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Dziêkujemy, Panie Dyrektorze
26 wrzeœnia br., w siedzibie

 WIL, ¿egnaliœmy siê z bli-
skim sercu ka¿dego z nas Naszym
Dyrektorem, Panem p³k. w st.
spocz. dr. n. med. Kazimierzem Cie-
œlikiem, który po latach pracy w biu-
rze WIL, zakoñczy³ swoj¹ dzia³al-
noœæ zawodow¹.

By³ naszym Dyrektorem od za-
wsze, to On wszystkich dzisiaj za-
trudnionych w Biurze przyjmowa³ do
pracy, to On by³ dla nas kopalni¹
wiedzy o samorz¹dzie lekarskim,
o jego zadaniach i o tym jak te za-
dania najlepiej wype³niaæ. Zarz¹dza³
i kierowa³ Biurem WIL od 1995 roku,
z samorz¹dem lekarskim w wojsku
zwi¹za³ siê ju¿ na etapie jego po-
wstawania, a z wojskiem i medycyn¹
wojskow¹ ponad pó³ wieku temu.
Kocha³ swoj¹ pracê i poœwiêca³ jej
wiele, tak¿e w³asnego zdrowia,
mimo ¿e wyznawa³ zasadê, i¿ zdro-
wie i rodzina s¹ najwa¿niejsze, na
co nie raz zwraca³ nasz¹ uwagê.
Jako cz³owiek z natury ciep³y i ser-
deczny tak¿e nas, swoich wspó³pra-
cowników traktowa³ nierzadko po
ojcowsku, co wyra¿a³o siê tym, ¿e
czêsto zwraca³ siê – nie tylko do
najm³odszych – per „dziecko” czy

Spotkanie Pana Dyrektora z pracownikami biura WIL.

te¿ wprost po imieniu. By³o to zara-
zem i mi³e, i sk³aniaj¹ce do  identyfi-
kowania siê w pe³ni z nasz¹ „firm¹”.

Pan Dyrektor nie tylko wymaga³
dobrej pracy, ale te¿ zawsze ¿yczli-
wie radzi³, pomaga³ oraz wys³uchiwa³
nas i wielu innych ludzi, którzy zwra-
cali siê do niego w ró¿nych sprawach,
tak¿e osobistych. Tak by³o, bo dr Ka-
zimierz Cieœlik to bardzo doby i ¿ycz-
liwy ludziom cz³owiek.

Za wszystko to, raz jeszcze, Panu
Dyrektorowi dziêkujemy. Mamy te¿
nadziejê, ¿e zechce w przysz³oœci
byæ czêstym w Izbie i u nas goœciem.

26 paŸdziernika br. przypadaj¹
75 urodziny Pana Dyrektora. Z tej
okazji sk³adamy Mu z g³êbi serca p³y-
n¹ce ¿yczenia zdrowia i zrealizowa-
nia tych wszystkich zamierzeñ, na
które dot¹d brakowa³o Mu czasu.

Pracownicy Biura WIL

W równie serdecznej atmosferze,
chocia¿ w bardziej uroczystej opra-
wie odby³o siê po¿egnanie Pana
Dyrektora, dr. Kazimierza Cieœlika
z cz³onkami Rady Lekarskiej WIL
i zaproszonymi na posiedzenie
Rady goœæmi.

W pierwszym rzêdzie od prawej:
prof. Marian Brocki, Marian
Dójczyñski, dr Kazimierz Cieœlik,
Zbigniew Zarêba, Janusz Ma³ec-
ki, Jacek Woszczyk, Stefan Anto-
siewicz; z ty³u (od prawej): Kon-
rad Maækowiak, p³k dr Andrzej Wi-
œniewski – Szef Inspektoratu Woj-
skowej S³u¿by Zdrowia, Jerzy
Chmielewski, Jerzy Staszczyk,
Ryszard Zachar, Dariusz Kaczo-
rowski, Bogdan Barut.
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Kole¿anki i Koledzy,

Ten tekst czytaæ bêdziecie ju¿ po
wyborach do Sejmu RP. Dzisiaj trud-
no odgadn¹æ w jakiej konstelacji
politycznej ten nowy Sejm zostanie,
tak¿e naszymi g³osami, ukszta³towa-
ny, kto zostanie zwyciêzc¹,  a kto
zwyciê¿onym. Tymczasem trwa
ostra walka na spoty, konwencja
goni konwencjê, tocz¹ siê w telewi-
zyjnych debatach pojedynki partyj-
nych liderów, duzi i mali jak mog¹
usi³uj¹ przekonaæ elektorat, by w³a-
œnie na nich odda³ swój g³os. Z tej
ca³ej kakofonii deklaracji i oskar¿eñ
trudno wy³owiæ czyjœ spójny program
na najbli¿sze lata. Œrodowisko lekar-
skie, a w³aœciwie ca³a sfera ochrony
zdrowia, tak bardzo w ostatnim cza-
sie sponiewierane, upokarzane
i obra¿ane, tak¿e przez najwy¿-
szych urzêdników pañstwowych,
wyczekuje o¿ywczego powiewu
zmian. Chocia¿ jako spo³eczna
zbiorowoœæ nie anga¿uje siê wprost
po którejkolwiek ze stron politycz-
nej sceny, to jednak nie chowa te¿
„g³owy w piasek”, nie stroni od kryty-
ki dokonañ i zachowañ obecnej w³a-
dzy, ma swoje pogl¹dy, wyobra¿enia
i oczekiwania. W kwestii opieki zdro-
wotnej, warunków pracy, mo¿liwoœci
kszta³cenia siê i rozwoju zawodowe-
go wypowiedzia³a siê Naczelna Rada
Lekarska w przedwyborczym stano-
wisku nr 13/07 z 14.09.2007 r. (tekst
na III ok³adce).

My lekarze, ta czêœæ spo³eczeñ-
stwa pogardliwie nazwana „wy-
kszta³ciuchami”, wiemy w jakim kra-
ju chcemy ¿yæ, pracowaæ i jakiemu
krajowi s³u¿yæ. Wybór wiêc chyba
nie oka¿e siê trudny. W oburzeniu
na skrzecz¹c¹ rzeczywistoœæ, na
mniej lub bardziej jawne kwestiono-
wanie idei samorz¹dnoœci, na pod-
wa¿anie konstytucyjnych zasad
wyra¿onych w art. 17 Konstytucji
i Preambule Konstytucji, nie jeste-
œmy osamotnieni. Bezprecedenso-
we podwa¿anie i dyskredytowanie
zawodów zaufania publicznego,
samorz¹dów zawodowych – nie
mo¿e d³u¿ej trwaæ.

Wyrazem  sprzeciwu m.in. wo-
bec braku poszanowania przez
obecny Rz¹d obywateli wykonuj¹-
cych zawody zaufania publicznego
jest stanowisko Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Zawodów Zaufania Publicz-
nego – Samorz¹dna Rzeczypospo-
lita (p. str. 8), podpisane przez przed-
stawicieli samorz¹dów: prawni-
czych, lekarskiego, pielêgniarskiego,
aptekarskiego i wielu innych. Szcze-
gólnie przykr¹, wrêcz obraŸliw¹ dla
tych œrodowisk jest wyra¿ona pu-
blicznie przez premiera rz¹du suge-
stia jakoby istnia³ jakiœ uk³ad korup-
cyjno-korporacyjny zagra¿aj¹cy Pol-
sce. Taka sugestia musi budziæ
i budzi sprzeciw, zw³aszcza „wy-
kszta³ciuchów”.

Dramatyzm wydarzeñ maj¹cych
miejsce na prze³omie wrzeœnia
i paŸdziernika w kilkunastu szpita-

lach, w których dosz³o do realnego
zagro¿enia ich likwidacj¹ bêd¹c¹
skutkiem zapowiadanych i z³o¿o-
nych przez lekarzy wypowiedzeñ
z pracy, obserwowa³a ca³a Polska.
Obrazy pokazuj¹ce ewakuacjê cho-
rych, nieraz w ciê¿kim stanie, do
innych placówek by³y wystarczaj¹-
co przejmuj¹ce i budz¹ce emocje.
Konflikty stopniowo wygasa³y, bo tu
i tam w cudowny sposób znalaz³y
siê pieni¹dze, których wczeœniej nie
by³o. Mediacje ministra i wicemini-
stra zdrowia doprowadzi³y co praw-
da w Radomiu i Czêstochowie do
za¿egnania konfliktów, nie popra-
wiaj¹ jednak wizerunku oraz oceny
resortu i rz¹du beznamiêtnie obser-
wuj¹cych do koñca rozwój sytuacji.
W odbiorze spo³ecznym ca³e odium
spad³o jednak znowu na lekarzy.

Zbigniew U£ANOWSKI
redaktor naczelny

26 wrzeœnia 2007 r.
Posiedzenie RL WIL

W powakacyjnym posiedzeniu
Rady Lekarskiej WIL wziê³o

udzia³ 21 cz³onków RL WIL. Uczest-
niczyli w nim tak¿e: kol. Ryszard
Zachar – przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej WIL i redaktor naczelny
biuletynu „Skalpel”. Goœæmi posie-
dzenia byli: Szef Inspektoratu Woj-
skowej S³u¿by Zdrowia, p³k dr n.
med. Andrzej Wiœniewski oraz by³y
dyrektor Biura WIL, dr n. med. Kazi-
mierz Cieœlik. Niestety, z przyczyn
obiektywnych nie móg³ w nim uczest-
niczyæ zaproszony dyrektor Wojsko-
wego Instytutu Medycznego – p³k dr
hab. n. med. Grzegorz Gielerak.

Posiedzenie otworzy³ prof.
M. Brocki, który powita³ przyby³ych
goœci, ze szczególn¹ serdecznoœci¹
skierowan¹ do by³ego ju¿ dyrekto-
ra Biura WIL, dr. Kazimierza Cieœli-
ka, a nastêpnie poinformowa³ Radê
Lekarsk¹ o swojej dzia³alnoœci od
poprzedniego posiedzenia.

Informacji o aktualnej sytuacji
w wojskowej s³u¿bie zdrowia, najnow-
szych planach i zamierzeniach In-
spektoratu WSZ, uczestnicz¹cy w po-
siedzeniu wys³uchali z ust p³k. dr. n.
med. A. Wiœniewskiego – Szefa  In-
spektoratu WSZ. Poinformowa³ on m.
in. o bliskim i oczekiwanym pomyœl-
nego fina³u uporz¹dkowaniu kszta³ce-
nia kadr medycznych dla wojskowej
s³u¿by zdrowia. W WIM w Warsza-
wie, byæ mo¿e od nowego roku, po-
wstaæ ma Centrum Kszta³cenia Po-
dyplomowego, natomiast w £odzi,
w obiektach pozyskanych po dawnym
Centrum Doskonalenia Kadr Admi-
nistracji Wojskowej, przy dawnej ul.
22 lipca, obecnie ul. 6 sierpnia, po-
wstan¹ warunki do kszta³cenia kadr
medycznych na wszystkich pozio-
mach: lekarzy (od 3-6 roku studiów),
ratowników medycznych, a tak¿e per-
sonelu œredniego. £¹cznie ma siê tam
szkoliæ ok. 3 tys. ludzi.
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P³k A. Wiœniewski poinformowa³
te¿, ¿e bliskie sfinalizowania jest
zwiêkszenie wynagrodzeñ wojsko-
wych lekarzy bêd¹cych na zaopatrze-
niu bud¿etowym, którzy dostaæ maj¹
dodatek w wysokoœci 700,00 z³
– w jednostkach i 400,00 z³ – w ad-
ministracji. Zapowiedzia³ ponadto od-
tworzenie rejonów leczniczych i po-
prawê sytuacji lekarzy w jednostkach
wynikaj¹c¹ z obni¿enia kryteriów
wymaganych przez NFZ. Zapewni³
te¿, ¿e wiele spraw wymagaj¹cych
za³atwienia jest rozpoczêtych, ale
wymaga to zmian legislacyjnych. P³k
A. Wiœniewski, po raz kolejny, podziê-
kowa³ za mo¿liwoœæ uczestniczenia
w posiedzeniach Rady Lekarskiej i za
udzielane mu wsparcie.

Uroczystym momentem tego po-
siedzenia by³y podziêkowania wyra-
¿one przez Przewodnicz¹cego Woj-
skowej Izby Lekarskiej, prof. Maria-
na Brockiego Panu dr. n. med. Kazi-
mierzowi Cieœlikowi za wieloletni¹
pracê w Biurze WIL, za wk³ad w po-
wstanie i rozwój samorz¹du lekar-

skiego w wojsku, za ciep³y stosunek
do pracowników izby lekarskiej i bez-
interesownie udzielan¹ pomoc ka¿-
demu, kto o tak¹ do niego siê zwróci³.
Oprócz s³ów podziêkowania i bukietu
kwiatów, Pan dr K. Cieœlik odebra³ z
r¹k Szefa Inspektora Wojskowej S³u¿-
by Zdrowia statuetkê WIL, a przewod-
nicz¹cy RL WIL wrêczy³ mu okolicz-
noœciow¹ nagrodê. Moment symbo-
licznego rozstania z RL WIL uwiecz-
niony zosta³ na wspólnym, „rodzinnym”
zdjêciu.

Sprawy samorz¹dowe omawia-
no po przerwie, podczas której pra-
cownicy Biura WIL podziêkowali
swojemu d³ugoletniemu dyrektorowi
za Jego trud kierowania prac¹ biu-
ra, za ¿yczliwe relacje z pracowni-
kami i za twórczy wk³ad w istnienie
i rozwój samorz¹du lekarzy wojsko-
wych. Panu Dyrektorowi, K. Cieœli-
kowi ¿yczono odzyskania si³ i zdro-
wia i wyra¿ano nadziejê, ¿e swoim
doœwiadczeniem s³u¿yæ bêdzie na-
dal  Wojskowej Izbie Lekarskiej.

W dalszej czêœci posiedzenia, na
wniosek przewodnicz¹cego Komisji
ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania
Prawa Wykonywania Zawodu i Prak-
tyk Prywatnych, kol. Zbigniewa Za-
rêby Rada Lekarska WIL podjê³a
uchwa³y w sprawie dokonania wpi-
sów i skreœleñ do/z rejestrów indywi-
dualnych praktyk lekarskich oraz
uchwa³ê:

nr 707/07/V – w sprawie wyda-
nia duplikatu prawa wykonywa-
nia zawodu lek. Romualdowi
Siedleckiemu.
Kol. Z. Zarêba przedstawi³ po-

nadto propozycje dotycz¹ce skre-
œleñ z rejestru lekarzy w zwi¹zku
z przeniesieniem do innych OIL lub
z powodu œmierci. Wnioski te zosta-
³y usankcjonowane zarz¹dzeniami
przewodnicz¹cego Rady Lekarskiej
WIL:

w sprawie skreœlenia  z rejestru
cz³onków WIL z powodu ubycia
do innej OIL:
– Adama Moniakowskiego –

do OIL w Zielonej Górze
(z_1/07/V)

– Krzysztofa Olesia – do OIL
w Krakowie (z_2/07/V)

– Andrzeja ̄ ytkowskiego – do
OIL w £odzi (z_3/07/V)

w sprawie skreœlenia  z rejestru
cz³onków WIL z powodu œmierci:
– lek. Leszka Bartosiñskiego

(z_4/07/V).
Przewodnicz¹cy komisji omówi³

ponadto procedury uznawania uzy-
skanych przez lekarzy punktów
edukacyjnych oraz wnioski podmio-
tów szkol¹cych o zaakceptowanie
proponowanej przez nie liczby
punktów za uczestnictwo w szkole-
niach.

Sekretarz RL WIL, kol. Marian
Dójczyñski przedstawi³ do zaopinio-
wania wnioski dotycz¹ce lekarzy
proponowanych na stanowiska kie-
rownicze w wojskowej s³u¿bie zdro-
wia. Po analizie wniosków i za³¹czo-
nych do nich opinii Rada Lekarska
WIL udzieli³a jednomyœlnie popar-
cia ni¿ej wymienionym kandydatom
z  10 WSKzP w Bydgoszczy:

Pan dr K. Cieœlik odebra³ z r¹k
Szefa Inspektora Wojskowej
S³u¿by Zdrowia statuetkê WIL.

W imieniu Rady kwiaty Panu Dy-
rektorowi wrêczy³ dr Marian Dój-
czyñski.
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mjr. dr. n. med. Jerzemu LA-
CHOWICZOWI – na stanowisko
ordynatora Oddzia³u Kliniczne-
go Ortopedii Onkologicznej
i Zapaleñ Koœci;
mjr. lek. Piotrowi KAROLAKO-
WI – na stanowisko ordynatora
Klinicznego Szpitalnego Od-
dzia³u  Ratunkowego;
mjr. lek. Tadeuszowi PIEKA-
RZOWI – na stanowisko ordyna-
tora  Oddzia³u Klinicznego Ane-
stezjologii i Intensywnej Terapii;
pp³k. lek. Waldemarowi DUDZI-
COWI – na stanowisko ordyna-
tora  Oddzia³u Klinicznego Uro-
logii i Onkologii Urologicznej;
pp³k. lek. Jaros³awowi TYWO-
NIUKOWI – na stanowisko or-
dynatora Oddzia³u Rehabilitacji
Neurologicznej.
Sprawy finansowe omówi³ skarb-

nik WIL, kol. Jerzy Staszczyk. Przed-
stawi³ wnioski lekarzy uczestnicz¹-
cych w V Igrzyskach Lekarzy w Za-
kopanem o dofinansowanie kosztów
ich uczestnictwa w tej imprezie. Po
dyskusji RL WIL pozytywnie odnio-
s³a siê do ich wniosków i zdecydo-
wa³a o dofinasowaniu z bud¿etu ko-
misji sportu, turystyki i rekreacji WIL.

Rozpatrzony zosta³ te¿ wniosek
lekarza o umorzenie zaleg³ych sk³a-
dek cz³onkowskich. Decyzja wyni-
ka³a z obowi¹zuj¹cych w tym zakre-
sie uchwa³ NRL.

W czêœci posiedzenia dotycz¹cej
spraw organizacyjnych Rada Lekar-
ska WIL podjê³a uchwa³ê o powo³a-
niu lek. Zbigniewa U³anowskiego na
stanowisko dyrektora Biura WIL.
Wyboru dokonano w g³osowaniu taj-
nym. Wszyscy uczestnicz¹cy w g³o-
sowaniu udzielili poparcia kandyda-
towi na to stanowisko.

W czêœci koñcowej posiedzenia
Z. U³anowski poinformowa³ RL WIL
o przyjêtych przez NRL zasadach
postêpowania przy wy³anianiu kan-
dydatów na lekarzy s¹dowych i ofer-
cie wydawnictwa Termedia objêcia
patronatem medialnym II Kongresu
TOP MEDICAL TRENDS przez biu-
letyn „Skalpel”, do czego RL WIL od-
nios³a siê pozytywnie.

Z. U.

Zostañ lekarzem s¹dowym
Ustawa z 15.06.2007 r. o lekarzu

s¹dowym (Dz.U. 2007 r., nr 123,
poz. 849) wprowadzi³a do postêpo-
wania karnego oraz cywilnego insty-
tucjê lekarza s¹dowego (nie nale¿y
myliæ z lekarzem bieg³ym s¹dowym),
który stanie siê niebawem jedynym
podmiotem uprawnionym do wysta-
wiania zaœwiadczenia potwierdzaj¹-
cego zdolnoœæ lub niezdolnoœæ sta-
wienia siê na wezwanie lub zawia-
domienie organu uprawnionego
uczestników postêpowania z powo-
du choroby.

Lekarzem tym, zgodnie z art. 2
ust. 1 ww. ustawy zostanie lekarz,
z którym prezes s¹du okrêgowego
podpisze umowê w przedmiocie
wykonywania ww. czynnoœci, na
obszarze w³aœciwoœci danego s¹du
okrêgowego.

Zgodnie z art. 5 ww. ustawy leka-
rzem s¹dowym mo¿e zostaæ lekarz,
który spe³nia nastêpuj¹ce warunki:

ma prawo wykonywania zawo-
du lekarza na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej,
ma pe³n¹ zdolnoœæ do czynno-
œci prawnych,
nie by³ karany s¹downie za prze-
stêpstwo lub przestêpstwo skar-
bowe,
ma nieposzlakowan¹ opiniê,
uzyska³ rekomendacjê w³aœci-
wej okrêgowej rady lekarskiej,
posiada tytu³ specjalisty lub spe-
cjalizacjê I lub II stopnia,
nie jest wobec niego prowadzo-
ne postêpowanie:
– o przestêpstwo œcigane

z oskar¿enia publicznego lub
przestêpstwo skarbowe,

– zwi¹zane z niedostatecznym
przygotowaniem zawodo-
wym,

– w przedmiocie niezdolnoœci
do wykonywania zawodu ze
wzglêdu na stan zdrowia.

Sposób postêpowania przy wy-
³anianiu spoœród cz³onków izby le-
karskiej osób do sprawowania tej
funkcji, najbardziej fachowych i od-

powiedzialnych, o niepodwa¿alnych
walorach etycznych, okreœlony zo-
sta³ przez Naczeln¹ Radê Lekarsk¹
w jej stanowisku z dnia 14 wrzeœnia
2007 r. w sprawie trybu postêpowa-
nia rady lekarskiej w celu przeka-
zania prezesowi s¹du okrêgowego
listy rekomendowanych kandyda-
tów na lekarzy s¹dowych.

W myœl przyjêtych ustaleñ:
1. lekarz, lekarz dentysta zamierza-

j¹cy kandydowaæ na lekarza s¹-
dowego sk³ada pisemny wniosek
do okrêgowej rady lekarskiej
o wpisanie na listê kandydatów
na lekarzy s¹dowych;

2. okrêgowa rada lekarska przekazu-
je wniosek komisji ds. rejestru i pra-
wa wykonywania zawodu, która:
1) sprawdza dane zawarte we

wniosku;
2) przeprowadza postêpowa-

nie – to¿same z postêpowa-
niem zwi¹zanym z wyda-
niem zaœwiadczenie o nie-
nagannej postawie etycznej
– w sprawie ustalenia, czy
nie jest  wobec niego pro-
wadzone postêpowanie wy-
jaœniaj¹ce przez okrêgowe-
go rzecznika odpowiedzial-
noœci zawodowej lub przed
s¹dem lekarskim albo o nie-
dostateczne przygotowanie
zawodowe lub w przedmio-
cie niezdolnoœci do wykony-
wania zawodu ze wzglêdu
na stan zdrowia;

   3) komisja ds. rejestru i prawa
wykonywania zawodu prze-
kazuje ustalenia z przepro-
wadzonego postêpowania
okrêgowej radzie lekarskiej.

3. okrêgowa izba lekarska w drodze
uchwa³y, w terminie 90 dni od
daty otrzymania wniosku od pre-
zesa sadu okrêgowego, przeka-
zuje listê rekomendowanych
kandydatów, stanowi¹c¹ za³¹cz-
nik do uchwa³y, prezesowi s¹du.
Na stronie internetowej Wojsko-

wej Izby Lekarskiej og³aszane bêd¹
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zg³aszane przez prezesów s¹dów
okrêgowych potrzeby co do liczby
lekarzy i rodzaju specjalnoœci lekar-
skiej w danym okrêgu.

Zainteresowani lekarze, spe³-
niaj¹cy ustawowe kryteria, prosze-
ni s¹ o niezw³oczne zg³oszenie
swoich kandydatur do biura WIL.

uczelniê medyczn¹ o realizowaniu studiów lub
te¿ œwiadectwo ich ukoñczenia,
w przypadku odbywania studiów lub uczest-
niczenia w badaniach naukowych lub szko-
leniach przez osobê nie bêd¹c¹ obywatelem
Polski – zgoda Ministra Zdrowia na odbywanie
okreœlonego kszta³cenia podyplomowego lub
studiów oraz zaœwiadczenie wydane przez pod-
miot, które prowadzi kszta³cenie lub studia,
w przypadku umowy cywilnoprawnej zawar-
tej przez wolontariusza z zak³adem opieki
zdrowotnej – umowa o wolontariat oraz za-
œwiadczenie o jej realizowaniu,
w przypadku prowadzenia praktyki lekarskiej
– oœwiadczenie o jej kontynuowaniu.
Pkt. 4 wy¿ej wymienionego stanowiska mówi, i¿

„5-letni okres niewykonywania zawodu lekarza, le-
karza dentysty (...) zostaje przerwany, je¿eli lekarz,
lekarz dentysta przed up³ywem 5 lat podejmie ak-
tywnoœæ zawodow¹ (...) nieprzerwanie przez okres
co najmniej 6 miesiêcy w wymiarze 40 godzin mie-
siêcznie, potwierdzon¹ odpowiednimi dokumentami.”

Lekarze, którym zbli¿a siê lub ju¿ nast¹pi³a, we-
d³ug informacji którymi dysponujemy, 5-letnia prze-
rwa w wykonywaniu zawodu zosta³y rozes³ane pi-
sma informuj¹ce. Prosimy o nielekcewa¿enie ich
i przes³anie nam stosownych dokumentów. Pozo-
sta³ych prosimy o bie¿¹ce informacje.

Niewykonywanie zawodu lekarza lub zupe³ne zrze-
czenie siê prawa wykonywania zawodu tak¿e wyma-
ga powiadomienia izby, poprzez z³o¿enie stosowne-
go oœwiadczenia (druki te dostêpne s¹ na stronie in-
ternetowej WIL http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil72/wla-
dze/sprawy/rejestr/zaprzestanie). Wi¹¿e siê to rów-
nie¿ ze zmian¹ numeru rejestracyjnego lekarza (tak-
¿e w PWZ) i co za tym idzie, statusu lekarza z aktyw-
nego zawodowo na nie wykonuj¹cego zawodu.

E. K.

Komisja ds. Rejestru Lekarzy, PWZ i Prywatnych
Praktyk przypomina wszystkim lekarzom o obowi¹z-

ku bezzw³ocznego powiadamiania izby lekarskiej o:
1. zmianie adresu zamieszkania i do korespon-

dencji (równie¿ zmiana nr telefonu czy adresu
e-mail),

2. zmianie pracodawcy,
3. utracie dokumentu uprawniaj¹cego do wyko-

nywania zawodu,
4. uzyskaniu specjalizacji, umiejêtnoœci, stopnia

czy tytu³u naukowego,
5. zmianie nazwiska,
6. zrzeczeniu siê prawa wykonywania zawodu,
7. zaprzestania wykonywania zawodu (na czas

okreœlony b¹dŸ na sta³e).
Tym razem szczególn¹ uwagê zwróciæ chcemy na

informacje zawarte w pkt. 2, 6 i 7. Problem dotyczy
szczególnie lekarzy, którzy przestali ju¿ pe³niæ zawo-
dow¹ s³u¿bê wojskow¹, z nimi kontakt urywa siê naj-
szybciej. Niestety, nie wszyscy pamiêtaj¹ o tym by po-
wiadamiaæ raz w roku izbê o aktualnym miejscu pracy
i ci¹g³oœci wykonywania zawodu. Wed³ug stanowiska
nr 82/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 li-
stopada 2005 roku w sprawie interpretacji art. 10
ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty w zakresie ustalenia
5-letniego okresu niewykonywania zawodu leka-
rza, lekarza dentysty, dokumentami potwierdzaj¹cy-
mi wykonywanie zawodu s¹:

w przypadku stosunku pracy – umowa o pracê
oraz zaœwiadczenie o pozostawaniu w stosunku pra-
cy albo œwiadectwo pracy,
w przypadku umowy cywilnoprawnej – umowa
wraz zaœwiadczeniem o jej realizowaniu wydane
przez podmiot, z którym umowa zosta³a zawarta,
w przypadku s³u¿by wojskowej – rozkaz o wy-
znaczeniu na stanowisko s³u¿bowe,
w przypadku odbywania stacjonarnych studiów
doktoranckich – zaœwiadczenie wydane przez

Zg³oszenie na piœmie powinno
zawieraæ:

imiê i nazwisko lekarza,
tytu³ i stopieñ naukowy
stopieñ i rodzaj posiadanej spe-
cjalizacji,
adres zamieszkania i miejsca
s³u¿by/pracy,

telefon kontaktowy,
w³asnorêcznie podpisane oœ-
wiadczenie o niekaralnoœci,

Zg³oszenia prosimy nadsy³aæ na
piœmie drog¹ pocztow¹ lub faksem.

Z. U.

Komisja ds. Rejestru Lekarzy,
Wydawania Prawa Wykonywania Zawodu
i Prywatnych Praktyk  Lekarskich przypomina
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Szanowni Koledzy!

W „Skalpelu” nr 5 (2007) pi-
sz¹c artyku³ „Ustawiczne kszta-
³cenie, punkty edukacyjne – roz-
poczynamy rozliczanie” pope³ni-
³em b³¹d pisz¹c w œrodkowej ko-
lumnie, w wierszu 22, ¿e w okre-
sie rozliczeniowym tylko 40 punk-
tów mo¿e byæ wynikiem udzia³u
w konferencjach, kongresach,
zjazdach, sympozjach. Otó¿ 40
punktów maksymalnie przys³u-
guje za udzia³ w jednym zdarze-
niu (punkt 4, I grupa aktywno-
œci zawodowych). Za b³¹d prze-
praszam. Wynikn¹³ on z tego, ¿e
pisz¹c treœæ punktu 4, mia³em
przed oczyma punkt 3.

Jednoczeœnie pragnê poinfor-
mowaæ, i¿ pojawiaj¹ siê w¹tpliwo-
œci co do interpretacji przepisów
okreœlaj¹cych liczbê przys³uguj¹-
cych punktów za niektóre aktyw-
noœci zawodowe, zarówno grupy
I jak i II. W zwi¹zku z tym, by nie
pope³niæ b³êdu przy rozliczaniu
oraz rozwiaæ w¹tpliwoœci, zwróci-
liœmy siê z proœb¹ o interpretacje
przepisów do Departamentu Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego Mini-
sterstwa Zdrowia. O treœci odpo-
wiedzi bêdziemy informowaæ na
³amach „Skalpela” oraz na stronie
internetowej WIL.

Na koniec pragnê dodaæ ku
przypomnieniu, ¿e okres rozlicze-
niowy trwa 48 miesiêcy i zakoñczy
siê 5 listopada 2008 roku. Wyj¹t-
kowo w poczet pierwszego okre-
su rozliczeniowego wlicza siê
wszystkie zdarzenia edukacyjne,
które mia³y miejsce od 14 kwiet-
nia 2000 roku. Zatem za ca³y ten
okres nale¿y uzyskaæ minimum
200 punktów edukacyjnych.

dr n. med. Zbigniew ZARÊBA
Przewodnicz¹cy

Komisji ds. Rejestru Lekarzy,
Wydawania Prawa

Wykonywania Zawodu oraz
Prywatnych Praktyk Lekarskich

Sprostowanie
Fundacja Pro Seniore zaprasza

Warszawa, dnia 11 wrzeœnia 2007 r.

Szanowny Pan
Prof. Marian Brocki

Przewodnicz¹cy
Wojskowej Izby Lekarskiej

ul. Koszykowa 78
00-909 Warszawa 60

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy

Pragnê uprzejmie poinformowaæ, i¿ przy Okrêgowej Izbie Lekar-
skiej im. Prof. Jana Nielubowicza w Warszawie dzia³a Fundacja Pro
Seniore im. Lekarzy Polskich Poleg³ych i Pomordowanych w Czasie
II Wojny Œwiatowej. Fundacja zosta³a powo³ana uchwa³¹ IX Okrêgo-
wego Zjazdu Lekarzy w Warszawie w marcu 1996 roku. W dniu 17
lutego 2006 roku wpisana do Krajowego Rejestru Handlowego pod
nr 0000250527. 24 kwietnia 2007 r. Fundacja otrzyma³a status orga-
nizacji po¿ytku publicznego. Celem Fundacji jest bie¿¹ca pomoc dla
samotnych, chorych i niepe³nosprawnych lekarzy oraz organizowa-
nie dla nich opieki stacjonarnej. W perspektywie naszych planów jest
równie¿ budowa zak³adu spokojnej staroœci na dzia³ce leœnej ofiaro-
wanej przez Pani¹ Prof. Teresê Or³owsk¹ w Wildze.

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ do Pana Przewodnicz¹cego
o poinformowanie cz³onków Okrêgowej Rady Lekarskiej, ¿e Funda-
cja Pro Seniore jest organizacj¹ po¿ytku publicznego i bardzo prosi-
my o solidarne wspieranie jej konta 03 1050 1041 1000 0022 1357 3187
1% podatkiem dochodowym.

Z przyjemnoœci¹ informujê, ¿e Fundacja jest organizatorem Cha-
rytatywnego Andrzejkowego Balu Lekarzy „Ponad Podzia³ami”, na
który serdecznie zapraszamy Pana Przewodnicz¹cego oraz Cz³on-
ków Okrêgowej Izby Lekarskiej. Mamy nadziejê spotkaæ siê z Pañ-
stwem, a tak¿e zaproszonymi goœæmi spoœród w³adz – Prezydent m.st.
Warszawy, Marsza³ek Województwa Mazowieckiego. Minister Zdro-
wia, Rektor Akademii Medycznej i inni politycy, artyœci, przedstawi-
ciele œwiata biznesu i medycznego.

Bal odbêdzie siê 1 grudnia 2007 r. w Hotelu RADISSON w War-
szawie, przy dŸwiêkach zespo³u muzycznego ¯uki, wodzirejem balu
– aktor Jacek Borkowski.

Wszelkie Informacje dotycz¹ce Balu Lekarzy oraz zapisy mo¿na
uzyskaæ u Andrzeja Surowieckiego, tel. 0-604 91 12 33.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarz¹du
Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore”

mgr in¿. Andrzej Surowiecki

Fundacja Lekarska Pro Seniore
im. Lekarzy Polskich Poleg³ych i Pomordowanych w Czasie II Wojny Œwiatowej

02-094 Warszawa, ul. Grójecka 65 A, tel. (22) 822-18-84, (0) 604-91-12-33
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Samorz¹dna Rzeczypospolita

16 lipca 2007 r. ³ódzkie samo-
rz¹dy zawodów zaufania pu-

blicznego, a 12 wrzeœnia 2007 r. preze-
si krajowych organów tych samorz¹dów,
zajêli stanowiska wobec bezpreceden-
sowych zachowañ w³adzy wykonaw-
czej, zmierzaj¹cych do pozbawienia fun-
damentalnych uprawnieñ do samodziel-
nego zarz¹dzania ich sprawami, wykre-
owanych i zagwarantowanych przez
Konstytucjê Rzeczpospolitej Polskiej.
Wezwa³y Rz¹d i Parlament do zanie-
chania dzia³añ godz¹cych w zasadê sa-
morz¹dnoœci wyra¿on¹ wprost w art. 17
i Preambule Konstytucji.

Samorz¹dy zawodów zaufania pu-
blicznego wezwa³y Rz¹d do poszano-
wania zasady trójpodzia³u w³adz i zanie-
chania jej naruszania poprzez podejmo-
wane dzia³ania zmierzaj¹ce do podpo-
rz¹dkowania sobie w³adzy s¹downiczej,
i ubezw³asnowolnienia prokuratury.

Odnosz¹c siê do tego wezwania,
Rz¹d ustami swego rzecznika zba-
gatelizowa³ wagê zjawiska, okreœla-
j¹c je mianem inicjatywy lokalnej.

W³adza wykonawcza, nie chce
i nie zamierza rozmawiaæ z przedsta-
wicielami 600 – tysiêcznej rzeszy, wy-
kszta³conych i œwiadomych sensu
demokracji, obywateli Rzeczpospoli-
tej Polskiej, wykonuj¹cych zawody
zaufania publicznego.

Jej przedstawiciele w miejsce dys-
kursu publicznego nad rzeczywistymi
problemami spo³ecznymi i poszukiwa-
nia rozwi¹zañ, stosuj¹ metodê nadu¿yæ
propagandowych, dyskredytuj¹c
w oczach spo³eczeñstwa osoby wyko-
nuj¹ce zawody zaufania publicznego.
Czyni¹ to zarówno w sferze agresji na
p³aszczyŸnie jêzyka, w którym przed-

Stanowisko Ogólnopolskiej Konferencji Zawodów Zaufania Publicznego-
– Samorz¹dna Rzeczypospolita
£ódŸ,  dnia 29 wrzeœnia 2007 roku

stawiciele rz¹du porównuj¹ samorz¹-
dowe instytucje konstytucyjne do „wor-
ka kamieni” czy te¿ okreœlaj¹ je mia-
nem „pewnej spo³ecznej anomalii”  oraz
poprzez propagandowo-medialne wy-
korzystywania aparatu przemocy.

Co do wypowiedzi dotycz¹cych
samorz¹dnoœci obejmuj¹cych zwroty
o koniecznoœci wyrzucenia tego „wor-
ka kamieni” przypominamy, i¿ ani de-
mokracji, ani le¿¹cych u jej podstaw
instytucji ustrojowych na œmietnik hi-
storii wyrzuciæ siê nie da.

W³adza wykonawcza nie chce i nie
zamierza liczyæ siê z opiniami autory-
tetów, nie bêd¹cych cz³onkami samo-
rz¹dów, zarówno krajowych jak i zagra-
nicznych, jak chocia¿by Instytutu Praw
Cz³owieka Miêdzynarodowego Stowa-
rzyszenia Prawników ( IBAHRI), Rady
Adwokatur i Stowarzyszeñ Prawni-
czych Europy ( CCBE ), Krajowej Rady
S¹downictwa, Stowarzyszenia Sê-
dziów Polskich „Iustitia”, którzy z nie-
pokojem wypowiadaj¹ siê na temat na-
rastaj¹cego zagro¿enia praworz¹dno-
œci w Polsce z powodu promowania
ustawodawstwa, które podwa¿a aktu-
alne gwarancje niezawis³oœci s¹dow-
nictwa i niezale¿noœæ zawodów zaufa-
nia publicznego.

W celu osi¹gniêcia doraŸnych ce-
lów politycznych w³adza wykonawcza
d¹¿y do destabilizacji obowi¹zuj¹ce-
go ³adu prawnego. Czyni to bez prze-
prowadzenia dog³êbnych analiz pro-
blemów, które rzekomo zamierza roz-
wi¹zaæ, manifestuj¹c przy tym lekce-
wa¿enie umotywowanych racji zawo-
dów zaufania publicznego. Traktuje
uprawnienia wynikaj¹ce z demokra-
tycznego wyboru partii j¹ wspieraj¹-

cej, jako prawo do zaw³aszczenia Pañ-
stwa przy wykorzystaniu si³y wynika-
j¹cej z samego sprawowania w³adzy.

Pozoruje zmiany systemu opieki
zdrowotnej, czy te¿ modyfikacji wyna-
grodzeñ w s³u¿bie zdrowia, zmierza-
j¹ce jedynie do za³agodzenia konflik-
tów spo³ecznych wybuchaj¹cych na tle
wyraŸnie ju¿ nabrzmia³ego problemu
spo³ecznego, jakim jest system opie-
ki zdrowotnej.

W³adza unika powa¿nej debaty
z udzia³em przedstawicieli samorz¹dów
zaufania publicznego, buduj¹c przy po-
mocy p³ytkiej i doraŸnej propagandy nie-
prawdziwe wyobra¿enia spo³eczne o ich
funkcji i dzia³aniach. Wszystko to czyni
w sytuacji, gdy zawody zaufania publicz-
nego same podejmuj¹ wyzwania cza-
su w pe³nieniu swych funkcji publicz-
nych, zgodnie ze sztuk¹ oraz zasada-
mi etyki i deontologii, wyra¿aj¹c w ten
sposób troskê o dobro publiczne.

Jeœli dzia³ania Rz¹du nie stanowi¹
jedynie pustych deklaracji obliczonych
na poparcie wyborcze spo³eczeñstwa,
wobec którego – wbrew twierdzeniom
w³adzy – zawody zaufania publiczne-
go w istocie pe³ni¹ role s³u¿ebn¹, od-
powie On na niniejsze stanowisko
z powag¹ i szacunkiem, na który zas³u-
gujemy zarówno my jak i obywatele.

Apelujemy o poszanowanie funda-
mentalnej dla demokratycznego pañ-
stwa prawa zasady, ¿e samorz¹dnoœæ
zawodów zaufania publicznego stano-
wi konstytucyjn¹ podstawê prawo-
rz¹dnoœci, która, w interesie demokra-
cji musi byæ chroniona przez wszyst-
kie rz¹dy spe³niaj¹ce standardy Unii
Europejskiej, w interesie obrony praw
i wolnoœci obywateli.

Ogólnopolska Konferencja Zawodów
Zaufania Publicznego
– Samorz¹dna Rzeczypospolita
Ogólnopolska konferencja samorz¹dów zawodów za-
ufania publicznego (29 wrzeœnia br.) zgromadzi³a
w siedzibie ³ódzkiej Rady Adwokackiej ponad 120
osób – przedstawicieli w³adz samorz¹dów lokalnych

oraz ich organów krajowych. Jej podsumowaniem s¹
trzy dokumenty powsta³e w trakcie obrad i dyskusji.

Adriana SIKORA
Rzecznik prasowy OIL w £odzi
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Apelujemy do wszystkich kandyda-
tów na pos³ów i senatorów, aby w swo-
ich dzia³aniach i wyst¹pieniach:
1. Respektowali obowi¹zuj¹cy w Rze-

czypospolitej Polskiej porz¹dek
prawny ustalony Konstytucj¹ z dnia
2 kwietnia 1997 roku.

2. Pamiêtali, i¿ Preambu³a Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej sta-
nowi „Wszystkich, którzy dla do-
bra Trzeciej Rzeczypospolitej tê
Konstytucjê bêd¹ stosowali, wzy-
wamy, aby czynili to, dbaj¹c o za-
chowanie przyrodzonej godnoœci
cz³owieka, jego prawa do wolno-
œci i obowi¹zku solidarnoœci z in-
nymi, a poszanowanie tych zasad
mieli za niewzruszona podstawê
Rzeczypospolitej Polskiej”.

3. Odcinali siê od prezentowania czy
te¿ popierania postaw kwestionu-

j¹cych porz¹dek prawny Pañstwa
Polskiego, wynikaj¹cy z preambu³y
i zasad ustrojowych Konstytucji
Rzeczypospolitej.

4. Potêpiali wszelkie dzia³ania go-
dz¹ce w zasadê pomocniczoœci –
samorz¹dnoœci Pañstwa, umac-
niaj¹cej uprawnienia obywateli
i ich wspólnot. Zgodnie z t¹ regu³¹
konstytucyjn¹ w swej dzia³alnoœci
politycznej dawali jednoznaczny
wyraz poszanowania dla samo-
rz¹dnoœci zawodowej. Przestrze-
gali podstawowej normy, i¿ wszel-
kie regulacje prawne odnosz¹ce
siê do art. 17 Konstytucji wyk³ada-
nego w duchu Jej Preambu³y
mog¹ byæ wprowadzane wy³¹cz-
nie w oparciu o wynik konsultacji
spo³ecznych z przedstawicielami
samorz¹dów;

Apel do kandydatów
na pos³ów i senatorów*

5. Powstrzymywali siê od wypowie-
dzi naruszaj¹cych ochronê przy-
rodzonej godnoœci cz³owieka
i jego prawa do wolnoœci, jak rów-
nie¿ wyra¿ali swój sprzeciw wo-
bec tych, którzy z naruszania
przyrodzonej godnoœci cz³owieka
i jego wolnoœci, w imiê propagan-
dy, uczynili metodê uprawiania
polityki;

6. Nadawali prymat solidarnemu spo-
³eczeñstwu obywatelskiemu, wol-
noœci¹ broni¹cego godnoœci cz³o-
wieka i obywatela.

7. Wyra¿ali poszanowanie dla zasa-
dy, i¿ tworzenie dobrego prawa nie
jest mo¿liwe bez uwzglêdniania
stanowiska samorz¹dów zawodów
zaufania publicznego.

Podpisali przedstawiciele samorz¹dów
(jak w stanowisku).

* Apel wystosowany by³ 29.09.2007 r.,
czyli przed wyborami; wezwania w nim
zawarte aktualne s¹ równie¿ wobec wy-
branych 21 paŸdziernika br.  pos³ów i se-
natorów.

Przypominamy, i¿ polski ustawo-
dawca wybra³ model zdecentralizowa-
nego Pañstwa obywatelskiego, które-
go odzwierciedleniem jest m.in. kon-
cepcja samorz¹dów zrzeszaj¹cych
zawody zaufania publicznego. „Pie-
cza”, jak¹ sprawuj¹ te samorz¹dy nad
nale¿ytym wykonywaniem zawodu za-
ufania publicznego jest:
a) sposobem realizacji zasady po-

mocniczoœci, zawartej wprost w
Preambule do Konstytucji;

b) wyrazem demokratycznego pañ-
stwa prawnego, które zgodnie z Pre-
ambu³¹ do Konstytucji opiera siê na
zasadzie pomocniczoœci.
Ta piecza jest wiêc zarówno na-

szym prawem jak i obowi¹zkiem,
a naruszanie naszego prawa do spra-
wowania pieczy stanowi dzia³anie na-
ruszaj¹ce konstytucyjne podstawy po-
rz¹dku prawnego.

Praworz¹dnoœæ (rz¹dy prawa)
i subsydiarnoœæ s¹ w polskim modelu
konstytucyjnym nierozerwalne, stano-
wi¹c elementy demokratycznego pañ-
stwa prawnego.

W demokratycznym pañstwie praw-
nym poszczególne jego elementy na-
wzajem siê równowa¿¹ –  dotyczy to nie
tylko trzech podstawowych segmentów
w³adzy pañstwowej, ale tak¿e takich in-
stytucji, którym ustawodawca powierzy³
okreœlone funkcje publiczne nie zalicza-
j¹c ich jednak¿e do ¿adnej z w³adz.

Dziêki temu w³adza wykonawcza nie
mo¿e uzyskaæ nadmiernej przewagi nad
innymi organami w³adzy publicznej,
a tak¿e nad instytucjami samorz¹dowy-
mi. Nale¿y to postrzegaæ jako przejaw
zasady powœci¹gliwoœci w³adz, zgodnie
z któr¹ wspó³dzia³anie niezale¿nych
podmiotów sprawuj¹cych w³adztwo pu-
bliczne jest pojmowane jako hamulce
w³adzy publicznej.

Konsekwencj¹ takiego modelowa-
nia instytucji ustrojowych jest unikanie
koncentracji w³adzy w pañstwie. Proces
ten dotyczy tak¿e wymiaru sprawiedli-
woœci, czego przyk³adem jest powo³y-
wanie sêdziów przez Prezydenta, ale na
wniosek Krajowej Rady S¹downictwa,
do której Minister Sprawiedliwoœci de-
leguje jedynie przedstawicieli.

Apelujemy tak¿e o zaprzestanie blo-
kowania mo¿liwoœci nadania formy

Uchwa³a Ogólnopolskiej Konferencji
Zawodów Zaufania Publicznego

– Samorz¹dna Rzeczypospolita

Przedstawiciele samorz¹dów zaufania publicznego zgromadzeni w £odzi
w dniu 29 wrzeœnia 2007 wyra¿aj¹ wolê podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do inte-
gracji przedsiêwziêæ samorz¹dów celem obrony idei samorz¹dnoœci jako podsta-
wy demokratycznego ³adu prawnego Rzeczypospolitej.

Podpisali przedstawiciele samorz¹dów: (jak w stanowisku)

ustawowej samorz¹dom zawodowym
zawodów uznanych przez Trybuna³
Konstytucyjny jako zawody zaufania
publicznego. Wymaga tego norma art.
17 ust. 1 Konstytucji RP, a tak¿e istota
i funkcja tego zawodu w zakresie pe-
³nienia funkcji publicznej.
Podpisali przedstawiciele samorz¹dów:

adwokackiego
radców prawnych
notariuszy
doradców podatkowych
lekarskiego
pielêgniarskiego
aptekarskiego
lekarsko-weterynaryjnego
diagnostów laboratoryjnych
komorniczego
urbanistów
architektów
bieg³ych rewidentów
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Lublin 1939, Katyñ 1940, Syberia…

Po 68 latach w Lublinie

I œwiêciæ bêd¹ nam potomni…

bojach w obronie miasta, w dniach
15-16 wrzeœnia 1939 r., 17 wrzeœnia
1939 r. Lublin zosta³  opanowany
i okupowany przez hitlerowskiego
agresora. Najbardziej krwawe boje
toczy³y siê w czêœci zachodniej mia-
sta, na rozwidleniu dróg do Kraœni-
ka i Warszawy i zakoñczy³y siê dru-
zgoc¹c¹ pora¿k¹ bohaterskich
obroñców Lublina (pod dowódz-
twem mjr. Juliana Dudziñskiego
i mjr. Stanis³awa Horwatta) w okoli-
cach Bobolanum (od 1926 r. Colle-
gium Jezuickiego, szko³y wy¿szej).
Gmach Collegium Bobolanum, po
pierwszych dywanowych bombardo-
waniach Lublina 2 wrzeœnia 1939 r.,
a póŸniej – 9 wrzeœnia, zosta³ zamie-
niony na szpital wojenny. Obecnie
(od  23 lipca 1944 r.) w tym samym
obiekcie przy Alejach Rac³awickich
23 w Lublinie znajduje siê 1 Szpital
Wojskowy.

Uroczystoœci upamiêtniaj¹ce
tragiczne wydarzenia sprzed  68 lat

Dla Polaków dzieñ 17 wrzeœnia,
to data smutna, wrêcz tragicz-

na. Na skutek paktu Ribbentrop-
-Mo³otow, II RP znalaz³a siê w klesz-
czach dwóch agresorów,  ludobój-
czego totalitaryzmu: hitlerowskiego
i bolszewickiego. W tym roku po raz
pierwszy data ta zosta³a skojarzona
z syndromem Katynia. Od dnia agre-
sji bolszewicy wziêli do niewoli po-
nad 20 tys. polskich oficerów WP
i policji, nie przyznaj¹c im statusu je-
nieckiego. Poœród tych¿e by³ mój oj-
ciec, por.  Wac³aw Jêdrzejek, zatrzy-
many w £ucku, który dziêki brawu-
rowo zorganizowanej ucieczce z po-
ci¹gu katyñskiego, unikn¹³ losu swo-
ich kolegów.

Lubelskie Dni Pamiêci i Przestro-
gi zbiegaj¹ siê z trzecim ponurym
wydarzeniem. Po dramatycznych

Tych dni historia nie zapomni,
Gdy stary l¹d w zdumieniu zastyg³.
I œwiêciæ bêd¹ nam potomni
Po pierwszym wrzeœnia – siedemnasty.

Jacek Kaczmarski
„Ballada wrzeœniowa”

Delegacja Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego pod przewodnictwem
p³k. dr. Ryszarda Rybczyñskiego (pierwszy z lewej) sk³ada wieniec pod
pomnikiem Matki Sybiraczki.

Uroczystoœci pod pomnikiem Matki Sybiraczki (16.IX. – niedziela),
w której bra³y udzia³ w³adze administracyjne, samorz¹dowe wojewódz-
twa i miasta Lublina, w tym bardzo liczne delegacje organizacji kom-
batanckich i m³odzie¿y szkolnej.
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w Lublinie, odbywa³y siê w dniach 15-17 wrzeœnia br.
w oprawie ceremonia³u wojskowego. Pierwszego dnia
odprawiona zosta³a w kaplicy Szpitala Wojskowego
Msza Œw. w intencji obroñców Lublina.

W Lublinie istnieje od ponad 30 lat symboliczna Mogi-
³a Katyñska zlokalizowana na cmentarzu wojskowym
przy ul. Lipowej.

Ogólny widok na Pomnik Katyñski usytuowany przy
ul. G³êbokiej, na zapleczu b. terenów historycznej jed-
nostki wojskowej 8 Pu³ku Legionów.

Historyczna tablica pami¹tkowa z frontonu Szpitala
Obroñców Lublina.

W niedzielê 16 wrzeœnia br. miejscowy Zwi¹zek Sy-
biraków po Mszy Œw. w koœciele Matki Boskiej Zwyciê-
skiej, gdzie zosta³a poœwiêcona urna z ziemi¹ z Sybe-
rii, zgromadzi³ siê licznie przy symbolicznym pomniku
Matki Sybiraczki. Po okolicznoœciowych wyst¹pieniach
wmurowano urnê z ziemi¹ syberyjsk¹. Uczestniczy³a
delegacja Zwi¹zku Polaków  z Litwy.

W poniedzia³ek 17 wrzeœnia uroczystoœci zosta³y
zainaugurowane przy symbolicznej Mogile Katyñskiej
na lubelskim cmentarzu wojskowym przy ul. Grzybo-
wej. Mogi³a ta jest najstarsza w Polsce (ponad 30 lat).
W kwietniu br. zosta³a zbezczeszczona – okradziona
ze spi¿owych tablic z nazwiskami Katyñczyków Lubel-
skich. Odrestaurowano j¹ dziêki wysi³kowi hojnych lu-
blinian. Po ceremonii poœwiêcenia mogi³y, z³o¿ono
wieñce i wi¹zanki kwiatów. Miejscem tym opiekuje siê
m³odzie¿ V LO z ul. Lipowej. Nastêpnie wszyscy zgro-
madzeni przeszli pod Pomnik Ofiar Katynia przy ul. G³ê-
bokiej, gdzie odby³y siê g³ówne uroczystoœci. Kompa-
nia Honorowa i Orkiestra Wojskowa Garnizonu Lubel-
skiego czyni³a oprawê wojskow¹ wg regulaminu oko-
licznoœciowego. Program artystyczny przygotowa³a
m³odzie¿ z Gimnazjum nr  7 z Lublina, która opiekuje
siê pomnikiem. W Lublinie jest tak¿e od 8 lat Pomnik
Katyñski projektu i wykonawstwa Witolda Marcewicza
postawiony przed frontonem Koœcio³a Garnizonowe-
go przy Alejach Rac³awickich.

Uroczystoœci zakoñczy³a popularnonaukowa sesja
pt. „Agresja Rosji Sowieckiej 17 wrzeœnia 1939 r. na
Kresach Wschodnich i LubelszczyŸnie”.

tekst i foto:
Jerzy JÊDRZEJEK
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Europejska Unia Lekarzy Specjalistów (UEMS)

Otrzyma³ Pan Profesor ostatnio
zaszczytn¹ nominacjê w Brukseli.
– W historii prawie 50-letniej istnie-
nia Europejskiej Unii Lekarzy Spe-
cjalistów (UEMS) jestem pierwszym
Polakiem, który bêdzie szefem ta-
kiego gremium doradczego w Ra-
dzie Europy i Parlamencie Europej-
skim, zajmuj¹cym siê niezwykle
istotnymi, wa¿kimi problemami
Ochrony Zdrowia na terenie wszyst-
kich pañstw UE.

UEMS podzielona jest na 36 sek-
cji obejmuj¹cych wszystkie najwa¿-
niejsze specjalizacje lekarskie. Ka¿-
dy kraj desygnuje po 2 delegatów do
ka¿dej z nich, na czteroletni¹ kaden-
cjê, czyli 2x27. Moja kadencja roz-
pocznie siê 1 stycznia 2008 r., oczy-
wiœcie jako przewodnicz¹cego Sek-
cji Neurochirurgicznej.

Jakie cele wytycza sobie Pan
Profesor?
– Najwa¿niejszym jest europejska
nostryfikacja otrzymywanego przez
studentów medycyny dyplomu leka-
rza medycyny, po zakoñczeniu edu-
kacji, ¿eby by³ to jednoczeœnie dy-
plom krajowy i europejski, w tym tak-
¿e dyplomu uzyskanej specjalizacji.
W chwili obecnej tylko w niektórych
krajach s¹ uznawane i trochê warun-
kowo wybrane specjalizacje. Ponad-
to regulacja samego  przebiegu
szkolenia, jego wysokiego poziomu
i uznawania nabywanych umiejêtno-
œci, zunifikowana formu³a egzami-
nów, czas trwania procesu eduka-
cyjnego specjalizacji, w tym norma-
tywnego pracy. Pragnê doprowadziæ
do tego, ¿eby lekarze w ca³ej UE po
ukoñczonej specjalizacji, byli  na
identycznym, równie wysokim pozio-
mie wyszkolenia. Bêdzie to g³ówna
korzyœæ dla ich pacjentów, bowiem
w ka¿dym z pañstw w których wy-
padnie siê im leczyæ, bêd¹ mieli gwa-
rancjê, ¿e opiekuje siê nimi specjali-

sta naprawdê na wysokim poziomie.
St¹d stawiam na unifikacjê tego pro-
blemu w ramach UE, jako pierwszo-
planow¹. Ponadto ma to wymiar nie-
zwykle aktualny, Europejski Dyplom
sprawi³by, ¿e staraj¹cy siê o zatrud-
nienie Polak, by³by traktowany iden-
tycznie,  jak jego kolega po fachu
z innego kraju.

Medycyna wymaga redakcji
nowej formu³y specjalizacyjnej?
– Stawiam sobie za cel opracowa-
nie uniwersalnej formu³y poziomu
szkolenia ustawicznego,  w tym pro-
gramu specjalizacji neurochirurgicz-
nej, doskonalenia, œledzenia postê-
pu w  medycynie, tak¿e pewnych
kwestii organizacyjnych. Zharmoni-
zowanie procesu szkolenia, tak ¿eby
ktoœ kto ma ju¿ dyplom neurochirur-
ga i reprezentuje minimalny poziom
wiedzy i umiejêtnoœci w naszej spe-
cjalnoœci, bez wzglêdu z jakiego kra-
ju pochodzi, móg³ dobrowolnie prze-
mieszczaæ siê w obrêbie UE.

Dalszym problemem bêdzie czy
formu³a tej specjalizacji powinna byæ
rozproszona, czy skoncentrowana,
czy powinna byæ uprawiana w du-
¿ych oœrodkach, czy te¿ ma³ych,
zwa¿aj¹c choæby na zapotrzebowa-
nie na neurochirurgów i ich w³aœci-
we rozlokowanie stosownie dla za-
spokojenia œwiadczonych procedur
medycznych. Istotnym problemem
jest kierunek podspecjalizacji, po-
wstaj¹ pewne nowe umiejêtnoœci
w dzia³alnoœci lekarskiej na pogra-
niczu specjalizacji, np. radiologia za-
biegowa, neuroradiologia, i wyod-
rêbnianie takich oœrodków., dla wy-
gody pacjentów. D¹¿ymy, ¿eby mieæ
kontrolê nad poziomem i jakoœci¹
prowadzonych zabiegów.

 Jaka jest idea fix sekcji UESM?
– Dzia³alnoœæ nasza polega g³ównie
na przygotowywaniu okreœlonych

propozycji dla Parlamentu Europej-
skiego dotycz¹cych typu specjaliza-
cji, harmonizacji programów, szko-
lenia ustawicznego, tak¿e czasu pra-
cy w tym poœwiêconego edukacji.
Tym dzia³aniem wyprzedzamy pro-
ces legislacyjny.  Spotykamy siê re-
gularnie w Brukseli.

Co jest aktualnie na Waszym
warsztacie?
– Dyrektywy UE ograniczaj¹ czas
pracy w ramach edukacji specjaliza-
cyjnej. Niejednokrotnie lekarze ci
pracuj¹ w szpitalu nawet 96 godzin
tygodniowo, wbrew dyrektywom
okreœlaj¹cym limit 42h. Powstaje
problem czy normatyw 6-letni na
edukacjê specjalizacji bêdzie wy-
starczaj¹cy. Czy go wyd³u¿yæ? Sta-
wiamy propozycjê alternatywn¹ do-
dania 12 lub 16 godzin dodatkowych
poœwiêconych samej edukacji, od-
powiednio udokumentowanych,
a nie œwiadczeniu us³ug medycznych.

Poprawka ta ma byæ rozpatrywa-
na w Parlamencie UE, w kontekœcie
istniej¹cej ju¿ dyrektywy. Odby³y siê
ostatnio rozmowy z Angel¹ Merkel,
kanclerzem Niemiec, która obieca³a
wsparcie naszego postulatu. Ma
bowiem œwiadomoœæ, ¿e obowi¹zu-
j¹ca dyrektywa zaburzy³a funkcjono-
wanie s³u¿by zdrowia w wielu kra-
jach, a szczególnie w Polsce.

Dziêkujê za rozmowê.

 tekst i foto:
Jerzy JÊDRZEJEK

Polski profesor w Brukseli
Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Tomaszem  Trojanowskim, szefem Sekcji
Neurochirurgii Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS) gremium
doradczego Rady Europy i Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
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Nowy rok akademicki 2007/2008

W dniu 28 wrzeœnia 2007 r.
w  Wojskowym Instytucie Me-

dycznym odby³a siê uroczysta inau-
guracja nowego roku akademickie-
go. Uroczystoœæ rozpoczê³a Msza
Œwiêta w Kaplicy WIM, któr¹ cele-
browa³ biskup polowy WP – gen.
dyw. ks. dr Tadeusz P£OSKI.

Dalsz¹ czêœæ inauguracji, która
mia³a miejsce w auli g³ównej WIM
prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady
Naukowej Instytutu – prof. dr hab.
n. med. Edward STANOWSKI.
Przyby³ych goœci – w tym przedsta-
wicieli Inspektoratu Wojskowej
S³u¿by Zdrowia, Departamentu
Szkolnictwa Wojskowego MON,
Sztabu Generalnego WP, zaprzy-
jaŸnionych uczelni oraz jednostek
badawczo-rozwojowych – powita³
dyrektor WIM – p³k dr hab. n. med.
Grzegorz GIELERAK. W swoim
wyst¹pieniu dotycz¹cym w du¿ej
czêœci postêpów medycyny jako
wyrazu mo¿liwoœci poszerzania
wiedzy o cz³owieku  przypomnia³
pogl¹dy Immanuela Kanta g³osz¹-
cego i¿ rzeczywistoœæ, w tym rów-

nie¿ ta o cz³owieku nie ukazuje siê
nam taka, jaka mo¿e byæ sama
w sobie, ale tylko taka, jaka wydaje
nam siê ze wzglêdu na szczególny
rodzaj w³asnych mo¿liwoœci po-
znawczych. Z kolei Szef IWSZ – p³k
dr n. med. Andrzej WIŒNIEWSKI
mówi¹c o reorganizacji S³u¿by
Zdrowia WP podkreœli³ istotny udzia³

WIM jako „okrêtu flagowego” woj-
skowej s³u¿by zdrowia w tych prze-
mianach, szczególnie w kontekœcie
dzia³alnoœci naukowo-badawczej
oraz kszta³cenia i doskonalenia za-
wodowego kadr medycznych.

Kolejnym punktem programu
by³o wrêczenie dyplomów doktorów
habilitowanych oraz dyplomów dok-
torskich. W tym roku WIM wzboga-
ci³ siê o czterech doktorów habilito-
wanych. Tytu³ doktora nauk me-
dycznych uzyska³o zaœ 20 osób,
w tym – co godne szczególnego
podkreœlenia – 9 medyków spoza
WIM.  Potwierdza to otwartoœæ In-
stytutu na wspó³pracê z innymi pod-
miotami – w g³ównej mierze placów-
kami wojskowej s³u¿by zdrowia.

Niezwykle mi³ym akcentem inau-
guracji by³o wrêczenie odznaki pa-
mi¹tkowej WIM p³k. rez. prof. dr. hab.
n. med. Sylwestrowi CZAPLICKIE-
MU – komendantowi Instytutu,  a na-
stêpnie Centrum Kszta³cenia Pody-
plomowego WAM w latach 1972-
1983 (tak wówczas nazywa³ siê dzi-
siejszy WIM), wychowawcy wielu po-
koleñ medyków wojskowych.

W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie

W pierwszym rzêdzie (od lewej): p³k dr n. med. Andrzej Wiœniewski, p³k
Jan Peterek i p³k rez. prof. dr hab. n. med. Sylwester Czaplicki.

Wyst¹pienie p³k. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka, dyrektora WIM.
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Gaudeamus

Na Uniwersytecie Medycznym w £odzi

Uniwersytet Medyczny w £odzi
ma ju¿ 5 lat. Powsta³ z po³¹cze-

nia Wojskowej Akademii Medycznej
i Akademii Medycznej w £odzi.

W roku akademickim 2007/2008
przypadaj¹ trzy wa¿ne rocznice
zwi¹zane z wojskowym szkolnic-
twem medycznym:

85-lecie powstania pierwszej
wojskowej uczelni medycznej
w Polsce – Wojskowej Szko³y
Sanitarnej w Warszawie (po-
wsta³ej w 1922 r.);
60-lecia utworzenia w £odzi Kom-
panii Akademickiej, w sk³ad któ-
rej weszli wojskowi studenci me-
dycyny Uniwersytetu £ódzkiego;
50-lecia powo³ania Wojskowej
Akademii Medycznej (w listopa-
dzie 1957 r. Rada Ministrów wy-
da³a uchwa³ê, na mocy której 19
maja 1958 r. Minister Obrony
Narodowej powo³a³ WAM).
Powstanie Uniwersytetu Me-

dycznego zakoñczy³o 45 lat dzia³a-
nia WAM, trzy ostatnie roczniki stu-
dentów uczelni wojskowej koñczy-
³y studia ju¿ jako studenci Uniwer-
sytetu Medycznego w £odzi, Wy-
dzia³u Wojskowo-Lekarskiego.

Uroczystoœci inauguruj¹ce nowy
rok akademicki odby³y siê 1 paŸ-
dziernika br. w Teatrze Wielkim
w £odzi. W swoim wyst¹pieniu rek-
tor UM, prof. dr hab. n. med. Andrzej

otwarte zosta³y dwa nowe kierunki
– biotechnologii i socjologii.

Po dwuletniej przerwie UM po-
nownie bêdzie kszta³ci³ lekarzy woj-
skowych, we wspó³pracy z Centrum
Szkolenia Wojskowych S³u¿b Me-
dycznych w £odzi. Obecnie na ten
kierunek zg³osi³o siê kilkunastu stu-
dentów z VI roku, od nastêpnego
roku akademickiego na potrzeby
wojskowej s³u¿by zdrowia bêd¹ re-
krutowani studenci po III roku stu-
diów. Na pierwszym roku studiów
naukê rozpoczê³o 2,8 tys osób.
W sumie na UM studiuje ju¿ ponad
8000 studentów. Uczelnia zatrudnia

Wyk³ad inauguracyjny pt „Nowa
metoda leczenia przewlek³ej poza-
wa³owej niewydolnoœci serca” wy-
g³osi³ dr hab. n. med. Piotr HEN-
DZEL – kierownik Oddzia³u Klinicz-
nego Kardiochirurgii WIM.

Czêœæ artystyczn¹ uœwietni³a wy-
bitna aktorka – p. Magdalena ZA-
WADZKA, która wprowadzi³a zebra-
nych w metafizyczny œwiat ballad i ro-
mansów Adama Mickiewicza.

Ca³oœæ uroczystoœci wypad³a
godnie – tak jak nakazuje tradycja
– choæ nie sposób oprzeæ siê reflek-
sji, ¿e pieœñ Gaudeamus Igitur –
zabrzmia³aby znacznie radoœniej
(zgodnie ze swoim przes³aniem),
gdybyœmy mogli powitaæ w naszych
szeregach m³odych kolegów – le-
karzy sta¿ystów w mundurach. Nie
traæmy jednak nadziei, ¿e tak siê
stanie w najbli¿szej przysz³oœci.

pp³k dr n. med. Stefan Antosiewicz
zdjêcia: Andrzej Kosater

Lewiñski nawi¹za³ do historycznych
korzeni m³odej uczelni, zarówno tych
wojskowych, jak i cywilnych, siêga-
j¹cych koñca XIX wieku. Wyk³ad in-
auguracyjny pt. „Andreas Vessalius
– jego wielkie dzie³o” wyg³osi³ prof.
Kazimierz Jêdrzejewski.

Obecnie Uniwersytet Medyczny
w £odzi jest najwiêksza uczelni¹
medyczn¹ w Polsce. W jego sk³ad
wchodz¹: 8 wydzia³ów oraz jedno-
stek ogólnouczelnianych i miêdzy-
wydzia³owych, 7 uniwersyteckich
szpitali klinicznych, 80 katedr, 278
klinik, zak³adów i oddzia³ów klinicz-
nych. W tym roku akademickim

Uroczysta immatrykulacja.

Wystêp znanej i lubianej aktorki,
pani Magdaleny Zawadzkiej.
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Medycy wierni Imæ Panu Wincentemu Polowi
tworzy niezwyk³¹ atmosferê i chêæ
studiowania.

Dodatkowym walorem  jest
miejsce odbywania zajêæ praktycz-
nych. To w 1 Szpitalu Wojskowym
w Lublinie przy Al. Rac³awickich 23
prowadzi z nimi æwiczenia prak-
tyczne doœwiadczona kadra me-
dyczna  magistrów i doktorów re-
habilitacji, fizjoterapii, pod prze-
wodnictwem p³k. dr. n. med. Zbi-
gniewa Kêdzierskiego, który jest
równie¿ profesorem uczelnianym.
Ten szczegó³ ma równie¿ prze³o¿e-
nie i walor niecodzienny praktycz-
ny, istotny dla pacjentów korzysta-
j¹cych z us³ug rehabilitacyjnych
œwiadczonych w ramach  NFZ. Ja-
koœæ, terminowoœæ, sprawnoœæ,
a najbardziej punktualnoœæ i krótki
czas oczekiwania to walory, których
gdzie indziej brakuje. Na tym korzy-
staj¹ obopólnie pacjenci i studenci.

Obecnie dominuje jeszcze jeden
niepowtarzalny atut – wybrany Patron
tej Alma Mater, czyli nasz narodowy
czwarty wieszcz, przyrodnik, prekur-
sor prozdrowotnego trybu ¿ycia –
Wincenty POL, urodzony dok³adnie
200 lat temu w Lublinie, czuwa nad
ca³¹ spo³ecznoœci¹ akademick¹, kli-
matem, procesem dydaktycznym
i kultur¹ w niej panuj¹c¹. Stworzony
tym samym zosta³ niepowtarzalny
styl i wizerunek. Uczelnia odp³aca
swojemu patronowi, niezwyk³ymi bi-
bliofilskimi wydawnictwami, pere³ka-

mi sprzed wieków, reprintami jego
twórczoœci. Nieosi¹galny ju¿ jest te-
goroczny planszowy kalendarz po-
œwiêcony Wincentemu Polowi, to
prawdziwa pere³ka wydawnicza,
wprost cymelia, rarytas bibliofilski,
wydany przez uczelniê w niewielkim
nak³adzie. Uroczysta inauguracja
roku akademickiego 2007/2008 wy-
znaczona zosta³a na 21 paŸdzierni-
ka br., bêdzie ju¿ siódm¹ z kolei.

tekst i foto
Jerzy JÊDRZEJEK

Na Europejskim rynku pracy
oczekuj¹ z tzw. otwartymi rê-

kami na absolwentów  fizjoterapii.
Lubelska Wy¿sza Szko³a Spo³ecz-
no-Przyrodnicza im. Wincentego
Pola ma w tym swoje niezwyk³e
osi¹gniêcia. Na inauguracjê tego-
rocznego Roku Akademickiego,
przyby³o 200 nowo przyjêtych stu-
dentów I roku tego Wydzia³u, na
studia stacjonarne.  Odby³a siê ich
immatrykulacja.

Wydzia³ ten ma ju¿ swoj¹ reno-
mê. Na studia licencjackie niestacjo-
narne, przyjêto ju¿ rekordow¹ licz-
bê studentów na I rok. Studenci upa-
trzyli sobie tê uczelniê, jako szcze-
góln¹, wyj¹tkow¹, nie tylko ze wzglê-
du na wysoki poziom nauczania, nie-
codzienn¹ atmosferê, kulturê  pro-
fesjonalnej  kadry wyk³adowców, w
tym walory doœwiadczonych prakty-
ków. Dziekanami tego Wydzia³u s¹
rodowici lublinianie z dziada pradzia-
da, których przodkowie byli ceniony-
mi w Lublinie medykami i nauczy-
cielami. Obdarzeni genetycznie le-
karskimi i profesorskimi cechami s¹:
dr n. med. Krzysztof Metera (absol-
went „Zamoya” i Lubelskiej AM) –
dziekan i dr n. przyrodniczych Adam
G¹siorowski (absolwent „Staszica”,
UMCS, AWF w Warszawie, wspó³-
pracownik w³oskich uczelni medycz-
nych) – prodziekan. Posiedli oni nie-
zwyczajn¹ sztukê profesjonalnego
komunikowania, co jeszcze bardziej

W³adze Uniwersytetu Medycznego w £odzi.

1583 nauczycieli akademickich,
a w tej liczbie 173 profesorów tytu-
larnych, 181 doktorów habilitowa-
nych oraz 852 doktorów nauk.

Inauguracja roku akademickie-
go zgromadzi³a nie tylko studentów
i kadrê dydaktyczno-naukow¹ uni-
wersytetu, ale równie¿ licznych go-
œci: parlamentarzystów ziemi ³ódz-
kiej wszystkich nieomal opcji poli-
tycznych, w³adze £odzi i wojewódz-
twa. Uczestniczy³ w niej tak¿e Szef
Inspektoratu Wojskowej S³u¿by
Zdrowia, p³k dr n. med. Andrzej Wi-
œniewski.

(ek)
foto: z zasobów Biura Promocji UM

W³adze Wy¿szej Szko³y Spo³eczno-
-Przyrodniczej im. Wincentego Pola.
Od lewej stoj¹: dr n. med. Krzysztof
Metera – Dziekan Wydzia³u Fizjo-
terapii, JM Rektor – prof. dr hab. Wi-
told K³aczewski, Kanclerz – prof. dr
hab. Henryk Stefanek, dr  n. przyr.
Adam G¹siorowski – Prodziekan Fi-
zjoterapii. W tle wisi portret patrona
uczelni, Wincentego Pola.
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Cmentarze wojskowe

Cmentarz Wojskowy na Pow¹zkach
Na warszawskiej Woli, przy

ul. Pow¹zkowskiej, na terenie
dawnej wsi Pow¹zki, a obecnie
nieomal w centrum miasta znaj-
duj¹ siê dwa znane, a jednak czê-
sto mylone cmentarze: Cmentarz
Pow¹zkowski – Stare Pow¹zki
(ul. Pow¹zkowska 14) oraz Cmen-
tarz Wojskowy na Pow¹zkach
(ul. Pow¹zkowska 43/45).

Pierwszy, za³o¿ony w roku
1790 zajmuje powierzchniê 43
ha, pogrzebano na nim ok. 2,5
miliona osób. Drugi powsta³
w 1912 r. Obecnie na obszarze
26 ha znajduj¹ siê mogi³y ok. 70
tys. zmar³ych. Na jednym i na dru-
gim cmentarzu pochowano wiele
znanych i wielce zas³u¿onych
Polek i Polaków: ¿o³nierzy, pisa-
rzy, uczonych, artystów, lekarzy,
ale tak¿e i zwyk³ych mieszkañców
stolicy. Historie obu cmentarzy,
nierozerwalnie splecione z histo-
ri¹ Warszawy i Polski, s¹ niezwy-
kle interesuj¹ce.

Pow¹zki wojskowe pierwot-
nie by³y niewielkim cmenta-
rzem (prawos³awnym), na któ-
rym grzebano zmar³ych ¿o³nie-
rzy carskiego garnizonu woj-
skowego. Podczas I wojny
œwiatowej chowano tu ¿o³nie-
rzy rosyjskich, niemieckich,
wêgierskich, chorwackich, cze-
skich, s³owackich oraz pol-
skich. Po odzyskaniu przez Pol-
skê niepodleg³oœci w 1918 r.
cmentarz przejêty zosta³ przez
Kuriê Biskupa Polowego Woj-
ska Polskiego, w  1922 r. ku-
ria przekaza³a nadzór nad
cmentarzem nowo powsta³ej
parafii rzymskokatolickiej. Sta-
tus Cmentarza Wojskowego
uzyska³ w roku 1921, a w 1925
r. zdecydowano o podniesieniu
do rangi Alei Zas³u¿onych
czêœæ szerokiej, zadrzewionej
alei g³ównej cmentarza (dziœ
znajduj¹ siê przy niej m.in. licz-
ne kwatery powstañców war-

szawskich; w okresie PRL-owskim
zaszczyt pochówku w tym miejscu
przypada³ g³ównie dzia³aczom par-
tyjnym, w pobli¿u alei g³ównej znaj-
duje siê mauzoleum Boles³awa Bie-
ruta, jest te¿ – zdecydowanie skrom-
niejszy – grób  W³adys³awa Gomu-
³ki). W czasie II wojny œwiatowej,
w pocz¹tkowym okresie chowano tu
¿o³nierzy poleg³ych w obronie War-
szawy. PóŸniej, na polecenie w³adz
okupacyjnych, musiano przezna-
czyæ wydzielon¹ czêœæ cmentarza
(ok. 5 ha) na potrzeby Niemców.
Teren ten ogrodzono, a bramê
g³ówn¹ zamkniêto dla ludnoœci pol-
skiej. Po wojnie, w zbiorowych kwa-
terach, grzebano powstañców
z 1944 r. W 1964 r. po³¹czono
Cmentarz Wojskowy z powsta³ym
ju¿ po wojnie, przy wschodniej czê-
œci cmentarza wojskowego  Miej-
skim Cmentarzem Bezwyznanio-
wym, zmieniaj¹c status nekropolii
i jednoczeœnie nazwê na Cmentarz
Komunalny – Pow¹zki. W 1998 r.
Rada Miejska Warszawy przywróci-

U góry kwatery bohaterów Powsta-
nia Styczniowego, u do³u poleg³ych
w wojnie 1920 r.

AKTUALNOŒCI
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z okazji Œwiêta Zmar³ych. Trudno wy-
mieniæ nazwiska choæby tych najbar-
dziej znanych, bo o kim wspomnieæ
(o Krzysztofie Baczyñskim, Alku, Ru-
dym, Zoœce i innych bohaterach po-
wstania warszawskiego?), a kogo po-
min¹æ (kontrowersyjnego p³k. Ry-
szard Kukliñski ego, oficera LWP i US
Army, wspó³pracownika CIA?). Kogo
uznaæ za bardziej czy mniej „zas³u-
¿onego”? Obroñców twierdzy Modlin,
„cichociemnych”, czy poetów i pisa-
rzy, których utwory wszyscy znamy:
J. Tuwima. J. Brzechwê, Z. Na³k-
owsk¹? Nie mnie to oceniaæ.

Mo¿e wiêc wymieniê tylko parê
osób, zmar³ych w ostatnich latach,
a tu pochowanych: Marek Kotañski
(1942-2002) – psycholog, twórca
Monaru; Jacek Kuroñ (1934-2004)
– polityk, dzia³acz spo³eczny; Jacek
Kaczmarski (1957-2004) – „bard
Solidarnoœci”;  Waldemar Milewicz
(1956-2004) – dziennikarz TVP1
zastrzelony w Iraku; Kazimierz Gór-
ski (1921-2006) – trener polskiej re-
prezentacji; Kazimierz Barcikowski
(1927-2007) – polityk; Ryszard Ka-
puœciñski (1932-2007) – pisarz
dziennikarz, mistrz reporta¿u.

³a dawn¹ nazwê – Cmentarz Woj-
skowy. Obecnie zarz¹dc¹ jest Mia-
sto Sto³eczne Warszawa – Zarz¹d
Cmentarzy Komunalnych, a zgodê
na pochowanie w nowym grobie tra-
dycyjnym wydaje Zastêpca Prezy-
denta m. st. Warszawy.

Oprócz mogi³ ziemnych znajduj¹
siê tu groby  urnowe murowane ro-
dzinne (wymurowane w ziemi, prze-
znaczone do pochowania wielu urn)
oraz nisze w œcianach urnowych
(kolumbariach). W ci¹gu nieomal
100 lat istnienia cmentarza powsta-
³o te¿ wiele mogi³ symbolicznych
oraz pomników ku czci ¿o³nierzy I
i II wojny œwiatowej, wojny polsko-
bolszewickiej 1920 r., powstañców
powstañ narodowych (od insurek-
cji koœciuszkowskiej, przez powsta-
nia listopadowe, styczniowe, a¿ po
warszawskie) i ofiar ró¿nych re¿i-
mów, pomordowanych w obozach
koncentracyjnych, w Katyniu i in-
nych znanych z historii miejscach.

Mogi³y bohaterów i wielkich, s³aw-
nych osób odwiedzane s¹ nie tylko

Ze znanych lekarzy le¿¹ tu m.in.:
gen. prof. Boles³aw Szarecki (1874-
1960; jego imiê nosi³a Wojskowa Aka-
demia Medyczna), prof. Leon Man-
teuffel (1904-1973), p³k dr Edward
Loth (1884-1944), prof. dr Mieczy-
s³aw Micha³owicz (1876-1965), p³k dr
Witold Or³owski (1874-1966), prof. dr
Stefania Chodkowska (1897-1969).

Na zwiedzanie Cmentarza Woj-
skowego na Pow¹zkach trzeba prze-
znaczyæ parê godzin. Warto jednak
poœwiêciæ ten czas na spacer wœród
starych drzew, bia³ych krzy¿y i ka-
miennych anio³ów oraz na chwilê za-
dumy w miejscach, które nas najbar-
dziej wzrusz¹. Mo¿e bêd¹ to kwate-
ry powstañców warszawskich, mo¿e
pomnik Gloria Victis, a mo¿e mogi³a
kogoœ nam bliskiego, choæ nieko-
niecznie znanego osobiœcie. Tu na
miejscu poczujemy nie tylko jedno-
kierunkowoœæ up³ywu czasu, ale i at-
mosferê dawno lub nie tak dawno
minionej chwa³y.

Ewa KAPUŒCIÑSKA
oprac. na podst. „Pow¹zki – Cmentarz

Wojskowy”, Marian Kamiñski,
 Instytut Kresowy, Warszawa 2007

foto: Zbigniew U£ANOWSKI

Groby powstañców warszawskich.

Napis na pomniku: „Prochy Polaków pomordowanych w hitlerowskich
obozach koncentracyjnych wo³aj¹ o pokój œwiata”.
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Z ¿ycia stomatologów

IV Wojskowe Sympozjum
Stomatologiczne

W dniach 28-30 wrzeœnia br.
w Sobieszewie, w Centrum

Hotelowo-Konferencyjnym ORLE,
odby³o siê IV Wojskowe Sympo-
zjum Stomatologiczne. Organizato-
rami byli: Jolanta Œrednicka-Pio-
trowska i firma Den-Medica oraz
Komisja Stomatologiczna Wojsko-
wej Izby Lekarskiej. Patronat na-
ukowy obj¹³ prof. dr hab. n. med.
Jan Trykowski.

Sympozjum otworzyli wspólnie,
Jolanta Œrednicka-Piotrowska i Jan
Trykowski, którzy powitali uczestni-
ków, a tak¿e firmy pomagaj¹ce
w przeprowadzeniu spotkania (Astra
Tech, MiP, KaVo, Dental Holding, Zia-
ja, Polkard, 3M Espe oraz Medilab).

Czêœæ naukow¹ rozpocz¹³ prof.
Trykowski, wyk³adem na temat etio-
logii, leczenia i zapobiegania pato-
logicznemu œcieraniu zêbów. Na-
stêpnie lek. dent. Aleksandra Szklar-
czyk przedstawi³a sposoby przygo-
towania ortodontycznego pacjentów
z wadami gnatycznymi, do zabiegów

chirurgicznych. Kolejny wyk³ad wy-
g³osi³ lek. dent. Jacek Woszczyk.
Przedstawi³ system implantologicz-
ny Astra Tech i jego mo¿liwoœci

w ró¿nych rozwi¹zaniach protetycz-
nych. Pierwszy dzieñ wyk³adów za-
koñczy³ dr n. med. Stanis³aw ̄ muda
omawiaj¹c wady i zalety chirurgii la-
serowej.

Po kolacji wiêkszoœæ uczestni-
ków kontynuowa³a spotkanie w dys-
kotece.

Nastêpny dzieñ wyk³adów roz-
pocz¹³ lek. dent. Pawe³ Zaborow-
ski oraz in¿. £ukasz Pietras, prezen-
tacj¹ systemów obrazowania cyfro-
wego i tomografii 3D w stomatolo-
gii. Kolejny wyk³ad przedstawi³ lek.
dent. Stanis³aw Lasociñski, który
omówi³ zastosowanie kliniczne
szk³ojonomerów. W tajniki zaawan-
sowanej ortodoncji wprowadzi³
wszystkich dwoma wyk³adami lek.
dent. Adam Grobelny. Przestawi³
zastosowanie ³uków podniebien-
nych Orthorama oraz mikroimplan-
ty ortodontyczne. Rolê biomateria-
³ów w procesie regeneracji tkanek
omówi³ lek. dent. Dariusz Kutella.
Ostatnim wyk³adem sympozjum
by³a prezentacja nowoczesnych

Rozpoczêcie sympozjum przez Jolantê Œrednick¹-Piotrowsk¹ z firmy
Den-Medica.

Prof. Jan Trykowski w trakcie swojego wyk³adu.
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preparatów do dezynfekcji w gabi-
necie stomatologicznym. Wyk³ad
przeprowadzi³ lek. med. Roman
Wróbel.

IV Wojskowe Sympozjum Sto-
matologiczne zakoñczy³o siê im-
prez¹ plenerow¹. Uczestników po-
¿egnali Jolanta Œrednicka-Piotrow-
ska i przewodnicz¹cy Komisji Sto-
matologicznej Wojskowej Izby Le-
karskiej, lek. dent. Jacek Woszczyk.

lek. dent. Jacek WOSZCZYK
przewodnicz¹cy

Komisji Stomatologicznej WIL

Lek. dent. Jacek Woszczyk wyg³asza
wyk³ad o systemie implantologicz-
nym Astra Tech.

Co wydarzy³o siê w okresie
minionego pó³rocza?
– Nasz szpital ma bardzo ambitne
plany. Ci¹gle inwestujemy w infra-
strukturê medyczn¹ poprawiaj¹c¹
i podwy¿szaj¹c¹ standard œwiad-
czonych us³ug. W ramach moder-
nizacji pozyskaliœmy aparaturê me-
dyczn¹, któr¹ posiadaj¹ tylko Klini-
ki AM w Lublinie. Zakupiono dla
oddzia³u neurologii elektromiograf,
dla okulistyki lasery do wykonywa-
nia zabiegów z zakresu jaskry i cho-
rób siatkówki oraz aparaturê do le-
czenia operacyjnego zaæmy me-
tod¹ fakoemulsyfikacji. Utworzyli-
œmy pracowniê badañ przep³ywów
naczyniowych – USG Dopplera,
posiadamy najnowoczeœniejszy vi-
deo - endoskop do badañ przewo-
du pokarmowego z zapisem video.
W chwili obecnej finalizujemy inwe-
stycjê oddania nowego obiektu
szpitalnego w którym bêdzie Zak³ad
Stomatologii i Implantologii. Œwiad-
czone tam bêd¹ us³ugi z zakresu
stomatologii zachowawczej, chirur-
gii stomatologicznej, chirurgii twa-

rzowo- szczêkowej, ortodoncji , pro-
tetyki i implantologii. W obiekcie tym
bêd¹ funkcjonowaæ gabinety pod-
stawowej opieki zdrowotnej oraz
ca³a administracja szpitala. Tutaj
znajdzie swoje miejsce Terenowa
Wojskowa Stacja Krwiodawstwa
Wojskowego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa.

Teraz coraz czêœciej wystêpuj¹
niedobory krwi?
– Krew zawsze by³a bezcennym le-
kiem dla ratowania ludzkiego ¿ycia.
Szpitale coraz czêœciej maj¹ proble-
my z pozyskiwaniem krwi. Nasz
szpital, wspó³pracuj¹c z Terenow¹
Wojskow¹ Stacj¹ Krwiodawstwa,
która znajduje siê w pomieszcze-
niach szpitala, posiada w³asne za-
bezpieczenie w krew i jesteœmy tym
samym uniezale¿nieni od kryzyso-
wych sytuacji braku krwi. Mamy
zabezpieczone potrzeby w³asne
szpitala a tak¿e potrzeby dla mobi-
lizowanych szpitali polowych II Ob-
wodu Profilaktyczno-Leczniczego
w stanach kryzysowych i w wypad-

ku powstania strat masowych.
Z us³ug jej korzystaj¹ czêsto inne
szpitale Lublina, Lubelszczyzny
a tak¿e Polski. Stacja Krwiodaw-
stwa jest w sieci Krajowego Banku
Krwi. Niestety, ubywa honorowych
dawców krwi, zw³aszcza tych, któ-
rzy oddaj¹ j¹ regularnie. Nasz¹ de-
wiz¹ jest apel: „ka¿dy mo¿e potrze-
bowaæ krwi i Ty mo¿esz w tym do-
pomóc”.

Nowinki ze Szpitala Wojskowego w Lublinie
Pytania do p³k. dr. n. med. Zbigniewa Kêdzierskiego,
Komendanta 1 Szpitala Wojskowego w Lublinie

Komendant 1 Szpitala Wojsko-
wego w Lublinie – p³k dr n. med.
Zbigniew Kêdzierski.
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1 Szpital Wojskowy w Lublinie

Panie Komendancie , ci¹g³e
inwestowanie to rzadka cecha
obecnych menagerów od
Ochrony Zdrowia?
– Czynimy starania celem pozyska-
nia finansów na kompleksow¹ mo-
dernizacjê oddzia³u okulistycznego
z w³asnym blokiem operacyjnym.
Chcemy do koñca roku zakoñczyæ
prace budowlane a wyposa¿yæ od-
dzia³ w przysz³ym roku.

Planujê powiêkszenie i moderni-
zacjê oddzia³u neurologii z ³ó¿kami
udarowymi oraz poszerzenie bazy
³ó¿kowej oddzia³u rehabilitacji.

Podj¹³ siê Pan gigantycznego
przedsiêwziêcia inwestycyjnego?
– Priorytetow¹ bêdzie inwestycja,
któr¹ chcemy zrealizowaæ w na-
szych planach na lata 2008- 2011.
Bêdzie to Oœrodek Wdra¿ania In-
nowacji i Szkolenia w zakresie Ra-
townictwa Medycznego, który bê-
dzie mia³ zasiêg ponadregionalny.
Mo¿na go uznaæ za wzorcowy
oœrodek ratownictwa medycznego
z racji, ¿e bêdzie udziela³ komplek-
sowej pomocy w urazach wielona-
rz¹dowych poszkodowanym w wy-
padkach komunikacyjnych oraz
rannym i pora¿onym broni¹ biolo-
giczn¹. Rozszerzymy zakres le-
czenia chorób cywilizacyjnych XXI
wieku a zw³aszcza chorych po uda-
rach mózgu i zawa³ach serca,
³¹cznie z kardiologi¹ interwen-
cyjn¹.

Obecnie przygotowujemy wa-
runki wstêpne dokumentacji tech-
nicznej i pierwszy etap studium pla-
nistycznego mamy zakoñczony.

Mamy doskona³¹ lokalizacjê to-
pograficzn¹ w mieœcie, bo niemal
na skrzy¿owaniu miêdzynarodo-
wych szlaków drogowych. Planuje-
my na dachu szpitalnego obiektu
5-cio kondygnacyjnego zlokalizo-
waæ l¹dowisko dla œmig³owców.

Panie Komendancie, ale do
pewnych procedur szpital jest
przygotowany dzisiaj?
– Szpital nasz jest ukierunkowany do
niesienia pomocy w zakresie obra-
¿eñ klasycznych. Jesteœmy na to
przygotowani posiadaj¹c zaplecze
medyczne w postaci oddzia³ów: OIT,
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

Chirurgii Ogólnej, Urologii, Laryngo-
logii, Okulistyki i Neurochirurgii a tak-
¿e Pracowni Tomografii Komputero-
wej. Mamy Oddzia³ ZakaŸny przygo-
towany na masowe zdarzenia epide-
miczne a jedynie nie posiadamy jesz-
cze Kardiologii Interwencyjnej.

Czy dotyczy to zagro¿eñ
bioterroryzmem?
– Lubelszczyzna jest czêœci¹ œcia-
ny wschodniej oraz granicy UE
i z tego kierunku mo¿emy siê spo-
dziewaæ ró¿nych zagro¿eñ. Pragnê
przypomnieæ moj¹ œcis³¹ wspó³pra-
cê z Wojskowym Instytutem Higie-
ny i Epidemiologii w Pu³awach kie-
rowanym przez prof. Micha³a Bar-
toszcze. Instytut ten jest ukierunko-
wany na monitorowanie zagro¿eñ
bioterroryzmem. Dysponuje nowo-
czesnym laboratorium BSE najwy¿-
szej klasy œwiatowej, które na co
dzieñ wspó³pracuje z odpowiedni-
mi laboratoriami amerykañskimi.

Jako szpital wojskowy jesteœmy
przygotowani na wyst¹pienie zda-
rzeñ masowych.

Minister ON œciœle okreœli³
funkcjê szpitali wojskowych?
– Szpital oprócz zadañ leczniczych,
które s¹ realizowane zgodnie z kon-
traktem NFZ wype³nia tak¿e zada-
nia zlecone przez Ministra Obrony
Narodowej.

Jako Komendant szpitala je-
stem jednoczeœnie komendantem
II Obwodu Profilaktyczno-Leczni-
czego obejmuj¹cego wojewódz-
twa: Lubelskie i Podkarpackie,
a w tym wszystkie jednostki woj-
skowe stacjonuj¹ce na tym terenie.
Naszym obowi¹zkiem jest zabez-
pieczenie ich w normatywne zesta-
wy medyczne. W obowi¹zkach zle-
conych przez MON leczymy ¿o³nie-
rzy, a zw³aszcza tych, którzy wra-
caj¹ z misji poza granicami kraju,
¿o³nierzy wojsk sprzymierzonych
NATO obecnych na terenie nasze-
go obwodu.

Jednak 95% leczonych w na-
szym szpitalu stanowi spo³eczeñ-
stwo Lubelszczyzny a zw³aszcza
miasta Lublina. Wynika to zawarte-
go kontraktu na œwiadczenie us³ug
medycznych z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia.

Znalaz³ siê Pan w gronie
dziesiêciu niezwyk³ych obywate-
li Lublina, wyró¿nionych Or³em
Naszego Miasta – twarze 2006
roku, przez redakcjê Nasze
Miasto Lublin, poœród g³ównie
polityków, jako jedyny
z Ochrony Zdrowia?
– By³o to niezwykle mi³e i nieoczeki-
wane wyró¿nienie, a przy tym wiel-
ka nobilitacja dla ca³ego szpitala.
Poza osobistym akcentem dla mo-
jej pracy jako dyrektora szpitala
uznajê ten zaszczyt jako wyró¿nie-
nie dla ca³ego zespo³u za bardzo za-
anga¿owan¹ i ofiarn¹ pracê.

Nowinka z ostatniej chwili, ocze-
kujecie na certyfikat?
– Audytorzy zewnêtrzni dokonali
sprawdzenia ostatnio Organizacji
Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹
œwiadczonych us³ug i procedur
medycznych w zakresie certyfika-
cji serii 9000, ISO 9001/2000. Kon-
sekwencj¹ jest przyznanie oczeki-
wanego certyfikatu, choæ na razie
dotar³a do nas wiadomoœæ nieofi-
cjalna. Uroczyste wrêczenie nast¹pi
w listopadzie br.

Co daje taki certyfikat?
– Aktualny rynek œwiadczonych
us³ug medycznych w dobie konku-
rencyjnoœci, obliguje nas nie tylko
do takiego wymogu, tak¿e spraw-
dzenia swoich mo¿liwoœci. Wobec
takiej rzeczywistoœci, stajemy siê
bardziej wiarygodni nie tylko w pre-
zentacji œwiadczonych procedur,
us³ug , ich jakoœci, co dyktuje wol-
ny rynek. Pacjenci na to teraz bar-
dzo zwracaj¹ uwagê. W Lublinie
g³ównie szpitale kliniczne, maj¹ ju¿
takie certyfikaty, my nie mo¿emy
byæ gorsi.

Ile szpitali wojskowych posiada
certyfikaty?
– Wiem, ¿e certyfikat ma ju¿ Szpi-
tal Wojskowy w Bydgoszczy, tak-
¿e Szpital Rehabilitacyjno-Uzdro-
wiskowy w Krynicy. Bêdziemy jako
trzeci.

Dziêkujê za rozmowê.

Tekst i foto:
Jerzy JÊDRZEJEK
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„Kochamy Polskie Skrzyd³a”
Marzenie o lataniu jest chyba

jednym z najstarszych w dzie-
jach ludzkoœci. Od mitycznego lotu
Dedala i Ikara, poprzez lataj¹ce ma-
chiny Leonarda da Vinci do wspó³-
czesnych samolotów supermanew-
rowych czy podboju kosmosu dro-
ga daleka. Obecnie podró¿e samo-
lotem s¹ równie popularne jak in-
nymi œrodkami lokomocji, ale tak
naprawdê dlaczego samolot – prze-
cie¿ du¿o ciê¿szy od powietrza –
lata, niewielu z nas potrafi wyt³uma-
czyæ. A o nastêpstwach przebywa-
nia cz³owieka na du¿ych wysoko-
œciach wiedz¹ ju¿ tylko specjaliœci,
m.in. z zakresu medycyny lotniczej.

Na pocz¹tku przysz³ego, 2008
roku minie 80 lat od powstania Woj-
skowego Instytutu Medycyny Lot-
niczej, pierwotnie nosz¹cego nazwê
Centrum Badañ Lotniczo-Lekar-
skich. Inauguracjê obchodów tej
rocznicy rozpocz¹³ 15 wrzeœnia br. na
terenie WIML w Warszawie piknik
„Kochamy polskie skrzyd³a”, zorga-
nizowany przez Polskie Towarzy-
stwo Naukowe „Cz³owiek w Eks-
tremalnych Warunkach”, pod kie-
rownictwem pani prezes, doc. dr. hab.
n. med. Joanny £aszczyñskiej.
Wspó³organizator, Wojskowy Instytut
Medycyny Lotniczej, udostêpni³ go-
œciom swoje laboratoria, a pracowni-
cy Collegium Aeronauticum WIML im.

prof. Stanis³awa Barañskiego pod-
czas wyk³adów popularno-nauko-
wych przybli¿yli s³uchaczom zagad-
nienia zwi¹zane m.in. z reakcjami
organizmu ludzkiego na pobyt tam,
w przestworzach. Ponadto w przed-
siêwziêciu wspó³uczestniczyli  Urz¹d
Dzielnicy ¯oliborz i Wydzia³ Kultury
Dzielnicy Bemowo. Patronat hono-
rowy nad wydarzeniem objêli: Do-
wódca Si³ Powietrznych RP, Podse-
kretarz Stanu MNiSW oraz burmi-
strzowie dzielnic Bemowo i ̄ oliborz,

a patronat medialny sprawowa³a Re-
dakcja Wojskowa. Impreza by³a do-
finansowana ze œrodków MON.

G³ówn¹ ide¹ imprezy by³a pro-
mocja sylwetki wspó³czesnego pi-
lota. Przedstawiciele gospodarzy
oraz Wy¿szej Szko³y Oficerskiej
z Dêblina prowadzili akcjê „Jak zo-
staæ pilotem F-16”. Szef Wojsk Lot-
niczych, gen. bryg. pil. Ryszard
Haæ podkreœli³ znacz¹c¹ rolê WIML
i dêbliñskiej uczelni w kszta³ceniu
pilotów. O wysokich i wci¹¿ wzra-
staj¹cych wymaganiach zdrowot-
nych i psychologicznych wobec
kandydatów na pilotów mówi³ p³k
Olaf Truszczyñski, dyrektor WIML.

Piknik obfitowa³ w liczne atrak-
cje: koncerty (Orkiestry Garnizono-
wej Wojsk L¹dowych z Siedlec, Or-
kiestry Garnizonowej Si³ Powietrz-
nych z Radomia, Orkiestry Repre-
zentacyjnej Wojska Polskiego, roc-
kowego zespo³u „Emergency” oraz
Big Oxen Bandu Grzegorza Pio-
trowskiego), pokaz musztry parad-
nej, demonstracjê  modeli lataj¹-
cych Aeromodelklubu „Artbem”,
konkurs plastyczny dla dzieci, filmy
o tematyce lotniczej, prezentacjê mi-
litariów, porady z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej
i wiele innych. Obecni te¿ byli przed-
stawiciele Aeroklubu Warszawskie-
go i wspó³pracuj¹cych z Wojskowym

G³ówn¹ ide¹ imprezy by³a promocja sylwetki wspó³czesnego pilota.

Mimo ¿e pogoda nie dopisa³a, piknik obfitowa³ w liczne atrakcje, m.in.
pokazy modeli lataj¹cych.
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Instytutem Medycyny Lotniczej insty-
tucji wojskowych.

Pogoda nie dopisa³a, chwilami
zimny, porywisty wiatr wygania³
z miasteczka piknikowego przyby-
³ych warszawiaków, którzy jednak,
po d³u¿szej lub krótszej chwili, dziel-
nie wracali miêdzy stoiska. Nie zwa-
¿aj¹c na aurê mo¿na by³o uczestni-
czyæ w wyk³adach i wycieczkach do
pracowni WIML-owskich, te formy
zdobywania wiedzy o naszym wspó-
³czesnym lotnictwie cieszy³y siê wiel-
kim zainteresowaniem. Wyk³adów
by³o a¿ szeœæ. P³k dr med. Krzysz-
tof Kowalczuk podczas wyk³adu
„Dezorientacja przestrzenna, czyli
którêdy do góry?” t³umaczy³ dlacze-
go nasze zmys³y „oszukuj¹” w cza-
sie lotu i przekazuj¹ fa³szywe infor-
macje o naszym po³o¿eniu oraz jak
zmniejszaæ ryzyko z tym zwi¹zane.
Dr Marian Macander swój wyk³ad
pt. „Cz³owiek jako przyczyna wypad-
ków lotniczych” zilustrowa³ animacja-
mi kilku takich katastrof oraz zwróci³
uwagê na  szczególn¹ rolê tzw. czyn-
nika ludzkiego w ich powstawaniu.
Podczas prelekcji „Jak pilot widzi
noc¹” Karol Stasiak i Marek G¹sik
zapoznali s³uchaczy z przebiegiem
szkolenia pilotów w Pracowni Widze-
nia Nocnego WIML.

Przeci¹¿enia wytwarzane przez
wspó³czesne wysokomanewrowe
samoloty bojowe znacznie przekra-
czaj¹ granice tolerancji organizmu
cz³owieka. Stosowane s¹ ró¿ne
metody ochrony pilota przed prze-
ci¹¿eniami: ubiory przeciwprzeci¹-

¿eniowe, odpowiedni trening fizycz-
ny zwiêkszaj¹cy odpornoœæ na
przyspieszenia oraz tzw. napinaj¹-
ce manewry przeciwprzeci¹¿enio-
we (kombinacja silnego napiêcia
odpowiednich grup miêœni szkiele-
towych z aktywacj¹ uk³adu kr¹¿e-
nia i oddychania). Programy trenin-
gowe w wirówce przeci¹¿eniowej
opracowane i wdro¿one w WIML
przedstawi³ s³uchaczom prof. dr
hab. med. Mieczys³aw Wojtko-
wiak w wyk³adzie „Tolerancja przy-
spieszeñ jako forma treningu w wi-
rówce przeci¹¿eniowej”.

S³awomir Ilarski podczas wy-
k³adu „Pomoc na skrzyd³ach” zapre-
zentowa³ ró¿ne sposoby wykorzy-

stania lotnictwa do niesienia pomo-
cy medycznej.

W ostatnim wyk³adzie wyg³oszo-
nym w ramach pikniku pt. „Cz³owiek
w ‘wysokomanewrowym’ – ‘zrêcz-
nym’ samolocie” p³k rez. doc. dr
hab. n. med. Wies³aw Kowalski
mówi³ o fizjologicznych i psycholo-
gicznych konsekwencjach lotów sa-
molotami supermanewrowymi.

Najwiêkszym zainteresowaniem
cieszy³y siê wycieczki po pracow-
niach instytutu, mo¿e dlatego, ¿e
WIML udostêpni³ je po raz pierwszy
tak licznym goœciom. Laboratoria
odwiedzi³o oko³o 800 osób. Grupom
15-20 osobowym by³y prezentowa-
ne: komory niskich ciœnieñ i tempe-
ratur, komora dekompresyjna i hiper-
baryczna; wirówka przeci¹¿eniowa
WIML; pracownia widzenia nocne-
go i Muzeum Medycyny Lotniczej.
Chêtnych do zwiedzania by³o wiê-
cej ni¿ organizatorzy byli w stanie
oprowadziæ, g³ównie ze wzglêdu na
ograniczenia czasowe.

Podczas pikniku wielkie powodze-
nie mia³a równie¿… wojskowa gro-
chówka, wydano jej ok. 1000 porcji.

Tak du¿e zainteresowanie miesz-
kañców Warszawy i okolic mo¿liwoœ-
ci¹ zwiedzenia instytutu i uczestni-
czenia w tak licznych i ró¿norodnych
punktach programu œwiadcz¹ o po-
trzebie czêstszego organizowania
imprez tego typu i to zapewne nie tyl-
ko w WIML-u.

Ewa KAPUŒCIÑSKA
Materia³y  otrzymano od organizatorówPodczas pikniku wielkie powodzenie mia³a równie¿ wojskowa grochówka.

Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê wycieczki po pracowniach
WIML. Na zdjêciu: m³ody mi³oœnik lotnictwa w wirówce przeci¹¿eniowej.

Piknik w WIML-u
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O etyce, tym razem dziennikarskiej, i nie tylko

Punkt stycznoœci
P osiedzenia Konwentu Prze-

wodnicz¹cych Rad Lekarskich,
za ka¿dym razem organizowane
przez inn¹ izbê, odbywaj¹ siê czêsto.
Czasami, ale rzadko, towarzysz¹ im
konferencje redaktorów biuletynów
izbowych. Takie wspólne spotkanie
– przewodnicz¹cych, redaktorów
i rzeczników prasowych izb lekar-
skich odby³o siê na pocz¹tku wrze-
œnia w £odzi. Dok³adniej – w pi¹tek
(7.09) zebraliœmy siê wszyscy razem,
aby wys³uchaæ wyk³adów i prelekcji
dotycz¹cych medialnego obrazu izb
i œrodowiska lekarskiego oraz pody-
skutowaæ na te tematy, a w sobotê
(8.09) w swoim gronie zebrali siê
cz³onkowie Konwentu.

Pi¹tkowe spotkanie rozpocz¹³ krót-
kim powitaniem goœci gospodarz, prze-
wodnicz¹cy ³ódzkiej izby, Grzegorz
Krzy¿anowski; nastêpnie rolê prowa-
dz¹cego przej¹³ przewodnicz¹cy ORL
w Krakowie i jednoczeœnie przewodni-
cz¹cy Konwentu, Jerzy Friediger, któ-

ry po przedstawieniu programu spotka-
nia odda³ g³os prelegentom.

Prawo i etyka
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e dzien-

nikarstwo i medycyna s¹ doœæ odle-
g³ymi dziedzinami dzia³alnoœci ludz-
kiej. A jednak istniej¹ punkty styczne.
Bywa, ¿e jest wtedy niemi³o. Nie mam
na myœli sytuacji, w których dzienni-
karze, jak wszyscy ludzie, bywaj¹ pa-
cjentami. Nie s³ysza³am, ¿eby dzien-
nikarz pacjent, narzeka³ na lecz¹ce-
go go lekarza, przynajmniej nie bar-
dziej ni¿ przedstawiciele innych grup
spo³ecznych; ani ¿eby lekarze jakoœ
ze szczególn¹ niechêci¹ odnosili siê
do pacjentów dziennikarzy. Natomiast
lekarze, od d³u¿szego ju¿ czasu s¹
jednymi z ulubionych, negatywnych
bohaterów artyku³ów lub audycji radio-
wych czy telewizyjnych. O przyczy-
nach tej sytuacji pisaliœmy niejedno-
krotnie (m.in.: „medialnoœæ” tematu,
atmosfera tworzona przez ekipê rz¹-
dz¹c¹, no i niestety czasami sami za-
interesowani). S³uszne oburzenie œro-
dowiska medycznego wywo³uje poda-
wanie przez dziennikarzy niespraw-
dzonych informacji, plotek, „wydawa-
nie wyroków” przed czy zamiast pro-
cesów s¹dowych, przedstawianie wy-
darzenia tylko z jednego punktu wi-
dzenia, bez konfrontacji z g³ównym
zainteresowanym, itd. Jak ³atwo mo¿-
na w ten sposób skrzywdziæ dobrego,
niewinnego lekarza zdajemy sobie
sprawê wszyscy.

Tym problemom poœwiêcony by³a
pierwsza czêœæ ³ódzkiego spotkania,
pn. „Wolnoœæ s³owa i jej granice –
etyczne i prawne”. Prelegentami byli
Marek Markiewicz i Maciej I³owiecki.
Trudno w paru zdaniach streœciæ prze-
sz³o dwugodzinne wyst¹pienie, nie-
zwykle interesuj¹ce, ale prowadz¹ce
do doœæ przygnêbiaj¹cych konkluzji.
Obok informacji o podstawach praw-
nych dzia³alnoœci mediów (Prawo pra-
sowe z 1984 r., ustawa o radiofonii
i telewizji), o Radzie Etyki Mediów
i opracowanej przez ni¹ Karcie Etyki
Mediów, poznaliœmy parê mniej zna-
nych mechanizmów rz¹dz¹cych tym
œwiatem, zarówno obecnie, jak i w prze-
sz³oœci, kiedy to obowi¹zywa³a cenzu-
ra; np. zasadê, ¿e „kto ma telewizjê,
ten ma w³adzê”, ¿e tak naprawdê ni-

Marek Markiewicz – dziennikarz,
polityk, adwokat.
Dzia³acz „Solidarnoœci”, z jej ramie-
nia wybrany do Sejmu w 1991 r., a po
przerwie do Sejmu III kadencji (1997-
-2001), z ramienia Akcji Wyborczej So-
lidarnoœæ.
Od pocz¹tku istnienia Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji by³ jej cz³onkiem,
a tak¿e jej pierwszym przewodnicz¹-
cym (do marca 1994 r.).
Prowadzi program „Bumerang” w te-
lewizji Polsat, a od 24.09 br. jest sze-
fem TV Biznes.

Maciej I³owiecki – dziennikarz, pisarz,
wiceprzewodnicz¹cy Rady Etyki Me-
diów, cz³onek za³o¿yciel oraz cz³onek
zarz¹du Towarzystwa Popierania
i Krzewienia Nauk.
Bra³ udzia³ w obradach Okr¹g³ego
Sto³u, by³ prezesem Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich i przewodnicz¹-
cym Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji, dziennikarzem „Polityki” (do 13
grudnia 1981 r.), „Problemów”, „Wie-
dzy i ¯ycia” i wielu innych (równie¿
opozycyjnych) czasopism.
Wyk³adowca kilku wy¿szych uczelni
z zakresu medioznawstwa i etyki dzien-
nikarskiej.
Napisa³ kilkanaœcie ksi¹¿ek, m.in. „Nasz
wiek XX”, „Niepokój 2000 roku”, „Fi-
gle naszego œwiata”, „Kronika przypad-
ków publicznych”, „Okrêty na oceanie
czasu”, „Media – w³adza – œwiadomoœæ
spo³eczna”, „Krzywe zwierciad³o
– o manipulacji w mediach”.

gdzie na œwiecie nie istniej¹ niezale¿-
ne media, czy te¿ informacjê, ¿e nie
ma w Polsce ogólnokrajowego, zna-
cz¹cego pismo bez kapita³u zagra-
nicznego (g³ównie niemieckiego).

Znany publicysta, Maciej I³owiec-
ki skupi³ siê g³ównie na etycznej stro-
nie pracy dziennikarza. Podstawowym
kryterium jakoœci tej pracy jest praw-
da, rzetelnoœæ informacji i odpowie-
dzialnoœæ za s³owo. Wg prelegenta
w polskich mediach rozpanoszy³o siê
chamstwo i nietolerancja. To gorzkie,
ostre s³owa, jednak¿e – niestety
– w du¿ej mierze prawdziwe

Dowiedzieliœmy siê równie¿ trochê
o „kreowaniu rzeczywistoœci medial-
nej”. Podstawowe techniki przy tym
stosowane to:
1. kreowanie i wykorzystywanie opi-

nii publicznej – manipulacja nie-
wiedz¹ publiczn¹, destrukcja hie-
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Spotkanie w £odzi

W ¿ydowskiej knajpce „Anatewka”.

rarchii i autorytetów, organizacja
zbiorowej opinii;

2. wykorzystywanie emocji;
3. niszczenie emocji pozytywnych

(tzw. kultura bezwstydu);
4. „poprawnoœæ” polityczna, równie¿

w stosunku do nauki;
5. s³abe rozró¿nienie kategorii dobra

i z³a;
6. terror rozrywki;
7. terror k³ótni, zwanej debat¹.

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e 89,7%
naszego spo³eczeñstwa czerpie 100%
wiedzy o œwiecie z mediów, wy³ania
siê nam doœæ ponury obraz rzeczywi-
stoœci, nie tylko tej medialnej.

M. I³owieckich mówi³ te¿ o podej-
mowanych przez Radê Etyki Mediów
próbach dyscyplinowania nierzetel-
nych czy nieetycznych dziennikarzy.
Niestety, Rada nie dysponuje ¿adny-
mi sankcjami, ogranicza siê wiêc do
publicznych oœwiadczeñ i listów do za-
interesowanych.

Mimo ¿e czas przeznaczony na
ten panel zosta³ znacznie przekroczo-
ny, nie tylko nikt nie mia³ tego za z³e,
ale nawet wielu z nas czu³o niedosyt
informacji i refleksji prelegentów.

Do czego s³u¿y rzecznik prasowy?
Wojskowa Izba Lekarska nie ma

rzecznika prasowego, dot¹d nie odczu-
waliœmy takiej potrzeby. Zwracaj¹cy siê
niekiedy do izby dziennikarze kierowani
byli do dyrektora lub prawnika i od nich
uzyskiwali odpowiedzi na swoje pyta-
nia. W innych izbach bywa ró¿nie,
czêœæ nie ma rzeczników prasowych
(np. izby gdañska, czy krakowska),
czêœæ ma (m.in. naczelna, warszaw-
ska, a z tych zbli¿onych wielkoœci¹ do
naszej – bydgoska). Rolê i zadania
rzeczników prasowych w izbach lekar-
skich omówi³a Ewa Gwiazdowicz,

sama pe³ni¹ca tê funkcjê w warszaw-
skiej izbie lekarskiej.

Czy biuletyny izb lekarskich s¹
potrzebne?

W prezentacji „Rola biuletynów in-
formacyjnych izb lekarskich w integro-
waniu œrodowiska lekarskiego” Marek
Stankiewicz, redaktor naczelny „Gaze-
ty Lekarskiej” zwróci³ uwagê, ¿e biule-
tyny nie powinny ograniczaæ siê tylko
do przekazywania oficjalnych wiado-
moœci samorz¹dowych (sprawozdania
z posiedzeñ, uchwa³y, komunikaty), ale
powinny zawieraæ te¿ publicystykê
i inne formy dziennikarskie oraz poru-
szaæ ca³y wachlarz spraw dotycz¹cych
œrodowiska. Mówi³ te¿ o tym, ¿e tak na-
prawdê nie wiemy ilu lekarzy czyta na-
sze pisma (fachowe badania by³yby za
drogie nawet dla GL) i o czym czytelni-
cy chcieliby siê z nich dowiadywaæ. Po-
nawiamy wiêc proœbê do Was, nasi
czytelnicy – piszcie do redakcji czego
oczekujecie od „Skalpela”!

Okiem fachowca
Na koniec Andrzej Piechocki, wyk³a-

dowca Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa w Poznaniu omówi³ biuletyny oil.
Nie by³a to ocena poszczególnych wy-
dawnictw tylko przedstawienie ogólnej
sytuacji, wystêpowania pewnych wspól-
nych b³êdów oraz parê wskazówek, jak
prowadziæ pismo, by spe³nia³o oczeki-
wania czytelników. Po tej prelekcji wie-
my ju¿, ¿e w „Skalpelu” jest np. za ma³o
omówieñ aktów prawnych czy te¿ po-
rad z zakresu prawa.

Dyskusja i wnioski
Po przesz³o godzinnej dyskusji

spotkanie zakoñczy³ J. Friedgier,
przedstawiaj¹c listê wniosków, z któ-
rych najwa¿niejsze to te, ¿e nie nale¿y
unikaæ kontaktów z mediami, poniewa¿

w ten sposób mo¿na przedsta-
wiæ pogl¹dy œrodowiska oraz
¿e nie trzeba baæ siê korzysta-
nia z drogi s¹dowej w sytu-
acjach szczególnie nieetyczne-
go zachowania dziennikarzy,
gdy¿ – tak naprawdê – droga
s¹dowa jest jedyn¹ metod¹
walki z nierzetelnymi mediami.

£ódŸ – miasto czterech
kultur

Po obiedzie gospodarze
zorganizowali nam autokarow¹
wycieczkê po £odzi. Obejrzeli-
œmy miejsca pamiêci ofiar
II wojny œwiatowej, przede
wszystkim ¯ydów z ³ódzkiego
getta (Litzmannstad Getto)
i Cyganów z obozu Zigeuner-
lager oraz ³ódzkich dzieci z tzw.

Ma³ego Oœwiêcimia (obozu koncentra-
cyjnego dla dzieci – Polen-Jugendver-
wahrlager), których mêczeñstwo upa-
miêtnia doœæ niezwyk³y pomnik  – Po-
mnik Martyrologii Dzieci, tzw. Pomnik
Pêkniêtego Serca – w kszta³cie pêk-
niêtego serca w³aœnie, z postaciami
dzieci w œrodku. Obejrzeliœmy te¿ dziel-
nicê „Ksiê¿y M³yn”, a w niej pozosta³o-
œci po XIX wiecznych fabrykach i za-
mieszka³e do dziœ osiedla robotnicze
z tamtych czasów; a w drodze powrot-
nej, z okien autokaru – wille pozosta³e
po ³ódzkich fabrykantach.

Dzieñ zakoñczy³a kolacja w „Ana-
tewce”, w Centrum Manufaktura, pod-
czas której mogliœmy odnowiæ stare i po-
zawieraæ nowe znajomoœci i przyjaŸnie.

Podczas indywidualnych spacerów
po ul. Piotrkowskiej, g³ównej ulicy mia-
sta, mo¿na by³o obejrzeæ pomniki z se-
rii „Galeria Wielkich £odzian” – „£awecz-
kê Tuwima”, „Fortepian Rubinsteina”,
„Kufer Reymonta”, „Trzech Fabrykan-
tów”  (byli to twórców £odzi przemys³o-
wej, nazywani swego czasu królami
polskiej bawe³ny – Izrael Poznañski,
Henryk Grohman i Karol Scheibler),
pomnik Stefana Jaracza. Równie¿ przy
Piotrkowskiej znajduje siê £ódzka Ale-
ja Gwiazd z nazwiskami wielkich twór-
ców polskiej kinematografii oraz Po-
mnik £odzian Prze³omu Tysi¹clecia,
sk³adaj¹cy siê z prawie 13 000 kostek,
u³o¿onych wzd³u¿ osi jezdni, na których
wygrawerowane s¹ nazwiska znanych
i nieznanych ³odzian. A przy ul. Czer-
wonej 3, poprzecznej do ul. Piotrkow-
skiej, w uroczej willi Geyera mieœci siê
siedziba ³ódzkiej izby lekarskiej.

W czasie naszego pobytu w £odzi
odbywa³ siê w tym mieœcie Festiwal
Dialogu Czterech Kultur (polskiej, ro-
syjskiej, ¿ydowskiej i niemieckiej);
choæ przez parê chwil w pi¹tkowy wie-
czór i sobotni poranek mogliœmy, jeœli
nie uczestniczyæ, to przynajmniej po-
czuæ atmosferê tego festiwalu.

Konwent Przewodnicz¹cy Rad
Lekarskich

W sobotê odby³ siê Konwent Prze-
wodnicz¹cych Okrêgowych Rad Lekar-
skich. Nasz¹ izbê reprezentowali: prof.
Marian Brocki, przewodnicz¹cy RL WIL
i jeden z wiceprzewodnicz¹cy, Konrad
Maækowiak.

Dziêkujemy Radzie Lekarskiej OIL
w £odzi oraz pracownikom biura izby
za serdeczne przyjêcie i perfekcyjn¹
organizacjê spotkania, które by³o rów-
nie kszta³c¹ce, co sympatyczne.

Ewa KAPUŒCIÑSKA
foto: Wies³awa KLEMENS
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Antoni Tomasz Jurasz urodzi³
siê 11 lutego 1882 r. w Heidel-

bergu, gdzie jego ojciec Antoni
przez 35 lat piastowa³ godnoœæ pro-
fesora laryngologii. W tym czasie
ojciec opublikowa³ ponad 100 prac
naukowych z dziedziny laryngolo-
gii, farmakologii, pediatrii, psychia-
trii i neurologii oraz historii medy-
cyny uzyskuj¹c miano pioniera
œwiatowej laryngologii. Matk¹ Anto-
niego by³a Karolina Gaspey, z po-
chodzenia Angielka, kobieta wielkiej
wiedzy, kultury i zacnoœci.

Oboje rodzice zadbali o staran-
ne wykszta³cenie syna. Po ukoñ-
czeniu gimnazjum skierowali go na
Wydzia³ Lekarski Uniwersytetu

w Heidelbergu, gdzie w 1907 r.
uzyska³ stopieñ doktora medycy-
ny i chirurgii. By³ to zaledwie
pierwszy etap przygotowania do
kariery lekarskiej. Pocz¹tkowo
praktykowa³ w Instytucie Patolo-
gii pod kierunkiem wybitnych chi-
rurgów profesorów: E. Lesera
i E. Payra. Nastêpnie doœwiad-
czenie lekarskie zdobywa³ w kli-
nikach chorób wewnêtrznych
i chirurgicznych w Heidelbergu,
Londynie, Królewcu i Lipsku.
Przez pewien okres pracowa³
równie¿ jako lekarz okrêtowy na
liniach do Ameryki Pó³nocnej,
Afryki i Indii oraz bra³ udzia³
w ekspedycji Niemieckiego Czer-

wonego Krzy¿a do Turcji.
Podczas pierwszej wojny œwia-

towej powo³any zosta³ na stanowi-
sko komendanta Szpitala œw. Marii
we Frankfurcie nad Menem. Powie-
rzono mu tak¿e funkcjê naczelne-
go chirurga V Korpusu Armii Nie-
mieckiej. W roku 1919 w uznaniu
osi¹gniêæ na polu naukowym Senat
Uniwersytetu Frankfurckiego powo-
³a³ Antoniego Jurasza na stanowi-
sko profesora tytularnego.

Demonstrowanie g³êbokich
wiêzów z Polsk¹ przez ojca i syna,
pomimo ich niekwestionowanych
zas³ug poniesionych dla rozwoju
medycyny i nauki niemieckiej przy-
sparza³o Juraszom niema³o k³opo-

tów. Z tego powodu profesor Anto-
ni Jurasz (ojciec) w roku 1908 prze-
niós³ siê do Lwowa, gdzie za³o¿y³
pierwsz¹ w tym mieœcie Poliklini-
kê Otolaryngologiczn¹. Wybitnego
laryngologa zaszczycono tu god-
noœci¹ dziekana Wydzia³u Lekar-
skiego, a nastêpnie wybrano rek-
torem Uniwersytetu Lwowskiego.
W roku 1920 to samo uczyni³ jego
syn, który zdecydowa³ siê na trwa-
le osi¹œæ w Poznaniu. Jemu z ko-
lei Senat Uniwersytetu Poznañ-
skiego powierzy³ Katedrê Chirur-
giczn¹.

Poznañsk¹ Klinikê Chirurgiczn¹
Antoni Jurasz (syn) zorganizowa³
w roku 1923 w Szpitalu Sióstr Mi³o-
sierdzia, gdzie z najwy¿szym zapa-
³em rozwin¹³ o¿ywion¹ pracê lecz-
nicz¹ i dydaktyczno-naukow¹.
Swoj¹ dzia³alnoœci¹ zdoby³ po-
wszechny rozg³os i zas³u¿on¹ s³a-
wê. W latach 1925/26 i 1926/27 za-
szczycono go stanowiskiem dzieka-
na Wydzia³u Lekarskiego, a w latach
1930/31 godnoœci¹ prorektora Uni-
wersytetu Poznañskiego.

Pod jego kierunkiem redagowa-
ny by³ dzia³ chirurgiczny w „Nowi-
nach Lekarskich”. Wraz z prof. Mak-
symilianem Rutkowskim (1867-
-1942) redagowa³ równie¿ czasopi-
smo „Chirurgia Kliniczna”. By³ po-
nadto za³o¿ycielem Polskiego To-
warzystwa Chirurgów i Ortopedów

W kilku najbli¿szych numerach „Skalpela” przed-
stawimy ma³o znany, a niezwykle interesuj¹cy frag-
ment historii polskiej medycyny wojskowej – dzieje
dzia³aj¹cego w czasie II wojny œwiatowej i parê lat po
jej zakoñczeniu Polskiego Wydzia³u Lekarskiego
w Edynburgu. Doc. Witold Lisowski, historyk, by³y dy-
rektor Muzeum Wojska Polskiego Warszawie, pu³kow-

nik w st. spocz., znawca i mi³oœnik historii medycyny
wojskowej przybli¿y nam w tym numerze postaæ twór-
cy i organizatora PWL. W nastêpnych numerach na-
szego pisma poznamy kolejno: dzieje Wydzia³u Le-
karskiego, powstanie Polskiego Szpitala im. Ignace-
go Paderewskiego, sylwetki profesorów i wyk³adow-
ców oraz wychowanków PWL w Edynburgu.

Prof. dr med. Antoni Tomasz Jurasz (1882-1961)
– twórca Polskiego Wydzia³u Lekarskiego w Edynburgu

„Schylmy korne czo³o przed naszymi przodkami. Prace ich musia³y byæ
wielki, kiedy nam przekazali dzie³o, którego po³¹czone potêgi zmownych
nieprzyjació³ zatraciæ nie zdo³a³y.”

Joachim Lelewel

Prof. med. Antoni Tomasz Jurasz,
organizator i dziekan PWL w Edyn-
burgu w latach 1941-1945.
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Polski Wydzia Lekarski w Edynburgu

Polski Zachodniej, prezesuj¹c mu
w latach 1927-1939.

W momencie wybuch II wojny
œwiatowej prof. Jurasz zosta³ komen-
dantem szpitala wojskowego, który
w czasie dzia³añ wojennych niós³
ofiarn¹ pomoc bohaterskim obroñ-
com Modlina. Piastowa³ tak¿e stano-
wisko naczelnego chirurga Wojska
Polskiego. Po klêsce wrzeœniowej,
jak tysi¹ce naszych rodaków, prze-
dosta³ siê do Francji, sk¹d w 1940 r.
wyjecha³ do Wielkiej Brytanii.

Tu stan¹³ na czele Polskiego
Komitetu organizacyjnego pertrak-
tuj¹cymi z w³adzami Uniwersytetu
Edynburskiego w sprawie utworze-
nia Polskiego Wydzia³u Lekarskie-
go (PWL). W latach 1941-1945 by³
pierwszym dziekanem tego wydzia-
³u z prawami rektora. Dziêki jego
wielkim staraniom, ogromnej ambi-
cji i samozaparciu z ma³ych, nie-
pewnych pocz¹tków wyros³a na
obczyŸnie pe³nowartoœciowa polska
uczelnia, która w latach 1941-1949
wykszta³ci³a 227 lekarzy, a 19 nada-
³a stopieñ doktora medycyny. Licz-
ni absolwenci odbywali tu sta¿e
podyplomowe i praktyki kliniczne,
opracowali 121 prac naukowych
wydrukowanych w czasopismach
angielskich oraz w wydawany
w czasie wojny w Anglii „Lekarzu
Wojskowym”. Zdecydowana wiêk-
szoœæ wykszta³conych w PWL ab-
solwentów wziê³a udzia³ w walce

jako lekarze Polskich Si³ Zbrojnych
na Zachodzie. Byli we wszystkich
rodzajach wojsk i ponieœli w tej wal-
ce ogromne zas³ugi.

„W ciê¿kich czasach jakie wszy-
scy prze¿ywamy – mówi³ prof. Ju-
rasz do absolwentów i studentów
PWL – chcê wam zamiast wielkich
s³ów otuchy i pokrzepienia, bo tego
nie potrzebujecie, powiedzieæ jed-
no: zdaliœcie trudny, mo¿e najtrud-
niejszy egzamin w ci¹gu ubieg³ego
roku akademickiego i jako ¿o³nie-
rze, bo stoicie na czynnym odcinku
walki z wrogami i niszczycielami
polskiej kultury, i jako obywatele
i s³uchacze Polskiego Wydzia³u Le-
karskiego”.

W okresie sprawowania przez
prof. Jurasz funkcji dziekana Wy-
dzia³u Lekarskiego (1941-1945) sta³
siê on dla studentów polskich nie
tylko wybitnym uczonym, dowódc¹
wojskowym, ale ojcem i opiekunem.
Jeden z absolwentów PWL, póŸniej-
szy prof. dr med. Stefan Grzybow-
ski tak pisa³ o swoim nauczycielu:

„Dziekanat jest dla nas tak¿e
czymœ w rodzaju rodziców – insty-
tucj¹ utrzymuj¹c¹ nas. Gdy k³opoty
finansowe – Dziekanat. Gdy jakieœ
nieporozumienie z wojskiem – Dzie-
kanat. W Dziekanacie nie ma spra-
wy niemo¿liwej do za³atwienia.
Dziekanat – to oczywiœcie profesor
Jurasz. Wygl¹da na bardzo zmê-
czonego. Nam jest przykro, ¿e Dzie-

kan Ÿle wygl¹da, bo Dziekan w ser-
cach naszych studenckich zajmuje
wyj¹tkowe miejsce. Wszyscy wie-
my, ¿e bez Dziekana nie by³oby
Polskiego Wydzia³u Lekarskiego.
Dziekan obdarza nas przyjaŸni¹
i ma nasz¹ przyjaŸñ i bezgraniczne
zaufanie. Ma on dar pozyskiwania
sobie ludzi od pierwszego wejrze-
nia. Dziekan pracuje za du¿o, du¿o;
za wiele pól jest do obsadzenia,
a ludzi odpowiedzialnych nie ma.
Przyjmuje ka¿dego z nas, wys³u-
chuje do koñca, radzi i wspiera.”

Niezmiernie donios³ym wk³adem
w rozwój polskiego lecznictwa na
obczyŸnie by³o utworzenie w Edyn-
burgu 17 paŸdziernika 1941 r. Pol-
skiego Szpitala im. Ignacego Pade-
rewskiego. W szpitalu tym znaleŸli
doskona³a opiekê chorzy i ranni
¿o³nierze i cywile. Tu kszta³cili siê
studenci PWL oraz odbywali prak-
tyki lekarze Wojska Polskiego.

Dla pozyskania œrodków na roz-
budowê szpitala pp³k prof. A. Jurasz
wyruszy³ w podró¿ do Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Pó³nocnej, aby
tam zabiegaæ o niezbêdne fundu-
sze. Pokrzepiony przez Fundacjê
Rockefellera kwot¹  75 000 dolarów
oraz znaczna pomoc¹ Fundacji Pa-
derewskiego wszechstronnie wypo-
sa¿y³ now¹ placówkê w odpowied-
ni sprzêt diagnostyczny i badawczy,
lekarstwa oraz urz¹dzenia szpital-
ne. Z Ameryki przywióz³ ofiarowa-

ne mu pe³ne wyposa¿enie 400-
³ó¿kowego szpitala ruchomego
oraz kompletne wyposa¿enie
pracowni rentgenowskiej na ko-
³ach.

Po zakoñczeniu wojny prof.
A. Jurasz zrezygnowa³ z funkcji
dziekana PWL, zatrzymuj¹c je-
dynie Katedrê Chirurgii i kierow-
nictwo Szpitala Polskiego im.
I. Paderewskiego. W nowych wa-
runkach pragn¹³ ca³kowicie po-
œwiêciæ siê sprawie przeniesie-
nia Polskiego Szpitala do kraju.
Na bazie tego szpitala chcia³ zor-
ganizowaæ w kraju nowoczesn¹
uczelniê akademick¹.

Niestety amerykañskie w³a-
dze Fundacji pod przewodnic-Pierwsi studenci PWL w Edynburgu w 1941 r.
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twem Arthura Bliss Lane’a zdecy-
dowa³y wbrew intencjom prof. Ju-
rasza, ¿e Szpital Polski zostaje
przeznaczony dla uchodŸców pozo-
staj¹cych na Zachodzie. Decyzja
taka by³a osobist¹ klêsk¹ prof.
A. Jurasza, który pragn¹³ swoje
ofiarne i pracowite ¿ycie dope³niæ
wielkimi dokonaniami dla kraju i me-
dycyny polskiej. Razem z nim prze-
¿ywa³o gorycz rozczarowania kilku-
dziesiêciu profesorów i absolwen-
tów PWL, którzy swój los zwi¹zali
z planami swego przewodnika.

W maju 1946 r. prof. A. Jurasz
przyby³ do Polski i przekaza³ w³a-
dzom zmotoryzowan¹ pracowniê
rentgenowsk¹ jako dar Polonii Ame-
rykañskiej. Pracownia ta zaraz po
wojnie oddala ogromne us³ugi
w masowych badaniach radiologicz-
nych Wierz¹c ci¹gle w sukces swej
misji podj¹³ raz jeszcze z ramienia
Fundacji Paderewskiego rozmowy
z w³adzami polskimi warunków prze-
kazania ca³ego dobytku Polskiego
Szpitala w Edynburgu Uniwersyte-
towi Œl¹skiemu. Przed³o¿y³ wówczas
wizjê utworzenia nowoczesnej
uczelni akademickiej oraz szpitala
klinicznego. Obie te placówki mia³y
byæ w pe³ni autonomiczne, finanso-
wane systematycznie przez amery-
kañsk¹ fundacjê.

Na ambitne plany wybitnego
uczonego patrzy³y niechêtny
okiem nie tylko nieprzychylny Pol-
sce zarz¹d fundacji amerykañ-
skiej, ale tak¿e ówczesne w³adze
Polski Ludowej. W koñcu funda-
cja zdecydowa³a siê sprzedaæ do-
bytek szpitala a pieni¹dze prze-
znaczyæ na inne cele.

W 1947 r. prof. Antoni Jurasz
za³amany niepowodzeniami, decy-
duje siê na sta³¹ emigracjê do Sta-
nów Zjednoczonych. 65-letni profe-
sor osiad³ wraz z ¿on¹, Stanis³aw¹
Augustynowicz w Margarethville
pod Nowym Jorkiem, gdzie prowa-
dzi³ praktykê lekarsk¹, g³ównie chi-
rurgiê. By³ m.in. konsultantem-chi-
rurgiem St. Clare’s Hospital.

Nigdy jednak nie przesta³ byæ orê-
downikiem spraw polskich, przyjacie-
lem i opiekunem swoich wychowan-
ków rozsianych po ca³ym œwiecie i do
koñca nie zerwa³ równie¿ kontaktów
z PWL, którego by³ twórc¹, organi-
zatorem i najwybitniejszym przedsta-
wicielem. W czerwcu 1961 r. przyby³
na Miêdzynarodowy Zjazd Chirurgów
do Dublina w Irlandii, gdzie jako naj-
starszy wiekiem uczestnik przewod-
niczy³ zgromadzeniu. Spotka³ tu wie-
lu swoich uczniów. Odwiedzi³ równie¿
Polski Szpital w Penley Hall ko³o Wre-
xham. Czynny do koñca, by³ cz³on-

kiem rzeczywistym i honorowym
szesnastu towarzystw naukowych
europejskich i amerykañskich,
uczonym, który móg³ siê poszczy-
ciæ wielk¹ rzesz¹ oddanych sobie
bez reszty uczniów.

Po powrocie z Europy zmar³
nagle, 30 wrzeœnia 1961 r., na
zawa³ serca. Pochowano go na
cmentarzu w Margerithville.
¯ona po latach wróci³a do Polski
i zamieszka³a w Warszawie.
Zgodnie z wol¹ prof. Antoniego
Jurasza jego prochy zosta³y
sprowadzone do kraju 4 maja
1977 r. i spoczê³y a zawsze na
stokach Cytadeli w Poznaniu.

Prof. A. Jurasz, jeden z najwy-
bitniejszych chirurgów polskich,
w testamencie przekaza³ swoje in-
strumentarium chirurgiczne oraz
bogat¹ bibliotekê naukow¹ II Kli-

nice Chirurgicznej Akademii Medycz-
nej w Poznaniu. Medycynie polskiej
odda³ bogat¹ spuœciznê – 60 rozpraw
naukowych, z których najcenniejsze
dotycz¹ chirurgicznego leczenia ka-
micy ¿ó³ciowej, choroby Basedowa,
ropnego zapalenia otrzewnej, nowo-
tworów i chorób prze³yku.

Dla uczczenia wielkich zas³ug
prof. Jurasza dla kraju i medycyny
polskiej w murach Kliniki Chirurgicz-
nej w Poznaniu, któr¹ przez wiele
lat kierowa³, umieszczona zosta³a
tablica pami¹tkowa.

Prof. dr med. Antoni Tomasz
Jurasz wszed³ do historii medycy-
ny polskiej jako wybitny uczony,
twórca Polskiego Wydzia³u Lekar-
skiego i wspó³twórca wojskowej
s³u¿by zdrowia Polskich Si³ Zbroj-
nych, pedagog wielkiego formatu
i gor¹cy patriota.

W 100-lecie otrzymania przez
prof. Jurasza dyplomu doktorskie-
go oraz nadci¹gaj¹ce 70-lecie po-
wstania polskich formacji na Zacho-
dzie pragn¹³bym przypomnieæ imiê
Cz³owieka, który ostatnie lata ¿ycia
poœwiêci³ sprawie zbli¿enia miêdzy
narodami w imiê dobrze pojêtej
s³u¿by Polsce i ludzkoœci.

doc. dr hab. Witold LISOWSKI
foto: z archiwum autora

Absolwenci PWL w 1942 r. W œrodku dziekani Wydzia³ów Lekarskich: szkoc-
kiego – prof. med. Sydney Smith i polskiego – prof. Antoni Jurasz.
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Prawo

Nowe akty prawne
Dziennik Ustaw nr 138 z dnia 1 sierpnia 2007 r.

poz. 973 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 16
lipca 2007 r. Szczegó³owe warunki pobie-
rania, przechowywania i przeszczepiania
komórek, tkanek i narz¹dów.

Dziennik Ustaw nr 144 z dnia 9 sierpnia 2007 r.
poz. 1008 Rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodo-

wej z dnia 20 lipca 2007 r. Zm.: rozporz¹-
dzenie w sprawie stosowania do ¿o³nierzy
zawodowych przepisów Kodeksu pracy
w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw nr 150 z dnia 20 sierpnia 2007 r.
poz. 1073 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10

sierpnia 2007 r. Wykaz specjalizacji upraw-
niaj¹cych lekarza do samodzielnego wyko-
nywania czynnoœci diagnostyki laboratoryjnej
w medycznym laboratorium diagnostycznym.

Dziennik Ustaw nr 155 z dnia 28 sierpnia 2007 r.
poz. 1090 Rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej

z dnia 30 lipca 2007 r. Zm.: rozporz¹dzenie
w sprawie przypadków, w których ¿o³nierze
zawodowi s¹ zwolnieni od obowi¹zku nosze-
nia umundurowania i oznak wojskowych.

Dziennik Ustaw nr 158 z dnia 31 sierpnia 2007 r.
poz. 1104 Ustawa Sejmu RP z dnia 24 sierpnia 2007

r. Zm.: ustawa o pomocy publicznej i re-
strukturyzacji publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej.

poz. 1109 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 24
sierpnia 2007 r. Zm.: rozporz¹dzenie
w sprawie œwiadczeñ osobistych i rzeczo-
wych na rzecz obrony w razie og³oszenia
mobilizacji i w czasie wojny.

Dziennik Ustaw nr 160 z dnia 5 wrzeœnia 2007 r.
poz. 1133 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 8

sierpnia 2007 r. Zm.: rozporz¹dzenie
w sprawie standardów postêpowania oraz
procedur medycznych przy udzielaniu
œwiadczeñ zdrowotnych z zakresu aneste-
zjologii i intensywnej terapii w zak³adach
opieki zdrowotnej.

poz. 1134 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 8
sierpnia 2007 r. Zm.: rozporz¹dzenie
w sprawie wymagañ, jakim powinny odpo-
wiadaæ osoby na stanowiskach kierowni-
czych w zak³adach opieki zdrowotnej okre-
œlonego rodzaju.

poz. 1135 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 8
sierpnia 2007 r. Zm.: rozporz¹dzenie
w sprawie rodzajów i zakresu dokumenta-
cji medycznej w zak³adach opieki zdrowot-
nej oraz sposobu jej przetwarzania.

poz. 1136 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 8
sierpnia 2007 r. Zm.: rozporz¹dzenie w spra-
wie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pra-
cy w publicznych zak³adach opieki zdrowotnej.

poz. 1137 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 8
sierpnia 2007 r. Zm.: rozporz¹dzenie
w sprawie sta¿u podyplomowego lekarza
i lekarza dentysty.

poz. 1139 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 22
sierpnia 2007 r. Zm.: rozporz¹dzenie w spra-
wie zasad wynagradzania pracowników pu-
blicznych zak³adów opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw nr 161 z dnia 6 wrzeœnia 2007 r.
poz. 1143 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30

sierpnia 2007 r. Algorytm podzia³u œrodków
na finansowanie zadañ zespo³ów ratownic-
twa medycznego pomiêdzy poszczególne
województwa.

Dziennik Ustaw nr 162 z dnia 8 wrzeœnia 2007 r.
poz. 1153 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 23

sierpnia 2007 r. Szczegó³owy sposób po-
stêpowania z odpadami medycznymi.

Dziennik Ustaw nr 166 z dnia 14 wrzeœnia 2007 r.
poz. 1172 Ustawa Sejmu RP z dnia 24 sierpnia 2007 r.

Zmiana ustawy o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków pu-
blicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw nr 168 z dnia 18 wrzeœnia 2007 r.
poz. 1185 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia

3 wrzeœnia 2007 r. Zm.: rozporz¹dzenie
w sprawie leczenia uzdrowiskowego.

Dziennik Ustaw nr 175 z dnia 24 wrzeœnia 2007 r.
poz. 1229 Rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodo-

wej z dnia 5 wrzeœnia 2007 r. Zm.: rozpo-
rz¹dzenie w sprawie umundurowania i wy-
ekwipowania oraz ubiorów cywilnych
¿o³nierzy zawodowych i kandydatów na
¿o³nierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw nr 176 z dnia 25 wrzeœnia 2007 r.
poz. 1237 Ustawa Sejmu RP z dnia 6 lipca 2007 r.

Zm.: ustawa o zawodach pielêgniarki i po-
³o¿nej oraz niektóre inne ustawy.

poz. 1239 Ustawa Sejmu RP z dnia 24 sierpnia 2007 r.
Zm.: ustawa - Kodeks pracy.

poz. 1240 Ustawa Sejmu RP z dnia 24 sierpnia 2007 r.
Zm.: ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej
oraz ustawa – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

poz. 1241 Ustawa Sejmu RP z dnia 24 sierpnia 2007 r.
Zm.: ustawa o rencie socjalnej.

poz. 1242 Ustawa Sejmu RP z dnia 24 sierpnia 2007 r.
Zm.: ustawa o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy
zawodowych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw nr 178 z dnia 27 wrzeœnia 2007 r.
poz. 1264 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia

11 wrzeœnia 2007 r. Zm.: rozporz¹dzenie
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w sprawie badañ psychologicznych kierow-
ców i osób ubiegaj¹cych siê o uprawnienia
do kierowania pojazdami oraz wykonuj¹-
cych pracê na stanowisku kierowcy.

Dziennik Ustaw nr 180 z dnia 28 wrzeœnia 2007 r.
poz. 1281 Rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodo-

wej z dnia 14 wrzeœnia 2007 r. Zm.: rozpo-
rz¹dzenie w sprawie dodatków do uposa-
¿enia zasadniczego ¿o³nierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw nr 182 z dnia 3 paŸdziernika 2007 r.
poz. 1306 Rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodo-

wej z dnia 20 wrzeœnia 2007 r. Zm.: rozpo-
rz¹dzenie w sprawie równowa¿ników pie-
niê¿nych przys³uguj¹cych w zamian za
umundurowanie i wyekwipowanie.

Badania nad  uk³adem miêdzy  gospodarzem ¿ywi-
cielem a  paso¿ytem rozwija³y siê w kierunku œle-

dzenia  wybranych interakcji, takich jak,  zbiorowoœæ
gatunków gospodarzy ¿ywicieli zara¿anych przez po-
jedyncze gatunki paso¿ytów lub  zbiorowoœæ paso¿y-
tów zara¿aj¹cych  jednego gospodarza ¿ywiciela.
Wzglêdnie mniej uwagi poœwiêcano ró¿nym  kompli-
kacjom tych uk³adów, miêdzy innymi takim jak syste-
my wielu gatunków  gospodarzy ¿ywicieli i wielu ga-
tunków paso¿ytów oraz kolejnoœæ gospodarzy ¿ywicieli
na ró¿nych poziomach troficznych.

Omawiana ksi¹¿ka  jest poœwiêcona ekologii zbio-
rowoœci gatunków patogenów,  która wp³ywa na  trans-
misjê i dynamikê powstawania chorób w wielkiej ró¿-
norodnoœci badanych ekosystemów. Te innowacyjne
studia wskazuj¹, ¿e badania nad ekologi¹  zbiorowo-
œci paso¿ytów i ich gospodarzy ¿ywicieli mog¹ wnosiæ
znacz¹cy wk³ad do epidemiologii.

Treœæ ksi¹¿ki (217 stron) i podzielona  na 14  roz-
dzia³ów zatytu³owanych kolejno:
1. Epidemiologia  zbiorowoœci;
2.  Prze³o¿enie  zasad ekologii zbiorowoœci na epide-

miologiê systemu:  patogen – ¿ywiciel  gospodarz;
3. Spotkanie ekologii  zbiorowoœci  z epidemiologi¹

na przyk³adzie choroby z Lime;
4. Ekologia mikrobiologiczna  zbiorowoœci patogenów

kleszczowych cz³owieka;
5. Dynamika szerzenia siê chorób w zbiorowoœci roœlin;
6. Selekcja gospodarzy i jej rola w arbowirusowych

zapaleniach mózgu;
7. Interakcje  zbiorowoœci gatunków wystêpuj¹cych

w wodzie pitnej a  malaria;

Disease Ecology: Community Structure
and Pathogen Dynamics

Disease Ecology:
Community Structure
and Pathogen Dynamics
Ekologia choroby: Struktura
zbiorowoœci  i dynamika
patogenów
Autorzy: Sharon K. Collinge,

Chris Ray
Oxford University Press,
2006 r., 240 s.
ISBN 0-19856708-1

8. Ekologia  zbiorowoœci V. cholerae;
9. Sieæ troficzna i paso¿yty w zasolonych systemach

bagiennych;
10.  Znaczenie zaburzeñ w regulacji abiotycznej i bio-

tycznej paso¿yta  maj¹cego wielu gospodarzy;
11. Urbanizacja a choroby p³azów;
12. Dynamika zachowañ przestrzenno czasowych

wœcieklizny w zbiorowoœciach ekologicznych;
13. Pojawianie siê wirusów Nipah i Hendra: dynamika

przenoszenia siê patogenu poprzez zwierzêta dzi-
kie, zwierzêta domowe i cz³owieka;

14. Skutki potencjalne oddzia³ywania kluczowych ga-
tunków na dynamikê szerzenia siê d¿umy.
Ksi¹¿kê te nale¿y  szczególnie zaleciæ epidemiolo-

gom a zw³aszcza lekarzom polskich jednostek wojsko-
wych kierowanych do misji pokojowych i stabilizacyj-
nych do krajów, gdzie jest szczególnie skomplikowana
ekologia chorób egzotycznych, a jej ró¿norodnoœæ po-
zostaje wzglêdnie ma³o poznana.

prof. Jerzy MIERZEJEWSKI

Monitor Polski nr 45 z dnia 27 lipca 2007 r.
poz. 536 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lip-

ca 2007 r. Wykaz dyplomów, œwiadectw i in-
nych dokumentów potwierdzaj¹cych posia-
danie formalnych kwalifikacji do wykonywa-
nia zawodu pielêgniarki, po³o¿nej przez oby-
wateli pañstw cz³onkowskich Unii Europej-
skiej, pañstw cz³onkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
– stron umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej.

Monitor Polski nr 46 z dnia 31 lipca 2007 r.
poz. 547 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca

2007 r. Kryteria i sposób stwierdzenia trwa³e-
go nieodwracalnego ustania czynnoœci mózgu.
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10 Wojskowy Szpital w Bydgoszczy

Dnia 10.07.2007 roku w 10 Woj-
skowym Szpitalu Klinicznym

w Bydgoszczy odby³o siê uroczyste
przekazanie obowi¹zków komen-
danta szpitala. P³k. dr. n. med. An-
drzeja Wiœniewskiego, który obj¹³
stanowisko Szefa Inspektoratu Woj-
skowej S³u¿by Zdrowia na stanowi-
sku Komendanta 10 WSK zast¹pi³
dotychczasowy jego zastêpca p³k
lek. Krzysztof Kasprzak. Nowym
zastêpc¹ komendanta zosta³ p³k
lek. Jaros³aw Marciniak.

W czasie uroczystoœci przedsta-
wiono zas³ugi by³ego komendanta nie
tylko dla rozwoju szpitala , ale tak¿e
dla ca³ej wojskowej s³u¿by zdrowia.
To dziêki p³k Wiœniewskiemu 10 WSK
dysponuje niezwykle nowoczesn¹
aparatur¹ medyczn¹ (m.in. TK, MRI,
koronarograf). Za jego kadencji do le-
czenia wdra¿ano nowe techniki ope-
racyjne, otwierano nowe kliniki i od-
dzia³y (m.in. Klinikê Kardiologii z Od-
dzia³em Kardiochirurgii, Oddzia³y
Reumatologii, Endokrynologii, Pul-
monologii, Nefrologii, Paraplegii). Od-

Uroczyste przekazanie obowi¹zków
w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym
z Poliklinik¹ w Bydgoszczy

Nowo awansowani lekarze. Od lewej: p³k Jaros³aw Marciniak, pp³k Jacek
Rzeszotarski, pp³k Cezary Wa³êsa, mjr Jaros³aw Woœ, mjr Piotr Karolak

stêpca Komendanta); na stopieñ
podpu³kownika nominacje otrzyma-
li majorowie: Jacek Rzeszotarski (or-
dynator Klinicznego Oddzia³u Cho-
rób Wewnêtrznych), Cezary Wa³ê-
sa (kierownik Zak³adu Radiologii Le-
karskiej), Piotr Sokala (ordynator Kli-
nicznego Oddzia³u Chirurgii Klatki
Piersiowej i Naczyñ); na stopieñ ma-
jora awansowani zostali kapitano-
wie: Piotr Karolak i Jaros³aw Woœ;
na stopieñ kapitana awans otrzyma³
por. Robert W³odarski. W uroczysto-
œciach uczestniczy³o wielu zaproszo-
nych goœci oraz licznie zgromadze-
ni pracownicy szpitala. Po oficjalnym
zakoñczeniu uroczystoœci d³ugo
jeszcze sk³adano ¿yczenia pomyœl-
noœci na nowej drodze s³u¿by by³e-
mu komendantowi oraz nowym w³o-
darzom szpitala: panu p³k. Krzysz-
tofowi Kasprzakowi i jego zastêpcy,
p³k. Jaros³awowi Marciniakowi.

M¹¿ zaufania
Korpusu Oficerów 10WSK

pp³k dr med. Jacek Rzeszotarski
Wrêczenie pami¹tkowej szabli. Od lewej: p³k dr med. Andrzej Wiœniewski,
pp³k dr med. Jacek Rzeszotarski, p³k lek. Krzysztof Kasprzak.

chodz¹cemu komendantowi korpus
oficerów wrêczy³ pami¹tkow¹ szablê.

Przy tej okazji dokonano tak¿e
wrêczenia aktów nominacji na kolej-
ne stopnie wojskowe oficerom leka-
rzom. Awans na stopieñ pu³kownika
uzyska³ pp³k Jaros³aw Marciniak (za-
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W tej ogromnej liczbie „sporto-
wych medyków” mo¿na by³o znaleŸæ
co najmniej kilkunastu reprezentan-
tów Wojskowej Izby Lekarskiej
w Warszawie.  „WAM-owców” mo¿-
na by³o spotkaæ miêdzy innymi
w dru¿ynie pi³ki no¿nej „WAM-ole”,
pod kierownictwem mjr lek. Micha-
³a Rybaczka (XXXVI Kurs WAM).
Jego dru¿yna z³o¿ona z lekarzy woj-
skowych a wsparta kolegami ze œro-
dowiska cywilnego dotar³a do æwieræ-
fina³ów turnieju. Po doskona³ym po-

cz¹tku i pewnym zwyciêstwom z dru-
¿yn¹ Ostrowa (5:0) oraz z fawory-
tem imprezy dru¿yn¹ z Krakowa
(4:0) nast¹pi³a chwila dekoncentra-
cji w wa¿nym meczu z dru¿yn¹
z Warszawy. Po ciê¿kim boju – w stru-
gach deszczu, na grz¹skim boisku
– „WAM-ole” ulegli w dogrywce ko-
legom z Warszawy 2:3. Pozosta³ nie-
dosyt, poniewa¿ w meczu fina³owym
dru¿yna z Krakowa wygra³a z dru-
¿yn¹ z Warszawy 2:1. Liczymy na
sukces w przysz³orocznym turnieju,
a brak medalu, oprócz trudnych wa-
runków atmosferycznych, mo¿na t³u-
maczyæ tym, i¿ wiêkszoœæ kolegów

stanowi¹cych trzon dru¿yny pra-
cuje w jednostkach i szpitalach
w ca³ej Polsce i czêsto pierwszy
mecz turnieju staje siê dla nich
pierwszym wspólnym treningiem
(có¿ taka specyfika s³u¿by leka-
rzy wojskowych). W tegorocz-
nych Igrzyskach zespó³ „WAM-
oli” reprezentowali od strony
mundurowej: mjr lek. Micha³ Ry-
baczek (CSWSMed w £odzi),
kpt. lek. Piotr Nogal (BUZL z Ja-
rocina), kpt. lek. Marcin Kuchar-
ski (CRE SZRP z Warszawy),
kpt. rez. lek. Roman Œliwiak
(6 SZOP z Dêblina), kpt. lek.
Marcin Sobotka (DK z Warsza-
wy) oraz lek. Piotr Badylak
(UMed z £odzi, syn Stanis³awa
Badylaka).

Bardzo du¿ym sukcesem zakoñ-
czy³ siê udzia³ w tegorocznych Igrzy-
skach Lekarskich „wojskowych” bad-
mintonistów. Mjr dr n. med. Jaro-
s³aw Dójczyñski (XXXIII Kurs
WAM) oraz mjr lek. Adam Miecz-
nik (XXXVII Kurs WAM) z Centrum
Szkolenia Wojskowych S³u¿b Me-
dycznych w £odzi zdobyli w sumie
5 medali. W kategorii wiekowej 36-
-45 lat J. Dójczyñski wywalczy³
srebrny medal w grze indywidualnej
(ulegaj¹c nieznacznie wicemistrzo-
wi œwiata „medyków”,  Andrzejowi
Lewszukowi z OIL w Bia³ymstoku).
Natomiast Adam Miecznik w swojej
kategorii wiekowej (do 35 r. ¿.) rów-
nie¿ zdoby³ srebrny medal, ulegaj¹c
w finale Wojciechowi Królowi z OIL
w £odzi. „Mundurowi” badmintoniœci,
w sk³adzie Dóczyñski-Miecznik oka-
zali siê najlepsi (z³oty medal) w grze
deblowe,j pokonuj¹c po zaciêtej „wy-
mianie lotek” duet Andrzej Lewsz-
czuk – Piotr Bycul. Trzeci medal
(równie¿ z³oty) J. Dójczyñski wywal-
czy³ w grze mieszanej z kol. Joann¹
Kaszub¹ (OIL £ódŸ) pokonuj¹c
w meczu fina³owym mix Andrzej
Lewszczuk – Anna Szklarz (OIL Bia-
³ystok).

Mjr lek. Micha³ Rybaczek, kapitan
dru¿yny  pi³ki no¿nej „WAM-ole”.

V Igrzyska Lekarskie Zakopane 2007

Na podium za zdobycie z³otego
medalu w grze deblowej: mjr dr
n. med. Jaros³aw Dójczyñski
(z lewej) oraz mjr lek. Adam
Miecznik (z prawej).

W dniach 5-9 wrzeœnia 2007 r. w Zakopanem oraz Nowym Targu od-
by³y siê  V Ogólnopolskie Igrzyska Lekarskie. Organizatorem imprezy
by³a Komisja Sportowa Naczelnej Izby Lekarskiej, Okrêgowa Izba Le-
karska w Krakowie oraz dr Maciej Jachymiak – wicestarosta nowotar-
ski. Tegoroczne Igrzyska, których g³ównym celem by³y popularyzacja spor-
tu oraz integracja œrodowiska lekarskiego w myœl zasady „w zdrowym
ciele – zdrowy duch” przyci¹gnê³y na boiska sportowe Podhala rekor-
dow¹ liczbê uczestników. Ponad 700 lekarzy i farmaceutów rywalizowa-
³o ze sob¹ w 19 dyscyplinach sportowych (koszykówka, siatkówka, pi³ka
no¿na, tenis ziemny, tenis sto³owy, golf, badminton, squash, trójbój si³o-
wy, lekkoatletyka, p³ywanie, triatlon, siatkówka pla¿owa, kolarstwo szo-
sowe, kolarstwo górskie, strzelanie, szachy, bryd¿, scrabble).

Pi³ka no¿na

Badminton
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V Igrzyska Lekarskie Zakopane 2007

Turniej koszykówki
spotkaniu wygraliœmy z Lublinem
10 punktami i poczuliœmy smak me-
dali – awansowaliœmy do pó³fina³u,
jednoczeœnie bior¹c rewan¿ nad ko-
legami z Lublina za ubieg³oroczn¹
pora¿kê na tym samym etapie roz-
grywek. Niestety walka o medale nie
spe³ni³a naszych oczekiwañ. W pó-
³finale ulegliœmy faworyzowanej
Warszawie, a w meczu o 3 miejsce,
po straszliwej walce minimalnie po-
konali nas koledzy z Katowic. Pozo-
sta³ niedosyt, ale taki jest sport.

Ostatecznie mistrzami Igrzysk
Lekarskich zostali koszykarze z
Grodna, którzy w finale pokonali
Warszawê. Na pocieszenie pozo-
staje fakt, ¿e zwyciêskie dru¿yny
trenuj¹ regularnie przez ca³y rok co
najmniej 2 razy w tygodniu, a my
WAM-ole! zje¿d¿amy siê z ca³ej
Polski (a nied³ugo i z Europy) do Za-
kopanego i bez jakichkolwiek trenin-
gów potrafimy zdobyæ 4 miejsce
w turnieju! Pozostawiam czytelni-
kom odpowiedŸ na pytanie, które
miejsce zajêlibyœmy przy systemie
przygotowañ przeciwników…

Na parkiecie Centralnego Oœrod-
ka Sportu w Zakopanem WAM-ole!

wyst¹pili w sk³adzie: Piotr Nogal,
Adam Szo³na, Sebastian Krupa, Sta-
nis³aw Piszczek, Maciej Riliszkis,
Jacek Redko, Maciej Banasiak, An-
drzej Nykaza, Artur Czarnecki, Ja-
cek Idziak. Trenerem tradycyjnie by³
pan Krzysztof Dr¹¿czyk.

W tym miejscu chcia³bym po-
dziêkowaæ Wojskowej Izbie Lekar-
skiej za istotne wsparcie finansowe.

Z pozdrowieniami

kpt. lek. Maciej RILISZKIS
XXXVIII kurs WAM

36 SPLT Warszawa-Okêcie

P.S. By³ych cz³onków sekcji koszy-
kówki WAM, którzy maj¹ ochotê
powalczyæ w przysz³ym roku o me-
dale VI Igrzysk Lekarskich serdecz-
nie zapraszam do korespondencji:
maciej.riliszkis@wp.pl

Pomimo niesprzyjaj¹cej pogody
organizatorom imprezy nale¿¹ siê
s³owa uznania za stworzenie „spor-
towego ducha” w deszczowej
i ch³odnej stolicy Podhala. Nale¿y
mieæ nadziejê, ¿e w przysz³orocz-
nych Igrzyskach Lekarskich „byli

WAM-owcy” zaakcentuj¹ swój udzia³
w wiêkszym gronie i godnie repre-
zentowaæ bêd¹ Wojskow¹ Izbê Le-
karsk¹.

mjr dr n. med. Jaros³aw Dójczyñski
mjr lek. Micha³ Rybaczek

mjr lek. Adam Miecznik

Na zdjêciu: WAM-ole! i ich naj-
wierniejsi kibice.

P.S. Kolegów chêtnych do zorgani-
zowania Mistrzostw Polski Lekarzy
Wojskowych w badmintonie proszê
o kontakt mailowy:

 adammo29@interia.pl

(Adam MIECZNIK)

W dniach 5-9.09.2007 r. odby³y
siê w Zakopanem V Igrzyska

Lekarskie. Stolica Tatr powita³a
wszystkich uczestników ch³odem,
deszczem, a nawet œniegiem. At-
mosfera na parkiecie COS by³a jed-
nak gor¹ca. W turnieju koszykówki
wziê³o udzia³ 12 zespo³ów z Polski
i zagranicy, które zosta³y podzielo-
na na 3 grupy. Nasza ekipa WAM-
ole! znalaz³a siê w zestawieniu
z Grodnem, £odzi¹ i Pleszewem.

Pierwszy mecz w turnieju grali-
œmy z kolegami z Bia³orusi i nieja-
ko planowo, jednak po zaciêtej wal-
ce, przegraliœmy. Najwa¿niejszym
meczem w fazie grupowej okaza³o
siê spotkanie z lekarzami z £odzi
(tradycja naszych pojedynków jest
d³uga i wywodzi siê z ³ódzkiej ligi
akademickiej). Wygrana dawa³a
nam 2 miejsce w grupie i stosunko-
wo ³atw¹ drogê do strefy medalo-
wej. Mecz dostarczy³ sporo emocji
i kosztowa³ nas, a tak¿e naszych
wiernych kibiców du¿o nerwów.
Ostatecznie wygraliœmy 1 punktem
i po zdecydowanym zwyciêstwie
nad Pleszewem zagraliœmy
w æwieræfinale. Tutaj po spokojnym

02-094 Warszawa
ul. Grójecka 65 A

tel./fax 0 22 824 02 48,
0 22 824 29 43

tel. kom. 0 508 398 96
www.medbroker.pl

Medbroker Sp. z o. o.

Dbamy o Twój spokój

Ubezpieczenia dla lekarzy



Stanowisko nr 13/07/V
Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 14 wrzeœnia 2007 r.
w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami parlamentarnymi

Naczelna Rada Lekarska uwa¿a, ¿e jedn¹ z najpilniejszych spraw do za³atwienia
przez przysz³y rz¹d jest przeprowadzenie m¹drych zmian w systemie ochrony zdrowia,
tak aby Polacy uzyskali bezpieczny system opieki zdrowotnej, a pracownicy s³u¿by zdro-
wia mogli w nim godnie pracowaæ i zarabiaæ.
1. Polacy oczekuj¹ opieki zdrowotnej na œwiatowym poziomie. W dzisiejszych czasach

nie da siê tego osi¹gn¹æ bez znacznych nak³adów finansowych. Aby wywi¹zaæ siê z
tego zadania, Polska musi, tak jak inne cywilizowane pañstwa, znacz¹co zwiêkszyæ
publiczne nak³ady na ochronê zdrowia. Jest to warunkiem rozwi¹zania wiêkszoœci
problemów systemu. Nale¿y tak¿e wprowadziæ czêœciow¹ finansow¹ odpowiedzial-
noœæ obywateli za udzielane im œwiadczenia zdrowotne.

2. Konstytucja Rzeczypospolitej nakazuje ustawodawcy okreœliæ zakres i warunki udzie-
lania œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych. Wywi¹-
zanie siê z tego zadania na poziomie uwarunkowanym rzeczywistymi mo¿liwoœciami
pañstwa jest konieczne. Trzeba Polakom powiedzieæ, na jak¹ opiekê zdrowotn¹ mog¹
sobie pozwoliæ w zamian za przeznaczone na to œrodki.

3. Kilkaset tysiêcy pracowników placówek opieki zdrowotnej (szczególnie fachowych
pracowników medycznych) jest od dziesiêcioleci traktowana jak zak³adnicy zobowi¹-
zañ pañstwa wobec obywateli. To ich kosztem Polacy korzystaj¹ z godnej opieki
zdrowotnej. Poprawa warunków ich pracy oraz doprowadzenie do wynagradzania
ich na godnym poziomie musi dokonaæ siê niezw³ocznie. W przeciwnym wypadku
doprowadzi to do dalszego masowego odchodzenia od zawodów medycznych oraz
nasilania siê fali emigracyjnej, a w konsekwencji do kryzysu systemu niespotykane-
go nigdy dotychczas.

4. W zwi¹zku ze œwiatowym kryzysem w zakresie kadr medycznych pañstwo musi trak-
towaæ polskich lekarzy jako cenne dobro narodowe. Wymaga to unikania zrzucania
winy za niepowodzenia systemu ochrony zdrowia na œrodowisko lekarskie i tworze-
nia atrakcyjnych warunków pracy i rozwoju zawodowego lekarzy, a tak¿e poszano-
wania dla autonomii lekarskiego samorz¹du zawodowego.

5. W zmieniaj¹cej siê od osiemnastu lat Polsce system ochrony zdrowia jest tym obsza-
rem gospodarki i ¿ycia spo³ecznego, który nadal tkwi w sztywnych ramach centralne-
go rozdzielnictwa ze wszystkimi wadami takiego rozwi¹zania. Polacy oczekuj¹ mo¿-
liwoœci wyboru. Aby zrealizowaæ to zadanie, nale¿y odpolityczniæ i zdecentralizowaæ
Narodowy Fundusz Zdrowia i zast¹piæ go konkuruj¹cymi miêdzy sob¹ instytucjami
ubezpieczeniowymi.
Naczelna Rada Lekarska uwa¿a, ¿e wszystkie si³y polityczne kandyduj¹ce do nowe-

go parlamentu powinny pozytywnie odpowiedzieæ na powy¿sze postulaty. Rada uwa¿a,
¿e programy naprawy systemu ochrony zdrowia powinien ³¹czyæ a nie dzieliæ wszyst-
kich, dla których sprawy polskich obywateli s¹ naprawdê wa¿ne.

Sekretarz Prezes
Mariusz Janikowski Konstanty Radziwi³³




