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Kmdr dypl.
Henryk Leopold
Kalinowski
(1925–2020)

grudnia 2020 roku zmarł kawaler Orderu Wojenne26
go Virtuti Militari i Krzyża Grunwaldu, kmdr dypl.
HENRYK LEOPOLD KALINOWSKI, zasłużony działacz polskiego i międzynarodowego ruchu kombatanckiego, prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych.
Urodził się w 1925 roku w Krzemieńcu, w rodzinie szlacheckiej Józefa i Heleny z d. Jastrzębskiej. W młodości był słuchaczem kursu dla małoletnich Korpusu Ochrony Pogranicza. Po
17 września 1939 roku znalazł się na terenach zajętych przez
ZSRR. Pod okupacją sowiecką działał w partyzantce na Wołyniu i Polesiu w formacjach Armii Krajowej i jednostkach polskiej samoobrony. Po przesunięciu się frontu, 12 marca 1944 roku jako ochotnik, wstąpił do 1. Armii tworzonej na wschodzie,
uzyskując przydział do formowanego koło Sum Samodzielnego
Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego, w składzie którego przeszedł swój cały szlak bojowy. Uczestniczył
w walkach na Przyczółku Warecko-Magnuszewskim, w walkach
na Pradze, w składzie 3. Dywizji Piechoty forsował Wisłę z Saskiej Kępy na Solec. Razem z batalionem brał udział w dramatycznych walkach w rozlewiskach Odry, w budowaniu przepraw
mostowych pod ciężkim ogniem niemieckiej artylerii, w zabezpieczaniu natarcia jednostkom Armii Czerwonej w centrum Berlina.
W czasie walk nad Odrą, w rejonie Czelina, razem z grupą
kolegów-kresowian uczestniczył w postawieniu pierwszego,
biało-czerwonego słupa granicznego. Po zakończeniu działań
wojennych ukończył Oficerską Szkołę Saperów, uczestniczył
w rozminowywaniu kraju z setek tysięcy min i niewybuchów.
Był absolwentem dwóch akademii – polskiej i radzieckiej.
W następnych latach pełnił ważne funkcje dowódcze i sztabo-

we. Był m.in. szefem wydziału rozpoznawczego w Dowództwie Marynarki Wojennej, szefem Sztabu Bazy Marynarki Wojennej w Świnoujściu. Przez wiele lat, do czasu przejścia na
emeryturę (1980 r.), był kierownikiem Katedry Taktyki i Sztuki
Operacyjnej Akademii Sztabu Generalnego WP. Jako oficer w stanie spoczynku zajął się działalnością w ruchu kombatanckim,
najpierw w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację,
a po jego rozwiązaniu w Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych. Był współautorem projektu pomnika
Chwała Saperom umiejscowionego na warszawskim Czerniakowie, w rejonie dramatycznego desantu 3. Dywizji Piechoty idącej
na pomoc walczącym powstańcom zgrupowania „Radosława”.
Z Jego inicjatywy doszło do historycznego spotkania
w Gdańsku dwóch kombatantów II wojny światowej – marynarza z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein z polskim obrońcą placówki Westerplatte.
Komandor był wielokrotnie zapraszany do Berlina na uroczystości związane z walkami w stolicy III Rzeszy, gościł w niemieckim Bundestagu. W uznaniu zasług w dziele pojednania
polsko-niemieckiego Prezydent RFN Frank-Walter Steinmeier
przyznał kmdr. Henrykowi L. Kalinowskiemu Order Zasługi
Republiki Federalnej Niemiec.
Obok Orderu Wojennego Virtuti Militari odznaczony był
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Oficerskim OOP, ponadto odznaczeniami bojowymi
– Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, medalem „Za
udział w walkach o Berlin”.
Na VII Kongresie ZKRPiBWP, w maju 2019 roku, wybrany
został na prezesa Zarządu Głównego Związku.
Red.
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Po˝egnanie kOmANdora
Henryka Leopolda Kalinowskiego
Uroczysty, ekumeniczny
pogrzeb kmdr. Henryka
Leopolda Kalinowskiego,
z asystà wojskowà, odby∏ si´
4 stycznia 2021 r. na Wolskim
Cmentarzu PRAWOS¸AWNYM
w Warszawie.

W

ceremonii po˝egnalnej,
prowadzonej
zgodnie
z wolà zmar∏ego przez
Wielkiego Mistrza Bractwa Liderów
Ryszarda Murata, z zachowaniem wynikajàcych z pandemii obostrzeƒ,
zgromadzili si´ przedstawiciele organizacji kombatanckich, stowarzyszeƒ
patriotyczno-spo∏ecznych, wspó∏pracownicy oraz przyjaciele Zmar∏ego.
Obecne by∏y m.in. sztandary Zarzàdu
G∏ównego i Warszawskiego Zarzàdu
Wojewódzkiego ZKRPiBWP, Zwiàzku
Weteranów i Rezerwistów WP, Stowarzyszenia Tradycji LWP, Stowarzyszenia Saperów Polskich.
Licznie reprezentowani byli, w strojach organizacyjnych, wysokiej rangi
cz∏onkowie stowarzyszeƒ, w których
aktywnie dzia∏a∏ Komandor, b´dàc
m.in. Wielkim Admira∏em Stowarzyszenia Bractwa Liderów, a tak˝e Wielkim Ambasadorem Orderu Âwi´tego
Stanis∏awa – Biskupa M´czennika.
Z ramienia Prezydenta m.st. Warszawy, Rafa∏a Trzaskowskiego, w pogrzebie uczestniczy∏a, w towarzystwie oficerów Stra˝y Miejskiej, Agnieszka Pawelec.
Przed trumnà Zmar∏ego, przepasanà szarfà Orderu Wojennego Virtuti
Militari, w obecnoÊci rodziny, trzej kapelani katoliccy oraz przedstawiciel
zwierzchnika koÊcio∏a prawos∏awnego Metropolity Sawy odmówili modlitwy ekumeniczne.
Jako pierwszy g∏os zabra∏ wiceprezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych Janusz Maksymowicz, mó-
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wiàc m.in. ˚egnam Ci´ Drogi Prezesie, Drogi Przyjacielu, w imieniu Zarzàdu G∏ównego, w imieniu 40 tysi´cy
kombatantów, podopiecznych, w imieniu wszystkich wspó∏pracowników i naszych przyjació∏, którzy Ciebie szanowali i byli pe∏ni uznania za Twój dorobek i pracowite ˝ycie. Pami´ç o Tobie,
o Twoich dokonaniach, walce o zapewnienie kombatantom godnych warunków bytowych i zachowanie w pami´-

ci pokoleƒ zbrojnego wysi∏ku polskiego ˝o∏nierza pozostanie na zawsze
w naszych sercach, w historii i tradycjach Zwiàzku. Prezes Maksymowicz
przypomnia∏ zas∏ugi Zmar∏ego w umacnianiu spójnoÊci wewn´trznej Zwiàzku i harmonijnej wspó∏pracy tworzàcych go Êrodowisk. Jako przewodniczàcy Komisji Historycznej Zarzàdu
G∏ównego wiele uwagi przywiàzywa∏
do popularyzacji wÊród naszych cz∏on-

ków i spo∏eczeƒstwa patriotycznych tradycji polskiego or´˝a, polskiego ˝o∏nierza walczàcego
o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Polski na wszystkich
frontach II wojny Êwiatowej i w szeregach zbrojnej
konspiracji. By∏ tak˝e projektantem licznych zwiàzkowych odznak, poczàwszy od odznaki „Za Zas∏ugi dla ZKRPiBWP” a˝ do kombatanckiej Gwiazdy
Pami´ci „Polska Niepodleg∏a 1918”.
Wiceprezes Maksymowicz z∏o˝y∏ rodzinie i bliskim zmar∏ego wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia,
koƒczàc s∏owami – Niech ta polska ziemia, którà
tak kocha∏eÊ i o którà walczy∏eÊ lekkà Ci b´dzie.
Z kolei g∏os zabra∏ Wielki Mistrz Bractwa Liderów, gen. dyw. BL Ryszard Murat. Przedstawi∏ krótko
drog´ ˝yciowà kmdr. Henryka L. Kalinowskiego, Jego rodowód, udzia∏ w postawieniu pierwszego, polskiego s∏upa granicznego nad Odrà, którego symbol uwieczniony zosta∏ na p∏ycie nagrobnej zmar∏ego.
Komandor by∏ aktywnym dzia∏aczem i cz∏onkiem w∏adz naczelnych patriotycznej organizacji
Bractwo Liderów jako Wielki Admira∏ Kapitu∏y
G∏ównej. Jego udzia∏ w naszych uroczystoÊciach
podnosi∏ ich presti˝, a wspó∏praca z Nim by∏a dla
nas wielkim zaszczytem. Pozostanie w naszej pami´ci jako bohater wojenny, cz∏owiek màdry, a jednoczeÊnie bardzo skromny, tryskajàcy energià
i optymizmem. CzeÊç Jego Pami´ci...
Dla uczczenia pami´ci Zmar∏ego, znany polski
poeta Kazimierz Józef W´grzyn napisa∏ wiersz „Panie Admirale...“, który odczyta∏a sekretarz generalny Zarzàdu G∏ównego, cz∏onek BL, El˝bieta Sadzyƒska (wiersz publikujemy w kàciku poezji kombatanckiej na str. 20 miesi´cznika).
...Dlaboga, Panie Komandorze! Larum grajà!
A Ty si´ nie zrywasz? Do pracy nie ruszasz? Co si´
sta∏o z tobà, ˝o∏nierzu? – cytowa∏ za Sienkiewiczem
przedstawiciel Przeoratu Mazowieckiego Orderu
Âwi´tego Stanis∏awa Zbigniew Szymaƒski, przekazujàc na r´ce ˝ony Zmar∏ego, oficera Armii Krajowej, przyznany poÊmiertnie kmdr. Henrykowi L. Kalinowskiemu medal Roku Âwi´tego Jana Paw∏a II.
o zdj´ciu szarfy Orderu Wojennego Virtuti
Militari trumn´ z∏o˝ono do grobu. Pochyli∏y
si´ sztandary. Pluton ˝o∏nierzy WP odda∏ salw´ honorowà. Tr´bacz odegra∏ tradycyjnà, ˝o∏nierskà melodi´ „Âpij, kolego“, a zebrani rozpocz´li sk∏adanie
wieƒców. Jako pierwsza wieniec z∏o˝y∏a delegacja
Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Kombatantów RP i BWP
z wiceprezesem Januszem Maksymowiczem, nast´pnie delegacje Mazowieckiego i Âlàskiego Zarzàdu Wojewódzkiego, przedstawiciele prezydenta Warszawy Rafa∏a Trzaskowskiego, Bractwa Liderów
z Wielkim Mistrzem Ryszardem Muratem i p∏k. Markiem Cha∏upkà, kolejne delegacje i osoby prywatne.
MIZ
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5

O TYM W A R T O W I E D Z I E å
W styczniowym numerze miesi´cznika, w dziale „Z listów do redakcji”,
opublikowaliÊmy omówienie pisma,
które prezes Ko∏a ZKRPiBWP w ÂwinoujÊciu, Jan Szczygie∏, skierowa∏ na r´ce
premiera Mateusza Morawieckiego. List
dotyczy∏ bezp∏atnych leków dla kombatantów i zosta∏ przekazany przez Kancelari´ Premiera do Ministerstwa Zdrowia.
W grudniu 2020 r. na r´ce
prezesa Szczyg∏a nadesz∏a odpowiedê ministerstwa, podpisana z upowa˝nienia Ministra przez Podsekretarza Stanu Macieja Mi∏kowskiego, w której wyjaÊnia si´ m.in.:
Art. 46 ustawy o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych wskazuje, ˝e
Êwiadczeniobiorcy b´dàcy kombatantami nie posiadajà szczególnych
uprawnieƒ w dost´pie do refundowanych leków, Êrodków spo˝ywczych
specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych.
W tym miejscu nale˝y wskazaç na
art. 43a ustawy o Êwiadczeniach, który reguluje uprawnienie wszystkich
Êwiadczeniobiorców po ukoƒczeniu
75. roku ˝ycia do bezp∏atnego zaopa-

trzenia w leki, Êrodki spo˝ywcze specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyroby medyczne, tzw. program leki 75+.
Ârodki na finansowanie projektu
pochodzà z bud˝etu paƒstwa. Limit
dziesi´cioletni (2015-2025) wydatków
przeznaczonych na realizacj´ programu „Leki 75+” wynosi 8 324,6 mln z∏.

na celu udzielenie odpowiedzi, czy
ewentualne poszerzenie wykazu bezp∏atnych leków dla seniorów 75+ jest
mo˝liwe w ramach przydzielonych na
ten cel Êrodków finansowych w bud˝ecie oraz je˝eli istnieje taka mo˝liwoÊç finansowa, to które leki nale˝y
objàç tym wykazem.
Ponadto nale˝y zwróciç uwag´ na
przepis art. 47c ustawy o Êwiadczeniach wskazujàcy na uprawnienia kombatantów do korzystania poza kolejnoÊcià ze Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej oraz z us∏ug
farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz art. 57, w którym wskazuje si´ na uprawnienia kombatantów
do korzystania ze Êwiadczeƒ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania.
Informuj´, ˝e postulaty Êrodowisk
kombatanckich dotyczàce przyznania uprawnieƒ do bezp∏atnych leków
by∏y w niedawnym czasie w resorcie
analizowane. Minister Zdrowia wskaza∏, ˝e do czasu ustawy o zmianie
ustawy o refundacji nie b´dà podejmowane prace nad dodatkowymi
uprawnieniami dla Êwiadczeniobiorców b´dàcych kombatantami.

O BEZP¸ATNYCH LEKACH
DLA KOMBATANTÓW
Od listopada 2020 r. obowiàzuje
obwieszczenie Ministra Zdrowia
w sprawie wykazu refundowanych leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego
oraz wyrobów medycznych, w którym
w zak∏adce D (w tzw. wykazie 75+)
znajdujà si´ leki, Êrodki spo˝ywcze
specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyroby medyczne przys∏ugujàce Êwiadczeniobiorcom.
Zawartych jest w nim 2051 produktów, co stanowi 50,64% wszystkich leków refundowanych.
Obecnie w resorcie prowadzone
sà prace dotyczàce dalszej mo˝liwoÊci poszerzenia wykazu D. Majà one

Kontynuacja Programów leczenia uzdrowiskowego i zakupu aparatów
s∏uchowych dla Êrodowiska kombatanckiego w 2021 roku
Uprzejmie informujemy, ˝e od 1 stycznia 2021 r.
Urzàd do Spraw Kombatantów i OR ponownie b´dzie
realizowa∏ program dofinansowania zakupu aparatów
s∏uchowych oraz program dofinansowania leczenia
uzdrowiskowego dla kombatantów oraz ofiar represji,
osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzesz´ i Zwiàzek
Socjalistycznych Republik Radzieckich, ˝o∏nierzy zast´pczej s∏u˝by wojskowej przymusowo zatrudnianych
w kopalniach w´gla, kamienio∏omach, zak∏adach rud
uranu i batalionach budowlanych, cywilnych niewidomych ofiar dzia∏aƒ wojennych.
To kolejny krok majàcy na celu zwi´kszenie zakresu wsparcia Szefa Urz´du do Spraw Kombatantów
i OR na rzecz poprawy jakoÊci ˝ycia tych szczególnie
zas∏u˝onych w walce o odzyskanie niepodleg∏oÊci
i suwerennoÊci Ojczyzny przedstawicieli szeroko ro-

zumianego Êrodowiska kombatanckiego z czasów
II wojny Êwiatowej. Programy majà s∏u˝yç poprawieniu jakoÊci ˝ycia jego adresatów, zwi´kszeniu dost´pnoÊci aparatów s∏uchowych oraz leczenia uzdrowiskowego, a tak˝e majà zapobiegaç wykluczeniu zdrowotnemu i spo∏ecznemu Êrodowiska kombatanckiego.
Zapraszamy do zapoznania si´ ze szczegó∏owymi
zasadami Programu dofinansowania zakupu aparatów
s∏uchowych oraz Programu dofinansowania leczenia
uzdrowiskowego dla kombatantów oraz ofiar represji,
osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzesz´ i Zwiàzek
Socjalistycznych Republik Radzieckich, ˝o∏nierzy zast´pczej s∏u˝by wojskowej przymusowo zatrudnianych
w kopalniach w´gla, kamienio∏omach, zak∏adach rud
uranu i batalionach budowlanych, cywilnych niewidoUdsKiOR
mych ofiar dzia∏aƒ wojennych.
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APEL ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZKRPiBWP
Do kombatantów, podopiecznych i weteranów
ląski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów
RP i BWP w Katowicach, realizując Uchwały
z VII Zjazdu ZW w Warszawie w 2019 r. w zakresie poprawy warunków „dożycia” naszych podopiecznych, rozpoczął szeroką działalność wdrożeniową programów zdrowotnych, które w województwie śląskim od lat
realizowane są w ramach pomocy seniorom 60+.
W ramach naszych działalności zaoferowaliśmy naszym kombatantom:
- całodobową teleopiekę medyczną w porozumieniu
z firmą Heart of Poland. Obejmuje ona monitoring pracy
serca, połączony z centrum lekarskim, zapewniający przez
całą dobę konsultację kardiologiczną oraz
- opaskę KLN zapewniającą całodobową opiekę, polegającą na kontroli tętna, upadku, terminu przyjmowania
lekarstw i w wypadku zagrożenia życia automatyczny
kontakt z pogotowiem, co gwarantuje kompleksową
opiekę bez potrzeby wychodzenia z domu.
Na dzień dzisiejszy uzyskaliśmy pozytywną opinię
i zapewnienie pomocy finansowej ze strony Wojewody
Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego oraz Szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów i OR.
Ponieważ kombatanci niechętnie korzystają z DPS-ów,
proponujemy również zakładanie hospicjów domowych
oraz utworzenie na terenie województwa śląskiego wypożyczalni sprzętu medycznego.
Jest to ważne w warunkach pandemii. Mając łóżko,
chodzik oraz inny sprzęt można z powodzeniem chorować
w domu pod opieką bliskich, jeśli lekarz na to się zgodzi.

Ś

Dzisiaj najważniejszą sprawą dla kombatantów są
szczepienia ochronne przeciwko grypie i COVID-19.
Zgodnie z ogłoszonym przez rząd, 8 grudnia 2020 r.,
Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19
przypominamy, że kombatanci to osoby w wieku 80-105
lat, najbardziej narażone na zakażenia i powikłania po
ewentualnej chorobie lub na śmierć, toteż wymagają
szczepień w pierwszej kolejności. Z naszej strony mamy
przygotowane listy kombatantów zrzeszonych w Kołach
Miejskich województwa śląskiego.
Jednocześnie zwracamy się do wszystkich kombatantów i ich opiekunów, aby w momencie ogłoszenia terminów szczepień w poszczególnych miastach kombatanci
zgłosili się w punktach szczepień, a jeśli są niesprawni –
szczepienia powinny odbyć się w domu.
Tylko szczepienia przeciwko COVID-19 gwarantują
przeżycie epidemii koronawirusa.
Przypominamy, że zgodnie z Narodowym Programem
Szczepień – zaszczepieni uzyskają możliwość swobodnego przemieszczania się i status ozdrowieńca.
Apelujemy więc do wszystkich kombatantów, aby korzystając z przywileju pierwszeństwa, jeszcze raz spełnili
swój obywatelski obowiązek i przyczynili się do przerwania łańcucha zachorowań w naszym kraju.
Prezes Śląskiego ZW ZKRPiBWP w Katowicach
inż. Włodzimierz Czechowski
Członek ZW ds. Ochrony Zdrowia
dr Maria Baranowska

Szanowni Prenumeratorzy, Czytelnicy i Sympatycy „Polsce Wierni”
JAK PRZEKAZAå 1% PODATKU NA RZECZ ZWIÑZKU
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 skarbowych. Muszà to zrobiç do koƒca lipca.
Procedura post´powania jest nast´pujàca:
1 . P I T- 3 7
– na arkuszu zeznania podatkowego P I T- 3 7 w rubryce 132 wpisuje
si´ KRS 0000 106 108;
– w rubryce 133 wpisuje si´ kwot´ stanowiàcà 1% podatku dochodowego, którà si´ przekazuje;
– w rubryce 134 arkusza P I T- 3 7 – cel szczegó∏owy – ZKRPiBWP;
– w rubryce 135 – „wyra˝am zgod´”.

2. P I T- 3 6
– na arkuszu zeznania podatkowego PIT-36 w rubryce 472 wpisuje
si´ KRS 0000 106 108;
– w rubryce 473 arkusza PIT-36 – kwot´, którà chcemy przekazaç;
– w rubryce 474 – cel szczegó∏owy – ZKRPiBWP;
– w rubryce 475 – wyra˝am zgod´.
3. P I T- 3 6 „ L ”
– w rubryce 163 – wpisujemy KRS 0000 106 108;
– w rubryce 164 – wpisujemy kwot´ w z∏;
– w rubryce 165 – cel szczegó∏owy – ZKRPiBWP;
– w rubryce 166 – 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.
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