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Pożegnania
nadszedł czas…

Pierw szy mie siąc już prak tycz -
nie za na mi… Ko szy ko wa zo sta ła
tyl ko w pa mię ci, już tam nie wró ci -
my. Na Je lin ka jest przy tul nie i ab -
so lut nie wy star cza ją co dla po trzeb
biu ra Izby. Tym bar dziej, że czas
Covidu wciąż mo dy fi ku je te na sze
po trze by, a wy ko rzy sty wa nie sie ci
in ter ne to wej i elek tro nicz nych
pod pi sów jesz cze je uprasz cza.
Oczy wi ście wciąż szu ka my do ce -
lo we go miej sca, ale te raz ma my
cho ciaż spo koj ną gło wę, że nie
mu si my się spie szyć. Bar dzo je -
ste śmy cie ka wi w ja kim okre sie te
opusz czo ne przez nas po miesz -
cze nia znaj dą no we go go spo da -
rza, bo czas nie sły cha nie na glił…
Spe cjal nych po że gnań nie by ło,
na wet za bar dzo nikt się tym nie
prze jął, ani nie ży czył nam szczę -
ścia na no wej dro dze ży cia… Po -
dob nie się dzie je z od cho dzą cy mi

z pra cy dy rek to ra mi na szych
WSPLeków oraz in nych pla có wek
z tym sa mym or ga nem za ło ży ciel -
skim. My o star szych ko le gach nie
za po mni my. Nie do szły do skut ku
wszyst kie pla no wa ne im pre zy rocz -
ni co we i zjaz dy ko le żeń skie,
na szczę ście po trak tu je my je tyl ko
ja ko prze ło żo ne. Or ga ni za to rzy nie
od pusz cza ją, a Ci, któ rzy pla nu ją
ta kie spo tka nia na przy szły rok
wciąż mo gą li czyć na przy chyl ność
izby, tak me dial ną, jak i fi nan so wą.
Ty le na sze go, ile w nas sa mych…

Pan de mia jest wciąż naj waż -
niej szym te ma tem, a tym cza sem
wy cho dzą na jaw sła bi zny sys te mu
i za nie dba nia wy ni ka ją ce z nie chę -
ci do roz mów z le ka rza mi i resz tą
per so ne lu z pierw szej li nii wal ki.
Pro po zy cje sa mo rzą du, ape le i sta -
no wi ska kie ro wa ne do de cy den -
tów od sa me go po cząt ku, nie ste ty,
nie znaj du ją po słu chu, a pro po no -
wa ne roz wią za nia jesz cze bar dziej
po głę bia ją ist nie ją cy już po dział
na tych za an ga żo wa nych bar dziej
i tych ni by mniej… a prze cież każ -
dy pra cu je i fakt, że nie jest le ka -
rzem od dzia łu co vi do we go nie
ozna cza zna czą co mniej sze go ry -
zy ka za cho ro wa nia, a in fek cja ko -
ro na wi ru so wa nie jest je dy nym
scho  rze niem do le cze nia, na wet
w ta kich cza sach. Część na szych

ko le gów nie ste ty tak że za cho ro wa -
ła na tę nie cną in fek cję, na szczę -
ście nikt z te go po wo du nie zmarł
(nie ma my ta kich in for ma cji), ale
ozdro wień ców bar dzo pro si my
o wspie ra nie tych, któ rzy te raz cho -
ru ją, wła snym oso czem. Jak waż -
na to spra wa, aku rat Wam nie
mu szę te go tłu ma czyć. Do cie ra ją
do nas tak że gło sy o pro ble mach
w kwa li fi ka cji na leż ne go do dat ku
wy ni ka ją ce go z pod pi sa nej usta wy,
do ty czą cych le ka rzy w mun du rach.
A prze cież nie jest ta jem ni cą, że
pen sje mun du ro wych i cy wi lów
w „na szych” pla ców kach po cho -
dzą z tych sa mych pie nię dzy
SPZOZów oraz roz li czeń z NFZ.
Dla cze go po ja wia ją się więc wąt pli -
wo ści w na li cze niach? Spró bu je my
to wy ja śnić.

Pa mię taj cie o ostroż no ści
w pra cy i pil nuj cie swo ich naj bliż -
szych, cho ro ba ni ko go nie ste ty nie
omi ja. A w ży cio wej dro dze,
zwłasz cza w obec nych cza sach,
niech wspie ra ją i pro wa dzą Was
sło wa Ma hat my Gan dhie go:

„Nie” wy po wie dzia ne bez lę ku
mo że być lep sze i waż niej sze, ani -
że li „tak” wy po wie dzia ne tyl ko po
to, że by ko goś za do wo lić lub, co
gor sza, by unik nąć kło po tów.

Wasz Pre zes

Szpalta Prezesa
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Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku

życzy
Rada Lekarska WIL, Biuro WIL i Redakcja Skalpela



2 „Skalpel” 12/2020–1/2021

SKALPEL
nr 12/2020–1/2021
grudzień–styczeń

WYDAWCA:
Wojskowa Izba Lekarska 
ul. Edwarda Jelinka 48
01-646 Warszawa
e-mail: 
wojsko@hipokrates.org
www.wojskowa-il.org.pl
tel: 
22 621 12 11
22 621 04 93

Konto WIL:
PKO BP S.A., IX O/Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Redaktor naczelny:
Jacek Woszczyk
j.woszczyk@gmail.com
tel. 602 702 038

Redakcja Skalpela:
redakcjaskalpela@gmail.com

Rada redakcyjna:
Artur Płachta
Jerzy Aleksandrowicz
Jan Błaszczyk
Renata Formicka

Kolegium redakcyjne:
Jacek Woszczyk
Mariusz Goniewicz
Kazimierz Janicki
Konrad Maćkowiak
Janusz Wasilewski

Foto na okładkach:
I – st. chor. sztab. Rafał Mniedło
(na zdjęciu pracownia
w Żarach)
IV – Jacek Woszczyk

Opracowanie graficzne,
skład, łamanie i druk: 

www.LMPromotion.pl
Tel. 663 664 440
e-mail: biuro@LMPromotion.pl

Nakład: 4010 egz.
ISSN 1230–493x
Redakcja zastrzega sobie
prawo dokonywania skrótów
i zmian redakcyjnych
w nadsyłanych tekstach.
Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
listów do redakcji, ogłoszeń
i reklam.

WOJSKOWA IZBA LEKARSKA
(www.wojskowa-il.org.pl)

Prezes RL WIL: ppłk rez. lek. med. Artur Płachta
Wiceprezesi
RL WIL:

płk rez. dr n. med. Stefan Antosiewicz
płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med.
Eugeniusz Dziuk
ppłk rez. dr hab. n. med. Mariusz Goniew icz
ppłk rez. lek. dent. Marzena Mokwa-Krupowies

Sekretarz WIL: płk rez. dr n. med. Piotr Jamrozik
Zastępca
Sekretarza WIL:

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk

Skarbnik WIL: gen. bryg rez. lek. med. Piotr Dzięgielewski
Rzecznik
Odpowiedzialności
Zawodowej:

płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med.
Jan Błaszczyk

Przewodniczący
Sądu Lekarskiego

WIL:
ppłk rez. dr n. med. Jerzy Aleksandrowicz

BIURO WIL
tel. 22 621 12 11, 22 621 04 93

(wojsko@hipokrates.org)
Dyrektor Biura WIL: mgr Renata Formicka 22 621 04 93,

22 621 12 11 w. 105
Główna księgowa: p.o. mgr Renata Formicka
Sekretarz Sądu
Lekarskiego:

mgr. Bodgan Sieradzki 22 621 04 93,
22 621 12 11 w.109

kom. 793 830 361
Rejestr Lekarzy: mgr Edyta Klimkiewicz 22 621 04 93,

22 621 12 11 w. 103
kom. 793 830 360

Doskonalenie
zawodowe:

płk w st. spocz. Karol Kociałkowski

Praktyki prywatne: Bogusława Różycka 22 621 04 93,
22 621 12 11 w. 102

kom. 793 830 360
Składki
członkowskie:

Sylwia Lasecka 22 621 04 93,
22 621 12 11 w.107

kom. 793 830 362

Spis treści
Szpalta Prezesa .................................................................................1
Posiedzenie Prezydium Rady Lekarskiej WIL w dniu 23.10.2020 r...3
Posiedzenie Prezydium Rady Lekarskiej WIL w dniu 20.11.2020 r...4
Z kart historii Wojskowej Akademii Medycznej (cz.V) .......................5
Pracownia do badań nad COVID-19 w Żarach ...............................10
Obchody 11 listopada w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym
z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy .................................................12
Krótka rozprawa między Covid-19, panem wicepremierem
a lekarzem-ozdrowieńcem...............................................................14
Ochrona danych osobowych ..........................................................17
Veni, vidi, vinum (cz. XXIV) ..............................................................18
Gajówka „Ofiara” .............................................................................20
Wspomnienie – dr n. med. Krystyna Karlińska-Kubik .....................22
Wspomnienie – ppłk w st. spocz. dr n. med. Maciej Żak................23



Po sie dze nie Pre zy dium Ra dy Le kar skiej WIL
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W po sie dze niu Pre zy dium Ra dy Le kar skiej Woj -
sko wej Izby Le kar skiej wzię ło udział 6 jej

człon ków oraz dy rek tor biu ra WIL, mgr Re na ta For -
mic ka. Po sie dze nie od by ło się w no wej sie dzi bie
WIL przy uli cy Edwar da Je lin ka 48.

Ob ra dom prze wod ni czył Pre zes Ra dy Le kar skiej
WIL kol. A. Płach ta.

Po za twier dze niu pro gra mu Pre zy dium omó wio -
no bie żą ce spra wy do ty czą ce sy tu acji epi de mio lo -
gicz nej w Pol sce oraz pro po no wa ne zmia ny
w usta wach w związ ku z pan de mią Co vid -19.

Na stęp nie, na wnio sek kol. P. Jam ro zi ka przy ję to
uchwa ły w spra wie przy zna nia pra wa wy ko ny wa nia
za wo du le ka rza, wpi sa nia na li stę człon ków oraz
dokonania wpi su do re je stru le ka rzy i le ka rzy den ty -
stów Woj sko wej Izby Le kar skiej w War sza wie 52 ab -
sol wen tom Wy dzia łu Woj sko wo  -Le kar skie go, któ rzy
za koń czy li staż po dy plo mo wy i za li czy li Le kar ski Eg -
za min Koń co wy. Na stęp nie Pre zy dium pod ję ło tak -
że 42 uchwa ły w spra wie do ko na nia wpi sów
do re je stru prak tyk, skre śleń i zmian ad re su prak tyk.

Za opi nio wa no tak że po zy tyw nie wnio sek o wy -
zna cze niu na sta no wi sko kon sul tan ta wo je  wódz kie -
go w dzie dzi nie or to don cji w wo je wódz twie
wiel ko  pol skim, dr n. med. Aga tę Tu czyń ską.

Kol. S. An to sie wicz przed sta wił wnio ski o zwrot
po nie sio nych przez le ka rzy kosz tów uczest nic twa
w kon gre sach, zjaz dach, kur sach do sko na lą cych

oraz za ku pu po mo cy na uko wych. Pre zy dium pod -
ję ło 3 uchwa ły o zwro cie kosz tów. Kol. S. An to sie -
wicz po in for mo wał rów nież Pre zy dium o zmia nach
w usta wie o za wo dzie le ka rza i le ka rza den ty sty,
o po więk sze niu za kre su szko le nia dla le ka rzy sta -
ży stów z za kre su bio ety ki i pra wa me dycz ne go o te -
ma ty kę ko mu ni ka cji spo łecz nej z pa cjen tem
i ze spo łem te ra peu tycz nym, a tak że po ru szył kwe -
stie do ty czą ce wy pa le nia za wo do we go. W tej spra -
wie, w imie niu WIL przy go to wa ne zo sta ło pi smo
re ko men du ją ce do ko na nie zmian, kie ro wa ne do Za -
stęp cy Dy rek to ra WIM ds. Na uki, któ ry od 2003 ro -
ku od po wia da za szko le nie na szych le ka rzy w tej
dzie dzi nie.

Kol. P. Dzię gie lew ski przed sta wił spra wy fi nan so -
we. Ra da Le kar ska pod ję ła uchwa ły w spra wie przy -
zna nia za po mo gi w związ ku ze śmier cią
le ka rza -człon ka WIL (2 uchwa ły).

Po wy czer pa niu te ma tów spo tka nia, Pre zes Ar -
tur Płach ta za mknął po sie dze nie Pre zy dium.

W dniu 20 li sto pa da 2020 r. pla no wa ne jest po -
sie dze nie Ra dy Le kar skiej WIL, któ re od bę dzie się
w for mie hy bry do wej.

ppłk rez. lek. dent. Ja cek Woszczyk

Po sie dze nie Pre zy dium Ra dy Le kar skiej WIL
w dniu 23.10.2020 r.

Komunikat
Koleżanki i Koledzy!

W związku z planowanym wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw
dotyczących przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, związanym z wystąpieniem

pandemii COVID-19, będę zobligowany jako Prezes Wojskowej Izby Lekarskiej
do przekazania wykazu osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być

skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Wiadomo również o planowanych wyłączeniach z tego obowiązku. Jeżeli ktoś
z Was należy do osób wskazanych w oświadczeniu, prosimy o przekazanie tej

informacji do Wojskowej Izby Lekarskiej. Przekazanie do nas tego oświadczenia
jest całkowicie dobrowolne, jednak jego nie przekazanie może spowodować,
że zostanie Pani/Pan umieszczona/y w wykazie osób wykonujących zawody
medyczne, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Oświadczenie jest do pobrania na stronie www.wojskowa-il.org.pl
Oświadczenie może być przekazane do WIL osobiście, pocztą lub przesłane pocztą

elektroniczną w formie skanu na adres: wojsko@hipokrates.org
Prezes

Wojskowej Izby Lekarskiej
ppłk rez. lek. Artur Płachta
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Wojskowa Izba Lekarska

W po sie dze niu Ra dy Le kar skiej Woj sko wej Izby
Le kar skiej wzię ło udział 16 jej człon ków i dy -

rek tor biu ra WIL, mgr Re na ta For mic ka. Spo tka nie
od by ło się w for mie hy bry do wej.

Ob ra dy Ra dy Le kar skiej otwo rzył Pre zes Ar tur
Płach ta i przed sta wił po rzą dek po sie dze nia. Po je go
za twier dze niu omó wio no ak tu al ną sy tu ację epi de -
micz ną w kra ju jak również dzia łal ność izb le kar skich
oraz or ga nów ad mi ni stra cji pań stwo wej. Z na pły wa -
ją cych do WIL in for ma cji wy ni ka, że w nie któ rych
pod mio tach lecz ni czych pod le głych mi ni stro wi obro -
ny na ro do wej, ko le dzy bę dą cy jesz cze żoł nie rza mi
za wo do wy mi nie otrzy mu ją zwięk szo nych upo sa żeń
w związ ku z pra cą na tzw. „oddziałach Co vi do wych”
lub otrzy mu ją po ło wę staw ki im przy słu gu ją cej. Kry -
tycz nie tak że od nie sio no się do pla nów za trud nia nia
w pod mio tach lecz ni czych le ka rzy po cho dzą cych
spo za Unii Eu ro pej skiej. Za strze że nia bu dzi tryb oraz
spo sób ich za trud nie nia. W cza sie dys ku sji stwier -
dzo no, że brak jest ja kiej kol wiek stra te gii po stę po wa -
nia w pan de mii, a ca łą wi nę pró bu je się zrzu cić
na per so nel me dycz ny. Z in nych do nie sień do WIL
wy ni ka, że bez po da nia przy czyn, NFZ za koń czył
dzia łal ność Den to bu sów, w któ rych le ka rze den ty ści
przyj mo wa li za ka żo nych pa cjen tów i jed no cze śnie
pró bu je się prze rzu cić przy ję cie cho rych na ga bi ne -
ty sta cjo nar ne po sia da ją ce kon trak ty z NFZ, bez do -
dat ków fi nan so wych. Po ru szo no tak że pro blem praw
le ka rzy, któ rzy otrzy ma li na ka zy pra cy oraz obo wiąz -
ków jakie mają wobec nich pracodawcy.

Na stęp nie Ra da Le kar ska pod ję ła uchwa łę
w spra wie za wie sze nia pra wa wy ko ny wa nia za wo -
du le ka rzo wi, człon ko wi WIL, na okres 12 mie się cy.

W na stęp nym punk cie Ra da uchwa li ła, na wnio sek
Pre ze sa, dwie uchwa ły od no śnie po wo ła nia Ko le gium
Re dak cyj ne go Biu le ty nu WIL „Skal pel” oraz w spra -
wie za sad i try bu wy da wa nia te go biu le ty nu.

W ko lej nym punk cie po sie dze nia, na wnio sek kol.
Zb. Za rę by, pod ję to 24 uchwa ły w spra wie do ko na -
nia wpi sów do re je stru prak tyk, skre śleń i zmian ad -
re su. Roz pa trzo no tak że po zy tyw nie wnio sek le ka rza,
człon ka WIL, o wy da nie za świad cze nia o po sia da niu
pra wa do udzie la nia świad czeń zdro wot nych w ra -
mach pod sta wo wej opie ki zdro wot nej. Pod ję to tak -
że dwie uchwa ły w spra wie przy zna nia pra wa
wy ko ny wa niu za wo du le ka rza, wpi sa nia do re je stru

WIL oraz na li stę człon ków Izby dwój ki le ka rzy, któ -
rzy zda li LEK i za koń czy li staż po dy plo mo wy.

Na stęp nie wy ty po wa no przed sta wi cie li WIL
do ko mi sji kon kur so wych:
– na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

w SPZOZ w „RM-MEDITRANS” SPRiTS
w Siedlcach kol. Andrzeja Makowskiego

– na stanowisko ordynatora Oddz.
Chirurgicznego Ogólnego 6 SzW
z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie
kol. Krzysztofa Czyża

– na stanowisko Z-cy Dyr. Ds. Lecznictwa
w WSPR SPOZ w Suwałkach – kol. Annę
Sadowską.
W na stęp nym punk cie kol. S. An to sie wicz przed -

sta wił wnio ski o zwrot po nie sio nych przez le ka rzy
kosz tów uczest nic twa w kon gre sach, zjaz dach, kur -
sach do sko na lą cych oraz za ku pu po mo cy na uko -
wych. Ra da Le kar ska pod ję ła 5 uchwał o zwro cie
kosz tów. Roz pa trzo no tak że po zy tyw nie wnio ski Pre -
ze sa CM MML Sp. z o.o. z War sza wy o wpi sa nie te go
pod mio tu do re je stru pod mio tów upraw nio nych
do pro wa dze nia kształ ce nia po dy plo mo we go oraz
o przy zna niu punk tów edu ka cyj nych za kur sy nt.
„Dia gno sty ki w le cze niu im plan to lo gicz nym w kon tek -
ście cho rych za tok”, któ re od bę dą się w dniach 12.01,
13.04 i 14.09 2021 r.

Kol. P. Dzię gie lew ski przed sta wił spra wy fi nan so -
we. Ra da Le kar ska pod ję ła uchwa ły w spra wie:
– przyznania zapomogi w związku ze śmiercią

lekarza-członka WIL (1 uchwała)
– podjęto także decyzję o dofinansowaniu

spotkania absolwentów VIII Kursu WAM
z okazji 50-lecia uzyskania dyplomu
lekarskiego.
Na stęp nie Pre zes Ar tur Płach ta przed sta wił ter -

mi ny po sie dzeń Ra dy Le kar skiej WIL w 2021 ro ku.
Po sie dze nia za pla no wa no na na stę pu ją ce dni: 5.02,
18.03, 23.04, 21.05, 2.07, 17.09, 29.10 i 17.12.

Zjazd WIL pla no wa ny jest na dzień 19.03.
Po wy czer pa niu po rząd ku ob rad Pre zes Ar tur

Płach ta za mknął po sie dze nie RL WIL.

ppłk rez. lek. dent. Ja cek Wosz czyk

Po sie dze nie Pre zy dium Ra dy Le kar skiej WIL
w dniu 20.11.2020 r.



Najstarsi profesorowie Wojskowej Akademii Medycznej
i ich jubileusze
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Płk prof. dr hab. med. Jan Basz czyń ski (ur. 1933–2020)
pe dia tra

By ło tro chę za cho du za nim eme ry to wa ny puł -
kow nik i pro fe sor Jan Basz czyń ski, pro wa dzą cy
z mał żon ką unor mo wa ny tryb ży cia w dom ku
z ogro dem nie da le ko Cen trum Zdro wia Mat ki Po lki,
zgo dził się uczest ni czyć w wy da rze niu pt. „Ju bi le -
usz”. I to do pie ro w cza sie dru giej mo jej wi zy ty
u Pań stwa Basz czyń skich. Wiem, że de cy du ją ce
oka za ły się roz mo wy ro dzin ne z cór ka mi.

Ju bi lat przy był na po sie dze nie Ra dy Wy dzia łu,
pro wa dzo ne przez dzie ka na pro fe so ra Jur ka Ol -
szew skie go, w to wa rzy stwie mał żon ki i có rek.
Wśród go ści by li mię dzy in ny mi pro fe sor Je rzy Bo -
dal ski – dłu go let ni dy rek tor In sty tu tu Pe dia trii i pro -
rek tor Aka de mii Me dycz nej, ko le ga z po cząt ków
wspól nej pra cy w kli ni ce, prof. An drzej Sy sa – kie -

row nik Kli ni ki Kar dio lo gii w ICZMP – UM oraz oczy -
wi ście wie lo let ni współ pra cow ni cy pro fe so ra. W ro li
lau da to ra wy stą pił pro fe sor Krzysz tof Ze man – kie -
row nik Kli ni ki Pe dia trii, Kar dio lo gii Pre wen cyj nej
i Im mu no lo gii Wie ku Roz wo jo we go UM (rek tor
WAM w la tach 2001–2002). Uro czy stość od by ła
się 2 kwiet nia 2013 r. Ju bi lat sie dział sku pio ny, ale
nie był so bą, jak by to wszyst ko co mó wio no, co się
dzia ło wo kół Nie go – wspo mnie nia, ob ra zy, kwia ty,
uści ski – przy tło czy ły Go. Zmie nił się do pie ro w cza -
sie po czę stun ku.

Jan Basz czyń ski jest zgie rza ni nem. W 1951 r.
otrzy mał świa dec two ma tu ral ne w I LO w Zgie rzu.
W 1957 r. ukoń czył Wy dział Le kar ski Aka de mii Me -
dycz nej w Ło dzi. Po cząt ko wo pra co wał w po rad ni
pe dia trycz nej w Ło dzi. Na stęp nie, po skie ro wa niu
do od by cia, w ra mach obo wią zu ją cej usta wy, dwu -

Z kart historii Wojskowej Akademii
Medycznej (cz.V)

Od lewej: prof. J.Bodalski, małżonka profesora Baszczyńskiego, prof. J.Baszczyński
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Z kart historii

let niej służ by woj sko wej, zo stał le ka rzem w Gar ni -
zo no wej Izbie Cho rych Jed no stek Służ by To po gra -
ficz nej WP w Ko mo ro wie (1958–1960). W 1960 r.
de cy du jąc się na po zo sta nie w woj sku, po wró cił

do swo jej pe dia trii, z któ rą po zo stał aż do za koń cze -
nia ak tyw no ści za wo do wej. Je go na uczy cie la mi by li
kie row ni cy I i II Kli ni ki Pe dia trii AM i WAM – pro fe so -
ro wie Ka zi mierz Sro czyń ski i Je rzy Re dlich. Dok to -

K.Zeman, J.Baszczyński, J. Olszewski

Seniorzy łódzkiej pediatrii – profesorowie J. Bodalski i J. Baszczyński (z prawej).



„Skalpel” 12/2020–1/2021 7

rat uzy skał w 1966 r., a sto pień dok to ra ha bi li to wa -
ne go w 1972. Od 1981 jest pro fe so rem. W 1976 r.
zo stał sze fem Ka te dry i Klin ki Pe dia trii WAM zlo ka li -
zo wa nej w Szpi ta lu im. Kor cza ka (An ny Ma rii),
a po po łą cze niu AM i WAM – kie row ni kiem Kli ni ki
Pe dia trii i Im mu no lo gii Wie ku Roz wo jo we go. Z za -
wo do wą służ bą woj sko wą po że gnał się w 1996 r.

Pro fe sor Basz czyń ski jest pro mo to rem 19 dok to -
ra tów oraz opie ku nem dwóch prac ha bi li ta cyj nych.
Ma im po nu ją cy do ro bek pu bli ka cyj ny (400 prac),
a w nim po zy cję naj waż niej szą zaj mu je dwu to mo wa
„PEDIATRIA” pod re dak cją: B. Gór nic ki, B. Dę biec,
J. Basz czyń ski. PZWL, War sza wa, 1995, 1997, 2002.
Pod ręcz nik otrzy mał na gro dę głów ną „ATENA 95”
za naj lep szą książ kę aka de mic ką w Pol sce. Du żą
war tość prak tycz ną ma dru ga po zy cja książ ko wa: J.
Basz czyń ski, E. Kar piń ski, L. Ham mer „Daw ko wa nie
le ków i po stę po wa nie w nie któ rych cho ro bach wie -
ku roz wo jo we go le czo nych am bu la to ryj nie” Wyd.
POLFA, 1978 (na zwa na przez stu den tów i le ka rzy
„Ma łym Basz czyń skim”).

Pro fe sor Basz czyń ski prze by wał na sty pen diach
w kil ku ośrod kach za gra nicz nych, był mię dzy in ny mi
pro fe so rem wi zy tu ją cym w Kli nik für Pe dia tri sche Kar -
dio lo gie Me di zi ni sche Hoch schu le w Han no we rze oraz
w Ha rvard Me di cal Scho ol w Bo sto nie, a tak że w Ka te -
drze Pe dia trii Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej w Le nin -
gra dzie. Na le żał do ak tyw nych człon ków Pol skie go
To wa rzy stwa Pe dia trycz ne go i Pol skie go To wa rzy stwa
Kar dio lo gicz ne go, Pol skie go To wa rzy stwa Nad ci śnie -
nia Tęt ni cze go oraz za gra nicz nych to wa rzystw na uko -
wych (Eu ro pe an So cie ty of Car dio lo gy, In ter na tio nal
Union of An gio lo gy). Wcho dził w skład Ko mi te tu Roz -
wo ju Czło wie ka PAN oraz Ko mi te tu Ze spo łu Pro gra mu
Me dycz ne go Po mni ka – Cen trum Zdro wia Mat ki Po lki.

W la tach 1978–2002 był Na czel nym Spe cja li stą
Woj sko wej Służ by Zdro wia w Pe dia trii, a tak że kon -
sul tan tem wo je wódz twa łódz kie go w dzie dzi nie pe -
dia trii i me dy cy ny szkol nej.

W la tach 1974–1980 był opie ku nem In dy wi du al -
ne go To ku Stu diów (jak pod kre ślił to lau da tor – więk -
szość pod opiecz nych zo sta ła pro fe so ra mi) oraz
ku ra to rem Stu denc kie go To wa rzy stwa Na uko we go
WAM. Zo stał lau re atem ple bi scy tu stu den tów WAM
„Naj lep szy dy dak tyk i wy cho waw ca” oraz lau re atem
pierw szej na gro dy „30-le cie STN WAM”.

Po sia da licz ne od zna cze nia pań stwo we, re sor -
to we, „lo kal ne”, a wśród nich pre sti żo we „Be ne Me -
ri tus” Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go. Zo stał
uzna ny za Oso bo wość Zgie rza i umiesz czo ny
w „Zło tych Księ gach” te go hi sto rycz ne go mia sta.

Pro fe sor Jan Basz czyń ski zmarł 7 sierp nia
2020 r. z po wo du uda ru mó zgo we go. Zo stał po cho -
wa ny w gro bie ro dzin nym na cmen ta rzu w Zgie rzu.

Płk prof. dr hab. med. Piotr Zalewski (1933–2016),
laryngolog

Dru ga uro czy stość uho no ro wa nia ju bi le uszu
osiem dzie sią tych uro dzin pro fe so rów – se nio rów,
od by ła się 1 paź dzier ni ka 2013 r. i do ty czy ła płk.
prof. dr hab. med. Pio tra Za lew skie go. Ju bi lat przy -
był na po sie dze nie Ra dy Wy dzia łu Woj sko wo – Le -
kar skie go UM w to wa rzy stwie mał żon ki Pa ni Zo fii
Za lew skiej oraz wnu ka – pod cho rą że go I ro ku Wy -
dzia łu Woj sko wo -Le kar skie go. Ob ra dy pro wa dził
i za ra zem wy stą pił w ro li lau da to ra prof. dr hab. med.
Ju rek Ol szew ski – dzie kan wy dzia łu, za ra zem na -
stęp ca Ju bi la ta na sta no wi sku kie row ni ka kli ni ki.

Piotr Za lew ski uro dził się w wie lo dziet nej ro dzi nie
gór ni czej w Noy ant – d’Al lier (Środ ko wa Fran cja)
i tam skoń czył szko łę pod sta wo wą. Pod ko niec woj -
ny miej sco wą ko pal nię za mknię to, a ro dzi na Za lew -
skich przy by ła w 1949 r. do Pol ski i za miesz ka ła
w Cie cha no wie. W tym mie ście Ju bi lat uzu peł niał wy -
kształ ce nie w Szko le Pod sta wo wej dla Do ro słych
i roz po czął na ukę w Tech ni kum Han dlo wym, któ re
ukoń czył z dy plo mem „Przo dow ni ka Na uki i Pra cy
Spo łecz nej” nada nym przez mi ni stra han dlu we -
wnętrz ne go. Stu dio wał po cząt ko wo w Fa kul te cie
Woj sko wo -Me dycz nym AM, a na stęp nie w Wy dzia le
Le kar skim WAM (dy plom nr 220 uzy skał w stycz -
niu 1961 r.). Po sta żu zo stał skie ro wa ny na

Płk prof. dr hab. med. Piotr Zalewski

Najstarsi profesorowie Wojskowej Akademii Medycznej
i ich jubileusze
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stanowisko st. le ka rza puł ku ar ty le rii i hau bic w Ko ło -
brze gu (1962–1964). Z puł ku uzy skał wy ma rzo ne
prze nie sie nie na sta no wi sko asy sten ta w Kli ni ce La -
ryn go lo gii WAM (kier. prof. J. Bor suk) i w tym miej -
scu służ by po zo stał do cza su przej ścia na eme ry tu rę
woj sko wą w 1996 r. Ja ko pra cow nik cy wil ny, do 2003
r. kie ro wał Kli ni ką Oto la ryn go lo gii i Re ha bi li ta cji Fo -
no-Au dio lo gicz nej Ka te dry Oto la ryn go lo gii Uni wer sy -
te tu Me dycz ne go w Szpi ta lu Kli nicz nym przy ul
Że rom skie go 113.

Sto pień dr. na uk me dycz nych uzy skał w 1972 r.
(„Ba da nie i oce na sta nu słu chu u mło dzie ży mę skiej

łódz kich szkół tech nicz nych z punk tu wi dze nia jej
przy dat no ści do za wo do wej służ by woj sko -
wej” – pro mo tor pro fe sor J. Bor suk).

W 1984 r. zo stał dok to rem ha bi li to wa nym („Ba -
da nia nad za leż no ścią re ak cji elek tro ny stag mo gra -
ficz nych, wy wo ła nych po bu dze niem wa ha dło wym
i ka lo rycz nym w oce nie spraw no ści na rzą dów
przed sion ko wych” – opie kun pro fe sor B. Lat kow -
ski). No mi na cję pro fe sor ską otrzy mał w 1994 r.

Był pro mo to rem 4 dok to ra tów i opie ku nem
dwóch po stę po wań ha bi li ta cyj nych, a 22 le ka rzy
uzy ska ło spe cja li za cję. Opu bli ko wał 334 pra ce

Profesor Piotr Zalewski z Małżonką

Profesor Piotr Zalewski w towarzystwie Małżonki i podchorążych Wydziału Wojskowo-Lekarskiego U.Med.
Z prawej kuzyn Tomasz Nawrocki, z lewej wnuk Michał Zalewski
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o róż nej pro ble ma ty ce, jest współ au to rem opa ten -
to wa ne go wy na laz ku (Me cha nizm na pę do wy urzą -
dze nia do ba da nia po bu dli wo ści na rzą dów
przed sion ko wych). Brał czyn ny udział w licz nych
świa to wych i eu ro pej skich kon gre sach na uko wych.

W uczel ni w la tach 1991–2000 był ko or dy na to -
rem współ pra cy z Kom bi na tem Pe tro che micz nym
w Płoc ku. Peł nił funk cję na czel ne go spe cja li sty WP
w dzie dzi nie la ryn go lo gii (1990–1999).

W 2006 r. zo stał człon kiem ho no ro wym Pol skie -
go To wa rzy stwa Oto la ryn go lo gów Chi rur gów Gło -
wy i Szyi. Stu den ci WAM nada li Mu ty tuł
„Przo du ją cy Na uczy ciel Aka de mic ki – Mistrz Dy dak -
ty ki”.

Pro fe sor Za lew ski po prze mia nach ustro jo wych
w kra ju i na wią za niu ści ślej szych kon tak tów Sze fo -
stwa Służ by Zdro wia WP i WAM z Eco le de Santé
des Armées (ESA) w Lyonie, kil ka krot nie wcho dził
w skład de le ga cji wi zy tu ją cych.

Pro fe sor Za lew ski jest uczniem dwóch zna ko mi -
tych la ryn go lo gów WAM – pro fe so rów J. Bor su ka
i B. Lat kow skie go i ja ko na stęp ca do pi sał ko lej ne
zna czą ce osią gnię cia do kart hi sto rii la ryn go lo gii
w Szpi ta lu Woj sko wym przy ul. Że rom skie go w Ło -
dzi.

Po cał ko wi tym za koń cze niu ak tyw no ści za wo do -
wej, u bo ku dru giej żo ny, pie lę gno wał ogród w dom -
ku na pe ry fe riach Ło dzi. Zmarł po uda rze
mó zgo wym. Jest po cho wa ny na Cmen ta rzu Woj -
sko wym na łódz kich Do łach w gro bie mał żon ki.

Źró dła
• Bartel Hieronim. Nasi Założyciele. Biogramy

oraz wspomnienia o członkach Komitetu
Założycielskiego Polskiego Towarzystwa
Histochemików i Cytochemików. Via Medica.
Gdańsk. 2017.

• Historia łódzkiej okulistyki. Opracowanie
zbiorowe pod redakcją Janusza Czajkowskiego.
Wydawnictwo Oftal. Sp. z o.o. Warszawa. 2000.

• Jeśman Czesław. Profesorowie i Docenci

Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw.
prof. Bolesława Szareckiego. Uniwersytet
Medyczny w Łodzi. Łódź. 2008.

• Kto jest kim w polskiej medycynie. Informator
biograficzny. Wydawnictwo Interpress.
Warszawa. 1987.

• Kurnatowski Andrzej. Profesorowie i docenci
Akademii Medycznej w Łodzi. 1965–1994.
Wydawca Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Łódź. 2004.

• Kurnatowski Andrzej. Kolejni profesorowie
i doktorzy habilitowani Akademii Medycznej
w Łodzi. Wydawca Uniwersytet Medyczny
w Łodzi. Łódź. 2004.

• Miłkowski Jerzy. Wojskowa Akademia
Medyczna. Pamiętnik Akademicki.
Wydawnictwo Spartacus. 1997.

• Olszewski Jurek. Kartki z historii Wydziału
Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi
w latach 2012–2019. Uniwersytet Medyczny
w Łodzi. Łódź. 2019.

• Pajszczyk-Kieszkiewicz Teresa. Uniwersytet
Medyczny w Łodzi. Sześćdziesięciolecie
Wydziałów Medycznych 1945–2005.
Uniwersytet Medyczny Łódź. Łódź. 2005.

• Who’s Who in the World. ENCYKLOPEDIA
ACTUS PURUS. Kto jest kim w Polsce 2004.
Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza. Poznań

• Złota Księga Polskiej Medycyny 2002. Redaktor
naczelny Krzysztof Pikoń. Wydawnictwo Helion.
Gliwice. 2002.

W trak cie pi sa nia wspo mnień ko rzy sta łem z po -
mo cy Lau da to rów (nie któ rzy udo stęp ni li mi swo je
pre zen ta cje) oraz Człon ków Ro dzin, w ce lu uści śle -
nia dat oraz roz po zna nia na zdję ciach osób uczest -
ni czą cych w uro czy sto ści. Wszyst kim Pa niom
i Pa nom, któ rych nie kie dy wie lo krot nie in da go wa -
łem, ser decz nie dzię ku ję.

Hie ro nim Bar tel

Najstarsi profesorowie Wojskowej Akademii Medycznej
i ich jubileusze

Sprostowanie
W 10. wydaniu Skalpela, w materiale

poświęconym „Najstarszym
profesorom WAM i ich jubileuszom”
w części poświęconej płk. prof. dr.

hab. n. med. Janowi Niedworokowi,
obok zdjęcia Pana Profesora został
zamieszczony nieprawidłowy jego
opis. Zamieszczamy jeszcze raz

prawidłowo opisane zdjęcie.
płk. prof. dr hab. n. med. Jan Niedworok
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6.11.2020 r. w 105. Kre so wym Szpi ta lu Woj sko -
wym, po in ten syw nych dzia ła niach lo gi stycz no -or ga -
ni za cyj nych otwo rzy li śmy czwar tą w woj. lu bu skim
pra cow nię do ba da nia ma te ria łu bio lo gicz ne go w kie -
run ku SARS CoV-2. W try bie nad zwy czaj nym stwo rzy -
li śmy ją w cią gu 7 dni. Po tym jak la bo ra to rium,
z któ rym do tej po ry współ pra co wa li śmy, od mó wi ło
przyj mo wa nia pró bek do ba da nia, Ko men dant 105.
Kre so we go Szpi ta la Woj sko we go Pan płk lek. Ar tur
Lip czyń ski pod jął de cy zję o roz sze rze niu ba zy dia gno -
stycz nej w na szym wła snym la bo ra to rium w fi lii szpi -
ta la w Ża ga niu. Dzię ki tej de cy zji la bo ra to rium zy ska ło
nie tyl ko wyż szy sto pień re fe ren cyj no ści, ale tak że
moż li wo ści, dzię ki któ rym w nie da le kiej przy szło ści bę -
dzie my mo gli roz sze rzać za kres wy ko ny wa nych ba -
dań o in ne, bar dziej skom pli ko wa ne pro ce du ry.

Nie mo gli by śmy pod jąć się re ali za cji te go przed -
się wzię cia, gdy by nie wspar cie Mi ni ster stwa Obro -
ny Na ro do wej, po nie waż za kup sa me go tyl ko
sprzę tu to koszt ok. 320 000 zł. Ko mo ra la mi nar na,
ter mo cy kler, eks trak tor to naj waż niej sze urzą dze -
nia, by spraw nie i bez piecz nie dia gno zo wać
COVID-19.

Na wy so ko ści za da nia sta nę ło rów nież Sta ro -
stwo Po wia to we w Ża ga niu, któ re prze zna czy ło
na ten cel ok. 80 000 zł, co po zwo li ło na zmo der ni -
zo wa nie prze strze ni dla pra cow ni, wy po sa że nie jej
we wszel kie nie zbęd ne za bez pie cze nia sta wia ne
obiek tom do pra cy z ma te ria łem za kaź nym, a tak że
za kup spe cja li stycz nych sta no wisk pra cy oraz pro -
gra mu kom pu te ro we go, któ ry uła twi pra cę przy in -
for ma ty za cji wy ni ków ba dań.

Pra cow nia do ba dań nad COVID-19
w Ża rach

Ko men dant 105. Kre so we go Szpi ta la Woj sko we go płk lek. Ar tur Lip czyń ski, kon sul tant Woj sko wej Służ by
Zdro wia MON w dzie dzi nie cho rób za kaź nych
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Pierw sze prób ki już tra fi ły do pra cow ni. Do tej
po ry re ali zo wa li śmy śred nio 100 wy ma zów dzien nie
me to dą PCR, przy zmia nach or ga ni za cyj nych
i po ana li zie moż li wo ści oce nia my, że je ste śmy
w sta nie już na sam po czą tek po dwoi ten wy nik, wy -
ko nać aż 200 ba dań każ de go dnia, a po uzy ska niu
peł nej wy daj no ści do 400 ba dań na do bę tak, aby
jak naj le piej spro stać za po trze bo wa niu i wspo móc

na szych ko le gów i ko le żan ki le ka rzy w wal ce o ży -
cie i zdro wie pa cjen tów.

mgr Justyna Wróbel-Gądek
Rzecznik Prasowy

105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach
Zdjęcia: j.w. oraz st. chor. sztab. Rafał Mniedło 

– 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej

Kie row nik Pra cow ni Dia gno sty ki La bo ra to ryj nej w 105. KSzWzP fi lia Ża gań mgr Mo ni ka Po praw ska
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10 li sto pa da br. wy róż nio ny per so nel 10. Woj -
sko we go Szpi ta la Kli nicz ne go z Po li kli ni ką

ze brał się, aby upa mięt nić 102. Rocz ni cę Od zy ska -
nia Nie pod le gło ści. Pie lę gno wa nie pa mię ci o wy da -
rze niach sprzed po nad 100 lat jest nie wąt pli wie
sil nym bodź cem do jesz cze więk sze go za an ga żo -
wa nia w wy ko ny wa nie co dzien nej mi sji Szpi ta -
la – od dba nia o zdro wie po wal kę o ży cie Ro da ków.

Te go rocz ne ob cho dy nie mia ły jed nak tra dy cyj -
nej for my ape lu dla ca łej spo łecz no ści Szpi ta la,

a od by ły się w wą skim gro nie 24 osób wy róż nio -
nych me da la mi re sor to wy mi nada ny mi przez Mi ni -
stra Obro ny Na ro do wej. Od zna cze nie „za za słu gi
dla obron no ści kra ju” jest jed nym z waż niej szych
od zna czeń w Woj sku Pol skim, a we dług usta wy sta -
no wi uzna nie dla osób, któ re swo ją pra cą lub dzia -
łal no ścią przy czy ni ły się do roz wo ju i umoc nie nia
obron no ści kra ju.

Po wyż sze mu wy da rze niu to wa rzy szy ło rów nież
mia no wa nie na wyż sze stop nie ofi cer skie:

Ob cho dy 11 li sto pa da w 10. Woj sko wym Szpi ta lu Kli nicz nym z Po li kli ni ką SPZOZ w Byd gosz czy
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• ppłk Danuty Golinowskiej,
• mjr Agnieszki Chołody.

Uho no ro wa nie to jest wy ra zem uzna nia za do -
tych cza so wą nie na gan ną służ bę i wzo ro we wy peł -
nia nie swo ich obo wiąz ków.

10 li sto pa da br. w na szej pla ców ce mia ło rów -
nież miej sce wrę cze nie na gród przez ka pi tu łę kon -
kur su Or ły Pol skiej Przed się bior czo ści. Co rocz nie
wy da rze nie to ma cha rak ter Wiel kiej Ga li Przed się -
bior czo ści, któ ra po zwa la pod su mo wać do tych cza -
so we do ko na nia Lau re atów, jed nak ze wzglę du

na sy tu ację epi de micz ną w tym ro ku od by ło się ono
w ka me ral nym gro nie je dy nie ka dry 10. Woj sko we -
go Szpi ta la Kli nicz ne go z Po li kli ni ką SPZOZ w Byd -
gosz czy. Uzy ska ne na gro dy są wy ni kiem suk ce su
po łą czo ne go z za sa da mi uczci wo ści, ja ko ści i rze -
tel no ści w za rzą dza niu, a tak że po sza no wa nia praw
i dba ło ści o do bro pa cjen ta.

Sta tu et ki zo sta ły ode bra ne przez Ko men dan ta
Szpi ta la płk. dr. n. med. Ro ber ta Szy cę, Za stęp cę
Ko men dan ta płk. dr. n. med. Ro ber ta Wło dar skie go
oraz Na czel ną Pie lę gniar kę mgr Elż bie tę Pan ka nin.

Ob cho dy 11 li sto pa da w 10. Woj sko wym Szpi ta lu Kli nicz nym z Po li kli ni ką SPZOZ w Byd gosz czy
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Do na pi sa nia swo ich prze my śleń zmu si ła mnie
obec na sy tu acja, do ty czą ca woj ny to czo nej ze
śmier tel nym i nie prze wi dy wal nym wro giem ja kim
jest COVID-19. Ty tuł mo je go tek stu jest pa ra fra zą
„Roz pra wy mię dzy trze ma oso ba mi…” Mi ko ła ja Re -
ja. Je stem ofi ce rem re zer wy ma ry nar ki wo jen nej,
dok to rem na uk me dycz nych. Na zy wam się An drzej
Ksią żek. Te raz przed sta wię naj kró cej ko lej nych bo -
ha te rów, w for mie ra por tu woj sko we go, któ ry jest
po dob ny do ra por tów skła da nych przez le ka rzy dy -
żur nych na od pra wach za czy na ją cych każ dy dzień
pra cy ze spo łów me dycz nych.

Po stać nr 1. Naj waż niej sza, bez któ rej nie by ło -
by te go tek stu. COVID-19, cho ler nie pa skud ny
i pod stęp ny wi rus, któ ry sza chu je ca ły świat, wy wo -
łu jąc bio lo gicz ną woj nę świa to wą. W tej woj nie ja ko
lu dzie je ste śmy w obro nie i ale też osią ga my ma łe
suk ce sy. Jest na dzie ja na peł ne zwy cię stwo, je stem
w tej ma te rii opty mi stą.

Po stać nr 2. Pan Wi ce pre mier Ja cek S. Oso ba
pu blicz na, zna na z te go, że za wsze to co czy ni, czy -

ni do brze dla nas wszyst kich, na wet je śli ma my pro -
blem ze zro zu mie niem te go prze ka zu. Pew nie nie
był on ni gdy w ka ret ce, od dzia le SOR, spe cja li stycz -
nym od dzia le cho rób za kaź nych, któ ry wal czy te raz
z COVID-19, czy też punk tach po bie ra nia wy ma zów.
Nie stał w ko lej ce pie szej lub sa mo cho do wej
przy ta kim punk cie, nie cze kał w ko lej ce do le ka rza,
ale twier dzi, że le ka rzom brak jest za an ga żo wa nia.

Po stać nr 3. Le karz/pa cjent /ozdro wie niec. An drzej
Ksią żek, le karz, 31 lat pra cy. Spe cja li sta or to pe -
dii-trau ma to lo gii, me dy cy ny spor to wej oraz woj sko -
wej me dy cy ny mor skiej.

Pierw szy dzień roz po czę cia służ by i pra cy pa -
mię ta nie mal każ dy. W dniu 15.08.1989 r. roz po czą -
łem staż w 115 Szpi ta lu Ma ry nar ki Wo jen nej w He lu.
Na stęp nie zo sta łem prze nie sio ny do 2. Dy wi zjo nu
Lot ni cze go, klucz śmi głow ców ra tow ni czych ja ko le -
karz ra tow nik, czło nek za ło gi śmi głow ca SAR
do 1996 r. Od 1996 do 2002 swój obo wią zek wo bec
Oj czy zny re ali zo wa łem ja ko Kie row nik Ga bi ne tu
Chi rur gicz no -Or to pe dycz ne go WSPL Gdy nia

Krótka rozprawa między Covid-19,
panem wicepremierem
a lekarzem-ozdrowieńcem
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Oksywie / hi sto rycz ny bu dy nek Szpi ta la Ma ry nar ki
Wo jen nej w okre sie II Rzecz po spo li tej/. Rok 1996 to
rok re duk cji kadr woj sko wych i sta no wisk.

Re duk cja ta spo wo do wa na by ła zmia na mi struk -
tu ral ny mi i po noć „po trze ba mi sił zbroj nych.” Obec -
nie, od 2002 r. je stem ka pi ta nem re zer wy. Do dam, że
okres pra cy w struk tu rach MON nie był cza sem stra -
co nym w każ dej ma te rii. Spe cja li za cje, dok to rat, roz -
le głe kon tak ty służ bo we i za wo do we. W 2002 r.
za czy nam no wy roz dział ży cia za wo do we go i ro dzin -
ne go. Szu kam pra cy. Pierw sza to od dział chi rur gii
ura zo wej i or to pe dii w szpi ta lu w Choj ni cach. Za czy -
nam ja ko star szy asy stent. Po 16 mie sią cach zmia -
na miej sca pra cy. W dniu 1.04.2004 r. roz po czy nam
pra cę w SPZOZ Dział do wo i trwa to już 16
lat. Przez 28 mie się cy je stem Ko or dy na to rem (ma rzy -
łem jed nak, aby zo stać or dy na to rem po wy gra nym
kon kur sie). Od 28.09.2020 r. no wa rze czy wi stość. Je -
stem za ka żo ny SARS-CoV-2 (wy ko na no
28.09.2020 r. dwa te sty na plus). Uda ję się na kwa -
ran tan nę, trzy dni w do mu, le ki p. go rącz ko we,
p. kasz lo we, stan kli nicz ny pa cjen ta sta bil ny, ob ja wy
COVID-19: głów nie ka szel, tem pe ra tu ra 37,5 oraz po -
twor ne bó le mię śni od cin ka lę dź wio we go i koń czyn
dol nych. Je stem nie cier pli wy, de cy du ję się na kon -
takt z oso bą, któ ra wal czy od mar ca z COVID-19. Jest
nią mój ko le ga z okre su stu diów. Po te le po ra dzie

(roz mo wa dwóch ko le gów) wa ham się, czy udać się
na le cze nie szpi tal ne. Uwa żam, że mój or ga nizm sam
po ko na wro ga. Jed nak roz kaz, któ ry do sta łem
od mo je go ko le gi: „Wi dzę Cię ju tro u sie bie!”. Cóż,
roz kaz to roz kaz, jak to ma wiał Onu fry Za gło ba.
Ostat nia noc w do mu 30.09/1.10.2020 nie spo koj na.
Ter min sta wie nia się wy zna czo no na go dzi ny ran ne,
mia łem ty le sił, aby do trzeć swo im sa mo cho dem.
Naj waż niej sza część „roz praw ki” czy li le cze nie. Szpi -
tal jed no imien ny, Kli nicz ny Od dział Cho rób Za kaź -
nych (or dy na tor dr n. med.Piotr Pa weł Koc bach, dla
mnie Ge ne rał). Przy ję cie do od dzia łu nie kon wen cjo -
nal ne, ale i czas nie ty po wy – ocze ku ję na przy ję cie
w swo im sa mo cho dzie. Pie lę gniar ka zbie ra wia do -
mo ści te le fo nicz nie, na ko niec roz mo wy mó wi: „Pro -
szę cze kać, za raz ktoś pa na za pro wa dzi na sa lę
cho rych”. Jest do brze, je stem już pa cjen tem, wiem,
że bę dzie dia gno sty ka, le cze nie, na dzie ja, że wszyst -
ko za koń czy się szczę śli wie. Czas mi ja bar dzo szyb -
ko, na resz cie na sa li cho rych. Spo ty kam tam ko le gę
po fa chu, zna jo my z mo jej miej sco wo ści, on jest w in -
nej fa zie le cze nia, w je go oczach ra dość. Mó wi, że
wró cił z da le kiej po dró ży. Je go opty mizm udzie la się,
mój stan kli nicz ny sta bil ny, do ak cji wkra cza per so nel
me dycz ny już na ży wo (pierw szy raz wi dzę pra wi dło -
we za bez pie cze nia per so ne lu przed pod stęp nym
wro giem wy glą da ją jak te le tu bi sie). Czyn no ści me -
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dycz ne wy ko nu ją pro fe sjo nal nie, spo koj nie in for mu -
ją o na stęp nych czyn no ściach ja kie mnie cze ka -
ją. Dnia 1.10.2020 godz. ok. 13.00 wg. roz kła du dnia
mie rze nie tem pe ra tu ry – po raz pierw szy i ostat ni
w trak cie le cze nia cie pło ta mo je go cia ła 40,8°C, re -
ak cja per so ne lu spo koj na, włą czo no le ki p. go rącz -
ko we. Lek za dzia łał, tem pe ra tu ra ok. 37,6°C, suk ces,
per so nel dzia ła zgod nie z za le ce niem le ka rza dy żur -
ne go, czy li dal sza dia gno sty ka. TK klat ki pier sio wej.
Pra cow nia znaj du je się w in nym bu dyn ku ok. 350,
max 500 m od mo je go od dzia łu, mam ty le si ły, że
na wła snych no gach, w to wa rzy stwie te le tu bi sia do -
cie ram do pra cow ni TK. Mam trud no ści w re ali za cji
po le ceń „na brać po wie trza, nie od dy chać, moż -
na od dy chać”, jed nak ca łość prze bie gła bez kom pli -
ka cji. Wra cam na sa lę cho rych i ocze ku ję na wy nik.
Czas bie gnie wol no, wy nik nie zbyt opty mi stycz ny:
„stan kli nicz ny nie wska zy wał na to czą ce się co vi do -
we za pa le nie płuc”. Otrzy mu ję wspar cie od ko le gi le -
ka rza: „Do sta niesz co trze ba i bę dzie do brze”.
Re ak cja per so ne lu zgod na ze sło wa mi ko le gi. Po da -
ją cu dow ny lek, sa mo po da nie uspa ka ja. Prze sy piam
spo koj nie noc. Za czy na się mój po byt i le cze nie, czu -
ję się do brze. Okres le cze nia 1.10–12.10.2020 r. Każ -
dy dzień po dob ny. Roz kład dnia: 6.00 pierw sza
wi zy ta, kon tro la tem pe ra tu ry, 7.30–8.00 śnia da nie i le -
ki, krót ki wy wiad o sta nie zdro wia, 11.00 le ki p. za -
krze po we, 13.00–13.30 obiad (w trak cie po li go nów
na WAM-ie mó wio no, „obiad zje dzo ny dzień za li czo -
ny”), 14.30–15.00 po now na kon tro la tem pe ra tu ry,
RR, tęt na, sa tu ra cji, zbie ra nie wy wia du, 15.00–15.30
spraw ne dzia ła nie osób od po wie dzial nych za utrzy -
ma nie re żi mu sa ni tar ne go, 18.00–18.30 wi zy ta le kar -
ska wy wiad, w za leż no ści od po trze by ba da nie
le kar skie, 18.30–19.00 ko la cja i por cja le ków. Tak wy -
glą da dzień na bar dzo do brze funk cjo nu ją cym od -
dzia le co vi do wym. Ca ły per so nel wy ko ny wał
wszyst ko spo koj nie i pro fe sjo nal nie, ich spo kój
udzie lał się pa cjen tom. Mój dwu na sto dnio wy po byt
w szpi ta lu oca lił mi zdro wie, a mo że i ży cie, za co
ca łe mu per so ne lo wi ser decz nie dzię ku ję. Jak za bić
wlo ką cy się czas? Du żo czy ta łem, w pierw szym
okre sie po by tu krót kie okre sy czy ta nia, prze rwy i po -
wrót do czy ta nia, w cią gu 12 dni prze czy ta łem dwie
po zy cje ok. 900 stron ze zro zu mie niem. Oglą da nie
TV mę czy ło. Ty po we ska ka nie po ka na łach. Pa cjen -
ci z mo jej sa li: ko le ga le karz wy grał cięż ką bi twę,
wró cił do do mu, obec nie w trak cie le cze nia po wi -
kłań. Wiem, że wy cho dzi na pro stą. Na stęp ny to
mło dy czło wiek-spor to wiec o po stu rze kul tu ry sty.
Tra fił z za pa le niem płuc, prze bieg ła god ny, ku ra cja
le ko wa, wy pi sa ny do dal sze go le cze nia am bu la to -
ryj ne go, wra ca do sił. Ko lej ny pa cjent, mój ró wie -
śnik 58 lat, ksiądz pro boszcz. Da lej le czo ny, je go

stan jest naj cięż szy, wszyst kie moż li we te ra pie far ma -
ko lo gicz ne, tle no te ra pia. Mam z nim kon takt (sms).
Jest sła by, roz mo wa pew nie spra wia mu trud ność,
mam na dzie ję, że me dy cy na i opatrz ność bo ska (je -
stem oso bą wie rzą cą) po zwo li księ dzu wró cić
do nor mal no ści. Wnio ski: je stem szczę śli wym czło -
wie kiem, uda ło mi się po ko nać ostry stan cho ro by,
mia łem szczę ście, że w od po wied nim mo men cie
zna la złem się tam, gdzie trze ba, a le cze nie „za sko -
czy ło”. Wal ka z Co vi dem to woj na. Ze smut kiem trze -
ba po wie dzieć wszyst kim, że nie każ dy mo że
do cze kać koń ca woj ny. Dzia ła nie szko dli we po rów -
nam do dzia ła nia bro ni kon wen cjo nal nej ja kim jest
gra nat. Na po lu wal ki gra nat mo że lek ko zra nić żoł -
nie rza, spo wo do wać trwa łe ka lec two, a nie któ rych
przy pad kach za bić. Mam na dzie ję, że tych ostat nich
bę dzie pro cen to wo bar dzo ma ło.

Pa nie Pre mie rze Jac ku S. Wszyst ko to na pi sa -
łem, aby Pan ugryzł się w ję zyk za nim Pan coś po -
wie. Pa na sło wa są krzyw dzą ce dla ca łej ar mii, ja ką
two rzy obec nie „PERSONEL MEDYCZNY” (nie dzie -
lę na sa lo we, pie lę gniar ki, le ka rzy, la bo ran tów, re -
ha bi li tan tów, tech ni ków RTG, re je stra tor ki,
ad mi ni stra cję, czy ka drę kie row ni czą). My ślę, że
stać pa na na dwa ma gicz ne sło wa: PRZEPRASZAM
i DZIĘKUJĘ. W ostat nim cza sie zno wu ktoś za fun -
do wał su we re no wi wieść, tzw. „praw dę” co do za -
rob ków le ka rzy. Za ra bia my po noć po 50 tys. zł
w okre sie pan de mii. Czy jest to moż li we? Moż li we,
ale pew nie ta ki le karz spę dza nie w szta bie, tyl ko
na fron cie śred nio 340–400 go dzin mie sięcz nie
w szpi ta lu, ka ret ce, SOR-ze, od dzia le szpi tal nym. Te
sło wa pi szę z peł ną świa do mo ścią, gdyż przez 28
mie się cy od po wia da łem za od dział chi rur gii ura zo -
wej, po rad nię or to pe dycz ną i część ura zo wą SOR.
Jed nak głów ną mo ty wa cja by ła od po wie dzial ność
za pa cjen tów, tych po za bie gach, czy po wy pad -
kach. Za pła ci łem du żą ce nę za utra tę zdro wia.
Uświa do mi łem so bie, że brak snu, cią gły stres zruj -
no wał mo ją od por ność. Pa nie Pre mie rze Jac -
ku S. – nie kie dy mil cze nie jest zło tem. Tekst
de dy ku ję ca łej ar mii pra cow ni ków ochro ny zdro wia
wal czą cej z Co vi dem -19. Dzię ku ję wszyst kim.

Je stem dum ny z by cia ab sol wen tem Woj sko wej
Aka de mii Me dycz nej. Szko da, że jej już nie ma. To, że
od wa ży łem się na pi sać ten nie udol ny tekst za wdzię -
czam roz mo wom i dys ku sjom, któ re pro wa dzi łem
z mo imi przy ja ciół mi, na uczy cie la mi aka de mic ki mi śp.
kmdr. prof. dr. hab. n. med. Ka zi mie rzem Dę gą, śp.
płk. prof. dr hab. n. med. Kry stia nem Żo łyń skim oraz
nie za po mnia nym śp. kmdr. dr. n. med. Bru no nem
Kierz ni ko wi czem.

kpt. rez. dr n.med. An drzej Ksią żek
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Nor my praw ne do ty czą ce
ochro ny da nych oso bo wych

za war te są m.in. w Kon sty tu cji RP
art. 51), roz po rzą dze niu Par la -
men tu Eu ro pej skie go i Ra dy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet -
nia 2016 r. w spra wie ochro ny
osób fi zycz nych w związ ku z prze -
twa rza niem da nych oso bo wych
i w spra wie swo bod ne go prze pły -
wu ta kich da nych oraz uchy le nia
dy rek ty wy 95/46/WE (ogól ne roz -
po rzą dze nie o ochro nie da nych),
czy li sław ne RODO. Roz po rzą dze -
nie to we szło w ży cie 25 ma -
ja 2018 r. w usta wie z dnia 10
ma ja 2018 r. o ochro nie da nych
oso bo wych, któ ra sta no wi uzu peł -
nie nie prze pi sów RODO.

Usta wa okre śla m.in. za kres
od po wie dzial no ści kar nej za na -
ru sze nie prze pi sów o ochro nie
da nych oso bo wych oraz za wie ra
prze pi sy do ty czą ce Pre ze sa
Urzę du Ochro ny Da nych Oso bo -
wych (Pre ze sa UODO), któ ry jest
or ga nem wła ści wym w spra wie

ochro ny da nych oso bo wych
w Pol sce.

Da ne oso bo we są to wszel kie
in for ma cje o zi den ty fi ko wa nej lub
moż li wej do zi den ty fi ko wa nia
oso bie fi zycz nej. Da ny mi oso bo -
wy mi nie są in for ma cje o oso -
bach praw nych lub jed nost kach
or ga ni za cyj nych. Prze twa rzać
da ne oso bo we moż na tyl ko wte -
dy, gdy usta wa nas do te go
upraw nia lub udzie la my ta kiej
zgo dy.

Zgod nie z art. 51 Kon sty tu cji
RP:
1. Nikt nie może być

obowiązany inaczej niż
na podstawie ustawy
do ujawniania informacji
dotyczących jego osoby.

2. Władze publiczne nie mogą
pozyskiwać, gromadzić
i udostępniać innych
informacji o obywatelach niż
niezbędne
w demokratycznym państwie
prawnym.

3. Każdy ma prawo dostępu
do dotyczących go
urzędowych dokumentów
i zbiorów danych.
Ograniczenie tego prawa
może określić ustawa.

4. Każdy ma prawo do żądania
sprostowania oraz usunięcia
informacji nieprawdziwych,
niepełnych lub zebranych
w sposób sprzeczny
z ustawą.

5. Zasady i tryb gromadzenia
oraz udostępniania informacji
określa ustawa.
Wspo mnia na usta wa z dnia 10

ma ja 2018 r. o ochro nie da nych
oso bo wych, któ ra sta no wi uzu -
peł nie nie prze pi sów RODO i po -
zwa la na ich sku tecz ne sto so wa -
nie w Pol sce, okre śla m.in. za kres
od po wie dzial no ści kar nej za na -
ru sze nie prze pi sów o ochro nie
da nych oso bo wych oraz za wie ra

prze pi sy do ty czą ce Pre ze sa Urzę -
du Ochro ny Da nych Oso bo wych
(Pre ze sa UODO), któ ry jest or ga -
nem wła ści wym w spra wie ochro -
ny da nych oso bo wych w Pol sce.

Na wią zu jąc do sy tu acji w służ -
bie zdro wia na le ży pod kre ślić, iż
każ dy pa cjent ma pro wa dzo ną
wła sną do ku men ta cję me dycz ną.
Zo bo wią za ny mi do jej pro wa dze -
nia są za kła dy opie ki zdro wot nej,
le ka rze pro wa dzą cy in dy wi du al -
ne, spe cja li stycz ne lub gru po we
prak ty ki, jak rów nież pie lę gniar ki
i po łoż ne.

Pod mio ty ww. są obo wią za ne
do uzy ski wa nia i prze twa rza nia
oraz prze cho wy wa nia i udo stęp -
nia nia in for ma cji tam za war tych.
Spo rzą dza ją rów nież od pi sy i ko -
pie do ku men tów, mo gą udo stęp -
nić oni na wet ory gi nał pod wa -
run kiem je go zwro tu po
wy  ko rzy sta niu. Do ku men ta cja
me dycz na prze cho wy wa na jest
w sie dzi bie pod mio tu przez 20 lat
li czo nych od koń ca ro ku ka len -
da rzo we go, w któ rym zo stał do -
ko na ny ostat ni wpis, a przez 30
lat je że li zgon pa cjen ta na stą pił
w wy ni ku uszko dze nia cia ła lub
je go za tru cia.

Re je stra cja pa cjen ta po win -
na od by wać się w ta ki spo sób, aby
oso by trze cie nie mia ły do stę pu
do da nych wraż li wych. Usta le nie
toż sa mo ści pa cjen ta wy ma ga ne
jest prze pi sa mi pra wa, tj. usta wy
o pra wach pa cjen ta i Rzecz ni ka
Praw Pa cjen ta, usta wy o świad -
cze niach opie ki zdro wot nej, fi nan -
so wa nych ze środ ków pu blicz -
nych oraz usta wy o sys te mie
in for ma cji w ochro nie zdro wia.

Upraw nio nym do wglą du
do do ku men ta cji me dycz nej jest
pa cjent, je go przed sta wi ciel usta -
wo wy oraz oso ba przez nie go
upo waż nio na. Po nad to do ku men -
ta cję me dycz ną prze ka zu je się
pod mio to wi udzie la ją ce mu świad -

Ochro na da nych oso bo wych

Prze my sław Li gę zow ski
Rad ca praw ny
www.ligezowski.pl
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Wi no nie ma płci… a mo że jest ko bie tą?
To już ostat ni mój fe lie ton w tym ro ku. Za ra zem

to już trze ci mój tekst, w któ rym mo gę z Wa mi po -
że gnać ko lej ny, tym ra zem 2020 rok. W po przed -
nich la tach fe lie to ny koń czą ce rok peł ne by ły
he do ni zmu. Z wi nem mu su ją cym w rę ku, czy też
w oto cze niu win izra el skich, wspo mi na li śmy WAM-
owskie świą tecz ne me nu, ko la cje wi gi lij ne w gro nie
ko le gów i ro dzi ny, czy szam pań skie za ba wy syl we -
stro we. Ten rok, któ ry nie dłu go bę dzie my że gnać,
z ca łą pew no ścią nie był „nor mal ny”. Świat pe łen
nie po ko ju zwią za ne go z pan de mią ko ro na wi ru sa,
rok wy bo rów w Pol sce, ale też i w Sta nach Zjed no -
czo nych, po ka zał nam świat po dzie lo ny, pe łen
skraj nych, czę sto wy klu cza ją cych się ra cji. Co gor -
sza, w ota cza ją cej nas prze strze ni co raz mniej zna -
czy wie dza, ar gu men ty, dys ku sja, a co raz wię cej
bez kom pro mi so we lan so wa nie swo ich i tyl ko swo -
ich war to ści, bez sza cun ku dla po glą dów in nych,
bez pró by zro zu mie nia in nych ra cji, chę ci wy pra co -
wa nia kom pro mi su. Co raz wię cej wo kół nas lu dzi,
któ rzy wie dzą wszyst ko, zna ją się na wszyst kim,
a szcze gól nie na tym co dla nas do bre.

Są mo men ty, kie dy na le ży, a co naj mniej po win -
no się wy ra zić swo ją opi nię. Dla te go też tym ra zem
nie bę dzie wspo mnień z WAM-u, a bę dzie ob ser wa -
cja te go co wo kół. A wła ści wie, w pew nym sen sie,
bę dzie to po łą cze nie obu tych rze czy. Bo gdy by nie
na sze mat ki, na sze żo ny, a te raz na sze cór ki
i wnucz ki, czy by li by śmy tu gdzie je ste śmy, ro bi li by -
śmy to co ro bi my, my śle li by śmy jak my śli my? Ja
z ca łą pew no ścią nie.

Nie mo gę so bie wy obra zić „cy wi li zo wa ne go”
świa ta bez ko biet trak to wa nych pod mio to wo, a nie
przed mio to wo. Bez sil nej, nie za leż nej, de cy du ją cej
o so bie płci żeń skiej nie wró żę te mu świa tu nic do -
bre go, a wła ści wie we dług mnie to pro sta dro ga
do ka ta stro fy. Sy tu acja w Pol sce zmu si ła te raz ko -
bie ty do wyj ścia na uli ce, do pro te sto wa nia w me -
diach, do pełnej determinacji i odwagi próby
ra to wa nia ota cza ją ce go nas, naj bliż sze go świa ta.
Pró bu ją one za cho wać, a mo że zwró cić mu ten
pier wia stek lo gi ki, któ ry co raz trud niej w nim zna -
leźć. I za to na le ży im się sza cu nek, po chwa ła
i wspar cie w ich pro te stach. Ży wię wiel ką na dzie ję,
że to one, te mło de i nie co star sze ko bie ty, bez kom -
pro mi so we, od waż ne, sil ne i mą dre bę dą sta no wić
o przy szło ści te go kra ju.

Ve ni, vi di, vi num
(cz. XXIV)

czeń zdro wot nych (w tym le ka rzom, pie lę gniar kom,
położnym) je śli jest to nie zbęd ne do za pew nie nia cią -
gło ści świad czeń. Sy tu acja ta ka ma miej sce pod czas
le cze nia np. w róż nych pla ców kach.

Po za tym wgląd w do ku men ta cję me dycz ną ma -
ją or ga ny wła dzy pu blicz nej, Na ro do wy Fun dusz
Zdro wia, są dy i pro ku ra to rzy, or ga ny ren to we i orze -
ka ją ce o nie peł no spraw no ści, za zgo dą pa cjen ta
za kła dy ubez pie czeń w za kre sie wy ko ny wa nia
przez po wyż sze pod mio ty swo ich za dań.

W dniu 15 kwiet nia 2020 r. (wej dzie w ży cie od 01
stycz nia 2021 r.) wy da no Roz po rzą dze nie Mi ni stra
Zdro wia w spra wie ro dza jów, za kre su i wzo rów do -
ku men ta cji me dycz nej oraz spo so bu jej prze twa rza -
nia. Wpro wa dzo no obo wią zek pro wa dze nia
do ku men ta cji w wer sji elek tro nicz nej chy ba, że le -
karz nie po sia da moż li wo ści tech nicz nych pro wa -
dze nia ta kiej do ku men ta cji. W ta kim przy pad ku,
wy jąt ko wo, le karz da lej bę dzie mógł pro wa dzić do -
ku men ta cję w wer sji pa pie ro wej.

Na ko niec zwró cił bym jesz cze uwa gę na uciąż li -
wy mar ke ting sto so wa ny przez nie któ re fir my wy ko -
rzy stu ją ce czę sto na sze da ne po zy ska ne w spo sób
nie zgod ny z prze pi sa mi pra wa. Te le mar ke te rzy
dzwo nią cy na nasz nu mer te le fo nu mu szą mieć na -
szą zgo dę na prze twa rza nie ta kich in for ma cji. Nu -
mer te le fo nu trak to wa ny jest jak imię, na zwi sko czy
PESEL. Po otrzy ma niu te le fo nu oso ba po win na za -
py tać kto jest ad mi ni stra to rem da nych oso bo wych,
skąd po sia da nu mer te le fo nu i czy po sia da na szą
zgo dę. Je że li od po wie dzi są nie sa tys fak cjo nu ją ce,
mo że my zgło sić spra wę do Urzę du Ochro ny Da -
nych Oso bo wych i Urzę du Ko mu ni ka cji Elek tro nicz -
nej. Ka ry są do tkli we i wy no szą do 3% ob ro tu
rocz ne go da nej fir my.

Szanowni Państwo,
autor tego artykułu, radca prawny Przemysław
Ligęzowski, na łamach kolejnych wydań
Skalpela z chęcią odpowie na Wasze pytania
i wątpliwości natury prawnej.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie
zagadnień i pytań do prawnika na adres:
redakcjaskalpela@gmail.com
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Nie bez przy czy ny już mi ty, któ re przed sta wia ły
ar che ty py ludz kich po staw, uczy ni ły Ate nę – ko bie -
tę, bo gi nią mą dro ści, sztu ki i woj ny, ale je dy nie tej
spra wie dli wej. Z dru giej stro ny mi to lo gia to głów nie
opo wie ści o gro ma dzie męż czyzn, la ta ją cych bo -
gów, pół bo gów i he ro sów naj róż niej szych ma ści
z Zeu sem na cze le, knu ją cych, wal czą cych o wła -
dzę, za po mo cą kłam stwa, pod stę pu si ły i pro pa gan -
dy, czę sto je dy nie dla pod nie sie nia wła sne go ego.
Czy nie przy po mi na wam to cze goś wo kół nas…?

Wi no rośl zaś bio lo gicz nie nie ma płci, jest her -
ma fro dy tą. Choć z ca łą pew no ścią dla mnie przez
swo ją róż no rod ność, umie jęt ność do sto so wa nia się
do wszel kich okoliczności, do da wa nia
naj lep szych owo ców, gdy wa run ki wo -
kół są naj trud niej sze, bli żej jej, w me ta -
fo rycz nym zna cze niu, do ko bie ty niż
męż czy zny.

Dla te go dzi siaj na pi szę wam o wi -
nie, któ re go sam nie je stem wiel kim fa -
nem, ale któ re go fa nem jest mo ja
zna jo ma. Ta mło da, mą dra dziew czy na,
z ca łą pew no ścią nie tyl ko chcia łaby
w przy szło ści móc de cy do wać o tym
co, z kim i kie dy wy pi je, ale przede
wszyst kim chcia łaby móc de cy do wać
o so bie, o przy szło ści swo jej i swo ich
naj bliż szych. Żyć w kra ju sza nu ją cym
róż no rod ność i da ją cym wol ność po -
dej mo wa nia wy bo ru, zgod ne go z wła -
sny mi, przez ni ko go nie na rzu ca ny mi
po glą da mi, a sza nu ją cym też wol ność
in nych.

Dla te go bę dzie dziś o Mo sca to
d’Asti. Wi no to po cho dzi z jed ne go z naj słyn niej -
szych re gio nów wi niar skich Włoch z Pie mon tu, tam
gdzie ro bi się słyn ne Ba ro lo i Bar ba re sco. Tak jak te
słyn ne wło skie wi na czer wo ne i Mo sca to d’Asti ma
naj wyż szą ape la cję DOCG. Ale jest to wi no cał kiem
in ne w swo im cha rak te rze. Przede wszyst kim jest to
wi no bia łe, ro bio ne z wi no gron mo sca to bian co, nie -
kie dy też zna nych pod na zwą mo sca to ca nel li. Wła -
śnie w miej sco wo ści Ca nel li w 1865 ro ku za czę to
wy twa rzać ten za cny tru nek. Je go po my sło daw cą
był Car lo Gan cia, któ ry swo je za wo do we szli fy zdo -
by wał mię dzy in ny mi w Szam pa nii. Z tym słyn nym
re gio nem Mo sca to d’Asti łą czy jesz cze jed no, jest
to też wi no mu su ją ce. A wła ści wie w swo jej tra dy -
cyj nej po sta ci jest to wi no lek ko mu su ją ce z wło ska
zwa ne friz zan te, co w Pol sce nie kie dy okre śla ne jest
ja ko wi no per li ste. W prze ci wień stwie do więk szo -
ści win mu su ją cych z wło ska zwa nych spu man te.
Dla uła twie nia, ci śnie nie z bu tel ce wi na per li ste go
to oko ło 2–3 at mos fe ry (czy li jak w opo nie sa mo -

cho du oso bo we go), w kla sycz nym wi nie mu su ją -
cym zaś oko ło 5–6 at mos fer. Wi na w wer sji „bar dziej
bą bel ko wej” no szą na zwę Asti Spu man te i za wie ra -
ją nie co wię cej al ko ho lu, bo oko ło 7–9%, gdy kla -
sycz ne Mo sca to d’Asti jest winem bar dzo lek kim
oko ło 5–7%.

Wi no to jest na tu ral nie słod kie, a po wsta je przez
prze rwa nie fer men ta cji za po mo cą ni skiej tem pe ra -
tu ry. Stąd ta ka mała za war tość al ko ho lu w pro duk -
cie fi nal nym, a za ra zem ta ki du ży po zo sta ły w wi nie
cu kier reszt ko wy. Jesz cze tyl ko od wi ro wy wa nie i fil -
tra cja w ce lu po zby cia się mar twych droż dży i mo -
że my się roz ko szo wać tym de li kat nym, ale wiel ce

przy jem nym wi nem. Ten wy bit nie de se -
ro wy tru nek za chwy ci nas sma ka mi
brzo skwi ni, ja błek, gru szek, bia łych
kwia tów, czy mio du. Wi no ide al nie
kom po nu je się z szar lot ką, de se rem
owo co wym, mu sem cy try no wy. Jed -
nak z ca łą pew no ścią spraw dzi się tak -
że so lo, moc no schło dzo ne na ta ra sie
w let ni wie czór, a w jesienno-zimowe
popołudnie je go sło dycz da nam szan -
sę prze ła mać go rycz ota cza ją ce go nas
świa ta.

We dług mnie wśród ogro mu,
w przy tła cza ją cej więk szo ści ze
wszech miar słusz nych, ha seł pro te -
stów ko biet w Pol sce jed no jest szcze -
gól nie pro ro cze dla na szej oj czy zny:
„No Wo man No Kraj”. I dla te go wzno -
szę to ast za przy szłość te go kra ju,
a przede wszyst kie za mą dre i od waż -
ne ko bie ty, bo tyl ko one są w sta nie

zmie nić Pol skę. Ży wię też na dzie ję gra ni czą cą
z pew no ścią, że one te go do ko na ją. To one po zwo -
lą nam wró cić do nor mal no ści, w któ rej sło wo jest
sło wem, a nie fej kiem, za któ ry nikt nie od po wia da,
wie dza wie dzą, a nie ste kiem słów po twier dza ją cym
z gó ry za ło żo ną te zę, in for ma cja in for ma cją, a nie
pro pa gan dą, a księ gar nia miej scem ku po wa nia
ksią żek, a nie miej scem roz pa la nia ognisk.

Mi mo wszyst ko, pe łen na dziei na lep sze ju tro,
chciał bym wam ży czyć wszyst kie go naj lep sze go
w No wym 2021 Ro ku. Przede wszyst kim zdro wia, ale
też szczę ścia (bo prze cież na Ti ta ni cu więk szość pa -
sa że rów by ła zdro wa), wza jem ne go sza cun ku, mi ło -
ści i mo że jesz cze cze goś tak ba nal ne go, ale za ra zem
tak rzad kie go ostat nio wo kół nas – nor mal no ści.

Prze my sław Mich na
XXXVI WAM

18.11.2020
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„Ż oł nie rze, z da le kie go Po le sia, znad Na rwi…”
tak za czy nał się ostat ni roz kaz gen. bryg.

Fran cisz ka Kle eber ga, do wód cy SGO (Sa mo dziel -
nej Gru py Ope ra cyj nej) „Po le sie”, wy da ny we wsi
Hor dzież ka, na skra ju La su Gu łow skie go, w oko li -
cach Koc ka na Lu belsz czyź nie w dniu ka pi tu la cji
wojsk pol skich, w nie dzie lę, 5 paź dzier ni ka 1939.
Las Gu łow ski, w któ rym Woj sko Pol skie roz bra ja ło
się po ostat niej re gu lar nej bi twie w Woj nie Obron -
nej 1939 r., był przez dzie się cio le cia Mek ką „po szu -
ki wa czy skar bów” z wy kry wa cza mi me ta lu,
do któ rych przez ćwierć wie ku na le ża łem i ja.
W okre sie „nie słusz nie mi nio nym” by ło to ra do sne,
eks cy tu ją ce za ję cie, cie szą ce się ogól ną sym pa tią,
po łą czo ne z dresz czy kiem emo cji. Po wpro wa dze -
niu w ro ku 2006 usta wy o ochro nie za byt ków pro -
ce der ten zo stał za ka za ny, był trak to wa ny ja ko
wy kro cze nie, a od kil ku lat, po za ostrze niu, ja ko
prze stęp stwo, za któ re moż na wy lą do wać w kry mi -

na le. Jak w lu do wym po rze ka dle „i szlag tra fił Pan -
nę Mło dą”. Po do nie sie niu o po szu ki wa czach w le -
sie, czy na po lu, de li kwent mo że spo dzie wać się
prze pad ku sprzę tu elek tro nicz ne go war to ści kil ku
ty się cy zło tych, re wi zji w do mu, piw ni cy, szo pie, ko -
mór ce, gdzie coś za wsze znaj dą, bo jak czło wiek la -
ta mi cho dzi z wy kry wa czem, to ni cze go nie
prze pu ści i wszyst ko do do mu przy nie sie. Usta wa,
na wszel ki wy pa dek „gu mo wa”, mie ści w so bie
wszyst ko. Za „istot ną część bro ni” moż na uznać
sko ro do wa ny ma ga zy nek, za mek ka ra bi no wy, lu fę
ka ra bi nu skła da ją cą się z sa mej rdzy, jak i pi sto le -
to wą rę ko jeść do rkm (ręcz ne go ka ra bi nu ma szy -
no we go) Brow ning „z epo ki”, we dle uzna nia
od „wi zy tu ją ce go” po li cjan ta, któ ry na bro ni prze -
waż nie zna się jak przy sło wio wy „wilk na gwiaz -
dach”. Mo je mu bra tu, zbie ra czo wi i ko lek cjo ne ro wi
od dziec ka, po ta kiej wi zy cie w do mu pięć lat ze szło
na włó cze niu się po są dach, na pró bach udo wad -

Gajówka „Ofiara”
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nia niu pa ni sę dzi, że nie jest wiel błą dem. Eks per ty -
zy fa chow ców czy z tej bro ni, le ża ku ją cej w zie mi
kil ka dzie siąt lat, nie strze la no „ostat nio”. Jak w wie -
lu te go ty pu ra do snej twór czo ści le gi sla cyj nej, „wy -
la no dziec ko z ką pie lą”. Jak w wie lu wy pad kach
„śle py los” do po mógł mi. Wraz z tą usta wą po ja wi -
ły się mo je kło po ty z cho dze niem, sprzę tu po szu ki -
waw cze go po zby łem się, po zo sta ły wspo mnie nia,
no stal gia i kil ka sza bel na ścia nie nad łóż kiem. I nie -
za po mnia ne wra że nia, któ rych żad na usta wa ani
zmia na, do bra czy jesz cze lep sza, nie jest w sta nie
mi ode brać. Tak jak mo ment odej ścia na eme ry tu -
rę, zu peł nie nie pla no wa ny, uwol nił mnie od or ga ni -
za cyj nych pro ble mów z „ko ro no wa nym wi ru sem”.
Tak to w ży ciu by wa, że de cy zje cza sa mi po dej mu -
je za nas los. „Na los szczę ścia, Bal ta za rze” (film
fran cu ski z ro ku 1966, li rycz na opo wieść o lo sach
osioł ka Bal ta za ra) „Tyl ko ko ni, tyl ko ko ni żal” (Osiec -
ka/Ro do wicz, „Dziś praw dzi wych Cy ga nów już nie
ma”).

Kto był wychowany w domu w duchu
patriotycznym ten wie, a inni musieli korzystać z tego
wychowania w Wojskowej Akademii Medycznej,
Naszej Nieboszczce Akademii przy ulicy Źródłowej
52 w mieście Łodzi i wiedzą, że „Honor służby jest
jak sztandar żołnierza, z którym żołnierz rozstaje się
razem z życiem” (Józef Piłsudski, Marszałek Polski).
Dlatego też poszukiwanie i odnalezienie sztandaru
wojskowego z kampanii wrześniowej 1939 jest dla
poszukiwacza największym przeżyciem. Na
poszukiwaniach sztandarów wrześniowych zeszło mi
ćwierć wieku, ogłaszanie się w prasie, w telewizji,
zbieranie relacji, żyjących jeszcze wtedy
bezpośrednich świadków wydarzeń, podróże po
Polsce. Rozmowy z ciekawymi ludźmi, kilkaset
relacji, wiele nieznanych faktów, publikacje, tysiące
przejechanych kilometrów. Sztandaru nie było mi
dane odnaleźć, ale orła od sztandaru 26. pułku
ułanów – tak! Oddawałem się temu tak jak każdy
amator, jak mówią „pasjonat”, bez reszty. Ale warto
było. Szukając tych sztandarów do głowy by mi nie
przyszło żebym mógł ten sztandar sprzedać. Ale
czasy się zmieniają i ludzie również. Wyrosły już
pokolenia młodzieży, które nie mają pojęcia co to i
po co jest wojsko. Kiedyś mówiono: „wojsko jest
szkołą życia”, bo i było! Dzisiaj znalazca o ile przy
okazji nie zniszczy, jeśli będzie przechowywał stary
płat sztandaru w nieodpowiednich warunkach,
pozwoli na jego samozniszczenie.

A trzyma w tych warunkach, gdyż: primo – widzi
przed sobą nie symbol, ale pięćdziesiąt, sto, trzysta
tysięcy złotych, suma zależna od fantazji znalazcy,
nic go nie obchodzi, że pod tym sztandarem
defilował kiedyś pułk, że w obronie tego sztandaru

ginęli żołnierze; secundo – boi się do tego
znalezienia głośno przyznać, gdyż boi się
przeszukania swego „obejścia” i kłopotów z tym
związanych. W normalnych warunkach byłby
pokazany w głównym wydaniu dziennika TVP jako
wspaniały znalazca, patriota, człowiek honoru, od
ministra obrony otrzymałby męski uścisk dłoni,
zdjęcie ze „swym” sztandarem, przyzwoitą nagrodę
pieniężną, wysokością której nie musiałby się
nigdzie chwalić, ale której wysokości nikt nie
musiałby się wstydzić, a od dyrektora MWP
(Muzeum Wojska Polskiego) dożywotnią kartę
wstępu do muzeum dla siebie i rodziny. W ten
sposób znalazca znalazłby się w księdze
pamiątkowej MWP, a sztandar w kolekcji, w
towarzystwie innych sztandarów wrześniowych. Tak
powinno być w warunkach normalnych. A tak
sztandar pułkowy 4. DAK (Dywizjonu Artylerii
Konnej) z Suwałk odnaleziony kilka lat temu w
okolicy tytułowej gajówki „Ofiara” w Lesie
Gułowskim, w miejscu kapitulacji, w stanie idealnym
(mam zdjęcia), jest gdzieś, znalazca boi się ze mną
skontaktować, a chodzi mi tylko o okoliczności
odnalezienia, gdyż chciałbym ładnie zakończyć
artykuł o sztandarze rozpoczęty 25 lat temu.
Ukoronować tą relacją kilkadziesiąt posiadanych
relacji na jego temat. Jestem uparty, ale czy osiągnę
cel? Kiedyś, kiedyś dyrektorem MWP był oficer,
historyk wojskowości. Wiedział co należało do jego
obowiązków, potem byli to emerytowani wojskowi,
ale kochający wojsko. Gdy jeszcze pracowałem,
zaprosiłem na kawę dyrektora MWP, pragnąc
rozplątać ten węzeł gordyjski. Przyszedł młodzian,
wieku mu nie wymawiam, każdy był kiedyś młody,
obejrzał zdjęcia sztandaru, ale gdybym chciał
powiedzieć, że wywarły na nim piorunujące
wrażenie to musiałbym skłamać, a nie wyglądał na
osobę zorientowaną w temacie. Czasy takie, że
zainteresowanie naszą własną historią, nawet wśród
wojskowych, wyraźnie maleje. Kolega z mojego
macierzystego Kursu VII, Marian Kalemba stwierdził
we wspomnieniach okolicznościowych: „Kogo to
wszystko może dzisiaj obchodzić, no chyba, że
Włodka Kuźmę!”.

A tytułowa gajówka „Ofiara”, przed którą
defilowali żołnierze SGO „Polesie”, idąc do niewoli
po ostatniej bitwie? Przed kilkoma laty została po
prostu rozebrana, a wiatr zawiał ślady! Pamiętajmy,
skąd jesteśmy!

Włodzimierz „Wowka” Kuźma
M.p. 5 października 2020 

w 81. rocznicę Bitwy pod Kockiem Kurs VIII.
„Ciemiorków”
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Sier pień jest naj bar dziej war szaw skim ze wszyst kich mie -
się cy. Od cho dzisz w sierp niu ja ko cór ka po wstań czych ro -
dzi ców. Pew nie gdy byś ży ła w okre sie Po wsta nia
War szaw skie go, to by ła byś uro czą sa ni ta riusz ką lub łącz -
nicz ką.

By łaś żo ną wspa nia łe go kar dio lo ga prof. Lesz ka Ku bi ka,
któ ry tak że za wcze śnie od szedł.

Ode szłaś, ko cha na Kry siu, w sierp niu, tak jak od szedł je -
den z Two ich ulu bio nych po etów – Krzysz tof Ka mil Ba czyń -
ski. On na zglisz czach zrów na nej z zie mią, za dy mio nej
War sza wy wi dział w swo ich utwo rach skra wek błę kit ne go nie -
ba.

Za bie rasz ze so bą, Kry siu, też frag ment błę kit ne go nie ba,
bo pew nie do bry Bóg chce mieć Cie bie przy so bie.

Ale zo sta wiasz nam swo je pięk ne, szla chet ne ser ce i tę
cząst kę Two je go ser ca na za wsze za cho wa my w na szej pa -
mię ci.

Zo sta wiasz też nam coś bar dziej trwa łe go i naj cen niej sze -
go – swo ją mat czy ną mi łość do Ra fa ła i bab ci ną mi łość
do Mar tyn ki i Ja sia oraz swo je czy ste su mie nie le kar skie.

By łaś wspa nia łym, szla chet nym, bez in te re sow nym le ka -
rzem, ob da rzo na by łaś de li kat no ścią i czu ło ścią, ele gan cją,
wiel ką kul tu rą i fi ne zyj nym po czu ciem hu mo ru.

Ko cha łaś an tycz ny świat, by łaś ob da rzo na licz ny mi ta len ta -
mi, z któ rych prio ry te tem by ło fo to gra fo wa nie. Ro bi łaś zdję cia
ser cem. Two je pej za że, te afry kań skie i eu ro pej skie, to de li kat -
ne ob ra zy Two ich my śli i emo cji. Przed sta wia łaś też na fo to gra -
fiach zwie rzę ta i zwy kłych lu dzi z ich uczu cia mi. Two je zdję cia
to „ukra dzio ne ży ciu chwi le, jak kro ple ro sy za mar z nię te, jak za -
trzy ma ny lot w bursz ty nie, jak nie speł nio ne ludz kie szczę ście”
(frag ment wier sza Lu si Ogiń skiej).

Od cho dzisz i nie spo sób wy ra zić na szej wdzięcz no ści
za te wszyst kie ura to wa ne przez Cie bie ko bie ty i dzie ci.

Je ste śmy wdzięcz ni, że mo gli śmy być tak bli sko Cie bie.
Nasz wiel ki po eta, Cy prian Ka mil Nor wid po wie dział, że z rze -
czy te go świa ta po zo sta nie tyl ko po ezja i do broć, ale my ślę,
że po zo sta nie rów nież mi łość, któ ra wszyst ko zwy cię ży, po -
zo sta nie tę sk no ta, któ ra nas przy bli ży i po zo sta nie na dzie ja,
że kie dyś się zno wu spo tka my.

Ko cha na Kry siu – za wsze z na mi by łaś, je steś i bę dziesz,
jak po wie dział ksiądz po eta Jan Twar dow ski: „bę dziesz
na dłu żej niż na za wsze”.

Ma rek Ku lej
Ga bi net Or to pe dycz ny

CePeLek

Wdzięk
i delikatność
(pamięci dr n. med. Krystyny Karlińskiej-Kubik,
specjalisty ginekologa położnika)

„Miłość”

O nieba płynnych pogód,
o ptaki, o natchnienia.
Nie wydeptana ziemia,
nie wyśpiewane Bogu
te drzewa, te kaskady
iskier, ten oddech nieba,
w ramionach jak w kolebach
zamknięty. Jak cokoły
drzewa z szumem na poły;
serca jak dzbany łaski,
takie serca jak gwiazdki,
takie oczu obłoki,
taki lot – za wysoki.

Słońce, słońce w ramionach
czy twego ciała kryształ
pełen owoców białych,
gdzie zdrój zielony tryska,
gdzie oczy miękkie w mroku
tak pół mnie, a pół Bogu.

Twych kroków korowody
w urojonych alejach,
twe odbicia u wody
jak w pragnieniach,
w nadziejach.
Twoje usta u źródeł
to syte, to znów głodne,
i twój śmiech, i płakanie
nie odpłynie, zostanie.
Uniosę je, przeniosę
jak ramionami – głosem,
w czas daleki, wysoko,
w obcowanie obłokom.

Krzysztof Kamil Baczyński
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Po ukoń cze niu Li ceum Ogól no kształ cą ce go
im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Chrza no wie w 1974 ro ku
stu dio wał na Wy dzia le Le kar skim Woj sko wej Aka de -
mii Me dycz nej w Ło dzi (XVII kurs) w la tach 1974–1980.
Staż po dy plo mo wy od był w 5. Woj sko wym Szpi ta lu
Kli nicz nym w Kra ko wie i w WIML w War sza wie.

Po ukoń cze niu sta żu po dy plo mo we go zo stał
skie ro wa ny na sta no wi sko le ka rza JW 1691
w Oświę ci miu, gdzie pra co wał w la tach 1981–1987.

Od 1987 ro ku Je go dal szy roz wój za wo do wy
zwią za ny był z 21. Woj sko wym Szpi ta lem Uzdro wi -
sko wo -Re ha bi li ta cyj nym w Bu sku Zdro ju:
• w latach 1987–1992 praca na stanowisku

starszego asystenta Oddziału Szpitalnego
21. WSzU-R,

• w latach 1992–1994 praca na stanowisku
Kierownika Zakładu Przyrodoleczniczego
21. WSzU-R,

• w latach 1994–2000 praca na stanowisku
Ordynatora Oddziału Szpitalnego 21. WSzU-R,

• od 2000 roku pracował na stanowisku
Ordynatora Oddziału Rehabilitacji
Narządu Ruchu.
Po sia dał spe cja li za cję II stop nia w za kre sie cho -

rób we wnętrz nych i spe cja li za cję II stop nia z za kre -
su re ha bi li ta cji me dycz nej oraz ukoń czył stu dia
po dy plo mo we w za kre sie Or ga ni za cji i Za rzą dza nia
w Służ bie Zdro wia.

W la tach 2006–2015 pra co wał w Świę to krzy skiej
Szko le Wyż szej na kie run ku fi zjo te ra pii, gdzie był
pro mo to rem prac li cen cjac kich.

Był rów nież kie row ni kiem spe cja li za cji 2 le ka rzy
na I sto pień z cho rób we wnętrz nych i 6 le ka rzy na II sto -
pień spe cja li za cji z za kre su re ha bi li ta cji me dycz nej.

In te re so wał się ję zy ka mi ob cy mi. Po sia dał zna -
jo mość ję zy ka nie miec kie go w stop niu bie głym, ję -
zy ka ro syj skie go w stop niu do brym i ję zy ka
hisz pań skie go w stop niu pod sta wo wym.

W 2019 roku za całokształt pracy zawodowej
został odznaczony „Medalem Złotym Za Długoletnią
Służbę” przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Prze wód dok tor ski lek. Ma cie ja Ża ka zo stał otwar -
ty na Po sie dze niu Ra dy Wy dzia łu Fi zjo te ra pii UM
w dniu 4 paź dzier ni ka 2005 ro ku, któ re go pro mo to -
rem zo stał prof. zw. dr hab. n. med. Ju rek Ol szew ski.

Pu blicz na obro na pra cy dok tor skiej lek. Ma cie ja

Ża ka pt: „Ana li za sy tu acji spo łecz nej i po trzeb me -
dycz nych oraz wy ni ków le cze nia cho rych w 21. Woj -
sko wym Szpi ta lu Uzdro wi sko wo -Re ha bi li ta cyj nym
w Bu sku -Zdro ju” od by ła się 6 grud nia 2005 ro ku.

Re cen zen ta mi pra cy dok tor skiej lek. Ma cie ja Ża -
ka by li prof. dr hab. n. med. An drzej Bu czyń ski i dr
hab. n. med. prof. nadzw. UMK Woj ciech Ha gner.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem
wiadomość o śmierci Kolegi i mojego doktoranta
Macieja Żaka.

Za słu żo ny i uzna ny oraz ce nio ny spe cja li sta
w dzie dzi nie cho rób we wnętrz nych i re ha bi li ta cji le -
karz , dr n. med. Ma ciej Żak zmarł 7 li sto pa da 2020,
wal cząc w szpi ta lu z cho ro bą.

Przez wiele lat kierował Oddziałem Rehabilitacji
Narządu Ruchu w 21. Wojskowym Szpitalu
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju.

Wspo mi na ją go tak że ko le dzy le ka rze, dy rek cja
i per so nel tego szpitala, któ rzy stra ci li wspa nia łe go
ko le gę na któ re go za wsze mo gli li czyć.

ppłk w st. spocz. dr n. med.
Maciej Żak

1955–2020
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Był do brym czło wie kiem, cu dow nym mę żem, oj -
cem i dziad kiem, i tak go za pa mię ta naj bliż sza ro -
dzi na, na to miast ko le dzy z XVII Kur su Woj sko wej
Aka de mii Me dycz nej w Ło dzi, ja ko wspa nia łe go
i cie płe go pod cho rą że go i le ka rza.

Z ko lei, ja ko ko le ga z XVII kur su WAM i pro mo -
tor dok to ra tu dzię ku ję Ci Mać ku za współ pra cę,
spo czy waj w po ko ju, na za wsze po zo sta niesz
w mo jej pa mię ci. Bę dzie nam Cie bie bar dzo bra ko -
wa ło.

Msza Święta Żałobna odprawiona została w dniu
12.11.2020 roku w kaplicy cmentarnej w Busku-
Zdroju, a następnie nastąpiło odprowadzenie urny
z prochami na miejsce wiecznego spoczynku.

Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego
żalu i współczucia.

Prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski
Kierownik Kliniki Otolaryngologii

Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Śp.

lek. Piotr Russek
18.01.1969–05.10.2020

Śp.

lek. Józef Stępień
19.03.1956–16.10.2020

Śp.

dr n. med. Jacek Szarek
17.08.1939–23.10.2020

Zachowajmy Ich w naszej pamięci!

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi
wieloletniego Zastępcy Komendanta 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego

z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

płk. rez. lek. Wiesława Ruszkowskiego
z serca płynące wyrazy głębokiego współczucia

dla całej Rodziny
składa

Komendant
107. Szpitala wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

płk lek. Artur Bobruk



Włodzimierz „Wowka” Kuźma

Wspomnienia jesienne
Wspomnienia jesienne w obrazy brzemienne,
Obrazy kolorowe i listopadowa, lśniąca mgła,
Żółty liść topoli upadł przed okno kuchenne,
Nie ma liści na drzewach, w domu nie ma psa.

Śpi już tatarak na stawie, śpi łąka nad rzeką,
Tylko patrzeć przyjdzie przymrozek poranny,
Ciepło słońca osłabnie, znów odejdzie daleko,
Tylko patrzeć, z tęsknoty będą drżały panny.

W ciepłych futrach będą grzały swoje serca,
Wypełnione uczuciem, miłością i nadzieją,
Aby dotrwać do wiosny kwietnego kobierca,
Już serca biją mocniej, już oczy się śmieją.

Jeszcze zdrowo bezlistną przetrwać jesień,
Dzielnie przetrwać białe i śliskie uroki zimy,
Tylko patrzeć jak kwiatem zauroczy kwiecień,
Jak uważacie, zdążymy? Na pewno zdążymy!

Żółkną stare kalendarze, mgła zasnuwa czas,
Niknie dym z ogniska, płowieją wspomnienia,
Wierna zawsze nadzieja pozostaje w nas,
Nadal pełne kolorów młodzieńcze marzenia.

Gdzie wszystko przepadło, pamięć figle płata,
Odchodzi kolorowa jesień i nastroje zmienne,
Łagodnie we mgle spowite, dni, miesiące, lata,
Czas płynie, z nim płyną wspomnienia jesienne.

(8.11.2020)
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