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Nie ma dnia bez
wi ru sa

Czy to ko niec ro ku, czy no we go
po czą tek, to te ma ty ka wi ru so wa sta -
ła się ab so lut nym li de rem roz mów,
na uko wych ana liz, nie zli czo nych
teo rii spi sko wych. W ta kim to nie za -
bu rze nia dys try bu cji szcze pion ki za -
po wia da nej przez rząd z koń cem
ubie głe go ro ku wy su nę ły się
na plan pierw szy. Szcze pion ki ni by
po wo li spły wa ją do tzw. pla có wek
wę zło wych, któ re są cen tra mi dla
szcze pień i do któ rych po win ni śmy
się za pi sać, by do stać ją w fa zie 0,
ale zmie nia ją ce się ter mi ny bądź
kom plet ny brak in for ma cji po wo du -
ją cha os i znie chę ce nie. Krą żą ce
opo wie ści spi sko we, roz sie wa ne

nie ste ty tak że przez le ka rzy (sic!) za -
pew ne znaj dą dla nich swój fi nał
w po stę po wa niach Okrę go wych
Rzecz ni ków IL, zaś hi ste ria nie któ -
rych śro do wisk, po za szcze pie niu
gru py ce le bry tów na war szaw skim
UMedzie, któ ra sta ła się głów nym te -
ma tem z po cząt ku ro ku, wca le nie
po pra wia at mos fe ry wo kół tak waż -
nej szcze pion ki, zwłasz cza przy sil -
nym dzia ła niu me dial nym lob by
an tysz cze pion ko we go. Na na szym
fo rum fejs bu ko wym za ob ser wo wa -
łem na to miast wie le wpi sów – do ku -
men ta cji, za miesz cza nych przez
ko le gów już za szcze pio nych, pod -
czas gdy sam jesz cze cze kam w go -
to wo ści bo jo wej na sy gnał. Okres
świą tecz ny i czas syl we stro wych im -
prez po ka za ły pew ne zmę cze nie lu -
dzi ca łą sy tu acją „na  ro do wej
kwa ran tan ny”, a utrzy ma nie więk -
szo ści ob ostrzeń w cza sie pla no wa -
nych fe rii zi mo wych wca le nie
po pra wia hu mo rów tym, któ rzy już
te raz ma ją pro ble my z wła sny mi po -
cie cha mi uczą cy mi się zdal nie i li czy -
li cho ciaż na chwi lę od prę że nia dla
dzie ci i sa mych sie bie.

No wy Rok przy nie sie też zmia ny
w or ga ni za cji sa me go biu ra na szej
izby, któ re pla nu ję prze pro wa dzić
de cy zyj nie na naj bliż szym Zjeź dzie
WIL (ma rzec 2021). Po mysł kieł ko -
wał we mnie od po cząt ku ka den cji,

ale róż ne czyn ni ki po wo do wa ły
prze su wa nie tych że na dal szy plan.
Więk szość trud no ści ma my chwi lo -
wo za so bą i ca łe szczę ście, bo
i pra cow ni cy ma ją sie dzi bę i pra cu -
ją bar dziej w biu rze jak zdal nie i są
do Wa szej dys po zy cji jak za sta rych
cza sów tyl ko w no wym miej scu.
Sie dzi ba przy Je lin ka po wo li krzep -
nie, ale jak wie cie to nie ko niec te -
go te ma tu i nie zwal nia my tem pa
w po szu ki wa niach fi nal nej lo ka li za -
cji. Chciał bym bar dzo, by zjazd
mógł od być się po sta re mu, ale
chyba do tego czasu rząd nie
zmieni ob ostrzeń w kwe stii wiel ko -
ści zgro ma dzeń i bę dzie my ob ra -
do wać we wła snych do mach,
z ekra na mi mo ni to rów przed ocza -
mi. Ta ka sy tu acja bar dzo utrud nia
też kwe stie wy róż nia nia na szych
ko le ża nek i ko le gów za pra cę
na rzecz izby i śro do wi ska, bo nic
bar dziej nie do da je bla sku do pre -
zen tu jak świa tła fle szy. Po cze ka my
i zo ba czy my, prze cież nikt z nas nie
wie rzy, że ta ka sy tu acja bę dzie
trwa ła w nie skoń czo ność.

Zwłasz cza te raz, w pra cy, nie
za po mi naj my o pięk nych sło wach
Mi ko ła ja Go go la:

W rę kach do bre go le ka rza i wo -
da sta je się le kar stwem.

Wasz Pre zes

Szpalta Prezesa
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W po sie dze niu Ra dy Le kar skiej Woj sko wej Izby
Le kar skiej wzię ło udział 19 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, przed sta wił po rzą dek po sie dze nia. Po je -
go za twier dze niu omó wio no spra wy zwią za ne
ze szcze pie nia mi prze ciw ko Co vid -19, od wo ła nie
przez NRL ze sta no wi ska wi ce pre ze sa, dr Jac ka Ko -
za kie wi cza, ewen tu al ne wy da wa nie na ka zów pra cy
w związ ku z pan de mią przez wo je wo dów oraz spra -
wy zwią za ne z za trud nie niem le ka rzy i le ka rzy den -
ty stów, cu dzo ziem ców spo za UE.

Od no śnie szcze pień prze ciw ko Co vid -19 to każ -
dy le karz i le karz den ty sta ma moż li wość za szcze -
pie nia się w tzw. szpi ta lach wę zło wych. Do ty czy to
wszyst kich pra cu ją cych za rów no w pu blicz nych, jak
i nie pu blicz nych pod mio tach ochro ny zdro wia.

Spo ro emo cji bu dzi za pis w usta wie mó wią cy
o uła twio nej ścież ce uzy ska nia pra wa wy ko nywa nia
za wo du przez cu dzo ziem ców spo za UE. W no cy
z 17 na 18 grud nia Sejm RP dwu krot nie gło so wał
nad uchwa łą Se na tu RP o od rzu ce niu w ca ło ści
usta wy o zmia nie nie któ rych ustaw w ce lu za pew -
nie nia w okre sie ogło sze nia sta nu za gro że nia epi -
de micz ne go lub sta nu epi de mii kadr me dycz nych.

Usta wa zo sta ła ne ga tyw nie oce nio na przez Se -
nat, któ ry w gło so wa niu ją od rzu cił. Jesz cze w tym
sa mym dniu usta wą za jął się Sejm i w wy ni ku gło -
so wa nia nie uda ło się od rzu cić usta wy Se na tu. Sej -
mo wi za bra kło 2 gło sów. Zgło szo ny zo stał przez
po słów PiS wnio sek o re asump cję gło so wa nia,
a w prze pro wa dzo nym po now nym gło so wa niu
nad uchwa łą Se na tu wnio sek o jej od rzu ce nie zdo -
był wy ma ga ną więk szość. Wi dać strasz ną de ter mi -
na cję obec nej wła dzy w do pusz cze niu do pra cy
w pol skich szpi ta lach per so ne lu spo za UE bez we -
ry fi ka cji kwa li fi ka cji za wo do wych, czy zna jo mo ści ję -
zy ka pol skie go.

Na stęp nie, na wnio sek kol. A. Płach ty pod ję to
uchwa łę o zwo ła niu w dniu 19.03.2021 r. w War sza -
wie, XXXIX Zjaz du Le ka rzy i Le ka rzy Den ty stów Woj -
sko wej Izby Le kar skiej.

W ko lej nym punk cie po sie dze nia, na wnio sek
kol. Zb.Za rę by, pod ję to 38 uchwał w spra wie do ko -
na nia wpi sów do re je stru prak tyk, skre śleń i zmian
ad re su. Pod ję to tak że jed ną uchwa łę 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
le ka rza, któ rzy zdał LEK i za koń czył staż po dy plo -
mo wy.

Wy ty po wa no tak że, ja ko przed sta wi cie la WIL,
kol. K. Szczu ra do ko mi sji kon kur so wej na sta no wi -
sko zastępcy Ko men dan ta ds. Lecz nic twa w 109.
SzW z Przy chod nią w Szcze ci nie.

Kol. S. An to sie wicz przed sta wił wnio ski o zwrot
kosz tów le ka rzom za uczest nic two w kon gre sach,
zjaz dach, kur sach do sko na lą cych oraz za za kup
po mo cy na uko wych. Ra da Le kar ska pod ję ła 12
uchwał o zwro cie kosz tów.

Spra wy fi nan so we przed sta wił kol. P. Jam ro zik.
Ra da Le kar ska pod ję ła uchwa ły w spra wie:
• przyznania zapomogi w związku ze śmiercią

lekarza-członka WIL – 2 uchwały
• przyznania zapomogi na pokrycie kosztów

leczenia lekarza członka WIL – 1 uchwała.
Ra da Le kar ska przy ję ła uchwa łą Pro wi zo rium

bu dże to we Woj sko wej Izby Le kar skiej na 2021 rok,
któ re obo wią zu je do dnia uchwa le nia bu dże tu.

Na stęp nie pre zes WIL i człon ko wie Ra dy omó -
wi li pla no wa ne zmia ny w związ ku z opty ma li za cją
funk cjo no wa nia Biu ra WIL. Omó wio no ko niecz ność
zmian w struk tu rach biu ra, jak i ko niecz ność zmian
w Re gu la mi nie Pra cy Biu ra.

Dys ku to wa no rów nież nad ko niecz no ścią pod -
ję cia de cy zji od no śnie za ku pu sta łej sie dzi by Woj -
sko wej Izby Le kar skiej. Ra da jed no gło śnie
upo waż ni ła człon ków Pre zy dium do roz po czę cia
pro ce dur za ku po wych wy bra ne go obiek tu i do ko -
na nia w nim au dy tu.

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 Ra dy Le kar skiej WIL
18.12.2020 r.
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Na podstawie art. 114 ust. 3 i art. 26 ust. 2
ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965) oraz § 3 pkt. 2 Uchwały
nr 14/18/VIII XXXVI Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby
Lekarskiej z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie zasad
gospodarki finansowej Wojskowej Izby Lekarskiej
– uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Przyjmuje się prowizorium budżetowe na

2021 rok, stanowiące załączniki nr 1 do niniejszej
uchwały.

2. Prowizorium obowiązuje do dnia uchwalenia
budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2362/20/VIII
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego Wojskowej Izby Lekarskiej na rok 2021

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o izbach
lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 965) uchwala się, co następuje:

§ 1
Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej

postanawia zwołać XXXIX Zjazd Lekarzy
Wojskowej Izby Lekarskiej na dzień 19
marca 2021 r. w Warszawie.

§ 2
Powołuje się Komitet Organizacyjny Zjazdu

w składzie:
Przewodniczący:

• kol. Jacek Woszczyk
Wiceprzewodniczący:

• kol. Marzena Mokwa-Krupowies
• kol. Mariusz Goniewicz

Członkowie:
• p. Renata Formicka
• p. Katarzyna Stankiewicz
• p. Bogdan Sieradzki

§ 3
Komitet Organizacyjny zapewni realizację

całokształtu przedsięwzięć związanych
z przygotowaniem do przeprowadzenia Zjazdu.

§ 4
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się

Sekretarzowi Rady Lekarskiej WIL.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2366/20/VIII
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie zwołania XXXIX Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

SEKRETARZ
RADY LEKARSKIEJ WIL

płk rez. dr n. med. Piotr JAMROZIK

PREZES
RADY LEKARSKIEJ WIL

ppłk rez. lek. Artur PŁACHTA

SEKRETARZ
RADY LEKARSKIEJ WIL

płk rez. dr n. med. Piotr JAMROZIK

PREZES
RADY LEKARSKIEJ WIL

ppłk rez. lek. Artur PŁACHTA
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Prowizorium budżetowe na 2021 rokt

Konto Wyszczególnienie rodzajowych /
funkcjonalnych

ogółem
2021r. Koszty działalności samorządowej Koszty zadań przejętych od administracji państwowej Pozostałe

Razem
Koszty
ogólno
-sam.

Koszty
wydaw.

biuletynu
„Skalpel” 

Razem
Koszty.
Rej.Lek.
i PWZ

Koszty
RZOZ

Koszty
Sądu Lek.

Koszty
Rej.Pryw.
Prakt.Lek

Koszty
Komisji
Bioe -

tycznej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

40 Koszty 3 093 401 2 405 390 2 158 821 246 570 649 225 142 883 149 546 269 562 87 234 38 785
410 Amortyzacja 10 140 8658 8658 0 1482 0 0 0 1482 0
411 Amortyzacja środków trwałych 10 140 8658 8658 0 1482 0 0 0 1482 0
412 Amortyzacja wyposażenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420 Zużycie materiałów 29 200 17 000 17 000 0 12 200 4500 1500 5000 1200 0
421 Zużycie mat. 27 200 15 000 15 000 0 12 200 4500 1500 5000 1200 0
422 Zakup literatury i wydawnictw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezerwa 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0
430 Usługi obce 472 800 382 160 186 160 196 000 90 240 23 900 18 000 27 900 20 440 400
431 Telekomunikacyjne 19 800 10 000 10 000 0 9800 2500 2500 2500 2300 0
432 Pocztowe 64 740 54 000 18 000 36 000 10 740 3000 3000 4000 740 0
433 Poligraficzne 160 000 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0
434 Remontowe 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0
435 Transportowe 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0
436 Komunalne 186 200 121 500 121 500 0 64 700 17 400 12 500 17 400 17 400 0
437 Bankowe 4900 4500 4500 0 0 0 0 0 0 400
438 Szkoleniowe 8000 3000 3000 0 5000 1000 0 4000 0 0
439 Inne 25 660 25 660 25 660 0 0 0 0 0 0 0

Rezerwa 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0
440 Wynagrodzenia 1 266 853 814 974 771 774 43 200 430 679 100 161 110 434 166 185 53 899 21 200
441 Wyn. z tyt umowy o pracę 752 571 435 371 435 371 0 306 000 67 824 68 976 120 816 48 384 11 200

442 Wyn.z tyt.prac zlec.o dzieło
i honoraria 350 700 248 500 205 300 43 200 92 200 25 200 34 500 32 500 0 10 000

443 Wyn.z tyt.świadczeń urlopowych 15 510 7755 7755 0 7755 1551 1551 3102 1551 0
444 Nagrody jubileuszowe 18 007 18 007 18 007 0 0 0 0 0 0 0
446 Nagrody, zapomogi, odprawy 71 000 71 000 71 000 0 0 0 0 0 0 0
447 Wynagrodzenie roczne 59 065 34 341 34 341 0 24 724 5586 5407 9767 3964 0

Rezerwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Konto Wyszczególnienie rodzajowych /
funkcjonalnych

ogółem
2021r. Koszty działalności samorządowej Koszty zadań przejętych od administracji państwowej Pozostałe

Razem
Koszty
ogólno -
-sam.

Koszty
wydaw.

biuletynu
„Skalpel” 

Razem
Koszty.
Rej.Lek.
i PWZ

Koszty
RZOZ

Koszty
Sądu Lek.

Koszty
Rej.Pryw.
Prakt.Lek

Koszty
Komisji
Bioetyki

450 Świadczenia 198 608 131 899 124 529 7370 64 524 14 322 14 512 25 477 10 213 2185
451 Świad. na rzecz prac. ZUS 198 608 131 899 124 529 7370 64 524 14 322 14 512 25 477 10 213 2185
460 Koszty podróży 15 600 12 500 12 500 0 3100 0 3100 0 0 0
461 Koszty podróży 6500 6000 6000 0 500 0 500 0 0 0
469 Ryczałty benzynowe 9100 6500 6500 0 2600 0 2600 0 0 0

Rezerwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
470 Pozostałe koszty 467 200 405 200 405 200 0 47 000 0 2000 45000 0 15 000
471 Koszty Zjazdu Budżetowego 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0

472 Koszty posiedz.RL, SL, RZOZ,
KB +catering 132 000 70 000 70 000 0 47 000 0 2000 45 000 0 15 000

473 Koszty reprezentacyjne 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0
474 Ubezpieczenie OC 100 000 100 000 100 000
475 BHP 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0
476 „LW”, kalendarz 44 000 44 000 44 000 0 0 0 0 0 0 0

477 Zapomogi, nagrody, inne
wsparcia finans. 114 000 114 000 114 000 0 0 0 0 0 0 0

479 Inne koszty (komuptery,
naprawa sprzętu) 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0

Rezerwa 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0
480 Odpisy i wsparcja finansowe 633 000 633 000 633 000 0 0 0 0 0 0 0
481 Odpis na NIL 15% sc. 354 000 354 000 354 000 0 0 0 0 0 0 0
482 Komisja Sportu i Rekreacji 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0
483 Komisja Młodych Lekarzy 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0
484 Komisja Historyczna 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0
485 Komisja Stomatologiczna 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0
486 Komisja Emerytów i Rencistów 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0

487 Komisja Etyki, Pełnom.ds.
zdrowia lek./lek. dent. 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0

488 Komisja Kształcenia i Nauki,
ODZ lek/lek.dent. 180 000 180 000 180 000 0 0 0 0 0 0 0

489 Inne Dotacje 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0
Rezerwa 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0
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Koleżanki i Koledzy!
W ślad za rozmowami prowadzonymi z przedstawicielami

Ministerstwa Zdrowia informuję, że resort podjął się zorganizowania wsparcia
finansowego dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19.

Minister Zdrowia może wnioskować o przyznanie przez Prezesa Rady
Ministrów rent specjalnych owdowiałym i osieroconym członkom rodzin

lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID-19 (na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń
społecznych), przy czym zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek

z wykonywaniem zawodu.

W celu złożenia ww. wniosku wymagane jest wypełnienie załączonej na
następnej stronie tabeli i przesłanie na adres j.bizon@hipokrates.org

Niestety należy pamiętać, że przy gromadzeniu, przetwarzaniu
i przekazywaniu danych obowiązują przepisy RODO. Przy przesyłaniu dalej

powyższych informacji należy dodać:
Przekazanie danych osobowych jest równoznaczne z:

• wyrażeniem zgody na udostępnienie przez (dane właściwej ORL) zawartych
w formularzu danych osobowych do Naczelnej Izby Lekarskiej, mieszczącej
się przy ul. Sobieskiego 110, 00–764 Warszawa, w celu udzielenia pomocy

w uzyskaniu od Ministerstwa Zdrowia wsparcia finansowego dla rodzin lekarzy
zmarłych na COVID-19

• wyrażeniem zgody na udostępnienie przez Naczelną Izbę Lekarską,
mieszczącą się przy ul. Sobieskiego 110, 00–764 Warszawa zawartych

w formularzu danych osobowych do Ministerstwa Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa w celu wnioskowania Ministra Zdrowia
o przyznanie przez Prezesa Rady Ministrów rent specjalnych na podstawie

art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
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Ja ko głów ną pod sta wę dla świad -
czeń te le me dycz nych wska zać

na le ży art. 3 ust. 1 Usta wy z dnia 15
kwiet nia 2011 r. o dzia łal no ści lecz -
ni czej: „Dzia łal ność lecz ni cza po -
le ga na udzie la niu świad czeń zdro -
wot nych. Świad cze nia te mo gą być
udzie la ne za po śred nic twem sys -
te mów te le in for ma tycz nych lub sys -
te mów łącz no ści”. Od 5 li sto pa -
da 2019 r. roz po rzą dze niem mi ni -
stra zdro wia w spra wie świad czeń
gwa ran to wa nych z za kre su pod -
sta wo wej opie ki zdro wot nej wpro -
wa dzo no moż li wość udzie la nia po -
rad me dycz nych przez te le fon za -
rów no przez le ka rzy, jak i pie lę -
gniar ki i po łoż ne oraz fi zjo te ra peu -
tów. Te le po ra da jest roz li cza na w ra -
mach umo wy z NFZ. NFZ do pusz -
cza rów nież roz li cze nie te le po rad
w AOS oraz w in nych za kre sach,
w tym po rad re ali zo wa nych w ra -
mach pro gra mów le ko wych oraz
w ra mach opie ki psy chia trycz nej
i le cze nia uza leż nień.

W trak cie te le po ra dy le karz mo -
że nad zo ro wać ba da nie dia gno -
stycz ne wy ko ny wa ne sa mo dziel nie
przez pa cjen ta w do mu urzą dze -
niem te le me dycz nym np. EKG. Na -
le ży jed nak pa mię tać, iż le karz
udzie la ją cy te le po ra dy, or dy nu ją cy
w cza sie roz mo wy te le fo nicz nej le -
ki, po no si ta ką sa mą od po wie dzial -
ność za sta ran ność i rze tel ność,
jak by ba dał pa cjen ta oso bi ście.

Po ra da te le me dycz na sta no wi
więc świad cze nie zdro wot ne rów -
no praw ne do po ra dy le kar skiej
udzie la nej w spo sób tra dy cyj ny
(tj. przy jed no cze snej obec no ści
pa cjen ta). Prze pi sy pre cy zu ją kwe -
stie udzie la nia świad czeń nie tyl ko
w wa run kach am bu la to ryj nych, ale
rów nież na od le głość za po mo cą
sys te mów te le in for ma tycz nych lub
łącz no ści. Do udzie la nia świad czeń
te le me dycz nych moż na wy ko rzy -
stać te le fo ny, naj le piej smart fo ny,
lub in ne urzą dze nia z opcją roz mo -

wy w try bie wi deo, w tym de dy ko -
wa ne apli ka cje do ko mu ni ka cji
z moż li wo ścią trans mi sji dźwię ku
i ob ra zu.

Udzie la nie po rad te le me dycz -
nych do pusz czal ne jest w każ dym
przy pad ku je że li jest to zgod ne ze
wska za nia mi ak tu al nej wie dzy me -
dycz nej oraz speł nio ne są wszel kie
wy mo gi praw ne zwią za ne z da nym
świad cze niem. Po nad to przed
przy stą pie niem do udzie la nia po ra -
dy me dycz nej na le ży upraw do po -
dob nić toż sa mość pa cjen ta
po przez wy ko rzy sty wa nie por ta li
in ter ne to wych pa cjen ta lub
na przy kład po przez py ta nia kon -
tro l ne oraz uzy skać je go zgo dę
na te go ty pu for mę usłu gi. Po nad -
to le karz po wi nien za gwa ran to wać
ochro nę da nych oso bo wych pa -
cjen ta (RODO).

Te le po ra da tak jak kla sycz -
na po ra da me dycz na po win na być
udo ku men to wa na wraz z opi sem
me dycz nym i da ny mi pa cjen ta.

W związ ku z tym, udzie la jąc
świad czeń te le me dycz nych, na le -
ży pa mię tać o pod sta wo wych po -
win no ściach le ka rza: po stę po wać
zgod nie ze wska za nia mi ak tu al nej
wie dzy me dycz nej, do stęp ny mi
me to da mi i środ ka mi za po bie ga -
nia, roz po zna wa nia i le cze nia cho -
rób, zgod nie z za sa da mi ety ki
za wo do wej oraz z na le ży tą sta ran -
no ścią (art. 4 Usta wy z dnia 5 grud -
nia 1996 r. o za wo dach le ka rza
i le ka rza den ty sty).

Po ra da te le me dycz na kie ru je się
ty mi sa my mi za sa da mi od po wie -
dzial no ści za wo do wej, cy wil nej
i kar nej jak kla sycz ne świad cze nia
te le me dycz ne, a świad cze nio bior cy
przy słu gu ją wszyst kie pra wa pa -
cjen ta. Od po wie dzial ność cy wil -
na oce nia na jest z per spek ty wy
wi ny le ka rza, po nie sio nej przez pa -
cjen ta szko dy oraz związ ku przy czy -
no wo – skut ko we go po mię dzy
dzia ła niem le ka rza a po nie sio ną

przez pa cjen ta szko dą. Pa cjent mo -
że do cho dzić od po wie dzial no ści
rów nież na pod sta wie za war tej
umo wy – w tym przy pad ku od po -
wie dzial ność do ty czy szko dy po nie -
sio nej na sku tek nie wy ko na nia lub
nie na le ży te go wy ko na nia umo wy.

Le karz po no si rów nież od po -
wie dzial ność kar ną na przy kład
za spo wo do wa nie uszczerb ku
na zdro wiu bądź udzie la nie świad -
czeń bez upraw nień. Za sa dy od po -
wie dzial no ści kar nej są iden tycz ne
w przy pad ku kla sycz nej po ra dy jak
i te le po ra dy. Na le ży jesz cze pa mię -
tać, iż w sy tu acji za ist nie nia błę du
le ka rza za trud nio ne go na pod sta -
wie umo wy o pra cę od po wia da co
do za sa dy za trud nia ją cy go pod -
miot lecz ni czy, a w przy pad ku le ka -
rza kon trak to we go na pod sta wie
za war tej z nim umo wy.

Przed roz po czę ciem po ra dy
udzie la ją ca jej oso ba po win na po -
pro sić pa cjen ta o przy go to wa nie
do ku men ta cji me dycz nej oraz je że -
li sys tem te le in for ma tycz ny na to
ze zwa la po uczyć o moż li wo ści
prze sy ła nia do ku men tów, w tym
zdjęć. Udzie la ją cy te le po ra dy po wi -
nien rów nież prze pro wa dzić z pa -
cjen tem do kład ny wy wiad,
prze ka zać za le ce nia. Po wi nien
rów nież do kład nie wy tłu ma czyć
na czym po le ga te le po ra da.

Le karz mo że rów nież od mó wić
po ra dy w sy tu acji gdy pa cjent jest
agre syw ny, po spo ży ciu al ko ho lu,
nie mo gą cy udzie lić od po wie dzi,

Prze my sław Li gę zow ski
Rad ca praw ny
www.ligezowski.pl

Świadczenie pomocy medycznej na odległość
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Bia łe Ma mu ty Woj sko wej Służ by Zdro wia (BMWSZ)
to po ko le nie po wo jen ne, w Woj sko wej Aka de mii Me -
dycz nej, Na szej Nie boszcz ce Aka de mii przy uli cy Źró -
dło wej 52 w mie ście Ło dzi, po czę te za raz po za koń -
cze niu II Woj ny Świa to wej, w okre sie po cząt ków po ko -
jo wej sta bi li za cji. Cho ciaż do sta bi li za cji by ło jesz cze
da le ko, to jed nak ży cie i bio lo gia mia ły swo je pra wa.
Pa mię tam, gdy by łem w szko le pod sta wo wej, do ro -
ku 1960., po po łu dnia mi w na szych kla sach uzu peł nia li
swo je wy kształ ce nie mi li cjan ci i woj sko wi, któ rzy „nie
do ra sta li” do zaj mo wa nych sta no wisk. Nie któ rzy z cza -
sem do ro śli, a nie któ rzy nie, i po la tach ja ko „nie do -
rost ki” prze cho dzi li na „za słu żo ną” eme ry tu rę. Po ukoń -
cze niu stu diów, bę dąc wy kła dow cą w stu dium woj sko -
wym war szaw skiej Aka de mii Me dycz nej, tra fi łem z jej
ab sol wen ta mi na obóz woj sko wy do Wę go rze wa,
do pięk nej jed nost ki woj sko wej bry ga dy ar ty le rii, w pięk -
nych po nie miec kich ko sza rach obron nych na prze -
pięk nych je zio rach ma zur skich. Oko li ca ba jecz na,
pod wa run kiem, że przy je cha ło się na mie siąc i w do -
dat ku w okre sie wa ka cyj nym. Je śli ta uro cza miej sco -
wość by ła Miej scem Sta łej Dys lo ka cji (MSD), wte dy
wy glą da ła mniej cu kier ko wo, tak jak dla nie ży ją ce go
już Ry sia Ten de ren dy, le ka rza den ty sty z mo je go ro ku.
Ry sio miał wy gląd do bre go wo ja ka Szwej ka, te goż
wo ja ka po dej ście do służ by woj sko wej, wspa nia łe, fi -
ne zyj ne po czu cie hu mo ru, „ostre jak ży le ta”. Miej sco -
wy szef szta bu „upodo bał” go so bie ja ko ofia rę prze -
py ty wa nia z sy gna łów alar mo wych, co od by wa ło się
w cza sie co ty go dnio wych „roz pro wa dzeń” bry ga dy
na roz le głym pla cu alar mo wym. Ry sio z mi ną prze stra -

szo ne go Szwej ka, szef szta bu z mi ną skor pio na przed za -
da niem śmier tel ne go cio su żą dłem, pa stwił się przed fron -
tem dwóch ty się cy żoł nie rzy nad bied nym pod po rucz -
ni kiem, któ ry ni jak nie mógł opa no wać ta bel ki z trze ma
sy gna ła mi alar mo wy mi. Mi nę miał jak spło szo ny chłop -
czyk przy ła pa ny na wy ja da niu kon fi tur ze sło ika, bie da
z nę dzą skrzy żo wa na z li to ścią. Ni jak nie mógł wy du -
kać od po wie dzi. „Ile cza su oby wa tel po rucz nik – bo
wte dy w pol skim woj sku słu ży li oby wa te le, a dzi siaj za -
wo do wi i ochot ni cy – po trze bu je, że by się na -
uczyć?” – chwi la wy tę żo ne go sku pie nia i „Dwa ty go -
dnie!”. „Do brze, za dwa ty go dnie mel du je cie się do mnie
na ko lo kwium!” Czas szyb ko mi ja, Ry sio mel du je się
w ga bi ne cie „skor pio na”, py ta nie pierw sze, dru gie,
trze cie. Nic! „Dla cze go się nie na uczy li ście?” – „Uczy -
łem się, oby wa te lu puł kow ni ku, ale nie mo gę za pa mię -
tać, nie wcho dzi do gło wy!” – „Prze cież ma cie skoń -
czo ną aka de mię?” – „Aka de mia to nic, oby wa te lu puł -
kow ni ku, to jest ta kie trud ne!” Wo bec trud no ści przed -
mio tu, by ło mu to ko lo kwium za li czo ne i da ro wa ne,
a po nie waż alar mu nie ogła sza no, uda ło mu się prze -
żyć. Gdy w cza sie po by tu w wę go rzew skich ko sza -
rach zwie dza li śmy tam tej szą izbę cho rych, bo gdy by -
ło woj sko, to i by ła izba cho rych, naszą uwagę zwró ci -
ła prze dziw na fon tan na w po cze kal ni i jesz cze cie kaw -
sza hi sto ria jej po wsta nia. Swe go cza su do bry ga dy
mia ła przy je chać kon tro la z GISZ, Głów nej In spek cji Sił
Zbroj nych, oczy wi ście ze sto li cy. Je śli by ła to kon tro la
pla no wa, wte dy naj pierw przy jeż dża ła „pre kon tro la”,
coś jak by „kon trol-po moc”, któ ra mia ła zwró cić uwa gę
na szcze gó ły, na któ re na le ża ło uwa gę zwró cić.

Nie ma tu ra… „Nie ma tu ra, lecz chęć szcze ra,
zro bi z cie bie ofi ce ra”

ha sło z pierw szych lat ist nie nia Pol ski Lu do wej

je że li nie za gro zi to ży ciu lub zdro -
wiu pa cjen ta.

Le karz udzie la jąc po ra dy mo że
wy sta wić zwol nie nie le kar skie oraz
re cep tę (pa cjent otrzy mu je re cep tę
e -ma il -em lub sms -em). Re cep tę
w na głych przy pad kach wy sta wić
mo że rów nież far ma ceu ta. Moż li -
wość wy sta wie nia zdal ne go za -
świad cze nia (e -zwol nie nia) jest do -
pusz czal na w szcze gól no ści, gdy
le karz na pod sta wie wy wia du ze -
bra ne go od pa cjen ta, da nych po -
mia ro wych prze sła nych z te le me -
dycz nych wy ro bów me dycz nych
oraz po sia da nej do ku men ta cji me -
dycz nej uzna je, że jest w sta nie
orzec o sta nie zdro wia pa cjen ta,

po sia da wie dzę, że pa cjent był już
wcze śniej u le ka rza, któ ry zdia gno -
zo wał je go pro blem zdro wot ny, pa -
cjent po stę po wał zgod nie z za le ce -
nia mi, a do ku men ta cja me dycz -
na i roz mo wa z pa cjen tem uza sad -
nia ją prze dłu że nie zwol nie nia od pra -
cy, uzna, że stan pa cjen ta wy ma ga
spe cjal ne go po stę po wa nia, w szcze -
gól no ści ogra ni cze nia kon tak tu z in -
ny mi ludź mi ze wzglę du na ry zy ko
cho ro by za kaź nej. Za świad cze nie
le kar skie co do za sa dy po win no
być wy sta wia ne w po sta ci elek tro -
nicz nej.

Na le ży jed nak pa mię tać, że te -
le po ra da nie roz wią zu je wszyst kich
pro ble mów, w sy tu acji za ist nie nia

po waż niej szych przy pad ków nie -
zbęd na mo że być wi zy ta w pla -
ców ce me dycz nej. Na po trze by po -
wyż sze go roz wią za nia wpro wa dzo -
no stan dar dy or ga ni za cyj ne od no -
szą ce się do te le po rad usta no wio -
ne przez Mi ni stra Zdro wia, a tak że
wy tycz ne Kon sul tan ta kra jo we go
w dzie dzi nie me dy cy ny ro dzin nej.

Wpro wa dzo ne roz wią za nie
obec nie od gry wa du żą ro lę ze
wzglę du na ist nie nie epi de mii
COVID-19. Zwięk sza ochro nę za -
rów no le ka rzy, jak i pa cjen tów oraz
blo ku je roz po wszech nia nie się ko -
ro na wi ru sa.

Źródła: Legalis, Poradnik
medyczny dla lekarzy TGR
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O ile na kon tro lę przy jeż dża ły dwa-trzy au to ka ry puł -
kow ni ków na dwa-trzy ty go dnie, o ty le na „pre kon tro -
lę” au to kar tyl ko je den. Zja wił się war szaw ski puł kow -
nik na „ogląd”, co by tu jesz cze…? Po nie waż cze pić
się nie by ło cze go, po przy ja ciel sku spy tał Ry sia, co on
by tu jesz cze zmie nił? – „Moż na by w po cze kal ni zro -
bić fon tan nę, żoł nie rze cze ka liby na przy ję cie, wo da
szu mia łaby, by ło by przy jem nie!” – „Do bry po mysł!”
No to eki pa za bra ła się do re ali za cji. Po nie waż są to
po nie miec kie ko sza ry ufor ty fi ko wa ne, są żel be to we,
stro py też. A po nie waż żel be ton nie był oszu ki wa ny,
za ba wa trwa ła kil ka dni i no cy! Okrą gły po stu ment,
na nim be to no wa mi sa na wo dę, z niej wy prę żał się ce -
lu ją cy w su fit obe lisk, przy po mi na ją cy mi to lo gicz ne go
Pria pa, ople cio ny do rod nym wę żem Esku la pa, któ re -
mu z py ska wy pły wa ła wo da. Sko ja rze nia wszy scy wi -
dzo wie mie li jed no znacz ne. Fon tan na ro bi ła wra że nie!

Kon tro la wy pa dła po myśl nie, pięk na fon tan na
skra ca ła czas ocze ki wa nia na wi zy tę, czas służ by
pły nął, aż upły nął. Gdy zwie dza łem ko sza ry już po re -
for mie, izba cho rych by ła już za mknię ta, żoł nie rzy nie
by ło, dok to ra też, wi dać by li nie po trzeb ni. Fon tan na
sta ła jak świe ca, Priap dziel nie prę żył się, tyl ko wąż
Esku la pa smęt nie, o su chym py sku, wił się do nie ba.
Po pew ny cza sie, ale jesz cze „we woj sku”, ten że szef
szta bu, kon fi den cjo nal nym to nem za py tał: „Oby wa -
te lu po rucz ni ku, są za pi sy na eg za mi ny ma tu ral ne,
mo że się za pi sze cie?” – „Oby wa te lu puł kow ni ku, ja
mam prze cież ukoń czo ną aka de mię!”, – „Aka de mia
aka de mią, a ma tu ra za wsze mo że się przy dać!”. No
i przy da ła się. Po cięż kich bo jach uda ło się Ry sio wi
zmie nić gar ni zon, tra fił do Cie cha no wa, po tem osiadł
tam ja ko den ty sta cy wil ny, był wspa nia łym chi rur -
giem szczę ko wym, spe cja li stą „od óse mek”, słyn -

nym na ca łe Pół noc ne Ma zow sze. Za chcia ło mu się
po dró ży po świe cie, po nio sło go do Egip tu. Gdzieś
nad Gór nym Ni lem, jak wiel ki ko lo ni za tor, usa do wił
się na wiel błą dzie, któ re go sio dło, w za sa dzie ca ła
drew nia na kon struk cja wa żą ca kil ka dzie siąt ki lo gra -
mów, by ła źle przy mo co wa na (po na sze mu, nie by ły
do cią gnię te po prę gi) i spa dła wraz z pa sa że rem.
Z ży ciem uszedł, ale i ze spi ral nym zła ma niem pod -
udzia. Bar dzo fa cho wo zo pe ro wa ny w Egip cie,
do do mu wró cił, ale do zdro wia nie. Szef Kur su VII,
sierż. Fran ci szek Paw lak na zwi sko Ryś ka od mie niał
spe cy ficz nie – Ko go nie ma? – Te go De ren dy! A je go
w sa mej rze czy czę sto nie by ło! Ale wszę dzie, gdzie
się po ja wił, wszy scy go pa mię ta li, był cha rak te ry -
stycz ny, wi docz ny, sły szal ny. Do bry czło wiek, do bry
fa cho wiec, do bry ko le ga. Był od nas ład nych pa rę lat
star szy, gdyż wcze śniej był trzy la ta na we te ry na rii.
Je stem prze ko na ny, że był by w sta nie roz śmie szyć
każ de zwie rzę, na wet hi po po ta ma, nie mó wiąc
o pan cer ni ku. Nie wiem, jak by mu po szło z pan cer -
ni kiem „Schle swig Hol ste in”. Ale chy ba dał by mu ra -
dę! Miał wy jąt ko wo roz wi nię tą vis co mi ca,
wy star czy ło na nie go po pa trzeć, a co do pie ro po słu -
chać. I po tra fił, rzad ka zdol ność, po tra fił śmiać się
z sa me go sie bie.

No i spra wa naj waż niej sza – miał ma tu rę! I na -
praw dę mu się przy da ła!

Prak ty kę po nim prze jął syn, Woj ciech Ten de ren -
da.

Wło dzi mierz „Wow ka” Kuź ma
Kurs VIII „Cie mior ków”

M.p. 9.12.2020
w Międzynarodowym Dniu Medycyny Weterynaryjnej

Veni, vidi, vinum
(cz. XXVI)

Zi mo wa przy go da z lo do wą sztu ką i lo do wym wi -
nem

Za czy na my ko lej ny rok na szych spo tkań. Ostat -
nio by ło nie co po waż nie, a i wspo mnień by ło nie wie -
le. Dla te go tym ra zem po sta ram się to wszyst ko
nad ro bić. Ma my śro dek zi my. Za oknem bia ło i pięk -
nie, na tu ra two rzy wspaniałe ry sun ki ze szro nu
na szy bach, drze wa przy kry te bia łą cza pą cie szą na -
sze oczy, my zaś z dzieć mi i wnu ka mi le pi my pięk -
ne bał wa ny. No cóż, chy ba nie we wszyst kich
czę ściach na sze go kra ju tak obec nie wy glą da zi ma.
Nie ste ty na stą pi ło ocie ple nie kli ma tu i trze ba so bie
ra dzić, wspo mi na jąc mroź ne zi my z prze szło ści.

Tu taj od ra zu przed mo imi oczy ma po ja wia się wi -
dok dzieł ar ty stycz nych le pio nych przez nie stru dzo -
nych stu den tów WAM-u, któ re nie za wsze
i nie ko niecz nie mia ły kształt po ciesz nych bał wa nów,
śnie ży nek czy re ni fe rów. By ły też dzie ła lo do we z pod -
tek stem. Choć by te o ana to micz nych kształ tach, od -
da ją cych sto su nek pod cho rą żych do ulu bio nych
po ran nych woj sko wych za jęć, bo prze cież nic tak mło -
de go pod cho rą że go w mroź ny po ra nek nie cie szy ło,
jak po ran na za pra wa lub jej pra co wi ty od po wied -
nik – od śnie ża nie ale jek. In ne rzeź by, któ re by naj mniej
w ar ty stycz nym za my śle mia ły od zwier cie dlać przed -
sta wi cie li ka dry woj sko wej, na dal by ły przede wszyst -
kim po ciesz ny mi, we so ły mi bał wa na mi.

W ra mach zi mo wej roz ryw ki in te lek tu al nej ze
słow ni kiem ję zy ka pol skie go po da ję wam de fi ni cję
sło wa „bał wan”. Spró bu ję, z przy mru że niem oka,
od nieść je do WAM-owskich wspo mnień.
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Sło wo to ma kil ka zna czeń, tak jak i na si do wód -
cy mie li nie jed ną twarz. Po za oczy wi stą i naj po pu -
lar niej szą de fi ni cją, któ ra mó wi, że to fi gu ra ze
śnie gu po dob na do po sta ci ludz kiej, bał wan to też
spie nio na fa la mor ska. Czy na si do wód cy nie po tra -
fi li ta cy być, kie dy pró bo wa li na wią zać głę bo kie po -
ro zu mie nie z pod cho rą ży mi, szcze gól nie w trak cie
ob ja śnia nia im za sad ży cia żoł nier skie go i woj sko -
wej dys cy pli ny? Bał wan to rów nież wy pcha ny cie -
trzew, a sa miec te go ga tun ku, czy li ko gut, emi tu je
bar dzo gło śne, beł ko czą ce dźwię ki, któ re or ni to lo -
dzy opi su ją ja ko bul -got bul -got czu -szy yy. Czy
w za ka mar kach wa szej pa mię ci te dźwię ki nie przy -
po mi na ją wam po ran nych ape li i ich zło żo nych tre -
ści po da wa nych w ra mach roz ka zu dzien ne go?
Bał wan, wresz cie, to po sąg boż ka po gań skie go,
ob da rzo ny czcią, czy li ido la. Czy na si do -
wód cy te go nie pra gnę li, aby być ta ki mi
w na szych oczach, co czę ściej bądź
rza dziej im się uda wa ło? Jak czę sto od -
no si li suk ces? Sa mi so bie od po wiedz -
cie, prze cze su jąc za ka mar ki swo jej
ko ry przed czo ło wej, hi po kam pa, pła -
ta skro nio we go, za krę tu ob rę czy,
móżdż ku, czy in nych czę ści wa szych
po jem nych i wiel kich mó zgów. A mo -
że jest gdzieś tam wspo mnie nie ido -
la, nie tyl ko mu zycz ne go, a mo że
i woj sko we go z mło dzień czych lat?
Ostat nie zna cze nie sło wa bał wan, jak
po da je słow nik ję zy ka pol skie go, to
czło wiek ogra ni czo ny, nie mą dry, du reń
i bę cwał. Oczy wi ście, tę de fi ni cję po da ję je -
dy nie z po wo du uczci wo ści „po cząt ku ją ce go
i o ma ło co” fe lie to ni sty, gdyż peł ne, a nie wy ryw -
ko we cy to wa nia źró dła jest pod sta wą rze tel ne go
pi sa nia.

Dość już jed nak tej za ba wy w ety mo lo gie i se -
man ty kę. Ja tu je stem po to, że by za chę cać was
do pi cia naj przed niej szych trun ków świa ta, a dzi -
siaj bę dzie na praw dę o czymś wy jąt ko wym, rzad -
kim, a co za tym idzie nie ste ty dro gim,
a mia no wi cie o wi nie lo do wym.

Wi no lo do we to rzad ko spo ty ka ne,
eks trak tyw ne, słod kie wi no po -
wsta ją ce z prze mar z nię tych na krze -
wach owo ców. Jak to się ro bi
tech nicz nie? Naj lep sze i naj do rod niej sze owo ce po -
zo sta wia się po nor mal nym wi no bra niu na krze -
wach. Chro ni się je, naj czę ściej siat ka mi,
przed pta ka mi i in ny mi dzi ki mi zwie rzę ta mi, bo te
słod kie gro na są dla nich wiel kim ra ry ta sem. Gdy
tem pe ra tu ra spad nie do 6–8 stop niu po ni żej ze ra,
trze ba te za mro żo ne owo ce ze brać i na stęp nie jak

naj szyb ciej prze trans por to wać do wi niar ni, gdzie
na dal w ni skiej tem pe ra tu rze owoc się miaż dży i od -
wi ro wu je krysz tał ki wo dy. Pro ces ten po wo du je, że
w koń co wym pro duk cie jest nie spo ty ka na kon cen -
tra cja cu kru, ale i kwa sów. Otrzy ma ny moszcz fer -
men tu je się dłu go, a w efek cie otrzy mu je się
pro dukt, któ re go moc naj czę ściej mie ści się
w 6–8%, choć zda rza ją się pro duk ty nie co moc niej -
sze.

Kie dy to się ro bi? Zbio ry w Eu ro pie naj czę ściej od -
by wa ją się z koń cem li sto pa da, bądź w grud niu. Choć
i zda rza ją się wi no bra nia w stycz niu – gro na na wi no
lo do we z win ni cy Tur nau w Ba nie wi cach zbie ra ne by -
ły 6 stycz nia 2018 (wi no oczy wi ście da to wa ne jest
rocz ni kiem 2017, gdyż to pod sta wo wy rocz nik zbio -
rów). Wi no bra nie od by wa się prze waż nie w no cy,

gdyż wte dy pa nu je ni ska sprzy ja ją ca tem -
pe ra tu ra, a zbio ry od by wa ją się ręcz nie.
Stąd ta ka ce na te go eks klu zyw ne go
trun ku. Ze wzglę du na to, naj czę ściej
sprze da wa ne są w tzw. pół bu tel kach
(0,375 ml), rza dziej w na czy niach o po -
jem no ści 500 bądź 200 ml.

O zmro żo nych wi no gro nach uży -
wa nych do wy twa rza nia wi na pi sał już
Pli niusz Star szy (23–79 n.e.), ale tak
na praw dę je go no wo żyt na ka rie ra za -
czę ła się w Fran ko nii w 1794 ro ku.
Po dziś dzień wła śnie Niem cy są ich

głów nym eu ro pej skim pro du cen tem.
Choć wy twa rza ją je też wi nia rze w Au strii,

Szwaj ca rii, Luk sem bur gu, Cze chach, Sło -
wa cji, Sło we nii, we Fran cji, na Wę grzech

i w wie lu in nych (szcze gól nie środ ko wo -eu ro pej -
skich) kra jach. Jed nak świa to wym po ten ta tem
w pro duk cji te go szla chet ne go trun ku obec nie jest
Ka na da, gdzie pro du ko wa ne jest głów nie z hy bry -
do wej od mia ny wi no gron o na zwie Vi dal. W Eu ro -
pie uży wa się za rów no od mian hy bry do wych jak
Sey val Blanc, ale też od mian wi no ro śli szla chet nej
jak choć by Re slin ga, Ge wurz tra mi ne ra, Char don -
nay, ale też Ca ber net Franc czy Sau vi gnon, Pi not
No ir i Mer lot, jed nak w prze wa ża ją cej czę ści są to

wi na bia łe.
Wi no lo do we mo że my pić świe żo

po je go wy two rze niu, choć do brze
prze cho wy wa ne mo że przy nieś nam

wie le do znań sma ko wych na wet po 10 la tach. W pa -
le cie sma ków te go ide al nie zba lan so wa ne go (mó wi -
my tu o ide al nym sto sun ku sło dy czy do kwa so wo ści)
i wy jąt ko wo aro ma tycz ne go wi na do mi nu ją nu ty mio -
du, ja błek, orze chów, ale też owo ców eg zo tycz nych
i kwia tów. Wi no moż na pić w to wa rzy stwie fo ie gras,
nie bie skie go ser a czy de se rów, ale ze wzglę du
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Z re dak cyj nej pocz ty…
„Są mo men ty, kie dy na le ży, a co naj mniej po win no

się wy ra zić swo ją opi nię”
Prze my sław Mich na XXXVI WAM

„Zy go ta to nie nor ma tyw ny do ro sły” *
au tor ano ni mo wy

Zga dza jąc się z sza now nym Ko le gą, o ko niecz no -
ści wy ra ża nia opi nii (Skal pel nr 12/2020–1/2021) i gra -
tu lu jąc wspa nia łe go kunsz tu li te rac ko -eno lo gicz ne go,
czu ję się wy wo ła ny do przed sta wie nia wra żeń po wsta -
łych po XXIV fe lie tonie o wi nie. Z po wo du bo gac twa
wąt ków i wie lo ści niu an sów przed sta wio nych w fe lie -
to nie, a jed no cze śnie zwar tej for mu ły li stu ogra ni czę
się do kil ku ob ser wa cji, o któ rych na wet nie przy pusz -
cza łem, do cza su lek tu ry ww. fe lie to nu, że nie są nor -
mal ne, wca le nie świad czą ce o ży ciu w cy wi li zo wa nym
kra ju, a tyl ko po zor nie zgod ne z ota cza ją cą rze czy wi -
sto ścią. Pew nie dlate go cza sem uwie ra ją cą. Da le ko
mi do po etyc kie go sty lu Fe lie to nów, bę dą cych dla
mnie in spi ra cją, dla te go nie nad wy rę ża jąc cza su p.t.
Re dak to ra do pusz cza ją ce go do dru ku, w skró cie:
• w Polsce normalne jest, że kobiety mają pełne

prawa (oraz obowiązki) obywatelskie,
a w wybranych okresach życia otrzymują
dodatkową ochronę od państwa polskiego

• w Polsce, jak i na świecie, nowe organizmy
powstają w chwili połączenia komórki żeńskiej
i męskiej

• w Polsce, jak i na świecie, ciąża nie jest
losowym przypadkiem spadającym na kobietę;
wyborem kobiety (i mężczyzny) jest podjęcie
współżycia płciowego, z którego wynika
prawdopodobieństwo zajścia w ciążę,
tj. powstanie nowego organizmu, które to
zjawisko zmienia położenie rzeczonych kobiety
i mężczyzny – przechodząc z etapu prawa
do poziomu obowiązku (oczywiście: szacunek
i pomoc kobietom-ofiarom gwałtów, dzieciom
z niepełnosprawnościami, samotnym matkom;
do umowy społecznej – czy usunięcie ciąży
pomaga w terapii zgwałconej kobiety, albo
trauma matki po terminacji chorego dziecka

jest mniejsza od traumy po jego śmierci?)
• w Polsce normalne jest, że każdy może wyrażać

swoje poglądy, a wszyscy posiadający prawa
wyborcze, głosując w wolnych wyborach, mogą
wskazać, jak sobie wyobrażają zarządzanie Krajem

• w Polsce, jak i na świecie, nie jest normalne
robienie przewrotu przez grupę niezadowoloną
z wyników demokratycznych wyborów

• w Polsce, zakorzenionej w cywilizacji łacińskiej,
wulgarne zachowania nie stanowią wzorca
wychowawczego, ani obywatelskiego

• w Polsce i na świecie, udział lewicy w jakimś
przedsięwzięciu wskazuje na jego
beznadziejność (o czym dorośli powinni
uprzedzić młode znajome)

• w Polsce była i jest dopuszczana oraz
szanowana różnorodność (homoseksualizm nie
był penalizowany, w odróżnieniu od krajów
o wyższym rozwoju cywilizacyjnym; na
pocztówkach z przyszłości, z krajów o wyższym
stopniu rozwoju cywilizacyjnego, mityczna
różnorodność przybiera postać jedynie słusznej
normy, gdzie na resocjalizacje kierowani są
zdziwieni, że prawdziwy mężczyzna miesiączkuje,
a prawdziwa kobieta może, przy pomocy
własnych, męskich organów płciowych, współżyć
z osobnikiem posiadającym macicę).

Ziemowit Budek
XXXIII kurs WAM

PS: co ja kiś czas Przy się ga Hi po kra te sa przed -
sta wia na jest ja ko ar gu ment uza sad nia ją cy udział
 le ka rzy w czyn no ściach me dycz nych, od któ rych
za le ży god ność ko biet, a tym cza sem…

PS 1: my ślą zro zu mia łą dla po ko leń by ło ha sło
Bóg  – Ho nor  – Oj czy zna, co obec nie łą czy prze -
szłość, te raź niej szość i przy szłość Po la ków?

* Na wie lu słu pach ogło sze nio wych i bil bor dach
po ja wi ły się an ty abor cyj ne afi sze, któ re za wie ra ją
zdję cie pło du oraz na pis „zy go ta to nie nor ma tyw ny
do ro sły”. Nie wia do mo kto stoi za pla ka to wą ak cją.

(do pi sek re dak cji)

na swo je wa lo ry sma ko we naj czę ściej jest pi te so lo,
ja ko ty po we wi no kon tem pla cyj ne.

Jak wy, moi ko le dzy WAM-ole, je ste ście wy jąt ko -
wi, wy bit ni, rzad cy i nie ste ty wy mie ra ją cy (jak choć -
by wspo mnia ny wcze śniej cie trzew), tak i wi no
lo do we to tru nek wy jąt ko wy i wy bit ny. Na szczę ście
to wi no na ra zie nie wy mie ra. Co praw da je go za kup

mo że spo wo do wać pew ne prze su nię cia na kar cie
kre dy to wej, ale prze cież jak ma wia ła Ma ry lin Mon -
roe „Pie nią dze szczę ścia nie da ją. Do pie ro za ku py.”

Prze my sław Mich na
XXXVI WAM
04.01.2021
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Ko lej ne re spi ra to ry tra fi ły do 105. Kre so we go
Szpi ta la Woj sko we go dzię ki wspar ciu Ca ri tas Pol -
ska i Ca ri tas Die ce zji Zie lo no gór sko-Go rzow skiej.

– Jest to sprzęt, któ ry da je na dzie ję. Da je na dzie -
ję na prze dłu że nie ży cia, da je na dzie ję na wy le cze -
nie. Szcze gól nie te raz, w do bie pan de mii, w do bie
za ka że nia ko ro na wi ru sem – pod kre śla płk lek. Ar tur
Lip czyń ski, Ko men dant 105. Kre so we go Szpi ta la Woj -
sko we go w Ża rach, któ ry w dniu 16 grud nia 2020 r.
z rąk Bi sku pa Die ce zji Zie lo no gór sko – Go rzow skiej
Ta de usza Li tyń skie go ode brał urzą dze nia.

Łącz nie prze ka za no 6 re spi ra to rów o war to ści
ok. 200 tys. zł. Naj wię cej, bo aż 3 tra fi ły do me dy -
ków woj sko wej służ by zdro wia, co tyl ko po twier dza
ogrom ne za an ga żo wa nie wła śnie na sze go szpi ta la
w wal kę z pan de mią na te re nie Zie mi Lu bu skiej.

Dwa z trzech otrzy ma nych urzą dzeń wy ko rzy sty -
wa ne bę dę w Szpi tal nym Od dzia le Ra tun ko wym,
za któ re oso bi ście ser decz nie po dzię ko wał dr n. med.
Ma rek Fem lak. Ko lej ny zo stał prze ka za ny dla ze spo -
łu trans por tu me dycz ne go w fi lii szpi ta la w Ża ga niu.

– Re spi ra to ry uda ło się po zy skać dzię ki współ -
pra cy Ca ri tas Pol ska i Ca ri tas Die ce zji Zie lo no gór -
sko -Go rzow skiej, a tak że dzię ki życz li wo ści wie lu
lu dzi – pod kre ślił bp Li tyń ski, dzię ku jąc wszyst kim
me dy kom i przed sta wi cie lom służ by zdro wia za za -
an ga żo wa nie i po świę ce nie.

Re spi ra to ry wy ko rzy sty wa ne są w sy tu acji bez -
po śred nie go za gro że nia ży cia, w któ rej mo że się

zna leźć każ dy czło wiek, dla te go jest to nie zmier nie
waż ne, aby we wszyst kich szpi ta lach nie za bra kło
te go ty pu apa ra tu ry. Re spi ra to ry trans por to we dzię -
ki swo im nie wiel kim roz mia rom umoż li wia ją trans -
port cięż ko cho rych pa cjen tów na ba da nia
dia gno stycz ne w ob rę bie wła sne go szpi ta la, a któ -
re nie są moż li we do zre ali zo wa nia przy łóż ku cho -
re go. Umoż li wia ją tak że prze ka za nie pa cjen tów
do in nych ośrod ków me dycz nych w ce lu kon ty nu -
acji te ra pii.

Otrzy ma ne urzą dze nia są ogrom nym wspar ciem
i po mo cą dla na sze go szpi ta la, zwłasz cza w cza sie
epi de mii ko ro na wi ru sa, ale przede wszyst kim za -
pew nie niem opie ki me dycz nej miesz kań com Zie mi
Lu bu skiej na naj wyż szym po zio mie.

CARITAS wie lo krot nie w hi sto rii, oprócz wła snej
dzia łal no ści cha ry ta tyw nej, wspie rał pod mio ty me -
dycz ne, w tym tak że nie po raz pierw szy 105. Kre so -
wy Szpi tal Woj sko wy, za co wyrażamy ogromną
wdzięczność w imie niu wła snym i na szych pa cjen tów.

mgr Ju sty na Wró bel -Gą dek
Rzecznik Prasowy 105. Kresowego Szpitala

Wojskowego  Przychodnią w Żarach

Fot. Krzysztof Król – dziennikarz
„Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”

19.12.2020 r.

Na zdjęciu: Komendant 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach płk lek. Artur Lipczyński,
dr n. med. Marek Femlak, lekarz 105. KSzWzP SPZOZ, Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Tadeusz Lityński

Respiratory dla wojskowej służby zdrowia
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Z  kart historii

T ym ra zem nie by ło kło po tów, ani ze zgo dą, ani
z usta le niem ter mi nu „Ju bi le uszu” – pro fe sor

po pro stu lu bił ta kie uro czy sto ści. Pierw sza część po -
sie dze nia Ra dy Wy dzia łu Woj sko wo -Le kar skie go UM
od by ła się 7.10.2014 r., a ob ra dom prze wod ni czył
pro fe sor Ju rek Ol szew ski – dzie kan wy dzia łu. Ju bi la -
to wi to wa rzy szy ła mał żon ka, cór ka, syn oraz wnucz -
ka. Wśród go ści by li naj bliż si współ pra cow ni cy,
z na stęp cą – kie row ni kiem Kli ni ki Neu ro lo gii i Uda -
rów Mó zgu Uni wer sy te tu Me dycz ne go – prof. dr hab.
n. med. An drze jem Głą biń skim. Lau da cję wy gło sił
dr Wie sław Chu dzik – wy cho wa nek, dok to rant i wie -
lo let ni ad iunkt kli ni ki kie ro wa nej przez Pro fe so ra.

Po sie dze nie ju bi le uszo we mia ło stan dar do wy
prze bieg, ale by ło znacz nie skrom niej sze od spe -
cjal nej se sji na uko wej po łą czo nej z ju bi le -
uszem 80-tych uro dzin ge ne ra ła pro fe so ra
H. Chmie lew skie go, któ rą zor ga ni zo wa no kil ka dni
wcze śniej (26.09.2014 r. w Mu zeum Mia sta Ło -
dzi – Pa ła cu Po znań skie go). Go spo da rzem uro czy -
sto ści był płk rez. prof. dr hab. med. Ju rek
Ol szew ski – dzie kan Wy dzia łu Woj sko wo - Le kar -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. Uczest ni czy li
w niej par la men ta rzy ści (mar sza łek sej mu VII ka -
den cji – Jó zef Zych, se na to ro wie – Mi chał Se we ryń -
ski i Ry szard Bo ni sław ski, po słan ka Mał go rza ta
Niem czyk), b. wi ce pre mier Ma rek Pol, b. wi ce mi ni -
ster Obro ny Na ro do wej T. Diem, b. pod se kre tarz
sta nu w mi ni ster stwie Na uki – prof. Ma rek Bar to sik,
wła dze Ło dzi i wo je wódz twa łódz kie go (Han na Zda -
now ska, Jo lan ta Cheł miń ska), me tro po li ta łódz ki
ks. ar cy bi skup Ma rek Ję dra szew ski z ks. ar cy bi sku -
pem se nio rem Wła dy sła wem Ziół kiem, rek tor
UM – pro fe sor Pa weł Gór ski, przed sta wi cie le władz
uczel ni łódz kich, licz ne gro no neu ro lo gów woj sko -
wych (z se nio rem płk. prof. Teo fa nem Do mża łem)
i cy wil nych (z se nio rem pro fe so rem An to nim Pru siń -
skim). Re pre zen ta cyj na Sa la Lu strza na Mu zeum by -
ła wy peł nio na po brze gi, co naj le piej świad czy ło
o po pu lar no ści Ju bi la ta.

Hen ryk Mi ko łaj Chmie lew ski uro dził się na Kur -
piach w My szyń cu, gdzie oj ciec był za wia dow cą sta -
cji ko le jo wej. Po woj nie oj ciec zo stał służ bo wo
prze nie sio ny na sta cję ko le jo wą w Gnieź nie i ro dzi na
za miesz ka ła tym mie ście. Mat ka by ła na uczy ciel ką,
edu ko wa ła sy na w cza sie woj ny, dzię ki te mu po szedł
od ra zu do czwar tej kla sy szko ły pod sta wo wej. Świa -
dec two ma tu ral ne uzy skał w 1952 r. w LO im. B. Chro -

bre go w Gnieź nie. Stu dio wał w Fa kul te cie Woj sko -
wo-Me dycz nym, dy plom uzy skał w 1958 r.

Nie ła twą wę drów kę le ka rza woj sko we go roz po -
czął w puł ku lot ni czym w Mi ro sław cu, na stęp nie
w Świd ni ku. W cza sie obo wiąz ko wej spe cja li za cji
z za kre su me dy cy ny lot ni czej w Woj sko wym In sty tu -
cie Me dy cy ny Lot ni czej rów no le gle spe cja li zo wał się
w neu ro lo gii (w Kli ni ce Neu ro lo gii AM w War sza wie
pod kie run kiem pro fe sor Ire ny Hau sma no wej). W la -
tach 1962–1964 był sze fem służ by zdro wia Związ ku
Tak tycz ne go. W 1964 r. zo stał prze nie sio ny do Cen -
tral ne go Woj sko we go Ze spo łu Sa na to ryj ne go w Ląd -
ku Zdro ju (ko men dant płk dr T. Brze ziń ski).
W sa na to rium zor ga ni zo wał Kli nicz ny Ośro dek Le -
cze nia Cho rób Ukła du Ner wo we go (był je go or dy na -
to rem) oraz awan so wał do stop nia ma jo ra
w ab so lut nie szcze gól nych oko licz no ściach
– przy wan nie. Ku ra cju szem w Ląd ku był mi ni ster
Obro ny Na ro do wej – mar sza łek Ma rian Spy chal ski,
któ ry pod czas za bie gów zwró cił się do swe go le ka -
rza „Pa nie ma jo rze”, na co le karz Chmie lew ski od po -
wie dział „Je stem ka pi ta nem”. Mar sza łek po wtó rzył
„Pa nie ma jo rze” i tak już for mal nie od tąd po zo sta ło.

W 1970 r. przy był do Woj sko wej Aka de mii Me -
dycz nej, po cząt ko wo na sta no wi sko ad iunk ta Kli ni ki
Neu ro lo gii (kie row nik płk prof. dr hab. med. Mie czy -
sław Strzał ko), a od 1973 r. zo stał jej kie row ni kiem.

Dok to rat otrzy mał w 1966 r. na pod sta wie pra cy
pt.: „Za cho wa nie się es te ra zy cho li no wej i wid ma
elek tro fo re tycz ne go bia łek su ro wi cy krwi pod wpły -
wem le cze nia wo da mi ra do czyn ny mi cho rych z rwą
kul szo wą” – pro mo tor prof. M. Strzał ko. Sto pień
dok to ra ha bi li to wa ne go uzy skał w 1974 r. na pod -
sta wie do rob ku na uko we go i pra cy pt.: „Ba da nie
elek tro mio gra ficz ne od ru chu dło nio wo-bród ko we -
go Ma ri ne sco -Ra do vi ci” (opie kun prof. M. Strzał ko).
Pro fe so rem zo stał w 1982 r., a w 1991 r. Pre zy dent
Lech Wa łę sa mia no wał Go ge ne ra łem bry ga dy.

W ka rie rze le kar skiej Ju bi la ta prze ło mo wą ro lę
ode grał kurs z za kre su te ra pii mau nal nej i elek tro -
mio gra fii w Pra dze, w 1967 r. u zna ne go au to ry te tu
pro fe so ra Ka re la Le vi ta (z ini cja ty wy Ju bi la ta prof.
K. Le vit otrzy mał, w 2006 r. god ność dok to ra ho no -
ris cau sa Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ło dzi).

Pro fe sor Chmie lew ski był neu ro lo giem, ale
przede wszyst kim spe cja li stą w za kre sie ma nu al ne -
go le cze nia do le gli wo ści krę go słu pa, a Je go sła wa
ro sła w mia rę suk ce sów i co raz licz niej szej gru py

Z kart historii Wojskowej
Akademii Medycznej (cz. VI)
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wdzięcz nych pa cjen tów. Wśród nich by li mie dzy in -
ny mi: pre zy den ci – W. Ja ru zel ski, R. Ka czo row ski,
A. Kwa śniew ski, pre mie rzy – H. Su choc ka, D. Tusk,
du chow ni – J. Glemp, S. L. Głódź, par la men ta rzy -
ści – B. Bli da, K. Ły bac ka, M. Pol, J. Zych.

Pro fe sor H. Chmie lew ski peł nił w WAM na stę pu -
ją ce funk cje aka de mic kie: pro dzie ka na Wy dzia łu
Le kar skie go (1977–1985), pro rek to ra ds. szko le nia
i kli nicz nych (1985–1987), ko men dan ta – rek to ra
(1991–1998).

W okre sie 1987–1991 był ko men dan tem Cen tral -
ne go Szpi ta la Kli nicz ne go WAM w War sza wie.
W tym też okre sie zo stał, z ra mie nia PZPR, po -
słem X ka den cji Sej mu i pra co wał w sej mo wej ko -
mi sji zdro wia.

W okre sie ka den cji rek tor skiej z Je go ini cja ty wy
dniach 26–28 czerw ca 1992 r. świę to wa no

w WAM 70-le cie szkol nic twa me dycz ne go w Woj sku
Pol skim. Uro czy sto ści roz po czę ły się w obiek cie
przy uli cy Źró dło wej mszą świę tą ce le bro wa ną przez
wy słan ni ka Pa pie ża kar dy na ła Fio ren zo An gel li -
ni – prze wod ni czą ce go Ra dy Ku rii Rzym skiej ds.
Dusz pa ster stwa Służ by Zdro wia. Na stęp nie od by ła
się se sja na uko wa, w któ rej uczest ni czy li tak że ab -
sol wen ci Szko ły Pod cho rą żych Sa ni tar nych z kra ju
i nie licz ni z za gra ni cy. W jej trak cie do szło do wy da -
rze nia, nie wąt pli wie ran gi hi sto rycz nej – na stą pi ło
prze ka za nie Od zna ki Ho no ro wej Szko ły Pod cho rą -
żych Sa ni tar nych, któ rą przy wiózł z An glii i wrę czył
rek to ro wi – ge ne ra ło wi H. Chmie lew skie mu kpt. rez.
(z I dy wi zji pan cer nej gen. St. Macz ka) dr med. Alek -
san der Do mar – Do ma radz ki. Uczel nia otrzy ma ła tak -
że kil ka dzie siąt (a mo że wię cej) eg zem pla rzy
ob szer ne go opra co wa nia pt.: „Pod cho rą żo wie

Generał bryg. prof. dr hab. med. Henryk Chmielewski (1934–2018), neurolog
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z Ujaz do wa. Wspo mnie nia Szko ły Pod cho rą żych Sa -
ni tar nych 1922–1939” (re dak tor kpt. ma ry nar ki dr
med. Bo le sław Mar kow ski. Wy daw nic two – Na kła -
dem Klu bu Wy cho wan ków Szko ły Pod cho rą żych Sa -
ni tar nych. Lon dyn. 1972 r.). Uczest ni czy łem w tej
se sji i ze wzru sze niem ob ser wo wa łem rów nie wzru -
szo nych przed wo jen nych le ka rzy woj sko wych i ich
mał żon ki. W ko lej nym dniu rocz ni co wych ob cho dów,
w so bo tę do ko na no wrę cze nia dy plo mów ukoń cze -
nia stu diów, a wie czo rem od był się Bal Ofi cer ski
(z za ło że nia na wią zu ją cy do przed wo jen nych po dob -
nych ba li). W nie dzie lę 28.06. od by ło się mianowanie
ab sol wen tów WAM na pierw szy sto pień ofi cer ski.

W cza sie kie ro wa nia uczel nią, w no wych oko licz -
no ściach po li tycz nych, gen. Chmie lew ski przy czy -
nił się do na wią za nia kon tak tów z woj sko wy mi
uczel nia mi me dycz ny mi z USA, Nie miec, Fran cji
i Cze cho sło wa cji.

Generała rek to ra Chmie lew skie go od cza su
do cza su, w spo ra dycz nych dys ku sjach, ob cią ża
się od po wie dzial no ścią za bier ność wo bec prze wi -
dy wa nej li kwi da cji Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej.
Po mi ja jąc zło żo ność od po wie dzial no ści za ten nie -
roz waż ny i szko dli wy akt, ran gi usta wy sej mo wej,
przy pi sy wa nie „wi ny” ge ne ra ło wi jest nie spra wie dli -
we. Oto je den z przy kła dów. W go dzi nach po po łu -

dnio wych 14 mar ca 1996 r. od by ło się z ini cja ty wy
i z udzia łem rek to ra Chmie lew skie go, w ga bi ne cie
ów cze sne go Mar szał ka Sej mu Jó ze fa Zy cha, spo -
tka nie z ów cze snym mi ni strem Obro ny Na ro do wej
Sta ni sła wem Do brzań skim (1996–1997) oraz Kry sty -
ną Ły bac ką – w tym cza sie mi ni ster Edu ka cji Na ro -
do wej. W re zul ta cie mi ni ster MON zde cy do wał
o na bo rze kan dy da tów do WAM na naj bliż szy rok
aka de mic ki (a nie by ło ta kiej pew no ści). Tym sa -
mym prze dłu żo no ago nię Uczel ni, gdyż i tak ofi ce -
ro wie Szta bu Ge ne ral ne go, z wła ści wą
„szta bow com” skru pu lat no ścią, ca ły czas opra co -
wy wa li do ku men ty do ty czą ce roz for mo wa nia WAM.

Po za koń cze niu za wo do wej służ by woj sko wej
w stycz niu 1998 r. prof. Chmie lew ski w dal szym cią -
gu kie ro wał kli ni ką, aż do ukoń cze nia 70. ro ku ży cia,
a na stęp nie pra co wał w nie peł nym wy mia rze go dzin.

W każ dym okre sie po by tu w kli ni ce przy jeż dżał
do pra cy przed godz. 7.00 i w cią gu go dzi ny prze -
pro wa dzał wstęp ny, in dy wi du al ny ob chód le kar ski.
Pod Je go ga bi ne tem le kar skim za wsze cze ka li pa -
cjen ci z ca łej Pol ski.

W Pol skim To wa rzy stwie Neu ro lo gicz nym był
prze wod ni czą cym Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej.
W Ko mi te cie Na uk Neu ro lo gicz nych PAN spra wo -
wał funk cję prze wod ni czą ce go Ko mi sji Hi sto rii Neu -

Gratulacje od najbliższych współpracowników. Z kwiatami W. Chudzik
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ro lo gii. Był pre ze sem Wo je wódz kie go Ko mi te tu
Olim pij skie go w Ło dzi.

Otrzy mał bar dzo licz ne na gro dy, wy róż nie nia,
dy plo my, me da le, a wśród nich Krzyż Ko man dor ski
z Gwiaz dą OOP oraz Od zna cze nie Wa ty kań skie
„Pro Ec c le sia et Pon ty fi ce”.

Od 2004 r. miesz kał w do mu z du żym ogro dem
w Do biesz ko wie, na Wzgó rzach Łódz kich. Cie szył
się tam tro skli wą opie ką dru giej mał żon ki Hen ry ki
(pierw sza żo na Wan da zmar ła w 1997 r.), ro śli na mi,
któ re z cza sem sta ły się la sem, oraz psem wier nym
jak tyl ko kun del po tra fi.

Przy ję cia imie ni no we Hen ry ka, w stycz niu, mia -
ły szcze gól ny cha rak ter. Za wsze uczest ni czy ło
w nim po nad 100 osób, a wśród nich naj bliż sza ro -
dzi na, naj waż niej sze oso by pu blicz ne Ło dzi, przy -
ja cie le, współ pra cow ni cy oraz neu ro lo dzy woj sko wi
z spo za Ło dzi, z ich se nio rem prof. T. Do mża łem
włącz nie. Oczy wi ście by ły ży cze nia, to a sty, wy stę -
py ar ty stów – pro fe sjo na li stów oraz ama to rów (coś
jak by re we ler si z ak tu al ny mi ku ple ta mi) i oczy wi ście
tań ce, jesz cze dłu go po pół no cy.

W do mu jest Izba Pa mię ci, a w niej wśród nie zli -
czo nych pa mią tek znaj du ją się ty sią ce zdjęć ze bra -
nych w 21 al bu mach (du że go for ma tu, opra wio nych
w skó rę i sta ran nie opi sa nych). To hi sto ria Je go ży -
cia, ale prze cież tak że hi sto ria Woj sko wej Aka de mii
Me dycz nej.

Zmarł dość nie ocze ki wa nie „z po wo du ser ca”
w Szpi ta lu Kli nicz nym im. WAM (22 mar ca 2018 r).
Uro czy sto ści po grze bo we od by ły się, w wy peł nio nym
szczel nie, Ko ście le Gar ni zo no wym przy ul. Świę te go
Je rze go w Ło dzi. Za bie ra jąc głos w imie niu ab sol wen -
tów WAM po wie dzia łem, że Zmar ły „do broć i życz li -
wość dla lu dzi miał wpi sa ne w ge nom”. Spo czy wa
na Cmen ta rzu Woj sko wym na łódz kich Do łach.

22 czerw ca 2018 r. mia ła miej sce uro czy stość
nada nia imie nia gen. prof. Hen ry ka Chmie lew skie -
go sa li wy kła do wej na III pię trze Uni wer sy tec kie go
Szpi ta la Kli nicz ne go im. WAM – Cen tral ne go Szpi -
ta la We te ra nów przy Pla cu Hal le ra 1. By ła ona po -
łą czo na ze zjaz dem ab sol wen tów WAM
z rocz ni ka 1958 pod na zwą „60 lat pod zna kiem
Esku la pa i przy się gi Hi po kra te sa”. Or ga ni za to rem
zjaz du, po dob nie jak i po przed nich, był profesor
H. Chmie lew ski. Nie do cze kał.

Hie ro nim Bar tel

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.

Przekazanie władzy rektorskiej poprzez symboliczne zawieszenie łańcucha.
Z prawej gen. prof. W. Tkaczewski. W tle gen. bryg. dr med. A. Kaliwoszka

Najstarsi profesorowie Wojskowej Akademii Medycznej
i ich jubileusze 
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O ka drze me dycz nej pol skiej woj sko wej służ by
zdro wia po cząt ków XIX wie ku wia do mo ści są

nie zbyt ob fi te. A jesz cze mniej jest da nych o far ma -
ceu tach, stąd każ da od na le zio na in for ma cja za słu -
gu je na uwa gę oraz utrwa le nie.

Mo ment po wsta nia Księ stwa War szaw skie go to
za ra zem mo ment peł ne go usank cjo no wa nia or ga -
ni za cji za ple cza sa ni tar ne go no wo two rzą cej się ar -
mii. Bar dzo wcze śnie, gdyż już w dniu 16.06.1807
ro ku po wsta ła li sta eta tów per so ne lu me dycz ne go
dla trzech le gio nów Woj sko Na ro do we skła da ją -
cych1, we dług któ re go, ogó łem w ar mii mia ło zna -
leźć za trud nie nie 140 le ka rzy, co w pew nym stop niu
mo gło już za bez pie czać po trze by ka dro we w od -
dzia łach. Wszy scy me dy cy mu sie li przejść spe cja li -
stycz ną we ry fi ka cję swo ich upraw nień i kwa li fi ka cji
za wo do wych, któ ra zo sta ła za koń czo na
w dniu 1.09.1807 ro ku, po czym otrzy ma li urzę do -
we no mi na cje na zaj mo wa ne sta no wi ska, pod pi sa -
ne przez księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go.

Ja ko na czel ny or gan spra wu ją cy pie czę nad za -
bez pie cze niem me dycz nym pol skich for ma cji woj -
sko wych stwo rzo na zo sta ła Ra da Zdro wia Głów na.
Po wo ły wać ją mia ła Ra da Sta nu, zaś w jej skład
wcho dzi li pro to me dyk, pro to chi rurg, ap te karz głów -
ny, 3 chi rur gów na czel nych wy dzia ło wych, 3 ap te ka -
rzów wy dzia ło wych (przy pusz czal nie pod ter mi nem
wy dzia ło wy… „ro zu mia no na czel ne go chi rur ga oraz
ap te ka rza le gii – wi dać tu bar dzo wy raź nie jak czę -
sto zmie nia na by ła no men kla tu ra), 6 po dap te ka rzów
(czy li ich po moc ni ków, to okre śle nie cza sem by wa -
ło za stę po wa ne sło wem pro wi zor), 18 chi rur gów
pierw szej kla sy, 30 chi rur gów dru giej kla sy, 72 chi -
rur gów 3 kla sy, ra zem 135 głów…”2. Na jej cze le sta -
nę li in spek to rzy (we dług uży wa nej pod ów czas
no men kla tu ry przyj mu jąc mia na: pro to chi rur ga, pro -
to me dy ka – ty tu ły te to od po wied ni ki na czel ne go
chi rur ga i na czel ne go le ka rza – oraz ap te ka rza na -
czel ne go, przy czym ten ostat ni zo stał do ko op to wa -
ny na koń cu), aby moż na by ło po sta wić w po rząd ku
szpi ta le woy sko we gdzie by obroń cy kra iu ran ni lub
cho rzy mo gli mieć opa trze nie i wy go dę3. By li to: Le -
opold La fon ta ine oraz Mi chał Ber gon zo ni, któ rzy
ode bra li no mi na cje 17 czerw ca 1807 ro ku4.

Od sa me go po cząt ku sta ran nie za bez pie cza no za -
ple cze far ma ceu tycz ne, stąd ja ko trze ci do łą czył do te -
go gro na Jan Bo gu mił Gu de it. De kret mia nu ją cy go
na przy zna ne sta no wi sko na czel ne go far ma ceu ty ode -

brał naj póź niej, gdyż sta ło się to do pie ro dnia
22.12.1807 ro ku5, bądź jak po da je Fran ci szek Gie -
droyć 12.12. te go ro ku6, przy czym, że tu nie moż na
wy klu czyć błę du ze cer skie go, je śli we wcze śniej szym
aka pi cie7 po da na jest da ta wła ści wa. Jesz cze in ną da -
tę wrę cze nia te go do ku men tu, a mia no wi cie 15.12. po -
da je w swo jej pra cy Je rzy Krzyś8. Z ak tu no mi na cji
prze czy tać moż na m.in. że byś WPan ap te kę cen tral ną
woj sko wą w mie ście War sza wie, ja ko sto li cy Księ stwa
usta no wił, po wo li sta rał się ją do pro wa dzić do stop nia,
że by by ła w sta nie cią gle opa try wać ap te ki le gio no we,
przez WPana przy głów nym szta bie le gio nu każ de go
za ło żyć się ma ią ce i tam się prze no sić gdzie z oko licz -
no ści wy pad nie9. Ostat ni wers po zwa la wy snuć przy -
pusz cze nie, że pla no wa no urzą dze nie ap tek
gar ni zo no wych, a tak że usy tu owa nych w twier dzach,
na miej scu w War sza wie po zo sta wia jąc tyl ko ma ga zyn
cen tral ny. Wspo mnie nie o prze no si nach po zwa la su -
ge ro wać, iż pla no wa no rów nież wy po sa że nie far ma -
ceu tycz ne dla am bu lan sów.

Kim był Jan Bo gu mił Gu de it – czło wiek, na któ re -
go bar kach spo czę ło tak od po wie dzial ne za da nie?
O po sta ci te go far ma ceu ty wie my bar dzo nie wie le. Je -
go bio gra mu nie po da je „En cy klo pe dy ja Po wszech -
na” Sa mu ela Or gel bran da10, ani po wsta ła
w po cząt kach XX wie ku „Wiel ka En cy klo peya Ilu stro -
wa na”11. Dość czę sto moż na spo tkać się z błę da mi
w pi sow ni je go na zwi ska. I tak np. Wa cław Męcz kow -
ski po da je Gie dey12, w „Za ry sie dzie jów woj sko wej
służ by zdro wia” za pi sa ne jest ono, w brzmie niu Gu -
deyt13 i tą for mą po sił ku je się rów nież Zo fia Pod gór -
ska -Kla we14, ale spo ty ka my się też z wer sją Gu dey et15,
czy na wet Bu dejt16. Zo fia Lech, au tor ka opra co wa nia
pa mięt ni ka Krzysz to fa Eichle ra, gdzie po da na jest wła -
śnie ta ka for ma, choć w tek ście po da je po praw nie Gu -
de it, to w przy pi sie już Gu dejt za zna cza jąc da lej lub
Bu dejt i po wo łu je się tu na Fran cisz ka Gie droy cia,
choć u nie go na zwi sko to za pi sa nej jest ja ko Gu deyt17.
On sam zresz tą wy mie nia tyl ko na zwi sko18. O Ja nie
Bo gu mi le Gu de icie nie ma naj mniej szej wzmian -
ki – po dob nie jak i o Mi cha le Ber gon zo nim, czy Le -
opol dzie La fon ta ine w „En cy klo pe dii wo jen
na po le oń skich”19, zaś Je rzy Krzyś, wspo mi na jąc o nim
w swo jej pra cy, przed sta wia go ja ko ap te ka rza hur tow -
ni ka20 i oso bę, któ ra pro wa dzi ła przy pusz czal nie
w War sza wie du ży skład su row ców lecz ni czych. Kil -
ka krot nie wspo mi na o nim w swo im tek ście Ro mu ald
Pa pliń ski21, zaś krót ką, gdyż za le d wie czte ro wer so wą

Jan Bogumił Gudeit – farmaceuta
wojskowy Księstwa Warszawskiego (cz. I)
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wzmian kę o tej po sta ci zna leźć moż na w ko men ta rzu
do ob szer ne go wy daw nic twa al bu mo we go „Woj sko
Księ stwa War szaw skie go. Ge ne ra ło wie, Ad iu tan ci,
Szta by”22, nie ste ty au tor owej no tat ki nie po da jąc źró -
dła da nych, ja ko rok śmier ci wska zu je 1820.

Wy pa da więc za po znać się z tą po sta cią bli żej.
A oto, co po da je o nim Ka zi mierz Wen da w tek -

ście po wsta łym na po cząt ku XX wie ku. Po mi mo kil ku
drob nych uste rek w da tach jest to naj dłuż szy bio -
gram, do ja kie go uda ło mi się do trzeć, dla te go wy pa -
da za mie ścić go w ca ło ści: „…uro dzo ny w r. 1763
w Tyl ży, gdzie uczył się ap te kar stwa, w r. 1785 przy był
do War sza wy i tu 28 lu te go 1794 r. wpi sa no go w Al -
bum Ci vi le Sta rej War sza wy. W r. 1800 apro bo wa ny zo -
stał w stop niu ap te ka rza przez ów cze sne Col le gium
Me di cum. Ap te kę na był, jak wspo mnia łem, w r. 1794
i da lej ją w tym sa mym do mu pro wa dził (No hyp. 44,
pol. 23); zna ną ona by ła w War sza wie, ja ko „ap te ka
na prze ciw ko Or ła Bia łe go”, (czy li mie ści ła się na Ryn -
ku Sta re go Mia sta), któ ry praw do po dob nie zdo bił

bocz ną ścia nę ra tu sza, ob ró co ne go przo dem w stro -
nę ko ścio ła Św. Ja na (je śli ry ci na Ja na Pio tra Nor bli -
na” Wie sza nie tar go wi czan na Ryn ku Sta re go Mia sta 9
ma ja 1794 ro ku”23 do kład nie od wzo ro wu je stan fak -
tycz ny, ów orzeł znaj do wał się na ścia nie wschod niej
i w tej pie rzei Ryn ku usy tu owa na by ła ap te ka). Gu de it
po zo sta wił w hi sto ryi kil ka bar dzo chwa leb nych kart.
Z tem go rą cem ser cem i z tym za pa łem, ja kie dziś oży -
wia ją ro da ków na szych z Ks. Po znań skie go i Śląz ka,
po świę cił się służ bie na po ży tek kra ju w dzia le po mo -
cy dla cho re go żoł nie rza. W latach 1806 i 1807 wy stę -
pu je ja ko czło nek Ad mi ni stra cyi La za re to wej
w War sza wie. (Tu do dać na le ży, iż był tam jed nym
z naj czyn niej dzia ła ją cych człon ków oraz, o czym
wspo mi na Fran ci szek Gie droyć, pra co wał nad pro -
jek tem od po wied nie go re gu la mi nu)24.

Ma ria J. Tu ros
War szaw ski Uni wer sy tet Me dycz ny

(c.d.n.)

1 AGAD Z akt Dyrektora Wojny rkps. „Etat chirurgów, felczerów, aptek i potrzeb lazaretowych dla 3-ech legionów
Woysko Narodowe składających” rkps.52, k.39.

2 Fr. Giedroyć, Służba zdrowia w dawnem wojsku polskim, Departament Sanitarny, Warszawa 1927, s. 30.
3 E. Grzelak, Materiały do początków nowożytnego podziału kwalifikacji w służbie zdrowia Wojska Polskiego, w:

„Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej” 1968, T. XI. z. 4 s. 528.
4 Fr. Giedroyć, Służba zdrowia w dawnem wojsku polskim…- s. 21.
5 Tamże
6 Fr. Giedroyć, Służba zdrowia w dawnem wojsku polskim… – s. 417.
7 Tamże, s.267.
8 J. Krzyś, Służba zdrowia wojsk polskich w latach 1806–1807, Koło Miłośników Dziejów Grudziądza,

Grudziądz 2011. s. 24.
9 Fr. Giedroyć, Służba zdrowia w dawnem wojsku polskim…s. 267.
10 „Encyklopedyja Powszechna” wyd. S. Orgelbranda, Warszawa 1862 T. 10 (Glin-Guis).
11 „Wielka Encyklopedya Powszechna Ilustrowana”, wyd. S. Sikorski, Warszawa 1901 T. 27–28

(Grzyby – Hirschberg)
12 W. Męczkowski, Służba zdrowia w wojsku polskim, w: „Pierwszy Zjazd Poświęcony Polskiej Medycynie

Wojskowej”, Warszawa 1917 s. 14.
13 „Zarys dziejów wojskowej służby zdrowia” red. St. Wojtkowiak, Wyd. MON 1974, s. 119.
14 Z. Podgórska-Klawe, Szpitale warswawskie 1388–1945, PWN Warszawa 1975 s. 136.
15 K. Janicki, Służba zdrowia Legii Poznańskiej wojsk Księstwa Warszawskiego w: „Kronika Miasta Poznania” 1997,

nr. 3, s. 133.
16 Z. Lech, Kerol Eichler. Bieg życia móy. cz. II. 1813–1852. Nieznany pamiętnik farmaceuty Księstwa

Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, w: „Arch. Hist. Med.”, 1978, XLI, 2 s. 261.
17 Fr. Giedroyć, Służba zdrowia w dawnem wojsku polskim…s. 417.
18 Tamże.
19 R. Bielecki, Encyklopedia wojen napoleońskich TRIO, Warszawa 2002.
20 J. Krzyś, Służba zdrowia wojsk polskich w latach 1806–1807, Koło Miłośników Dziejów Grudziądza,

Grudziądz 2011, s. 24.
21 R. Papliński, Zaopatrzenie sanitarne wojska polskiego w okresie Księstwa Warszawskiego, w; „Farmacja

Polskia” 1968 nr1/2 s. 69–76
22 „Wojsko Księstwa Warszawskiego. Generałowie, Adiutanci, Sztaby” Wyd. „Karabela”, Warszawa 2018 s. 23.
23 Oryginał w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie
24 Fr. Giedroyć Służba zdrowia w dawnem wojsku polskim… s. 234.
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Wspo mnie nie

Od szedł naj star szy czyn ny za wo do wo le karz
Zie mi Lu bu skiej.

W dniu 28.11.2020 r. po że gna li śmy na sze go
star sze go Ko le gę, zna ko mi te go le ka rza i nie zwy kłe -
go czło wie ka, kpt. w st. spocz. Ja na Strze mec kie -
go. Pra co wał nie mal do ostat nie go dnia ży cia
i w wie ku 84 lat był naj star szym czyn nym za wo do -
wo me dy kiem Zie mi Lu bu skiej, od nie mal dwu dzie -
stu lat zwią za nym ze 105. Kre so wym Szpi ta lem
Woj sko wym z Przy chod nią w Ża rach. Nie był za wo -
do wym ofi ce rem Woj ska Pol skie go, ale men tal nie
i du cho wo był z pew no ścią jed nym z nas, po dzie lał
nasz sys tem war to ści i do sko na le za akli ma ty zo wał
się w śro do wi sku woj sko wej służ by zdro wia, do któ -
re go wno sił swo je ol brzy mie do świad cze nie ży cio -
we, wie dzę, spo kój i wiel ką kul tu rę oso bi stą.

Uro dził się 27 kwiet nia 1936 r. w Chwa ło wi cach
w Kie lec kiem, w ro dzi nie Wa len te go i Ma rian ny. Swo -
ją edu ka cję roz po czął w ro dzin nej miej sco wo ści,
gdzie uczęsz czał do sied mio kla so wej Szko ły Pod sta -
wo wej. Na stęp nie był uczniem Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go w Ił ży, gdzie uzy skał świa dec two doj rza ło ści.
W 1958 r. pod jął stu dia na Wy dzia le Le kar skim Po -
mor skiej Aka de mii Me dycz nej w Szcze ci nie, za koń -
czo ne uzy ska niem w 1964 r. dy plo mu le ka rza. Staż
po dy plo mo wy od był w ist nie ją cym wów czas w Lub -
sku Za kła dzie Opie ki Zdro wot nej. Je go ulu bio nym
dzia łem me dy cy ny by ła gi ne ko lo gia i po łoż nic two.
Opie ka nad cię żar ny mi ko bie ta mi i przyj mo wa nie
na świat dzie ci nie sta no wi ły je dy nie ele men tu dzia -
łal no ści za wo do wej, lecz spra wia ły mu ol brzy mią sa -
tys fak cję i da wa ły po czu cie wiel kiej ra do ści dzie lo nej
z ro dzi ca mi każ de go ta kie go na ro dzo ne go ma lusz -
ka. Nie jest za tem kwe stią przy pad ku, że wła śnie
w tej dzie dzi nie roz po czął po sta żu po dy plo mo wym
spe cja li za cję ja ko asy stent od dzia łu gi ne ko lo gicz no -
-po łoż ni cze go w Lub sku, co za owo co wa ło uzy ska -
niem w 1972 r. I stop nia spe cja li za cji z za kre su
po łoż nic twa i gi ne ko lo gii, zaś w 1975 r. II stop nia.
Uko ro no wa niem je go ka rie ry za wo do wej by ło ob ję -
cie w dniu 1 czerw ca 1978 r. sta no wi ska or dy na to ra
swe go ma cie rzy ste go od dzia łu, co by ło tak że do sko -
na łą ilu stra cją i po twier dze niem ja ko ści oraz sku tecz -
no ści do brze dzia ła ją ce go wów czas sys te mu
szko le nia kadr me dycz nych opar te go na za sa dzie
uczeń -mistrz. W tym sa mym ro ku uzy skał upraw nie -
nia w za kre sie cy to dia gno sty ki gi ne ko lo gicz nej, a kie -
ro wa na przez nie go jed nost ka sta ła się jed ną

z przo du ją cych w swo im re jo nie. Obo wiąz ki kie row -
ni ka od dzia łu gi ne ko lo gicz no -po łoż ni cze go w Lub -
sku spra wo wał przez 24 la ta, ca łe po ko le nie mło dych
Lu bu szan za wdzię cza mu bez piecz ne przyj ście
na świat. Je go pierw szy kon takt ze służ ba mi mun du -
ro wy mi miał miej sce już w 1968 r., gdy jak więk szość
ów cze snych ab sol wen tów stu diów me dycz nych od -
był szko le nie w Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej
w Ło dzi, po czym pro mo wa no go na pierw szy sto -
pień ofi cer ski, w dal szych la tach już ja ko re zer wi sta
awan so wał do stop nia po rucz ni ka, a na stęp nie ka pi -
ta na. Woj sko Pol skie nie by ło je dy ną for ma cją mun -
du ro wą, z któ rą był zwią za ny. W la tach 1970–2012
był tak że za trud nio ny w Aresz cie Śled czym w Lub -

Kapitan w st. spocz. lek.
Jan Strzemecki (1936–2020)
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sku, gdzie po znał spe cy fi kę pra cy służ by wię zien nej
i opie ki me dycz nej nad aresz to wa ny mi. Przez wie le
lat (1969–1991) spra wo wał tak że obo wiąz ki le ka rza,
a po tem na wet kie row ni ka Re jo no wej Przy chod ni Le -
kar skiej PKP w Lub sku. Do 105. Szpi ta la Woj sko we -
go z Przy chod nią w Ża rach (od 2014 r.
pod na zwą 105. Kre so wy Szpi tal Woj sko wy z Przy -
chod nią) przy był w kwiet niu 2002 r. i ob jął etat star -
sze go asy sten ta od dzia łu gi ne ko lo gicz ne go,
jed no cze śnie peł nił obo wiąz ki kie row ni ka Po rad ni Gi -
ne ko lo gicz nej i pra co wał w Po rad ni Me dy cy ny Pra -
cy. Po roz wią za niu w 2006 r. na sze go od dzia łu da lej
kon ty nu ował pra cę am bu la to ryj ną, cie sząc się du -
żym uzna niem i sza cun kiem pa cjen tek. W czerw -
cu 2011 r. zo stał asy sten tem Te re no wej Woj sko wej
Ko mi sji Le kar skiej w Ża rach, od 1 stycz nia 2013 r.
prze mia no wa nej w Re jo no wą Woj sko wą Ko mi sję Le -
kar ską. Nie mal do ostat nich chwil ży cia wy ko ny wał
swe obo wiąz ki w RWKL i Po rad ni Me dy cy ny Pra -
cy 105. Kre so we go Szpi ta la Woj sko we go w Ża rach.
Za swą wie lo let nią i nie na gan ną pra cę od zna czo ny
m.in. Srebr nym Krzy żem Za słu gi, Zło tą Od zna ką
„Za Za słu gi w Pra cy Pe ni ten cjar nej” i wie lo ma me da -
la mi re sor to wy mi. Doktor Jan Strze mec ki zmarł 22 li -
sto pa da 2020 r. w na szym szpi ta lu. Mi mo szyb kie go
pod ję cia wszyst kich moż li wych dzia łań lecz ni czych
nie uda ło się ura to wać je go ży cia.

Uro czy sto ści po grze bo we roz po czę ły się 28 li -
sto pa da 2020 r. o godz. 12.00 w ka pli cy Cmen ta rza
Ko mu nal ne go w Lub sku mo dli twą przy urnie z pro -
cha mi, przy któ rej żoł nie rze za cią gnę li war tę ho no -
ro wą. Mi mo ob ostrzeń zwią za nych z pan de mią
Co vid -19 przy by ło bar dzo wie le osób, któ re za cho -
wu jąc wa run ki re żi mu sa ni tar ne go uzna ły jed nak
za ko niecz ne od dać oso bi ście hołd nie zwy kłe mu le -
ka rzo wi i czło wie ko wi. Asy stę ho no ro wą sta no wi li
żoł nie rze 11. Ba ta lio nu Do wo dze nia ze skła du 11.
Lu bu skiej Dy wi zji Ka wa le rii Pan cer nej im. Kró la Ja -
na III So bie skie go, a mo dli twę po pro wa dził pro -
boszcz Pa ra fii pw. Naj święt sze go Ser ca Pa na
Je zu sa w Lub sku ks. Zyg munt Mo krzyc ki. W or sza -
ku po grze bo wym nie za bra kło wie lu pra cow ni -
ków 105. Kre so we go Szpi ta la Woj sko we go
w Ża rach, le ka rzy, pie lę gnia rek, per so ne lu tech nicz -
ne go, w tym ko men dan ta pla ców ki płk. lek. Ar tu ra
Lip czyń skie go. Obec na by ła rów nież de le ga cja pra -
cow ni ków RWKL w Ża ga niu z prze wod ni czą cym
ppłk. lek. Mar kiem Ję drzej czy kiem. Naj bar dziej oka -
za le pre zen to wa ła się kil ku oso bo wa de le ga cja służ -
by wię zien nej, zło żo na z ubra nych w pięk ne
mun du ry wyj ścio we ofi ce rów i pod ofi ce rów, któ ra
że gna ła swe go by łe go le ka rza. Swo imi re flek sja mi
do ty czą cy mi zmar łe go po dzie lił się ks. Zyg munt
Mo krzyc ki, któ re go ro dzi ce by li do bry mi zna jo my mi

J. Strze mec kie go i jak pod kre ślił, za wsze z wiel ką
wdzięcz no ścią i sza cun kiem od no sił się do dok to -
ra, któ ry po ich śmier ci od wie dza jąc cmen tarz za -
wsze za pa lał im znicz pa mię ci. Na stęp nie mo wę
po że gnal ną wy gło sił dr n. med. Krzysz tof Ko po ciń -
ski, któ ry krót ko przy po mniał syl wet kę i do ko na nia
J. Strze mec kie go. W swo im wy stą pie niu stwier dził,
że zmar ły na le żał do te go ga tun ku lu dzi, o któ rych
zna ko mi ty re ży ser, Lwo wiak, Je rzy Ja nic ki, zwykł był
ma wiać „dziś już ta kich nie ro bią”. Przy po mniał rów -
nież, że był on za wsze ak tyw nym i czę sto pierw -
szym uczest ni kiem or ga ni zo wa nej przez nas
od wie lu lat do rocz nej zbiór ki zni czy „Świa teł ko Pa -
mię ci dla Lwo wa”, a wszel kie go ro dza ju ini cja ty wy
słu żą ce pro mo cji wie dzy hi sto rycz nej, czy kul ty wo -
wa niu pa mię ci o na szych po przed ni kach, za wsze
spo ty ka ły się z je go cie płym przy ję ciem. Do sko na -
le ro zu miał zna cze nie te go ty pu dzia łań nie tyl ko ja -
ko sym bo licz nej po win no ści wo bec star szych
po ko leń, ale ja ko ele men tu kształ to wa nia cha rak te -
rów i wy cho wy wa nia tych młod szych adep tów sztu -
ki me dycz nej w opar ciu o naj lep sze wzor ce i za sa dy
mo ral ne. W swo im wy stą pie niu K. Ko po ciń ski
stwier dził, że bar dzo so bie ce ni po zy tyw ną opi nię
J. Strze mec kie go na te mat ksią żek o hi sto rii woj sko -
wej służ by zdro wia, któ re na pi sał wraz z dr. n. med.
Z. Ko po ciń skim, a opi su ją cych m.in. hi sto rię żar -
skiej lecz ni cy woj sko wej. Kil ka ty go dni przed śmier -
cią otrzy mał naj now szą mo no gra fię pt. „Szpi tal
Woj sko wy w Rów nem w la tach 1919–1939”, co
spra wi ło mu wy raź ną ra dość. Swo ją mo wę K. Ko -
po ciń ski za koń czył wy ra że niem głę bo kie go współ -
czu cia dla ro dzi ny zmar łe go le ka rza, a tak że na szej
pie lę gniar ki Pa ni Ilo ny No wak -Sku rzyń skiej, któ ra
od lat wspie ra ła dr. J. Strze mec kie go.

Przy dźwię kach sal wy ho no ro wej urnę z pro cha -
mi zło żo no do gro bu ro dzin ne go, gdzie spo czy wa
już żo na zmar łe go, Ja ni na Strze mec ka (1942–
2017). Uro czy stość za koń czy ła się zło że niem wień -
ców i wią za nek, w któ rych nie mal uto nął ca ły grób.

Dr Jan Strze mec ki po zo sta nie w na szej pa mię ci
ja ko zna ko mi ty le karz spe cja li sta, wspa nia ły star szy
ko le ga, do bry i uczci wy czło wiek, któ ry przez nie -
mal dwa dzie ścia lat cięż kiej pra cy dla 105. Kre so -
we go Szpi ta la Woj sko we go w Ża rach już na trwa le
wpi sał się w hi sto rię tej za słu żo nej lecz ni cy.

Cześć Je go Pa mię ci!

dr n. med. Krzysz tof Ko po ciń ski

dr n. med. Zbi gniew Ko po ciń ski
105. Kresowy Szpital Wojskowy

z Przychodnią w Żarach
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W 10. wy da niu Skal pe la, w ma te ria le po świę co -
nym „Naj star szym pro fe so rom WAM i ich ju bi le -
uszom” opi sa na by ła po stać płk. prof. dr hab. n.
med. Ja na Nie dwo ro ka. Prze czy tać moż na by ło m.in.
że Pro fe sor „miesz ka sa mot nie w wie żow cu na łódz -
kiej Ret ki ni pod tro skli wą opie ką có rek…”. Kto mógł
przy pusz czać, że wkrót ce bę dzie my in for mo wa li
o śmier ci Pro fe so ra, któ ra na stą pi ła w dniu 27 li sto -
pa da 2020 r. „Jesz cze do je sie ni ubie głe go ro ku sys -
te ma tycz nie, co naj mniej raz w mie sią cu, od wie dzał
ro dzin ną po sia dłość w Bie ra wie…”. Dla Pa na pro fe -
so ra to waż ne miej sce, gdyż uro dził się 29 wrze -
śnia 1932 ro ku w miej sco wo ści Bie ra wa (obec nie
wo je wódz two opol skie). By ły to te re ny, któ re 11 lat
wcze śniej, po III Po wsta niu Ślą skim, zo sta ły przy łą -
czo ne do Nie miec. Wów czas miej sco wość na zy wa -
ła się Bi ra wa, a po na sta niu III Rze szy – Re iges feld.
Po woj nie za czął uczęsz czać do pol skie go Gim na -
zjum i Li ceum nr 1 im. Ka spro wi cza w Ra ci bo rzu.
Tu w 1951 r. zdał eg za min doj rza ło ści. Po ukoń cze niu
w 1953 r. Dwu let niej Szko ły Fel czer skiej, roz po czął
pra cę w Re jo no wym Szpi ta lu w Kę dzie rzy nie -Koź lu
i Wiej skim Ośrod ku Zdro wia w Bie ra wie. W 1954 ro ku
zna lazł się w sze re gach ar mii, a kil ka mie się cy póź niej
roz po czął na ukę na Fa kul te cie Woj sko wo -Me dycz nym
Cen trum Wy kształ ce nia Me dycz ne go w Ło dzi. W cza -
sie Je go stu diów po wsta ła Woj sko wa Aka de mia Me -
dycz na (1958). W 1961 ro ku ukoń czył stu dia ja ko
ab sol went WAM w stop niu pod po rucz ni ka. Po ukoń -
cze niu stu diów roz po czął pra cę w Ka te drze Pa to lo gii
Ogól nej i Do świad czal nej WAM. Ka te drą kie ro wał
profesor Ry szard Fi del ski. W 1964 ro ku zo stał
asystentem, w 1965 r. star szym asy sten tem,
a w 1967 r. adjunktem w Ka te drze Pa to lo gii Ogól nej
i Do świad czal nej. W la tach 1962–1994 pra co wał nie -
prze rwa nie ja ko le karz me dy cy ny prze my sło wej. Był
spe cja li stą I i II stop nia ana li ty ki le kar skiej. W 1968 ro -
ku Ra da Na uko wa Wy dzia łu Le kar skie go WAM nada -
ła Mu sto pień dok to ra na uk me dycz nych
na pod sta wie pra cy: Ba da nia nad wpły wem wa run -
ków i śro do wi ska kon ser wu ją ce go na od czy ny im -
mu no lo gicz ne po prze szcze pach szpi ku kost ne go
i skó ry. W 1972 ro ku awan so wał na ma jo ra, a rok
póź niej obro nił pra cę ha bi li ta cyj ną pt.: Ba da nia do -
świad czal ne nad zja wi ska mi od por no ścio wy mi
w prze bie gu cho ro by opa rze nio wej wy wo ła nej na pal -
mem. W la tach 1977–1979 był kie row ni kiem Za kła -
du Pa to lo gii Do świad czal nej In sty tu tu Na uk

Pod sta wo wych WAM. W 1979 ro ku zo stał prze nie sio -
ny do Za kła du Far ma ko lo gii WAM, któ re go był kie -
row ni kiem od 1980 r. do 2002 r. W 1985 ro ku nada no
Mu ty tuł pro fe so ra nad zwy czaj ne go, a w 1994 ro ku
ty tuł pro fe so ra zwy czaj ne go. W cza sie II Kon gre su
Na uki Pol skiej zo stał wy róż nio ny wpi sem do Księ gi
Ho no ro wej PAN. Był pro mo to rem 18 prac dok tor -
skich, au to rem i współ au to rem po nad 300 prac na -
uko wych i ksią żek, m.in.: Fi to te ra pia i le ki ro ślin ne.
Pra cu jąc w Za kła dzie Far ma ko lo gii je go pa sją by ło
dzia ła nie im mu no mo du la cyj ne i an ty ok sy da cyj ne ro -
ślin.

Po zo sta nie w na szej pa mię ci ja ko wspa nia ły Pro -
fe sor i wy cho waw ca wie lu po ko leń stu den tów. Oso -
bi ście, ze smut kiem że gnam mo je go Na uczy cie la
i Mi strza.

Prof. dr hab. n med. Edward Ko wal czyk
Kierownik Zakładu Farmakologii i Toksykologii

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Pułkownik prof. dr hab. n. med.
Jan Niedworok (1932–2020)

Wspo mnie nie
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Uro dził się 5 kwiet nia 1937 r. w Bra cie jo wi cach,
w po wie cie Opo le Lu bel skie.

W 1956 r. ukoń czył Li ceum Ogól no kształ cą ce
w Opo lu Lu bel skim, uzy skał świa dec two doj rza ło -
ści – ma tu rę.

W 1957 r. zo stał po wo ła ny do czyn nej służ by
woj sko wej w Śre mie.

W cza sie od by wa nia służ by woj sko wej ze zwo lo -
no mu na ubie ga nie się o przy ję cie w 1958 r.
do Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej w Ło dzi.

Po zło że niu po myśl nie eg za mi nów, w dniu 31 lip -
ca 1958 r. zo stał przy ję ty w po czet słu cha czy – pod -
cho rą żych na pierw szy kurs Woj sko wej Aka de mii
Me dycz nej w Ło dzi, z jed no cze snym od de le go wa -
niem go do cy wil nej Aka de mii Me dycz nej w Ło dzi,
na Wy dział Far ma ceu tycz ny.

Służ bo wo pod le gał WAM-owi, a edu ka cyj nie
Aka de mii Me dycz nej w Ło dzi.

Stu dia w Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej
i w Aka de mii Me dycz nej, na Wy dzia le Far ma cji
ukoń czył w 1964 r.

W Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej był pro mo -
wa ny na sto pień pod po rucz ni ka WP. Na to miast
w Aka de mii Me dycz nej w Ło dzi po zło że niu prze pi -
so wych eg za mi nów na Wy dzia le Far ma ceu tycz nym
i obro nie niu pra cy ma gi ster skiej uzy skał ty tuł Ma gi -
stra Far ma cji.

W 1964 r. zo stał skie ro wa ny na po dy plo mo wy
staż do Cen tral ne go Ośrod ka Far ma cji i Tech ni ki
Me dycz nej w Ce le sty no wie.

W 1965 r. otrzy mał przy dział służ bo wy do 1.
Okrę go we go Szpi ta la Woj sko we go w Lu bli nie. Tam
prze szedł po szcze gól ne stop nie ka rie ry za wo do wej,
od sta no wi ska asy sten ta do kie row ni ka ap te ki szpi -
tal nej i otwar tej.

W 1973 r. peł nił służ bę w Do raź nych Si łach
Zbroj nych ONZ na Bli skim Wscho dzie, w Pol skim
Szpi ta lu Po lo wym UNEF, or ga ni zo wa nym i w peł ni
wy po sa żo nym przez I Kon tyn gent Woj ska Pol skie -
go, w ce lu za bez pie cze nia po trzeb zdro wot nych dla
wszyst kich kon tyn gen tów i Kwa te ry Głów nej BSZ
ONZ.

Kapitan mgr far ma cji Jan Nie rób ca peł nił obo -
wiąz ki Kie row ni ka Ap te ki Szpi tal nej.

Za or ga ni za cję i urzą dze nie ap te ki oraz za wzo -
ro we wy peł nia nie obo wiąz ków kie row ni ka ap te ki
Szpi ta la Po lo we go zo stał wy róż nio ny Me da lem Za -
słu żo ny w Służ bie Po ko ju nada nym przez ONZ.

W dru giej zmia nie obo wiąz ki kie row ni ka ap te ki
Szpi ta la Po lo we go ob jął kpt. mgr farm. Ste fan Ter sa.

W 1974 r. uzy skał II sto pień spe cja li za cji w za kre -
sie far ma cji ap tecz nej.

Za wzo ro wo peł nio ną służ bę woj sko wą i za wy -
so ce wy daj ną pra cę i wy peł nia nie obo wiąz ków kie -
row ni ka ap te ki szpi tal nej był wie lo krot nie
wy róż nia ny i na gra dza ny mię dzy in ny mi:
• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia

Polski
• Srebrnym Krzyżem Zasługi
• Medalami: Złotym i Srebrnym „Siły Zbrojne

w Służbie Ojczyzny”
• Medalami: Brązowym i Srebrnym „Za Zasługi

dla Obronności Kraju”.
Po za pra cą za wo do wą udzie lał się spo łecz nie

w Związ ku Har cer stwa Pol skie go. W okrę gu Lu bel -
skim zo stał wy róż nio ny ty tu łem Harc mi strza.
W uzna niu za za an ga żo wa nie i pra cę w ZHP zo stał
ude ko ro wa ny Har cer skim Krzy żem Za słu gi.

Na to miast za pra cę spo łecz ną w Pol skim Czer -
wo nym Krzy żu w Lu bli nie zo stał wy róż nio ny Srebr -
nym Krzy żem Za słu gi PCK.

W 1995 ro ku za koń czył woj sko wą służ bę za wo -
do wą, zo stał prze nie sio ny do re zer wy ze wzglę du
na osią gnię ty wiek, w stop niu pod puł kow ni ka.

Podpułkownik mgr far ma cji
Jan Nie rób ca (1937–2020)

Wspo mnie nie



Ja ko eme ryt woj sko wy pra co wał w cy wil nej służ -
bie zdro wia, w pio nie far ma ceu tycz nym przez dzie -
sięć lat (1995–2005) na sta no wi sku kie row ni ka
ap te ki otwar tej w Czę sto cho wie.

Dzia łal ność za wo do wą, ap tecz ną za koń czył
w 2005 r. w związ ku z prze kro cze niem li mi tu wie ku
prze wi dzia ne go usta wo wo w Pra wie Far ma ceu tycz -
nym.

Podpułkownik mgr farm. Jan Nie rób ca zmarł 20
paź dzier ni ka 2020 r. Po grzeb i po że gna nie od by ły
się 30 paź dzier ni ka 2020 r. na cmen ta rzu w miej sco -
wo ści Po nia to wa. W po grze bie uczest ni czy ła naj -
bliż sza ro dzi na oraz licz ne gro no przy ja ciół, są sie dzi
i miesz kań cy, któ rzy go zna li.

Podpułkownik mgr farm. Jan Nie rób ca po zo sta -
wił po grą żo nych w ża ło bie: bra ta Sta ni sła wa i je go
ro dzi nę, sio stry: Lu cy nę i Mie czy sła wę i ich ro dzi ny,
sy nów: To ma sza i Ra fa ła wraz z ich ro dzi na mi. Mo -
wę po że gnal ną wy gło sił syn Ra fał, dzię ku jąc
wszyst kim za uczest ni cze nie w po grze bie, szcze -
gól nie dzię ko wał stry jo wi Sta ni sła wo wi za pod ję cie
się or ga ni za cji po grze bu.

Au to rzy ni żej pod pi sa ni po zo sta ją z wy ra za mi
głę bo kie go współ czu cia i sło wa mi wspar cia dla ro -
dzi ny.

Ży cie na sze go ko le gi i przy ja cie la by ło na ce cho -
wa ne wy so kim po czu ciem obo wiąz ku, tro ską o ro -
dzi nę, du żą życz li wo ścią oraz pra co wi to ścią.

Ta kim po zo sta je w na szej wdzięcz nej pa mię ci,
ja ko wspa nia ły ko le ga, przy ja ciel.

Janku, niechaj Ci ziemia ojczysta będzie lekka.
Spoczywaj w pokoju.

Cześć Jego pamięci
Jan Hołyński
Stefan Tersa
Stefan Kubicki

koledzy II kursu WAM Wydziału Farmaceutycznego
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Włodzimierz „Wowka” Kuźma

Zmiana kalendarza
Dziś, jak co roku nadchodzi ten ważny dzień,
Moc oczekiwań, dużo złych wieści ze świata,
Wśród błysku fajerwerków, celebrytów pień,
Wszystko po staremu, choć zmienia się data.

Nowy kalendarz czysty, same nieznane daty,
Twój los i przeznaczenie wkrótce je zapiszą,
Kartki z nudów pokryją konferencyjne kwiaty,
Na razie urzekają swą bielą, swą kojącą ciszą.

Znów biały obrus, kolejne rodzinne rozmowy,
Wspomnienia, jeśli ktoś odważny, to plany,
Widać, co zabrał stary, co przyniesie Nowy?
Każdy jednak cicho, w swe myśli zasłuchany.

Radość na ekranie dość sztucznie nadymana,
Botoksowane uśmiechy, krzyczące makijaże,
Kolejny nieznany rozdział, już jutro od rana,
Jak wolno pełzną wskazówki na życia zegarze.

W długich kieliszkach barwne radosne bąbelki,
Już za chwilę skrzyżują się radosne życzenia,
Dzień przełomowy, czy też sztucznie wielki?
Czy oprócz kalendarza coś w życiu odmienia?

A korek od szampana zaplątał się w firance,
Ze swoim sumieniem znów z nadzieją gadasz,
Zdążysz wysłać życzenia swojej koleżance?
Kolejny stary kalendarz na półkę odkładasz.

(31.12.2020)
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