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WW
latach dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku, w okre-
sie radykalnych przeobra-

żeń politycznych, społecznych i gospo-
darczych zaistniałych w Polsce, oży-
wione dyskusje objęły także komba-
tantów, w tym zrzeszonych w utwo-
rzonym w 1949 roku monopolistycz-
nym Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację (ZBoWiD). Znalazło to
wyraz w zwołanym na przełomie mar-
ca i kwietnia 1990 roku VIII Kongresie
ZBoWiD-u. 

W napiętej atmosferze, po wszech-
stronnej krytyce dotychczasowej pracy
Związku, w wyniku której znaczna
część członków zrezygnowała z przy-
należności organizacyjnej, dokonano
wówczas zmiany Statutu, wybrano no-
we władze oraz zmieniono nazwę na
Związek Kombatantów Rzeczypospoli-

tej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych.
Pierwsze istotne zmiany
merytoryczne nastąpiły
dopiero na lipcowym
posiedzeniu nowo wy-
branego Zarządu Głów-
nego. 

Wówczas to określo-
no stanowisko Związku
wobec zmian w kraju.
Powołano dziesięć śro-
dowisk kierowanych
przez Krajowe Rady Śro-
dowiskowe oraz Rady
Wojewódzkie. Mocno

akcentowano upamiętnienie i należyte
uhonorowanie żołnierzy PSZ na Zacho-
dzie, żołnierzy AK i BCh oraz potrzebę
uregulowania norm prawnych ofiar hi-
tlerowskiego i stalinowskiego terroru. 

Pierwszy Kongres nowego ZKRPiBWP
odbył się pięć lat później, w 1995 roku.
Określono na nim główne kierunki pra-
cy wiążące się z sytuacją w kraju
i w samym Związku (m.in. doprowa-
dzenie do uchwalenia satysfakcjonują-
cej ustawy kombatanckiej i zapisanie
w preambule ustawy, że kombatanci
walczyli o wolność, niepodległość i su-
werenność ojczyzny) oraz dokonano
korekt Statutu. 

Warto podkreślić, że przyjęte wów-
czas cele działania Związku, prawa
i obowiązki członków i ich kategorie
przetrwały i utrzymane zostały w pod-
stawowej formie przez kolejne Kongre-

sy – II, III, IV, V, VI i ostatni – VII Kon-
gres. Uchwałą VI Kongresu wprowa-
dzono natomiast nową kategorię
członków – członka nadzwyczajnego. 

Przez cały okres trzydziestolecia
problematykę socjalno-bytową i ochro-
ny zdrowia uznawano za zadania prio-
rytetowe. Związek oprotestował decy-
zje pogarszające, zwłaszcza w latach
2001-2002, sytuację materialną kom-
batantów, otrzymując jedynie zapew-
nienie, że poprawa zależeć będzie od
sytuacji gospodarczej kraju. Pewne
efekty uzyskano w dostępie do służby
zdrowia, zwłaszcza specjalistów, nie-
mniej sytuacja w tej dziedzinie nie jest
nadal zadowalająca. 

CCzynnikiem integrującym Zwią-
zek była i jest wielośrodowisko-

wość, „jedność w różnorodności”. Nie-
stety, czas jest nieubłagany. Z dziesię-
ciu Krajowych Rad Środowiskowych
pracują dziś nieliczne. Zaprzestały
działalności m.in. Środowiska Uczest-
ników Bitwy 1920 r., Środowiska Dą-
browszczaków, Żołnierzy Września
1939, Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie, Samoobrony Kresów Wschod-
nich, Więźniów Hitlerowskich Więzień
i Obozów Koncentracyjnych. Nadal,
w nieco ograniczonej formie, pracują
środowiska żołnierzy Wojska Polskie-
go, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Sy-
nów Pułku, Polaków – byłych żołnierzy
Armii Czerwonej. 

Popularyzacja tradycji kombatanc-
kich w społeczeństwie, zwłaszcza

Dokoƒczenie na str. 4 [

TRZYDZIEÂCI LAT MIN¢¸O
kmdr. dypl. Henryk Leopold KALINOWSKI

prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i BWP

Każdy jubileusz skłania do refleksji, przemyśleń,
sięgania wspomnieniami do minionych lat, wydarzeń
i do ludzi, którzy pozostali w naszej pamięci. 

Tak jest też w przypadku naszego Związku. Trzy-
dzieści lat to szmat czasu. Mało które stowarzyszenie,
powstałe w latach dziewięćdziesiątych, potrafiło
przetrwać w niezmienionych strukturach, uszanować
własne tradycje, zachować tożsamość. Nam się to
udało. To wielka wartość, którą powinniśmy pielęgno-
wać i utrzymać tak długo, jak będzie to możliwe. 
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Podatnik, który chce dokonaç wp∏aty na rzecz organizacji po˝ytku
publicznego, powinien w sk∏adanym przez siebie zeznaniu podatkowym
podaç wysokoÊç przeznaczonej na ten cel kwoty, nazw´ organizacji i jej
numer w Krajowym Rejestrze Sàdowym. Wp∏ata, tak jak dotychczas, nie
mo˝e byç wi´ksza ni˝ 1% nale˝nego Urz´dowi Skarbowemu podatku. 

Dalej przekazywaniem pieni´dzy zajmà si´ naczelnicy urz´dów skar-
bowych. Muszà to zrobiç do koƒca lipca. 

Procedura post´powania jest nast´pujàca: 
11..   PPIITT--33 77
– na arkuszu zeznania podatkowego PPIITT--33 77 w rubryce 132 wpisuje

si´ KRS 0000 106 108; 
– w rubryce 133 wpisuje si´ kwot´ stanowiàcà 1% podatku docho-

dowego, którà si´ przekazuje; 
– w rubryce 134 arkusza PPIITT--33 77 – cel szczegó∏owy;
– w rubryce 135 – wyra˝am zgod´. 

2. PPIITT--3366  
– na arkuszu zeznania podatkowego PIT-36 w rubryce 440 wpisuje

si´ KRS 0000 106 108; 
– w rubryce 441 arkusza PIT-36 – kwot´; 
– w rubryce 442 – cel szczegó∏owy; 
– w rubryce 443 – wyra˝am zgod´. 
3. PPIITT--3366  „„LL””
– w rubryce 146 – wpisujemy KRS 0000 106 108; 
– w rubryce 147 – wpisujemy kwot´ w z∏; 
– w rubryce 148 – cel szczegó∏owy; 
– w rubryce 149 – wyra˝am zgod´. 
Dzia∏ Ksi´gowoÊci ZG Zwiàzku po otrzymaniu pieni´dzy i dyspozycji

z urz´dów skarbowych po miesiàcu przeÊle je do w∏aÊciwych adresatów. 
Dodatkowe wyjaÊnienia i informacje w Dziale Ksi´gowoÊci ZG ZKRP

i BWP pod numerem telefonu (22) 628 88 58.

Szanowni Prenumeratorzy, Czytelnicy i Sympatycy „Polsce Wierni” 
JAK PRZEKAZAå 1% PODATKU NA RZECZ ZWIÑZKU

wśród młodzieży, była jedną z najważ-
niejszych spraw. Nabrała zwłaszcza
znaczenia wobec licznych przypadków
zakłamywania faktów, prób dzielenia
kombatantów, pomijania wysiłku bo-
jowego niektórych formacji Wojska
Polskiego. Duże znaczenie na tym polu
miały, organizowane przez Zarząd
Główny, Zarządy Wojewódzkie, Okrę-
gowe i Koła, obchody patriotycznych,
historycznych rocznic z udziałem kom-

batantów, spotkania po-
koleń – weteranów

z młodzieżą. 

ZZa r z ą d
Głów-

ny organizo-
wał konfe-
rencje hi-
storyczne,
w tym np.
Polski szlak

syberyjski,
Wypędzenia

– zbrodnie

przeciw naro-

dowi, Lądujemy

w Normandii, Po-

wstanie zamojskie, War-

szawskie Termopile. 
Z bardzo dużym oddźwiękiem spo-

tkały się ogólnopolskie konkursy dla
młodzieży szkolnej – Bohaterowie są

wśród nas. Łącznie uczestniczyło
w nich ponad 400 szkół z całej Polski –
podstawowych, gimnazjów, liceów.
Nadesłano 522 prace, w tym wiele
o znacznej wartości historycznej. Pu-

blikowane są one na bieżąco w mie-
sięczniku „Polsce Wierni”. Podejmowa-
ne są starania o ich wydanie w formie
książkowej. 

Mówiąc o działalności i dorobku
Związku w minionym trzydziestoleciu,
nie sposób pominąć wkładu kolejnych
prezesów Zarządu Głównego – gen.
broni w st. spocz. Józefa Kamińskiego,
gen. dyw. w st. spocz. Wacława Szklar-

skiego, płk. w st. spocz. inż. Henryka

Strzeleckiego, płk. w st. spocz. dr. hab.
Ryszarda Sobierajskiego. 

Należy także wymienić zasłużo-
nych, nieżyjących już, działaczy Związ-
ku i przywołać takie nazwiska jak, Sta-

nisław Całka, Stefan Szelka, Józef

Czerwiński, Edward Kozioł, Edward

Jakubowski, Stanisław Siczek, Janusz

Radłowski, Jerzy Górnicki, Leon

Adamczyk, Kazimierz Kąkol, Bolesław

Mieczkowski, Tadeusz Zawistowski,
Leon Bodnar, Henryk Jackowski. 

NNiezaprzeczalnym osiągnięciem
trzydziestolecia jest utrzy-

manie tożsamości i jedności Związku.
Ale należy mieć na uwadze to, że zmie-
niła się radykalnie struktura demo-
graficzna naszej organizacji. Liczba
członków zwyczajnych – weteranów
walk o niepodległość zmalała do 30%,
przy 70% członków podopiecznych,
wspierających i nadzwyczajnych. Sytu-
acja ta jest dla władz Związku ważna
i podejmowane są systematycznie de-
cyzje, aby zwiększyć uprawnienia i po-
zycję, a tym samym udział podopiecz-
nych w strukturach kierowniczych
Związku. 

W omawianym okresie nie wszyst-
kie cele i zamierzenia, określone m.in.
w programach działania kolejnych
Kongresów, udało się zrealizować.
Część była z pewnością niezależna od
władz Związku. Byliśmy i jesteśmy czę-
ścią polskiej rodziny kombatanckiej
i podobnie jak inne organizacje uzależ-
nieni jesteśmy od różnych decyzji
władz państwowych. 

Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych – mający
w swojej pieczy kilkaset organizacji
kombatanckich – udzielał nam przez te
lata wsparcia i pomocy, zarówno
w sprawach finansowych – najczęściej
w formie zapomóg, jak i organizacyj-
nych. Kierowane pod adresem Urzędu
uwagi – np. dotyczące ograniczeń
w przyznawaniu odznaczeń państwo-
wych – nie zawsze są zależne od tej in-
stytucji. 

Z
arząd Główny Związku

Kombatantów RP i BWP,

kierownictwo Związku

pragną z okazji jubileuszu prze-

kazać wszystkim członkom,

działaczom i sympatykom wy-

razy podziękowania za wielole-

tnią, często żmudną, ale efekty-

wną pracę. To dzięki Wam Zwią-

zek zachował swoją tożsamość

i nadal należy do najliczniej-

szych i wiodących organizacji

kombatanckich w Polsce. 

HHEENNRRYYKK  LL..  KKAALLIINNOOWWSSKKII
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OOto wojenna historia
por. Jana Mleczki, którą

zapamiętałam z opowiadań. 
Janek, kiedy wybuchła woj-

na, miał 13 lat i mieszkał z ro-
dziną w Samborze, kresowym
mieście powiatowym w woj.
lwowskim. W 1943 r. dostał
wezwanie do Baudienstu, czyli
przymusowej pracy budowlanej
zorganizowanej w Generalnym
Gubernatorstwie przez niemie-
ckie władze okupacyjne. Praco-

wał niewolniczo przy rozbudo-
wie węzła kolejowego i coraz
częściej obserwował jadące na
zachód transporty rannych, cięż-
ko okaleczonych niemieckich żoł-
nierzy. Słysząc nasze rozmowy

o rychłej przegranej Niemców

na froncie wschodnim nasz nad-

zorca, Ukrainiec Wasyl Bojko

krzyczał i bił nas za te słowa,

twierdząc, że Niemcy nie mogą

przegrać, że to „naród wybrany”

– wspomina Janek. Kiedy rozpo-

częły się nocne naloty zdał so-
bie sprawę, że front jest coraz
bliżej i wraz z kilkoma kolegami
postanowił uciec. Powrót do do-
mu był niemożliwy, naraziłby ro-
dzinę na sankcje, a nawet na
śmierć. Ukrywał się do chwili
wkroczenia Rosjan i ogłoszenia
mobilizacji. Razem z grupą kilku
tysięcy rekrutów i pod opieką
przydzielonych dowódców po-
maszerowali w kierunku Lwowa.
Tam przyjechały pociągi z czoł-
gami jadącymi na front i z nimi
udali się w dalszą drogę. Po do-
tarciu do Rzeszowa nastąpił przy-
dział do konkretnych rodzajów
wojsk. Janek trafił do artylerii
i z grupą tysiąca żołnierzy wyru-
szył pieszo do przedwojennych
koszar we wsi Pikulice koło Prze-
myśla, gdzie do 1944 r. mieścił
się obóz jeniecki. Zaczęło się in-
tensywne szkolenie a dowódcy,

rekrutujący się głównie z po-
tomków polskich rodzin zesła-
nych w głąb Rosji po upadku
powstań narodowych i wywo-
dzący się głównie z inteligencji,
do podkomendnych odnosili się
przychylnie. Szkolenie trwało do
grudnia 1944 r. i tuż przed świę-
tami Bożego Narodzenia przy-
szedł rozkaz wyjazdu. Przemie-
ściliśmy się do Tomaszowa Lu-
belskiego, głównie amerykański-
mi samochodami, które Zwią-
zek Radziecki otrzymał od Sta-
nów Zjednoczonych w ramach
programu Lend–Lease. Do dys-
pozycji piechoty były także ko-
nie. Mieszkańcy Tomaszowa sta-
rali się zapewnić żołnierzom kwa-
tery i zapraszali na rodzinne wi-
gilie. Dzień później ruszyli w kie-
runku Warszawy. Zatrzymali się
po drodze w Mińsku Mazowiec-
kim, gdzie przy trzaskającym

Jan

Mleczko

(w beżowej

kurtce)

podczas

corocznych

spotkań 

w Koło-

brzegu.

Z przyczyn niezależnych od organizatorów nie odbyły się
w tym roku uroczystości z okazji 75. rocznicy boju o Kołobrzeg
i zaślubin Polski z morzem. Nie spotkali się nieliczni żyjący wetera-
ni, uczestnicy tamtych wydarzeń i pomimo wcześniejszych usta-
leń, nie spotkałam się z zamieszkałym w Wałbrzychu Synem Puł-
ku por. Janem Mleczko, żołnierzem 1 Armii WP, na którego szlaku
bojowym był również Kołobrzeg. Powodem było wprowadzenie
stanu epidemicznego w kraju. Oficjalne uroczystości rocznicowe
przełożono na październik 2020 r. Niemniej w mniejszej, lokalnej
skali władze miasta, redakcja „Wiadomości Kołobrzeskich”, grupa
rekonstrukcji historycznej „Husaria” oraz członkowie Ligi Morskiej
i Rzecznej złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Pomnikiem Chwały
na Cmentarzu Wojennym w Zielenienie, mogile Emilii Gierczak
i mjr. Klimczaka oraz obelisku żołnierzy Armii Czerwonej. Z kolei
pod Pomnikiem Zaślubin z Morzem kwiaty złożyła delegacja Sto-
warzyszenia Krystyn, która w mniejszej niż dotychczas skali miała
swoje spotkanie w Kołobrzegu. 

WETERAN 
Z KO¸OBRZEGU
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mrozie, nocą, budowali ziemianki
dla oficerów i żołnierzy. 

11 stycznia opuścili Mińsk i zbli-
żali się do Grochowa. Usłyszeli pier-
wsze strzały. Posuwaliśmy się w kie-

runku Pragi i Saskiej Kępy – wspomi-
na Janek. Zobaczyłem zniszczone mo-

sty – Kierbedzia i Poniatowskiego,

sterczące z wody wierzchołki wago-

nów tramwajowych. Bardzo przygnę-

biający widok... Płakać mi się chciało,

widać było tylko płonące morze ruin. 

Z 16 na 17 stycznia 1945 r. ruszy-
ła na całym froncie ofensywa Wi-
sła-Odra, poprzedzona ostrzałem
artyleryjskim. Saperzy przygotowali
przeprawę przez Wisłę, wrzucali do
wody gałęzie i kłody, a kiedy to za-
marzło (mróz był potężny), układa-
li podkłady kolejowe i tak przepra-
wiała się artyleria i czołgi. Gdzie-
niegdzie trwały jeszcze walki, ale
do wczesnych godzin popołudnio-
wych Warszawa była już wolna. 

Oddział Janka przed udaniem się
do Bydgoszczy miał krótki odpoczynek
w Piastowie. W nocy z 30/31 stycznia
przekroczył przedwojenną granicę
polsko-niemiecką pod Więcborkiem. 

Walki na potężnie umocnionym
Wale Pomorskim pochłonęły wiele
ofiar. Radzieckie wojska 4 marca
1945 r. znalazły się na przedmieś-
ciach Kołobrzegu, ale mocno bronio-
nej twierdzy nie udało się zdobyć
z marszu. Janek wspomina, że 6 mar-
ca przyszedł rozkaz, że Polacy będą
bić się o Kołobrzeg. Ruszyli 7 mar-
ca. Do natarcia rzucono 19 tysięcy
żołnierzy (60% stanu osobowego
i sprzętu jakim dysponowała 1 AWP). 

Janek walczył w 23 pułku artyle-
rii lekkiej (nazwanego później koło-
brzeskim) w składzie 6 Pomorskiej
Dywizji Piechoty odznaczonej Krzy-
żem Grunwaldu II Klasy i Krzyżem
Srebrnym Orderu Virtuti Militari. 

Widziałem sceny straszne. Tych

jedenastu dni krwawych walk nigdy

nie zapomnę. 18 marca Kołobrzeg

był nasz, i mogliśmy ruszyć dalej na

zachód. Odrę forsowaliśmy w okoli-

cach Stargardu Szczecińskiego. Pły-

nęliśmy drewnianą podziurawioną ło-

dzią pod silnym niemieckim ostrza-

łem. Nurt rzeki zniósł nas pod most,

który został zbombardowany, gdy

przejeżdżał przez niego pociąg. W wo-

dzie było wielu zabitych i wielu ran-

nych wzywających pomocy. Wyłowio-

no mnie i umieszczono w ciepłej,

opuszczonej przez Niemców ziemian-

ce. Po krótkim wypoczynku ruszyłem

z oddziałem w kierunku Berlina. Jako

zwiadowca byłem na pierwszej linii.

Po zaciekłych walkach ulicznych, kie-

dy umilkły strzały dotarłem do cen-

trum miasta. Nigdy nie zapomnę wzru-

szenia w chwili, kiedy patrzyłem jak

na Bramie Brandenburskiej zawieszano

polską flagę. Mój szlak bojowy za-

kończył się w Sandau nad Łabą. Tu do-

szło do spotkania z amerykańskimi

wojskami. 

JJan Mleczko posiada wiele od-
znaczeń bojowych, państwo-

wych i pamiątkowych, wśród nich
Krzyż Walecznych – za szczególne
męstwo i odwagę w walkach o wy-
zwolenie Polski spod hitlerowskiej
okupacji. 

Tekst i fot.: E. SADZYŃSKA

Apel Szefa UdSKiOR
w zwiàzku z epidemià

koronawirusa 
(COVID-19)

Szanowni Paƒstwo, 

pomimo stanu epidemii w kraju, Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
dzia∏a w sposób nieprzerwany. Niezmiennie
udzielamy pomocy i wsparcia, wyp∏acamy na-
szym Podopiecznym nale˝ne Êwiadczenia, pro-
wadzimy post´powania administracyjne. 

Niestety, ze wzgl´dów oczywistych, zmuszeni
byliÊmy odwo∏aç wiele planowanych przedsi´-
wzi´ç i uroczystoÊci, s∏u˝àcych upami´tnianiu
walk o niepodleg∏oÊç zarówno w Polsce jak i po-
za granicami. 

JednoczeÊnie zwracam si´ do wszystkich
Paƒstwa z goràcym apelem, aby w tym trudnym
czasie, ka˝dy z nas w miar´ swoich mo˝liwoÊci,
nie zapomina∏ o mieszkajàcych w naszym sà-
siedztwie Weteranach i Kombatantach. Bardzo
prosz´ o to, aby udzielaç Im wsparcia, stosujàc
si´ oczywiÊcie do wszystkich wskazaƒ, jakie
w tym czasie sà zalecane przez uprawnione do
tego s∏u˝by. 

Pomoc jakà mo˝emy okazaç ma ró˝ny wy-
miar, ale jest tak samo cenna. Mogà to byç przy-
niesione zakupy, wyniesione Êmieci, po˝yczona
ksià˝ka, ale równie cenna jest nawet krótka roz-
mowa telefoniczna, która pozwala pokonaç po-
czucie samotnoÊci i podnieÊç na duchu. Niezwy-
kle wa˝ne sà inicjatywy podejmowane dla na-
szych Weteranów przez ˝o∏nierzy Wojsk Obrony
Terytorialnej, harcerzy, strzelców, wolontariuszy.
Nale˝à si´ im najwy˝sze s∏owa uznania. 

W ostatnim czasie Polacy dajà po raz kolejny
w dziejach niezwyk∏e Êwiadectwo solidarnoÊci
z drugim cz∏owiekiem. Dlatego wierz´, ˝e nikt
z nas nie zapomni równie˝ o Tych, którym za-
wdzi´czamy wolnoÊç, a którzy – ze wzgl´du na
swój wiek – sà obecnie najbardziej nara˝eni na
zara˝enie koronawirusem. 

WETERANI TO NASZ NARODOWY SKARB!
TROSKA O NICH TO TAK˚E SPRAWDZIAN ZE
WSPÓ¸CZESNEGO PATRIOTYZMU. 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefo-
niczny na nr 22 276 77 77 lub adres e-mail: 
info@kombatanci.gov.pl

JAN JÓZEF KASPRZYK
Szef Urz´du do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych
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KRîTKA HISTORIA 

SStosunkowo najwi´cej informa-
cji mo˝na otrzymaç ju˝ po po-
bie˝nym zapoznaniu si´ z pier-

wszà fotografià ukazujàcà grup´ ofice-
rów. W samym Êrodku, w otoczeniu pol-
skich ˝o∏nierzy, bokiem do fotografa wi-
daç charakterystycznà, przygarbionà sylwe-
tk´ genera∏a Bernarda Montgomery’ego.
Mo˝emy równie˝ rozpoznaç rozmówc´
brytyjskiego marsza∏ka – jest to, jeszcze

wtedy pu∏kownik, Stanis∏aw Sosabowski
– dowódca 1 Samodzielnej brygady Spa-
dochronowej. Wi´cej trudu zabra∏o roz-
poznanie stojàcego po prawej ˝o∏nierza
w charakterystycznym „Denison Smock”,
czyli kurtce kamufla˝owej u˝ywanej
przez polskich i brytyjskich spadochro-
niarzy. Jest to porucznik Jerzy Dyrda –
nieod∏àczny adiutant i t∏umacz dowódcy
brygady spadochronowej. 

Kiedy wykonano fotografie osobliwe-
go spotkania polskich dowódców z gen.
Montgomerym? Na pewno przed czerw-
cem 1944 r., gdy p∏k. Sosabowski awan-
sowa∏ do stopnia genera∏a. W rozwik∏a-
niu tej zagadki nie pomogà nam publi-
kowane wspomnienia brytyjskiego do-
wódcy. Spisana przez niego po zakoƒcze-
niu II wojny Êwiatowej relacja (Memoris
of field-marshal... z 1958 r.) informuje je-
dynie, ˝e przed operacjà „Overlord” czyli
planowanej inwazji w Normandii, gene-
ra∏ objecha∏ ...Angli´, Wali´ i Szkocj´, wi-
zytujàc ka˝dà jednostk´, która mia∏a
wziàç udzia∏ w operacji „Overlord“, bywa-
jàc... na dwóch, a cz´sto trzech paradach
dziennie. Nast´pnie wspomina, ˝e w cià-
gu kilku miesi´cy odwiedzi∏ ...ponad mi-
lion ˝o∏nierzy..., wszystkich s∏u˝àcych
pod mojà komendà: Brytyjczyków, Ka-
nadyjczyków, Amerykanów, Belgów, Pola-
ków, Wolnych Francuzów i Holendrów.
W ka˝dym z wizytowanych oddzia∏ów
przeprowadza∏ pogadank´ stojàc wÊród
˝o∏nierzy, która mia∏a ich zagrzaç do
zbli˝ajàcej si´ inwazji na Europ´. 

Wi´cej na ten temat mo˝na wyczy-
taç w powojennych wspomnieniach gen.
Sosabowskiego (Freely I Served wyda-
nych w 1982 r. w Wielkiej Brytanii), gdzie
wspomina, ˝e W marcu 1944 r. genera∏
Montgomery przyby∏ do Szkocji na wizy-
tacj´ jednostek bioràcych udzia∏ w pla-
nowanej inwazji (w Europie – M. ¸.). Na
t´ okazj´ z p∏k. Sosabowskim do rejonu
stacjonowania 1 Dywizji Pancernej poje-
cha∏y trzy kompanie spadochronowe
z tej˝e brygady. Sosabowski wspomi-
na∏, ˝e: Wy˝si oficerowie paradowali
w najlepszych mundurach, z naszymi
s∏ynnymi kwadratowymi czapkami (ro-
gatywkami – M. ¸.), nasze buty i guziki
lÊni∏y. Odniós∏ si´ równie˝ do s∏ynnych
przemówieƒ Monty’ego, który mia∏ zwy-
czaj stawaç na jeepie ka˝àc zebraç si´
wokó∏ ˝o∏nierzom. Gen. Sosabowski za-
uwa˝y∏, ˝e przemówienia brytyjskiego
genera∏a, wyg∏aszane w jego rodzimym
j´zyku, tylko ...kilku moich ludzi potrafi∏o
zrozumieç. JeÊli wierzyç wspomnieniom
Sosabowskiego, przemowa brytyjskiego
genera∏a nie wszystkim polskim ˝o∏nie-
rzom si´ spodoba∏a – cz´Êç polskich
spadochroniarzy, którzy w 1941 r. opu-
Êcili radzieckie ∏agry lub Armi´ Czerwo-

Nieca∏e pó∏ roku temu dyrekcja jednej z warszawskich szkó∏ na-
kaza∏a autorowi poni˝szego artyku∏u uporzàdkowaç ...kartony ze
starymi rzeczami zwiàzanymi z historià Szko∏y. Jak si´ mo˝na by∏o
domyÊliç, zadanie to wydawa∏o si´ na pierwszy rzut oka niewdzi´-
czne – wymaga∏o pozostania w pracy po godzinach i przerzucania
sterty zakurzonych gazet, zdj´ç, starych ksià˝ek i reszty rzeczy, któ-
rymi wzgardzi∏by nawet skup makulatury. Zakoƒczenie tej historii
jest proste do wyobra˝enia – nauczyciel otwiera kolejne kartony
„staroci”, wdychajàc przy tym tumany kurzu uràgajàce jakimkolwiek
przepisom zdrowotnym. I wtem, jak w bajce ...z jednej ze starych te-
czek wypadajà trzy fotografie... 

Wszystko to wydarzy∏o si´, gdy przy przeglàdaniu dokumentów
szkolnych sprzed kilkudziesi´ciu lat, mi´dzy stertà papierów znala-
z∏y si´ trzy zdj´cia. Archeolog stwierdzi∏by wówczas, ˝e sà one pozba-
wione kontekstu – nie wiemy kto je przyniós∏ do szko∏y, kiedy to zro-
bi∏, w której teczce pierwotnie si´ znalaz∏y, nie znamy te˝ autora
tych fotografii. A jednak te trzy niepozorne kartoniki na tyle przyku∏y
mojà uwag´, ˝e przez nast´pne pó∏ roku stara∏em si´ przeÊledziç
ich histori´ i spróbowaç odpowiedzieç na najprostsze pytania: co
przedstawiajà i kiedy zosta∏y wykonane? Tym bardziej, ˝e jedyne co
by∏o wiadomo o nich to fakt, ˝e dotychczas nie by∏y publikowane,
a na ∏amach miesi´cznika „Polsce Wierni” prawdopodobnie pierw-
szy raz „ujrzà Êwiat∏o dzienne”. 
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TRZECH  FOTOGRAFII
nà, przemówienie Montgomery’ego sko-
jarzy∏a z pogadankami wyg∏aszanymi
przez komisarzy Armii Czerwonej. 

Po przejrzeniu fotografii w Internecie
okaza∏o si´, ˝e nie jest to jedyna foto-
grafia ukazujàca wizytacj´ brytyjskiego
genera∏a polskich oddzia∏ów tego dnia.
Inny ˝o∏nierz, Kazimierz Duda, sfotogra-
fowa∏ wizytacj´ 1 Dywizji Pancernej przez
Montgomery’ego, a na odwrocie fotografii
zapisa∏ dat´: 13 marca 1944 r. Na obu
opisanych fotografiach Brytyjczyk ma te
same jasne spodnie i r´kawiczki musz-
kieterki. Porównujàc inne fotografie wy-
konane tego dnia, mo˝emy ujrzeç tylko
jednego wy˝szego oficera polskiego,
który w tym dniu mia∏ przy mundurze
sznur naramienny – by∏ to Naczelny Wódz
Polskich Si∏ Zbrojnych – gen. Kazimierz
Sosnkowski. W takim razie, czy to on stoi
na naszej fotografii najbardziej po lewej?
RównoczeÊnie czy drugim z lewej jest
gen. Stanis∏aw Kopaƒski, wówczas Szef
Sztabu Naczelnego Wodza? Tak samo
zagadkà pozostanà, wcià˝ anonimowi,
˝o∏nierze w czarnych beretach 1 Dywizji
Pancernej, stanowiàcy t∏o ukazanej sceny. 

Druga fotografia ukazuje postój bry-
tyjskich czo∏gów MKVIII Cromwel. Foto-
grafia najprawdopodobniej zosta∏a wy-
konana zimà – widoczni polscy ˝o∏nie-
rze chodzà w zimowych kombinezonach
czo∏gistów. Krajobraz przynosi na myÊl
Holandi´, zatem zdj´cie mog∏o byç wyko-
nane w zimie na prze∏omie 1944 i 1945 r.,
gdy po zdobyciu Moerdijk 1 DPanc. za-
trzyma∏a si´ na pozycjach obronnych
nad rzekà Mozà w Holandii, gdzie pozo-

sta∏a a˝ do kwietnia 1945 r. JeÊli ten tok
rozumowania jest w∏aÊciwy, na fotografii
ukazano ˝o∏nierzy 10 Pu∏ku Strzelców
Konnych – jednostka ta, jako oddzia∏ roz-
poznawczy, jedyna w ca∏ej dywizji posia-
da∏a czo∏gi Cromwell. Nie powinien te˝
dziwiç Êwie˝o wykopany dó∏ widoczny
na pierwszym planie. Jak wspomina∏ Ma-
rian S∏owiƒski, ̋ o∏nierz 1 DPanc.: ...zawsze
spaliÊmy w dole, który musia∏em wyko-
paç, odpowiednio przygotowaç i nad
ten dó∏ wje˝d˝a∏ czo∏g. Wszyscy spali
pod nim. Zastanawiajàca jest jedynie
postaç ˝o∏nierza, który bez wi´kszych
skrupu∏ów zaglàda wprost w luf´ czo∏gu. 

Ostatnie zdj´cie prawdopodobnie wy-
konano po zakoƒczeniu II wojny Êwiato-
wej. Zakoƒczenie dzia∏aƒ bojowych ozna-
cza∏o dla „Maczkowców“ nie tylko pro-
wadzenie okupacji na terenie Niemiec –
w tym samym czasie delegacje oddzia-

∏ów odwiedza∏y liczne groby poleg∏ych
towarzyszy broni, rozsianych od Francji
a˝ po Niemcy (wg gen. Maczka dywizja
podczas wojny straci∏a 1289 ˝o∏nierzy).
Z ca∏à pewnoÊcià jest to cmentarz, na
którym pochowano ˝o∏nierzy gen. Maczka
– na ka˝dym krzy˝u widniejà namalowa-
ne odznaki 1 DPanc. – he∏m ze skrzyd∏a-
mi husarskimi. Widaç równie˝ delegacje
ze sztandarami pu∏kowymi, a za nimi or-
kiestr´ dywizyjnà. W tle mo˝na zauwa-
˝yç ludnoÊç cywilnà nieznanego nam
miasteczka, gdzie znajdowa∏ si´ cmen-
tarz. ˚o∏nierze przy sztandarach majà
charakterystyczne he∏my „pancerno-mo-
torowe“, ró˝niàce si´ kszta∏tem od po-
pularnych he∏mów brytyjskich przypo-
minajàcych talerz. Najbli˝ej fotografa, po
prawej, stoi na bacznoÊç dywizyjny ˝an-
darm – mo˝na go poznaç po czarnej
opasce z literami M.P. (Military Police)
oraz pomalowanych na bia∏o szelkach
i pasie. Munduroznawca bez k∏opotu
dostrze˝e te˝ charakterystycznà odzna-
k´ 1 DPanc. oraz czarny naramiennik –
pierwotnie symbol 10 Brygady Kawalerii
Pancernej, a od lutego 1945 r. – ca∏ej
dywizji. Miejsce wykonania zdj´cia na
razie pozostaje tajemnicà. 

Czy autor artyku∏u dobrze rozpozna∏
nieznane postaci i miejsca, uwiecznione
na starych fotografiach? Kim jest autor
fotografii ukazujàcych ˝o∏nierzy gen. Ma-
czka? Tego dnie wiemy.  Wa˝ne, ˝e po
tylu latach ktoÊ je wreszcie ujrza∏. 

Fotografie znajdujà si´ w CLVII LO im.
Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie . 

MMiikkoo∏∏aajj  ¸̧UUCCZZNNIIEEWWSSKKII
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OO TTYYMM WWAARRTTOO WWIIEEDDZZIIEEåå

OOd 8 stycznia 2020 r. lekarze
majà obowiàzek wystawiaç
e-recepty. W uzasadnionych

przypadkach lekarz mo˝e wystawiç pa-
pierowà recept´, która b´dzie traktowa-
na tak samo jak recepta elektroniczna.
WyjaÊniamy, kiedy mo˝e dojÊç do takiej
sytuacji. •• W przypadku b∏´dnie wysta-
wionej e-recepty nale˝y skontaktowaç
si´ z lekarzem. Centrum Systemów In-
formacyjnych Ochrony Zdrowia podaje
w jakich przypadkach e-recept´ mo˝na
zrealizowaç mimo b∏´dów. •• Wa˝noÊç 
e-recepty domyÊlnie wynosi 365 dni.
W niektórych przypadkach ten czas jest
skrócony. 

Wyjàtkiem sà: •• recepty wystawiane
w ramach importu docelowego (lek
sprowadzany jest z zagranicy), •• recepty
o nieustalonej to˝samoÊci (bez danych
osobowych), •• recepty trans-
graniczne – recepty wystawio-
ne przez osob´ uprawnionà do
wystawiania recept zgodnie
z prawem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskie-
go Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (do koƒca 2020 roku), •• re-
cepty pro auctore (recepta dla osoby wy-
stawiajàcej) i pro familiae (recepta wy-
stawiona dla ma∏˝onka, wst´pnego,
zst´pnego lub rodzeƒstwa osoby wysta-
wiajàcej). Papierowà recept´ dostaniemy
od lekarza równie˝ w przypadku braku
dost´pu do systemu e-zdrowie (awaria
urzàdzenia, systemu lub internetu). 

Jak przekonuje Ministerstwo Zdro-
wia, g∏ównym celem e-recepty jest u∏a-
twienie procesu realizacji recept, a tak-
˝e ograniczenie b∏´dów, optymalizacja
czasu po stronie lekarzy i farmaceutów
oraz eliminacja fa∏szywych i nieczytel-
nych recept. 

Pacjent otrzymuje e-recept´ w jednej
z trzech postaci: •• papierowy wydruk in-
formacyjny, podobny do papierowej re-
cepty, na którym znajduje si´ kod kresko-
wy do recepty i czterocyfrowy kod dost´-
pu, a tak˝e wszelkie informacje potrzeb-
ne do zrealizowania recepty, •• e-maila
zawierajàcego wydruk w formie PDF, 
•• wiadomoÊç SMS-owà, która zawiera
kod dost´pu do recepty i czterocyfrowy
kod PIN. Dwie ostatnie postaci e-recepty

mo˝na uzyskaç, jeÊli posiadamy interne-
towe konto Pacjenta. Warto mieç do nie-
go dost´p, poniewa˝ znajdujà si´ na nim
dost´py nie tylko do e-recept, ale rów-
nie˝ do e-zwolnieƒ i dost´pnych wkrót-
ce e-skierowaƒ. 

Jak zrealizowaç e-recept´ w aptece?
11 .. Pokazujemy farmaceucie wydruk in-
formacyjny, który otrzymaliÊmy od leka-
rza lub 22 .. Âciàgamy na telefon PDF, któ-
ry otrzymaliÊmy w mailu i pokazujemy
go farmaceucie lub 33 .. Podajemy PESEL
i kod PIN z SMS-a. JeÊli e-recepta za-
wiera kilka pozycji, leki mo˝emy wyku-
piç w kilku aptekach. Nie potrzebujemy
do tego odpisów recepty. W ka˝dej apte-
ce pokazujemy wydruk lub podajemy
kod PIN. Recepty nie musimy realizo-
waç osobiÊcie. Wystarczy, ˝e osoba, 
która wykupuje dla nas leki posiada wy-

druk informacyjny lub kod PIN lub PDF
z e-receptà. 

Ile leków mo˝na wykupiç w jednej
aptece? Tak, jak pisaliÊmy – jeÊli na e-re-
cepcie jest wi´cej ni˝ jeden preparat
leczniczy mo˝emy kupiç leki w ró˝nych
aptekach, za ka˝dym razem korzystajàc
z tej samej e-recepty. Wyjàtek stanowi
sytuacja, gdy np. mamy zapisane kilka
opakowaƒ danego leku, np. pi´ç, a w ap-
tece wykupimy tylko dwa. Po pozosta∏e
trzy opakowania b´dziemy musieli wró-
ciç do tej samej apteki. Wa˝ne! Na jed-
nej e-recepcie znajduje si´ jeden lek.
Maksymalnie w pakiecie mo˝e znajdo-
waç si´ pi´ç e-recept (czyli w praktyce
pi´ç leków). 

Czy w aptece b´dzie mo˝na realizo-
waç papierowe recepty? Pacjenci mar-
twià si´ te˝, czy b´dà mogli po 8 stycz-
nia 2020 roku zrealizowaç recepty pa-
pierowe, wystawione przed tà datà. Co
zrobiç, gdy np. 20.12.2019 dostaliÊmy
recept´ z datà realizacji od 20.01.2020?
Takie pytanie pad∏o m.in. na profilu Pana
Tabletki. Uspokajamy. Recept´ papiero-
wà mo˝na zrealizowaç na tych samych
zasadach co do tej pory. Papierowe re-
cepty b´dà wystawiane nawet po
8 stycznia 2020 roku. Pacjent mo˝e

otrzymaç takà recept´, np. gdy dosz∏o do
awarii systemu do wystawiania e-recept
lub np. lekarz nie ma do niego w danym
momencie dost´pu (np. podczas wizyty
domowej). Taka recepta b´dzie zawiera-
∏a wszelkie zni˝ki i refundacje. 

Co zrobiç, gdy e-recepta zostanie
b∏´dnie wystawiona? Cz´Êç b∏´dnie wy-
stawionych e-recept mo˝na zrealizowaç
w aptece po uprzednim zweryfikowaniu
danych. Dotyczy to np. dawki produktu
leczniczego lub Êrodka spo˝ywczego
specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowe-
go. Jak czytamy na stronie Centrum Sys-
temów Informacyjnych Ochrony Zdro-
wia, w tym przypadku osoba wydajàca
przyjmuje, ˝e jest to najmniejsza dawka
dopuszczona do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Wi´cej na te-
mat tego, co zrobiç, gdy recepta zostanie

nieprawid∏owo wydana, mo˝na
przeczytaç na stronie https:
//www.csioz.gov.pl/e-zdrowie-
p1/e-recepta/. Pacjent mo˝e te˝

skontaktowaç si´ z lekarzem i poprosiç
o ponowne wystawienie recepty, tym ra-
zem prawid∏owo. Potem pobiera nowy
kod w formie SMS-a lub odczytuje go
z maila. Inna opcjà jest zakup leku ze
100% odp∏atnoÊcià. 

Jak d∏ugo wa˝na jest e-recepta? E-re-
cepta wa˝na jest 365 dni. Wyjàtkiem sà
e-recepty na antybiotyki – ich wa˝noÊç
wynosi 7 dni. W przypadku leków odu-
rzajàcych i psychotropowych wa˝noÊç to
30 dni, a w przypadku preparatów im-
munologicznych – 120 dni. 

Trzeba jednak wziàç pod uwag´ art.
96a ust. 7a prawa farmaceutycznego,
który mówi, ˝e po up∏ywie 30 dni od da-
ty wystawienia e-recepty albo naniesio-
nej na niej daty realizacji „od dnia”, jest
ona realizowana z wy∏àczeniem dni sto-
sowania, które ju˝ up∏yn´∏y, liczàc je od
daty wystawionej na recepcie lub nanie-
sionej na recepcie daty realizacji „od
dnia”. Co to oznacza w praktyce? JeÊli
lekarz przepisze nam iloÊç leku na mak-
symalny czas terapii, czyli zwykle 360
dni (w niektórych przypadkach np. 180
dni), a my zrealizujemy recept´ np. po
60 dniach, to otrzymamy leki na pozo-
sta∏e 300 dni. E-recepta jest wa˝na tylko
na czas kuracji. 

E-RECEPTA 


