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• Zdaniem prezesa
• Solidarność
międzypokoleniowa
• Rzeczywistość i prawo
• Wspomnienia
• Ogłoszenia i reklamy
Cele i zadania BIULETYNU
Stowarzyszenia DZIECI WOJNY są
proste.
Mamy
informować,
przypominać i pomagać w naszych
coraz trudniejszych zmaganiach z
rzeczywistością.
Informacje
zawarte
w
BIULETYNIE będą bardzo często
odpowiedzią na Wasze pytania.
Mamy nadzieję, że w ten sposób
będziemy
służyć
konkretną
i
wartościową radą.
Otwieramy
również
kącik
porad w zakresie RZECZYWISTOŚCI
PRAWNEJ. Nasze życie rodzi coraz
więcej problemów, które jest trudno
rozwiązać samemu. Korzystanie z
usług prawnika w najbardziej błahej
sprawie kosztuje. W zdecydowanej
większości nie stać nas na taką usługę.
Postaramy się odpowiedzieć na każdą
sprawę na łamach BIULETYNU a w
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sprawach
osobistych
będziemy
umawiać się osobiście lub listownie.
Każda sprawa jest ważna.
Stowarzyszenie DZIECI WOJNY ma
taką świadomość. Obecnie będziemy
domagać się rzeczowej dyskusji w
środowiskach małoletnich ofiar II
Wojny Światowej zrzeszonych w
lokalnych stowarzyszeniach. Dyskusja
powinna przynieść zamierzone efekty
w postaci dobrego projektu Ustawy
dotyczącej świadczeń dla małoletnich
ofiar II Wojny Światowej.
Niezwykle ważną dla kolejnych
pokoleń
Polaków
są
nasze
wspomnienia z czasów poniżenia i
pogardy lat 1939 – 1945 i często
później. W naszym BIULETYNIE
otwieramy dział WSPOMNIENIA.
Prosimy naszych czytelników o
wspomnienia w formie pisemnej lub
osobisty kontakt, podczas którego
opowiecie o swoich zmaganiach z
losem w tamtych okrutnych czasach.
Będziemy również starali się
przybliżyć poprzez OGŁOSZENIA I
REKLAMY.
Chciałbym
aby
BIULETYN
Stowarzyszenia Dzieci Wojny był
pomocny i spełniał pokładane w nim
nadzieje, moje i zespołu redakcyjnego.
Życząc
Państwu
dużo
zdrowia
zapraszam do szczerego i szerokiego
kontaktu.
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Od redakcji
Dopóki żyjemy mamy moralny
obowiązek przypominać o losach
dzieci II wojny światowej, która była
najtragiczniejszą kartą w tysiącletniej
historii Polski i narodu polskiego. Po
zakończeniu działań wojennych setki
tysięcy dzieci, które przeżyły koszmar
wojny, które doznały różnego rodzaju
represji, które utraciły dzieciństwo, a
dziś są osobami w podeszłym wieku,
często niepełnosprawne, przez okres
prawie 70 lat od zakończenia działań
wojennych nie mogą doczekać się
minimalnej satysfakcji za utraconą
godność i zdrowie. Zapomniany
problem krzywd polskich dzieci – ofiar
wojny dopiero w latach 70-tych XX w.
został dostrzeżony przez rządzących.
Ówczesne władze podjęły decyzję o
budowie w Warszawie Centrum
Zdrowia
Dziecka,
pomnika
dla
poległych w czasie II wojny ponad 2
mln polskich dzieci, ale o żywych nie
pamięta się, odkładając temat. Warto
przypomnieć, że projekt ustawy o
świadczeniu
pieniężnym
dla
małoletnich ofiar wojny 1939-1945
leży w „zamrażarce” Marszałka Sejmu
od grudnia 2007r. Nieprawdziwe są
wyjaśnienia, że jest kryzys, że
Państwo nie ma pieniędzy, że jest
biedne. Środki finansowe są, o czym
świadczy wprowadzenie w życie

nowelizacji ustawy o kombatantach w
b.r.
Konieczne
jest
ustalenie
priorytetów
i
rozsądne
ich
gospodarowanie.
Fundamentalnym
wręcz
problemem dla naszych seniorów
posiadających głodowe renty czy
emerytury jest brak dostępu do
specjalistycznych
świadczeń
zdrowotnych czy stały wzrost kosztów
leków refundowanych czy innych.
Mamy nieodparte przeświadczenie, że
rząd godzi się na ukrytą eutanazję,
choć formalnie nie ma na to zgody.
Apelujemy
do
sumień
rządzących, do posłów i senatorów
RP, aby skutkiem zaniechań nie
powstała opinia o WYKLĘTYCH
DZIECIACH. Nie zasługujemy na taki
los!

Janina Tropisz
Redaktor Naczelny
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Zdaniem prezesa
Szanowne Koleżanki i Koledzy
Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce
Zarząd Główny w Łodzi, pragnie uprzejmie
poinformować , że Nasze Stowarzyszenie w
roku 2012 obchodzi 40 lecie swego istnienia.
W związku z tym odbyło się szereg
uroczystości i imprez między innymi w
oddziałach:
Mrągowie,
Strzelcach
Krajeńskich, Krakowie, Legnicy, Złotoryi,
Kętrzynie, Jaworze i wielu innych oddziałach
w Kraju. Strzelecki Oddział po raz kolejny
upamiętnił rocznice zakończenia II Wojny
Światowej i połączył tą uroczystość z 40
rocznicą naszego powstania. W tym
uroczystym dniu pan Zygmunt Czapla –
członek Zarządu Głównego wręczył, Błękitne
Krzyże Zasługi SDW oraz Złote Odznaki
Honorowe
osobom
znanym
i
współpracującym z tamtejszym Oddziałem.
Wręczono także, od Zarządu Głównego
dyplom z podziękowaniem dla chóru
„Gaudium” - autora hymnu Dzieci Wojny.
Członkowie Mrągowskiego Oddziału SDW
uroczyście obchodzili swoje statutowe święto,
połączone z 40 rocznicą powstania Naszego
Stowarzyszenia, na terenie Rodzinnych
Ogródków Działkowych w Mrągowie. W
uroczystości tej uczestniczyli Burmistrz Miasta
Mrągowa, Starosta Powiatu Mrągowskiego
oraz Przewodniczący Sejmiku Warmińsko Mazurskiego. Gościli także przedstawiciele
zaprzyjaźnionych organizacji kombatanckich
oraz Prezesów z Kętrzyna i Giżycka. W
Kętrzyńskim Oddziale Pan Zygmunt Rośleń
na uroczystym spotkaniu udekorował 9 osób
Złotymi Krzyżami Zasługi SDW. Spotkanie
uprzyjemniał zebranym, zespół artystyczny
„Złota Jesień” z Kętrzyna. Uroczystości święta
Dziecka Wojny oraz Jubileusz naszego
powstania jest dla nas wszystkich członków,
wielkim wydarzeniem, dlatego też przebiegały
one w bardzo uroczystym nastroju. Finałem

STRONA 4

obchodów i podsumowaniem osiągnięć w
naszym środowisku będzie Krajowy Zjazd
Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce z
okazji 40-lcia istnienia Stowarzyszenia oraz
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
który odbędzie się w dniach 11, 12, i 13 września
br. W Łódzkim Domu Kultury. Patronat nad
Zjazdem sprawują:
• Jan Stanisław Ciechanowski –
Minister Urzędu do Spraw
Kombatantów
i
Osób
Represjonowanych
• Witold Stępień – Marszałek
Województwa Łódzkiego.
Do udziału zaprosiliśmy delegacje z
wszystkich oddziałów z Polski oraz delegacje z
Niemiec o podobnym profilu działania.
Pierwszy dzień to krótkie wystąpienie dot.
wybuchu II Wojny Światowej oraz występy
artystyczne zaproszonych zespołów. W tym
Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca
„POLTEX” w Łodzi oraz Zespół „Ludowa
Biesiada” z Czarnocina.
W drugim dniu Zjazdu poświęconego
wspomnieniom
z
okazji
40-lecia
Stowarzyszenia zostaną wręczone odznaki
pamiątkowe wykonane specjalnie na tą
okazję. W trzecim dniu odbędzie się
Nadzwyczajny Kongres Stowarzyszenia
poświęcony sprawom organizacyjnym i
zmianom w Statucie Naszego Stowarzyszenia.

Włodzimierz Wołoszyński
Prezes Zarządu Głównego
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Europejski Rok Aktywności
Osób Starszych
i Solidarności
Międzypokoleniowej 2012

Polska w Unii Europejskiej
Rok 2012 ogłoszony został przez Parlament
Europejski i Radę na wniosek Komisji
Europejskiej, Europejskim Rokiem Aktywności
Osób
Starszych
i
Solidarności
Międzypokoleniowej.
Corocznie
kraje
członkowskie i instytucje Unii Europejskiej
ustanawiają rok tematyczny aby zwrócić
uwagę obywateli na ważne kwestie
społeczne, kulturowe i ekonomiczne związane
z funkcjonowaniem i rozwojem UE.
Jest to okazja do tego, by uświadomić
sobie , ze w Europie żyjemy i cieszymy się
dobrym zdrowiem, dłużej niż kiedykolwiek
wcześniej. Celem Europejskiego Roku
Aktywności jest upowszechnianie wiedzy o
szansach i wyzwaniach wiążących się z długim
życiem, oraz zachęcanie władz krajów
członkowskich
Unii
Europejskiej,
pracodawców, związków zawodowych,
organizacji
obywatelskich
i
innych
podmiotów o podejmowanie działań i
wspierania rozwoju aktywności ludzi
starszych.
Europa dla seniorów - polityka systemu Unii
Europejskiej wobec ludzi starszych
Polityka społeczna dotycząca seniorów,
działania systemowe poprawiające status
społeczny oraz jakość życia osób starszych,
zwiększających ich możliwość prowadzenia
aktywnego i niezależnego życia. W Polsce i

poszczególnych krajach UE długofalowe
programy polityki wobec starości ludzi ALE
CO? starszych wpisać w formie czterech „P”.
1. ochrona /ang. protection/
2. prewencja /zapobieganie/
3. partycypacja
(współuczestnictwo)
seniorów w podejmowaniu decyzji
we własnych sprawach
4. promocja i propagowanie aktywnego
starzenia się, edukacja zarodowa,
zmiana społecznego obrazu starości i
człowieka starszego.
Zdrowa Europa – priorytety Unii Europejskiej
w opiece zdrowotnej nad seniorami
Przyjęto w tym zakresie zgłoszenia polityki
aktywnego starzenia się Światowej Organizacji
Zdrowia m.in. współfinansujące projekt
zdrowego starzenia się określając podstawowe
zasady.
• Osoby starsze stanowią nieodłączną
wartość dla społeczeństwa.
• Nigdy nie jest za późno na działania
pro zdrowotne / wydłużyć życie,
poprawić jego jakość, promować
zdrowie i profilaktykę dla grup w
zaawansowanym wieku.
Europa solidarności – miedzy młodym a
starszym pokoleniem oparte na wspólnej
pasji zainteresowaniach i wzajemnym
szacunku.
Seniorzy nawet w starym wieku mogą być
aktywni i angażować się w życie lokalnej
społeczności, tak by mogły one pozostać
niezależne tak długo, jak to możliwe.
Informacja o roku tematycznym.

2012 – Europejski Rok Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
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będzie zwrócenie uwagi opinii publicznej na
wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby
starsze. Jest to również okazja, by zachęcić
polityków i inne zainteresowane strony do
podejmowania konkretnych działań z myślą
tworzenia
warunków
sprzyjających
aktywności osób starszych i wzmacnianiu
solidarności międzypokoleniowej.
Warunki aktywności
Na aktywne starzenie składa się wiele
elementów : starzenie się w dobrym zdrowiu,
aktywny udział w życiu społecznym,
spełnienie w życiu zawodowym i więcej
niezależności w życiu codziennym. Bez
względu na swój wiek osoby starsze mogą
odgrywać ważną rolę w społeczeństwie i
dłużej cieszyć się życiem. Musimy więc znaleźć
sposób na to, by jak najlepiej wykorzystać ten
potencjał.
W 2012 r., Unia Europejska będzie wspierała
aktywność osób starszych poprzez działanie w
trzech dziedzinach.

Wraz z wydłużeniem się średniej długości
życia w Europie podnoszony jest również wiek
emerytalny. Wielu Europejczyków a w tym i
Polacy obawia się, że w bardziej
zaawansowanym wieku nie będzie w stanie
zachować obecnego miejsca pracy ani znaleźć
nowego przed nabyciem praw do godnej
emerytury. Musimy zapewnić osobom
starszym więcej możliwości na rynku pracy.
Życie społeczne
Przejście na emeryturę nie oznacza, że dana
osoba niczego już nie może zaoferować
społeczeństwu. Wkład starszych ludzi w życie
ich społeczności, wyrażający się np.
opiekowanie się innymi, czy pracę w
charakterze wolontariuszy często nie zyskuje
należytego uznania. Europejski Rok ma
sprawić, ze wkład starszych osób w życiu
społecznym będzie bardziej doceniany. Ma też
przyczynić się do stworzenia im bardziej
sprzyjających warunków do dłuższej
aktywności.

Samodzielne życie
Z wiekiem pogarsza się stan zdrowia każdego z
nas, ale istnieje wiele sposobów, by sobie z
tym radzić. Czasem potrzebne są tylko
niewielkie zmiany, aby życie osób o słabszym
zdrowiu lub niepełnosprawnych stało się o
wiele łatwiejsze. Aktywne starzenie się oznacza
również usprawnienie funkcjonowania osób
starszych
Zatrudnienie
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Bogdan Runowski
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Rzeczywistość prawna.

przeciążone sprawami i dość często
niezbyt sprawnie je rozpoznają.
Postępująca pauperyzacja części
społeczeństwa sprawia, że wielu
obywateli nie może korzystać z
pomocy kwalifikowanych prawników,
stąd chcielibyśmy spełnić oczekiwania
tych, którzy chcą korzystać z naszej
wiedzy, jak poruszać się w sądzie,
zredagować umowę, testament, jak
ustrzec się od błędu itp.
Są jednak sprawy, które nie
mogą być prowadzone bez udziału
adwokata, czy umowy, które nie
mogą obejść się przynajmniej bez
konsultacji
z
doświadczonym
prawnikiem.

Wymiar
sprawiedliwości,
rozumiany głównie jako sądownictwo
powszechne, reguluje dzisiaj znacznie
szerszą
niż
poprzednio
sferę
działalności
obywatelskiej,
gospodarczej i społecznej.
Sądom z roku na rok powierza
się coraz to większa liczbę spraw do
załatwienia wskutek poszerzenia ich
właściwości kosztem kompetencji
innych organów państwowych i
administracyjnych. To zaufanie do
sądów
powszechnych
jest
uzasadnione.
W rzeczy samej sądy bowiem
są niezależne, a sędziowie przy
rozstrzyganiu powierzonych spraw są
niezawiśli.
Właśnie
tym
przekonaniem winien kierować się
każdy obywatel wnoszący sprawę do
sądu, chociaż - jak wiadomo – sądy są

Trzeba pamiętać, że prawo
cywilne, a w jego ramach i prawo
gospodarcze, jest dziedziną prawa
najbardziej
skomplikowaną,
wymagającą olbrzymiej wiedzy
prawniczej i rutyny, a więc do
takich spraw niezbędna jest pomoc
adwokata czy radcy prawnego.
Oczekując od Państwa pytań
na nurtujące problemy natury
prawnej,
życzymy
owocnej
współpracy i pomyślności.

Włodzimierz Kośmiński
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Wspomnienia DZIECI WOJNY

Miałem wtedy trzynaście lat.
Zostałem złapany na kradzieży opony
z piwnicy jednego z łódzkich domów.
Tak zeznałem podczas policyjnego
przesłuchania. Powiedziałem im, że

„zbieram butelki i sprzedaję je dla
mojej mamy, żeby mogła za to kupić
chleb i inne produkty żywnościowe.
Także dzisiaj chciałem zbierać butelki.
W tym celu poszedłem do domu przy
ulicy Adolf Hitlerstrasse 6. Ponieważ
piwnica tego domu była otwarta,
szukałem tutaj także butelek i tak,
zamiast nich znalazłem dużą oponę
samochodową. Od razu zrozumiałem,
że mogę na niej zarobić sporo
pieniędzy i dlatego wziąłem ją, by
później móc ją sprzedać. Wiedziałem,
że nie wolno mi brać tej opony, ale
ukradłem ją pomimo wszystko.
Przesłuchujący policjant pobił mnie
tak, że krew leciała mi z ucha i nosa.
Nie widziałem na prawe oko. Kiedy
po polaniu mnie wodą odzyskałem
przytomność policjant, który mnie
pobił kazał mi iść do domu. Wtedy,
jako dziecko, pierwszy raz zostałem
zatrzymany i pobity.
Janek Kowalik

Publikowane w Biuletynie artykuły prezentują osobiste stanowiska, opinie i poglądy ich Autorów.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w nadsyłanych materiałach skrótów, adjustacji i
niepublikowania tych materiałów bez podania przyczyny. Nie zwracamy materiałów
niezamówionych. Wszystkie publikowane materiały objęte są prawem autorskim. Przedruk i
udostępnianie materiałów zamieszczonych na łamach Biuletynu wyłącznie po uzyskaniu pisemnej
zgody redakcji.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę reklam ani ogłoszeń przedstawionych w
Biuletynie.
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