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C
z∏onkinie Wojskowej
S∏u˝by Kobiet i Wojsko-
wej S∏u˝by Ochrony

Powstania pe∏ni∏y s∏u˝b´ sanitar-
nà w szpitalach polowych i pun-
ktach ratowniczo-sanitarnych,
walczy∏y na pierwszej linii fron-
tu w szeregach plutonów, kompa-
nii, batalionów i pu∏ków bojowych.

Kobiety walczàcej, powstaƒ-
czej Warszawy to symbole naj-
wi´kszej ofiarnoÊci, poÊwi´ce-
nia i m´stwa. Ratowa∏y rannych
z pola walki, z p∏onàcych do-
mów i zasypanych piwnic. Wal-
czy∏y o ich ˝ycie, zdobywajàc
dla nich po˝ywienie i lekarstwa.
Trwa∏y przy nich, wiedzàc ˝e
zginà, bo Niemcy palili szpitale
i rozstrzeliwali rannych. Gim-
nazjalistki i studentki ró˝nych
wydzia∏ów tajnego nauczania
wybiera∏y, z potrzeby serca i pa-
triotycznego obowiàzku, zawód
piel´gniarki czy sanitariuszki,
zdobywajàc stosownà wiedz´
w ramach konspiracyjnego pro-
gramu szkolenia sanitarnego. 

Ju˝ we wrzeÊniu 1939 r. ko-
biety przesz∏y ci´˝kà prób´ po-
Êwi´cenia i heroizmu. Dzi´ki ich
ofiarnoÊci Polski Czerwony Krzy˝
zdo∏a∏ wówczas zorganizowaç
na terenie ca∏ego kraju 180 szpi-
tali. By∏y wÊród nich tak˝e szpi-
tale warszawskie, m.in. Maltaƒski,
w Gimnazjum im. Miko∏aja Re-
ja, przy koÊciele pw. Wszyst-
kich Âwi´tych, w gmachu Uni-
wersytetu Warszawskiego. 

Szczególne zas∏ugi w akcji
pomocy chorym i rannym po-
∏o˝y∏y setki warszawianek,
zrzeszonych w Komitecie Paƒ
PCK, kierowanym przez odda-
ne bez reszty sprawie dzia∏acz-
ki, m.in. Janin´ Roszkowskà,
Mari´ Wittekówn´, Ma∏gorzat´
de Rosset-Taƒskà. 

Nale˝y pami´taç o bohater-
skich w tym okresie, odznaczo-
nych Krzy˝em Walecznych, pie-
l´gniarkach: Elwirze ¸ukomskiej,
Felicji Grodzickiej, Stanis∏awie
Likon, W∏adys∏awie Wardzyƒ-
skiej, Leokadii Klarzyƒskiej i Wan-
dzie ˚yliƒskiej, które zgin´∏y
w Powstaniu Warszawskim. 

Pierwsze grupy sanitarne
mia∏y swój rodowód w Zwiàzku
Harcerstwa Polskiego. W listopa-
dzie 1939 r. Komenda Choràgwi
Warszawskiej utworzy∏a Harcer-
ski Sanitariat Warszawy. Na je-
go czele stan´∏y inicjatorki tego
ruchu Maria Kann i Maria Jasiu-
kowicz. W 1941 r., decyzjà Ko-
mendy G∏ównej ZWZ, formacja
zosta∏a przekszta∏cona w Sani-
tariat Podziemnej Warszawy,
którym kierowa∏y nadal harcerki. 

Rozkazem nr 51, z 30 paê-
dziernika 1941 r., KG ZWZ uzna-
∏a sanitariat konspiracyjny za
s∏u˝b´ wojskowà. Przy KG oraz
w Komendach Okr´gów i Obwo-
dów AK utworzono stanowiska
referentek do spraw Wojskowej
S∏u˝by Kobiet. Komendantkà
Okr´gu Warszawskiego WSK

zosta∏a mjr Maria
Szymkiewicz „Rysia”,

a referentkà sanitarnà Maria Ka-
nn „Halina”. Podlega∏y one Sze-
fowi Sanitarnemu Komendy
Okr´gu AK, a same pe∏ni∏y nad-
zór nad referentkami sanitarnymi
obwodów. Do zadaƒ referentki
sanitarnej nale˝a∏o: opieka nad 
rannymi, opracowywanie pla-
nów szkoleƒ sanitarnych dla pie-
l´gniarek, sanitariuszek i perso-
nelu funkcyjnego, czuwanie nad
wyposa˝eniem szpitali polowych
i punktów ratowniczo-sanitar-
nych. Zwo∏ywa∏a ona tak˝e
zbiórki alarmowe, sprawdzajàce
gotowoÊç bojowà sanitariatu na
godzin´ „W”. 

W wojskowej s∏u˝bie medy-
cznej wprowadzono funkcje od-
powiadajàce stopniom wojsko-
wym: szeregowej – szeregow-
ca, selekcyjnej – plutonowego,
dru˝ynowej – st. sier˝anta, m∏od-
szej komendantki – podporucz-
nika, komendantki – poruczni-
ka, starszej komendantki – kapi-
tana, inspektorki – majora. Pod-
stawà umundurowania by∏a
opaska PCK z napisem „WSK”.

Najmniejszà komórkà or-
ganizacyjnà WSK by∏ patrol sa-
nitarny, sk∏adajàcy si´ z pi´ciu
sanitariuszek. Jego zadaniem
by∏o udzielenie pierwszej pomo-
cy rannym i odtransportowanie
ich do najbli˝szego punktu ra-
towniczo-sanitarnego. 

W 1941 r. powsta∏a w War-
szawie Wojskowa S∏u˝ba Ochro-
ny Powstania (WSOP). Organi-
zatorkà jej pierwszych oddzia∏ów
by∏a referentka WSK Janina P∏o-
ska „Rakieta”. W po∏owie 1942 r.
we wszystkich rejonach Warsza-
wy istnia∏y patrole, dru˝yny, plu-
tony i kompanie sanitarne
WSOP. Ca∏oÊcià sanitariatu
WSOP w Okr´gu Warszawa AK
kierowa∏a dr med. Helena Bud-
kiewicz „Justyna”. 

W okresie poprzedzajàcym
wybuch Powstania Warszawskie-
go sekretariat WSOP przygoto-
wa∏ m.in. 800 toreb sanitarnych
oraz ok. 60 tys. opatrunków
osobistych dla ˝o∏nierzy. 

Wed∏ug relacji Bo˝eny Urba-
nek („Piel´gniarki i sanitariusz-
ki w Powstaniu Warszawskim
1944 r.“) w ok. 800 patrolach
sanitarnych, 200 punktach rato-
wniczo-sanitarnych, 122 szpitali-
kach i 25 szpitalach pracowa∏o
ponad 5 tys. piel´gniarek i sa-
nitariuszek Armii Krajowej i in-
nych organizacji konspiracyj-
nych obj´tych s∏u˝bà wojsko-
wà podczas Powstania War-
szawskiego. 

...Czemu ˝a∏obny chora∏ Êpiewacie wcià˝ w Londynie, 
Gdy tu nadesz∏o wreszcie oczekiwane Êwi´to? 

U boku swoich ch∏opców walczà tu dziewcz´ta, 
I ma∏e dzieci walczà, i krew radoÊnie p∏ynie... 

Zbigniew Jasiƒski „˚àdamy amunicji”

SANITARIAT WOJSKOWEJ S¸U˚BY KOBIET 
I WOJSKOWEJ S¸U˚BY OCHRONY POWSTANIA

Dokoƒczenie na str. 14 [



12

3/2022

2277grudnia 1944 roku do-
wódca 1. Samodzielnej
Brygady Spadochrono-

wej, genera∏ Stanis∏aw Sosabowski, na
uroczystym apelu przed frontem Bryga-
dy odczyta∏ rozkaz Prezydenta RP W∏a-
dys∏awa Raczkiewicza o swojej dymisji.

Zwracajàc si´ nast´pnie do ˝o∏nierzy
powiedzia∏ min. ˚egnam si´ z wami, ja-
ko wasz dotychczasowy dowódca.
Z rozkazu prze∏o˝onych odchodz´ z Bry-
gady. Nie ˝egnam si´ z Wami jako ˝o∏-
nierz spadochronowy, ale jako Wasz
starszy kolega i przyjaciel, bo jako taki
nie roz∏àczam si´ z Wami... Twardymi
i uczciwymi prawami ˝o∏nierskimi rzàdzi-
∏em Wami. PoddawaliÊcie si´ im bez
szemrania, boÊcie sens ich rozumieli.
Tymi prawami rzàdêcie si´ nadal... Nie
tylko by∏em Waszym dowódcà, ale by-
∏em i chc´ byç nadal Waszym ducho-
wym przewodnikiem. Na znak utrzyma-
nia dalszej wi´zi, genera∏ nie po˝egna∏
si´ ze sztandarem, ani nie przyjà∏ zwycza-

jowej, koƒco-
wej defilady. 

Dymisja
gen. Sosabo-
wskiego, êle
przyj́ ta przez
podw∏adnych,
by∏a wynikiem
bezpodstawnych pomówieƒ i oskar˝eƒ
kierowanych do w∏adz polskich ze stro-
ny brytyjskiej, zw∏aszcza dowódcy bry-
tyjskiego Korpusu Powietrznego gen.
Fredericka Browninga. Jej korzenie si´-
ga∏y okresu formowania Brygady, jej
podporzàdkowania, koncepcji walki, jak
równie˝ nieudanej operacji „Market-Gar-
den”, w czasie której Polacy ponieÊli
straty si´gajàce 25% stanu osobowego.
Mimo tego Brytyjczycy zarzucali dowód-

cy Brygady najbardziej uw∏a-
czajàcà ˝o∏nierzowi cech´ – uni-
kanie walki, wr´cz tchórzostwo.

Ale to w∏aÊnie gen. Sosa-
bowski by∏ twórcà i pierwszym
dowódcà 1. Samodzielnej Bry-
gady Spadochronowej utworzo-
nej spoÊród ochotników ewa-
kuowanej z Francji, w 1940 ro-
ku, 4. Dywizji Piechoty, prze-
kszta∏conej nast´pnie (w Wiel-
kiej Brytanii) w 2. Brygad´
Strzelców. Ch´tnych skierowa-
no do oÊrodka szkolenia spa-

dochronowego w Ringway ko∏o Man-
chesteru, gdzie szkoli∏o si´ tak˝e 150
polskich „cichociemnych”, „skaczàcych”
nast´pnie do okupowanego kraju. W uz-
naniu doskona∏ego wyszkolenia, rozka-
zem Naczelnego Wodza, z 9 paêdzierni-
ka 1941 roku, Brygad´ Strzelców prze-
mianowano na 1. Brygad´ Spadochro-
nowà. Zgodnie z pierwotnà koncepcjà,
Brygada mia∏a byç u˝yta w Polsce w ra-
mach powszechnego powstania, okre-
Êlanego nast´pnie jako akcja „Burza”. 

W miar´ coraz lepszego przygoto-
wania i uzyskania sprawnoÊci taktycznej
przez Brygad´, ros∏y zakusy Brytyjczy-
ków dà˝àcych do przej´cia jednostki
i wykorzystania jej do w∏asnych celów

operacyjnych. Pod naciskiem najwy˝-
szych w∏adz politycznych i wojskowych,
a nawet pod groêbà szanta˝u, w czerw-
cu 1944 roku Naczelny Wódz, genera∏
Kazimierz Sosnkowski ustàpi∏ i przeka-
za∏ Brygad´ do dyspozycji Naczelnego
Dowództwa Sprzymierzonych. Nale˝y
tak˝e pami´taç, ˝e by∏ to czas intensyw-
nych walk aliantów w Normandii i pro-
wadzone by∏y ju˝ prace przygotowaw-
cze sztabu gen. Bernarda Montgome-
ry’ego nad majàcà wysokà rang´ opera-
cjà powietrzno-desantowà pod kryptoni-
mem „Market-Garden”. Wa˝ne zadanie
wyznaczono w niej polskiej Brygadzie.
Znana i wielokrotnie opisana nieudana
operacja (kosztujàca ˝ycie tysi´cy ˝o∏-
nierzy, w tym Polaków) mia∏a polegaç
na opanowaniu przy pomocy desantów
powietrznych mostów na ty∏ach wojsk
niemieckich, a tym samym stworzenie
korytarza dla szybkiego rajdu wojsk là-
dowych w g∏àb Rzeszy. 

Decyzja genera∏a Kazimierza Sosn-
kowskiego o przekazaniu Brygady Na-
czelnemu Dowództwu Sprzymierzonych
zosta∏a bardzo êle i z goryczà przyj´ta
przez genera∏a Sosabowskiego, jak te˝
˝o∏nierzy Brygady, przygotowujàcych si´
do desantu w Polsce, aby wspieraç wal-
czàcà w kraju Armi´ Krajowà. Wi´ê
z krajem umocni∏a patriotyczna uroczy-
stoÊç, w czasie której, 15 czerwca 1944
roku, z ràk prezydenta RP genera∏ Sosa-
bowski przyjà∏ sztandar wyhaftowany
w okupowanej przez Niemców Warsza-
wie i potajemnie dostarczony do Wiel-
kiej Brytanii. 

Czy 1. Brygada Spadochronowa mia-
∏a szanse walczyç w Polsce? Kilka dni
przed wybuchem powstania, stanowczo
zbyt póêno, gen. Bór-Komorowski w pil-

Z dziejów 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej

Wierzyli, ˝e 
polecà walczyç

w Warszawie 
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nej depeszy domaga∏ si´ od rzàdu w Lon-
dynie zapewnienia wsparcia, które ju˝
w momencie formu∏owania ˝àdaƒ wyda-
wa∏o si´ niemo˝liwe do spe∏nienia. Cho-
dzi∏o mianowicie o zapewnienie udzia∏u
w powstaniu polskiej Brygady Spado-
chronowej, ponadto spowodowanie prze-
rzucenia na powstaƒcze lotniska (po ich
zdobyciu) polskich dywizjonów lotni-
czych, a tak˝e zbombardowanie przez
brytyjskie lotnictwo dalekiego zasi´gu
wskazanych przez powstaƒców celów.
Postulaty te, przekazane przez ambasa-
dora RP Edwarda B. Raczyƒskiego bry-
tyjskiemu ministrowi Spraw Zagranicz-
nych Robertowi A. Edenowi, spotka∏y si´
ze sceptycznym przyj´ciem, ale obieca-
no je rozpatrzyç. Rozmowy na ten temat
prowadzi∏ tak˝e gen. Stanis∏aw Tabor
z Zarzàdem Operacji Specjalnych (SOE
– Special Operations Executive). 

O braku mo˝liwoÊci ich realizacji po-
wiadomi∏ stron´ polskà marsza∏ek lotni-
ctwa brytyjskiego John Slessor, dowódca
RAF obszaru Êródziemnomorskiego i blis-
kowschodniego, który decydowa∏ o dosta-

wach lotniczych
dla powstania war-
szawskiego z lot-
nisk po∏o˝onych we
W∏oszech. W wyda-
nych po wojnie
wspomnieniach,
zwraca∏ uwag´ ˝e
spraw´ podj´to
zbyt póêno, wprzed-
dzieƒ wybuchu
powstania, a postu-
laty by∏y, g∏ównie
z powodów tech-
nicznych, niemo˝-
liwe do spe∏nienia.

Je˝eli chodzi o desantowanie do
Warszawy Brygady Spadochronowej, to
przelot nieuzbrojonych samolotów tran-
sportowych i szybowców, których by∏o
zbyt ma∏o, bez os∏ony myÊliwców, na
odleg∏oÊç ponad 800 mil, nad rejonami
kontrolowanymi przez Niemców i làdo-
wanie w czasie toczàcych si´ walk by∏oby
wr´cz samobójstwem. Tak˝e bombardo-
wanie ci´˝kimi samolotami dalekiego

zasi´gu punktowo wskazanych
celów, czego domaga∏a si´ stro-
na polska, by∏o niemo˝liwe bez
mi´dzylàdowania na lotniskach
radzieckich. A na to zgody nie
by∏o. Podobnie sugestia, aby
wykonywaç przeloty na opano-
wane przez powstaƒców lotni-
ska (których ostatecznie nie
zdobyto) polskich dywizjonów
myÊliwskich, bez skomplikowa-
nego zaplecza technicznego
i paliwa, dla ka˝dego lotnika
wyglàda∏a jak czysta fantazja. 

Zrealizowany zosta∏, nie
w pe∏ni, postulat zaopatrywania

Warszawy zrzutami lotni-
czymi. W sierpniu i wrze-
Êniu 1944 roku samoloty
startowa∏y z zaopatrze-
niem dla Warszawy 280
razy – 170 razy z W∏och
oraz 110 razy z W. Bryta-
nii. Z opóênieniem, z po-
wodu braku zgody ZSRR
na làdowanie na ich tere-
nie, odby∏a si´ wrzeÊnio-
wa wyprawa „Frantic” –
rajd 107 bombowców
amerykaƒskich B-17 trasà
pó∏nocnà i to w os∏onie
myÊliwców. 

¸àcznie zrzucono nad Warszawà po-
nad 200 ton zaopatrzenia, z czego do
ràk powstaƒców trafi∏a mniej ni˝ po∏o-
wa. W misjach nad Warszawà zgin´∏o
lub uznanych zosta∏o za zaginionych
147 lotników z RAF-u, w tym z Australij-
skich i Kanadyjskich Si∏ Powietrznych
oraz Si∏ Powietrznych USA. Nie wróci∏o
31 samolotów, co stanowi∏o wysoki
(17%) odsetek strat. 

Z pomocà powstaƒcom przysz∏y tak-
˝e (od 13 wrzeÊnia) samoloty radziec-
kiej 16. Armii Lotniczej. Jednak dane
dotyczàce skali zaopatrzenia, oko∏o 150
ton, nie zosta∏y zweryfikowane. W sumie
pomoc lotnicza dla powstania nadesz∏a
zbyt póêno i by∏a zbyt ma∏a, a jako odpo-
wiedzialnego za ten stan rzecz wymie-
nia si´ najcz´Êciej marsza∏ka Johna C.
Slessora i jego nadmiernà ostro˝noÊç. 

Je˝eli chodzi o Brygad´, to po pod-
porzàdkowaniu Brytyjczykom, i w czasie
prowadzenia z poczàtkiem sierpnia roz-
mów w Londynie, uj´ta by∏a ju˝ w planach
operacyjnych „Market-Garden”. Tak wi´c
i z tego tytu∏u nie mo˝na by∏o w ogóle
rozpatrywaç jej udzia∏ w powstaniu.
Wiedzia∏ o tym polski minister Obrony
Narodowej, mimo to podj´to próby ne-
gocjacji, z góry skazane na niepowo-
dzenie. Widocznie uznano, ˝e z∏agodzi
to nie najlepsze morale ˝o∏nierzy Bryga-
dy, wiedzàcych o trwajàcym powstaniu
i czekajàcych na nich powstaƒców. 

Jak wynika ze wspomnieƒ uczestni-
ków Powstania Warszawskiego, wielu
wierzy∏o, a˝ do kapitulacji, ˝e polska
Brygada przyjdzie im z pomocà. Jak
mówili, patrzàc na opadajàce z lecàcych
nad Warszawà samolotów spadochrony
– a mo˝e sà to polscy ˝o∏nierze... 

SSTTEEFFAANN  JJAAGGIIEELLSSKKII
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PPomniki upami´tniajàce Marsza∏ka
Józefa Pi∏sudskiego by∏y w okresie

Polski Ludowej niszczone bàdê ukrywane.
Z nastaniem III Rzeczypospolitej Marsza∏-
kowi zacz´to przywracaç nale˝ne mu miej-
sce w historii. Tak si´ sta∏o równie˝ z po-
mnikiem w Dobrem. 

Dobre, po∏o˝one w powiecie miƒskim,
jest obecnie siedzibà gminy wiejskiej, choç
w przesz∏oÊci, w latach 1530-1852, posiada∏o
prawa miejskie. Historycznie jest znane
z bitwy w 1831 r., kiedy to wojska polskie
pod dowództwem gen. Jana Skrzyneckiego
pokona∏y korpus rosyjski gen. Grigorija Ro-
sena. Natomiast w czasie okupacji niemiec-
kiej i po wojnie by∏o rejonem aktywnej
dzia∏alnoÊci oddzia∏ów AK i proakowskich. 

W 154. rocznic´ urodzin Józefa Pi∏sudskie-
go Wójt Gminy Dobre Tadeusz Ga∏àzka oraz
Zwiàzek Pi∏sudczyków RP Okr´g Wschodnio-
Mazowiecki zorganizowali, 5 grudnia 2021 r.,
okolicznoÊciowe uroczystoÊci. Wzi´li w nich
udzia∏ parlamentarzyÊci, samorzàdowcy, or-
ganizacje spo∏eczne, m∏odzie˝ i mieszkaƒcy. 

Tradycyjnie miejscem spotkania by∏a sa-
la widowiskowa OSP Dobre. Stàd przema-
szerowano do koÊcio∏a parafialnego pw. Êw.

Miko∏aja, gdzie odpra-
wiono msz´ Êw. Po na-
bo˝eƒstwie zebrani u-
dali si´ pod pomnik
Józefa Pi∏sudskiego.
Kapelan Pi∏sudczyków ks. p∏k Andrzej Jac-
kiewicz przewodniczy∏ wspólnej modlitwie.
Z∏o˝ono kwiaty, m.in. od senator RP Marii
Koc, wójta gminy i Zwiàzku Pi∏sudczyków
RP. Romuald Pe∏ka, cz∏onek b. Komitetu
Odbudowy Pomnika Marsza∏ka Józefa Pi∏-
sudskiego, opowiedzia∏ histori´ budowy
i rekonstrukcji obelisku. 

Pomnik zosta∏ ods∏oni´ty 11 listopada
1938 r., w dwudziestà rocznic´ odzyskania
przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. Jego twórcà
by∏ prof. Konstanty Laszczka. Urodzi∏ si´
w 1865 r. w Makówcu Du˝ym, w powiecie
miƒskim, w biednej wielodzietnej rodzinie
ch∏opskiej. Nauki pobiera∏ w szkole ele-
mentarnej w Dobrem. Poch∏ania∏o go jed-
nak wycinanie w drewnie, tworzenie glinia-
nych figurek i rysowanie. Na jego talent
zwróci∏a uwag´ ziemiaƒska rodzina Ostro-
wskich, dzi´ki której móg∏ wyjechaç do
Warszawy, a nast´pnie Krakowa i Pary˝a. 

Prof. Laszczka utrzymywa∏ Êcis∏e kon-
takty z miejscem, z którego
si´ wywodzi∏. Szczególnie
zaprzyjaêni∏ si´ z Janem Zy-
chem, ówczesnym kierowni-
kiem szko∏y w Dobrem. 

Pomnik przetrwa∏ okupa-
cj´ hitlerowskà. Pod koniec
lat 40. ubieg∏ego wieku po-

piersie Marsza∏ka znikn´∏o z coko∏u w nie-
wyjaÊnionych okolicznoÊciach. Istniejà dwie
wersje tego zdarzenia. Wed∏ug jednej z nich
zosta∏o ukryte przez ˝o∏nierzy AK, a we-
d∏ug innej, bardziej prawdopodobnej, zosta-
∏o usuni´te i zniszczone na polecenie ów-
czesnych w∏adz. 

Na szcz´Êcie gipsowy projekt popiersia
zosta∏ ukryty przez Jana Zycha. Po jego Êmierci,
córka Maria przekaza∏a model swojej rodzi-
nie w Brzozowicach, u której przele˝a∏ w za-
pomnieniu do 2000 r. W tym w∏aÊnie roku na-
trafi∏ na niego przypadkowo Romuald Pe∏ka. 

Powsta∏ wówczas, pod patronatem ów-
czesnego wójta Sylwestra Zbrze˝nego, Komi-
tet Odbudowy Pomnika. Artysta rzeêbiarz
Eugeniusz Kozak dokona∏ renowacji gipso-
wego modelu, a Zak∏ady Mechaniczne PZL-
Wola wykona∏y odlew w bràzie. 

5 maja 2002 r. pomnik Marsza∏ka zosta∏
ponownie ods∏oni´ty przez Ryszarda Kaczo-
rowskiego, ostatniego Prezydenta RP na
Uchodêstwie, a dzieƒ ten przeszed∏ do hi-
storii Dobrego jako wielkie wydarzenie. 

W sali widowiskowej OSP, po okoliczno-
Êciowych przemówieniach i ceremonii wr´-
czenia odznaczeƒ i dyplomów, odby∏ si´
koncert Orkiestry D´tej OSP w Dobrem,
który zakoƒczy∏ uroczystoÊci. 

FFrraanncciisszzeekk  ZZwwiieerrzzyyƒƒsskkii  

NIEZWYK¸A HISTORIA
POMNIKA MARSZA¸KA
JÓZEFA PI¸SUDSKIEGO

W DOBREM

Pomoc rannym i chorym nios∏y
sanitariaty m.in.: Obrony Rzeczypo-
spolitej, Kadry Polski Niepodleg∏ej,
Konfederacji Narodu, Narodowej
Organizacji Wojskowej Kobiet,
Gwardii i Armii Ludowej, Batalio-
nów Ch∏opskich, PPS – WolnoÊç,
RównoÊç, Niepodleg∏oÊç, Narodo-
wych Si∏ Zbrojnych. 

Za okazane bohaterstwo 550
piel´gniarek i sanitariuszek otrzy-
ma∏o odznaczenia – ok. 100 Krzy˝
Virtuti Militari, 170 Krzy˝ Zas∏ugi
z Mieczami, 280 Krzy˝ Walecznych. 

Podczas walk zgin´∏o, zagin´∏o
lub zosta∏o rozstrzelanych prawdo-

podobnie ok. 700-800 piel´gniarek
i sanitariuszek. 

W pierwszej godzinie Powsta-
nia (ok. 18.00), kiedy spieszy∏a z po-
mocà rannemu koledze, zosta∏a po-
strzelona Krystyna Krahelska „Danu-
ta”, harcerka, sanitariuszka, poetka,
autorka jednej z najpopularniejszych
piosenek ˝o∏nierskich Polski Wal-
czàcej i Powstania Warszawskiego
„Hej, ch∏opcy, bagnet na broƒ!“. 

W latach 1936-1937 pozowa∏a
Ludwice Nitschowej do pomnika
warszawskiej Syrenki, który stanà∏
nad Wis∏à w sierpniu 1939 r. Maria
Dàbrowska, po ods∏oni´ciu rzeêby,
napisa∏a w „Dziennikach“: Pozowa∏a

do tego pomnika Krysia Krahelska...
Pí kna jak Syrena i Êpiewa jak Syrena. 

Matka Krahelskiej wspomina-
∏a: Dooko∏a Pomnika Syreny War-
szawskiej naros∏o wiele legend...
nadajàc Krystynie postaw´ monu-
mentalnà i bohaterskà. Krystyna
prawdziwa nigdy nie pragn´∏a
byç bohaterkà... Pragn´∏a jedynie
byç we wszystkim sobà... dajàc
ludziom prawdziwe pi´kno, a cier-
piàcym ukojenie. Krystyna zmar∏a
nad ranem 2 sierpnia 1944 r. 

Po upadku Powstania piel´-
gniarki i sanitariuszki nie opuÊci∏y
swoich podopiecznych. Towarzyszy-
∏y im w drodze do szpitali jeniec-

kich, dzielàc z nimi najtrudniejsze
chwile ˝o∏nierskiego losu. 

Aleksander Kamiƒski, w „Ka-
mieniach na szaniec“, napisa∏: Tam-
te dziewcz´ta sta∏y si´ chlubà na-
szej historii. Dowiod∏y niezwyk∏ej mo-
cy ducha, twardej woli obowiàzku,
nieust´pliwego poczucia odpowie-
dzialnoÊci... Gdy nadszed∏ czas pró-
by – przywdzia∏y pancerz twardoÊci
i zaci´toÊci, si∏y i wytrwania... Szcz´-
Êcie w∏asne zespoli∏y ze szcz´-
Êciem Ojczyzny. Niech pozostanà
na wieki w pami´ci ludzkiej... s∏u˝à-
ce jego swobodzie i wspierajàce
go opiekuƒczà pomocà. 

dr hab. WWIITTOOLLDD  LLIISSOOWWSSKKII
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Jak utworzyç oÊrodek Senior+? 
Utworzenie Dziennego Domu „Se-

nior+” i Klubu „Senior+” nast´puje na
podstawie uchwa∏y, podejmowanej przez

Rad´ Gminy lub Powiatu. Podobnie jest
w przypadku po∏àczenia oÊrodka pomo-
cy spo∏ecznej, centrum us∏ug spo∏ecz-
nych lub domu pomocy spo∏ecznej

z tworzonym Domem lub Klubem Se-
nior+. Ani Dzienny Dom Senior+, ani
Klub Senior+ nie mogà funkcjonowaç
w strukturze domu kultury, oÊrodka kul-
tury, warsztatu terapii zaj´ciowej, czy
urz´du miasta, a ponadto Klub Senior+
nie mo˝e funkcjonowaç w strukturze
Dziennego Domu Senior+. 

Jakie sà zasady funkcjonowania oÊ-
rodków Senior+? Jaki jest tryb kwalifiko-
wania osób do uczestnictwa w Dzien-
nym Domu Senior+ i w Klubie Senior+? 

Kierowanie osób do Dziennych Do-
mów Senior+ nast´puje na podstawie
przepisów ustawy o pomocy spo∏ecznej,
z uwzgl´dnieniem post´powania admi-
nistracyjnego, którego elementem jest
wywiad Êrodowiskowy. Przyznanie miej-
sca w Klubie „Senior+” mo˝e si´ odbywaç
na podstawie deklaracji uczestnictwa. 

Czy jednostka samorzàdu teryto-
rialnego mo˝e zwolniç seniorów z od-
p∏atnoÊci za udzia∏ w zaj´ciach? 

Odp∏atnoÊci, w tym tak˝e kryteria
zwolnienia uczestników oÊrodków wspar-
cia „Senior+” z ich ponoszenia, okreÊla
uchwa∏a Rady Gminy lub Powiatu. 

Ilu pracowników powinno byç za-
trudnionych w Domu Senior+ i jaka
jest wymagana forma ich zatrudnienia? 

Minimalny standard zatrudnienia w Dzien-
nym Domu Senior+ to 1 pracownik na 15
seniorów oraz fizjoterapeuta, lub terapeuta
zaj´ciowy lub instruktor terapii, lub piel´-
gniarka, w wymiarze czasu odpowiednim
do potrzeb oÊrodka. SpecjaliÊci prowadzà-
cy zaj´cia przez kilka godzin w miesiàcu,
np. instruktor taƒca, mogà byç zatrudniani
na umowy cywilno-prawne. 

Jaka jest wymagana powierzchnia
u˝ytkowa Domu lub Klubu Senior+? 

Powierzchnia u˝ytkowa przypadajà-
ca na jedno miejsce w oÊrodku powinna
wynosiç nie mniej ni˝ 5 m22. W jej sk∏ad
wchodzà wszystkie pomieszczenia Do-
mu czy Klubu. 

Czy mo˝na przekszta∏ciç Dzienny
Dom Senior+ w Klub Senior+? 

Nie. Nie ma mo˝liwoÊci przekszta∏ce-
nia Dziennego Domu Senior+ w Klub Se-
nior+, dopóki jednostka samorzàdu tery-
torialnego pobiera Êrodki z programu,
a tak˝e w okresie trwa∏oÊci realizacji za-

Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo∏ecznej opublikowa∏o 
najcz´Êciej zadawane pytania i odpowiedzi w zwiàzku 

z programem Senior+ 2022
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dania. Jest to zgodne z zawartà w progra-
mie i umowie zasadà koniecznoÊci za-
pewnienia trwa∏oÊci realizacji zadania.
Oznacza to obowiàzek finansowania pro-
jektu i utrzymania jego efektów ze Êrod-
ków w∏asnych beneficjenta, przez okres
okreÊlony w umowie, czyli przez 3 lata.
Je˝eli samorzàd po okresie utrzymania
trwa∏oÊci przekszta∏ci dom w klub, nie b´-
dzie móg∏ otrzymaç dotacji z modu∏u 2 na
funkcjonowanie klubu (gdy˝ nie powsta∏
on w ramach programu). 

Czy pomieszczenia nale˝àce do
oÊrodków wsparcia „Senior+”, w bu-
dynkach b´dàcych siedzibà równie˝
innych podmiotów, mogà stanowiç
cz´Êci wspólne (np. ∏azienki, szatnie)?

Nie. Przyst´pujàc do programu wie-
loletniego „Senior+” na lata 2021-2025,
jednostka samorzàdu terytorialnego zo-
bowiàzuje si´ do utworzenia oÊrodka
wsparcia, spe∏niajàcego standardy loka-
lowe okreÊlone w programie. Zgodnie
ze standardami lokalowymi Dzienny
Dom Senior+ i Klub Senior+ muszà po-
siadaç wydzielone pomieszczenia. Nie-
zachowanie minimalnego standardu
placówki okreÊlonego w programie b´-
dzie skutkowa∏o zwrotem dotacji za
okres niezachowania standardu. Nie do-
tyczy to oÊrodków wsparcia utworzo-
nych na podstawie umów dotacyjnych
zawartych w latach 2015-2020. 

Czy aktualnie Dzienny Dom Se-
nior+ powinien wymagaç od uczest-
nika zaÊwiadczenia lekarza o braku
przeciwwskazaƒ do uczestnictwa
w zaj´ciach ruchowych (kinezytera-
pii), sportowo-rekreacyjnych i aktywi-
zujàcych? 

Zgodnie z zapisami programu wielo-
letniego „Senior+” na lata 2021-2025,
nie ma takiego wymagania. Fizjotera-
peuta, który prowadzi zaj´cia z zakresu
fizjoterapii, po wywiadzie podmiotowym
z uczestnikiem, mo˝e kwalifikowaç do za-
biegów kinezyterapii, zaj´ç ogólnouspra-
wniajàcych z zakresu aktywnoÊci rucho-
wej, zgodnie z potrzebami i mo˝liwoÊcia-
mi uczestników, dobieraç i przeprowa-
dzaç çwiczenia ogólnousprawniajàce. 

Czy koszty transportu seniorów
mogà byç pokrywane z dotacji? 

Koszty transportu seniorów do
i z oÊrodka wsparcia le˝à po stronie jed-
nostki samorzàdu terytorialnego. Nato-
miast koszty us∏ug transportowych doty-
czàce planowanych wycieczek, lub wy-
jazdów np. do kina, na basen – mogà
byç pokrywane z dotacji. 

Czy mo˝liwe jest komercyjne wy-
korzystanie pomieszczeƒ oÊrodka
wsparcia Senior+? 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
∏ecznej nie wyra˝a zgody na komercyjne
wynaj´cie pomieszczeƒ oÊrodka wspar-
cia dofinansowanego ze Êrodków pro-
gramu wieloletniego „Senior+”.
W oÊrodku wsparcia nie mogà te˝ mieç
siedziby inne podmioty. Dozwolone jest
jedynie wykorzystanie pomieszczeƒ na-
le˝àcych do oÊrodka wsparcia „Se-
nior+” na bezp∏atnà dzia∏alnoÊç pomo-
cowà dla mieszkaƒców gminy, po go-
dzinach funkcjonowania oÊrodka wspar-
cia. Niezachowanie standardu oÊrodka
wsparcia mo˝e skutkowaç niezakwalifi-
kowaniem cz´Êci dotacji, przeznaczonej
na utworzenie danego oÊrodka, za
okres niezachowania wskazanego stan-

dardu. Dotacja podlega w takiej sytuacji
zwrotowi jako pobrana w nadmiernej
wysokoÊci. 

Czy wykonanie podjazdu przy wej-
Êciu do budynku w którym b´dzie
funkcjonowa∏ Dzienny Dom/Klub Se-
nior+ jest kosztem kwalifikowanym
i mo˝na go pokryç ze Êrodków dotacji?

Je˝eli mamy na myÊli podjazd, który
jest drogà dojazdowà do oÊrodka, to
koszt wykonania takiego podjazdu 
b´dzie kosztem niekwalifikowanym. Na-
tomiast jeÊli chodzi o podjazd – ramp´ 
przy schodach, taki koszt b´dzie kosz-
tem kwalifikowalnym (dostosowanie bu-
dynku do potrzeb osób z niepe∏nospraw-
noÊcià). 


