ZA NAS I DLA NAS
15.04.2021 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kombatanta.
Zacznijmy jak zwykle od wyjaśnienia pojęcia.
Z języka francuskiego kombatant oznacza dosłownie towarzysza
broni. Kombatantem będzie człowiek, który wcześniej walczył jako
żołnierz, partyzant lub członek ruchu oporu w imię szczytnych ideałów do
których należy np. obrona Ojczyzny.
W Polsce kombatantem nie będzie osoba, która kolaborowała
z okupantem niemieckim- 1939-1945, rosyjskim 1939-1941 lub pracowała
w latach 1946-1956 na rzecz instytucji zwalczających dążenia Polaków
do odzyskania niepodległości.
W mojej skromnej ocenie wymienione powyżej lata w przypadku
współpracy z komunistami należałoby poszerzyć przynajmniej do roku
1989 (pierwsze częściowo wolne wybory do sejmu w czerwcu 89 r.),
jak nie do czasów obecnych, bowiem uważam, że Polska nadal nie
odzyskała pełnej niepodległości zachowując w przestrzeni publicznopolitycznej szeregi postkomunistów oraz potomków spolszczonych rodzin
sowieckich zasilających najważniejsze organizacje i instytucje państwa.

Wróćmy jednak do kombatantów.
Należą do nich wszyscy ci, którzy walczyli za ojczyznę na przestrzeni
całej historii. Niestety są to kombatanci już dawno nieżyjący.

Kombatantami, którzy jeszcze żyją, chociaż z roku na rok jest ich
coraz mniej, są osoby walczące w wojnie 1939 r. przeciwko Niemcom oraz
sowietom, a po wojnie z okupantem radzieckim.
W celu uczczenia tych osób Polska w 1991 r. utworzyła Urząd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który miał zapewnić m. in.
godne warunki życia ludziom, którzy swoją młodość poświęcili dobru
Ojczyzny.
Kombatant - Wikipedia, wolna encyklopedia
Poniżej kilka słów na temat kombatantów od Dominika B:
„Kombatanci to osoby, które nie tylko mogą zrzeszać się w swoich
organizacjach, ale i liczyć na różnego rodzaju wsparcie ze strony państwa.
Określenie „kombatant” jest ściśle powiązane z działalnością militarną.
W największym skrócie oznacza osoby, które brały udział w działaniach
zbrojnych

i

wojnach.

Kombatanci

mogą

na

swój

wniosek

przejść

na emeryturę po osiągnięciu 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę,
jeżeli mają okres zatrudnienia wymagany do uzyskania emerytury”.
Dominik wymienił tu jeden z przywilejów kombatanckich, czyli
możliwość przejścia o 5 lat szybciej niż inni obywatele na emeryturę,
ale zapomniał dodać, że dotyczy to osób urodzonych przed 1.01.1949 r.
Do wypracowanych emerytur kombatanci mogą otrzymać 3 rodzaje
dodatków
- kombatancki - ok. 240 zł
- energetyczny - ok. 180 zł
- kompensacyjny - ok. 36 zł
W mojej ocenie wymienione dodatki są zbyt niskie dla ludzi, którzy
z narażeniem życia walczyli o to, byśmy obecnie mogli żyć we własnym
kraju.
Jakie jednak jest wasze zdanie na ten temat?
Wojciech Karaszewski

