si´ ceremonia sk∏adania
przez delegacje kombatantów,
instytucji, zwiàzków i stowarzyszeƒ, wieƒców na p∏ycie Grobu
Nieznanego ˚o∏nierza. W uroczystoÊci przed Grobem Nieznanego
˚o∏nierza uczestniczyli przedstawiciele ZG ZKRPiBWP. Wieniec
na p∏ycie GN˚ z∏o˝y∏a delegacja
w sk∏adzie – prezes ZG p∏k dr
hab. Ryszard Sobierajski oraz
sekretarz generalny ZG p∏k Waldemar Wojtan (patrz ok∏adka).

Nast´pnie orkiestra odegra∏a „PieÊƒ
Reprezentacyjnà Wojska Polskiego“. UroczystoÊç zakoƒczy∏a defilada pododdzia∏ów reprezentacyjnych WP oraz pocztów
sztandarowych organizacji kombatanckich
i proobronnych.

P

odczas popo∏udniowego uroczystego spotkania w Pa∏acu Belwederskim, w którym Zwiàzek reprezentowa∏
prezes ZG p∏k dr hab. Ryszard Sobierajski
oraz prezes Mazowieckiego Zarzàdu Wojewódzkiego p∏k Józef KoleÊnicki, Jan Józef Kasprzyk, p.o. Szefa UdSKiOR odznaczy∏ Medalami „Pro Patria“ – Bogus∏aw´
Kazimier´ Markowskà a, Jana Sobieskiego, ks. prof. Waldemara Chrostowskiego,
ks. pra∏ata Bogdana Barto∏da oraz Micha∏a
Janiszewskiego. Pamiàtkowe ryngrafy otrzymali Kazimierz Klimczak i Henryk Prajs.
W uznaniu szczególnych zas∏ug dla Polski tych jej obywateli, którzy w latach 19561989 z nara˝eniem w∏asnego ˝ycia, wolnoÊci, majàtku lub praw pracowniczych anga˝owali si´ w dzia∏alnoÊç antykomunistycznà zmierzajàcà do odzyskania suwerennoÊci i niepodleg∏oÊci Ojczyzny lub byli
z tych powodów represjonowani, Jan Józef
Kasprzyk uhonorowa∏ odznakà „Dzia∏acza
opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych“:
Êp. Wies∏awa G´sickiego, Êp. Stanis∏awa
Mazurkiewicza, Iren´ Zofi´ Romaszewskà,
Jaros∏awa Wartaka, Kazimierza Wilka oraz
Piotra Wójcika.
ADAM STASI¡SKI

Fot. Alina Nowacka-Brysiak (UdsKiOR)

domaga si´ ˝adnej korekty. Ma jednà wersj´ – prawdziwà! Dlatego z niepokojem patrzymy na poczynania niektórych narodów
Europy, których historycy i politycy chcà
rozmyç, a nawet zrzuciç odpowiedzialnoÊç
za skutki rozp´tanej wojny. Szczególnie
bolesne jest Êwiadome zamazywanie ró˝nicy pomi´dzy agresorem a ofiarà – powiedzia∏. Eucharysti´ koncelebrowali kapelani
Ordynariatu Polowego ks. p∏k SG Zbigniew
K´pa, notariusz Kurii Ordynariatu Polowego, ks. kmdr rez. Janusz Bàk, delegat biskupa polowego ds. duszpasterstwa kombatantów, ks. pp∏k Mariusz To∏wiƒski, proboszcz katedry polowej.

SPOTKANIE KIEROWNICTW ZWIÑZKU KOMBATANTÓW
RP i BWP i ZWIÑZKU ˚O¸NIERZY WOJSKA POLSKIEGO
22 SIERPNIA 2017 r. ODBYŁO SIĘ W WARSZAWIE SPOTKANIE KIEROWNICTW
ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH
I ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO.
Na wstępie przedstawiono cele i zadania statutowe obu Związków,
a także najważniejsze działania podejmowane w 2017 r. oraz w latach
następnych. Przedyskutowano najistotniejsze kwestie znajdujące się
w sferze wspólnych zainteresowań. Ustalono tryb przepływu informacji i komunikowania się pomiędzy Związkiem Kombatantów RP i BWP
i Związkiem Żołnierzy WP.
Podczas spotkania zadeklarowano wolę współpracy także
w zakresie działań służących
doskonaleniu pracy oraz wspierania działań dotyczących polepszenia sytuacji prawnej i materialnej czlonków naszych Organizacji.
Spotkanie w opinii wszystkich biorących w nim udział
przebiegło w serdecznej i merytorycznej atmosferze.
(red)

Fot. Alina Nowacka-Brysiak

spotkaniu udział wzięli: ze strony Związku
Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych:
• płk dr hab. RYSZARD
SOBIERAJSKI, Prezes Zarządu
Głównego [;
• kmdr HENRYK L. KALINOWSKI, Wiceprezes ZG;
• płk WALDEMAR WOJTAN, Sekretarz Generalny ZG:
Obecny był płk ZBIGNIEW
ŻUROWSKI, dyrektor biura ZG
Związku.
Ze strony Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
• płk MAREK BIELEC, Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego [;
• płk JAN KACPRZAK, Sekretarz Generalny ZG ZŻWP;
• płk HENRYK BUDZYŃSKI, Wiceprezes ZG ds. społecznych;
• płk MIŁOSZ BIAŁY, Wiceprezes ZG ds. socjalno-zdrowotnych.
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100. ROCZNICA
POWSTANIA
B¸¢KITNEJ
ARMII
koƒcowej fazie “Wielkiej Wojny“ – pierwszej wojny Êwiatowej — na terenie Francji
powsta∏a Armia Polska, okreÊlana z racji koloru mundurów B∏´kitnà Armià.
Zgodnie z dekretem prezydenta R. Poinacare’go z 4 czerwca 1917 r. by∏a to ochotnicza formacja wojskowa. Do s∏u˝by w jej
szeregach zg∏osili si´ Polacy s∏u˝àcy
w wojsku francuskim i rosyjskim, jeƒcy
wojenni z armii austro-w´gierskiej i niemieckiej (35 tys.), ochotnicy ze Stanów
Zjednoczonych (ok. 22 tys.), Brazylii
(300 osób) Kanady i innych paƒstw Ameryki Po∏udniowej, a tak˝e Polacy z Holandii. Na mocy uk∏adu z 28 wrzeÊnia
1917 r. w jej sk∏ad wesz∏y formacje
wojskowe utworzone tak˝e na obczyênie
m.in. 4. Dywizja Strzelców pieszych
gen. L. ˚eligowskiego i 5. Dywizja Syberyjska p∏k. W. Czumy. Pierwszym dowódcà armii by∏ Francuz gen. L. Archinard, a od 4 paêdziernika 1918 r. gen.
Józef Haller. W tym samym roku niektóre jednostki walczy∏y w Wogezach i Szampanii. Po zakoƒczeniu I wojny Êwiatowej
nastàpi∏a reorganizacja i rozbudowa 70-tysi´cznej wówczas armii. W okresie od

W

kwietnia do czerwca 1919 r., liczàca ok.
100 tys. ˝o∏nierzy, wraz z ca∏ym wyposa˝eniem zosta∏a przetransportowana do
Polski. Bra∏a udzia∏ w walkach polskoukraiƒskich na terenie Galicji Wschodniej i na Wo∏yniu. We wrzeÊniu tego samego roku w∏àczono jà do struktur odrodzonego Wojska Polskiego.
W lipcu br. odby∏y si´ w Warszawie
uroczystoÊci z okazji 100. rocznicy utworzenia B∏´kitnej Armii oraz Âwi´ta
43 Pu∏ku Strzelców Legionu Bajoƒczyków, których organizatorem by∏ Spo∏eczny Komitet Obchodów 100-lecia Polskiego Czynu Niepodleg∏oÊciowego. Poprzedzi∏a je msza Êw. w Katedrze Polowej WP
celebrowana przez ks. p∏k. Zbigniewa K´p´, podczas której przekazano urn´ z ziemià z cmentarza ˝o∏nierzy tej formacji
w Niagara on the Lake w Kanadzie,
gdzie istnia∏ amerykaƒski obóz werbunkowy dla Polaków.
W godzinach popo∏udniowych przed
Pomnikiem Czynu Zbrojnego Polonii
Amerykaƒskiej na warszawskim ˚oliborzu odby∏a si´ uroczystoÊç rocznicowa
z udzia∏em przedstawicieli Êrodowisk polonijnych z USA i Kanady, w∏adz stolicy,

omnik, przed którym odbyła się uroczystość, odsłonięty został uroczyście 14 sierpnia 1998 roku. Powstał ze składek naszych rodaków
mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Autorem dzieła, upamiętniającego wkład Polaków z Ameryki w odzyskanie przez nasz kraj niepodległości w latach 1918-1920, jest artysta-rzeźbiarz Andrzej Pityński, mieszkający na stałe w Nowym Jorku od 1974 roku, kiedy to po ukończeniu krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych wyemigrował za ocean. Urodził się i wychowywał w Ulanowie na Podkarpaciu. Obecnie jest znanym w USA artystą i należy do elitarnego klubu 70 najwybitniejszych rzeźbiarzy amerykańskich. Jego autorstwa są dwa pomniki w USA poświęcone zbrodni katyńskiej stojące
w New Jersey City oraz w centrum Baltimore. Znany jest z wielu rzeźb o tematyce patriotycznej nawiązujących do dziejów polskiego oręża, prezentujących także postacie słynnych Polaków. Prace artysty znajdują się także
w zbiorach Muzeum WP w Warszawie. Żoliborski monument usytuowany
w pobliżu Placu Grunwaldzkiego przedstawia trzech żołnierzy w błękitnych
mundurach, wyłaniających się z zielonych morskich fal. U stóp pomnika
widnieje napis: Dla Ojczyzny ratowania rzucim się przez morze. Na grzbietach
fal umieszczone są nazwy miejscowości, w których formowała się i walczyła
Błękitna Armia. Rzeźba wykonana została przez artystę w pracowni na
Manhattanie w Nowym Jorku i przetransportowana fragmentami drogą
morską do Polski.

P
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organizacji kombatanckich i wojska. Licznie przybyli mieszkaƒcy Warszawy. Uczestniczàcy w uroczystoÊci minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powiedzia∏ m.in., ˝e B∏´kitna Armia by∏a
tà si∏à narodu polskiego, która odegra∏a istotnà
rol´ w odzyskaniu przez nas niepodleg∏oÊci,
a zw∏aszcza w czasie gdy Polska sama walczy∏a
o kszta∏t swoich granic. Wskaza∏ na ogromne zas∏ugi w dzia∏aniach organizacyjnych genera∏a
Hallera i Êrodowisk polonijnych oby Ameryk.
Apel Poleg∏ych odczyta∏ oficer batalionu reprezentacyjnego WP, którego ˝o∏nierze wraz z Orkiestrà Wojskowà z Warszawy, zapewnili opraw´
ceremonialnà i muzycznà uroczystoÊci. Na zakoƒczenie z∏o˝ono wieƒce i wiàzanki kwiatów.

Fot. Piotr Zi´tka

We wrzeÊniu br. na budynku Dowództwa
Garnizonu Warszawa przy placu marsza∏ka J. Pi∏sudskiego ods∏oni´ta zosta∏a tablica pamiàtkowa
w ho∏dzie B∏´kitnej Armii gen. Józefa Hallera
oraz pami´ci prezydenta Republiki Francuskiej
Raymonda Poincar¯, który swoim dekretem
z 4 czerwca 1917 r. powo∏a∏ w swoim kraju t´ formacj´. Podczas uroczystoÊci chór Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego WP wyst´pujàc
w mundurach Hallerczyków, odtworzy∏ inscenizacj´ przysi´gi ˝o∏nierzy Armii Polskiej we Francji
oraz odÊpiewa∏ rot´ ochotników. Aktu ods∏oni´cia tablicy dokona∏ podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciech Fa∏kowski w obecnoÊci genera∏ów z instytucji MON i attach¯ obrony Ambasady Francuskiej w Warszawie. W wystàpieniu nawiàza∏ do
genezy B∏´kitnej Armii i przypomnia∏ o jej znaczàcej roli w odzyskaniu przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. UroczystoÊç zakoƒczy∏a ceremonia z∏o˝enia pod tablicà kwiatów.
ADAM STASI¡SKI

NIAGARA ON THE LAKE

W

podnios∏ej uroczystoÊci zwiàzanej z rocznicà 100-lecia
B¸¢KITNEJ ARMII gen. Józefa HALLERA, uczestniczy∏o liczne grono
znamienitych goÊci – kawaler Orderu
Virtuti Militari kpt. Zbigniew Gondek,
ks. biskup Mateusz Francis Ustrzycki,
Ambasador Kanady w Polsce Steven
de Bore, sekretarz stanu Kancelarii
Prezydenta RP Adam Kwiatkowski,
charge d’affaires RP ¸ukasz Weremiuk,
burmistrz Niagara on the Lake Pat
Darte, attach¯ obrony p∏k Cezary Kiszkowiak, Konsul Generalny RP w Toronto Grzegorz Morawski, dowódca 12. Brygady Zmotoryzowanej w Szczecinie
p∏k. Piotr Trytek wraz z delegacjà, doradca Szefa Urz´du do Spraw Kombatantów i OR Magdalena Marta, Konsul Magdalena Borowska, MPP St.
Catharines James Bradley, Mayor St.
Catharines Walter Sendzik i liczni
przedstawiciele organizacji polonijnych, harcerstwa, organizacji kombatanckich, m∏odzie˝ szkolna.
UroczystoÊç mia∏a charakter pielgrzymki, przewodzili jej Wincenty Konopczyk,
pp∏k Ted Opitz i Ryszard Bucko. Odegrano
hymny narodowe – Kanady, USA, Polski,
Francji, na maszt wciàgni´to flagi tych
paƒstw, a nast´pnie msz´ Êw. celebrowa∏
ks. bp Mateusz Ustrzycki w asyÊcie ks.
Janusza B∏a˝ejaka, ks. Antoniego Degustisa, ks. Czes∏awa Krysza. Po bardzo podnios∏ym patriotycznym kazaniu uczczono
pami´ç ˝o∏nierzy B∏´kitnej Armii. Po mszy,
po odegraniu przez tr´bacza sygna∏u odby∏ si´ Apel Poleg∏ych, zagrzmia∏a salwa
honorowa plutonu 10. Baterii.
Attach¯ obrony przy Ambasadzie RP
w Ottawie p∏k Cezary Kiszkowiak podzi´kowa∏ za zaproszenie, powiedzia∏
˝e to ogromny zaszczyt byç tu i uczestniczyç w tak wyjàtkowym dla pami´ci
o „Hallerczykach“ wydarzeniu, w 100-lecie czynu zbrojnego Polonii amerykaƒskiej
i kanadyjskiej.
Bolesna historia Polski
sprawi∏a, ˝e przyjechaliÊcie
do Kanady po II wojnie Êwiatowej, szukajàc nowej ojczyzny. Przyjazna Kanada przyj´∏a zarówno naszych ˝o∏nierzy
jak i cywilów, zaopiekowa∏a
si´ nimi i da∏a im nowy dom.
Jednak Wy nie zapomnieliÊcie
równie˝ o swojej prawdziwej
ojczyênie i o swoich korzeniach, od dziesiàtek lat kultywujecie tradycje polskiego

or´˝a a swoje dzieci, wnuki i prawnuki
wychowujecie na prawdziwych polskich
patriotów, którzy kontynuujà Wasze dziedzictwo umacniania polskich tradycji,
wojskowych w Kanadzie, za co jako ˝o∏nierz serdecznie dzi´kuj´!
Wspó∏czesny Êwiat i sytuacja w Europie Wschodniej po raz kolejny udowadniajà nam, ˝e wolnoÊç i niepodleg∏oÊç nie
jest dana nam na zawsze, trzeba jà codziennie piel´gnowaç i stale o nià walczyç – powiedzia∏ attach¯ obrony.
Cmentarz Wojenny w Niagara on the Lake jest miejscem, gdzie corocznie, w drugà
niedziel´ czerwca, Polonia sk∏ada ho∏d
i czci pami´ç ˝o∏nierzy gen. Józefa Hallera.
Pierwsza oficjalna pielgrzymka do grobów ˝o∏nierzy mia∏a miejsce w sobot´ 31 maja 1919 roku.
kpt. STEFAN MIERZWA
ZKRPiBWP, St. Catharines
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O TYM W A R T O W I E D Z I E å
UPRAWNIENIA – WYKAZ UPRAWNIE¡,
U Z Y S K I W A N I E U P R A W N I E ¡ cz. 1
WYKAZ UPRAWNIE¡: 1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uprawnienia kombatanta lub ofiary represji okresu wojennego i powojennego;
Uprawnienia wdowy lub wdowca po kombatancie lub ofierze represji;
Uprawnienia osoby deportowanej do pracy przymusowej;
Uprawnienia cz∏onka rodziny ofiary zbiorowych wystàpieƒ wolnoÊciowych w latach 1956-1989;
Uprawnienia osoby Êwiadczàcej prac´ na rzecz nielegalnych organizacji politycznych lub
zwiàzków zawodowych lub pozostajàcej bez pracy na skutek represji politycznych;
Uprawnienia dzia∏acza opozycji antykomunistycznej/osoby represjonowanej z powodów politycznych;
Uprawnienia ˝o∏nierza zast´pczej s∏u˝by wojskowej;
Uprawnienia osób zamieszka∏ych za granicà.

UZYSKIWANIE UPRAWNIE¡
KOMBATANTA LUB OFIARY REPRESJI
Decyzje o przyznaniu uprawnieƒ kombatanckich wydaje Szef Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie:
1. udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby oraz
2. rekomendacji stowarzyszenia w∏aÊciwego dla okreÊlonego rodzaju dzia∏alnoÊci
kombatanckiej.
Wniosek o przyznanie uprawnieƒ kombatanckich nale˝y z∏o˝yç w formie wype∏nionego i podpisanego kwestionariusza. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:
1. ˝yciorys ze szczególnym uwzgl´dnieniem dzia∏alnoÊci kombatanckiej lub doznanych represji,
2. dwie aktualne fotografie w formacie
3x4 cm (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datà urodzenia),
3. dowód posiadania statusu emeryta lub
rencisty (np. legitymacj´ emeryta lub rencisty, odcinek emerytury lub renty),
4. dowody potwierdzajàce dzia∏alnoÊç kombatanckà lub doznane represje (np. dokumenty pochodzàce z okresu dzia∏alnoÊci kombatanckiej lub doznanych represji, zaÊwiadczenia w∏aÊciwych instytucji, urz´dów i archiwów, publikacje, opinie Êrodowiska kombatanckiego, pisemne oÊwiadczenia Êwiadków),
5. rekomendacj´ wniosku wystawionà przez
stowarzyszenie w∏aÊciwe dla okreÊlonego rodzaju dzia∏alnoÊci kombatanckiej lub okreÊlonego rodzaju doznanych represji,
6. pe∏nomocnictwo (w przypadku osób
dzia∏ajàcych przez pe∏nomocnika).
Uwaga: Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwyk∏ego pobytu albo siedziby
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, je˝eli
nie ustanowi∏a pe∏nomocnika do prowadzenia
sprawy zamieszka∏ego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie dzia∏a za poÊrednictwem konsula
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Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiàzana
wskazaç w Rzeczypospolitej Polskiej pe∏nomocnika do dor´czeƒ, chyba ˝e dor´czenie
nast´puje za pomocà Êrodków komunikacji
elektronicznej. W razie nie wskazania pe∏nomocnika do dor´czeƒ przeznaczone dla tej
strony pisma pozostawia si´ w aktach sprawy
ze skutkiem dor´czenia.
Wniosek sk∏adamy osobiÊcie w punkcie
informacyjnym Urz´du albo nadsy∏amy pocztà
na adres Urz´du.
UZYSKIWANIE UPRAWNIE¡ WDOWY
LUB WDOWCA PO KOMBATANCIE
LUB OFIERZE REPRESJI
Decyzje o przyznaniu uprawnieƒ przys∏ugujàcych wdowom lub wdowcom pozosta∏ym
po kombatantach i innych osobach uprawnionych wydaje Szef Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku osoby zainteresowanej.
Wniosek nale˝y z∏o˝yç w formie wype∏nionego i podpisanego kwestionariusza. Do
wniosku nale˝y do∏àczyç:
1. odpis aktu zgonu ma∏˝onka;
2. jednà aktualnà fotografi´ w formacie
3x4 cm (opisanà na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datà urodzenia);
3. kopi´ dowodu osobistego,
4. dowód posiadania statusu emeryta lub
rencisty (np. legitymacj´ emeryta lub rencisty, odcinek emerytury lub renty);
W przypadku, gdy zmar∏y ma∏˝onek nie
posiada∏ uprawnieƒ na podstawie ustawy
o kombatantach..., do wniosku nale˝y ponadto do∏àczyç:
1. krótki opis dzia∏alnoÊci kombatanckiej
lub/i represji (rodzaj i okres), jakim by∏ poddany;
2. dowody potwierdzajàce dzia∏alnoÊç kombatanckà bàdê doznane represje (np. dokumenty
pochodzàce z okresu dzia∏alnoÊci kombatanckiej lub represji, zaÊwiadczenia w∏aÊciwych instytucji, urz´dów i archiwów, publikacje, opi-

nie Êrodowisk kombatanckich lub osób represjonowanych, pisemne oÊwiadczenia Êwiadków);
3. rekomendacj´ w∏aÊciwego stowarzyszenia kombatanckiego lub osób represjonowanych (nie ma obowiàzku zapisania si´ do stowarzyszenia).
Uwaga: Rekomendacje udzielane sà przez
stowarzyszenia nieodp∏atnie. Nie ma te˝ wymogu cz∏onkostwa w stowarzyszeniu udzielajàcym rekomendacji.
4. pe∏nomocnictwo (w przypadku osób
dzia∏ajàcych przez pe∏nomocnika).
Uwaga: Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwyk∏ego pobytu albo siedziby
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, je˝eli
nie ustanowi∏a pe∏nomocnika do prowadzenia
sprawy zamieszka∏ego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie dzia∏a za poÊrednictwem konsula
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiàzana
wskazaç w Rzeczypospolitej Polskiej pe∏nomocnika do dor´czeƒ, chyba ˝e dor´czenie
nast´puje za pomocà Êrodków komunikacji
elektronicznej. W razie nie wskazania pe∏nomocnika do dor´czeƒ przeznaczone dla tej
strony pisma pozostawia si´ w aktach sprawy
ze skutkiem dor´czenia.
Wniosek nadsy∏amy pocztà na adres Urz´du albo sk∏adamy osobiÊcie w punkcie informacyjnym.
UZYSKIWANIE UPRAWNIE¡ OSOBY
DEPORTOWANEJ DO PRACY
PRZYMUSOWEJ
Decyzje o przyznaniu uprawnienia do
Êwiadczenia pieni´˝nego dla osób deportowanych do pracy przymusowej wydaje Szef
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku osoby zainteresowanej oraz opinii
w∏aÊciwego stowarzyszenia osób poszkodowanych. Wniosek nale˝y z∏o˝yç w formie wype∏nionego i podpisanego kwestionariusza. Do
wniosku nale˝y do∏àczyç:

1. ˝yciorys ze szczególnym uwzgl´dnieniem dzia∏alnoÊci kombatanckiej lub doznanych represji,
2. kserokopi´ dowodu osobistego,
3. dowód posiadania statusu emeryta lub
rencisty (np. legitymacj´ emeryta lub rencisty, odcinek emerytury lub renty),
4. dowody potwierdzajàce deportacj´ do
pracy przymusowej (np. dokumenty z miejsca
wykonywania pracy przymusowej, zaÊwiadczenia w∏aÊciwych instytucji, urz´dów i archiwów, pisemne oÊwiadczenia Êwiadków),
5. opini´ wystawionà przez stowarzyszenie w∏aÊciwe dla okreÊlonego rodzaju doznanych represji,
Uwaga: Opinie wystawiane sà przez stowarzyszenia nieodp∏atnie. Nie ma te˝ wymogu
cz∏onkostwa w stowarzyszeniu udzielajàcym
rekomendacji.
6. pe∏nomocnictwo (w przypadku osób
dzia∏ajàcych przez pe∏nomocnika).
Uwaga: Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwyk∏ego pobytu albo siedziby
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, je˝eli
nie ustanowi∏a pe∏nomocnika do prowadzenia
sprawy zamieszka∏ego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie dzia∏a za poÊrednictwem konsula
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiàzana
wskazaç w Rzeczypospolitej Polskiej pe∏nomocnika do dor´czeƒ, chyba ˝e dor´czenie nast´puje za pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej. W razie nie wskazania pe∏nomocnika do dor´czeƒ przeznaczone dla tej strony
pisma pozostawia si´ w aktach sprawy ze
skutkiem dor´czenia.

Wniosek sk∏adamy osobiÊcie w punkcie
informacyjnym Urz´du albo nadsy∏amy pocztà
na adres Urz´du.
UZYSKIWANIE UPRAWNIE¡
CZ¸ONKÓW RODZIN OFIAR
ZBIOROWYCH WYSTÑPIE¡
WOLNOÂCIOWYCH W LATACH
1956-1989
Decyzj´ o przyznaniu zadoÊçuczynienia
wydaje Szef Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych. Wyp∏aty Êwiadczenia pieni´˝nego dokonuje Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych,
w terminie miesiàca od dnia dor´czenia
cz∏onkowi rodziny decyzji o przyznaniu
Êwiadczenia pieni´˝nego. Wniosek nale˝y z∏o˝yç w formie wype∏nionego i podpisanego
kwestionariusza. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:
1. odpis skrócony aktu zgonu ofiary zbiorowego wystàpienia wolnoÊciowego,
2. odpis skrócony aktu stanu cywilnego
potwierdzajàcego zawarcie ma∏˝eƒstwa albo
stopieƒ pokrewieƒstwa z tà osobà,
3. informacj´ o przyznaniu, na podstawie
art. 82 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przez Prezesa Rady Ministrów p∏atnej jednorazowo renty specjalnej z tytu∏u Êmierci osób, w grudniu 1970 r. na Wybrze˝u
(w Elblàgu, Gdaƒsku, Gdyni i Szczecinie),
4. pe∏nomocnictwo (w przypadku osób
dzia∏ajàcych przez pe∏nomocnika).
Uwaga: Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwyk∏ego pobytu albo siedziby
w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym paƒ-

stwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, je˝eli
nie ustanowi∏a pe∏nomocnika do prowadzenia
sprawy zamieszka∏ego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie dzia∏a za poÊrednictwem konsula
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiàzana
wskazaç w Rzeczypospolitej Polskiej pe∏nomocnika do dor´czeƒ, chyba ˝e dor´czenie
nast´puje za pomocà Êrodków komunikacji
elektronicznej. W razie nie wskazania pe∏nomocnika do dor´czeƒ przeznaczone dla tej
strony pisma pozostawia si´ w aktach sprawy
ze skutkiem dor´czenia.
Uwaga: Âwiadczenie pieni´˝ne nie
p r z ys ∏ u g u j e o s o b o m , k t ó r y m n a p o d s t awie art. 82 ust. 1 ustawy z 17 grudnia
1 9 9 8 r . o e m e r y t u r a c h i r e n t a c h z F u nd u s z u U b e z p i e c z e ƒ S p o ∏ e c z n y c h P r ezes Rady Ministrów przyzna∏ p∏atnà
jednorazowo rent´ specjalnà z tytu∏u
Êmierci osób poleg∏ych w grudniu
1970 r. na Wybrze˝u (w Elblàgu,
G d a ƒ s k u , G d y n i i S z c z e c i n i e ) . W p r z ypadku gdy cz∏onek rodziny ofiary
z b i o r o w e g o w y s t à p i e n i a w o l n o Ê c i owego otrzyma∏ p∏atnà jednorazowo
rent´ specjalnà w wysokoÊci ni˝szej
ni˝ okreÊlona w niniejszej ustawie,
p r z y s ∏ u g u j e m u Ê w i a d c z e n i e p i e n i ´ ˝ne w kwocie stanowiàcej ró˝nic´
m i ´ d z y w y s o k o Ê c i à Ê w i a d c z e n i a p i en i ´ ˝ n e g o p r z y s ∏ u g u j à c e g o n a p o d s t awie niniejszej ustawy a wysokoÊcià
przyznanej renty specjalnej.
Wniosek sk∏adamy osobiÊcie w punkcie
informacyjnym Urz´du albo nadsy∏amy pocztà
na adres Urz´du.
cdn

KOMUNIKAT UDSKiOR W SPRAWIE WNIOSKÓW O POTWIERDZENIE
STATUSU DZIA¸ACZA OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ LUB
OSOBY REPRESJONOWANEJ Z POWODÓW POLITYCZNYCH

W

zwiàzku z tym, ˝e w ostatnim okresie wp∏ywajà do
UdsKiOR liczne niekompletne wnioski o potwierdzenie statusu dzia∏acza opozycji antykomunistycznej
lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, do których
nie jest za∏àczona ani decyzja administracyjna Prezesa Instytutu
Pami´ci Narodowej w sprawie spe∏niania warunków, o których
mowa w art. 4 ustawy o dzia∏aczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych albo
dokument potwierdzajàcy nadanie Krzy˝a WolnoÊci i SolidarnoÊci, ani jakikolwiek materia∏ dowodowy potwierdzajàcy prowadzonà dzia∏alnoÊç lub doznane represje, przypominamy, ˝e formularz wniosku, zasady i procedura potwierdzania ww. statusów
oraz harmonogram czynnoÊci poprzedzajàcych wystàpienie
z wnioskiem o potwierdzenie statusu zosta∏y udost´pnione dla
Paƒstwa na stronie internetowej Urz´du.
Prawid∏owe przygotowanie wniosku o potwierdzenie statusu
dzia∏acza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz za∏àczenie do niego wymaga-

nych dokumentów (decyzja prezesa IPN lub dokument potwierdzajàcy nadanie Krzy˝a WolnoÊci i SolidarnoÊci) oraz dowodów
potwierdzajàcych prowadzonà dzia∏alnoÊç lub doznane represje
przyspieszajà rozpoznanie wniosku przez Szefa UdSKiOR.
Dlatego uprzejmie prosimy ˝eby:
1. wniosek o potwierdzenie statusu zawiera∏ szczegó∏owy
opis prowadzonej dzia∏alnoÊci lub doznanych przez wnioskodawc´ represji oraz by∏ podpisany,
2. do wniosku by∏a za∏àczona decyzja administracyjna Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej w sprawie spe∏niania warunków,
o których mowa w art. 4 ustawy o dzia∏aczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych albo dokument potwierdzajàcy nadanie Krzy˝a WolnoÊci i SolidarnoÊci,
3. do wniosku by∏ za∏àczony materia∏ dowodowy potwierdzajàcy prowadzonà dzia∏alnoÊç lub doznane represje, zarówno dokumenty posiadane przez wnioskodawc´, jak i te, które zosta∏y
uzyskane z Instytutu Pami´ci Narodowej.

19

