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Cud niepamięci…
Jak śpie wał Sta ni sław Soj ka

„…– gdy wszyst ko idzie źle i nie
masz do kąd pójść, przy ja ciół tłum
roz pro szył się; wy da je ci się, że
tak po zo sta nie już, lecz oka zu je
się, że nie…”

Chciał bym bar dzo obu dzić się
jak w pio sen ce – no wym dniem,
w któ rym nie bę dzie miej sca
na la men ty i uty ski wa nia, w któ -
rym wszyst ko bę dzie wresz cie
po sprzą ta ne i praw dzi wie do bre,
ja kim po win no być od za wsze.
Pra ca mnie ostat nio po lu bi ła
w spo sób nie sły cha ny, ta w biu -
rze nie ocze ki wa nie za ję ła mi

więk szość my śli i ener gii, co
z jed nej stro ny do brze ro ku je,
a z dru giej stro ny za bie ra mnie ro -
dzi nie i to jej się wca le nie po do -
ba. Żoł nier ska to rzecz,
od po wia dam i do da ję, że to jest
wła śnie ten mo ment, że idzie my
w do brym kie run ku i ma my już
bli żej jak da lej. Wy ro zu mia łość
na szych woj sko wych ro dzin jest
czymś wy jąt ko wym i niech ta ką
bę dzie na za wsze.

Wró cę jesz cze do nad cho dzą -
cych wy bo rów i pew nie do koń ca
ro ku bę dę jesz cze wra cał, bo pra -
cy biu ro ma mul tum, nie za leż nie
od wła snej – se gre ga cja pa pie -
rów, pa ko wa nie ko pert, wy sy ła -
nie, szy ko wa nie prze sy łek itd. to
w koń cu dla nich pra ca do dat ko -
wa, a dla nas nie zmier nie waż na.
Prze wod ni czą cy na szej Okrę go -
wej Ko mi sji Wy bor czej dr Ro man
Theus ma te raz urwa nie gło wy,
bo oprócz ty po we go gra fi ku pra -
cy wy ni ka ją ce go z ka len da rza wy -
bor cze go na rzu co ne go przez
Kra jo wą Ko mi sję Wy bor czą mu si
po wal czyć z po szu ki wa nia mi ko -
le gów do ko mi sji skru ta cyj nych
w usta lo nych już re jo nach wy bor -
czych, co zna jąc na szą chęć pra -

cy dla sa mo rzą du nie jest za da -
niem ła twym. Po móż cie w tych
po szu ki wa niach zgła sza jąc ta ki
ak ces do na sze go biu ra, bę dzie
szyb ciej i przy oka zji nie do koń -
ca przy pad ko wo. Pro szę też
o zgła sza nie de le ga tów chęt nych
do pra cy, na wet je śli to bę dzie tyl -
ko udział w zjeź dzie.

Ten rok i koń ców ka mi nio ne go
to nie ste ty tak że smut ne wia do -
mo ści, ode szło od nas wie lu ko le -
gów, a pa trząc przez pry zmat
ostat nich lat na praw dę wie lu. Sza -
le ją cy w Pol sce CoVid nie po mi jał
i na szych. Na szczę ście jest szan -
sa, że mło dość bę dzie nas wciąż
za si lać, bo ist nie ją ce Ko le gium
Woj sko we mo że wkrót ce prze -
obra zić się w coś in ne go, a wte dy
do mnie ma nie sta nie się fak tem.

Wy cho dząc swym ma rze niom
na prze ciw, na za koń cze nie przy -
to czę myśl Gra ha ma Ma ster to na:

„Czło wie ko wi moż na ode brać
wszyst ko. Ro dzi nę, pie nią dze,
stro je, na wet god ność. Ale nikt nie
od bie rze mu je go po my słów. Chy -
ba że go za bi je.”

Wasz Pre zes
ppłk rez. lek. Ar tur Płach ta
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Komunikat
Informujemy, iż z dniem 1 maja 2021 r. uległa likwidacji Kasa w Biurze Wojskowej

Izby Lekarskiej. Uprzejmie prosimy o regulowanie należności w formie
przelewów bankowych:

• z tytułu składek członkowskich – na indywidualne subkonta bankowe.
Generator indywidualnego subkonta znajduje się na stronie www.wojskowa-il.org.pl

w zakładce składki członkowskie.
• inne opłaty – na rachunek bankowy Wojskowej Izby Lekarskiej,

tj. PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa 50 1020 1097 0000 7802 0001 6741.

Biuro
Wojskowej Izby Lekarskiej
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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 9 je go człon -
ków. Spo tka nie od by ło się w for mie zdal nej
z wy ko rzy sta niem sys te mu wi de okon fe ren cji. Ob ra -
dy Pre zy dium otwo rzył Pre zes RL WIL, Ar tur Płach -
ta. Po przy ję ciu po rząd ku ob rad przed sta wił wy rok
Są du Naj wyż sze go z dn. 27.01.2021 r. w spra wie
do ty czą cej za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we -
go OIL w Szcze ci nie za 2020 rok. Sen ten cją wy ro -
ku jest orze cze nie, że spra woz da nie fi nan so we
po win no być pod pi sa ne nie tyl ko przez pre ze sa
OIL, ale tak że przez ca łe pre zy dium.

Zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości
sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci
elektronicznej oraz zaopatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym.

Mimo że wyrok SN dotyczy sprawozdania
finansowego OIL w Szczecinie, tak de facto dotyczy
wszystkich izb okręgowych. Dlatego też procedurę
zatwierdzania sprawozdania finansowego WIL za
rok 2020 należy powtórzyć, zgodnie z wyrokiem SN,
włącznie z powtórnym głosowaniem Zjazdu Lekarzy

WIL. Należy nadmienić, że treść uchwały oraz
towarzyszących jej załączników nie zmienia się.
Zmienia się tylko liczba podpisów pod
sprawozdaniem finansowym, które następnie
zostanie przedstawione Radzie Lekarskiej oraz
Zjazdowi Lekarzy WIL.

Prezydium Rady Lekarskiej WIL rozpoczęło
procedurę składania podpisów pod sprawozdaniem
finansowym za rok 2020.

Na stęp nie A. Płach ta omó wił w za ry sie zmia ny
w Re gu la mi nie Or ga ni za cyj nym Biu ra WIL.

J. Woszczyk przedstawił propozycję nowej
uchwały w sprawie zasad i trybu wydawania
biuletynu Skalpel, która zostanie przedstawiona
Radzie Lekarskiej.

Po wyczerpaniu programu spotkania Prezes RL
WIL, A. Płachta zamknął posiedzenie Prezydium.

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk

Posiedzenie Prezydium Rady
Lekarskiej WIL

w dniu 19.04.2021 r.

W po sie dze niu Ra dy Le kar skiej Woj sko wej Izby
Le kar skiej wzię ło udział 20 jej człon ków oraz

peł nią ca obo wiąz ki dy rek to ra biu ra Edy ta Klim kie -
wicz i me ce nas An drzej Nie wia dow ski. Spo tka nie od -
by ło się w for mie zdal nej z wy ko rzy sta niem sys te mu
wi de okon fe ren cji. Ob ra dy Ra dy Le kar skiej otwo rzył
Pre zes RL WIL Ar tur Płach ta któ ry przed sta wił po rzą -
dek po sie dze nia. Po je go za twier dze niu głos za brał
mec. A. Nie wia dom ski, któ ry omó wił Usta wę
o Izbach Le kar skich w kon tek ście pla no wa nych
zmian w Re gu la mi nie Or ga ni za cyj nym Biu ra WIL.
Przed sta wił swo ją in ter pre ta cję za pi sów w ww. usta -
wie w spra wie or ga ni za cji pra cy izby oraz jej biu ra.
Omó wił tak że przed sta wio ne pro po zy cje zmian w re -
gu la mi nie wy na gra dza nia pra cow ni ków biu ra WIL.

Na stęp nie kol. A. Płach ta i mec. A. Nie wia dom ski
omó wi li ko niecz ność zmia ny uchwa ły za wie ra ją cej
spra woz da nie fi nan so we WIL za rok 2020 z po wo du
wy ro ku wy da ne go w dniu 27.01.2021 r. przez Sąd Naj -

wyż szy, w spra wie o sy gna tu rze akt I NO 84/20, do ty -
czą ce go spra woz da nia fi nan so we go OIL w Szcze ci nie
za rok 2020. W sen ten cji wy ro ku za war to za pis, że spra -
woz da nie fi nan so we po win no być pod pi sa ne przez ca -
łe pre zy dium ra dy le kar skiej okrę go wej izby le kar skiej,
a nie tyl ko przez pre ze sa i głów ną księ go wą.

Na wnio sek Skarb ni ka RL WIL, kol. P. Dzię gie lew -
skie go Ra da Le kar ska jed no gło śnie prze gło so wa ła
Uchwa łę w spra wie za twier dze nia Spra woz da nia Fi -
nan so we go WIL za rok 2020.

Na stęp nie kol. A. Płach ta omó wił swo ją dzia łal -
ność od po przed nie go po sie dze nia Ra dy.

Zwró cił uwa gę na brak ja kiej kol wiek współ pra cy
po mię dzy NIL a Mi ni ster stwem Zdro wia w spra wie
za trud nia nia w Pol sce le ka rzy spo za UE. Zwró cił
tak że uwa gę na kry tycz ne gło sy w kie run ku Ko mi sji

Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL
w dniu 23.04.2021 r.
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Kształ ce nia NRL i Ośrod ka Do sko na le nia Za wo do -
we go NIL oraz na no we li za cję dzia ła nia Ko mi sji Hi -
sto rycz nej NRL. Po in for mo wał ze bra nych
o or ga ni za cji szko leń dla le ka rzy, realizowanych
przez ODZ NIL z fun du szy unij nych.

W na stęp nym punk cie po sie dze nia, na wnio sek
kol. Z. Za rę by, pod ję to jed no gło śnie 32 uchwa ły
w spra wie do ko na nia wpi sów do re je stru prak tyk,
skre śleń i zmian ad re su.

Na wnio sek kol. J. Wosz czy ka Ra da Le kar ska
uchwa li ła, przy jed nym gło sie wstrzy mu ją cym się,
zno we li zo wa ną Uchwa łę w spra wie za sad i try bu
wy da wa nia biu le ty nu Woj sko wej Izby Le kar skiej
wraz ze Sta tu tem Re dak cji Biu le ty nu WIL Skal pel.

Ra da Le kar ska, przy jed nym gło sie wstrzy mu ją -
cym się, za ak cep to wa ła kan dy da tu rę Wi ce pre zes
RL WIL, Ma rze ny Mo kwy -Kru po wies, do Ra dy Re -
dak cyj nej biu le ty nu Skal pel.

Kolega S. An to sie wicz prze dsta wił wnio ski
o zwrot kosz tów le ka rzom za uczest nic two w kon -
gre sach, zjaz dach, kur sach do sko na lą cych oraz
za za kup po mo cy na uko wych. Ra da Le kar ska pod -
ję ła jed no gło śnie 9 uchwał o zwro cie kosz tów.

Przed sta wił tak że i omó wił ofer ty Cen trum Kształ -
ce nia Po dy plo mo we go WIM w za kre sie re ali za cji
szko leń dla le ka rzy bę dą cych człon ka mi WIL.

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

lekarza-członka WIL – 1 uchwała (jednogłośnie)
• przyznania zapomogi na pokrycie kosztów

leczenia- członka WIL – 1 uchwała (5 głosów
wstrzymujących się)

• zwolnienia z opłacania składek ze względu
na chorobę i niewykonywanie zawodu przez
członka WIL – 1 uchwała (jednogłośnie)
Wnio sek le ka rza, człon ka WIL o anu lo wa nie za -

le głych skła dek człon kow skich, odło żo no do wy ja -
śnie nia wszyst kich wąt pli wo ści.

Na stęp nie, na wnio sek kol. P. Jam ro zi ka wy ty po -
wa no przed sta wi cie li WIL do ko mi sji kon kur so wych:
• w 21. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo -

-Rehabilitacyjnym, kol. Jerzego Staszczyka
• w 115. Szpitalu Wojkowym z Przychodnią SPZOZ

w Helu, kol. Sławomira Wilgę
• w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny

Jeleniogórskiej, kol. Przemysława Baranowicza.
W punk cie wol ne wnio ski, kol. Kon rad Mać ko -

wiak zwró cił uwa gę na zmia ny w skła dach Rad
Spo łecz nych przy SPZOZach, któ rych or ga nem
za ło ży ciel skim jest Mi ni ster Obro ny Na ro do wej.
W trak cie dys ku sji człon ko wie RL za sta na wia li się
nad sen sem ist nie nia ta kich rad, sko ro zo sta ły one
zmo no po li zo wa ne przez człon ków wy zna cza nych
przez sze fa MON. Cel ta kich dzia łań wy da je się
oczy wi sty, a obec ność pro mi nent nych po li ty ków
par tii rzą dzą cej w tych ra dach tyl ko to po twier dza.
Czy jest sens utrzy my wa nia ta kich ze spo łów?
Z do cho dzą cych z Rad Spo łecz nych gło sów wy ni -
ka, że lu dzie ci nie tyl ko nie ma ją po ję cia o tym ja -
ki jest cel ta kich rad, ale i w ja ki spo sób w nich się
zna leź li.

Po wy czer pa niu po rząd ku ob rad Pre zes Ar tur
Płach ta za mknął po sie dze nie RL WIL.

ppłk rez. lek. dent. Ja cek Wosz czyk



Z redakcyjnej poczty…
W związku z faktem, iż wymiana poglądów na

forum biuletynu stała się, z mojej perspektywy,
dyskusją o różnicy pomiędzy świętami Bożego
Narodzenia a świętami Wielkiej Nocy (a biuletyn jest
dla wszystkich odbiorców) pozwoliłem zamknąć ją
już bez dodatkowego komentarza. Zamieszczam
ten tekst jako odpowiedź, jednocześnie informując,

że mój wcześniejszy wpis był opinią lekarza,
specjalisty ginekologa, a nie prezesa i stanowi
wyłącznie prywatne stanowisko.

Komentarze osobiste pozostaną z czytelnikami.
Pozdrawiam

lek. Artur Płachta
specjalista położnictwa i ginekologii

Wojskowa Izba Lekarska / Z redakcyjnej poczty…
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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 9 je go człon -
ków. Spo tka nie od by ło się w for mie hy bry do wej.
Ob ra dy Pre zy dium otwo rzył Pre zes Ar tur Płach ta.
Po przy ję ciu po rząd ku ob rad przed sta wił obec ną
sy tu ację w woj sko wej służ bie zdro wia, a kon kret nie
ostat nie po wo ła nia le ka rzy z re zer wy w ce lu od by -
cia ćwi czeń, a tak de fac to pra cy w szpi ta lach czy
od dzia łach co vi do wych. Pre zy dium stwier dzi ło, że
ist nie je wie le nie ści sło ści co do try bu i spo so bu po -
wo ła nia na ćwi cze nia, a tak że do star cza ne do ku -
men ty od bie ga ją od wy ma ga nych w ta kiej sy tu acji.
Ist nie je tak że kwe stia re kom pen sa ty za utra co ne za -
rob ki, szcze gól nie że pla no wa ne ćwi cze nia ma ją

trwać trzy mie sią ce. Pre zy dium po sta no wi ło za się -
gnąć opi nii praw nych od no śnie spo so bu po stę po -
wa nia MON i WKU. Na stęp nie omó wio no ak tu al ną
sy tu ację w biu rze izby oraz do ku men ty do niej wpły -
wa ją ce.

Prezydium stwierdziło także konieczność
wymiany serwera w siedzibie WIL oraz zakupu
trzech laptopów do pracy zdalnej.

Po wyczerpaniu tematów Prezes RL WIL
A. Płachta zamknął posiedzenie.

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk

Posiedzenie Prezydium Rady
Lekarskiej WIL

w dniu 30.04.2021 r.
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To już trzy dzie sty ar ty kuł o wi nie. Dłu go za sta na -
wia łem się nad tym, ja ki po wi nien być te mat te goż
ju bi le uszo we go fe lie to nu. Wresz cie, po dłu gich na -
my słach i kil ku spo ży tych bu tel kach wi na po sta no -
wi łem po wró cić do ko rze ni – do pierw sze go
ar ty ku łu. Za ra zem, w ra mach au to pro mo cji, od kryć
przed wa mi tro chę praw dy o mnie, o au to rze tych
czę sto po kręt nych, ale mam na dzie ję, że choć dla
czę ści z was cie ka wych tek stów.

Nie bez zna cze nia przy wy bo rze te ma tu, by ło też
na dej ście wio sny oraz spor to we po sty na fa ce bo -
oku mo je go ko le gi z ro ku z WAM-u Czar ka, któ re go
wy czy ny nar ciar skie nad mo rzem są dla mnie źró -
dłem nie usta ją cej in spi ra cji. Wiem, że brzmi to co
nie co za gma twa nie i na ra zie nie wi dać w tym żad -
nej spój nej ca ło ści, ale nie mar tw cie się, la ta na uki
w naj bar dziej „po ukła da nej” szko le me dycz nej
w tym kra ju (tak wy bit nej, że już nie ist nie ją cej),
a na stęp nie lo gi ka dzia ła nia woj ska na pew no wy -
kształ ci ły w nas wszyst kich ten do dat ko wy zmysł,
któ ry ta kie rze czy ukła da bez pro ble mów w lo gicz -
ny ciąg zda rzeń przy czy no wo -skut ko wych.

Czas więc roz po cząć ten lo gicz ny, a mo że na wet
nie co fi lo zo ficz ny, wy wód. W mo im pierw szym ar ty -
ku le pi sa łem o zba wien nym wpły wie wi na na na sze
zdro wie, po pie ra jąc to da ny mi na uko wy mi pły ną cy -
mi z ba dań. Wła ści wie, był to też te mat wszyst kich
po zo sta łych fe lie to nów. Prze cież, z ca łą pew no ścią
do bre i zdro we je dze nie, po pi ja ne umiar ko wa ną ilo -
ścią al ko ho lu, spo ży wa nie na ło nie na tu ry, bie ga nie
do skle pu po ko lej ne wy ma rzo ne bu tel ki, czy wresz -
cie tak ma ło po pu lar ne czy ta nie i my śle nie (choć by
ja ki ko lej ny tru nek za ku pić) har tu je na sze zdro wie fi -
zycz ne, a i chro ni przed Al zhe ime rem.

Tu taj też prze cho dzi my płyn nie do dru gie go waż -
ne go te ma tu mo je go ak tu al ne go wy wo du. Jak wie -
my, obec na pi ra mi da zdro we go ży wie nia za wie ra
u swej pod sta wy ja ko prio ry tet ruch, a do pie ro wy -
żej po zo sta łe ele men ty die ty z wa rzy wa mi i owo ca -
mi na cze le. Co praw da, wi no ja ko osob ny pro dukt
nie jest tam wy mie nio ny, ale mo że to wy ni kać
z dwóch przy czyn. Mo że to po pro stu zwy kłe prze -
ocze nie au to rów, na ukow ców al bo lo gicz ne w swo -
jej pro sto cie, za kwa li fi ko wa nie wi na do owo ców
w za sa dzie nie znacz nie prze two rzo nych, a te zaś na -
le ży spo ży wać 4–5 ra zy dzien nie, co praw da z prze -
wa gą wa rzyw, ale o owo cach za po mi nać nie na le ży.

Te raz sku pię się zaś na wąt ku au to pro mo cji. Mu -
szę się po chwa lić, że dla mnie sport jest obec nie

bar dzo waż ny. Sta ram się ćwi czyć re gu lar nie, a po -
wo dem do du my dla mnie jest fakt, że wcho dzę
i do pi nam mój mun dur z pro mo cji, a na wet jest on
nie co za du ży. Przy znam się tu jed nak od ra zu, że
nie za wsze tak by ło, a mo je kon tak ty z kul tu rą fi -
zycz ną by wa ły trud ne.

Już na po cząt ku szko ły pod sta wo wej, po tym jak
mo ja Uko cha na Bab cia uzna ła, że wnu czek po wi nien
być ru mia ny i py zo wa ty, a je go die ta mu si być opar -
ta na cu krach pro stych, utkną łem pod ła wecz ką,
na to rze, w cza sie mię dzysz kol nych za wo dów o bia -
łe go mi sia. Szczę śli wie uda ło się mnie prze pchnąć
da lej i mo głem kon ty nu ować mo ją edu ka cję.

Na szczę ście na WAM-ie o mo ją spraw ność fi -
zycz ną dbał już mjr Gó rec ki. Je go ko ni kiem by ło ju -
do, a mo je wspo mnie nia z WAM-u to też
wspo mnie nia z na uki tej dys cy pli ny spor tu. Jesz cze
dzi siaj przed ocza mi mam te chwi le prze by wa nia
w sta nie nie waż ko ści, kie dy mój ko le ga Mar cin
(obec nie ko le ga po fa chu, ane ste zjo log z War sza -
wy), tre nu ją cy wie le lat ju do, rzu ca mną o pod ło gę.
Do dziś ża łu ję, że nie ma z te go do ku men ta cji fil mo -
wej, by ła by to ide al na sce na, bez żad ne go mon ta -
żu do hor ro ru trze ciej ka te go rii, choć tam la ta ją
ma ne ki ny, a ja w za sa dzie by łem ży wy, choć rów nie
nie sko or dy no wa ny. Tyl ko umie jęt no ści Mar ci na spo -
wo do wa ły, że jesz cze ży ję i po ru szam dość spraw -
nie wszyst ki mi koń czy na mi (tak też spraw nie
za ła twi łem obo wiąz ko wy mo tyw wspo mnie nio wy ar -
ty ku łu).

Jesz cze tyl ko mój wy wód lo gicz ny mu si nas do -
pro wa dzić do wi na…

Sport to oczy wi ście przede wszyst kim czyn ne
w nim uczest nic two, ale też oglą da nie spor tu i ki bi co -
wa nie. Dla te go wła śnie skoń czy łem w tym ty go dniu
oglą dać World Cham pion ship w sno oke ra. Mo że nie
jest to naj bar dziej po pu lar na dys cy pli na spor tu w Pol -
sce, ale ja uwa żam ją, na rów ni z cur lin giem, za jed -
ną z cie kaw szych i bar dziej wi do wi sko wych. No cóż,
zda je so bie spra wę, że w tej kwe stii nie na le żę
do głów ne go nur tu ki bi co wa nia w na szej oj czyź nie.

Dla te go też po sta no wi łem dzi siej sze wi no zwią -
zać z dys cy pli ną spor tu w Pol sce (bo na pew no nie
na świe cie) ogrom nie po pu lar ną, a mia no wi cie ze
sko ka mi nar ciar ski mi. Swo ją dro gą, jak moż na ska -
kać z wy so ko ści bez za bez pie cze nia (choć by spa -
do chro nu) al bo jeź dzić w kół ko, skrę ca jąc tyl ko
w le wo na mo to rze bez ha mul ców (oczy wi ście przy -
ta czam tu dys cy pli nę spor to wą zwa ną przez wie lu

Veni, vidi, vinum (cz. XXX)
Piramida zdrowia z winem w tle
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żuż lem) za sta na wiam się po dziś dzień. Ale oczy wi -
ście to tyl ko mo je skrom ne, bez zna cze nia dla lo -
sów świa ta, zda nie o tak po pu lar nych w Pol sce
dys cy pli nach spo rtu.

Jed nak dzię ki jed nej z tych wła śnie dys cy plin,
za bie ram was tym ra zem do jed nej z naj wyż szych
wież do tre nin gów spa do chro no wych zwa ną,
w świat ku ki bi ców Ma ły sza i Sto cha, skocz nią w Pla -
ni cy w Sło we nii. Swo ją dro gą i na zwa tej skocz -
ni – ma mu cia, jak by się nie co łą czy ła z na mi – omal
nie wy mar łym ga tun kiem WAM-oli…

Na szym te ma tem jest dzi siaj Sło we nia. Ten
ma ły, li czą cy nie co po wy żej 2 mi lio nów miesz kań -
ców kraj gra ni czą cy z Wło cha mi, Au strią i Chor wa -
cją mo że po szczy cić się ca łą ga mą bar dzo do brych
win. Upra wia ne są one w trzech re gio nach wi niar -
skich – Pod ra vje, Pod sa vje i Pri mor je. Moż na tam
od na leźć za rów no od mia ny mię dzy na ro do we jak
choć by czer wo ne mer lot, ca ber net franc, ca ber net
sau vi gnon oraz pi not no ir, ale też au to chto -
nicz ną choć by za me to vka. Bia łe od mia ny
mię dzy na ro do we re pre zen to wa ne są mię -
dzy in ny mi przez pi not blanc, pi not gri go
char don nay, ma lva sia czy zna ny wę gier -
ski fur mint, a miej sco we od mia ny bia łych
owo ców wi no ro śli to ze len, pi ne la, ru me -
ni pla vec. Wi na ze Sło we nii nie są jed nak
pro duk tem ma so wo do stęp nym w Pol -
sce. Wy ni ka to za rów no z wiel ko ści ich
pro duk cji jak i z fak tu, że przy spo ży -
ciu 45l wi na per ca pi ta na rok więk szość
pro duk cji ta fia na ry nek we wnętrz ny.

Mu szę przy znać, że ja je stem wiel bi cie lem
sło weń skich win i do tych czas ni gdy się na nich nie
za wio dłem. Dla te go i was za chę cam do wy sił ku
i po szu ka nia w pol skich skle pach win z te go nie -
wiel kie go bał kań skie go kra ju. Mo ja re ko men da cja
do ty czy szcze gól nie au to chto nicz nej od mia ny
bia łych wi no gro na o na zwie re bu la.

Wi no gro na te upra wia ne są tyl ko w nie wiel kim
ob sza rze geo gra ficz nym, w gra ni czą cej ze Sło we -
nią wło skiej Fru lii, gdzie no szą na zwę ri -
bol la gial la i w Chor wa cji, gdzie
od naj du je my je ja ko jar bo la. W Sło we nii
ro sną zaś w re gio nie Pri mor ska szcze gól nie w Go -
ri ska Brda. Pierw sze wzmian ki o tych wi no gro nach
po cho dzą z wło skiej Fru lii i są da to wa ne na
1289 rok. Wspo mi na też o nich Gio van ni Boc cac -
cio, słyn ny au tor dzie ła De ka me ron.

Wi na ro bio ne z re bu li ma ją lek kie cia ło, z dość du -
żą kwa so wo ścią, wy czu wa my w nich de li kat ne owo -
ce cy tru so we i aro ma ty kwia to we, nie kie dy z nu tą
ce dru. Doj rze wa nie w becz ce na da je im odro bin kę
to nów wa ni lio wych i to sto wych, choć na dal po zo sta -

je to wi no ra czej sma ko wo de li kat ne, neu tral ne,
co po wo du je że jest ono ide al nym do dat kiem do ca -
łej ga my dań. Łą czą się wy śmie ni cie z po tra wa mi
z ryb i owo ców mo rza, ris sot to czy też prze róż ny mi
sa łat ka mi. Ja ostat nio, ry zy kow nie, eg zem plarz re bu li
któ ra 12 mie się cy spę dzi ła w du żych dę bo wych
becz kach, po łą czy łem z gu la szem z kró li ka po da wa -
nym w so sie śmie ta no wo -kur ko wym. Mu szę przy -
znać, że za gra ło to wy śmie ni cie (to dal sza część
au to pro mo cji). I wy szu kaj cie swo ich po my słów
na po łą cze nie re bu li z je dze niem. Oczy wi ście jak nie
ma cie we ny, to gwa ran tu ję wam, że w nad cho dzą ce
(mam na dzie ję cie plej sze) dni wi no to lek ko schło -
dzo ne bę dzie ide al ne so lo ja ko ape ri tif.

Jak wie my skocz nia nar ciar ska w Pla ni cy jest dru -
gą naj więk sza na świe cie, a pierw szą jest obiekt w Vi -
ker sund w Nor we gii. Że by by ło ja sne, ża den z tych
obiek tów nie jest w sfe rze mo ich za in te re so wań.
Za to chciał bym kie dyś spró bo wać wi na zro bio ne go

z naj star szej ro dzą cej wi no ro śli, któ ra wpi sa -
na jest do Księ gi Re kor dów Gu in ne sa.

Ten sta ry krzew znaj du je się w sło weń -
skim Ma ri bo rze i li czy so bie oko ło 400 lat.
Co ro ku z kil ku dzie się ciu ki lo gra mów
owo ców, któ re ro dzi ów okaz, ro bi się
oko ło stu bu te le czek wi na po 0,25 li tra.
Są one roz da wa ne przez bur mi strza Ma -
ri bo ru zna nym po sta ciom współ cze sne -
go świa ta. By li wśród nich Vac lav Ha vel,
Bill Clin ton, ja poń ski ce sarz Aki hi to, Da -

laj la ma, Brad Pitt czy Ar nold Schwa rze ne -
ger. Do ro ku 2020 je dy nym Po la kiem

ob da ro wa nym tym wi nem był Jan Pa weł II.
Zmie ni ło się to po 10 stycz nia 2020 ro ku, kie -

dy bu tel ka te go nie spo ty ka ne go trun ku zo sta ła po -
da ro wa na przez bur mi strza Ma ri bo ru na li cy ta cję
na rzecz Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy.
Au kcja od by ła się 10 stycz nia 2020 ro ku w Kra ko -
wie. Nie ste ty nie do tar łem na li cy ta cję, wy padł mi
dy żur… Po zo sta je mi tyl ko al bo zo stać kimś sław -
nym al bo po cze kać na ko lej ną li cy ta cję i do te go

wstrze lić się z ter mi nem mię dzy plan mo -
ich dy żu rów.

Dla te go nie usta ję w mo ich pró bach
i sta ram się zgod nie ze sło wa mi jed ne go z naj słyn -
niej szych Po la ków Jó ze fa Teo do ra Kon ra da Ko rze -
niow skie go (pseud. Jo seph Con rad) „iść
za ma rze nia mi i zno wu iść za ma rze nia mi, i tak za -
wsze aż do koń ca” i to nie tyl ko w po szu ki wa niu mo -
je go win ne go Zło te go Gra ala.

Prze my sław Mich na
XXXVI WAM

7.05.2021
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Wte dy czy ta łem jesz cze ga ze ty; „Rzecz po spo li ta”
by ła ga ze tą po waż ną, nikt nie przy pusz czał, że zo sta -
nie wkrót ce sprze da na i to w tak dziw ne rę ce, że by nie
po wie dzieć „ła py”. Szcze gól nie ce ni łem so bie wy da -
nie week en do we, mó wią ce o spra wach luź no zwią za -
nych z po li ty ką. Uwa gę mo ją zwró ci ła krót ka no tat ka
o raj dzie nar ciar skim na „bie gów kach” pod in try gu ją -
cą na zwą Su wal ska Szko ła Prze ży cia. Wia do mo, że
męż czy zna w oko li cach 50. ro ku ży cia, za czy na się za -
sta na wiać: Co da lej? Jak dłu go jesz cze? Na co mnie
jesz cze stać? Czy ja jesz cze do cze goś się na da ję?
Czy ja się nie wy głu pię? Mo ja ak tyw ność fi zycz na
kształ to wa ła się ra czej, we dług okre śle nia hy dro lo gicz -
ne go, „w dol nej stre fie sta nów ni skich”. Oprócz słyn -
ne go kur su „Ran ger sów”, zor ga ni zo wa ne go nam
na dru gim ro ku stu diów przez ofi ce rów wy cho wa nia
fi zycz ne go za miast fe rii na Bo że Na ro dze nie, spor -
tem ra czej się nie zaj mo wa łem. A tu ta ka pro po zy -
cja! Po nit ce do kłęb ka dość szyb ko uda ło mi się
na wią zać łącz ność te le fo nicz ną z kie row ni kiem tra -
sy, An drze jem, na uczy cie lem z Olsz ty na, któ ry
na mo ją pro po zy cję wzię cia udzia łu w raj dzie, ale
pie cho tą, zmro ził mnie wia do mo ścią: – je śli bę dzie
śnieg, to pa na nie przyj mę! Ry zyk – fi zyk, spa ko wa -
łem się, jak na le ży i w dro gę. Tra sa roz po czy na ła się
w oko li cach Eł ku, gdzie le ka rzem POZ był ko le ga
Mi chał P., z mo je go dru gie go plu to nu, jesz cze z Kur -
su VII, któ ry ugo ścił mnie jak trze ba, wa run ków żad -
nych nie sta wiał, cho ciaż by ły ostre. Mu sia łem
miar ko wać, gdyż pierw szy etap li czył 25 ki lo me trów
w wa run kach zi mo wych. Wy po sa że nie mia łem „re -
gu la mi no we”, co praw da po lo we, ale ame ry kań skie,
ple cak też, na alu mi nio wym ste la żu. Je dy nym ele -
men tem ro dzi mym, a jed no cze śnie je dy nym, któ ry
mnie za wiódł, by ły woj sko we bu ty po lo we. Dow cip:
„Ile par bu tów ma żoł nierz i z cze go? – Żoł nierz ma
dwie pa ry bu tów, z cze go jed na w ma ga zy nie”.
Ponie waż do tych czas nie ćwi czy łem ta kich mar -
szów, po sta no wi łem przejść ten pierw szy etap
„w peł nym opo rzą dze niu”. Zo ba czyć, czy dam ra -
dę. Do brze, że nie po słu cha łem do brych rad, że
mo że po dwóch, trzech dniach, gdy się roz cho dzę.
Po tym jed nym dniu mia łem tak do syć, że z przy -
jem no ścią, ra zem ze wszyst ki mi, ple cak od da łem
„na ba gaż”, ple ca ki wiózł wy na ję ty sa mo chód, każ -

dy zo sta wiał so bie ma ły ple ca czek lub tor bę. Wy po -
sa że nie spraw dzi ło się, tyl ko bu ty po lo we prze mo -
kły na tych miast i przy bra ły for mę płetw, chlu piąc
w cza sie mar szu. To wa rzy stwo raj do we do py ty wa -
ło się, czy ja coś te stu ję, wi dząc mo je opo rzą dze -
nie. A ja te sto wa łem głów nie sie bie. Wzo rem dla
mnie był ostat ni car Ro sji, Mi ko łaj II Ro ma now, któ -
ry chcąc po znać oso bi ście trud żoł nie rza, po sta no -
wił przejść w peł nym opo rzą dze niu (42 ki lo gra my
z bro nią) re gu la mi no we 30 ki lo me trów. Ca ro wi uda -
ło się przejść ten od ci nek, „żoł nier skie szczę ście”
opu ści ło go i je go ro dzi nę póź niej, w Je ka te ryn bur -
gu, gdzie wszy scy zo sta li roz strze la ni. Nasz plan
dzien ny, marsz od 9 do 15, bo po tem był lu ty, ro bi -
ło się ciem no i trze ba by ło do trzeć do ko lej nej szko -
ły, po sta rać się umyć, coś zjeść i po spać.
To wa rzy stwo i wie ko wo i za wo do wo prze róż ne,
byłem ra czej w gru pie „star sza ków” – ko le jarz, na -
uczy ciel, praw nicz ka, sto larz, ko men ta tor spor to wy,
ad mi ni stra tor do mów, lal karz dy plo mo wa ny, pan
na eme ry tu rze, więk szość za ra żo na tu ry sty ką, prze -
róż ną, głów nie pie szą nar ciar ską, nie któ rzy mie li
za so bą kil ka bie gów Pia stów, kil ko ro bieg Wa zów,
wie lu „prze szłość” ro we ro wą. Po przyj ściu z tra sy,
zje dze niu cze goś na go rą co, uło że niu so bie „bar ło -
gu”, spa li śmy prze waż nie po ko tem na pod ło dze
w ja kiejś z klas szkol nych; szko ły cza sem no we,
z po rząd nym prysz ni cem, a cza sa mi przed wo jen -
ne, w daw nej straż ni cy KOP (Kor pus Ochro ny Po -
gra ni cza) i wte dy i te raz przy gra ni cy li tew skiej,
da ją ce moż li wość my cia się w mi sce z lo do wa tą wo -
dą i sko rzy sta nia z ubi ka cji, nie wąt pli wie „z epo ki”,
wśród zasp śnież nych na po dwó rzu, wy ma ga ją ce
du że go har tu du cha, roz po czy na ły się „noc ne ro -
da ków roz mo wy”, bar dzo cie ka we, wra że nia z in -
nych im prez i pla ny na stęp nych. Cza sem tra fił się
ktoś, kto na każ dy te mat miał coś do opo wie dze nia,
głos miał tu bal ny, a śmiech za raź li wy. Moż na by ło
obej rzeć cie ka wy sprzęt uła twia ją cy ży cie na szla -
ku, cie ka we śpi wo ry, tam zo ba czy łem ma tę sa -
mopom pu ją cą się, pal ni ki, me naż ki, du żo
róż no rod ne go sprzę tu wojsk spe cjal nych róż nych ar -
mii, bar dzo cie ka wych, tym cie kaw szych im bar dziej
kom pak to wych. Po rząd ny sprzęt tu ry stycz ny po wi -
nien być lek ki, funk cjo nal ny, kom pak to wy, no i tro chę

Su wal ska Szko ła Prze ży cia
W ro ku 1997, 23 la ta po ukoń cze niu stu diów w Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej, Na szej Nie boszcz ce Aka de -

mii, przy uli cy Źró dło wej 52 w mie ście Ło dzi, po nie zbyt licz nych, ale po kręt nych pe re gry na cjach ka dro wych,
osia dłem w Po li kli ni ce CSK WAM, gdzie po wo li, acz sku tecz nie umac nia łem się na po zy cjach kie row ni czych
i fo nia trycz nych i gdzie za stał mnie, hucz nie ob cho dzo ny, ju bi le usz pół wie cza. In ne to by ły cza sy, in ne ju bi le -
usze, in ne zwy cza je. Wi no la ło się jak z ro gu ob fi to ści, wszy scy za do wo le ni, pew ni sta bi li za cji.



Su wal ska Szko ła Prze ży cia

„Skalpel” 6/2021 9

ba je ranc ki, czy li po wi nien ro bić wra że nie. Na każ dej
ko lej nej Szko le pod sta wo we py ta nie brzmia ło – co
masz no we go? Po każ! Su walsz czy zna jest kra iną
pięk ną, zarówno zi mą – co zda rzy ło mi się czte ry ra -
zy, jak i la tem – je den raz ro we rem. W zi mie bie gun
zim na, do je dze nia „kar ta cze”, kisz ka ziem nia cza na,
cen trum kar ta cza ko ło Goł da pi, prze strze nie, gór ki,
doł ki, lu dzie tro chę in ni, li tew scy, tro chę dziw nej ar -
chi tek tu ry, wia dukt w Stań czy kach, pi ra mi da Fa ren -
he ita, miej sca cie ka we, wy ma ga ją ce tro chę wy sił ku
przy pla no wa niu tra sy. Bar dzo interesujące opo wie -
ści uczest ni ków prze róż nych im prez tu ry stycz nych,
szcze gól nie przy „Żo łąd ko wej gorz kiej”, praw dzi wym
elik si rze tu ry stycz nym, ra tu ją cym przy wszel kich pro -
ble mach emo cjo nal no – cho ro bo wych. Za uwa ży łem,
że ra so wi tu ry ści, trak tu ją cy zwy kłą „czerń” tu ry stycz -
ną lek ko z gó ry, czę sto mó wią o czymś z jak by tu ry -
stycz ne go Olim pu, o ja kimś ta jem ni czym OWRP.

Gdy za czą łem drą żyć te mat, wy szło, że ten ta jem ni -
czy skrót ozna cza Ogól no pol ski Wy so ko kwa li fi ko wa -
ny Rajd Pie szy, czy li głów ną co rocz ną im pre zę
tu ry stycz ną Pol ski, or ga ni zo wa ną przez od dział wo -
je wódz ki PTTK. To im pre za, któ ra nie wąt pli wie da je
tu ry stycz ne ostro gi. W cza sie jed nej z wie czor nych
opo wie ści zga da łem się z ko le ja rzem spod Wał brzy -
cha, za pa lo nym tu ry stą ro we ro wym, co do wy pra wy
ro we ro wej Ścia ną Wschod nią, któ ra od daw na cho -
dzi ła mi po gło wie. Od sło wa do sło wa, w na stęp nym
ro ku prze je cha li śmy ro we ra mi Ścia nę Wschod nią,
robiąc 1600 ki lo me trów przez czte ry ty go dnie.

Ale o tym opo wiem na stęp nym ra zem.

Wło dzi mierz „Wow ka” Kuź ma
Kurs VIII „Ciemiorków”

M.p. 10.04. 2021
w Międzynarodowym Dniu Agrafki
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Pneu mo ga cie
Po my śla łem so bie, że szko da, że by to zgi nę ło.

Wygła sza niem wy kła du o pneu mo ga ciach ubar -
wiam nie mal każ de spo tka nie ko le żeń skie. Wbrew po -
wszech nie przy ję te mu po glą do wi nie je stem je go
au to rem i na wet nie wiem, kto jest je go au to rem. Został
wy gło szo ny przez jed ne go ze star szych ode mnie Ko -
le gów na ogni sku koń czą cym je den z obo zów w Draw -
sku Po mor skim, a ja ze swo ją pa mię cią po pro stu go
za pa mię ta łem (mo że po tej pu bli ka cji Au tor się zgło si
i przy oka zji oce ni mo ją pa mięć). Dru gi wy kład „Pod -
sta wy me dy cy ny woj sko wej” jest już mo je go au tor -
stwa. A wresz cie trze ci tekst au tor stwa Paw ła „Paw cia”
Mich now skie go to był nie for mal ny hymn VIII Kur su
WAM, czy li tzw. dru gich Cie mior ków, do któ rych z du -
mą się za li czam. Ten ostat ni tekst do sta łem od in ne go
Cie mior ka „Brzo zy” czy li Ry sia Brzo zow skie go.

„Pneu mo ga cie”
(pa ro dia wy kła du z tak ty ki ty łów płk. Li sie wi -

cza – na le ży mó wić z ak cen tem kre so wym z cha -
rak te ry stycz ny mi błę da mi ję zy ko wy mi)

„Czo łem Pod cho rą żo wie!” (słu cha cze od po wia -
da ją „Czo łem Te lu Ni ku” – skrót od „czo łem oby wa -
te lu puł kow ni ku”).

Dzi siaj bę dzie my mie li wy kład o tak ty ce po ko ny -
wa nia prze praw.

Prze pra wa skła da się z:
a. Prawa brzega
b. Lewa brzega
c. Woda wypełniająca oba brzega w dostatecznej

ilości
d. Drzewo rosnące na brzegu przeprawy

Jed nost ka prze pra wo wa skła da się z:
a. Pojedyncza żołnierza
b. Większa ilość żołnierza

Jed nost ka prze pra wo wa mu si być za opa trzo na
w pneu mo ga ci.

Pneu mo ga ci skła da ją się z:
a. Prawa nogawka
b. Lewa nogawka
c. Kieszenia wodoszczelna

Kie sze nia wo dosz czel na za wie ra przy bo ry do je -
dze nia.

(W związ ku z szu mem na sa li, wy kła dow ca prze -
ry wa na chwi lę wy kład i wo ła w kie run ku jed nej
z osób na sa li): Wy mnie tu Sor bo ny, Go mo ry nie
rób cie!

Przy bo ry do je dze nia skła da ją się z:
a. Noż
b. Łoż ka
c. Wi de lec

Noż skła da się z:
a. Trzy macz
b. Prze kra iwacz

Łoż ka skła da się z:
a. Trzy macz
b. Ko mo ra zup na

Wi de lec skła da się z:
a. Trzymacz
b. Szpilki nakłuwające

Przy bo ry słu żą do spo ży cia żoł nier skiej gro -
chów ki, któ ra jed no st ce prze pra wo wej za pew ni na -
pęd od rzu to wy.

Po spo ży ciu gro chów ki jed nost ka prze pra wo wa
mo że przy stą pić do prze pra wy.

W tym ce lu mu si za ło żyć pneu mo ga ci. Aby to
zro bić prze kła da jed na koń czy na dol na przez gór -
na więk sza wy lo ta pneu mo ga ci i na stęp nie przez
jed na z dol na mniej szych wy lo ta pneu mo ga ci.
Z dru ga koń czy na dol na jed nost ka prze pra wo wa
po stę pu je w spo sób ana lo gicz ny.

(W związ ku z szu mem na sa li wy kła dow ca prze -
ry wa wy kład i wo ła w kie run ku jed nej z osób na sa -
li: Jak Wy je ste ście ta ki Al fons i Ome ga, to Wy
chodź cie tu na śro dek!)

Jed nost ka prze pra wo wa za opa trzo na w peu mo -
ga ci usta wia się na stęp nie za drze wem ro sną cym
na brze gu prze pra wy i sku pia na so bie hu ra ga no -
wy ogien n -pla (nie przy ja cie la).

Hu ra ga no wy ogien n -pla ści na drze wo na któ re
jed nost ka prze pra wo wa sia da i prze pra wia się z na -
pę dem gro chów ko wo -od rzu to wym. (Tu od po wied nie
od gło sy). Je że li ogien n -pla nie słab nie, to za nim jed -
nost ka prze pra wo wa na ro bi w pe nu mo ga ci ro bi zwrot
o 180 stop ni i prze pra wia się w prze ciw nym kie run ku.
Je że li ogien n -pla na dal nie słab nie, to jed nost ka prze -
pra wo wa po now nie ro bi zwrot o 180 stop ni i wte dy już
po chwi li ogień n -pla nie jest dla niej zu peł nie groź ny.

Ko niec wy kła du. „Czo łem pod cho rą żo wie!” (Pu -
blicz ność od po wia da: „Czo łem Te lu Ni ku!”)

„Pod sta wy me dy cy ny woj sko wej”
„Czo łem pod cho rą żo wie!” „Czo łem Te lu Ni ku”!
Dzi siaj bę dzie my mie li wy kład o me dy cy nie woj -

sko wej.
Me dy cy na woj sko wa zaj mu je się żoł nie rza mi.
Żoł nie rze dzie lą się na:

a. Zdrowych
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b. Symulantów
Do le ka rza woj sko we go zgła sza ją się tyl ko sy -

mu lan ty.
Uwa ga: nie któ re sy mu lan ty mo gą być cho re.

Aby to roz róż nić le karz woj sko wy mu si wy ko nać
dia gno sty kę róż ni co wą. Do dia gno sty ki róż ni co wej
słu ży in stru ment me dycz ny o na zwie le wa ty wa. Z je -
go po mo cą wy ko nu je się tak zwa ną pró bę wod ną.

(Tu w związ ku z szu mem na sa li wy kła dow ca
prze ry wa i wo ła: Jak Wy je ste ście ta ki Hi po chon dra -
tes to wy chodź cie tu na śro dek!). Oczy wi ście nikt
nie po dej mu je ry zy ka.

Do pró by wod nej na le ży roz ka zać sa ni ta riu szo wi
za rzą dzić zbiór kę sy mu lan tów w sze re gu al fa be tycz -
nie. Na stęp nie na le ży za cho wać się HUMANITARNIE
i za wia do mić sy mu lan tów, że w ce lu dia gno sty ki, czy
są cho rzy bę dzie wy ko na na pró ba wod na z wy ko -
rzy sta niem le wa ty wy. Je śli u ko goś cho ro ba ustą pi -
ła to mo że udać się z po wro tem na kom pa nię.

Zwy kle w tej sy tu acji po ło wa sy mu lan tów ule ga
cu dow ne mu ozdro wie niu.

Na stęp nie na le ży po zo sta łym wy dać ko men dy:
„W tył zwrot!” i „Ga ci w dół!”, a sa ni ta riu szo wi
„Od le we go ła duj!”. Po za ła do wa niu le wa ty wą każ -
dy sy mu lant le ci do ki bla, w czym nie na le ży mu
prze szka dzać. Ko lej na po ło wa sy mu lan tów ule ga
cu dow ne mu ozdro wie niu i już nie wra ca.

Szum na sali – re ak cja wy kla dow cy: Że co, że są lep -
sze me to dy dia gno stycz ne? Za pa mię taj cie pod cho rą ży!
To mo gra fia jest nie mod na, le piej dzia ła pró ba wod na!

Po zo sta łym sy mu lan tom na le ży po now nie za rzą -
dzić zbiór kę i przy stą pić do te ra pii. W tym ce lu na -
le ży wy dać sy mu lan tom ko men dy: „Do dwóch
od licz!” i na stęp nie: „Je dyn ki aspi ry nę, dwój ki sul -
fo gu ani dy nę, ko mu nie pa su je, za mie nić się!”

W ten spo sób wy le czy my 90% po zo sta łych sy -
mu lan tów. A po zo sta li?

A do WAMu, do WAMu, niech tam się te pro fe -
so ry mę czą!

Ko niec wy kła du. Czo łem Pod cho rą żo wie! Czo -
łem Te lu Ni ku!

A oto tekst pio sen ki śpie wa nej przez Paw ła Mich -
now skie go i kom pa nię przy gi ta ro wym akom pa nia -
men cie Bo ba Ba nie wi cza. Nasz nie for mal ny hymn.

Poligonowe przyśpiewki

I
Po wiedz cie Pań stwo, ko go to ob cho dzi,
Że My tu w Draw sku, choć je ste śmy z Ło dzi,
Że hen zo sta ły na sze dziew czy ny
Ko cha ją ce? Wier ne?…Je dy ne.

Te raz bę dzie wiersz Krzysz to fa Bu czył ki
pt. „Na po li go nie”.

„Anio łem każ da jest dziew czy na,
Na po li go nie, gdy za czy na

nu dzić Cię nie ba płach ta si na,
Anio łem każ da jest dziew czy na”.

Ref.
My się nie da my, pro szę Ta ty, pro szę Ma my

Bo to co ma my to od Ta ty i od Ma my.
Świsz czy pa ły, ko no wa ły i zna cho ry

Pa ra li ty ki, sta re by ki i dok to ry…To My.

[Tu by ła wstaw ka me lo dii z cyr ku pam pam pa ra
ra ra ra, pam pam ra ra itp. wy ko ny wa na czę sto przez
Paw la Mich now skie go i Bo ba Ba nie wi cza na gi ta rze].

II
Świat urzą dzo ny jest tak ja koś fa tal nie

Ten do brze ży je  – kto więk szą do lę zgar nie
OC. Draw sko też ma wa dy i za le ty

Po my śl cie: włącz nie Męż czyź ni, wy łącz nie Ko bie ty.
III

Naj le piej ryb kę zło wić na ro ba ka
Ba nal na spra wa, po wiedz my OT-Ta aka
Lecz za ło wie nie ryb cze ka Cię kre wa

Więc co się dzi wić, że ry bak w Draw sku
ROBAKA ZALEWA

Te raz „Pieśń Bu ria ków” mru czan do, a, a, a, aaa.
Me lo re cy ta cja

– za noc ne alar my
– nie smacz ne po kar my
– po ran ne za pra wy
– strze lec kie za ba wy
– ko ma ry i bą ki
– ty go dnie roz łą ki
– za spa nie na sia nie
– wo dzów opier…anie [o so le mio]

IV
Lu dzie czy zna cie mo ją mę ską du szę
Cier pią cą wiecz nie, zno szą cą ka tu sze

Na pew no każ dy ta kie sta ny mie wa
Kie dy go ja sna wła sna krew za le wa

Ref.
My się nie da my itd., itp.

Nie ste ty nie po dej mu ję się przy po mnieć me lo dii
do tej pio sen ki, me lo dii skom po no wa nej przez Bo -
ba Ba nie wi cza. Nie ste ty, obaj: Paw cio Mich now -
ski i Bob Ba nie wicz ode szli już, jak to się mó wi:
„na wiecz ny dy żur”. Ale po zo sta li w na szej pa mię ci.

Wie sław Wik tor Ję drzej czak „Ma ri nes”
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W sia dłem w je epa i w dro gę. Ku swe mu zdzi wie -
niu szczę śli wie do tar łem do sie dzi by ICCS

w Khan Hung. Wi dzia łem je go ra dość. Cie szył się; jed -
nak prze ja wiał zwy czaj ne ob ja wy de pre sji, fi zycz nie
był roz dy go ta ny; dzi siaj stan ta ki jest pięk nie na zy wa -
ny ze spo łem wy czer pa nia wal ką lub jesz cze ład niej.

Bar dzo du żo i dłu go roz ma wia li śmy, prak tycz nie
bez prze rwy – ta pa ro go dzin na te ra pia by ła mu nie -
zbęd na. Nie ste ty czas szyb ko ucie kał. Wkrót ce by -
ło już na ty le póź no, że mia łem świa do mość
kło po tów ja kie mo gą mnie cze kać w dro dze po wrot -
nej. Po wi nie nem do zmierz chu do trzeć do ba zy, ale
już wie dzia łem, że to prak tycz nie jest nie moż li we.
A i tak Sta szek nie chciał mnie wy pu ścić ze swej sie -
dzi by. Mia łem po waż ny kło pot, by uwol nić się
od nie go. Mo je ar gu men ty, je mu zresz tą do brze
zna ne, tym ra zem nie tra fia ły do nie go.

Ko niec koń ców ru szy łem w dro gę po wrot ną.
Jecha łem ostro, ale i tak na kil ka na ście ki lo me trów
przed ba zą do pa dła mnie noc. W Wiet na mie Po łu -
dnio wym nie ma zmro ku, noc za pa da gwał tow nie,
z nie wiel ki mi mi nu to wy mi od chy le nia mi w cią gu ro -
ku, oko ło 19:00.

Prze jeż dża łem przez wio skę, zbli ża łem się do jej
koń ca, za uwa ży łem jesz cze przy sta nek au to bu so -
wy i sto ją cą tam dziew czy nę. Po ma cha ła mi rę ką…
Da lej by ła dżun gla.

– Pew nie chce by ją pod wieźć, po my śla łem,
prze cież to zu peł nie nor mal ne. Wła ści wie wi dząc
dziew czy nę nic nie po my śla łem, po pro stu za trzy -
ma łem się.

– Tak, ja dę do Can Tho…
Nie sia dła jed nak obok, a prze py cha ła się do ty -

łu…
Two ja spra wa, po wie dzia łem do sie bie, i tak nie

bę dę cie bie pod szczy py wał.
Pró bo wa łem roz ma wiać, ale te mo je nie śmia łe

pró by zby wa ła mil cze niem. Zresz tą by łem za ję ty
pro wa dze niem sa mo cho du, a to wy ma ga ło wiel kiej
uwa gi, peł ne go sku pie nia. Wie śnia cy mie li zwy czaj
wy sy py wa nia ry żu na po ło wę dro gi, by su szył się
w słoń cu. Pod wie czór naj czę ściej usy py wa li z nie -
go dłu gie wa ły lub kop ce (pew nie po to by nie ła pał
wil go ci?). I jed no i dru gie by ło bar dzo nie bez piecz -
ne dla sa mo cho dów i ich kie row ców, szcze gól nie
w świa tłach re flek to rów. Przy czym raz ja kiś kop czyk
był z le wej stro ny, a raz z pra wej…

– „Za trzy maj się, tu taj!” – krzyk nę ła mi
nad uchem, a ra czej pod uchem, ze wzglę du
na swój nie wiel ki wzrost.

Nie wie le wi dzia łem… gdzie mam sta nąć? – tu taj
ni cze go nie ma. Tro chę zje cha łem na po bo cze, cho -
ciaż ba łem się min przy droż nych lub ga dów.

– „Wy sia daj!”, pa dła ko men da. Pró bu ję pro te sto -
wać, jesz cze tro chę żar to wać, że ni by znam lep sze
miej sca na igrasz ki. Wte dy po czu łem na kar ku zim -
ną „dziu rę ob la ną me ta lem” (jak brzmi de fi ni cja lu -
fy). A więc – amen Ta ter ka. Nie pró bo wa łem
za sta na wiać się, czy to tyl ko stra szak, czy też „praw -
dzi wek”.

– Idzie my – za de cy do wa ła za sie bie i za mnie.
Przez chwi lę usi łu je oświe tlić „dro gę”… ja nic nie wi -
dzę, sto imy na skra ju dżun gli, no cą peł ną prze róż -
nych od gło sów; ta gę sta ścia na zie le ni nie wy glą da ła
za chę ca ją co… W koń cu, w świe tle jej la tar ki, do -
strze gam li chą, le d wo za zna czo ną ście ży nę.

Wszyst ko dzie je się zbyt szyb ko, prze ra sta mnie.
Nie my śla łem wte dy o Stasz ku. Mo je po ło że nie by -
ło sto kroć gor sze, a do te go nie mia łem czym ani
do ko go za dzwo nić i pro sić o po moc.

Już wiem – nędz ny bę dzie mój ko niec, na wet
nikt nie znaj dzie mo ich szcząt ków. Po ży wią się je -
dy nie dzi kie zwie rza ki, po ucz tu ją, a ko ści roz nio są
po ca łej dżun gli.

Ona ta ka ma ła dro bin ka, ja przy niej je stem wiel -
ko lu dem… i nic z te go nie wy ni ka. Je stem bez rad -
ny, bez bron ny… Na le wej bur cie je epa jest
przy tro czo na sa per ka, obok mnie… Ty le, że daw no
nikt jej nie od pi nał i nie moż li we jest jej bły ska wicz -
ne wy ję cie.

Mu szę spró bo wać. Ale co po tem? Rzu cić w nią,
czy też ob le cieć do oko ła sa mo cho du i wal nąć ją
w łeb?

Ona daw no prze czu ła mo je za my sły – Od suń
się! – krzy czy i wy ma chu je pi sto le tem.

Wiem, mam te go świa do mość, że co kol wiek
spró bu ję zro bić ona zdą ży wy strze lić w mo im kie -
run ku ca ły ma ga zy nek.

Jesz cze po my śla łem o kor bie umo co wa nej
pod sie dze niem kie row cy, jest bli ziut ko. Bez kło po -
tu ują łem kor bę i de li kat nie wyj mu ję. Nie ste ty, że la -
stwo ma swo je pra wa i przy wyj mo wa niu ro bi wie le
ha ła su. To by ła mo ja, już osta nia szan sa…

– Idzie my! – po now nie, groź nie roz ka za ła. Prze -
pu ści ła mnie przo dem i oświe tla jąc ścież kę na ka zu -
je wejść do dżun gli. Pró bu ję przy sta wać, zwal niać…

– Cze go ode mnie chcesz? – usły sza łem sie -
bie – Bierz sa mo chód, mo je do ku men ty i pie nią dze,
je stem Po la kiem, nie je stem Ame ry ka ni nem – rzu -
cam za sie bie w na dziei, że mo że ją to za in te re so -

Le karz w służ bie w ICCS (cz. III)
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wać (na bra łem prze ko na nia, że pew nie jest to
dziew czy na z Viet Con gu).

– Za mknij się, idź!
Jak każ dy w ta kiej sy tu acji opo wia dam o swo ich

dzie ciach (jak bym miał ich tu zin), że nie lu bię Ame -
ry ka nów, że… Przez gło wę prze bie ga ją naj prze róż -
niej sze my śli… jak w gang ster skim czy
szpie gow skim fil mie.

Ofi ce ro wie pol skiej de le ga cji w ICCS nie po sia -
da li bro ni pal nej. By li śmy bez bron ni. Czy in ne de le -
ga cje by ły uzbro jo ne? – nie pa mię tam. Na pew no
Irań czy cy mie li pa rad ne sza ble. Ja zaś, ja ko ma ry -
narz, do mun du ru ga lo we go przy pi na łem kor dzik.

Dzi siaj, kie dy to wszyst ko wspo mi nam, nie za -
wsze po tra fię od two rzyć w szcze gó łach tam te roz -
mo wy, tym bar dziej my śli. Na pew no jed nak by łem
śmier tel nie prze stra szo ny.

Ge stów czyn ne go opo ru z mej stro ny nie przy -
po mi nam so bie, po za ty mi kil ko ma nie uda ny mi,
o któ rych wy żej. Na wet w tej chwi li, gdy wspo mi nam
zda rze nie, czu ję się bez rad ny, bez bron ny, nie swo jo.

– Stój!… Ta „osta nia dro ga ży cia” nie trwa ła dłu -
go. Pró bu ję ro zej rzeć się – nie wie le wi dzę, mam
przy krą świa do mość, że miej sce me go wiecz ne go
spo czyn ku jest wy jąt ko wo nędz ne i że na wet z za -
świa tów nie doj rzę swe go kop czy ka w tym gąsz czu,
o ile w ogó le on bę dzie.

Rzu ci ła mi swo ją skła da ną sa per kę i po le ci ła ko -
pać we wska za nym miej scu. A więc, to na praw dę
ko niec. Ocią gam się.

– Sa ma kop, sko ro chcesz mnie roz wa lić – od -
waż nie wy rzu ci łem z sie bie.

– Za mknij się, kop!
Czło wiek do ostat niej chwi li nie po wi nien tra cić

na dziei i w pew nym mo men cie po my śla łem, że to
nie mu si być ko niec. Za nim sto czę się do wy ko pa -
ne go wła sno ręcz nie gro bu, to jesz cze tro chę cza su
upły nie, wie le mo że się wy da rzyć. Na no wo za czą -
łem kom bi no wać w ja ki spo sób za mie nić się miej -
sca mi z tą da mą z pi sto le tem. Da ję so bie czas,
ko pię bar dzo wol no i jesz cze raz sta ram się prze -
my śleć swo je po ło że nie.

Na gle pod sa per ką czu ję ja kiś opór, płyt ko, dwa
szty chy po ni żej dar ni. Coś mięk kie go. Za uwa ży ła
mo je wa ha nie.

– Jest? – py ta… Od po wia dam zgod nie z praw -
dą, że coś jest.

Mia łem ra cję, trze ba mieć na dzie ję do koń ca.
Mo że tyl ko cze goś szu ka, coś wcze śniej ukry te go
chce od zy skać. Mo że tyl ko wy ko pię, za ła du ję
do sa mo cho du i ona po je dzie so bie. A mo że na wet
po ja dę z nią ja ko kie row ca? By ło by to pięk ne.

Te raz je stem go tów na wet jej po móc, by le ura -
to wać gło wę. Więc i mo ment ata ku mu szę odło żyć.

Wy czu wam, że to dość spo ry pa ku nek, ja kiś wo -
rek. Po świe ci ła la tar ką i po le ci ła mi wy cią gnąć ten
skarb. Zła pa łem moc no obu rącz, za par łem się i …
na gle po czu łem gwał tow ny, prze szy wa ją cy ból
w ca łych ple cach (i nie tyl ko), jak przy moc nym
sma gnię ciu pej czem. Ból prze szył mnie od czub ka
gło wy do pięt…

… I do brze, że się obu dzi łem, bo mo głem…
urwać so bie wła sny wo rek z je go za war to ścią…

Spo ci łem się strasz nie, to był okrop ny sen,
a po tej no cy to i owo mnie bo la ło…

Hi sto rię tę po sta no wi łem opo wie dzieć sze fo wi.
Bo praw dą by ło, że któ re goś dnia zo sta łem sam
w Re gio nie. Krę ci łem się po obo zie, tro chę nu dzi -
łem. I w pew nym mo men cie przy po mnia ła mi się ta
hi sto ria z sa mo cho dem i dziew czy ną, kie dyś opo -
wia da na na spły wie ka ja ko wym przez Szcze pa na,
star sze go dru ha i przy ja cie la z daw nych lat har cer -
stwa. Plan był sza tań ski. Hi sto ryj kę ubra łem w re -
alia mi sji wiet nam skiej. By łem pe wien suk ce su.

Wie czo rem szef wró cił z Saj go nu. Da łem mu czas
na ką piel po po dró ży. Ale od po cząt ku gra łem swo -
ją ro lę. Ro bi łem mi nę fa ce ta, któ re go tra pią „śmier -
tel ne” pro ble my, nad któ rym wi si ja kiś cięż ki wy rok…
Za uwa żył, bo za py tał się co mnie tak bar dzo tra pi.
Zby łem je go py ta nie, coś bąk ną łem pod no sem…
Ryb ka zła pa ła, a o to prze cież cho dzi ło!

W cza sie wspól nej ko la cji w ka sy nie swo ją ro lę
da lej gra łem.

– Nie py ta li o mnie w Saj go nie? Nie by ło py tań
o Stasz ka? Nie wzy wa li Cie bie do szta bu?

– A co? Co się sta ło?…
– Eee… nic, ju tro pew nie się za cznie i do wiesz

się wszyst kie go…
Po ko la cji prze szli śmy do je go miesz ka nia.

Widzia łem jak zła pał, jak się za go to wał. Nie mo głem
prze cią gać stru ny. Więc ostroż nie, jed nak z ocią ga -
niem się, za czą łem opo wieść, raz po raz za py tu jąc
czy rze czy wi ście nic mu nie mó wi li w Saj go nie.
Minę mia łem ca ły czas nie zwy kle po waż ną i bar dzo
zmar twio ną.
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Mie czy sław na krę cał się co raz bar dziej, wier cił
się w fo te lu, pod ska ki wał, ner wo wo pa lił pa pie ro sy.
By ły chwi le kie dy oba wia łem się czy nie prze sa -
dzam ze swą opo wie ścią. Każ do ra zo wo kie dy pod -
ska ki wał jed no cze śnie wy rzu cał z sie bie – „k…wa,
nie mo głeś ją wal nąć”…

Ale ja z ca łym spo ko jem, nie zwra ca jąc uwa gi
na je go okrzy ki, da lej snu łem opo wieść. Kie dy zbli -
ża łem się do koń ca dra ma tycz nej hi sto rii, za czą łem
stop nio wo prze su wać się na ka na pie w stro nę
drzwi. Z ostat nim sło wem opo wia da nia sko czy łem
do drzwi i wy bie głem na ze wnątrz. I mia łem ra cję,
że ucie kłem, bo za raz za mną po le cia ła ogrom na
po piel ni ca ze swo ją za war to ścią i roz trza ska ła się
na be to no wym pla cy ku w drob ny mak… za pew ne
by ła krysz ta ło wa.

Dłu go trwa ły per trak ta cje na od le głość. Kie dy
osta tecz nie dał sło wo ho no ru, że nie bę dzie rzu cał
we mnie twar dy mi przed mio ta mi ule głem i da łem
się za pro sić na drin ka. Dłu go jesz cze nim „szar pa -
ło”, za nim po kil ku kie lisz kach „wy pro sto wał
się” – wy rów nał od dech, wy zbył się ru mień ców
wzbu rze nia na twa rzy i luź no osiadł w fo te lu. Był cał -
ko wi cie „wy duź da ny”.

Na za jutrz wra cał za stęp ca sze fa, po li truk. Szef
po sta no wił od kuć się na nim i po le cił mi za grać
swo ją ro lę jesz cze raz. Na wet włą czał się do opo -
wie ści. Po li truk był bla dy, chy ba wi dział nas wszyst -
kich, w tym i sie bie, gdzieś da le ko na Sy be rii
po kry tej wiecz ną zmar z li ną, po mię dzy bia ły mi
niedź wie dzia mi.

– Za ła twi łeś nas wszyst kich, to już ko niec – z tru -
dem wy du sił z sie bie… Wi dać, że do brze znał si łę
par tii i si łę służb spe cjal nych, w któ rych pra co wał…

Gdy skoń czy łem, w wiel kim na pię ciu cze ka li śmy
na je go re ak cję. Za pa dła dłu ga ci sza…

– No i co by ło da lej? – zre zy gno wa ny i wręcz nie -
śmia ło za py tał.

– No nic, bo obu dzi łem się i szczę śli wie jaj ka
z ca łym wor kiem za cho wa łem…

– Ty mi tu k.wa nie pieprz (w rze czy wi sto ści
w tym miej scu po wie dział znacz nie do sad niej)
o swo ich jaj kach, one mnie g.no ob cho dzą, tyl ko
mów co by ło da lej! – zdo łał jed nak krzyk nąć…

Nie ste ty, nie wie dzia łem co mu od po wie dzieć.
Mo głem je dy nie po wie dzieć co my ślę o je go in te li -
gen cji. Po pew nym cza sie uzna łem, że oto na ro dzi -
ła się no wa hi sto ria do opo wia da nia, rów nie
dra ma tycz na i tra gicz na. Gdy by Ro mek dzi siaj mógł
to prze czy tać, za pew ne po now nie za py tał by się,
co by ło da lej… ta ki to był wy traw ny, nie zwy kle in te -
li gent ny ofi cer kontr wy wia du…

Jak kil ka stron wcze śniej pi sa łem, po mię dzy ba -
ra ka mi szta bo wy mi (biu ro wy mi) a miesz kal ny mi był

plac, na któ rym par ko wa ły sa mo cho dy Ko mi sji oraz
po wie wa ły fla gi na masz tach – fla ga bia ła z na pi sem
ICCS oraz czte ry fla gi na ro do we de le ga cji.

Fla gi wi sia ły w po rząd ku al fa be tycz nym, we dług
mia now nic twa an giel skie go. W ten spo sób fla ga
pol ska (Po land) znaj do wa ła się ja ko ostat nia li cząc
od le wej, al bo by by ło pro ściej by ła pierw szą
od stro ny pra wej. Fla gi by ły każ de go ran ka,
o wscho dzie słoń ca, za wie sza ne i każ de go wie czo -
ra, o za cho dzie słoń ca, zdej mo wa ne. Zaj mo wa li się
tym za stęp cy sze fów. Na le ża ło zło żo ną fla gę nieść
na rę kach, a po tem z na le ży tym sza cun kiem wcią -
gnąć na maszt. Sa lu to wa nie i dziar skim kro kiem
moż na odejść. Spe cjal nie nie in te re so wa łem się tą
ce re mo nią. Kie dy wy cho dzi łem na śnia da nie fla gi
już po wie wa ły na swo ich masz tach.

Zda rzy ło się jed nak, że obo wią zek ten spadł
na mnie kie dy za stęp ca wy je chał na swą pierw szą
od pra wę służ bo wą do Saj go nu. Wie czo rem po je -
go wy jeź dzie, tj. o 7:00 p.m., mu sia łem ubrać się
w mun dur i zdjąć fla gę z masz tu. Pięk nie ją zło ży -
łem, za nio słem do po ko ju i uzna łem że obo wią zek
swój już w po ło wie speł ni łem. Bo tak prze cież by ło.

Na za jutrz wsta łem tuż przed siód mą, szyb ko
ubra łem się, wzią łem fla gę i po sze dłem ją za wie sić.
Przez myśl mi nie prze szło, że przez swą nie uwa gę
mo gę wy wo łać woj nę pol sko -irań ską.

Po po wro cie do miesz ka nia przy stą pi łem do po -
ran nych czyn no ści. Kie dy bra łem prysz nic od drzwi
miesz ka nia do szedł mnie strasz li wy ło mot. Ca ły by -
łem w pia nie, więc przy kry łem nie dba le ręcz ni kiem to
co uwa ża się za wsty dli we i są dząc, że pew nie ko muś
na gle na wa li ło zdro wie pod sze dłem do okna. To co
zo ba czy łem cał ko wi cie mnie za sko czy ło. Przed mo -
im oknem stał ja kiś irań ski fu riat w mun du rze z pia ną
na ustach jak wście kły pies na czer wo nej gę bie
i strasz nie gar dło wał. Wrza ski nie przy po mi na ły ję zy -
ka an giel skie go, więc nic nie ro zu mia łem. Prze czu -
wa łem tyl ko, że wy da rzy ło się coś bar dzo strasz ne go.

Chciał bym mu na wet po móc, ale jak, sko ro nie
wia do mo o co cho dzi. Wró ci łem więc do ła zien ki.
Nie co póź niej, już w ka sy nie, do wie dzia łem się,
że na szą pol ską fla gę za wie si łem na irań skim masz -
cie. Za wró ci łem więc na plac „fla go wy” i naj zwy czaj -
niej w świe cie zdją łem na szą bia ło -czer wo ną
z per skie go masz tu, za cze pi łem do lin ki na „na -
szym” masz cie i wcią gną łem z sza cun kiem do gó -
ry. No, te raz to nie ma już żad nej spra wy. By łem
o tym głę bo ko prze ko na ny, tym bar dziej, że prze -
pro si łem za nie po ro zu mie nie irań skie go ofi ce ra.

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

(c.d.n.)
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Pułkownik prof. dr hab. med. Józef Kędziora
(ur. 1938 r.), biochemia, fizjologia

Przy go to wa nia do ob cho du 80 – le cia uro dzin
płk. prof. dr. hab. med. Jó ze fa Kę dzio ry by ły za wan -
so wa ne, lau da tor prof. dr hab. Ire ne usz Maj ste -
rek – ak tu al ny kie row nik Za kła du Bio che mii
Kli nicz nej UM i na stęp ca przy go to wa ny, ale w ostat -
niej chwi li, z uwa gi na sy tu ację w ro dzi nie Ju bi la ta,
uro czy stość zo sta ła od wo ła na.

Jó zef Kę dzio ra uro dził się w ro dzi nie gór ni czej
w Cho rzo wie. Ma tu rę uzy skał w Li ceum Ogól no -
kształ cą cym TPD w Cho rzo wie w 1956 r. i w tym sa -
mym ro ku roz po czął stu dia w Fa kul te cie
Woj sko wo – Me dycz nym AM w Ło dzi, a dy plom le -
ka rza otrzy mał już w WAM w 1962 r. Jest tak że ma -
gi strem bio che mii, ab sol wen tem Wy dzia łu Bio lo gii
i Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu Łódz kie go z 1965 r.

Po sta żu po dy plo mo wym zo stał za trud nio ny w Ka -
te drze Che mii Fi zjo lo gicz nej zor ga ni zo wa nej i kie ro wa -
nej przez płk. prof. Mar ka Kań skie go (dru gie go
w hi sto rii WAM pro rek to ra ds. na uki, 1966–1973).
W 1970 r. uzy skał dok to rat na pod sta wie pra cy pt.:
„Izo lo wa nie i wła ści wo ści asper gil lo pep ty da zy Af
z płyn nej ho dow li grzy ba Asper gil lus fu mi ga tus”, pro -
mo tor prof. Kań ski. Pra cę ha bi li ta cyj ną wy ko nał na Wy -
dzia le Bio lo gii i Na uk o Zie mi UŁ, a sto pień dok to ra
ha bi li to wa ne go nada ła Mu Ra da Wy dzia łu Le kar skie -
go WAM w 1976 r. („Ko re la cja mie dzy za bu rze nia mi
bio che micz ny mi a ano ma lia mi chro mo so mal ny mi
w ze spo le Do wna”).Ty tuł pro fe so ra otrzy mał w 1985 r.

W la tach 1979–2002 kie ro wał Ka te drą i Za kła dem
Fi zjo lo gii WAM (sta no wi sko to ob jął po pro fe so rze
J. Sy sie), na stęp nie „po wró cił do bio che mii” (w Wy dzia -
le Woj sko wo-Le kar skim Uni wer sy te tu Me dycz ne go był
kie row ni kiem Za kła du Che mii i Bio che mii Kli nicz nej).
W tym też cza sie prze niósł się do Byd gosz czy, gdzie
w miej sco wym Col le gium Me di cum Uni wer sy te tu
im. M. Ko per ni ka w To ru niu ob jął kie row nic two Ka te dry
Bio che mii (2001–2008 r.). Po przej ściu na eme ry tu rę
w 2008 r. jak więk szość pro fe so rów, pra co wał w ka te -
drze w nie peł nym wy mia rze go dzin, a tak że w Pań stwo -
wej Wyż szej Szko le Za wo do wej w Byd gosz czy.

W Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej w la tach 1991–
1998 pro fe sor Kę dzio ra peł nił funk cję pro rek to ra ds.
na uki. Był to okres na wią za nia, a z cza sem co raz ści -
ślej szych re la cji, z woj sko wą służ bą zdro wia i me -
dycz ny mi uczel nia mi woj sko wy mi USA i Eu ro py
Za chod niej, w któ rych ak tyw nie uczest ni czył.

Dla pro fe so ra „na uka” by ła od za wsze prio ry te -
tem. Prze by wał na sty pen diach za gra nicz nych
w Car dio tho ra cic In sti tu te Bromp tom Ho spi tal (UK),
w La bo ra to rie des Pro te ines Uni ver si te Pa ris, De part -
ment of Bio che mi cal Ge ne tics (Lon don), Ni ne Wells
Ho spi tal, Dun dee Uni ver si ty (UK). Do świad cze nia
wy nie sio ne z za gra ni cy i wy ko na ne tam pra ce za wa -
ży ły na kon ty nu owa niu Je go za in te re so wań na uko -
wych do ty czą cych zna cze nia wol nych rod ni ków
oraz me cha ni zmów an ty ok sy da cyj nych, któ rych stał
się au to ry te tem. Do wo dem jest zle ce nie opra co wa -
nia pią te go roz dzia łu (za ty tu ło wa ne go „Free Ra di cal
Pre ces ses and De con di tio ning”) w zbio ro wym dzia -
le pod re dak cją prof. John E. Gre en le af‘a pt. „De -
con di tio ning and Re con di tio ning” (CRC Press 2004).

Jest au to rem (współ au to rem) im po nu ją cej licz -
by pu bli ka cji na uko wych, pro mo to rem 20 prac dok -

Pułkownik prof. dr hab. med. Józef Kędziora

Z kart historii Wojskowej Akademii
Medycznej (cz. VIII)
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tor skich oraz opie ku nem trzech prze wo dów ha bi li -
ta cyj nych.

Pro fe sor Kę dzio ra był mię dzy in ny mi człon kiem:
Ko mi te tu Na uk Fi zjo lo gicz nych Pol skiej Aka de mii
Na uk, Pol skie go To wa rzy stwa Bio che micz ne go,
Pol skie go To wa rzy stwa Fi zjo lo gicz ne go, Pol skie go,
Pol skie go To wa rzy stwa Ge ne tycz ne go oraz As so -
cia tion of Mi li ta ry Sur ge on US.

Jest lau re atem na gro dy in dy wi du al nej I stop nia
Pol skie go To wa rzy stwa Bio che micz ne go.

Zo stał od zna czo ny Krzy żem Ofi cer skim OOP.
Pro fe sor J. Kę dzio ra miał stu denc ki pseu do nim

„Krwa wy Jó zek”. Sły sza łem, że ge ne za wzię ła się
od py tań stu den tów: „Jak bę dzie wy glą dał eg za min?”,
na któ re od po wia dał: „Oj krew bę dzie się la ła”.

Zna my się z Ju bi la tem od dnia wcie le nia
do WCWM (1 sierp nia 1956 r.). Tak dłu ga przy jaźń za -
słu gu je na od dziel ne wspo mnie nie. Przez ostat nie,
bez ma ła 25 lat, spo ty ka li śmy się, z re gu łą ka len da -
rza, na imie ni no wych przy ję ciach, w sys te ma tycz nie
ma le ją cym gro nie. Pro fe sor był na nich barw ną po -
sta cią. Jó zef jest po li glo tą i lu bił do to a stów, któ re,
a jak że tak że lu bił wzno sić, ubar wiać je sen ten cja mi,
po wie dze nia mi wiel kich uczo nych w ory gi na le – w ję -
zy ku nie miec kim, an giel skim, fran cu skim, „po ła ci -

nie”. A przy kie lisz ku z czer wo nym wi nem nie
omiesz kał po uczać (jak na pro fe so ra przy sta ło)
o zba wien nych wła ści wo ściach fla wo no idów, ja ko
tych free ra di cal sca van ders. Ale naj bar dziej za wsze
ocze ki wa łem na Je go dow ci py w ślą skiej gwa rze,
w tym przede wszyst kim na ten, wie lo kroć zresz tą
po wta rza ny „Na mo kro szma ta”.

Mał żon ka He le na (po bra li się w cza sie stu diów)
jest in ter nist ką. Cór ka – je dy nacz ka Kor ne lia Kę dzio -
ra Kor na tow ska kie ru je Ka te drą i Kli ni ką Ge ria trii
na Wy dzia le Na uk o Zdro wiu Col le gium Me di cum
w Byd gosz czy i w obec nej ka den cji peł ni, w Uni wer -
sy te cie im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu, funk cję
pro rek tor ds. Col le gium Me di cum. Wnuk je dy nak
spe cja li zu je się w psy chia trii.

Do ku men ta cja:
1. Prof. Jó zef Kę dzio ra w cza sie ob rad Ra dy Wy -

dzia łu Woj sko wo-Le kar skie go Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go w Ło dzi. 2004 r.

Źró dło
Je śman Cze sław. Pro fe so ro wie i Do cen ci Woj -

sko wej Aka de mii Me dycz nej im. gen. dyw. prof. Bo -
le sła wa Sza rec kie go. Uni wer sy tet Me dycz ny
w Ło dzi. Łódź. 2008.

Pułkownik prof. dr hab. med. Andrzej Kulig (ur. 1932),
patomorfolog

W uczel nia nym ran kin gu pro fe so rów – se nio rów
po cze sne miej sce zaj mu je płk prof. dr hab. med.
An drzej Ku lig. Je go ju bi le usz, wy jąt ko wo z oka zji 75.
rocz ni cy uro dzin, od był się 22 stycz nia 2008 r.
Kiedy po pię ciu la tach za pro po no wa łem pro fe so ro -
wi ko lej ny ju bi le usz, po dzię ko wał twier dząc, że „je -
den wy star czy”. Na uro czy sto ści w ro li lau da to ra
wy stą pił wy cho wa nek i na stęp ca płk prof. dr hab.
med. Krzysz tof Zie liń ski – kie row nik Za kła du Pa to -
mor fo lo gii i Cy to pa to lo gii Kli nicz nej Uni wer sy te tu
Me dycz ne go w Ło dzi.

An drzej Ku lig uro dził się w Kra ko wie, ja ko naj star -
szy z czwor ga ro dzeń stwa. Mat ka by ła le ka rzem lo -
go pe dą, pra co wa ła mię dzy in ny mi w UNICEF. Ojciec
był in ter ni stą, or dy na to rem i dy rek to rem Szpi ta la im.
E. Bier nac kie go w Kra ko wie. W 1950 r. uzy skał świa -
dec two ma tu ral ne w kra kow skim Gim na zjum i Li -
ceum im. Bar tło mie ja No wo dwor skie go, a w 1955 r.
ukoń czył Wy dział Le kar ski w kra kow skiej Aka de mii
Me dycz nej i po świę cił się ana to mii pa to lo gicz nej.
W tym wy bo rze i w dal szej ka rie rze Ju bi la ta waż ną
ro lę ode gra ło tro je uczo nych: pro fe sor Ja ni na Ka -
wal czy ko wa – wiel ka da ma kra kow skiej Aka de mii
Me dycz nej oraz pol skiej ana to mii pa to lo gicz nej (dla Pułkownik prof. dr hab. med. Andrzej Kulig
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współ pra cow ni ków „Dzie dzicz ka”), płk prof. dr hab.
med. Zyg munt Rusz czew ski z In sty tu tu Me dy cy ny
Do świad czal nej i Kli nicz nej Pol skiej Aka de mii Na uk
w War sza wie, za ra zem w pew nym okre sie, prze wod -
ni czą cy Ra dy Na uko wej MON ds. Me dy cy ny i Far -
ma cji oraz pro fe sor Char les Gou y gou – kie row nik
Za kła du Ana to mii Pa to lo gicz nej Szpi ta la St. Lo uis
w Pa ry żu (wiel ki uczo ny – dok tor ho no ris cau sa
ośmiu uni wer sy te tów na świe cie).

W la tach 1955–1969 A. Ku lig był asy sten -
tem/st. asy sten tem w Ka te drze i Za kła dzie Ana to mii
Pa to lo gicz ne AM w Kra ko wie. W tym cza sie uzy skał
dok to rat („Zmia ny mor fo lo gicz ne w gruź li cy świn ki
mor skiej za leż ne od ty pu prąt ka uży te go do do świad -
cze nia / prąt ki hy dra zy do opor ne o róż nej ak tyw no ści
ka ta la zy”, 1960 r., pro mo tor – prof. J. Ko wal czy ko wa),
a tak że ha bi li ta cję [„Ba da nia pa to ge ne tycz ne i mor -
fo lo gicz ne ziar ni nia ko we go za pa le nia ją dra (or chi tis
gra nu lo ma to sa”)], opie kun: prof. J. Ko wal czy ko -
wa, 1969 r. Ty tuł pro fe so ra uzy skał w 1987 r.

W 1963 r. po wo ła no Go do za wo do wej służ by
woj sko wej, otrzy mał sto pień ka pi ta na i sta no wi sko
kie row ni ka Pra cow ni Ana to mii Pa to lo gicz nej
w 5. Woj sko wym Szpi ta lu Re jo no wym w Kra ko wie.

W la tach 1968–1969, dzię ki pro fe so ro wi Z. Rusz -
czew skie mu, otrzy mał sty pen dium hr. Ja ku ba Po -
toc kie go i prze by wał w Szpi ta lu St. Lo uis Pa ry żu,
gdzie wy ko nał za sad ni czą część pra cy ha bi li ta cyj -
nej. W cza sach PRL uzy ska nie przez mło de go ofi -
ce ra WP sty pen dium na uko we go i zgo dy na wy jazd
by ło ab so lut nym ewe ne men tem.

Po po wro cie ze sty pen dium i roz mo wie służ bo -
wej z gen. bryg. prof. dr. hab. med. Wła dy sła wem
Bar ci kow skim – sze fem Służ by Zdro wia WP,
9 stycz nia 1970 r. ob jął, po pro fe so rze Edwar dzie
Wa niew skim, sta no wi sko kie row ni ka Ka te dry i Za -
kła du Ana to mii Pa to lo gicz nej w Woj sko wej Aka de -
mii Me dycz nej w Ło dzi. Ka te drą kie ro wał do 1993
r. W la tach 1993–1996 wy kła dał w WAM ety kę i de -
on to lo gię le kar ską. W 1996 r. po że gnał się z mun -
du rem, po czym wkrót ce ob jął w In sty tu cie
Cen trum Zdro wia Mat ki Po lki sta no wi sko kie row ni -
ka Za kła du Pa to mor fo lo gii Kli nicz nej (do 2012 r.).

Za kład Ana to mii Pa to lo gicz nej (na par te rze bu -
dyn ku Ka tedr Teo re tycz nych WAM, przy Pal cu Hal -
le ra) zo stał zor ga ni zo wa ny od pod staw przez
pro fe so ra Wa niew skie go. Miał licz ną mło dą ka drę,
był do sko na le (jak na owe cza sy) wy po sa żo ny apa -
ra tu ro wo, a w ba da niach na uko wych po ja wi ła się,
racz ku ją ca w owym cza sie w Pol sce mor fo me tria,
któ rej prof. Wa niew ski był pio nie rem i en tu zja stą.

Man ka men tem by ło od da lo ne pro sek to rium,
znaj du ją ce się w Szpi ta lu im. M. Ma du ro wi cza
(przy ul. For nal skiej 37, obec nie Wi leń ska).

Pod no wym kie row nic twem roz bu do wa no ba zę
apa ra tu ro wą o au to ma tycz ne pro ce so ry hi sto pa to -
lo gicz ne, zna czą co zwięk szy ła się licz ba au top sji,
roz sze rzo no za kres me tod hi sto pa to lo gicz nych,
utwo rzo no Pra cow nię Cy to dia gno sty czą, a do Za -
kła du co raz czę ściej nad sy ła no „ma te riał” do ba dań
z wie lu szpi ta li z te re nu Pol ski.

Rów no le gle zmie nio no tra dy cyj ne na ucza nie
ana to mii pa to lo gicz nej (opar te do tych czas na pod -
ręcz ni ku prof. Lu dwi ka Pasz kie wi cza), ak cen tu jąc
mod ne na ten czas „my śle nie pa to mor fo lo gicz ne”.
Jak na pi sał Pro fe sor we wspo mnie niach „Z do -
świad cze nia pa ry skie go tkwi ła we mnie po trze ba
sta łej kon fron ta cji ob ra zów kli nicz nych ze stwier dzo -
ny mi w cza sie au top sji zmia na mi struk tu ral ny mi”.
Efek tem by ły mię dzy in ny mi za ini cjo no wa ne, lo kal -
ne kon fe ren cje kli nicz no-pa to mor fo lo gicz ne, wzbo -
ga ca ją ce za rów no le ka rzy kli ni cy stów, jak
i pa to mor fo lo gów.

Mo der ni zu jąc pro ces na ucza nia przed mio tu
w Ka te drze ko rzy sta no z ka no nicz ne go dwu to mo -
we go pod ręcz ni ka „An der son Pa tho lo gy” (wte dy
trud no do stęp ne go), z któ re go opra co wy wa no, wy -
da wa ne tech ni ką po wie la czo wą przez Od dział
Szko le nia WAM „Po rad ni ki do ćwi czeń” i „Prze wod -
ni ki wy kła do we”.

Pro fe sor Ku lig był świet nym na uczy cie lem – za an -
ga żo wa nym, otwar tym, su ro wym i spra wie dli wym za -
ra zem. W swo im „Pa mięt ni ku Aka de mic kim” dr Je rzy
Mił kow ski do ko nał traf nej oce ny: „Pro fe sor roz wi nął
w Uczel ni dość nie zwy kły, bar dzo am bit ny pro gram
dy dak tycz ny – opar ty o bez kom pro mi so wą wy ma gal -
ność, a za ra zem go to wość ka dry dy dak tycz nej do po -
mo cy stu den to wi nie omal od świ tu do zmierz chu…
Za sa dę pe da go gicz ną – ma riaż ser decz no ści z nie -
ubła ga ną uczci wo ścią oce ny, wie lu przy ję ło za ka non
wła snej dzia łal no ści dy dak tycz nej…”.

Z ze spo łu dy dak tycz no-na uko we go Ka te dry sze -
ściu uzy ska ło sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go [Sta -
ni sław Bier nat (śp.), Ste fan Szram (śp.), Krzysz tof
Cho mi czew ski, Edward Spy chal ski (śp.), Krzysz tof
Zie liń ski, Woj ciech Ko złow ski] i z te go gro na czte -
rech zo sta ło pro fe so ra mi. Siód mym wy ha bi li to wa -
nym jest, wy wo dzą cy się z Cen trum Zdro wia Mat ki
Po lki, dr Je rzy Kli ja nien ko, ak tu al nie pro fe sor i szef
De part ment de Bio lo gie des Tu meurs Uni ver sité
Pier re et Ma rie Cu rie, Pa ris VI, a tak że pre zes Eu ro -
pej skie go To wa rzy stwa Cy to lo gii Kli nicz nej.

Pro fe sor Ku lig był pro mo to rem 36 dok to rów na uk
me dycz nych, kie row ni kiem spe cja li za cji 16 le ka rzy.

Pro fe sor A. Ku lig peł nił na stę pu ją ce funk cje aka -
de mic kie w uczel ni: pro dzie ka na Wy dzia łu Le kar -
skie go 1972–1976, dzie ka na 1977–1980, pro rek to ra
ds. na uki i szko le nia 1980–1984.
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W la tach 1985–1995 był re dak to rem na czel nym
Biu le ty nu Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej.

Nie zwy kle waż nym wy da rze niem w hi sto rii ana to -
mii pa to lo gicz nej (pa to mor fo lo gii) WAM by ło od da -
nie do użyt ku no we go, alu mi nio wej kon struk cji,
obiek tu przy ul. Że rom skie go 113. Ten trud or ga ni za -
cyj ny ca łe go ze spo łu Za kła du war to do ce nić pa mię -
ta jąc choć by o po wszech nych w cza sach PRL
nie do stat kach ma te ria łów bu dow la nych, a alu mi nium
w szcze gól no ści. Pa to mor fo lo dzy oczy wi ście nie bu -
do wa li, ale w wie lu spra wach po ma ga li. W no wym
obiek cie In sty tu tu Dia gno sty ki WAM oprócz Za kła du
Pa to mor fo lo gii zna la zły się Za kład Me dy cy ny Sa do -
wej, Za kład Dia gno sty ki La bo ra to ryj nej oraz Za kład
Mi kro sko pii Elek tro no wej, a tak że pro sek to rium.

Pro fe sor A. Ku lig swo je do świad cze nia i am bi cje
na uczy cie la aka de mic kie go, skon cen tro wa ne
na obiek ty wi za cji oce ny wie dzy stu den tów, prze niósł
po za WAM, an ga żu jąc się w or ga ni za cję pierw sze go
w Pol sce eg za mi nu ogól no pol skie go z pa to mor fo lo -
gii (we współ pra cy z pro fe so rem Ja nu szem Gro niow -
skim), a na stęp nie w przy go to wa nie sys te mu
eg za mi nów wstęp nych do Aka de mii Me dycz nych
w Pol sce. Zo stał pierw szym prze wod ni czą cym Mię -
dzy uczel nia nej Ra dy Pro gra mo wej Eg za mi nów
Wstęp nych na AM (1994–1999). Kie ro wał ze spo łem
opra co wu ją cym za sa dy pro gra mo wo-or ga ni za cyj ne
Le kar skie go Eg za mi nu Koń co we go (LEK, obec nie
LEP). Był pierw szym prze wod ni czą cym Kra jo wej Ra -
dy Eg za mi nów Le kar skich (1999–2001) oraz or ga ni -
za to rem i pierw szym dy rek to rem Cen trum Eg za mi nów
Me dycz nych w Ło dzi (2001–2003).

Im po nu ją cy jest wy kaz in nych sta no wisk ja kie pia -
sto wał Ju bi lat po za uczel nią. Był prze wod ni czą cym
ze spo łu kon sul tan ta kra jo we go ds. pa to mor fo lo gii
(1993–1998), głów nym spe cja li stą Woj ska Pol skie go
ds. pa to mor fo lo gii (1989–1998), człon kiem Ra dy Na -
uko wej przy mi ni strze Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej
(1984–1990), człon kiem Cen tral nej Ko mi sji ds. Stop -
ni i Ty tu łów Na uko wych (1997–2000).

W la tach 1983–1992 pia sto wał sta no wi sko pre ze sa
Za rzą du Głów ne go Pol skie go To wa rzy stwa Pa to lo gów.
W cza sie kie ro wa nia pra ca mi PTP na wią zał owoc ny
kon takt (współ pra ca na uko wa, wspól ne kon fe ren cje,
da ro wi zny pod ręcz ni ków, sty pen dium w USA) z pa nią
płk Ma rią Mag da le ną To ma szew ski MD z In sty tu tu Pa -
to lo gii Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej w Be thes dzie,

a tak że zo stał człon kiem za ło ży cie lem sek cji pol skiej
Mię dzy na ro do wej Aka de mii Pa to lo gii (1993 r.). W 2001
r. uho no ro wa no Go człon kiem ho no ro wym PTP.

Wcho dził w skład ko le giów re dak cyj nych na stę -
pu ją cych cza so pism: Po lish Jo ur nal of Pa tho lo gy,
Me di cal Scien ces, Pol ski Mer ku riusz Le kar ski, Prok -
to lo gia, Va le tu di na ria.

Był pierw szym Rzecz ni kiem Od po wie dzial no ści Za -
wo do wej w Woj sko wej Izbie Le kar skiej (1991–1997).

Osiem ra zy otrzy mał na gro dę Mi ni stra Zdro wia
i Opie ki Spo łecz nej, kil ka na gród ze spo ło wych mi -
ni stra Obro ny Na ro do wej oraz na gro dy Pol skie go
To wa rzy stwa Pa to lo gów.

Zo stał od zna czo ny Krzy żem Ko man dor skim
OOP.

Ma trzech sy nów: z pierw sze go mał żeń stwa An -
drze ja, pro fe so ra pra wa i ak tu al nie I wi ce pre zy den -
ta Kra ko wa, a z dru gie go związ ku z Ha li ną
Ku lig – asy stent Za kła du Far ma ko lo gii WAM (zmar -
ła w 2006 r.) Ma cie ja – ab sol wen ta WAM, reu ma to -
lo ga oraz Bar to sza – ab sol wen ta AM w Ło dzi
gi ne ko lo ga -po łoż ni ka. Jest dziad kiem pię ciu wnu -
czek i trzech wnu ków.

Płk prof. An drzej Ku lig nie „Wa mo wiec” zo stał
jed nym z naj zna mie nit szych pro fe so rów Woj sko wej
Aka de mii Me dycz nej.

Do ku men ta cja
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Sza now ni Pań stwo,
Dro gie Ko le żan ki i Dro dzy Ko le dzy,
Pan de mia, z któ rą przy szło nam się mie rzyć już

od po nad ro ku, przy wo dzi mi na myśl cy tat z jed ne -
go z tre nów Ja na Ko cha now skie go „Nie zna jo my
wróg ja kiś mie sza ludz kie rze czy, nie ma jąc ani do -
brych, ani złych na pie czy”. Ko ro na wi rus po pro stu
nie wy bie ra.

W ostat nim ro ku ode szło od nas na wiecz ny dy -
żur pra wie 400 pra cow ni ków służ by zdro wia, w tym
po nad 150 le ka rzy i le ka rzy den ty stów.

Aby upa mięt nić tych, któ rzy po świę ci li swo je ży -
cie i zdro wie, od sło ni li śmy dzi siaj ta bli cę pa miąt ko -

wą. Ta bli cę bę dą cą hoł dem i sym bo lem. Sym bo lem
ich od da nia oraz mi sji nie sie nia po mo cy dru gie mu
czło wie ko wi.

Ko ro na wi rus bru tal nie ob na żył i po głę bił pro ble -
my pol skiej ochro ny zdro wia. Ale mi mo Me di cus ho -
mo est, czy li mi mo że le karz jest tyl ko czło wie kiem,
mi mo nie zna jo mo ści wro ga, wie lu nie wia do mych,
wiel kie go ob cią że nia fi zycz ne go i psy chicz ne go,
cha osu, je ste śmy i bę dzie my przy na szych Pa cjen -
tach. Bę dzie my wal czyć o każ de go z Was.

An drzej Ma ty ja
Pre zes Na czel nej Ra dy Le kar skiej

Śp.
lek. dent. Sławomir Ślarzyński

25.05.1964–18.04.2021

Śp.
lek. Janusz Toczek
24.06.1949–20.04.2021

Zachowajmy Ich w naszej pamięci

15 kwietnia 2021 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja odsłonił w siedzibie NIL tablicę
upamiętniającą lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych na COVID-19.



ppłk dr med. Krzysztof Szczur
Kurs XII WAM (1969–1975)

WAM-u Pamięci Żałobny Rapsod
„Jak to na wo jen ce ład nie, kie dy ułan…”

Słowa tej piosnki już dziś każdy chyba zna,
gdy rannego medyk w khaki w DPM-ie *)

wydzierał z łap kostuchy każdej nocy i każdego dnia.

Istniała niegdyś w Łodzi WAM-u Alma Mater,
tysiące sztabs – medyków na niej 6 lat studiowało.

Lecz potem gdzieś to wszystko z hukiem rozpiep***no!
I komu, do cholery, toto przeszkadzało?!

Dziś w polskiej armii gros medyko-przebierańców.
I choć M. Błaszczak to prawdziwa Szaro Bero**),

to poziom wyszkolenia służby zdrowia wraz z OTSZ-tem***)
równy jest (a co gorsza!), bo wynosi „mniej niż zero”.

Komu to nasze wspólne dobro przeszkadzało?
– pytam raz jeszcze wszystkich! – Odpowiedzcie do cholery!

– Aby wiodącą w całym świecie Med-Uczelnię
spotkał los taki jaki spotkał PGR-y…?!!!

Nasz polski super żołnierz w walkach zawsze był odważny,
nasz super żołnierz, gdy potrzeba był bitewny.

Ale, na Boga! Gdy śmierć & trwoga w oczy jemu zajrzy,
to choć pomocy sztabs – medyka chce być pewny!

Pora już kończyć WAM-u z Łodzi rapsod żałobny
i choć w ostatnich dwóch linijkach wiersz spuentować:

jak łatwo jest nam coś dobrego …rozpier**lić,
…jak bardzo trudno jest nam potem odbudować.

*) DPM-Dywizyjny Punkt Medyczny
**) Szaro Bero – w jęz. cygańskim, romowskim – Wielka Głowa

***) OTSZ – Obrona i Taktyka (Wojskowej) Służby Zdrowia

W maju 2021 roku minęła 63. rocznica powołania do życia Wojskowej Akademii
Medycznej, a we wrześniu 2021 roku minie 19 lat od podjęcia decyzji o jej
rozformowaniu.

Redakcja Skalpela
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