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Są dni, kiedy
mówię dość…

Sy tu acja ostat nich dni w na -
szym kra ju nie na pa wa opty mi -
zmem, ani w ka te go riach
we wnętrz nych, ani w szer szej,
ogól no pol skiej i ogól no le kar skiej
per spek ty wie. Mi ni ster stwo Zdro -
wia wciąż roz gry wa swo je, nie ba -
cząc na na sze opi nie a wręcz
jaw nie je tor pe du je – naj now szy
przy kład, to choć by chęć za skar -
że nia le gal no ści (sic!) uchwa ły Na -
czel nej Ra dy Le kar skiej w spra wie
przy zna wa nia pra wa wy ko ny wa -
nia za wo du cu dzo ziem com do Są -
du Naj wyż sze go. W tym sa mym
cza sie nie po tra fi jed nak wy wią zać
się w ca ło ści z zo bo wią zań wo bec
na sze go śro do wi ska, je śli cho dzi
o na leż ne z ustaw pła ce i o do dat -

ki co vi do we. Wszyst ko trze ba wy -
ry wać…

Tę szpal tę prze czy ta cie już
po zjeź dzie bu dże to wym, któ ry
być mo że otwo rzy dro gę do dal -
szych, grun tow nych zmian w biu -
rze WIL, pod wa run kiem, że
de le ga ci da dzą mi zie lo ne świa tło.

To o czym mó wi łem wcze -
śniej, czy li peł na trans pa rent ność
dzia łań, ale jed no cze śnie twar da
kon se kwen cja re spek to wa nia na -
 sze go Ko dek su Ety ki Le kar skiej,
po win ny po pra wić bie żą cą ko mu -
ni ka cję z izbą oraz zmniej szyć
kosz ty funk cjo no wa nia biu ra. To
z ko lei po win no prze ło żyć się
na zwięk sze nie moż li wo ści dzia łań
praw nych na rzecz na szych człon -
kiń i człon ków i wresz cie sa mo -
dziel ne, wła sne miej sce na zie mi.
To dla mnie ostat ni zjazd w tej ka -
den cji i spo ro od nie go za le ży.
Od te go mo men tu jesz cze je den
rok zo sta nie do no wych wy bo rów
władz na IX Ka den cję. Ka len darz
wy bor czy już ru szył, mo że nie peł -
ną pa rą, ale na je sień bę dzie już
praw dzi wy dym z ko mi na. W sto -
sun ku do po przed nich wy bo rów
re jo ny wy bor cze prak tycz nie się
nie zmie nią, a ja chciał bym Was
po raz ko lej ny za chę cić do ak tyw -
no ści, zwłasz cza na eta pie kre -
owa nia de le ga tów i po tem

do gło so wa nia na tych od waż nych
i chęt nych do pra cy na rzecz in -
nych, we wła snym cza sie i z re gu -
ły za dar mo. Si łą izby niech wciąż
bę dą lu dzie ak tyw ni, kre atyw ni
i nie złom ni, o czy stym ser cu i twar -
dej du*ie, któ rzy ma ją w so bie pa -
mięć, żoł nier ski sznyt i le kar skie
umie jęt no ści. Nie bój cie się brać
spraw we wła sne rę ce, gro ma dzić
się wo kół do brych po my słów
i twar do bro nić na szych praw. Tyl -
ko tak mo że my mieć pew ność, że
nie zo sta nie my za własz cze ni
przez po li ty ków, by po tem czuć się
sła by mi kar ta mi w ob cych rę kach.
To sa mo rząd, na wet w ta kiej for -
mie jak dzi siaj, jest wła ści wie je dy -
ną in sty tu cją o nie za leż nym zda niu
i wła snym, nie za wi słym za rzą dza -
niu. Struk tu ra być mo że po win na
się nie co od świe żyć, ale do te go
trze ba no wych twa rzy i po my słów,
więc nie cho waj cie się i za graj cie
na sie bie i wy graj cie wię cej już dla
wszyst kich.

Za chę cam…
A na za koń cze nie i wspar cie

tej za chę ty, sło wa Woj cie cha
Ada miec kie go:

Bar dzo ma ły czło wiek mo że
rzu cać bar dzo du ży cień.

Wasz Pre zes
ppłk rez. lek. Ar tur Płach ta

Szpalta Prezesa
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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 8 je go

człon ków, dy rek tor biu ra WIL, mgr Re na ta For mic -
ka oraz me ce nas An drzej Nie wia dom ski. Spo tka nie
od by ło się w for mie hy bry do wej. Ob ra dy Prezydium
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 wił swo ją dzia łal ność od ostat nie -
go po sie dze nia RL WIL. Po ru szył te mat wtar gnię cia
gru py prze ciw ni ków szcze pień do sie dzi by NIL,
w cza sie po sie dze nia Naczelnego Są du Le kar skie -
go. Po in for mo wał tak że o pod pi sa niu umo wy z fir -
mą LTC na mo der ni za cję sys te mu umoż li wia ją ce go
pro wa dze nie re je stru le ka rzy.

W na stęp nym punk cie po sie dze nia na wnio sek
kol. J. Wosz czy ka, pod ję to jed no gło śnie 19 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 no gło śnie
3 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
wpisu do re je stru le ka rzy i le ka rzy den ty stów WIL.

Na stęp nie po zy tyw nie roz pa trzo no kan dy da tu rę
dr. n. med. Ja nu sza Hał ki na kon sul tan ta wo je wódz -
kie go w dzie dzi nie he ma to lo gii dla wo je wódz twa
war miń sko -ma zur skie go.

Kolega S. An to sie wicz przed sta wił wnio ski
o zwrot kosz tów le ka rzom za ich 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. Prezydium Rady
Lekarskiej podjęło jed no gło śnie 2 uchwa ły o zwro -
cie kosz tów.

Spra wę re ali za cji i kwa li fi ka cji do sta ży po dy plo -
mo wych oraz wy zna cza nia na pierw sze sta no wi ska
służ bo we bez po śred nio po sta żu omó wi li
kol. M. Go nie wicz i S. An to sie wicz. Stwier dzo no, że
WIL nie pro wa dzi sta ży po dy plo mo wych, ani nie wy -
zna cza miejsc sta żo wych. Na le ży to do za dań De -
par ta men tu Woj sko wej Służ by Zdro wia. Okre śla to
usta wa o izbach le kar skich.

W na stęp nym punk cie po sie dze nia Pre zes A.
Płach ta omó wił pro po zy cję zmian w Re gu la mi nie
Ra dy Le kar skiej oraz Re gu la mi nie Or ga ni za cyj nym
Biu ra WIL.

Po wy czer pa niu te ma tów Pre zes za mknął po sie -
dze nie Pre zy dium RL WIL.

ppłk rez. lek. dent. Ja cek Wosz czyk

Sprawozdanie z posiedzenia
Prezydium Rady Lekarskiej WIL

w dniu 26.02.2021 r.
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Pułkownik prof. dr hab. med. Eu ge niusz Mię koś
(ur. 1935 r.), uro log

W mo ich bio gra mach pro fe so rów se nio rów nie -
uchron nie zbli żam się do po ko le nia ko le gów, bez
ma ła ró wie śni ków. Jed nym z nich jest, za le d wie trzy
la ta star szy ode mnie pro fe sor Eu ge niusz Mię koś,
któ re go uro czy stość ju bi le uszo wa od by ła
się 1.12.2015 r. Ju bi lat przy był na po sie dze nie Ra -
dy Wy dzia łu Woj sko wo -Le kar skie go w to wa rzy stwie
mał żon ki, cór ki, sy na, wnu ka i dal szej ro dzi ny.

W ro li lau da to ra wy stą pił prof. dr hab. med. Zbi -
gniew Ja bło now ski, na stęp ca Pro fe so ra – kie row nik
Kli ni ki Uro lo gii UM, któ re go bar dzo ob szer ne omó -
wie nie dro gi ży cio wej oraz osią gnięć Pro fe so ra uka -
za ło się w SKALPELU (2016, 2, 27–30).

Ogra ni czę się w związ ku z tym do przy po mnie -
nia, że Ju bi lat był uczniem czte rech pro fe so rów
z po cząt ków WAM: prof. Ta de usza Wa si lew skie go
(kier. Ka te dry Ana to mii Pra wi dło wej AM i WAM),
doc. Ste fa na Chmie lew skie go (kier. II Kli ni ki Chi rur -
gii WAM, w Szpi ta lu Miej skim im. dr. K. Jon sche ra),
płk. prof. Ja na Leń ko (kier. Ka te dry i Kli ni ki Uro lo gii

WAM) oraz płk. doc. Sta ni sła wa Cie śliń skie go (kier.
Ka te dry i Kli ni ki Uro lo gii WAM). Był ich god nym kon -
ty nu ato rem.

Pułkownik prof. dr hab. med. Ma rian Szpa kow ski
(ur. 1936 r.), po łoż nik, gi ne ko log

We dle obie go wej opi nii zna ni, bo bar dzo do brzy,
le ka rze (pro fe so ro wie – kli ni cy ści) zo sta li ni mi, gdyż
w po cząt kach swej ka rie ry aka de mic kiej pra co wa li
w za kła dach teo re tycz nych. Tak by ło w przy pad ku
pro fe so ra Ma ria na Szpa kow skie go, któ ry w cza sie
stu diów był po moc ni kiem asy sten ta, a na stęp nie
eta to wym pra cow ni kiem w Ka te drze Ana to mii Pra -
wi dło wej pro fe so ra Ta de usza Wa si lew skie go (pseu -
do nim – Wa sil) i rów no cze śnie spe cja li zo wał się
w po łoż nic twie i gi ne ko lo gii.

W po sie dze niu, któ re od by ło się 1 mar ca 2016 r.,
jak zwy kle w uro czy stej at mos fe rze, uczest ni czy ła
naj bliż sza ro dzi na oraz spo re gro no go ści, wśród
nich kil ku wy cho wan ków – pro fe so rów z Cen trum
Zdro wia Mat ki Po lki. Lau da cję wy gło sił prof. dr hab.
med. Ja cek Wil czyń ski – kie row nik Kli ni ki Gi ne ko lo -
gii i On ko lo gii Gi ne ko lo gicz nej CZMP. Uro czy stość

Z kart historii Wojskowej Akademii
Medycznej (cz. VII)

Pułkownik prof. dr hab. med. Eu ge niusz Mię koś

Pułkownik prof. dr hab. med. Ma rian Szpa kow ski
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prze dłu ża ła się, wpra wia jąc w sym pa tycz ne za kło -
po ta nie kie ru ją ce go ob ra da mi dzie ka na wy dzia łu
Pa na prof. Jur ka Ol szew skie go, gdyż go ście – pro -
fe so ro wie „prze ści ga li się” w dłu gich pe anach
na część swe go na uczy cie la (a i tak nie wszy scy
zdo ła li za brać głos). Ale by ła prze rwa i czas na uści -
ski, kwia ty i kon ty nu ację wspo mnień. Po dzi wia łem,
jak dziel nie Ju bi lat opa no wał wzru sze nie.

Ma rian Szpa kow ski uro dził się na Pod kar pa ciu
w Knia ży cach (pow. Prze myśl). Ro dzi ce by li rol ni ka -
mi. Świa dec two ma tu ral ne uzy skał w Li ceum Ogól -
no kształ cą cym im. J. Sło wac kie go w Prze my ślu (lu bił
pod kre ślać, że w tym sa mym co Alek san der Fre dro).
Stu dio wał w Fa kul te cie Woj sko wo-Le kar skim AM.
W cza sie stu diów awan so wał do stop nia pod po rucz -
ni ka, dy plom le ka rza i awans do po rucz ni ka otrzy mał
już w WAM w 1960 r. Po dwu let nim sta żu zo stał asy -
sten tem w Za kła dzie Ana to mii Pra wi dło wej WAM
i rów no cze śnie spe cja li zo wał się w po łoż nic twie i gi -
ne ko lo gii (pod kie run kiem prof. Jó ze fa Sie ro szew -
skie go). Dok to ry zo wał się w 1970 r. na pod sta wie
pra cy wy ko na nej w Za kła dzie Ana to mii pt.: „Układ
na czy nio wy tęt ni czo-żyl ny w ło ży sku ludz kim” – pro -
mo tor prof. T. Wa si lew ski. Pre pa rat ło ży ska z do ku -
men ta cji te go dok to ra tu znaj du je się w Mu zeum
Ana to micz nym Za kła du Ana to mii Pra wi dło wej Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go w Ło dzi, przy ul. Że li gow skie -
go 7/9. Dok to rem ha bi li to wa nym zo stał w 1978 r.
w opar ciu o do ro bek na uko wy i pra cę pt.: „Oce na
wy kład ni ków mor fo me trycz nych oraz ba da nia mi kro -
sko po we pło do we go ukła du na czyń w prze bie gu
EPH ge sto zy”. Opie ku nem pra cy był płk prof. dr hab.
J. Kra jew ski – kie row nik Ka te dry i Kli ni ki Po łoż nic twa
WAM, a Ju bi lat od kil ku lat pra co wał już na eta cie
w kli ni ce. Był to czas ści słej współ pra cy mie dzy Kli -
ni ką a Za kła dem Hi sto lo gii i Em brio lo gii, owo cem
któ rej by ły mię dzy in ny mi ha bi li ta cja Wa cła wa De ca
i dok to rat Grze go rza Kra som skie go, a tak że pu bli ka -
cje do ty czą ce głów nie zmian ul tra struk tu ral nych na -
czyń ło ży ska w ge sto zie.

W 1986 r. Ju bi lat otrzy mał ty tuł pro fe so ra.
W 1979 r. pro fe sor Szpa kow ski zo stał kie row ni -

kiem Kli ni ki Po łoż nic twa w Ka te drze, a na stęp nie
sze fem Ka te dry z Kli ni ką Po łoż nic twa i Gi ne ko lo gii
WAM. W okre sie 2002–2008 kie ro wał III Ka te drą Gi -
ne ko lo gii i Po łoż nic twa z Kli ni ką Gi ne ko lo gii i Po łoż -
nic twa Uni wer sy te tu Me dycz ne go (na te re nie
In sty tu tu – Cen trum Zdro wia Mat ki Po lki).

W la tach 1988–1990 zo stał po wo ła ny na sta no -
wi sko dy rek to ra Szpi ta la Cen trum Zdro wia Mat ki Po -
lki w Ło dzi.

Po za koń cze niu dzia łal no ści w Uni wer sy te cie
Me dycz nym przez kil ka lat peł nił funk cję rek to ra
Wyż szej Szko ły Biz ne su i Na uk o Zdro wiu w Ło dzi.

Był Na czel nym Spe cja li stą WP ds. Po łoż nic twa
i Gi ne ko lo gii (1986–2002), Spe cja li stą Wo je wódz -
kim (woj. łódz kie) oraz Łódz kim ds. Po łoż nic twa i Gi -
ne ko lo gii.

Ma bo ga ty do ro bek pu bli ka cyj ny, wy pro mo -
wał 15 dr n. me dycz nych, był opie ku nem 7 prac ha -
bi li ta cyj nych (z te go pię ciu zo sta ło pro fe so ra mi:
płk An drzej Ma li now ski, Prze my sław Oszu kow ski,
Krzysz tof Sza flik, Ja cek Wil czyń ski, Piotr Woź niak),
a oko ło 40 le ka rzy uzy ska ło spe cja li za cję z po łoż -
nic twa i gi ne ko lo gii.

Jest człon kiem ho no ro wym Pol skie go To wa rzy -
stwa Gi ne ko lo gicz ne go. Zo stał wy róż nio ny ty tu łem
„Za słu żo ny Le karz PRL”.

Po uzy ska niu ty tu łu pro fe so ra uda łem się do M.
Szpa kow skie go do kli ni ki w CZMP z gra tu la cja mi.
Przy go to wa łem sto sow ną laur kę opar tą na zdję ciu
z 1958 r., na któ rym w pro sek to rium „Ana to mi cum”
po moc nik asy sten ta Ma rian Szpa kow ski sie dzi oto -
czo ny pod cho rą ży mi z mo jej gru py stu denc kiej. Pa -
miąt ko we zdję cie za wi sło na po cze snym miej scu
w Je go ga bi ne cie.

Czas wol ny spę dzał naj czę ściej w do mu w pod -
łódz kich So kol ni kach i naj chęt niej w to wa rzy stwie
wnu czek Ka ro li ny i Alek san dry.

Był ak tyw nym człon kiem Ko ła Ło wiec kie go „Sza -
rak” w Ło dzi.

Miesz ka w przed wo jen nej ka mie ni cy w cen trum
Ło dzi, z mał żon ką Ja dwi gą. Syn Ar tur  – ab sol went
Wy dzia łu Le kar skie go WAM wy brał spe cja li za cję
„po oj cu”.

Pułkownik prof. dr hab. med. Hieronim Bartel (ur. 1938 r.),
embriolog, histolog

Zo sta łem po wia do mio ny przez Pa nie z Se kre ta -
ria tu Wy dzia łu Woj sko wo-Le kar skie go, że dzie kan
Pan pro fe sor J. Ol szew ski zde cy do wał, że „mój ju -
bi le usz” od bę dzie się na po sie dze niu w dniu 6 li sto -
pa da 2018 r. Nie kry go wa łem się, by ło mi
przy jem nie.

Po pro si łem płk. prof. dr hab. med. Sta ni sła wa
Or ki sza, me go wie lo let nie go współ pra cow ni ka,
a ak tu al nie kie row ni ka Ka te dry Na uk Mor fo lo gicz -
nych i Za kła du Ana to mii Pra wi dło wej Czło wie ka Wy -
dzia łu Le kar skie go Uni wer sy te tu Rze szow skie go,
o przy go to wa nie in for ma cji o mnie (re la cja z „ju bi -
le uszu” opra co wa na przez płk. dr n. med. Pio tra
Jam ro zi ka uka za ła się w SKALPELU (12, 2018–
2019, 5).

Wsłu chi wa łem się z uwa gą, wraz z żo ną (na sza je -
dy nacz ka wraz z ro dzi ną od 25 lat miesz ka we Fran -
cji, nie mo gła przy je chać) co mó wił o mnie lau da tor.
Nie bę dę się kry go wał, po do ba ło mi się. Za bra kło mi
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tyl ko in for ma cji, że stu den ci nada li mi pseu do nim
„Plem nik/Plem ni czek”. Je stem na uczy cie lem od trze -
cie go ro ku stu diów do dzi siaj, znam stu den tów i wie -
rzę w ich zbio ro wą spra wie dli wość oraz mą drość.

A oto uza sad nie nie dla cze go nada ny mi pseu -
do nim jest traf ny.

By łem od daw na wprost za fa scy no wa ny plem ni -
kiem, cho ciaż ba dań nie po dej mo wa łem. Plem nik
to co praw da ko mór ka, ale ko mór ka za ra zem szcze -
gól na, ja kaś nie ty po wa. Wie le w niej nie zwy kło ści,
po cząw szy od hi sto rii jej od kry cia w 1677 r. przez
An tho ny van Le eu ve ho eka, kup ca bła wat ne go,
a za ra zem ge niu sza-od kryw cę z Delft, do sub tel no -
ści mi kro sko po wo-elek tro no wych je go waż nej czę -
ści skła do wej – akro so mu.

W cza sie IX Mię dzy na ro do we go Kon gre su Mi -
kro sko pii Elek tro no wej w To ron to w 1978 r. spo tka -
łem dys tyn go wa ne go, star sze go pa na pro fe so ra
Don W. Faw cet ta z Ha rvard Me di cal Scho ol, pio nie -
ra ba dań ul tra struk tu ral nych plem ni ka, któ re go zna -
łem z pi śmien nic twa i chcia łem po znać. Do dziś
pa mię tam wzru sze nie ja kie go do zna łem. W opar ciu
o je go pra ce za mie ści łem w pod ręcz ni ku, po raz
pierw szy 25 lat te mu, szcze gó ło wy opis ul tra struk -
tu ry i ry ci nę plem ni ka czło wie ka.

Zdję cie z mi kro sko pu ska nin go we go plem ni ka,
pe ne tru ją ce go osło nę przej rzy stą ko mór ki ja jo wej
w ak cie za płod nie nia (ab so lut nie fan ta stycz nie udo -
ku men to wa ny pro ces i nie ma zna cze nia, że u cho -
mi ka), ko niecz nie za pra gną łem za mie ścić
w pod ręcz ni ku. Po wie lu sta ra niach uzy ska łem zgo -

dę au to ra dr. Ry uzo Yana gi ma chi z No we go Jor ku.
Akro som jest ro dza jem spłasz czo ne go wo recz ka,
zlo ka li zo wa ne go na szczy cie głów ki plem ni ka, wy -
peł nio ne go en zy ma mi pro te oli tycz ny mi nie zbęd ny -
mi do „sfor so wa nia” oocy tu. Je go ul tra struk tu rę
opi sał, ja ko pierw szy prof. Faw cett w 1963 r.

Pro fe sor Mał go rza ta Pia sec ka, z Po mor skie go
Uni wer sy te tu Me dycz ne go, ba da i do ku men tu je w ce -
lach na uko wych i dia gno stycz nych plem ni ki ludz kie.
Zna ne są, jej au tor stwa, ory gi nal ne „po kie re szo wa ne
ob ra zy” pa to lo gicz nych akro so mów w mi kro sko pie
ska nin go wym, bę dą ce za ra zem uty li tar nym, wy su bli -
mo wa nym do wo dem jed nej z przy czyn nie płod no ści.

Pro fe sor Zo fia Bie lań ska-Osu chow ska, gru bo
po osiem dzie siąt ce, przez kil ka lat pi sa ła książ kę,
któ ra uka za ła się już po jej śmier ci pt. „Plem nik ssa -
ka. Nie zwy kła ko mór ka” (2018 r). To je dy ny ta ki
pod ręcz nik pol ski i chy ba je dy ny na świe cie.

Do pro gra mu ćwi czeń z em brio lo gii wpro wa dzi -
łem ob ser wa cje ży wych plem ni ków my szy. Oczy wi -
ście do cza su kie dy moż na by ło mysz po pro stu
uśmier cić i ła two wy pre pa ro wać plem ni ki z ka na li -
ków na sien nych ją dra, bez zgo dy Lo kal nej Ko mi sji
Etycz nej ds. Do świad czeń na Zwie rzę tach, na uzy -
ska nie któ rej nie by ło już mo wy po usta wie z 2015 r.

Na okład ce przed ostat nie go wy da nia i te go rocz -
ne go, szó ste go wy da nia me go pod ręcz ni ka „Em brio -
lo gia” przed sta wio no plem ni ki wo kół ko mór ki ja jo wej.

Dziw na ko mór ka i ta ka waż na za ra zem. Nie bę -
dę się kry go wał, znam plem nik i po do ba mi się.
A pseu do nim? Vox di sci pu li.

Pułkownik prof. dr hab. med. Hieronim Bartel
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Pułkownik prof. dr hab. med. Andrzej Denys (ur. 1939),
mikrobiolog, wirusolog

Uro czy stość osiem dzie się cio le cia uro dzin by ła
nie wąt pli wie waż na dla Ju bi la ta, ale mia ła w pew nym
sen sie wy miar sym bo licz ny w hi sto rii Wy dzia łu
Wojsko wo-Le kar skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go,
gdyż by ło już wia do mo, że wkrót ce wy dział zo sta nie
zli kwi do wa ny i dal szych ju bi le uszy nie bę dzie. Tym
sa mym za po cząt ko wa ny z kol. De ny sem pro jekt
„Ju bi le usze” był ostat ni. Pierw sza część po sie dze -
nia Ra dy Wy dzia łu Woj sko wo -Le kar skie go od by ła
się 2 kwiet nia 2019 r. Ob ra dy pro wa dził dzie kan pro -
fe sor Ju rek Ol szew ski.

Pro fe sor przy był na ob ra dy w „uro czy stym sta -
nie du cha”, w to wa rzy stwie mał żon ki, sy na, sy no -
wej i jej ro dzi ców oraz dwoj ga wnu ków. Przy padł mi
w udzia le za szczyt przed sta wie nia syl wet ki Ju bi la -
ta, a w za sa dzie sam się wy bra łem, gdyż na stęp czy -
ni na sta no wi sku kie row ni czym prof. Mał go rza ta
Wa sie la już nie pra co wa ła.

An drzej De nys uro dził się w Kru szo wie k/ Tu szy na.
Mat ka zaj mo wa ła się do mem, oj ciec był han dlow cem.
Po woj nie ro dzi ce, za nim osie dli na sta łe w Ło dzi, kil -
ka na ście ra zy zmie nia li miej sce po by tu w Pol sce.
A. De nys ukoń czył VIII Ogól no kształ cą cą Szko łę To -
wa rzy stwa Przy ja ciół Dzie ci w Ło dzi, zo stał wcie lo ny
do WCWM i roz po czął stu dia w Fa kul te cie Woj sko -
wo-Me dycz nym AM w Ło dzi (1956–1962 r.).

Ca ła Je go ka rie ra za wo do wa, od wo lon ta riu sza
(1962–1963 r.) do kie row ni ka za kła du, jest zwią za na

z pro fe so rem Ja nem Cho mi czew skim – kie row ni kiem
Ka te dry Mi kro bio lo gii Le kar skiej WAM i jed nym z pierw -
szych dzie ka nów uczel ni. Pod kie run kiem swe go mi -
strza uzy skał sto pień dok to ra („Ba da nia nad wpły wem
chlo ro wo dor ku gu ani dy ny na wi ru sy gry py w do -
świad czal nych za ka że niach za rod ków ku rzych i ho -
dow li tkan ko wej” – 1968 r.) oraz zo stał dok to rem
ha bi li to wa nym („Ba da nia nad od czy no wo ścią krwi nek
bia łych i che mio te ra pią w gry pie” – 1973 r.). W tym sa -
mym ro ku ob jął kie row nic two Ka te dry Mi kro bio lo gii
Le kar skiej po prof. J. Cho mi czew skim. Był tym sa mym
pierw szym ab sol wen tem w hi sto rii Woj sko wej Aka de -
mii Me dycz nej, któ ry „ob jął ka te drę” i rów nież, ja ko je -
den z pierw szych zo stał pro fe so rem (1982 r.)

12.03.1999 r. po że gnał się z mun du rem, ale
w dal szym cią gu kie ro wał Ka te drą Mi kro bio lo gii Le -
kar skiej i Sa ni tar nej w WAM, a na stęp nie w Uni wer -
sy te cie Me dycz nym (2002–2008).

Wy pro mo wał 25 dok to rów me dy cy ny, opie ko wał
się 5 prze wo da mi ha bi li ta cyj ny mi, po sia da im po nu -
ją cy do ro bek na uko wy, re ali zo wał pro jek ty ba daw -
cze we współ pra cy z PAN, Po li tech ni ką Łódz ką,
Uni wer sy te tem Łódz kim. Uczest ni czył w oko ło 50
kon gre sach eu ro pej skich i świa to wych. Był do sko -
na łym wy kła dow cą. W okre sie kie dy peł nił funk cję
ku ra to ra Stu denc kie go To wa rzy stwa Na uko we go
WAM na wią za no współ pra cę ze stu den ta mi Wy dzia -
łu Le kar skie go Uni wer sy te tu w Sze ge dzie.

Peł nił funk cję spe cja li sty w dzie dzi nie mi kro bio -
lo gii w MON oraz bak te rio lo gii w wo je wódz twach

Pułkownik prof. dr hab. med. Andrzej Denys
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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.

piotr kow skim i świę to krzy skim. Był eks per tem Mi ni -
ster stwa Zdro wia ds. bio ter ro ry zmu (i wy kła dow cą
te go przed mio tu w UMed.).

Był człon kiem Świa to we go To wa rzy stwa Ba dań
nad In ter fe ro nem, Eu ro pej skie go To wa rzy stwa Mi -
kro bio lo gii Kli nicz nej i Cho rób Za kaź nych, Eu ro pej -
skie go To wa rzy stwa Bio mo du la cji i Che mio te ra pii,
No wo jor skiej Aka de mii Na uk.

Wcho dził w skład Ko mi te tu Mi kro bio lo gii PAN,
Ko mi te tu Etio pa to ge ne zy Za ka żeń Czło wie ka PAN.
W Pol skim To wa rzy stwie Mi kro bio lo gów był prze -
wod ni czą cym Kra jo we go Za rzą du Sek cji Wi ru so lo -
gicz nej.

Przez 35 lat był człon kiem Ra dy Wy dzia łu Le kar -
skie go WAM i Ra dy Wy dzia łu Woj sko wo-Le kar skie -
go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. Wy róż niał się w tym
za cnym gro nie – ile kroć za bie rał głos w dys ku sji
w cza sie po sie dzeń ple nar nych, bądź za da wał py -
ta nia w cza sie dok to ra tów, bądź ha bi li ta cji nie zmien -
nie za czy nał od „Bak te rie są na świe cie” i…
kon ty nu ował.

W la tach 2006–2008 był pro dzie ka nem Wy dzia -
łu Woj sko wo-Le kar skie go UM.

Po po wo ła niu w Ło dzi Cen trum Mi kro bio lo gii
i Wi ru so lo gii Pol skiej Aka de mii Na uk zo stał za stęp -
cą dy rek to ra (1992–1998).

Po nad 20 lat pra co wał w pry wat nej uczel -
ni – Aka de mii Hu ma ni stycz no -Eko no micz nej w Ło -
dzi, peł niąc w niej w ka den cji 2010–2011 funk cję
rek to ra.

Był dzie ka nem Kor pu su Ofi cer skie go.
Wśród licz nych od zna czeń po sia da Krzyż Ofi cer -

ski OOP, Ho no ro wą Od zna kę Mia sta Ło dzi, kil ka na -
gród na uko wych Mi ni stra Obro ny Na ro do wej.

Je ste śmy ko le ga mi od dnia wcie le nia do WCWM
w 1956 ro ku. Po prze pro wadz ce na sze go ro ku stu diów,
na trze cim ro ku (1959 r.) do, wte dy jesz cze bu du ją ce -
go się kom plek su ko sza ro we go przy u. Źró dło wej 52,
An drzej miał za le d wie 500 m. do do mu na ul. Uni wer -
sy tec kiej. W cza sie przy go to wań do eg za mi nów uczy -
li śmy się nie kie dy ra zem w je go ro dzi nie.

Z no stal gią wspo mi nam te cza sy, przede wszyst -
kim Je go ci chą, wiecz nie krzą ta ją cą się Mat kę, któ ra
ra czy ła nas, a to her bat ką z cia stem, a to ta le rzem po -
żyw nej zu py, by le by śmy się tyl ko spo koj nie uczy li.

Hieronim Bartel



W od dzia le or to pe dycz nym szpi ta la w Gdań -
sku – Oli wie czu łem się bar dzo do brze. By ła

tam do sko na ła at mos fe ra, któ rą two rzy li le ka rze te -
go od dzia łu „pod wo dzą” or dy na to ra kmdr. dr. n.
med. Wi tol da Kul czyń skie go. Swą przy szłość za wo -
do wą wią za łem z tym szpi ta lem. W szpi ta lu by łem
pra wie każ de go dnia, a to dzię ki do wód cy eska dry
ra tow ni czo -łącz ni ko wej Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy -
ni, w któ rej by łem na eta cie.

Nie by ło mi jed nak da ne przejść na etat do Oli -
wy. Pa ro krot ne ra por ty o prze nie sie nie mnie
do szpi ta la koń czy ły się fia skiem. Zda łem eg za min
spe cja li za cyj ny na piąt kę, ale eta tu wol ne go w szpi -
ta lu nie by ło. Był za to w od dzia le etat cy wil ny. Na -
pi sa łem więc ra port o prze nie sie nie mnie
do re zer wy, „po nie waż chcę pra co wać w szpi ta lu
woj sko wym, a tyl ko etat cy wil ny jest tam wol ny”.
Po tym ra por cie sta ło się bar dzo burz li wie. Szef
Służ by Zdro wia Mar. Woj., no men omen – nie
na po śmie wi sko miał zgod ne ze swą na tu rą na zwi -
sko, ob je chał mnie od gó ry do do łu, nie ża ło wał
swe go gar dła, cho ciaż cięż kich słów nie uży wał.
Tro chę mi gro ził.

W ten spo sób po zby łem się złu dzeń co do moż -
li wo ści pro wa dze nia dal szych roz mów z sze fem służ -
by zdro wia Ma ry nar ki Wo jen nej. W swej oce nie nie
mia łem już wie le do stra ce nia. Za tem pod ją łem de -
cy zję o uda niu się do War sza wy i do tar ciu do Sze fa
Służ by Zdro wia MON. Był nim wów czas płk (póź niej -
szy ge ne rał) dr n. med. Ta de usz Oba ra. Za dzwo ni -
łem do nie go. Wie lu mi od ra dza ło i na wet mnie
stra szy ło przed po dej mo wa niem ta kich kro ków. Za -
dzwo ni łem. Pierw szą prze szko dą by ła se kre tar ka.
Dłu go nie mo głem jej prze ko nać, że mam bar dzo
waż ną spra wę do sze fa, bar dzo ta jem ną, i tyl ko je -
mu mo gę ją zdra dzić. W ko ło po wta rza ła – „czy był
pan umó wio ny, w ja kiej spra wie pan dzwo ni”. Ble fo -
wa łem, że je śli mnie nie po łą czy z sze fem to ca ła od -
po wie dzial ność spad nie na nią. Wresz cie ule gła, ale
wcze śniej bro ni ła do stę pu do puł kow ni ka jak lwi ca.

Z sze fem dłu go nie roz ma wia łem. Po wie dzia łem
mu, że bar dzo mi za le ży na oso bi stej roz mo wie, że
chciał bym sta nąć do ra por tu służ bo we go. Na wet
się zdzi wi łem, gdy przy wo łał te le fo nicz nie se kre tar -
kę i na ka zał jej, by po da ła mi ter min wi zy ty. Ter min
nie był od le gły.

Po je cha łem. Przez biu ro prze pu stek do tar łem
do se kre ta ria tu. Zo sta łem za anon so wa ny sze fo wi
i przed wej ściem do Je go ga bi ne tu zo sta łem po in -
stru owa ny, oczy wi ście przez se kre tar kę, bym nie za -

bie rał sze fo wi zbyt wie le je go cen ne go cza su…
Chcia łem się za mel do wać, ale puł kow nik mi

prze rwał i po wie dział – „niech ko le ga da spo kój, je -
ste śmy sa mi”. Ab so lut nie go nie zna łem i po sta no -
wi łem być jed nak czuj nym. Wie le ra zy sły sza łem
o ta kich nu me rach, na wet w WAM by łem świad kiem
ta kie go „pod pusz cza nia” przez prze ło żo ne go.

Kie dy już skoń czy łem re gu la mi no wą for muł kę
i po zwo lił mi usiąść, zo rien to wa łem się, że jed nak
jest in ny niż opo wia da no. Po za tym je śli nie wy le -
cia łem za raz za drzwi, to by ła jed nak szan sa na to,
że mnie wy słu cha. Był tro chę „przy go to wa ny”
do roz mo wy, bo co nie co o mnie z do ku men tów
wie dział. Rze czy wi ście mnie wy słu chał, łą czył się
na wet z płk. Zie lon ką, któ ry przez bar dzo wie le lat
zaj mo wał się ka dra mi w służ bie zdro wia MON. Nie -
ste ty, „bar dzo chciał”, ale eta tów w szpi ta lach nie
by ło, przy naj mniej dla mnie. Wi dząc bez na dzie ję
rzu ci łem wszyst ko na jed ną sza lę – „pa nie puł kow -
ni ku, chcę pra co wać na eta cie w od dzia le or to pe -
dycz nym, choć by na koń cu świa ta”; wów czas
mia łem na my śli np. Prze myśl.

Usły sza łem – „do brze, do brze ko le go, bę dę
o pa nu pa mię tał”. Ka zał mi na pi sać ra port o prze -
nie sie nie i … po dał rę kę na za koń cze nie au dien cji.

Wra ca łem do Gdy ni z nie ustan ną go ni twą my śli,
w gło wie mia łem mę tlik. Ana li zo wa łem każ de je go
sło wo. W su mie ni by faj ny fa cet, ale la ta spę dzo ne
w woj sku (wów czas już pra wie czter na ście lat) nie
po zwa la ły mi na zbyt du ży en tu zjazm. Osta tecz nie
prze cież ni cze go nie za ła twi łem. Zo sta łem je dy nie
przy zwo icie wy słu cha ny i wra ca łem w prze ko na niu,
że nie każ dy szef jest zu pa kiem.

Mia ło to miej sce wcze sną wio sną 1974 r. Do kład -
niej nie pa mię tam, by ło już jed nak cie pło. Mi nę ło za -
le d wie kil ka ty go dni, gdy któ re goś dnia, w cza sie
me go po by tu na blo ku ope ra cyj nym (w trak cie za -
bie gu) nasz szef co chwi lę wpa dał na sa lę ope ra -
cyj ną i mnie po ga niał, „bo był ja kiś waż ny te le fon
z War sza wy”. Ope ra cję jed nak mu sia łem do koń -
czyć. Po niej za dzwo ni łem do War sza wy na wska -
za ny nu mer z ga bi ne tu or dy na to ra. Nie pa mię tam
już ko lej no ści roz mów. Roz ma wia łem m.in. z sze -
fem służ by zdro wia:

– Pa mię ta pan na szą roz mo wę?
– Oczy wi ście, pa nie puł kow ni ku – od po wie dzia -

łem.
– Mó wił pan, że po je dzie pan na ko niec świa ta,

by le ja ko or to pe da.
– Pa mię tam.
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– Więc po trzeb ny jest mi or to pe da do Wiet na mu,
po je dzie pan? Mu szę mieć od po wiedź w cią gu
dwóch, trzech dni.

– Pa nie puł kow ni ku, po ja dę! – wiem, że tą zde -
cy do wa ną od po wie dzią za sko czy łem sze fa.

Chwi lę póź niej dzwo ni łem do Kadr MON. Głos
w słu chaw ce z War sza wy nie bu dził wąt pli wo ści, że
roz ma wiam z wła dzą. Na wstę pie zo sta łem opie przo -
ny za lek ce wa że nie po le ceń, za opie sza łość itp., jak
zwy kle w woj sku za wie le rze czy, któ rych nie po peł -
ni łem, ani nie mia łem za mia ru po peł nić. W koń cu
usły sza łem py ta nie – czy oby wa tel ka pi tan po je dzie
do Wiet na mu? Od po wiedź mu si my mieć do ju tra.

By łem za sko czo ny py ta niem, bo sze fo wi me -
dycz ne mu już od po wie dzia łem twier dzą co. Czu łem
jed nak pod świa do mie, że mu szę od po wie dzieć za -
raz, cho ciaż nic nie wie dzia łem o sa mym wy jeź dzie,
o cha rak te rze te go wy jaz du. Jesz cze kil ka mie się cy
wstecz mó wi ło się w woj sku, nie ofi cjal nie, o wy jeź -
dzie ofi ce rów i in nych żoł nie rzy na wspar cie
do Wiet na mu Pół noc ne go. Uzna łem więc, że to wła -
śnie to, że po ja dę tam do pra cy w ja kimś szpi ta lu
po lo wym, a ra czej dżun glo wym.

– Oby wa te lu puł kow ni ku, mo gę od po wie dzieć
te raz – po ja dę do Wiet na mu.

Czu łem, wręcz sły sza łem za sko cze nie u mo je go
roz mów cy. O nic wię cej się nie py ta łem, a mo że po -
wi nie nem?

Po chwi li głos z tam tej stro ny po le cił mi być na -
za jutrz w War sza wie, i do dał tyl ko, że mój do wód ca
bę dzie o wszyst kim wie dział.

Ostro – po my śla łem.
W War sza wie mia łem tra fić do JW 2000

przy ul. Żwir ki i Wi gu ry. Tra fi łem. By łem tam do brze
przed po łu dniem, ale mo im roz mów com wy da wa ło
się, że po wi nie nem być u nich kil ka dni wcze śniej.
Więc zgod nie z woj sko wą re gu łą zo sta łem po now -
nie „po uczo ny” co oni o mnie my ślą i co ja po wi nie -
nem daw no zro bić. A ja wiem, że w ta kich
sy tu acjach na le ży ro bić głu pią mi nę, uda wać swo je

za kło po ta nie, bez słow nie wy ra żać skru chę i obiet -
ni cę po pra wy (to chy ba za Szwej kiem).

Tak też i zro bi łem. Na stęp nie wy słu cha łem po le -
ceń zwią za nych z przy go to wa niem do wy jaz du.
Mia łem pod dać się szcze pie niom, na mie ście zro -
bić eks pre so we zdję cia do pasz por tu, po brać pie -
nią dze na za kup no wych sor tów mun du ro wych,
zgło sić się na ko mi sję le kar ską i wy ko nać jesz cze
wie le in nych czyn no ści, któ rych już nie pa mię tam.
Tym ra zem zle co ne czyn no ści by ły sen sow ne, tyl ko
bra ko wa ło na ich wy ko na nie cza su.

Do wie dzia łem się je dy nie, że to mo ja spra wa
oraz że wy jazd, a ra czej wy lot, bę dzie za trzy dni. Po -
zo sta ły mi dwa dni na po wrót do Gdy ni i zro bie nie
za ku pów – „bo wszyst ko ma być no we, a prze ło że -
ni na to da ją pie nią dze”. Tak, to praw da – pie nią dze
da li, tyl ko cza su nie da li. Zgod nie z praw dą po wiem
jed nak, że go dzi łem się na wszyst ko i nie na rze ka -
łem, by nie stra cić oka zji prze ży cia pięk nej przy go -
dy. Wte dy wy jazd na woj nę trak to wa łem ja ko
przy go dę – czy to moż na po jąć, zro zu mieć…?

W jed no st ce spe cjal nej, ja ką by ła JW 2000
przy ul. Żwir ki i Wi gu ry (na po ły utaj nio na), przy go -
to wu ją cej do wy jaz dów po za gra ni ce, zna la złem się
po po łu dniem 8 lip ca.

Zu peł nie ob ce mi oto cze nie. Od no szą się
do mnie nie uf nie, z du żą re zer wą. Nie dzi wię się
spe cjal nie, sie dzą tu taj już kil ka mie się cy. Prze szli
wie lo ty go dnio we szko le nie, za pew ne w du żej czę -
ści nud ne. A ja po pro stu wpa dłem na kil ka go dzin
przed wy lo tem.

Wresz cie spo ty kam dwóch le ka rzy, któ rych twa -
rze nie są mi ob ce – by li dwa, mo że trzy la ta młod -
si ode mnie i do brze pa mię ta li mnie
z Aka de mii – Ka rol Lu dwik Ro żen, der ma to log
z Byd gosz czy i Ja nek Czer nic ki, neu ro log z Ło dzi.

W ten wie czór przed wy lo tem, w wiel kiej ta jem ni -
cy, zo sta ję wpro wa dzo ny w róż ne spra wy, o któ re nie
wy pa da ło i nie by ło wol no się roz py ty wać. Nie wie rzą
mi kie dy ro bię zdzi wio ną mi nę na wia do mość o Saj -
go nie, na wia do mość o wy pła tach w do la rach, o na -
szym po by cie w Wiet na mie Po łu dnio wym. Tak,
zdą ży łem wcze śniej usły szeć o Mię dzy na ro do wej Ko -
mi sji Kon tro li i Nad zo ru, w któ rej ma my pra co wać.
Ktoś wspo mniał o do la rach (są dzi łem, że cho dzi
o wpła ty na kon to w Pol sce). Ale że bę dzie my miesz -
kać na te re nie baz ame ry kań skich, sto ło wać się za do -
la ry w ich ka sy nach? Nie bar dzo mi to „pa so wa ło”,
trud ne to do po ję cia je śli nie zna się ca ło ści spraw.

Wte dy też do wia du ję się dla cze go zo sta łem po -
wo ła ny w try bie alar mo wym. Otóż nie zna ny mi ko -
le ga chi rurg, któ ry prak tycz nie prze szedł ca łe
szko le nie przed wy jaz dem miał pe cha i któ re goś
wie czo ru nie opatrz nie po wie dział coś „nie po li tycz -
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ne go” (co, nie wiem). Ja kiś usłuż ny do niósł i chło -
pak ku swej roz pa czy zo stał ode sła ny do do mu.

Do wie dzia łem się też, że to płk T. Oba ra (wspo -
mnia ny już wcze śniej Szef Służ by Zdro wia WP)
wska zał mnie, kie dy zwró co no się do nie go o skie -
ro wa nie do ośrod ka przy go to wań chi rur ga lub or to -
pe dy. Po po wro cie, na spo tka niu z nim, przy po mniał
mi żar to bli wie co po wie dzia łem kil ka ty go dni
przed wy jaz dem – że po ja dę na wet na ko niec świa -
ta. Rów nież żar to bli wie od po wie dzia łem, że dla te -
go bez żad ne go sło wa i w ciem no po je cha łem
na ten ko niec świa ta.

9/10 lip ca 1974 r. … By li śmy już bar dzo zmę cze -
ni, kie dy sa mo lot pod cho dził do lą do wa nia w Ka ra -
czi (Pa ki stan). Nie co trzesz czą cy w swych szwach,
pew nie już le ci wy Ił -18, wy lą do wał jed nak mięk ko
na wy zna czo nym pa sie. Wcze śniej lą do wa li śmy
w Mo skwie i w Tasz kien cie (Uz be ki stan). Po szcze -
gól ne od cin ki po ko ny wa li śmy w oko ło czte ry go dzi -
ny, a każ dy przy mu so wy po stój na lot ni skach trwał
tak że po czte ry go dzi ny. Do tąd nic szcze gól ne go się
nie wy da rzy ło, zwy kły lot. Sa mo la ta nie jest dla mnie
rze czą zwy kłą, bo wie lo krot nie la ta łem śmi głow ca mi
i lek ki mi sa mo lo ta mi. Prze cież słu ży łem wów czas
w Mor skiej Ka wa le rii Po wietrz nej, jak mię dzy so bą
na zy wa li śmy jed nost ki lot ni cze Ma ry nar ki Wo jen nej.

Wra ca jąc do po dró ży – je dy nie w Tasz kien cie po -
trak to wa no nas w spo sób szcze gól ny, nie zbyt mi ły, zu -
peł nie jak wro gów. Mu sie li śmy udać się
do od osob nio nej sa li tran zy to wej, wcze śniej przy tra -
pie za bra no nam pasz por ty (dy plo ma tycz ne!); sa lę
za na mi za mknię to na klucz. Nie ste ty bu fet był tam tak -
że za mknię ty, a sa la po zba wio na by ła kli ma ty za cji
(okien nie da ło się otwo rzyć). Zbli ża ła się pół noc, by ło
strasz nie go rą co, dusz no. Je dy na wo da do pi cia by ła
w kra nie nad brud ną umy wal ką w ubi ka cji. Gdy pro si -
li śmy o otwar cie bu fe tu usły sze li śmy – „nie ra bo ta jet”.

… W Ka ra czi (Pa ki stan) sa mo lot pod ko ło wał
z bo ku bu dyn ku tran zy to we go, nie co da lej od głów -
ne go por tu. Tro chę po ru sze nia wśród pa sa że rów,
ko le gów z wy pra wy, jak zwy kle, gdy za chwi lę ma -
my wy sia dać i roz pro sto wać ko ści. A w sa mo lo cie
by ło bar dzo cia sno, chy ba w War sza wie do sta wi li
do dat ko we fo te le. Nie by ło mo wy, by swo bod nie
po mie ścić się ze swy mi ko la na mi w przy pi sa nym
miej scu.

W chwi lę po wy ga sze niu sil ni ków i wy łą cze niu
kli ma ty za cji sta ła się rzecz strasz na. Gwał tow nie ro -
bi się dusz no i bra ku je świe że go po wie trza. Pa trzę
na in nych, oni też ocie ka ją po tem, po now nie sie dli
zre zy gno wa ni w fo te lach – jak by po zy cja sie dzą ca
mia ła nie szczę śni ków ura to wać. Ja koś strasz nie
prze cią ga ją się pro ce du ry i nie mo że my wyjść
na pły tę. Le ci my w mun du rach, je ste śmy ob cą ar -

mią, do te go z kra ju ko mu ni stycz ne go. Po bar dzo
dłu giej chwi li, któ ra trwa ła wiecz ność, mo że my
z pasz por ta mi w rę kach opu ścić po kład.

Wy cho dzę na ze wnątrz znę ka ny du cho tą ka bi ny
sa mo lo tu i … zo sta ję po ra żo ny. Naj pierw do mej
świa do mo ści do cie ra brak po wie trza, mi mo że je -
stem już na ze wnątrz. Ogrom na du cho ta i strasz li wa
wil got ność po wie trza przy gnia ta. Jak by wszyst ko
na raz chcia ło ob fi cie pa ro wać. Trze ba szyb ko do stać
się do sa li tran zy to wej, tam jest kli ma ty za cja, tam jest
ra tu nek. Spoj rza łem w le wo. Za mu ro wa ło mnie, cze -
goś ta kie go jesz cze w ży ciu nie wi dzia łem – tuż
nad li nią ho ry zon tu, po mię dzy nie bem a zie mią, zo -
ba czy łem prze ogrom ne zło to -czer wo ne słoń ce.

Brak po wie trza – trud no, ale co bę dzie za kil ka
go dzin, kie dy ta ogrom na ku la unie sie się i jesz cze
le piej przy grze je?

Zim na co ca i chłod ne po miesz cze nie ra tu ją mnie
przed śmier cią z prze grza nia. W swej wy obraź ni wi -
dzę cze ka ją ce nas pie kło – jesz cze cie plej szy Wiet -
nam Po łu dnio wy i jesz cze bo gat szą w wil goć del tę
Me kon gu. Czy to wszyst ko bę dzie moż na prze żyć?

Prze stra szy łem się, jak ni gdy do tąd. Co ro bić?
Prze cież nie le cę tam na krót ką wy ciecz kę ani
na krót ki obóz prze trwa nia. Chy ba, że je dy nie
na bar dzo krót kie prze trwa nie. Tam cze ka mnie pra -
ca, o któ rej zresz tą nic nie wiem. Mam wra że nie, że
prze ce ni łem swe fi zycz ne moż li wo ści. Spo glą dam
wo kół sie bie i od no szę wra że nie, że po zo sta li wca -
le le piej nie wy glą da ją. Wy da je mi się na wet, że wie -
lu, szcze gól nie star si ode mnie, prze ży wa ją
po waż niej sze ka tu sze fi zycz ne i psy chicz ne.

… Chwi la mi nie wiem kim je stem i po co le cę.
Mi ja pra wie do ba od opóź nio ne go star tu z War sza -
wy. Nie wy go dy w sa mo lo cie, cia sno ta, brak wy po -
czyn ku, po głę bia ją stres. Do tąd wszyst ko dzia ło się
tak szyb ko, że trud no by ło ochło nąć z na tło ku my -
śli, wra żeń.

Jesz cze kil ka dni te mu by ła nor mal na pra ca.
Na gło wie mia łem spra wy jed nost ki, a przede
wszyst kim pra cę i na ukę na od dzia le or to pe dii
7. Szpi ta la Ma ry nar ki Wo jen nej w Oli wie, kie ro wa -
nym przez uro cze go sze fa.

Mi mo to na dal jed nak ocze ki wa łem, że przede
mną praw dzi wie mę ska, wiel ka przy go da. Ow szem,
w Wiet na mie trwa ła woj na i na wy ciecz kę nas nie
wy sy ła li. Wy da rze nia mi w świe cie in te re so wa łem się
od za wsze i o to czą cej się woj nie w Wiet na mie też
mia łem po ję cie.

Mi nął rok z nie wiel kim okła dem od za war tych
po ro zu mień pa ry skich w stycz niu 1973 r. po mię dzy
stro na mi kon flik tu. Pa mię ta łem wów czas i pa mię tam
do dzi siaj zdję cia z ofen sy wy Wiet na mu Pół noc ne -
go aż do mia sta ce sar skie go Hue w 1972 r. Pa mię -
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tam zdję cia z kontr ofen sy wy ame ry kań skiej, zrów -
na ną z zie mią twier dzę ce sar ską i po wa lo ny maszt
w tej twier dzy, na któ rym kil ka na ście lub kil ka dzie -
siąt go dzin po wie wa ła fla ga Wiet na mu Pół noc ne go.
Pa mię tam zdję cia fil mo we z in nych miast, któ re zo -
sta ły znisz czo ne przez na lo ty dy wa no we Ame ry ka -
nów i w któ rych zo sta ły po grze ba ne dy wi zje
Pół no cy. Wte dy jed nak, w dniach po prze dza ją cych
nasz wy jazd, nie wie dzia łem jesz cze, że zo ba czę te
miej sca na wła sne oczy.

Moż na by dzi siaj za py tać, czy to moż li we, że
na kil ka dni przed wy jaz dem nie wie dzia łem do kąd
do kład nie mam po le cieć. Jed nak praw da jest i by -
ła wów czas ta ka jak to opi su ję. Gdzie mógł by być
wy sła ny ofi cer ar mii jed ne go z „de mo lu dów”? Oczy -
wi ście, je dy nie do Wiet na mu Pół noc ne go, by słu żyć
tam swym wspar ciem.

W dniach przy go to wań sta ra łem się wy obra zić
so bie jak to bę dzie w dżun gli – czy tak jak to po ka -
zy wa no w te le wi zji, czy jesz cze go rzej? A mo że bę -
dzie my w Ha noi lub w in nym du żym mie ście? Nie
bar dzo tyl ko ro zu mia łem do cze go ma być po trzeb -
ny ję zyk an giel ski, któ ry zresz tą wów czas był nam
po wszech nie ję zy kiem wy jąt ko wo ob cym. Ale dla -
cze go ma my le cieć do Saj go nu?

Ro bi łem jed nak za ku py, pod da wa łem się szcze -
pie niom, ko rzy sta łem z bły ska wicz nych usług kra -
wiec kich (po praw ki w no wym mun du rze, szy cie
ko szul mun du ro wych z krót ki mi rę ka wa mi, kom ple -
to wa nie odzie ży cy wil nej do tro pi ku itp.), wy peł nia -
łem róż ne do ku men ty i tyl ko chwi la mi my śla łem co
mnie wkrót ce cze ka.

… Na dal cze ka my w Ka ra czi. W sa li tran zy to wej
tyl ko Po la cy. Mo że dla te go otwar te skle py i ba ry, nie
mó wiąc o re stau ra cji, są pu ste. Pi li śmy je dy nie zim -
ną co lę. Bie da cy nie wie dzie li, że Naj ja śniej sza wy -
sła ła swych ry ce rzy z 10 do la ra mi w kie sze ni,
na ca łą po dróż trwa ją cą bli sko dwie do by.

Już nie wiem o ile i w któ rą stro nę prze su nąć wska -
zów ki ze gar ka. Tra cę po czu cie cza su. Na ko lej nym
eta pie po dró ży, w Kal ku cie wszyst ko wy glą da po dob -
nie. Cho ciaż lu dzie wy da ją się mniej dys tyn go wa ni niż
w Ka ra czi, za to ce ny są niż sze. Zmę cze nie jesz cze
więk sze, deszcz i wil got ność po wie trza tak że. W skle -
pie wol no cło wym moż na ku pić szty le ty i fan fa ry sa mo -
cho do we – głów nie te przed mio ty nam ofe ru ją.
Na pły cie lot ni ska pierw szy ogrom ny ro bal, na pew no
eg zo tycz ny, bez na zwy (dla nas), w koń cu usta li li śmy,
że to na pew no ja kiś nad zwy czaj wiel ki ka ra kan.
Po oko ło czte rech go dzi nach wsia da my do sa mo lo tu.
Na pły cie po zo stał, dla nas tak że eg zo tycz ny, żoł nierz
z ogrom nym sta ro świec kim ka ra bi nem. W cza sie na -
sze go po sto ju pil no wał wra że go, ko mu ni stycz ne go
sa mo lo tu. To już ostat ni etap przed Saj go nem.

Tuż przed Saj go nem za czy na sa mo lo tem strasz -
nie po mia tać. Kie dy raz po ra zie ośle pia ją nas bły -
ska wi ce, roz mo wy cich ną. Cze ka my co bę dzie da lej.
Ni by już jest Saj gon, przez chwi lę po mię dzy chmu -
ra mi wi dzie li śmy mnó stwo świa teł tam w do le. Po tem
pi lot zmie nia kie ru nek, pod cho dzi my z in nej stro ny.
Pi lot wy raź nie cze goś szu ka, chy ba lot ni ska, mo że
pa sa. Przez kil ka na ście mi nut, nam pa sa że rom, wy -
da je się, że pi lo ci zgu bi li ad res. A prze cież nie daleko
od Saj go nu dzia ła par ty zant ka, któ ra chęt nie by coś
ze strze li ła, gdy by tyl ko przy tra fił się ja kiś ae ro plan.

W no cy nie wi dać, czy to „nie do bry” Ame ry ka -
nin, czy też ja kiś nie zna ny im „przy ja ciel”. Wresz cie
w ab so lut nych już ciem no ściach scho dzi my do lą -
do wa nia. Ca łe lot ni sko jest za ciem nio ne. To chy ba
jed nak woj na…

Wy sia da my. Wi ta ją nas na si oraz de le ga cje po zo -
sta łych ar mii z Ko mi sji. Jest tro chę za mie sza nia. Pra -
wie jed no cze śnie z na mi ma przy le cieć pre mier
Wiet na mu Po łu dnio we go. Mam wra że nie, że służ by
po rząd ko we, w tym MP ar mii po łu dnio wej, nie pa nu ją
nad sy tu acją. To wszyst ko przez tę wiel ką bu rzę, któ -
ra nie daw no prze szła nad Saj go nem, a któ ra wy mu si -
ła pra wie jed no cze sne lą do wa nia kil ku sa mo lo tów.
Nas, woj sko wych skie ro wa no do po miesz czeń re cep -
cyj nych, gdzie by ły za sta wio ne sto ły. By li śmy za sko -
cze ni go ścin no ścią. Ale wkrót ce oka za ło się, że to
przy go to wa no dla pre mie ra i je go go ści. Mu sie li śmy
opu ścić te po miesz cze nia. Za na mi po zo sta ły reszt ki
na sto łach, wy glą da ły one jak by prze szedł taj fun.

Ba za Than Son Nhut. Tak na zy wa się lot ni sko
i ba za woj sko wa na obrze żach Saj go nu. Łą czy
w so bie ogrom ną ba zę woj sko wą (USAF i lot nic twa
Wiet na mu Po łu dnio we go), lot ni sko cy wil ne oraz nie -
wiel kie lot ni sko na szej Ko mi sji, tj. ICCS – In ter na tio -
nal Com mi sion of Con trol and Su per vi sion
(Mię dzy na ro do wa Ko mi sja Kon tro li i Nad zo ru).

Wy peł nia nie do ku men tów, chy ba na wi zy po by -
to we (?).

Kil ka mi nut póź niej na si ko le dzy le ka rze za bie ra -
ją nas sa ni tar ka mi do obo zu ICCS. Mnó stwo bram,
po ste run ków, kon tro li, wy so kie pło ty, za sie ki, pa tro -
le. Po cząt ko wo sta ram się za pa mię tać dro gę, ale
po chwi li cał ko wi cie tra cę orien ta cję. Już póź niej
oka za ło się, że na po zna nie ogól nej to po gra fii ba zy
po trze ba kil ku dni. Nie któ re obo zy ame ry kań skie są
dla nas nie do stęp ne.

I wresz cie moż na rzu cić się na łóż ko w po ko ju,
któ ry przy po mi na dwu oso bo wą ce lę. A to głów nie
za spra wą ma leń kie go okien ka pod su fi tem osło nię -
te go siat ką i pię tro we go łóż ka. Ale kli ma ty za cja cen -
tral na dzia ła bez za rzu tu. Dłu go to nie trwa ło.
Cze ka ją ko le dzy, ci co ju tro wra ca ją do Kra ju, ci któ -
rych wła śnie pod mie nia my. Są cie ka wi wia do mo ści
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z Pol ski, a tak że sma ku pol skiej su chej kieł ba sy
i ciem ne go ra zo we go chle ba (te spe cja ły wieź li śmy
z War sza wy spe cjal nie dla ocze ku ją cych ko le gów,
jak i tro chę dla sie bie na naj bliż sze dni).

My z ko lei cie ka wi je ste śmy te go jak jest w tym
Wiet na mie, jak się ży je, za ile, co i gdzie ku po wa li,
ja kie tu taj są zwy cza je itp. Oso bi ście mia łem wie le
py tań do le ka rza, któ ry opu ścił Can Tho – miej sce,
gdzie mam się udać na wie lo mie sięcz ną służ -
bę – był nim mjr dr med. Woj ciech Klep ko, do sko -
na ły chi rurg, ad iunkt w Kli ni ce Chi rur gii Ogól nej
CKP WAM w War sza wie. Po Wojt ku mia łem prze jąć
obo wiąz ki, a tak że miesz ka nie, sprzęt me dycz ny itp.

Po raz pierw szy w ży ciu po czu łem się „bo ga -
czem”. Wy pła co no nam część na szych na leż no ści
w do la rach i w pia strach (don gach), miej sco wej wa -
lu cie. Do pie ro dzień wcze śniej, w sa mo lo cie, do wie -
dzia łem się, że w Wiet na mie bę dzie my sa mo dziel nie
się utrzy my wać, ko rzy stać z ka syn ame ry kań skich,
że nie bę dzie my „na wspól nym ko tle”.

Jesz cze tej pierw szej no cy, już po roz mo wach,
po szli śmy do ka sy na, by się po ży wić. Ko la cja ta nia
i do bra. Póź niej w są sied niej sa li, przy klu bo wych
sto li kach, słu cha li śmy do bre go ze spo łu mu zycz ne -
go i po pi ja li śmy pi wo. Zu peł nie jak … w Ame ry ce …
praw dzi wy za wrót gło wy…

Bar dzo krót ki był noc ny od po czy nek. Po bud ka
przez ra dio, prysz nic, szyb kie śnia da nie i je ste śmy
na po ran nej od pra wie. Wie le in for ma cji, w tym przy -
dzia ły, już ofi cjal ne (wcze śniej „mó wi ło się, że je den
tu, dru gi tam…”).

Jesz cze zdję cia u fo to gra fa w ba zie, nie zbęd ne
do spo rzą dze nia nam do ku men tów toż sa mo ści, bo
pasz por ty już nam na si ode bra li. A by ły faj ne, dy plo -
ma tycz ne, gra na to we. Ale mie li śmy je tyl ko przez
dro gę. Otrzy ma my do ku men ty wy da ne przez miej -
sco we wła dze i sze fo stwo ICCS, stwier dza ją ce, że je -
ste śmy dy plo ma ta mi, na le ży się nam ochro na
i po moc. Jed no cze śnie do ku ment ten jest prze pust -
ką na te re ny baz ICCS i w ogó le do ku men tem toż sa -
mo ści, je dy nym. Póź niej oka że się, że po dob ne
do ku men ty ma ją też człon ko wie in nych de le ga cji. Ale
czy za cho wa li pasz por ty – te go nie wiem. Przy pusz -
czam, że mie li i jed no i dru gie, za pew ne po za Wę -
gra mi.

Tyl ko na sze mun du ry ja koś nie pa su ją do wiet -
nam skie go kli ma tu.

Po po łu dniu po że gna nie sta rej zmia ny – wra ca ją
do Pol ski. Po tem wi zy ta u dr. Mi ro sła wa M. Cy wil
z MSW, le karz, był on do rad cą am ba sa do ra ds. zdro -
wot nych, a więc po śred nio na szym prze ło żo nym. Wte -
dy by łem za sko czo ny ta ką pod le gło ścią służ bo wą,
na wet mi się to nie po do ba ło. Po dob nie po la tach nie
mo głem zro zu mieć i z pew nym tru dem po go dzi łem się

z tym, że mi ni strem Obro ny Na ro do wej mo że być cy -
wil. Co to zna czy wie lo let nie przy zwy cza je nie…

Dok tor Mi ro sław wy pro wa dził nas do mia sta,
w tym na tar go wi sko. Nic nie ku pi li śmy i z wiel ką ra -
do ścią wró ci li śmy do ba zy. Ale wra że nia do ty czą ce
śród mie ścia by ły po zy tyw ne. Cen trum mia sta z ca -
łą pew no ścią pa mię ta ło ko lo nial ne cza sy Fran cu -
zów. Ład ne, so lid ne bu dyn ki rzą do we, par la men tu,
a tak że biu row ce i ho te le (w tym kil ka no wych) oraz
ład ny te atr. Tyl ko wszę dzie po ścia nach i su fi tach ła -
żą bla do -cie li ste jasz czur ki.

Przed mie ścia są bar dzo róż ne – bo ga te, z prze -
py chem urzą dzo ne wil le, a ra czej pa ła ce oraz skrom -
ne do my miesz kal ne i na wet le pian ki. Na da le kich
przed mie ściach, tam gdzie jest ja kaś wo da (ka na ły),
sto ją kiep skie cha łup ki z drew na, trzci ny i bla chy, po -
sa do wio ne na pa lach, ty łem zwró co ne do tej wo dy,
tzn. ki bel ka mi i „ła zien ka mi”. Nie ste ty, dość czę sto
wi dzie li śmy na uli cach bez dom nych, ca łe ro dzi ny
bez dom nych, ko czu ją ce na chod ni kach, le żą ce
na ga ze tach i szma tach. Nie sa mo wi te kon tra sty.

Na wspo mnia nym tar go wi sku kil ka dni wcze śniej
za strze lo no Ame ry ka ni na. Ma my świa do mość, że
Ame ry ka nin na uli cy nie wie le róż ni się od Po la ka
(„na mia sto” wy jeż dża li śmy w ubra niach cy wil nych).
Więc nie cze ka my wie czo ru.

Przed snem po now nie go ści my w klu bie i po wo li
są czy my drin ki przy ład nej mu zy ce. Mu zy ka do bra,
ale dziew czy ny, któ re śpie wa ją, jesz cze ład niej sze.
Są to sio stry, po dob no po ro dzi cach z mie sza ne go
mał żeń stwa fran cu sko -wiet nam skie go. Mam wra że -
nie, że wcze śniej ta kich pięk no ści nie wi dzia łem. Po -
dob ne go zda nia są też in ni ko le dzy.

To tu taj, przy drin ku po zna łem Je rze go Wi śniew -
skie go, tłu ma cza, w War sza wie lek to ra ję zy ka an -
giel skie go na UW. Oka zał się prze mi łym fa ce tem.
Przy ko lej nym drin ku do wie dzia łem się, że i on ma
przy dział do Can Tho. Uzna łem to za bar dzo do brą
wia do mość i jak oka za ło się po wie lu mie sią -
cach – mia łem ra cję.

W pol skiej De le ga cji by ło nas sied miu le ka rzy:
trzech na sta łe prze by wa ło w Saj go nie (mjr Ka zi -
mierz Ko wal czyk – in ter ni sta, nasz szef, kpt. Lu dwik
Ro żen (Ka rol) – der ma to log, kpt. Jan Czer nic -
ki – neu ro log), po zo sta ła czwór ka za bez pie cza ła
me dycz nie Re gio ny: w Bien Hoa kpt. Ka spe rek (nie
pa mię tam imie nia), w Da Nang kpt. Woj ciech Do -
rosz, w Ple iku kpt. Je rzy Ada mus, no i ja w Can Tho
i jed no cze śnie w My Tho.

Za dwa dni roz je dzie my się do swo ich Re gio -
nów. Re gio ny ICCS od po wia da ją Re gio nom – okrę -
gom woj sko wym ar mii Re pu bli ki Po łu dnio we go
Wiet na mu (RVN). Z ko lei każ dy Re gion Ko mi sji dzie -
li się na Gru py Lo kal ne, od po wia da ją ce pro win cjom
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Wspo mnie nia z od le głych już lat

(po wia tom). W Re gio nie znaj du je się szef, je go za -
stęp ca (po li truk lub ofi cer „dwój ki”), tłu macz, cza -
sem ofi cer ope ra cyj ny (szta bo wy), pra wie za wsze
le karz – w mo im przy pad ku je stem me dy kiem
na dwa Re gio ny, tj. na ca łą Del tę Me kon gu, oraz ofi -
ce ro wie prze zna cze ni do służ by w Gru pach Lo kal -
nych (tam już tyl ko po je dyn czo, w to wa rzy stwie
ofi ce rów z in nych de le ga cji na ro do wych).

Ob słu gą lot ni czą w ICCS zaj mu je się fir ma „Air
Ame ri ca”; po wszech nie wia do mo, że jest to agen da
CIA, pi lo ta mi są ofi ce ro wie US Air For ce w cy wi lu,
cho ciaż na tyl nych po wierzch niach swych ka sków
ma ją wy pi sa ne swe stop nie woj sko we i na zwi ska.

Air Ame ri ca ma do wy łącz nej dys po zy cji Ko mi sji
śmi głow ce i ma łe sa mo lo ty pa sa żer skie, a tak że je den
DC9. Obiek ty la ta ją ce, po dob nie jak sa mo cho dy, są
ozna czo ne wiel ki mi czar ny mi li te ra mi „ICCS” na bia -
łym tle. Jest sta ły plan – roz kład prze lo tów mię dzy re -
gio na mi i gru pa mi lo kal ny mi; po za tym są tzw. „spe cial
fly” (np. prze lo ty VIP-ów, me dycz ne – me de vac, etc.).

I wresz cie ocze ki wa ny wy lot z Saj go nu, cho ciaż
jest to też wy lot w nie zna ne. Tro chę je stem już znu -
żo ny to wa rzy stwem jed ne go z ko le gów le ka rzy.

Śmi głow cem Air Ame ri ca na służ bie w ICCS,
pra wie pio no wy start, póź niej wspi na ją ce się kół ka
w gó rę (spi ra le). Jesz cze nad lot ni skiem mu si my
uzy skać wy so kość, któ ra za bez pie czy nas
przed par ty zanc kim ostrza łem z zie mi.

Śmi gło wiec UH-1H Bell, po wszech nie zna ny
i jed no znacz nie ko ja rzo ny z woj ną w Wiet na mie,
spra wia wra że nie bar dzo so lid ne i ta kie bar dzo bo -
jo we. W Pol sce czę sto la ta łem śmi głow ca mi, głów -
nie Mi -2 i Mi -4, za rów no w jed no st ce ra tow nic twa
mor skie go w Dar ło wie, a tak że w eska drze ra tow ni -
czo -łącz ni ko wej w Gdy ni. By łem bar dzo cie kaw jak
to bę dzie z ty mi „ame ry ka na mi”, któ re ma ją tyl ko
dwie ło pa ty i je den sil nik. Jed nak już po pierw szym
star cie na bra łem prze ko na nia i za ufa nia do tych
śmi głow ców, a przede wszyst kim do do sko na łych
pi lo tów. Pa mię tam, że śmi gło wiec za sko czył mnie
swą si łą oka za ną przy pio no wym star cie. Nie mu siał
star to wać jak sa mo lot, z roz bie giem, po mi mo go rą -
ce go i roz rze dzo ne go po wie trza. Star ty i lą do wa nia
ja kie de mon stro wał, w mej oce nie, nie by ły by moż -
li we do wy ko na nia przez na sze Mi -2.

Po cząt ko wo lu bi łem te lo ty, cho ciaż ni gdy nie le -
cia łem dla przy jem no ści, a tyl ko gdy za cho dzi ła ta -
ka po trze ba. Wszy scy pa mię ta li śmy, że
w kwiet niu 1973 r. (w pierw szych mie sią cach dzia łal -
no ści ICCS) Viet Cong ostrze lał dwa śmi głow ce Ko -
mi sji, z któ rych jed ne mu uda ło się wy lą do wać,
a dru gi spadł. W zda rze niu tym zgi nę li ofi ce ro wie Ko -
mi sji, w tym Ka na dyj czy cy i Wę grzy. Je dy nie Po lak
oca lał, cho ciaż stra cił no gę. Po tym zda rze niu Ka na -

da wy co fa ła się z Ko mi sji – na jej miej sce wszedł
Iran, wów czas jesz cze ce sar ski, im pe rial ny z na zwy.

Wie lo krot nie śmi głow ce lą do wa ły wśród wy so -
kich prze szkód al bo na ma leń kich be to no wych plat -
for mach na rze ce. Śmi głow ce by ły do bre, a pi lo ci
jesz cze lep si. Je dy ny man ka ment tych śmi głow ców
to ich wiel ka ha ła śli wość we wnątrz i strasz ne drga -
nia. Pod tym wzglę dem Mi -2 by ły nie co lep sze.

We wnątrz UH-1H nie by ło żad nych osłon aku -
stycz nych lub ta pi cer ki, za wy jąt kiem mat izo lu ją -
cych ter micz nie ścia ny ka bi ny od prze dzia łu sil ni ka.
Na pew no nie by ły to sa lon ki.

Le cie li śmy na po łu dnie, do del ty Me kon gu,
do sto li cy te go Re gio nu – Can Tho. Wkrót ce też
uka za ły się roz le głe po la ry żo we po szat ko wa ne
w nie re gu lar ną sza chow ni cę, po prze ci na ne me an -
dra mi rzek i ka na łów Me kon gu. Ogrom ne roz le wi -
ska z ma leń ki mi gro bla mi i pew nie mi liar da mi
ko ma rów. Zie mi w tej del cie nie wie le wi dać, rzad ko
wi docz ne są wio ski, czę ściej po je dyn cze cha łup ki.
Za dzi wia ją ca by ła obec ność gro bów obok nie któ -
rych do mostw. Nie przy po mi nam so bie bym póź niej
wi dział cmen ta rze w na szym ro zu mie niu, po za te re -
na mi gór ski mi (na Pła sko wy żu Cen tral nym). Wresz -
cie więk sza „wy spa” wśród tej wo dy. Mia sto Can
Tho i tuż obok nie go wiel ka ba za lot ni cza wojsk
ame ry kań skich i wiet nam skich. Da lej, w kie run ku
za chod nim od mia sta wi docz na jest dżun gla.

Te raz ostra spi ra la w dół i na resz cie wy sia da my,
do brze wy trzę sie ni i ogłu sze ni. By li śmy po ucze ni
o zwy cza jach pa nu ją cych w Ko mi sji, więc wi dok sto -
ją cych w sze re gu de le ga cji na na sze po wi ta nie mnie
nie za sko czył. Póź niej wie lo krot nie po wta rza li śmy
ten ce re mo niał. Każ de mu trze ba po dać rę kę i przed -
sta wić się, z obo wiąz ko wym uśmie chem na twa rzy.

Na szczę ście ta kie po wi ta nia od by wa ją się bez
prze mó wień, więc nie wie le cza su upły nę ło jak zna -
leź li śmy się w swych miesz ka niach. Ty le, że za miast
przejść przez furt kę na skró ty, na le ży wsiąść do sa -
mo cho du, wy je chać z ba zy woj sko wej jed ną bra mą
na uli cę, prze je chać tą uli cą mniej niż sto me trów
i przez dru gą bra mę wje chać na te ren ICCS. Każ -
do ra zo wy ta ki prze jazd to blo ko wa nie ru chu na tej
uli cy przez wiet nam skie MP i po li cję.

Nasz te ren to wy dzie lo ny (ale bez pło tów) ka wa -
łek ba zy lot ni czej. Na te ren ICCS swo bod ny wstęp
ma ją Ame ry ka nie, per so nel lot ni ska, ja ko że dzie li my
z ni mi (czy ra czej oni z na mi) ka sy no, tu taj na zy wa -
ne mes są. Te ren Ko mi sji był do syć spo ry, cho ciaż
wiel ko ści nie po tra fię dzi siaj okre ślić. Mie ści ły się
na nim na sze ba ra ki biu ro we (z ze wnątrz wy glą da ją -
ce jak wiel kie han ga ry), ba rak z cen trum łącz no ści
ra dio wej i z cen tra lą te le fo nicz ną, ba ra ki ochro ny,
sklep PAE, kuch nia wiet nam ska, dwa ba ra ki miesz -
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Le karz w służ bie w ICCS

płk w st. spocz. dr n. med. Bog dan Ka zi mierz Sle bo da
Uro dzo ny 14 ma ja 1942 r. w Po zna niu. Ma tu -

ra 1960 r. (I Li ceum Ogól no kształ cą ce w Po zna niu).
Stu dia na Wydz. Le kar skim WAM 1960–1966
(III kurs, dy plom le kar ski nr 818).

Staż po dy plo mo wy w 2. CSK WAM w War sza -
wie 1966–1968.

Star szy le karz w eska drze ra tow nic twa mor skie -
go Marynarki Wojennej w Dar ło wie 1968–1971 (wo -
lon ta riat w Szpi ta lu Po wia to wym w Sław nie), le karz
w eska drze ra tow ni czo -łącz ni ko wej w Gdy ni 1971–
1974 r. (wo lon ta riat w 7. Szpi ta lu Marynarki Wojennej
w Gdań sku -Oli wie).

Służ ba w ICCS w Wiet na mie Po łu dnio -
wym 1974/1975. Star szy asy stent Oddziału Or to pe -
dii w szpi ta lu woj sko wym w Szcze ci nie 1975–1980
(ostat ni rok z astępca komendanta ds. lecz nic twa).
Or dy na tor Oddziału Or to pe dii szpi ta la woj sko we go
w Po zna niu 1980–1999.

Do wód ca pol skiej gru py me dycz nej, kon sul tant
or to pe da, pod czas ope ra cji „Pu styn na Bu rza”,
w szpi ta lu ewa ku acyj nym w Al Ju ba il (Ara bia Sau -
dyj ska) 1991. Ko men dant (pierw szych 5 mie się cy
zastępca komendanta) szpi ta la po lo we go w UNIFIL
(Li ban Po łu dnio wy) 1993–1995 i 1996–1997.
Od 1 stycz nia 2000 r. ren ta woj sko wa w związ ku ze
służ bą. Od 1982 r. bie gły są do wy.

Spe cja li za cja I stop nia w za kre sie or to pe dii i trau -
ma to lo gii na rzą du ru chu 1972 r., II stop nia 1976 r.

Dok to rat 1982 r.: „Ana li za ra dio lo gicz no -kli nicz na
zmian kształ tu i struk tu ry trzo nów krę go wych
u osób z ze spo łem bó lo wym” (pro mo tor prof. dr
hab. n. med. Do nat Tyl man).

Po my sło daw ca i or ga ni za tor I Kon fe ren cji Na -
uko wo -Szko le nio wej Or to pe dów W.P. w 1984 r.
w Po zna niu.

kal ne dla przy jeż dża ją cych VIP-ów i in nych go ści
i wresz cie na sze ba ra ki miesz kal ne. Naj bli żej mes sy
są zlo ka li zo wa ne wiel kie czte ry przy cze py miesz kal -
ne dla sze fów de le ga cji w Re gio nie, a na koń cu mes -
sa z za ple czem i bu dy nek am bu la to rium. PAE
(Pa ci fic Ar chi tects and En gi ne ers) to fir ma lo gi stycz -
na, od wie lu lat za opa tru ją ca, tak że sprzę to wo, US
Ar my, a w cza sie dzia ła nia ICCS tak że na szą Ko mi -
sję. Sklep PAE znaj du je się na te re nie zaj mo wa nym
przez USAF. Na pra wie dar mo we pa pie ro sy, al ko ho -
le etc. (z ban de ro lą „tyl ko dla żoł nie rzy w Wiet na mie”)
ma my mie sięcz ne, aż nad to po trzeb ne, przy dzia ły.

Po mię dzy biu ra mi a ba ra ka mi miesz kal ny mi był
plac z masz ta mi fla go wy mi (ICCS i państw człon -
ków Ko mi sji) oraz par king z od da ny mi do na szej
dys po zy cji sa mo cho da mi, ozna czo ny mi na bo kach
du ży mi li te ra mi „ICCS”. Każ da de le ga cja mia ła
do dys po zy cji kil ka sa mo cho dów, w tym spo ry se -
dan dla sze fa (nam też słu żył), je epy otwar te i kry te
oraz, tam gdzie był le karz, sa mo chód sa ni tar ny.

Mo je miesz ka nie to trzy po ko jo wy „apar ta ment”
z ła zien ką w ba ra ku miesz kal nym (zaj mo wa łem po -

ło wę te go ba ra ku). Du ży po kój z anek sem ku chen -
nym, z du żą lo dów ką i elek trycz ną kuch nią. Po zo -
sta łe dwa po ko je wy po sa żo ne skrom nie ja ko
sy pial nie. Kil ka ty go dni póź niej miesz ka nie prze me -
blo wa łem i czę ścio wo wy mie ni łem w nim me ble;
sta ło się tak po ura to wa niu ży cia Mr Bil da.

W „sa lo nie” znaj do wa ła się też sza fa z le ka mi
i tor ba mi me dycz ny mi – wi dać by ło, że bę dę miał
spo ro pra cy – tak na oko wi dać, że wie lu nie zbęd -
nych le ków nie ma, po zo sta ły po nich je dy nie opi -
su ją ce kar tecz ki. O sprzę cie nie wie le mo gę
po wie dzieć, bo to trze ba do pie ro spraw dzić.

Po ką pie li i krót kim od po czyn ku uda li śmy się
na re ko ne sans do mia sta. Nic nad zwy czaj ne go;
w Saj go nie by ło du żo wię cej szy kow nych i ład nych
ko biet, mia sto bez re pre zen ta cyj ne go cen trum, spo -
ro kra mów i za du chu, szcze gól nie przy stra ga nach
z ry ba mi lub z mię sem.

płk w st. spocz. dr n. med Bog dan Sle bo da
III kurs WAM

(c.d.n.)
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Mro żą ca krew w ży łach opo wieść mu si za wie rać
kil ka ele men tów. Nie zbęd ne są skraj ne uczu cia: mi -
łość, nie na wiść, nie po ha mo wa ne pra gnie nie czy ze -
msta. W tle mu szą być wiel kie pie nią dze,
a wszyst ko to po win no być spię te wąt kiem kry mi -
nal nym. Ta ka też bę dzie mo ja dzi siej sza opo wieść
o wi nie. Wszyst kie te ele men ty po ja wią się też
w wąt ku wspo mnie nio wym mo je go fe lie to nu.
Nie ma więc co prze dłu żać, tyl ko trze ba za ra dą
Hitch coc ka wy wo łać trzę sie nie zie mi, po tem na pię -
cie bę dzie już tyl ko na ra stać.

Ta kim też trzę sie niem zie mi w cza sie mo ich stu -
diów by ła in for ma cja, że je den z mo ich do wód ców
na WAM-ie obro nił dy plom i stał się ma gi strem pe da -
go gi ki w spe cjal no ści wy cho wa nie tech nicz ne. Cóż,
nie wy wo ła ło to mo że zdzi wie nia, gdyż wów czas uzy -
ska nie owe go stop nia na uko we go by ło nie zbęd ne
do awan su na sto pień ofi ce ra star sze go. Mój do wód -
ca ucho dził zaś za ofi ce ra o nie zwy kłej in te li gen cji
i elo kwen cji, z pro fe sjo nal nym po dej ściem do pod le -
ga ją cych mu pod cho rą żych, jak by zdol no ści psy cho -
lo gicz no -pe da go gicz ne by ły wpi sa ne w je go ge no typ.
Wszy scy do dat ko wo prze ko na ni by li, że umie zbu do -
wać karm nik dla ptasz ków al bo skro bacz kę do ryb
z ka wał ka drew na i kap sli od pi wa, a więc po sia da
wszyst kie nie zbęd ne wa lo ry, aby ta ki ty tuł po sia dać.

Tu na stę pu je mo ment zwrot ny opo wie ści, mia no -
wi cie do wód ca po uzy ska niu owe go ty tu łu, prze peł -
nio ny du mą, umie ścił na pis na drzwiach swo jej
kan ce la rii „mgr.” (a owa krop ka po skró tow cu nie jest
tu błę dem dru kar skim). Ta ko wa wi zy tów ka po ja wi ła
się na drzwiach je go ga bi ne tu i mi mo, że skrót do ty -
czył mia now ni ka licz by po je dyn czej opa trzo ny był
krop ką. Pod cho rą żo wie w pierw szej chwi li spraw dzi -
li, czy też ta nie szczę sna krop ka nie jest wy two rem
pro ce su tra wie nia mu chy al bo in ne go nie zdy scy pli -
no wa ne go owa da, ale oka za ło się, że nie. Je dy nym
ze wszech miar lo gicz nym roz wią za niem owe go re -
bu su, na któ re wpa dli przy szli le ka rze by ło, że mo że
wca le nie cho dzi tu o ty tuł na uko wy, ale owe „mgr”
to skrót od sło wa mur gra bia. Wska zy wa ły by na to za -
rów no moż li wo ści, któ re drze ma ły w na szym do wód -
cy, jak i ste reo typ mur gra bi, gra ne go ge nial nie przez
Ma ria na Ko ci nia ka, z se ria lu „Ja no sik”. Jed no jest
pew ne, na stęp ne go dnia hi po te za pod cho rą żych
bez zwłocz nie zo sta ła wpro wa dzo na w ży cie,
a na drzwiach kan ce la rii na sze go prze wod ni ka przez
me an dry służ by woj sko wej po ja wi ło się wła ści we roz -
wi nię cie nie szczę sne go skró tow ca.

Ja kież by ło zdzi wie nie bra ci stu denc kiej XXXVI
kur su, gdy oka za ło się, że jed nak wca le nie cho dzi -
ło o mur gra bię, tyl ko o zwy kły, ale za cny ty tuł na -
uko wy. Jesz cze więk szy szok wy wo ła ła w nas
re ak cja na sze go pryn cy pa ła, gdyż za miast być
wdzięcz ny swo im pod cho rą żym za tro skę, on roz -
po czął za kro jo ne na sze ro ką ska lę po szu ki wa nia
spraw cy owe go, we dług mnie dość sym pa tycz ne -
go roz wi nię cia nie szczę sne go skró tow ca. Po czu li -
śmy się jak po ten cjal ni spraw cy w fil mie
kry mi nal nym, a nasz prze ło żo ny dwo jąc się i tro jąc,
sto su jąc me to dy po rucz ni ka Co lum bo, Bo re wi cza
i Żbi ka jed no cze śnie, pró bo wał zna leźć win ne go
owej (jak by to dziś stwier dzo no) ma ni pu la cji pod -
ko pu ją cej bez pod staw nie do bre imię ofi ce ra pol -
skiej ar mii. Efekt do cho dze nia był tak że
ana lo gicz ny, jak w wie lu sy tu acjach obec nie. Spraw -
cy nie uję to, ale do cho dze nie by ło jesz cze dłu go
w to ku, pod ję to zaś wszel kie moż li we czyn no ści,
aby za po biec ta kim nie god nym, ude rza ją cym w pol -
ską ra cję sta nu, dzia ła niom w przy szło ści.

Do kom ple tu opo wie ści bra ku je tyl ko wąt ku fi -
nan so we go. Nie ste ty i ten się po ja wił. Za ka rę część
pod cho rą żych nie do sta ła prze pu stek na week end
i nie zo sta ła wy pro wian to wa na, a co za tym idzie,
zo sta ła po zba wio na środ ków na roz wi ja nie swo ich
hob by, choć by de gu sta cji. Jak tu nie zna leźć ana -
lo gii z cza sa mi współ cze sny mi, kie dy to tyl ko od po -
wied nie dys try bu owa nie środ ków po zwa la
na roz wój od po wied nich po staw, choć by w dzie dzi -
nie mass me diów czy kul tu ry?

Świat wi niar ski też jest pe łen wąt ków kry mi nal -
nych. Kra dzie że, oszu stwa oraz mor der stwa to nic
no we go i dziw ne go w tym świe cie od wie ków. Jak
ma cie ocho tę o tym po czy tać, war to choć by się -
gnąć do ksią żek Mi cha ła Bar de la „Zbrod nia i wi na”
czy „Mo kra ro bo ta”.

Ja dzi siaj opo wie dzieć wam chcę jed nak krót ko hi -
sto rię Ru die go Kur nia wa na. Ten po cho dzą cy z In do -
ne zji 45-la tek 7 li sto pa da 2020 ro ku (po 8-let niej
od siad ce) opu ścił wię zie nie i zo stał de por to wa ny do oj -
czy zny. Je go hi sto ria to opo wieść o ge nial nym fał sze -
rzu, a za ra zem znaw cy win, któ ry dzię ki swo im
zdol no ściom, ze współ cze snych win był w sta nie od -
two rzyć, a wła ści wie spre pa ro wać, choć by naj lep sze
bur gun dy. Wcze śniej, han dlu jąc naj lep szy mi i naj droż -
szy mi wi na mi, wnik nął w ten eks klu zyw ny świat ogrom -
nych pie nię dzy i do mów au kcyj nych. To tak że
opo wieść o ludz kich uczu ciach, pra gnie niach. Więk -

Ve ni, vi di, vi num (cz. XXVIII)
Kryminalne zagadki wina
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szość z nas chce prze cież być wy jąt ko wa, chce do -
znać cze goś co za re zer wo wa ne jest tyl ko dla garst ki,
i z te go ko rzy stał Ru dy Kur nia wan. Mo gli by ście spy tać
cze mu pod ra biał aku rat bur gun dy? Zde cy do wa nie
z po wo du fak tu, że to one co ro ku sta no wią więk szość
wśród 10 czy 20 naj droż szych wi n świa ta.

W Bur gun dii zaś, jak część z was już wie, upra -
wia się wła ści wie tyl ko dwie od mia ny wi no gron, bia -
łe – char don nay i czer wo ne – pi not no ir i to wła śnie
o niej opo wiem wam kil ka słów.

Pi not no ir to jed na z naj szla chet niej szych od mian
wi no gron na świe cie. Po cho dzi ze wspo mnia nej Bur -
gun dii, gdzie upra wia na jest od IV wie ku (choć pierw -
sze do ku men ty w któ rych się po ja wia po cho dzą
z XIV wie ku). Uży wa na jest tak że do pro duk cji wi na
mu su ją ce go w Szam pa nii. Po za tym upra wia na jest
w Al za cji, Ju rze czy Do li nie Lo ary. Obec nie ucho dzi
za jed ną z naj bar dziej umię dzy na ro do wio nych od mian
wi no gron, gdyż moż na ją od na leźć w wie lu miej scach
w Eu ro pie jak i na świe cie, czę sto kry ją cą się pod in -
ny mi na zwa mi, jak choć by we Wło szech (pi not ne ro),
Niem czech (spat bur gun der), Au strii (blau bur gun der)
czy też w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej. Słyn ne są
też wi na z tej od mia ny po cho dzą ce z No we go Świa -
ta – choć by z Au stra lii, Ta sma nii, No wej Ze lan dii, Ka -
na dy, czy wresz cie Sta nów Zjed no czo nych, gdzie
po za Fran cją jest jej naj więk szy ob szar na sa dzeń.

Jest to nie ste ty od mia na ka pry śna w upra wie,
nie zbyt wy daj na i po dat na na cho ro by grzy bo we.
Wy ma ga ra czej do bre go na sło necz nie nia, ale za ra -
zem nie zbyt wy so kich tem pe ra tur, naj le piej uda je
się na gle bach wa pien nych. Da je ja go dy o cien kiej
skór ce, co po wo du je, że wi na zro bio ne z tej od mia -
ny są ra czej sła bo wy bar wio ne. Z tych po wo dów
wy ma ga ona nie zwy kłej sta ran no ści za rów no
na eta pie upra wy, jak i póź niej szej pra cy w cza sie
wi ni fi ka cji pro duk tu koń co we go. To dla te go zda rza -
ją się wi na z tej od mia ny o co naj mniej prze cięt nej
ja ko ści, jak i eg zem pla rze, któ re są w sfe rze ma rzeń
każ de go mi ło śni ka wi na.

Wi na mło de są ra czej kwa so we i ostre, te naj wy bit -
niej sze doj rze wa ne przez wie le lat, ge nial nie owo co we
i zło żo ne. Do mi nu ją w nich nu ty czer wo nych owo ców
(wi śnia, tru skaw ka, ma li na, czer wo na po rzecz ka), nie -
kie dy też nu ty cze re śni, śliw ki, lu kre cji, a na wet obo ry.
Doj rze wa nie ubo ga ca pa le tę aro ma tów o tru fle, ty toń,
wa ni lie, dym oraz ściół kę le śną, jed nak wi na te za wsze
po zo sta ją zwiew ne, ezo te rycz ne, de li kat ne.

My ślę, że w ta kim ra zie po wi nie nem do dać jesz -
cze kil ka słów o za sa dach ape la cyj nych Bur gun dii.
Po pierw sze, w tej czę ści Fran cji naj wyż sza ja kość
wi na wią że się z naj lep szy mi dział ka mi – ob sza ra mi
te re nu, z któ re go po cho dzi wi no, któ ry czę sto po -
dzie lo ny jest na ma łe par ce le na le żą ce do róż nych

wła ści cie li, a po ziom roz drob nie nia pro du cen tów
jest ogrom ny. Naj lep sze dział ki, z któ rych po cho dzą
wy bit ne pi no ty, miesz czą się w okrę gu Co te de Nu -
its, zaś pi ra mi da ja ko ścio wa za czy na się od ogól nej
ape la cji AOC Co te aux Bo ur gu ignons i ko lej no obej -
mu je AOC Bo ur go gne, ape la cje pod re gio nal ne (np.
Bo ur go gne Hau tes Co tes de Nu its), ape la cje gmin -
ne (np. Cham bol le -Mu si gny, Ge vrey -Cham ber tin,
czy Vo sne -Ro ma nee), pre miers cru (np. Les Be aux
Monts, Les Su chots) aż po grands cru. I wła śnie to
te osta nie na le żą do naj droż szych win świa ta i sta -
no wią pra gnie nie oraz ma rze nie każ de go ma nia ka
wi na, że by choć raz w ży ciu spró bo wać ta kie go
trun ku jak choć by Ro ma ne -Con ti czy La Ta che, któ -
rych ce ny w za leż no ści od rocz ni ka wy no szą od kil -
ku do kil ku dzie się ciu ty się cy zło tych za bu tel kę.

No cóż, nie ma szans, aby na ta kich trun kach
wśród bra ci WAM-owskiej pan Ru dy u szczy tu ka rie ry
prze stęp czej mógł za ro bić. Nie zna czy to, że nie war -
to szu kać swo je go pi no ta z Bur gun dii w do brej ce nie.

Tym ra zem pu en tą mo je go ar ty ku łu bę dzie za pro -
sze nie do ogląd nię cia Oska ro we go fil mu (naj lep szy
sce na riusz ad op to wa ny – 2005 rok) „Bez dro ża” w re -
ży se rii Ale xan dra Pay ne’a. To wy jąt ko wa opo wieść
o męż czy znach w śred nim wie ku (mo że też o nas),
o dy le ma tach ży cia, o po raż kach i suk ce sach, o po -
szu ki wa niu te go co w ży ciu naj waż niej sze. To tak że
film o wi nie (a pi not no ir jest tu pierw szo pla no wą
gwiaz dą) i lu dziach za krę co nych na je go punk cie. Ja
sam, oglą da jąc głów ne go bo ha te ra Mi le sa (gra ne go
przez Pau la Gia mat ti’ego), znaj du ję w nim sie bie,
z je go i mo im wa riac twem. Na sze za cho wa nia wi no -
ma nów, jak choć by ry tu ał de gu sta cji, te wszyst kie
dziw ne mi ny, sior ba nie, spe cy ficz ny ję zyk opi sy wa -
nia sma ków, dla pa trzą cych z bo ku mo gą się wy da -
wać de li kat nie mó wiąc abs trak cyj ne. Ale to jest nasz
świat en tu zja stów wi na i wiem, że jest nas wie lu. Ży -
wię też na dzie ję, że i mo że ktoś z was się do nas
„win nych sza leń ców” przy łą czy.

Prze my sław Mich na
XXXVI WAM

4.03.2021
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K aż dy z nas, chciał al bo nie ko niecz nie, ale jed nak
się uro dził, cze go naj lep szym do wo dem jest fakt,

że ist nie je my, róż nie dłu go już i nie wie dzieć jak dłu go
jesz cze. Gdzieś się wy cho wy wał, w jed nym miej scu,
w wie lu, je śli do bry los po zwo lił mu stać się jed nym
z Bia łych Ma mu tów Woj sko wej Służ by Zdro wia
(BMWSZ), po ukoń cze niu Woj sko wej Aka de mii Me -
dycz nej, Na szej Nie boszcz ki Aka de mii, przy uli cy Źró -
dło wej 52 w mie ście Ło dzi, a w do dat ku po cho dzi ło się
z ro dzi ny, wg „sta re go sty lu”, woj sko wej, to każ de z ro -
dzeń stwa uro dzi ło się w in nym gar ni zo nie, gdyż woj -
sko by ło wte dy mo bil ne, a nie dys ku syj ne, bra ło się
„łu ki w ju ki, a łu py w tro ki” (Ry ce rzy trzech, An drzej Wa -
li gór ski) i „haj da troj ka, śnieg pu szy sty!”. W ten spo -
sób mło dy dzie dzic ro du miał du że szan se
prze ży wa nia ty tu ło wych okre sów do ra sta nia w prze -
róż nych oko li cach, bar dzo czę sto po li go no wych, sta -
jąc się mo że nie „oby wa te lem świa ta”, ale oby wa te lem
pol skie go woj sko we go świat ka, by wal cem ka syn, klu -

bów żoł nier skich, róż nych WDW (Woj sko wych Do mów
Wy po czyn ko wych) lub SNDW (Se zo no wych Nie eta to -
wych Do mów Wy po czyn ko wych). Tak har to wa ła się
stal, aż się za har to wa ła, mo ja cór ka na po li go nie zi mo -
wym, na szczę ście krót kim, w Be nia mi no wie ko ło Ra -
dzy mi na, nie mo gą ca z zim na tra fić mlecz nym zę bem
na mlecz ny ząb, „wy szła na lu dzi”, skoń czy ła wspa nia -
le me dy cy nę, od czte rech lat jest praw dzi wym pro fe -
so rem, ma czwo ro dzie ci i mę ża pod puł kow ni ka! No
i nie za po mnia ne wra że nia z po li go nu!

Kra ina mo je go dzie ciń stwa to Lu belsz czy zna,
pięk ne prze strze nie, „peł ne zwie rza bo ry” i po la, ryb -
ne rze ki, Wi sła, Wieprz, Ku rów ka, ką pie le, ko bie ty
wiej skie pio rą ce bie li znę ki jan ka mi, zie leń, mły ny, wia -
tra ki, nad wi ślań skie plan ta cje wi kli ny, spław na Wi sła,
stat ki pa ro we i bocz no ko łow ce, do San do mie rza,
War sza wy, Płoc ka, trans port, na wet w no cy, bar ka mi
z ka mie niem do re gu la cji rze ki, w Pu ła wach stocz nia
rzecz na i bocz ne wo do wa nie stat ków. Mia sto ży ło
przy wo dzie i z wo dy, co rocz ne po wo dzie ma ją ce ce -
chy ka ta kli zmów, a trak to wa ne ja ko sta ły punkt pro -
gra mu, dzi siaj nie scho dzi ły by z ekra nu i żół tych
pa sków te fa łu łe nu. In ny świat, in ni lu dzie, in ne cza sy.
Lep sze, czy gor sze, nie wiem, ale zu peł nie in ne. Dwu -
krot nie w ro ku wi zy ta ta bo rów cy gań skich, ob cych,
dziw nych, groź nych, stroj nych, ta jem ni czych. Pięk ne
wo zy ta bo ro we, na tyl nej osi wia dro na wo dę i pies
na lin ce. I tak przez la ta. Li ceum z tra dy cja mi, na uczy -
cie le przed wo jen ni, gar ni tu ry, ka mi zel ki, ka pe lu sze,
w kla pach od zna ki ab sol wen tów UJ (Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go), wie dza, dy stans, rze czo wość. W mie -
ście duch Czar to ry skich, in sty tu ty na uko we,
rol nic two, pszcze lar stwo, we te ry na ria, we te ry na ria
woj sko wa, na 500-me tro wej tra sie do szko ły kil ku
praw dzi wych pro fe so rów i do cen tów po ha bi li ta cji,
szpi tal, wo kół któ re go kon cen tro wa ło się mo je ży cie

Kraina dzieciństwa,
kraina młodości,
kraina dojrzewania
Znasz li ten kraj,
Gdzie cytryna dojrzewa,
Pomarańcz blask,
majowe złoci drzewa

„Do H***, Wezwanie do Neapolu”
Adam Mickiewicz, Neapol 1829
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i ży cie mo jej ro dzi ny, wśród służ by zdro wia od dziec -
ka. Po lo wa nia, kacz ki na praw dzi wych ba gnach
nad Wie przem, prze lo ty ka czek nad sta wa mi, ku ro -
pa twy na bez kre snym Po wi ślu, do Ka zi mie rza Dol ne -
go i da lej, chłop skie wo zy cięż kie od upo lo wa nych
za ję cy, za śnie żo ne po la. Wi sła, ką pie le, pla ża na rze -
ce, pięk ny most, ry by, su my, bo le nie, kle nie i kłu ją ce
ja zga rze, tak żar łocz ne, że bra ły na go ły ha czyk. Kul -
tu ra „wi szą ca w po wie trzu”, hi sto ria, ar chi tek tu ra pu -
ław ska, ka zi mier ska, ja no wiec ka, na łę czow ska,
koń sko wol ska. „Kiep skie piw sko w tej Koń sko wo -
li” – to Pan Za gło ba; te raz piw sko lep sze. W każ dej
więk szej miej sco wo ści Czar to ry scy osa dza li pro bosz -
cza li te ra ta: Grze gorz Pi ra mo wicz, Fran ci szek Dy oni -
zy Kniaź nin, Fran ci szek Za błoc ki, księ ży, któ rzy nie
tyl ko pięk nie „ka za li”, ale i pięk nie pi sa li. Po lo ni sta w li -
ceum, dr Ste fan Buk siń ski, je go wspa nia ła pra ca dok -
tor ska „Pu ła wy w świe tle pa mięt ni ków” (cze kam
nie cier pli wie na jej zdi gi ta li zo wa nie w bi blio te ce Uni -
wer sy te tu Łódz kie go), je go za ję cia z li te ra tu ry ame ry -
kań skiej pa mię tam do dzi siaj. Po waż na szko ła
w po waż nym bu dyn ku. W mie ście po car skim 71.
Alek sie jew skim Puł ku Pie cho ty po zo sta ły dwie pięk -
ne, peł no wy mia ro we strzel ni ce, ka sy no ofi cer skie
i cer kiew gar ni zo no wa, póź niej ko ściół gar ni zo no wy,
nasz ślub, okres mię dzy wo jen ny to 2. Ka niow ski Pułk
Sa pe rów. Te raz bie dron ki, prak ti ke ry, w je dy nym po -
zo sta łym bu dyn ku ogrom ne la bo ra to rium ba da nia
ska żeń war szaw skie go WIHE.

„Za sy pie wszyst ko, za wie je” Wło dzi mie rza Odo -
jew skie go speł nia ło się w oczach. W cen trum mia sta
stał obe lisk upa mięt nia ją cy „ro bo tę re wo lu cyj ną” Fe -
lik sa Ed mun do wi cza Dzier żyń skie go w po bli skich ko -
sza rach. Po Fe lik sie i po ro bo cie, na szczę ście, nie
zo sta ło śla du! Ucichł też war kot mo to ro we ru ja wa 555,
na gro dy od Oj ca za naj lep sze zda nie eg za mi nu do li -
ceum, a by ło to w ro ku 1960. We dług „fa chow ców”
od mo to ry za cji, le żą cy tłok sil nicz ka miał prze trzeć sil -
nik, ale przez na stęp ne 25 lat nie dał ra dy. Tak wy glą -

da ją ra dy fa chow ców z bar dzo wie lu róż nych dzie dzin.
Szcze gól nie ra dy nie po łą czo ne z ja ką kol wiek od po -
wie dzial no ścią. La ta dzie ciń stwa zde cy do wa nie, rok
po ro ku, mia ły się ku koń co wi. Nie któ rzy z ko le gów,
szcze gól nie ci, któ rzy już sta ra li się lub mu sie li się go -
lić, po czu wa li się już męż czy zna mi. Nie wia do mo, co
szu mia ło im w gło wach – hor mo ny, czy wy bu ja ła fan -
ta zja. Szko ła by ła sta roświec ka, dziew czy ny w gra na -
to wych far tu chach pod szy ję, nad zór na prze rwach jak
na wi ry da rzu lub na spa cer nia ku. Gdy pa trzę te raz
na ubiór szkol ny mo ich wnu czek, 13 i 14 lat, wiem do -
kład nie, co zna czy in na epo ka lub zde rze nie się Śre -
dnio wie cza z wie kiem XXI. Ale, gdy by nie to
Śre dnio wie cze, nie by ło by tych wnu czek! Gdy co rocz -
nie spo ty ka my się w gro nie ma tu rzy stów z ro ku 1964,
na twa rzach Ko le ża nek i Ko le gów, oprócz nor mal ne -
go upły wu lat nie wi dać śla dów po by tu w za kła dach
re edu ka cyj nych, ani w szko le dla dzie ci spe cjal nej tro -
ski. Szko ła trzy ma się do brze, a my dziel nie. Po zda -
niu ma tu ry ro zu mu gwał tow nie nie przy by ło,
świa do mo ści, że to da ta prze ło mo wa, rów nież. Co to
jest Woj sko wa Aka de mia Me dycz na tro chę wie dzia -
łem od star sze go o rok Ko le gi z na szej szko ły, któ ry
za wsze był dość oszczęd ny w wy po wie dziach, szcze -
gól nie w rze czo wych. Mgli ste po ję cie o uczel ni, o przy -
szłym za wo dzie więk sze, ty le, że nie w od mia nie
woj sko wej. Do świad cze nia wo jen ne Oj ca opo wia da -
ne za wsze dow cip nie i kwie ci ście, nada wa ły się ra czej
na spo tka nia ro dzin ne. W su mie stan w ja kim się wte -
dy znaj do wa łem moż na by ło okre ślić ja ko peł na nie -
świa do mość. W od da li sły chać by ło mic kie wi czow skie
sło wa z „Pa na Ta de usza”: „Sza bel nam nie za brak nie,
szlach ta na koń wsię dzie, Ja z sy now cem na cze le
i? – ja koś to bę dzie!” No i co? Uda ło się!

Włodzimierz „Wowka” Kuźma
Kurs VIII „Ciemiorków”

M.p. 28.02.2021 
w dniu Spania w Miejscach Publicznych

Śp.
Marek Starzyk

22.03.1955–22.11.2020

Śp.
Remigiusz Drzewiecki

20.08.1973–3.12.2020

Śp.
Mirosław Gendera

19.10.1952–8.02.2021

Zachowajmy Ich w naszej pamięci



Uro dził się 17 ma ja 1922 r. w miej sco wo ści Racz -
ka ny po wiat Ba ra no wi cze wo je wódz two no wo -
gródz kie (obec nie Za chod nia Bia ło ruś).

W 1936 ro ku, po ukoń cze niu sied mio let niej szko ły
po wszech nej, wstą pił do gim na zjum w Ba ra no wi czach.

W la tach 1942–1945 pra co wał ja ko la bo rant
w ba ra no wic kim szpi ta lu po wia to wym.

W 1945 r. uzy skał świa dec two ma tu ral ne i roz po -
czął stu dia me dycz ne w Miń sku. Po za li cze niu pierw -
sze go ro ku me dy cy ny, w ro ku 1946 re pa trio wał się
do Pol ski i za miesz kał we Wro cła wiu, gdzie kon ty nu -
ował stu dia le kar skie, któ re ukoń czył 2 lu te go 1952 r.

Już w cza sie stu diów pra co wał na uko wo i pro -
wa dził dy dak ty kę w Za kła dzie Ana to mii Pra wi dło wej
pod kie run kiem prof. Mar ci nia ka, a na stęp nie w I Kli -
ni ce Cho rób We wnętrz nych. W tej kli ni ce, po ukoń -
cze niu stu diów zo stał asy sten tem i ko lej no star szym
asy sten tem. Opu bli ko wał wów czas pierw sze pra ce
na uko we.

W 1953 r. prze szedł prze szko le nie woj sko we
w Ośrod ku Wy szko le nia Ofi ce rów Re zer wy i uzy skał
awans na sto pień po rucz ni ka.

W 1955 r. uzy skał I sto pień spe cja li za cji z cho -
rób we wnętrz nych.

20 czerw ca 1955 r. zo stał po wo ła ny do woj ska
i wy zna czo ny na sta no wi sko star sze go asy sten ta
Sa na to rium Woj sko we go w Ku do wie Zdro ju. Peł -
niąc tam służ bę uzy skał ko lej no spe cja li za -
cję II stop nia z cho rób we wnętrz nych oraz awans
na sto pień ka pi ta na. W paź dzier ni ku 1960 r. zo stał
wy zna czo ny na sta no wi sko or dy na to ra od dzia łu
lecz ni cze go ww. sa na to rium. Uczest ni czył też czyn -
nie w zjaz dach le ka rzy uzdro wi sko wych, po mna ża -
jąc pu bli ko wa ny do ro bek na uko wy.

Dzia łał ak tyw nie w róż nych or ga ni za cjach spo -
łecz nych, mię dzy in ny mi był rad nym Ra dy Mia sta
w Ku do wie Zdro ju.

W czerw cu 1962 r. otrzy mał no mi na cję na sta no -
wi sko za stęp cy ko men dan ta do spraw lecz nic twa
Woj sko we go Ze spo łu Sa na to ryj ne go w Cie cho cin -
ku. Po nad to przez wie le lat kie ro wał w tej pla ców ce
Ośrod kiem Kar dio lo gicz nym Cen trum Kształ ce nia
Po dy plo mo we go Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej,
pod nad zo rem płk. prof. Sta ni sła wa Bo be ra,
a od 1972 r. gen. bryg. prof. płk. dr. n. med. Dy mi tra
Alek san dro wa.

W 1963 r. obro nił pra cę dok tor ską w Aka de mii
Me dycz nej we Wro cła wiu.

W paź dzier ni ku 1971 r. prze jął peł nie nie obo -
wiąz ków ko men dan ta Woj sko we go Ze spo łu Sa na -
to ryj ne go w Cie cho cin ku, a w mar cu 1973 r. zo stał
po wo ła ny na sta no wi sko ko men dan ta te go sa na to -
rium. W tym sa mym ro ku zo stał awan so wa ny
na sto pień puł kow ni ka.

Był rad nym Ra dy Mia sta Cie cho ci nek. W swo ich
wy stą pie niach, na po sie dze niach ra dy za wsze miał
na wzglę dzie spra wy do ty czą ce roz wo ju mia sta oraz
po pra wy wa run ków ży cia miesz kań ców uko cha ne -
go Cie cho cin ka. Wspól nie z ppłk. w st. spocz. dr. Cy -
pria nem Sa dow skim przy czy nił się do li kwi da cji
w mie ście ba rier, utrud nia ją cych po ru sza nie się oso -
bom nie peł no spraw nym na wóz kach in wa lidz kich.
Z po wo du nie do stat ku wo dy pit nej dr Mikłaszewicz
w znacz nym stop niu przy czy nił się do bu do wy no -
we go uję cia wo dy w Kucz ku, przy fi nan so wym
wspar ciu Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej.

Praw dzi wą du mą dok to ra by ła pierw sza po wsta -
ła w Cie cho cin ku sa la in ten syw nej te ra pii, w któ rej
szko li li się le ka rze z in nych sa na to riów. Po nad to
w tej sa li zo stał za in sta lo wa ny sy gnał alar mo wy
wzy wa ją cy le ka rzy do przy by cia do sa na to -
rium – w ra zie za gro że nia ży cia pa cjen ta. Po nad to
le ka rze, któ rzy nie by li bal ne olo ga mi mie li swo ich
wy zna czo nych opie ku nów, przy go to wu ją cych ich
prak tycz nie do eg za mi nu z me dy cy ny fi zy kal nej. Był
to kli mat dą że nia do do sko na ło ści za wo do wej i fa -
cho wo ści wśród le ka rzy, at mos fe ry dys ku sji na uko -
wych i chę ci sta łe go do kształ ca nia się.

Pułkownik dr Mi kła sze wicz był ini cja to rem po -
wsta nia w bu dyn ku „Wia rus” pod od dzia łu fi zjo te ra -

płk w st. spocz. dr n. med.
Mi chał Mi kła sze wicz

(1922–2020)
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pii i ki ne zy te ra pii (wcze śniej pa cjen ci cho dzi li na za -
bie gi do in nych ośrod ków sa na to ryj nych). Za wdzię -
cza się mu rów nież zbu do wa nie no wo cze sne go
bu dyn ku sa na to ryj ne go „Ju bi lat” na 216 łó żek, któ -
ry zo stał uru cho mio ny 2 ma ja 1984 r., po wsta nie
przy bu dyn ku „Wia rus” ki na „War sza wian ka”, z któ -
re go swo bod nie mo gły ko rzy stać oso by nie peł no -
spraw ne, oraz lą do wi ska dla he li kop te rów.

W 1981 r. płk dr Mi kła sze wicz zo stał wy zna czo -
ny na sta no wi sko ko men dan ta Woj sko we go Szpi -
ta la Uzdro wi sko we go w Cie cho cin ku (z dniem 30
kwiet nia 1981 r. de cy zją Mi ni stra Obro ny Na ro do wej
wszyst kie sa na to ria woj sko we zo sta ły prze mia no -
wa ne na woj sko we szpi ta le uzdro wi sko we).

Pan puł kow nik był ini cja to rem bu do wy dla żoł -
nie rzy za wo do wych i pra cow ni ków Szpi ta la trzech
bu dyn ków miesz kal nych o 40 kwa te rach. W wy ni ku
te go w kwiet niu 1988 r. od da no do użyt ku bu dy nek
dys po nu ją cy 24 kwa te ra mi, a kil ka mie się cy póź niej,
po dob ne w sty lu dwa bu dyn ki po 8 kwa ter. Na te re -
nie gar ni zo nu Cie cho ci nek po wstał w ten spo sób
trze ci kom pleks woj sko wy.

W okre sie 17-let nie go za rzą dza nia Sa na to rium /
Szpi ta lem przez płk. dr. Mi cha ła Mi kła sze wi cza, Szpi -
tal stał się wy so ko spe cja li stycz nym za kła dem uzdro -
wi sko wym, pro wa dzą cym pod sta wo wą dzia łal ność
lecz ni czą, re ha bi li ta cyj ną, pro fi lak tycz ną i szko le nio wą
(w róż nej po sta ci) oraz roz wi jał ak tyw ność na uko wo -
-ba daw czą, któ ra tyl ko do 1985 r. za owo co wa ła 120
pu bli ko wa ny mi pra ca mi na uko wy mi, trze ma dok to ra -
ta mi i jed ną ha bi li ta cją.

Doktor Mi kła sze wicz w Cie cho cin ku zbu do wał
swój dom, wy cho wy wał dzie ci, pie lę gno wał przy do -
mo wy traw nik, ob ser wo wał jak mia sto z dnia
na dzień pięk nie je. Je go ulu bio nym za kąt kiem był
park so sno wy, na któ ry pa trzył z okien miesz ka nia
i po któ rym co dzien nie spa ce ro wał ze swo im my -
śliw skim psem „Czo kiem”. Do koń ca ży cia był my -
śli wym – człon kiem Woj sko we go Ko ła Ło wiec kie go
nr 255 „Wia rus” przy 22. Woj sko wym Szpi ta lu
Uzdro wi sko wo -Re ha bi li ta cyj nym w Cie cho cin ku.

Doktor Mi kła sze wicz sły nął z do brych ma nier,
wy so kiej kul tu ry oso bi stej, życz li we go sto sun ku
do lu dzi i z ogrom nej skrom no ści. Dbał o zdro wie,
prze strze gał die ty, pro wa dził ra cjo nal ny tryb ży cia.

Po przej ściu w ma ju 1988 r. na za słu żo ną eme -
ry tu rę, do ostat nich dni ży cia udzie lał się spo łecz -

nie, za co mię dzy in ny mi otrzy mał ty tuł „Ho no ro wy
Oby wa tel Mia sta Cie cho cin ka” i me dal imie nia prof.
Lo ren to wi cza. Był czyn ny za wo do wo do 87. ro ku ży -
cia, pra cu jąc w kil ku sa na to riach na te re nie mia sta
Cie cho cin ka i w Alek san dro wie Ku jaw skim.

Za ca ło kształt dzia łal no ści zo stał uho no ro wa ny
Krzy ża mi: Ofi cer skim i Ka wa ler skim Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski, Zło tym i Srebr nym Krzy żem Za słu gi
oraz wie lo ma in ny mi od zna cze nia mi re sor to wy mi
i ho no ro wy mi.

Swo je ży cie ozdo bił nie po spo li tą ja ko ścią: pra -
co wi to ścią, za an ga żo wa niem, nie zwy kłą skrom no -
ścią, in te li gen cją, dow ci pem i wy so ką kul tu rą
oso bi stą.

Zmarł 17 li sto pa da 2020 r. w Cie cho cin ku. Od -
szedł od nas wspa nia ły czło wiek, żoł nierz, zna ko -
mi ty le karz, or ga ni za tor, sym pa tycz ny są siad,
ko le ga i pe łen em pa tii prze ło żo ny. Był przed sta wi -
cie lem te go wspa nia łe go po ko le nia na szych ro dzi -
ców, któ rzy mi mo cięż kie go, a cza sem tra gicz ne go
dzie ciń stwa i mło do ści, pra cu jąc i dzia ła jąc w róż -
nych trud nych wa run kach po świę ci li swo je zdol no -
ści, wie dzę i za pał dla roz wo ju na uki i bu do wy ba zy,
z któ rej bę dą mo gły ko rzy stać i ją roz wi jać na stęp -
ne po ko le nia.

Nikt, kto miał przy jem ność i za szczyt spo tka nia
na swo jej dro dze ży cio wej Pa na dok to ra Mi cha ła Mi -
kła sze wi cza, ni gdy nie za po mni Je go nie zwy kłej
oso bo wo ści.

W imie niu władz mia sta Cie cho cin ka po że gnał
Zmar łe go Prze wod ni czą cy Ra dy Na ro do wej Mia sta
Cie cho cin ka – mgr Je rzy So bie raj ski. Po że gna nie
wy gło si li rów nież Pre zes Woj sko we go Ko ła Ło wiec -
kie go nr 255 „Wia rus” w Cie cho cin ku – p. An drzej
Na wroc ki i Pre zes Ko ła Związ ku Kom ba tan tów RP
w Cie cho cin ku – płk w st. spocz. Ma ciej Mak sy mo -
wicz.

Pułkownik dr n. med. Mi chał Mi kła sze wicz był
wy jąt ko wą po sta cią i na trwa le zło ty mi zgło ska mi
za pi sał się w stu let niej hi sto rii na sze go Szpi ta la.

Niech spo czy wa w Po ko ju!
Cześć Je go pa mię ci!

płk w st. spocz. lek. Ireneusz Lelwic
Dyrektor 22. Wojskowego

Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SPZOZ
w Ciechocinku

Wspomnienie

„Skalpel” 4/2021 21



Wspomnienie

22 „Skalpel” 4/2021

Uwiel biał two rzyć, bu do wać. Wiecz nie w biegu,
wiecz nie w pra cy, na dy żu rze, nie po tra fił chwi li ustać
spo koj nie w miej scu, bo to go naj bar dziej mę czy ło…

Puł kow nik w st. spocz. dr n. med. Jan Wie czo rek
uro dził się 15.08.1936 r. w Nie zna no wi cach w Ma ło -
pol sce, w dniu Świę ta Mat ki Bo skiej Ziel nej i Świę ta
Woj ska Pol skie go.

Po ukoń cze niu li ceum w 1954 r. roz po czął służ -
bę woj sko wą i 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, a w 1962 r. otrzy mał dy plom Wy dzia łu Le -
kar skie go Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej ja ko ab -
sol went pierw sze go kur su.

W służ bie za wo do wej zaj mo wał ko lej no sta no wi -
ska: asy sten ta, star sze go asy sten ta na wy dzia le le -
kar skim Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej w Ło dzi.

To tu wła śnie po znał swo ją żo nę Ma rię, ma gi stra
far ma cji, z któ rą wspól nie prze żył po nad 60 lat.
Ich zwią zek zo stał uho no ro wa ny Me da lem za Dłu -
go let nie Po ży cie Mał żeń skie.

Ty tuł dok to ra na uk me dycz nych otrzy mał w 1977
ro ku za roz pra wę pt.: „Re ha bi li ta cja uzdro wi sko wa
w miaż dży cy zwę ża ją cej tęt nic koń czyn dol nych”.

Do sko na ląc swo ją wie dzę me dycz ną zdo by wał
ko lej no spe cja li za cje z za kre su cho rób we wnętrz -
nych I i II stop nia, a na stęp nie z kar dio lo gii. Swe
póź niej sze za in te re so wa nia ukie run ko wał na wie dzę
prak tycz ną z za kre su bal ne olo gii i me dy cy ny uzdro -
wi sko wej, któ rą roz wi jał do koń ca ży cia.

Ko lej ne szcze ble uzdro wi sko wej wie dzy me -
dycz nej zdo by wał w Ląd ku Zdro ju, gdzie osta tecz -
nie za jął sta no wi sko na czel ne go le ka rza
Cen tral ne go Woj sko we go Ze spo łu Sa na to ryj ne go
w la tach 1968–1976.

W 1976 r. tra fił do uro kli wej Kry ni cy Zdro ju, któ ra
od tej chwi li sta je się je go świa tem, gdzie ja ko Ko -
men dant 20. Woj sko we go Szpi ta la Uzdro wi sko we go
pra cu je przez ko lej ne 21 lat (1976–1997). Kie ro wał
bu do wą, wy po sa że niem i or ga ni za cją no we go bu -
dyn ku sa na to rium w Kry ni cy przy uli cy Świ dziń skie -
go. Ja ko pe łen za pa łu, wspa nia ły or ga ni za tor
stwo rzył gro no lu dzi, któ rzy na wet po za koń cze niu
je go pra cy na sta no wi sku ko men dan ta, na dal dba li
o sa na to rium jak o swój wła sny dom, do któ re go za -
rów no pra cow ni cy jak i ku ra cju sze wra ca li z ra do ścią.

Prze nie sio ny do re zer wy w 1997 r. Uhonorowany
wie lo ma od zna cze nia mi za wo do wy mi i re sor to wy mi
m.in. „Si ły Zbroj ne w Służ bie Oj czy zny”, „Za Za słu -

gi dla Obron no ści Kra ju”, od zna ka mi pa miąt ko wy mi
Związ ku By łych Żoł nie rzy Za wo do wych i Związ ku
Żoł nie rzy Woj ska Pol skie go.

Au tor oraz współ au tor wie lu prac z za kre su bal -
ne olo gii i me dy cy ny uzdro wi sko wej oraz kar dio lo gii.

Po nie waż brak pra cy mę czył go naj bar dziej,
po za koń cze niu służ by woj sko wej przez wie le lat
pia sto wał sta no wi sko le ka rza, a na stęp nie Na czel -
ne go Le ka rza Orzecz ni ka w no wo są dec kim od dzia -
le Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych oraz le ka rza
spe cja li sty cho rób we wnętrz nych i kar dio lo gii
w miej sco wych przy chod niach.

W la tach 1992–2019 le karz, or dy na tor Sa na to -
rium Uzdro wi sko we go „Le śnik Drze wiarz” w Kry ni -
cy. Służ bę i pra cę dla dru gie go czło wie ka ce nił
po nad wszyst ko. Wrósł w kry nic kie śro do wi sko,
gdzie dzię ki swo jej uczyn no ści i bez in te re sow no ści
spra wił, iż je go imię za wsze wzbu dza ło sza cu nek.

Pó ki sił star czy ło grał z wnu ka mi w pił kę. Do cze -
kał się też pra wnu ka.

Pułkownik dr n. med. Jan Wie czo rek zmarł 18
mar ca 2020 r. i zo stał po cho wa ny w swo jej do koń -
ca uko cha nej Kry ni cy, po zo sta wia jąc w nie utu lo nym
ża lu swo ją żo nę Ma rię i sy nów Ar tu ra i An drze ja,
rów nież człon ków wiel kiej ro dzi ny ab sol wen tów
Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej.

Sy no wie An drzej i Ar tur Wie czo rek

płk w st. spocz. dr n. med.
Jan Wie czo rek
(1936–2020)
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Sta ni sław Ku stra po ukoń cze niu li ceum ogól no -
kształ cą ce go roz po czął służ bę woj sko wą ja ko słu -
chacz -pod cho rą ży VII Kur su Woj sko wej Aka de mii
Me dycz nej. Był jed nym z „Cie mior ków”, o któ rych lo -
sach czę sto pi sze na ła mach „Skal pe la” dr Wło dzi -
mierz KUŹMA. Je go „szlak bo jo wy” po ukoń cze niu
stu diów był ty po wy dla Wa mow ców: staż po dy plo mo -
wy w 106. Szpi ta lu Woj sko wym w Gli wi cach, na stęp -
nie służ ba w jed nost kach woj sko wych w Ny sie,
Ko żu cho wie i Gli wi cach. Od 1980 ro ku na sta łe zwią -
zał się z Od dzia łem We wnętrz nym 106. Szpi ta la Woj -
sko we go w Gli wi cach, któ rym na stęp nie kie ro wał ja ko
Or dy na tor w la tach 1989–2006. Po re zy gna cji ze sta -
no wi ska or dy na to ra pro wa dził po rad nię ga stro en te ro -
lo gicz ną oraz na dal pra co wał w pra cow ni en do sko pii
i dy żu ro wał na od dzia le. Był spe cja li stą cho rób we -
wnętrz nych i ga stro en te ro lo giem, do świad czo nym
i spraw nym en do sko pi stą, świet nym dia gno stą, im po -
no wał fe no me nal ną pa mię cią. Pod je go kie run kiem
ukoń czy ło spe cja li za cję z cho rób we wnętrz nych 14 le -
ka rzy. Chęt nie dzie lił się swo ją roz le głą me dycz ną wie -
dzą, wie lu adep tów na uczył wy ko ny wa nia ba dań
en do sko po wych prze wo du po kar mo we go i ul tra so -
no gra fii. Ko rzy sta li śmy z je go wie dzy i ogrom ne go do -
świad cze nia prak tycz nie do koń ca Je go ży cia. Był
SZEFEM wy ma ga ją cym i obiek tyw nym, po tra fił zmo -
ty wo wać le ka rzy do pra cy i na uki. Ja ko kie row nik spe -
cja li za cji, zgod nie z obo wią zu ją cy mi wów czas
za sa da mi i tra dy cją, uczest ni czył chy ba we wszyst kich
eg za mi nach spe cja li za cyj nych swo ich pod opiecz nych
i cie szył się, gdy koń czy ły się suk ce sem. Był zna ny i lu -
bia ny w śro do wi sku woj sko wej służ by zdro wia, a Je -
go życz li wa obec ność na eg za mi nie za wsze po ma ga ła
i mo ty wo wa ła. Dwu krot nie zor ga ni zo wał w Ru dach Ra -
ci bor skich k. Gli wic Kon fe ren cje Ga stro en te ro lo gów
WP, któ re by ły wy da rze nia mi za rów no na uko wy mi, jak
i to wa rzy ski mi, wspo mi na ny mi przez ich uczest ni ków
jesz cze przez wie le lat.

Sta ni sław zwie dził pra wie ca ły świat, w pla nach
miał jesz cze tyl ko bie gu ny Zie mi. Co rocz ne wy jaz dy
na kon gres ga stro en te ro lo gicz ny w USA wy ko rzy -
sty wał na zwie dza nie te go kra ju oraz na wy pa dy
na oko licz ne wy spy: Ha wa je, Ba ha my czy Ber mu dy.
Po dró że pla no wał per fek cyj nie, wie dział, co chce zo -
ba czyć i zwie dzić, wcze śniej „ob czy ty wał” in te re su -
ją ce go te ma ty. A po nie waż miał wy śmie ni tą pa mięć,
czę sto w trak cie tych po dró ży wcie lał się w ro lę prze -
wod ni ka. Sta szek od kil ku dzie się ciu lat kul ty wo wał

zwy czaj wy sy ła nia do zna jo mych kar tek pocz to wych
ze swo ich po dró ży. Wi do ków ki wy sy łał tra dy cyj nie
naj póź niej dru gie go dnia po by tu, że by zdą ży ły do -
trzeć do ad re sa tów przed je go po wro tem do kra ju.
Ale kart ki z Zan zi ba ru do tar ły do Pol ski po po nad
sze ściu mie sią cach! Był mi ło śni kiem i praw dzi wym
znaw cą Tatr i Pod ha la. W mło do ści zdo był wszyst -
kie ta trzań skie szczy ty. I jesz cze kil ka lat te mu, bę -
dąc na Gu ba łów ce, po ka zy wał nam i na zy wał
ta trzań skie wier chy, i nie po my lił się ani razu, co
skru pu lat nie spraw dza li śmy na sto ją cej tam ta bli cy
z pa no ra mą Tatr. W cza sie ostat nich wy jaz dów
do Za ko pa ne go wy cią gał nas na spa ce ry po ta trzań -
skich do li nach, że by, jak mó wił, cho ciaż „do tknąć
gór”. Był wier nym ki bi cem Pia sta Gli wi ce, miał oczy -
wi ście ki bi cow ski sza lik, w któ rym cho dził na sta dion
przy ul. Okrzei. Od kil ku lat za ko chał się w pił ce ręcz -
nej, jeź dził na me cze li go we i re pre zen ta cji, ki bi co -
wał „na szym” na mi strzo stwach świa ta w Ka ta rze
ubra ny, jak że by ina czej, w bia ło -czer wo ne bar wy.
Lu bił do brą li te ra tu rę, znaj do wał czas na ki no, a po -
nie waż był hi per ak tyw ny, jak tyl ko nada rza ła się oka -
zja ro bił krót kie sa mot ne wy pa dy na po bli skie
ju raj skie czy be skidz kie tu ry stycz ne szla ki.

płk w st. spocz. lek.
Stanisław Kustra

(1946–2020)
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Le karz i spa do chro niarz…
Po dłu giej i cięż kiej cho ro bie od szedł od nas

na wiecz ną war tę w li sto pa dzie ub. ro ku płk w st.
spocz. Lu dwik Kuź niar. Za snął w fo te lu roz ma wia jąc
z ca łą ro dzi ną o przed wcze snej śmier ci swo je go
bra ta Zdzi sła wa Kuź nia ra – rów nież le ka rza, chi rur -
ga i or dy na to ra w szpi ta lu w Ustrzy kach Dol nych.

Mun dur woj sko wy Lu dwik za ło żył po ukoń cze niu
Aka de mii Me dycz nej w Kra ko wie w 1960 ro ku. By ło to
w ra mach okre so wej służ by woj sko wej, a służ bę za -
wo do wą roz po czął dwa la ta póź niej. Los zwią zał go
za wo do wo z Woj ska mi Po wietrz no -De san to wy mi,
a kon kret nie z 6. Dy wi zją Po wietrz no-De san to wą
w Kra ko wie. Opie ku jąc się zdro wiem swo ich pod wład -
nych, ko le gów i prze ło żo nych był z ni mi i na zie mi
i w po wie trzu, na po kła dach sa mo lo tów i na po li go -
nach. Pra wo no sze nia z du mą czer wo ne go be re tu po -
twier dził 286-a sko ka mi na spa do chro nie.

W ra mach tej służ by prze szedł ca łą ścież kę le -
ka rza -li niow ca; od do wód cy plu to nu me dycz ne go
do sze fa służ by zdro wia w 6. DPDes.

Od 1973 ro ku peł nił służ bę w 5. Szpi ta lu Woj sko -
wym w Kra ko wie ja ko asy stent na od dzia le cho rób
we wnętrz nych. Dba jąc o po sze rza nie swej wie dzy
me dycz nej osią gnął spe cja li za cję II stop nia za rów no
w za kre sie cho rób we wnętrz nych, jak i epi de mio lo gii.

W 1978 ro ku był uczest ni kiem mi sji po ko jo wej
ONZ ja ko kie row nik od dzia łu cho rób we wnętrz nych
szpi ta la po lo we go.

Ko lej nym etapem służ by me dycz nej w Woj sku
Pol skim by ło sta no wi sko kie row ni ka Sta cji Sa ni tar -
no -Epi de mio lo gicz nej KOW, któ re peł nił do za koń -
cze nia za wo do wej służ by woj sko wej w 1995 ro ku.

Przez po nad 30 lat był też czyn nie zwią za ny
z Kra kow skim Po go to wiem Ra tun ko wym, re ali zu jąc
z wiel ką rze tel no ścią sta wia ne mu tam za da nia.

W ro ku 1960 za ło żył ro dzi nę i zwią zał swe ży cie
z Ma rią Kuź niar – z do mu Wo łow ską, rów nież le ka -
rzem. Był oj cem czwor ga dzie ci: śp. An drze ja zmar łe -
go w 1992 ro ku, Da riu sza, Mi cha ła i Jo an ny. Osie ro cił
też pię cio ro wnu ków i 10-let nią pra wnucz kę Sa rę.

Za wzo ro wą służ bę i pra cę wie lo krot nie wy róż -
nia ny m.in. KKOOP, ZKZ i me da la mi re sor to wy mi
MON.

Po cho wa ny zo stał 27.11.2020 r. na cmen ta rzu
Kra ków -Ba to wi ce, a w ostat niej ziem skiej dro dze
prócz ro dzi ny to wa rzy szy ło mu licz ne gro no przy ja -
ciół i to wa rzy szy służ by.

Sło wa po że gna nia wy gło si li: płk J. Ba la wen der,
cór ka Jo an na i wnucz ka Ka mi la.

Cześć Je go Pa mię ci.

Ma ria Kuź niar
– żo na śp. płk Lu dwi ka Kuź nia ra

płk. w st. spocz. lek.
Lu dwi k Kuź nia r

(1935–2020)

Jest oj cem dwóch có rek. Z du mą opo wia dał
o ich suk ce sach za wo do wych, uwiel biał i roz piesz -
czał swo je wnu czę ta.

Szef, Sta szek, ni gdy mnie nie za wiódł. Je stem bar -
dzo dum ny, że po la tach, mi mo róż ni cy wie ku trak to -
wał mnie jak przy ja cie la. Z nim zło wi łem swo je go
je dy ne go w ży ciu szczu pa ka, by łem na pierw szej „im -
pre zie od dzia ło wej”, jeź dzi łem na kon fe ren cje, po zna -

łem smak Gu in nes sa i do brej whi sky, zda wa łem eg -
za mi ny spe cja li za cyj ne, bro ni łem dok to ra tu, po dró -
żo wa łem po USA i ba jecz nych wy spach.

Sta ni sław cho ro wał bar dzo krót ko, bar dzo cięż -
ko, ale z god no ścią. Zmarł na „swo im od dzia le”
w szpi ta lu, w któ rym spę dził pra wie ca łe swo je za -
wo do we ży cie. Gdy z te go świa ta od cho dzi li na si
zna jo mi Sta szek mó wił: „śmierć krą ży wo kół nas”.
Tym ra zem prze szła zbyt bli sko Sta ni sła wa…

kpt. rez. dr n. med. Wojciech Czapla
XXVI KWL

płk w st. spocz. lek. Stanisław Kustra
dokończenie ze strony 23



W związku z ciągłym poszerzaniem oferty świadczeń
Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

– Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II,
ul. Żeromskiego 28, 29–100 Włoszczowa,

zatrudni
Lekarza Chirurga do pracy w oddziale

Kierownik Oddziału:
płk w st. spocz. dr n. med. Bernard Rajczyk

– specjalista chirurgii ogólnej

Od dział Chi rur gicz ny li czy 22 łóż ka w 10 sa lach cho rych. W cią gu kil ku mie się -
cy pla no wa ny jest grun tow ny re mont z do sto so wa niem do współ cze snych stan -
dar dów. Blok ope ra cyj ny po re mon cie 2011 ro ku.

Ofe ru je my współ pra cę na pod sta wie umo wy kon trak to wej lub umo wy o pra cę.
Pra ca w ze spo le do świad czo nych le ka rzy spe cja li stów. Za pew nia my atrak cyj ne
wa run ki za trud nie nia ne go cjo wa ne in dy wi du al nie oraz przy ja zną at mos fe rę w śro -
do wi sku pra cy. Za pew nia my po moc w za kwa te ro wa niu.

Bliż sze in for ma cje moż na uzy skać w sie dzi bie ZOZ we Włosz czo wie od pn.–pt.
w godz. 7:30–15:05 lub te le fo nicz nie oraz dro gą elek tro nicz ną:

• Se kre ta riat tel. 41 3883800, e -ma il: se kre ta riat@zo zw losz czo wa.pl
• Ka dry tel. 41 388 37 65 lub 41 388 37 71,

e -ma il: ka dry2@zo zw losz czo wa.pl
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