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Dokoƒczenie na str. 4 [ 

W sierpniu br. min´∏o 80 lat od po-
wo∏ania Polskich Si∏ Zbrojnych
w ZSRR – formacji, która po prze-
kszta∏ceniach strukturalnych i organi-
zacyjnych jako 2. Korpus Polski za-
koƒczy∏a swój bojowy szlak walkami
w kampanii w∏oskiej pod Monte Cas-
sino, Ankonà i Bolonià. 

PPowstanie armii Andersa, jak jà
popularnie nazywano, by∏o re-
zultatem podpisanego 30 lipca

1941 r. uk∏adu Sikorski-Majski. Przewi-
dywa∏ on m.in. przywrócenie stosunków
dyplomatycznych mi´dzy obu paƒstwami,
a w artykule 4. zapisano: Rzàd Zwiàzku
Socjalistycznych Republik Rad oÊwiad-
cza swà zgod´ na utworzenie na teryto-
rium Zwiàzku Socjalistycznych Republik
Rad armii polskiej, której dowódca b´-
dzie mianowany przez rzàd Rzeczypospo-
litej Polskiej w porozumieniu z rzàdem
Zwiàzku Socjalistycznych Republik Rad.
W protokole dodatkowym do uk∏adu
stwierdzono, ˝e z chwilà przywrócenia
stosunków dyplomatycznych rzàd Zwiàz-
ku Socjalistycznych Republik Rad udzieli
amnestii wszystkim obywatelom pol-
skim, którzy sà obecnie pozbawieni
swobody na terytorium Zwiàzku Socjali-
stycznych Republik Rad, bàdê jako jeƒcy
wojenni, bàdê z innych odpowiednich
powodów. 

Sprawy potoczy∏y si´ szybko. Ju˝ 
11 sierpnia, a wi´c kilka dni przed pod-
pisaniem umowy wojskowej b´dàcej
formalnà podstawà do formowania ar-
mii, Naczelny Wódz, genera∏ W∏adys∏aw
Sikorski powierzy∏, w uzgodnieniu z w∏a-
dzami sowieckimi, dowództwo armii
gen. dyw. W∏adys∏awowi Andersowi. 

Gen. Anders, ranny po agresji so-
wieckiej 17 wrzeÊnia 1939 r., przebijajàc
si´ ze swojà jednostkà do Rumunii, do-
sta∏ si´ do sowieckiej niewoli. W czasie
dwuletniego pobytu w wi´zieniach Êled-
czych NKWD poddawany by∏ intensyw-
nym przes∏uchaniom i bezskutecznie na-
k∏aniany do wstàpienia do Armii Czerwo-
nej. Z aresztu NKWD na moskiewskiej ¸u-
biance zosta∏ zwolniony 4 sierpnia 1941 r. 

14 sierpnia 1941 r. podpisana zosta∏a
polsko-sowiecka umowa wojskowa, która
przewidywa∏a, ˝e utworzone w mo˝liwie
najkrótszym czasie polskie wojsko, b´dà-
ce cz´Êcià si∏ zbrojnych suwerennej Rze-
czypospolitej, b´dzie walczyç przeciwko
Niemcom wspólnie z Armià Czerwonà
i wojskami innych paƒstw sojuszniczych.
LiczebnoÊç formowanej armii nie mog∏a
przekroczyç 30 tys. ˝o∏nierzy. 

Pod koniec sierpnia w gmachu pol-
skiej ambasady w Moskwie odby∏a si´
pierwsza odprawa prowadzona przez
gen. Andersa, na której przedstawi∏ obsa-
d´ personalnà dowództwa i sztabu oraz
przewidzianà struktur´ organizacyjnà ar-
mii. Dwa wa˝ne stanowiska, szefa sztabu
oraz kwatermistrza obj´li odpowiednio
p∏k Leopold Okulicki (w przysz∏oÊci ostat-

ni dowódca AK) oraz pp∏k Stanis∏aw
Pstrokoƒski. Dowódcami dwóch pierw-
szych dywizji zostali: 5. Wileƒskiej Dywi-
zji Piechoty – gen. bryg. Mieczys∏aw Boru-
ta-Spiechowicz, a 6. Lwowskiej Dywizji
Piechoty gen. bryg. Micha∏ Tokarzewski-
Karaszewicz. 

Pilnà sprawà by∏o ustalenie liczby Po-
laków przebywajàcych w ZSRR, w tym ilu
z nich jest zdolnych do s∏u˝by wojskowej.
Pytane o to w∏adze sowieckie udziela∏y
niejednoznacznych odpowiedzi, twier-
dzàc ˝e jest ich ∏àcznie od 381 do 390 tys.
Gen. Anders dowiedzia∏ si´ z poufnych
êróde∏, ˝e jest ich ponad 475 tys., co i tak
by∏o liczbà znacznie zani˝onà. Ponadto,
mimo ˝e amnestia obj´∏a wszystkich oby-
wateli polskich, to w pierwszym okresie
zwalniane by∏y osoby starsze i schorowa-
ne. M∏odych starano si´ zatrzymaç jako
rezerw´ darmowej si∏y roboczej. Sytuacja
uleg∏a zmianie dopiero po stanowczej in-
terwencji i utworzeniu sieci delegatur am-
basady polskiej w Archangielsku, Sarato-
wie, Czelabiƒsku, Czka∏owie, W∏adywo-
stoku i innych miejscowoÊciach, które ob-
j´∏y nadzór nad zwalnianymi – zaopatry-
wa∏y ich w dokumenty, pieniàdze, odzie˝
i ˝ywnoÊç. 

W po∏owie sierpnia w prowadzo-
nych przez NKWD obozach rozpo-
cz´∏y prace polskie komisje rekruta-
cyjne, które do po∏owy wrzeÊnia za-
kwalifikowa∏y jako zdolnych do pe∏-
nienia s∏u˝by blisko 25 tys. osób
spoÊród zg∏aszajàcych si´ jeƒców
i internowanych. By∏o wÊród nich za-
ledwie nieco ponad dwa tysiàce ofi-
cerów. Rozpocz´to wi´c poszukiwa-
nia kilkunastu tysi´cy zaginionych,
o losie których nic nie by∏o wiadomo.

Z SYBE-
RYJSKICH
¸AGRÓW
POD 
MONTE
CASSINO 
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Indagowani w tej sprawie sowieccy oficje-
le, mimo i˝ przedstawiano nazwy oficer-
skich obozów, a nawet imienne listy ofice-
rów, udzielali wymijajàcych odpowiedzi –
ich los by∏ im jakoby nieznany, rzekomo
uciekli do Mand˝urii lub zaton´li w bar-
kach na morzu Barentsa. Prawda wysz∏a
na jaw po ujawnieniu przez Niemców
zbrodni katyƒskiej, co sta∏o si´ g∏ównym
powodem zerwania, w 1943 r., polsko-so-
wieckich stosunków dyplomatycznych. 

Rekrutacja ju˝ w pierwszej fazie napo-
tyka∏a na trudnoÊci. Jednà z nich by∏a de-
finicja „obywatela polskiego”. Wed∏ug
prawa polskiego by∏ nim ka˝dy, kto przed
1 wrzeÊnia 1939 r. posiada∏ polskie oby-
watelstwo. Natomiast zdaniem strony so-
wieckiej by∏ nim jedynie ten, kto by∏ pol-
skiej narodowoÊci. Sowieci powo∏ywali
do swoich s∏u˝b pomocniczych obywateli
polskich narodowoÊci bia∏oruskiej, ukra-
iƒskiej i ˝ydowskiej oraz zakazywali im
podró˝owania do miejsc formowania Ar-
mii Polskiej. W odpowiedzi na protesty
polskiej ambasady rzàd sowiecki wysto-
sowa∏ not´, 1 grudnia 1941 r., w której od-
mawia∏ uznania za obywateli polskich
mieszkaƒców zaanektowanych przez
ZSRR wschodnich obszarów RP. Stanowi-
sko Kremla mia∏o potwierdzaç zwierzch-
noÊç ZSRR nad terytoriami zaj´tymi przez
Armi´ Czerwonà we wrzeÊniu 1939 r. 

Komisje rekrutacyjne negowa∏y to sta-
nowisko i rejestrowa∏y obywateli polskich
narodowoÊci ukraiƒskiej, bia∏oruskiej i ˝y-
dowskiej.

Przyznane Polakom jako miejsca kon-
centracji i formowania jednostek rejony
w Buzu∏uku, Tatiszczewie i Tockoje nie
spe∏nia∏y ˝adnych, uzgodnionych warun-
ków. By∏y to zapuszczone, letnie bazy
szkoleniowe. Racje ˝ywnoÊciowe by∏y mi-
nimalne. W grudniu 1941 r. obóz w Tocko-
je nie otrzyma∏ w ogóle po˝ywienia. ˚o∏-
nierze polscy mieszkali w namiotach przy
40-stopniowych mrozach, chodzili w ∏ach-
manach, a szmaty zast´powa∏y im buty.
Przydzielano im cz´sto zdobyczne mun-
dury litewskie, ∏otewskie, estoƒskie. Za-
powiedziane angielskie sorty mundurowe
mia∏y przez port w Archangielsku nadejÊç
dopiero w grudniu. Szerzy∏y si´ liczne
choroby, co przy braku lekarstw i perso-
nelu medycznego powodowa∏o zgony.
Szwankowa∏o tak˝e zaopatrzenie w broƒ
i amunicj´. 

Jednak nieustannie przybywali nowi
ochotnicy i w po∏owie paêdziernika ich
liczba przekroczy∏a przewidziany w usta-
leniach polsko-sowieckich stan etatowy
o ponad 10 tys. Gen. Anders w depeszy
do gen. Sikorskiego meldowa∏, ˝e w ist-

niejàcej sytuacji jest w stanie, majàc od-
powiednie uzbrojenie, umundurowanie
i wyposa˝enie sformowaç stutysi´cznà
armi´. 

Od po∏owy wrzeÊnia w Tatiszczewie,
w miar´ nap∏ywania sowieckiego umun-
durowania, sprz´tu i uzbrojenia pocho-
dzàcego z bie˝àcej produkcji, rozpo-
cz´to formowanie trzech pu∏ków pie-
choty i pu∏ku artylerii 5. Wileƒskiej Dywi-
zji Piechoty, która mog∏a rozpoczàç
szkolenie bojowe. Natomiast w Tockoje,
z powodu znacznych opóênieƒ w dosta-
wach uzbrojenia i wyposa˝enia, z opóê-
nieniem formowa∏a si´ 6. Lwowska
Dywizja Piechoty, w której poza eta-
tem zorganizowano 6. batalion
„Dzieci Lwowskich”. W OÊrodku Za-
pasowym armii w Tockoje rozpocz´-
to intensywne szkolenie oficerów,
podchorà˝ych, podoficerów i spe-
cjalistów poszczególnych s∏u˝b. 

3 grudnia 1941 r., odby∏o si´ na
Kremlu spotkanie gen. Sikorskiego i gen.
Andersa ze Stalinem. Gen. Sikorski za-
grozi∏ wyprowadzeniem powstajàcej
Armii Polskiej do Iranu, gdzie jak mówi∏:
klimat oraz zapewniona pomoc amery-
kaƒsko-brytyjska da∏yby mo˝e w krót-
kim czasie przyjÊç ludziom do siebie
i sformowaç silnà armi´, zastrzegajàc:
Nie stawiam ultimatum, ale gdy jest
ostra zima, wiatr i mrozy, od których ginà
ludzie, nie mo-
g´ na to patrzeç
i milczeç. Gen.
Anders stwier-
dzi∏: Nie jest to
formowanie od-
dzia∏ów, lecz
marna wegeta-
cja. Poirytowany
Stalin odpowie-
dzia∏: jeÊli Pola-
cy nie chcà si´
biç, to niech idà!
Nie mo˝emy Polaków zatrzymywaç!...
Obejdziemy si´ bez was!... Mo˝emy
wszystkich oddaç, sami damy rad´! 

W rezultacie uzgodniono, ˝e w za-
mian za rezygnacj´ z planów ewakuacji
Armii Polskiej do Iranu powstanie szeÊç
dodatkowych dywizji, liczàcych ∏àcznie
96 tys. ˝o∏nierzy oraz formacje pozadywi-
zyjne w sile 30 tys. ̋ o∏nierzy. Zdecydowano
równie˝, ˝e Armia Polska zostanie przenie-
siona w okolice Taszkientu w Azji Ârodko-
wej. 25 tys. ˝o∏nierzy przeznaczonych do
s∏u˝by w lotnictwie, marynarce i wojskach
pancernych mia∏o opuÊciç ZSRR i udaç sí
do Wlk. Brytanii oraz na Bliski Wschód.

Po przeniesieniu rejonów rozbudo-
wy armii do Uzbekistanu nadal trwa∏ na-

p∏yw ochotników.
Poza 5. i 6. dywi-
zjami piechoty roz-
pocz´to formo-
wanie 8., 9. i 10.
dywizji piechoty
oraz centrów
szkoleniowych
artylerii i broni
pancernej, a tak-
˝e pu∏ków ∏àcz-
noÊci i u∏anów.
W Krasnowodsku
nad Morzem Kas-

pijskim utworzono Ewakuacyj-
nà Stacj´ Zbiorczà. W odró˝-
nieniu od 5. i 6. dywizji, pozo-
sta∏e formowane by∏y w struk-
turach brytyjskich. 

Warto nadmieniç, ˝e do ar-
mii przyjmowano tak˝e nap∏y-
wajàcà licznie m∏odzie˝. Poczàt-
kowo do tzw. oddzia∏ów junac-
kich przyjmowano ch∏opców

i dziewcz´ta w wieku 14-18 lat, ale na po-
lecenie gen. Andersa rozpocz´to nabór
bez wzgl´du na wiek. Po umundurowa-
niu, grupa ok. 3 tys. junaków i junaczek
rozpocz´∏a, jeszcze w Rosji, szkolenie.
Ponadto dla tysi´cy polskich dzieci, cz´-
sto sierot, zag∏odzonych i chorych zorga-
nizowano przy armii szpitale dzieci´ce,
przedszkola, szko∏y, a nawet sierociƒce.

Tymczasem w wyniku poprawy sytu-
acji militarnej na froncie, Stalin usztywni∏
swoje dotychczasowe stanowisko. Wstrzy-
mano zwolnienia Polaków s∏u˝àcych
w „strojbatach”, przez co zmniejszy∏ si´
nap∏yw ochotników, ograniczono zaopa-
trzenie polskich dywizji. W tej sytuacji za-
pad∏a decyzja o przyspieszeniu ewaku-

[ Dokoƒczenie ze str. 3

Dokoƒczenie na str. 11 [ 
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KOMBATANCKIE ÂRODOWISKA FUNDAMENTEM ZWIÑZKU 

BILANS 30. LAT PRACY...
Od powstania Zwiàzku w 1990 r. do pierwszego Kongresu pi´ç lat póêniej ukszta∏towa∏y si´ ostatecznie, ∏àcznie z wyborem

w∏adz na szczeblu krajowym i wojewódzkim, poszczególne zwiàzkowe Êrodowiska. Dzia∏alnoÊç rozwin´∏o dziesi´ç: ˚o∏nierzy
WrzeÊnia 1939 r., ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, Kombatantów Wojska Polskiego, Polaków – by∏ych ˚o∏nierzy
Armii Radzieckiej, ˚o∏nierzy Armii Krajowej, ˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich, ˚o∏nierzy Armii Ludowej, Synów Pu∏ku, ˚o∏-
nierzy Polskich Oddzia∏ów Samoobrony Kresów Po∏udniowo-Wschodnich II RP, Wi´êniów Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów
Koncentracyjnych.

Ka˝de z wymienionych Êrodowisk powo∏a∏o Rad´ Krajowà oraz Rady Wojewódzkie. Przedstawiciele Rad Krajowych wcho-
dzili w sk∏ad w∏adz Zwiàzku. Dodatkowo w obr´bie poszczególnych Rad powstawa∏y liczne kluby grupujàce kombatantów – by-
∏ych ˝o∏nierzy dywizji, brygad, zgrupowaƒ partyzanckich, wi´êniów okreÊlonych obozów.

LLata 1995-2007 (g∏ównie do
IV Kongresu) to najlepszy,
najbardziej aktywny okres

pracy Rad Krajowych, a tym samym
sprawnego dzia∏ania wszystkich zwiàzko-
wych Êrodowisk zespalajàcych Zwiàzek.
To g∏ównie wówczas zorganizowano wiele
Êrodowiskowych sympozjów, konferencji
popularno-naukowych z udzia∏em zna-
nych historyków, polityków, ludzi kultury.
Tradycjà sta∏y sí podró˝e historyczne
szlakami bitew frontowych i partyzanc-
kich walk z okupantem. Publikowano
wiele materia∏ów wspomnieniowych, mo-
nografii, inicjowano budow´ pomników,
doprowadzono do ods∏oní cia, g∏ównie
w koÊcio∏ach, tablic poÊwí conych pamí -
ci ˝o∏nierzy poszczególnych jednostek.
Organizowano samodzielnie, bàdê wspó∏-
organizowano uroczystoÊci o charakterze
historycznym i patriotycznym. Wyst´po-
wano w obronie dobrego imienia ˝o∏nie-
rza polskiego wobec pojawiajàcych sí co-
raz liczniej artyku∏ów prasowych wypa-
czajàcych historí II wojny Êwiatowej.
Wiele uwagi poÊwí cano m∏odzie˝y –
spotykano sí z nià w szko∏ach, na harcer-
skich obozach. Do tradycji wesz∏o organi-
zowanie corocznych zlotów, z których
najd∏u˝ej, do wybuchu pandemii, do-
trwa∏y zloty Synów Pu∏ku.

Z biegiem lat dawa∏y dotkliwie o sobie
znaç – wiek kombatantów, trudy fronto-
wych walk, powojenne lata cí ˝kiej pracy
i wyrzeczeƒ. Kolejno zaprzestawa∏y dzia-
∏alnoÊci Rady Ârodowisk zrzeszajàcych
˝o∏nierzy frontowych – ˚o∏nierzy Wrze-
Ênia 1939 r. i Polskich Si∏ Zbrojnych na
Zachodzie. Wykruszali sí kombatanci

Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Bata-
lionów Ch∏opskich, Wí êniów Hitlerow-
skich Obozów i Stalinowskich ¸agrów.

Jako pierwsza zaprzesta∏a dzia∏alnoÊci
Rada Krajowa ˚o∏nierzy WrzeÊnia 1939 r.
Ârodowisko to, liczàce w 1995 r. oko∏o
40 tysí cy ˝o∏nierzy, skupia∏o weteranów
wojny obronnej z wszystkich formacji. Za
g∏ówne zadanie stawia∏o sobie, g∏ównie
wÊród m∏odzie˝y,
propagowanie wy-
darzeƒ historycz-
nych wià˝àcych sí
z tradycjami or´˝a
polskiego, w tym
bohaterstwa walk
1939 r. Du˝ym
osiàgní ciem by∏o
zorganizowanie
Zespo∏u Porozumienia Ârodowiska We-
teranów Walk Obronnych 1939 r.
W 80. rocznic´ niemieckiej agresji na Pol-
sḱ niewielu z weteranów, w wí kszoÊci
ju˝ stulatków, mog∏o uczestniczyç w ob-
chodach tego wydarzenia.

Do lat 2005-2007 ograniczy∏y, a na-
st´pnie zaprzesta∏y dzia∏alnoÊci Rada
Krajowa oraz Rady wszystkich szczebli
Êrodowiska ˚o∏nierzy Batalionów Ch∏op-
skich. W poczàtkowym okresie liczy∏o
ono ok. 14. tys. osób, koncentrujàc dzia-
∏alnoÊç g∏ównie na weryfikacji cz∏onków
i upamí tnianiu walk BCh, w tym w ob-
ronie Zamojszczyzny, poprzez udzia∏
w uroczystoÊciach im poÊwí conych, ini-
cjowanie budowy pomników i tablic
w miejscach bitew. Ârodowisko wspó∏pra-
cowa∏o z ogólnopolskim Zwiàzkiem ˚o∏-
nierzy BCh.

Zakoƒczy∏a dzia∏alnoÊç Rada Krajo-
wa, a nast´pnie Êrodowisko ˚o∏nierzy Pol-
skich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie. Liczà-
ce poczàtkowo ok. 8 tys. cz∏onków kon-
centrowa∏o uwag´ na upamí tnianiu tra-
dycji PSZ i dokumentowaniu ich szlaku
bojowego, dbaniu o cmentarze wojenne,
groby poleg∏ych i zmar∏ych kolegów.
Utrzymywano kontakty z organizacjami

kombatanckimi na zachodzie, zw∏aszcza
ze Stowarzyszeniem Polskich Komba-
tantów w Wielkiej Brytanii. Przedstawi-
ciele Êrodowiska uczestniczyli w uroczy-
stoÊciach pod Monte Cassino, w Bolonii,
na szlaku walk Dywizji Pancernej gen.
Stanis∏awa Maczka.

Znaczàco zapisa∏a sí w historii
Zwiàzku dzia∏alnoÊç Ârodowiska ˚o∏nie-
rzy Polskich Oddzia∏ów Samoobrony
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Kresów Po∏udniowo-Wschodnich II RP
(rosyjska nazwa „Istriebitielnyje Batalio-
ny”). Po szeÊciu latach staraƒ doprowa-
dzono do uznania obrony ludnoÊci pol-
skiej województw lwowskiego, stanis∏a-
wowskiego, tarnopolskiego i wo∏yƒskiego,
mordowanej przez bandy UPA w latach
1943-1945, za dzia∏alnoÊç kombatanckà.
Uprawnienia przyznano ustawà sejmowà
z 25 kwietnia 1997 r. W wyniku ˝mudnej,
d∏ugotrwa∏ej weryfikacji uprawnienia
kombatanckie otrzyma∏o ok. 400. cz∏on-
ków Ârodowiska, co zdaniem wielu z nich
stanowi zaledwie 10% faktycznej liczby
uczestników walk. Rada Krajowa utrzy-
mywa∏a, do czasu, kontakty z rozproszo-
nymi weteranami samoobrony, wspó∏pra-
cowa∏a z Kresowym Ruchem Patriotycz-
nym, wspiera∏a w miar´ mo l̋iwoÊci upa-
mí tnianie (tablice w koÊcio∏ach, pomni-
ki, publikacje i monografie) dramatu pol-
skiej ludnoÊci terroryzowanej i mordowa-
nej przez UPA. Staraniem Rady, Zarzàd
G∏ówny Zwiàzku ustanowi∏ odznak´
„Krzy˝ Czynu Zbrojnego Polskiej Samo-
obrony na Kresach Wschodnich II RP”.
Po Êmierci wieloletniego przewodni-
czàcego Boles∏awa Mieczkowskiego
Rada zaprzesta∏a dzia∏alnoÊci.

Do historii przesz∏a tak˝e dzia∏alnoÊç
Krajowej Rady Wí êniów Hitlerowskich
Wí zieƒ i Obozów Koncentracyjnych, do
której doszli w póêniejszym okresie wí ê-
niowie stalinowskich ∏agrów. W pierwszym

okresie istnienia Êrodowi-
sko liczy∏o 30 tys. cz∏onków,
a w ramach Rady i w tere-
nie aktywnie pracowa∏y klu-
by grupujàce wí êniów po-
szczególnych obozów, m.in.
Gusen, Mauthausen, Ra-
vensbrück, Auschwitz-Bir-
kenau. G∏ównymi zadania-
mi Rady by∏y starania oza-
pewnienie cz∏onkom nale-
˝ytej opieki, przyznanie im
rekompensat, wspó∏praca
z innymi organizacjami
opodobnymcharakterze.

Mimo i̋ cz´Êç Rad
Krajowych i Wojewódzkich
oraz klubów zaprzesta∏a
dzia∏alnoÊci, cz∏onkowie tych
Êrodowisk pozostali w sze-
regach Zwiàzku, w∏àczajàc
sí w prac´ innych, zbli̋ o-
nych rodowodem Rad lub
stworzyli ma∏e kluby (np.
KlubKoÊciuszkowców),kon-
tynuujàce macierzyste tra-
dycje i realizujàce statuto-
we zadania, zapraszajàc do
prowadzonych przez sie-
bie przedsí wzí ç kombatantów z innych
Êrodowisk.

OOceniajàc znaczenie i dorobek
zwiàzkowych Êrodowisk i kieru-

jàcych nimi Rad Krajowych nale˝y pod-

kreÊliç, ˝e mimo naturalnych, dzielàcych
ich ró˝nic, potrafi∏y one harmonijnie
wspó∏pracowaç, tworzàc jedyny w kraju
tak zintegrowany wieloÊrodowiskowy
Zwiàzek. MMKKAALL

acji. Cz´Êç historyków, majàc dost´p do ar-
chiwów, jest zdania, ˝e decyzja ta by∏a
sprzeczna z polskà racjà stanu. 

31 lipca 1942 r. podpisano w Taszkiencie
polsko-sowiecki protokó∏ dotyczàcy ewaku-
acji do Iranu Polskich Si∏ Zbrojnych oraz ro-
dzin oficerów i ˝o∏nierzy. Zdaniem gen. Ander-
sa ewakuacja polskiej armii by∏a jedynà szan-
sà na jej ocalenie. Uwa˝a∏ on, ˝e pozostanie
w Rosji musi skoƒczyç si´ dla wszystkich Po-
laków ca∏kowità zag∏adà. Na wniosek strony
sowieckiej ustalono, ˝e do ewakuacji nie majà
prawa rodziny ˝o∏nierzy polskich spoÊród
mieszkaƒców zachodnich obszarów Ukrainy
i Bia∏orusi, chyba ˝e udokumentujà, i˝ sà naj-
bli˝szymi krewnymi wojskowych. 

Rosj´ opuÊci∏o, udajàc si´ z Krasnowod-
ska do Pahlewi w Persji, 40400 oficerów i ˝o∏-
nierzy, 4432 junaków, junaczek i kobiet z po-
mocniczej s∏u˝by oraz 25457 osób cywilnych,
razem 70289 osób. W obu ewakuacjach (pierw-
sza by∏a w marcu) opuÊci∏o Rosj´ 114462

osób, w tym 70292 oficerów i ˝o∏nierzy. WÊród
ewakuowanych by∏o 18 tys. dzieci. Ponadto,
dzi´ki ofiarnej pracy placówki likwidacyjnej
w Aszchabadzie uda∏o sí  przerzuciç do Iranu
ok. 700 ˝o∏nierzy i dwa tysiàce osób cywilnych. 

W Krasnowodsku pozosta∏a baza ewaku-
acyjno-zaopatrzeniowa, dowodzona przez szefa
sztabu 5. dywizji pp∏k. Zygmunta Berlinga – ofi-
cera legionisty, kawalera Virtuti Militari, uczest-
nika wojny polsko-bolszewickiej, który odmó-
wi∏ wykonania rozkazu i pozosta∏ z grupà ofice-
rów w ZSRR. Decyzjà Sàdu Polowego 2. Kor-
pusu zosta∏ za to zdegradowany i wydalony
z armii. Dalsze losy pp∏k. Berlinga sà znane – po
nawiàzaniu kontaktu ze Zwiàzkiem Patriotów
Polskich, organizacji politycznej zorganizowa-
nej przez polskich komunistów, jako organiza-
tor i dowódca 1. Dywizji Piechoty im Tadeusza
KoÊciuszki (nast́ pnie 1. Armii Polskiej w ZSRR)
wyprowadzi∏ z ZSRR tysiàce tych Polaków,
którym Stalin zagrodzi∏ drog´ do armii Andersa. 

Po ewakuacji do Iranu, jednostki Armii
Polskiej zosta∏y przebudowane i dozbrojone.

Cz´Êç z nich ochrania∏a, na proÊb´ Brytyjczy-
ków, pola naftowe w Kirkuku przed dywersjà
niemieckà. 

Rozkazem Naczelnego Wodza PSZ gen.
W∏adys∏awa Sikorskiego, z 12 wrzeÊnia 1942 r.,
Polskie Si∏y Zbrojne, po po∏àczeniu z Woj-
skiem Polskim na Ârodkowym Wschodzie,
utworzy∏y Armi´ Polskà na Wschodzie. Z jed-
nostek tej formacji, 21 lipca 1943 r., na pod-
stawie rozkazów i wytycznych gen. Sikorskie-
go z 16 i 29 czerwca 1943 r., utworzony zosta∏
2. Korpus Polski. Po reorganizacji Korpus po-
przez Irak dotar∏ do Palestyny, gdzie odbywa∏
szkolenie doskonalàce. Ponad 2,5 tys. ˝o∏nie-
rzy-˚ydów, za cichym przyzwoleniem gen.
Andersa, zdezerterowa∏o z bronià, przy∏àcza-
jàc si´ do Hagany – ˝ydowskiej tajnej organi-
zacji wojskowej. Po zakoƒczenia szkolenia 
2. Korpus zosta∏ przerzucony do W∏och, gdzie
17 maja 1944 r. stanà∏ w gotowoÊci bojowej
przed masywem Monte Cassino. 

MMIICCHHAA¸̧  IIZZDDEEBBSSKKII  
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2299czerwca 1945 r. Szwe-
cja i Francja, a 5 lipca
Wielka Brytania i Stany

Zjednoczone uzna∏y Tymczasowy Rzàd
JednoÊci Narodowej, co by∏o równo-
znaczne z cofni´ciem poparcia dla
rzàdu polskiego na uchodêstwie. Noty
protestacyjne z∏o˝yli prezydent, pre-
mier, polscy ambasadorzy w Londynie
i Waszyngtonie oraz najwy˝si dowód-
cy wojskowi, w tym nowy Naczelny
Wódz Polskich Si∏ Zbrojnych, zwolnio-
ny niedawno z niewoli, genera∏ Tade-
usz Bór-Komorowski. Na pró˝no.
Zgodnie z ja∏taƒskimi uzgodnieniami
Polska znalaz∏a si´ ca∏kowicie w stre-
fie sowieckiej dominacji. 

W tej sytuacji, nie mo-
gàc pogodziç si´ z nowà
rzeczywistoÊcià, w Wiel-
kiej Brytanii znalaz∏a si´
du˝a grupa uchodêców
politycznych, a tak˝e licz-
na emigracja wojskowa. 

Po zakoƒczeniu woj-
ny, w szeregach Polskich
Si∏ Zbrojnych na Zacho-
dzie, pod brytyjskim do-
wództwem znalaz∏o si´
ponad 250 tys. ˝o∏nierzy. Byli wÊród
nich ˝o∏nierze z Armii Polskiej
w ZSRR, z Bliskiego Wschodu i W∏o-
szech, a tak˝e oficerowie i ˝o∏nierze
zwolnieni z niemieckich obozów jenie-
ckich. Wi´kszoÊç z nich, w dniu kapi-
tulacji III Rzeszy, pe∏ni∏a s∏u˝b´ we
W∏oszech i Niemczech (2. Korpus, 
1. Samodzielna Brygada Spadochro-
nowa, 1. Dywizja Pancerna). Pozostali
znajdowali si´ w Wielkiej Brytanii,
Francji, Belgii, Holandii, Palestynie
i Egipcie. 

Dla w∏adz brytyjskich obecnoÊç ty-
si´cy polskich ˝o∏nierzy by∏a niewygod-
na. W porozumieniu z Misjà Wojskowà
z Warszawy podj´to intensywne zabie-
gi zmierzajàce do repatriacji jak naj-
wi´kszej liczby Polaków do kraju. Po-
dejmowane w tym kierunku wysi∏ki
przynios∏y jedynie po∏owiczne rezultaty.
Do marca 1946 r. do Polski powróci∏o

zaledwie 23 tys. ˝o∏nierzy z Anglii oraz
14 tys. z W∏och. W maju 1946 r. pod opie-
kà brytyjskà znajdowa∏o si´ 160 tys. woj-
skowych oraz 33 tys. osób z ich rodzin. 

W tej sytuacji w∏adze brytyjskie po
przeniesieniu 2. Korpusu do Anglii roz-
pocz´∏y jego demobilizacj´, tworzàc
nast´pnie Polski Korpus Przysposobie-
nia i Rozwoju. Jego celem by∏o przy-
stosowanie demobilizo-
wanych do ˝ycia cywil-
nego i rozmieszczenie
ich na terenie Zjedno-
czonego Królestwa lub
poza jego granicami.
Dostrzegajàc rysujàcà

si´ sytuacj´, ju˝ latem
1945 r. narodzi∏a si´
w kr´gach wojskowych
idea powo∏ania organi-
zacji spo∏ecznej skupia-
jàcej polskich ˝o∏nierzy pozostajàcych
na zachodzie. Poczàtkowo powsta∏y
trzy komitety samopomocy, odpowia-
dajàce rodzajom wojsk – lotnictwa, ma-
rynarki i wojskom làdowym, a nast´p-
nie najbardziej liczna Samopomoc
Wojska, na bazie której utworzono
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów.

Formalne powo∏anie Stowarzysze-
nia nastàpi∏o 75 lat temu, podczas
I Zjazdu Delegatów, 23-24 maja 1946
r. w Londynie. Obecnych by∏o 96. de-
legatów, reprezentujàcych zrzeszo-
nych w 80. ko∏ach ok. 11. tysi´cy
cz∏onków. 2. Korpus nie mia∏ swoich
przedstawicieli, a ko∏a z Niemiec wy-
s∏a∏y kilka osób. Zjazd okreÊli∏ ideowe

za∏o˝enia i cele organizacji oraz nada∏
Statut. Oficjalnie przyj´to nazw´ – Sto-
warzyszenie Polskich Kombatantów.

Za jeden z wiodàcych celów SKP
postawi∏o przed sobà realizacj´ wÊród
wychodêstwa polskiego i spo∏eczeƒstw
Êwiata idei niepodleg∏ej i wolnej Pol-
ski, utrzymanie jednoÊci narodowej,
wspó∏prac´ z kombatantami z innych

krajów. Mocno akcentowano spraw´
otoczenia opiekà cz∏onków Stowarzy-
szenia niezdolnych do pracy, inwali-
dów, starców, wdów i sierot. Jako
szczególnie wa˝ne uznano udzielanie
cz∏onkom pomocy w zaspokajaniu ich
potrzeb socjalnych i materialnych. 

Stowarzyszenie nie mia∏o charak-
teru organizacji politycznej, uznawa∏o
jednak istnienie jako legalnego rzàdu
RP na uchodêstwie oraz ró˝norod-
nych partii politycznych. Stawa∏o si´
wi´c naturalnym poÊrednikiem mi´-
dzy w∏adzami politycznymi a rozpro-
szonymi rzeszami emigrantów. 

Dopiero na II Zjeêdzie, w czerwcu
1947 r., okreÊlanym cz´sto jako histo-

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii
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ryczny, przyj´to tezy ideowe, obowià-
zujàce przez ca∏y okres dzia∏alnoÊci
SPK. W Zjeêdzie uczestniczy∏o ju˝ 245
delegatów reprezentujàcych, poza Wiel-
kà Brytanià, trzy strefy okupacyjne Nie-
miec, Êrodowiska kombatanckie SPK
we Francji, Belgii, Szwajcarii, Ârodko-
wych W∏oszech i na Bliskim Wschodzie.
W pierwszej z dziesi´ciu tez ideowych
stwierdzano, ˝e Stowarzyszenie jest
zrzeszeniem ˝o∏nierzy, którzy wiarà
w budow´ lepszego Êwiata wykonali
swój obowiàzek na polu walki w obronie
wolnoÊci cz∏owieka i narodów. Uznano,
˝e SPK jest zrzeszeniem obywateli, któ-
rzy dalej pe∏nià swojà s∏u˝b´... 

W okresie mi´dzy pierwszym a dru-
gim Zjazdem, przy akceptacji Komitetu
Wykonawczego SPK, powo∏ano Oddzia∏
SPK „Wielka Brytania”, obejmujàcy t´
cz´Êç stowarzyszenia, które dzia∏a∏o na
terenach Zjednoczonego Królestwa. 

Znaczenie, jak i zakres dzia∏alnoÊci
SPK, zw∏aszcza w pierwszym okresie
po 1946 r., by∏y niezwykle szerokie
i obejmowa∏y w zasadzie wszystkie pro-
blemy, które napotykali zdemobilizowa-
ni ˝o∏nierze i ich rodziny. W skupiskach
emigracji wojskowej inspirowano two-
rzenie sieci domów kombatanta. Pierw-
sze z kilkudziesi´ciu z nich powsta∏y
w Glasgow, Bristolu, Bedford, Sheffield.
Rozwijano szerokà dzia∏alnoÊç w takich
dziedzinach, jak opieka spo∏eczna, pra-
ca kulturalno-oÊwiatowa czy sport.
Podstawà finansowà dzia∏alnoÊci by∏y
Êrodki wypracowywane przez central´
w Londynie, jak i poszczególne ko∏a.
Prawnà formà dzia∏alnoÊci gospodar-
czej SPK by∏a specjalnie utworzona
spó∏ka, którà zarzàdza∏ Zarzàd G∏ówny
SPK. Prowadzono sklepy, szpitale i pol-
skie osiedla, tworzone w niektórych ba-
zach powojskowych. Zapewnia∏y one
prac´ setkom osób. 

Nale˝y mieç na uwadze, ˝e zw∏asz-
cza po 1947 r. sytuacja by∏ych ˝o∏nierzy
by∏a niezwykle trudna i setki z nich po-
trzebowa∏y specjalnej pomocy. Zdarza-
∏y si´ przypadki, ˝e wielu znanych z lat
wojny dowódców podejmowa∏o naj-
prostsze, fizyczne prace. Pewnego
wsparcia udziela∏y wydzia∏y opieki spo-
∏ecznej SPK, przydzielajàc doraênie
Êrodki z kas samopomocowych. W tym
trudnym czasie otaczano opiekà cho-
rych w szpitalach, starców, niezdol-
nych do pracy, wdowy i sieroty. 

O ile w pierwszych latach prioryte-
tem by∏o zaadaptowanie si´ by∏ych
˝o∏nierzy do nowych warunków, to w ko-
lejnych coraz wi´cej uwagi poÊwi´cano
dzia∏alnoÊci oÊwiatowej, w tym szkolnic-
twu. Wspólnie ze Zrzeszeniem Nauczy-
cielstwa Polskiego za Granicà za∏o˝ono
sieç szkó∏ „ przedmiotów ojczystych”,
z ZHP prowadzono w Londynie tzw.
„komplety” dla m∏odzie˝y
na poziomie klas 1-4
oraz 5-7. Du˝o uwagi po-
Êwi´cano dzia∏alnoÊci kul-
turalnej, traktujàc jà jako
wa˝ny czynnik utrzyma-
nia to˝samoÊci narodo-
wej emigracji. Zak∏adano
Êwietlice, biblioteki, ama-
torskie zespo∏y artystycz-
ne (razem z 2. Korpusem
przyby∏o z W∏och wielu
znanych artystów). 

Stowarzyszenie Pol-
skich Kombatantów zaj-
mowa∏o wielokroç stano-
wisko w sprawie sytuacji
w kraju, podejmujàc uch-
wa∏y dotyczàce np. prze-
Êladowania koÊcio∏a, wol-
noÊci prasy, krwawej roz-
prawy w∏adz z polskimi ro-
botnikami. OdnoÊnie gra-
nic jednoznacznie uzna-
wano, i˝ stanowià je – na
wschodzie granica przyj´-
ta w traktacie ryskim, a na
zachodzie ustanowiona
na Odrze i Nysie. 

Z perspektywy minio-
nych dziesi´cioleci wi-
daç, jak wielkie znacze-
nie dla tysi´cy polskich
weteranów i ich rodzin,
którzy po wojennej za-
wierusze znaleêli si´
w obcym kraju, daleko
od Polski, mia∏a dzia∏al-
noÊç Stowarzyszenia. 

Nowy rozdzia∏ dzia∏al-
noÊci SPK rozpoczà∏ sí  po
przemianach ustrojowych
w Polsce. 22 grudnia 1990 r. ostatni
Prezydent RP na uchodêstwie Ryszard
Kaczorowski przekaza∏ Lechowi Wa∏´-
sie insygnia prezydenckie. Nawiàzano
bliskà wspó∏prac´ z UdSKiOR, a brytyj-
scy kombatanci SPK, w 2002 r., wzi´li
udzia∏ w Âwiatowym Zjeêdzie Komba-

tantów w Warszawie i Cz´stochowie.
Mogli wówczas przemaszerowaç przed
Grobem Nieznanego ˚o∏nierza – uzna-
jàc to za symboliczny powrót do kraju
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie. 

Rok póêniej, w maju 2003 r., w czasie
obrad Walnego Zjazdu, zakoƒczono
dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Wielkiej Brytanii.

G∏ównà przyczynà by∏o drastyczne
zmniejszenie si´ szeregów cz∏onkow-
skich. Dalszà prac´, kontynuacj´
pi´knych tradycji SPK przej´∏a Funda-
cja Stowarzyszenia Polskich Komba-
tantów w Wielkiej Brytanii. 

MMIICCHHAA¸̧  KKAALLIINNOOWWSSKKII
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WWoojjeewwóóddzzttwwoo  DDoollnnooÊÊllààsskkiiee
DDaammiiaann  MMrroozzeekk
Pe∏nomocnik Wojewody DolnoÊlàskiego
ds. Kombatantów i OR
DolnoÊlàski Urzàd Wojewódzki, 
pl. Powstaƒców Warszawy 1, 50-153 Wroc∏aw
tel. 71 340 65 65; e-mail: d.mrozek@duw.pl

WWoojjeewwóóddzzttwwoo  KKuujjaawwsskkoo--PPoommoorrsskkiiee
JJaacceekk  TTaarrcczzeewwsskkii
Pe∏nomocnik Wojewody Kujawsko-Pomor-
skiego ds. Kombatantów i OR
Kujawsko-Pomorski Urzàd Wojewódzki
ul. Jagielloƒska 3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 516 264 136 
e-mail: jtarczewski@bydgoszcz.uw.gov.pl

WWoojjeewwóóddzzttwwoo  LLuubbeellsskkiiee
WWaallddeemmaarr  PPooddssiiaadd∏∏yy
Pe∏nomocnik Wojewody Lubelskiego ds.
Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw
Kombatantów
Lubelski Urzàd Wojewódzki
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74 24 416 
e-mail: wpodsiadly@lublin.uw.gov.pl

WWoojjeewwóóddzzttwwoo  LLuubbuusskkiiee
MMaarreekk  BBuuddnniiaakk
Pe∏nomocnik Wojewody Lubuskiego ds.
Kombatantów i OR
Lubuski Urzàd Wojewódzki
ul. Jagielloƒczyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 95 785 11 30 
e-mail: marek.budniak@lubuskie.uw.gov.pl

WWoojjeewwóóddzzttwwoo  ¸̧óóddzzkkiiee  
BBaarrbbaarraa  NNeerrggaa
Pe∏nomocnik Wojewody ¸ódzkiego ds.
Kombatantów i OR 
Oddzia∏ Dziedzictwa Kulturowego i Ochro-
ny Pami´ci Narodowej
Biuro Wojewody
ul. Piotrkowska 104, 90-926 ¸ódê
tel. 42 664 20 85

WWoojjeewwóóddzzttwwoo  MMaa∏∏ooppoollsskkiiee
MMaarrcciinn  TTaattaarraa
Pe∏nomocnik Wojewody Ma∏opolskiego
ds. Kombatantów i OR
Ma∏opolski Urzàd Wojewódzki
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
tel. 12 448 34 32 
e-mail: mtat@malopolska.uw.gov.pl

WWoojjeewwóóddzzttwwoo  MMaazzoowwiieecckkiiee
ddrr  PPiioottrr  OOlleeƒƒcczzaakk
Pe∏nomocnik Wojewody Mazowieckiego
ds. Kombatantów i OR
Mazowiecki Urzàd Wojewódzki
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 65 46 
e-mail: polenczak@mazowieckie.pl

WWoojjeewwóóddzzttwwoo  PPooddkkaarrppaacckkiiee  
MMaa∏∏ggoorrzzaattaa  GGuu∏∏aa
Pe∏nomocnik Wojewody Podkarpackiego
ds. Kombatantów i OR 
Podkarpacki Urzàd Wojewódzki
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
e-mail: kombatanci@rzeszow.uw.gov.pl

WWoojjeewwóóddzzttwwoo  PPooddllaasskkiiee  
EEll˝̋bbiieettaa  UUffnnaall
Pe∏nomocnik Wojewody Podlaskiego ds.
Kombatantów i OR 
Podlaski Urzàd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Bia∏ystok
tel. 85 743 94 80; 
e-mail: eufnal@bialystok.uw.gov.pl

WWoojjeewwóóddzzttwwoo  PPoommoorrsskkiiee
BBaarrbbaarraa  HHeejjcczz
Pe∏nomocnik Wojewody Pomorskiego ds.
Kombatantów i OR
Pomorski Urzàd Wojewódzki
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdaƒsk
tel. 58 307 74 77, kom. 784 615 340
e-mail: barbara.hejcz@gdansk.uw.gov.pl

WWoojjeewwóóddzzttwwoo  ÂÂllààsskkiiee
AAnnddrrzzeejj  KKrrzzyyssttyynniiaakk
Pe∏nomocnik Wojewody Âlàskiego ds. 
Integracji Kombatantów
Âlàski Urzàd Wojewódzki
ul. Jagielloƒska 25, 40-032 Katowice
tel. 32 20 77 328; 
e-mail: krzystyniaka@katowice.uw.gov.pl

WWoojjeewwóóddzzttwwoo  ÂÂwwii´́ttookkrrzzyysskkiiee  
AAnnnnaa  JJaawwoorrsskkaa--DDààbbrroowwsskkaa
Pe∏nomocnik Wojewody Âwi´tokrzyskiego
ds. Kombatantów i OR
Âwi´tokrzyski Urzàd Wojewódzki
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 41 342 12 32 
e-mail: sekretariat.bw@kielce.uw.gov.pl

WWoojjeewwóóddzzttwwoo  WWaarrmmiiƒƒsskkoo--MMaazzuurrsskkiiee
WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  KKaa∏∏uuddzziiƒƒsskkii
Pe∏nomocnik Wojewody Warmiƒsko 
Mazurskiego ds. Kombatantów i OR
Warmiƒsko-Mazurski Urzàd Wojewódzki
al. Pi∏sudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
tel. 89 523 24 34

WWoojjeewwóóddzzttwwoo  WWiieellkkooppoollsskkiiee
TTeerreessaa  MMaass∏∏oowwsskkaa  
Pe∏nomocnik Wojewody Wielkopolskiego
ds. Wspó∏pracy ze Ârodowiskami Komba-
tanckimi
Wielkopolski Urzàd Wojewódzki
Al. Niepodleg∏oÊci 16/18, 61-713 Poznaƒ 
tel. 61 854 13 51 
e-mail: tmaslowska@poznan.uw.gov.pl

WWoojjeewwóóddzzttwwoo  ZZaacchhooddnniiooppoommoorrsskkiiee
ddrr  AArrttuurr  SSttaasszzcczzyykk
Pe∏nomocnik Wojewody Zachodniopo-
morskiego ds. Kombatantów i OR
Zachodniopomorski Urzàd Wojewódzki
Wa∏y Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
kom. 601 060 832
e-mail: astaszczyk@szczecin.uw.gov.pl

Za UdsKiOR

Pe∏nomocnicy Wojewodów ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych: 

Dzi´ki tegorocznej edycji programu 
„Senior+” liczba placówek przekroczy tysiàc

Dzienne Domy i Kluby „Senior+” to wyjàtkowe i wartoÊciowe miejsca
z bogatà ofertà zaj´ç dla osób starszych. Dzi´ki tegorocznej edycji programu
liczba placówek w ca∏ej Polsce przekroczy tysiàc, powstanie 112 nowych
oÊrodków. To doskona∏a wiadomoÊç. Jeszcze w 2015 r. w ca∏ym kraju by∏o
ich zaledwie 99 – wskazuje minister rodziny i polityki spo∏ecznej Marlena
Malàg. 

Dzisiaj w ca∏ej Polsce dzia∏a 970 Dziennych Domów i Klubów „Senior+”
z miejscami dla ponad 23 tys. osób. To wyjàtkowe i niezwykle wa˝ne dla lo-
kalnej spo∏ecznoÊci oÊrodki. Osoby starsze mogà w nich korzystaç z szero-
kiej oferty zaj´ç, warsztatów, mogà spotkaç si´ i porozmawiaç z drugim
cz∏owiekiem, czujà si´ wa˝ni i potrzebni. To wartoÊci nie do przecenienia. 

W ostatnich latach liczba placówek „Senior+” znaczàco wzros∏a – jesz-
cze w 2015 r. by∏o ich zaledwie 99, a miejsc niespe∏na 2,8 tys. 

Z najnowszych danych wynika, ˝e dzi´ki tegorocznej edycji programu
„Senior+” powstaç ma kolejne 112 Dziennych Domów i Klubów w ca∏ej Pol-
sce. W sumie b´dzie ich ponad 1080, a liczba miejsc przekroczy 25,6 tys. 

Oprócz dofinansowania do tworzenia nowych placówek, program „Se-
nior+” zak∏ada te˝ dofinansowanie do prowadzenia tych ju˝ istniejàcych.
W edycji 2021 dofinansowanie otrzyma∏o w sumie 556 placówek – 250
Dziennych Domów i 306 Klubów „Senior+”, które zapewniajà miejsca dla
13,8 tys. osób. 

Ciesz´ si´, ˝e mo˝emy wspieraç dzia∏alnoÊç oÊrodków, wiemy, jak wa˝-
na i potrzebna jest ich praca, jak du˝o radoÊci dajà osobom starszym –
wskazuje minister Marlena Malàg. 

Tegoroczny bud˝et programu „Senior+” to 60 mln z∏. 


