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A droga długa jest…
Tak za czy na się pio sen ka ze -

spo łu Aku rat. I ty tuł i na zwa ze spo -
łu są ab so lut nie ade kwat ne
do pa nu ją cej nam obec nie sy tu -
acji w kra ju. Roz mo wy na szcze blu
Mi ni ster stwa Zdro wia i sej mo wej
Ko mi sji Zdro wia to za wsze jest
wiel ka nie wia do ma, a naj czę ściej
oka zu je się, że aku rat w tej waż nej
chwi li, ktoś cze goś nie mo że zro -
bić. Na czel na Izba Le kar ska jest
wciąż w dro dze do osią gnię cia po -
ro zu mie nia w waż nych dla śro do -
wi ska kwe stiach i na wet gdy
my śli my, że to już na stą pi za naj -
bliż szym za krę tem, to dro ga się
wca le tam nie koń czy. Te raz idzie

„No wy Ład”, któ ry ra czej nie jest
dla nas, bo wca le nie no wy, ale
na pew no z czymś nie ko niecz nie
faj nym się ko ja rzą cy. Trze ba więc
po dą żać dro gą da lej, wal czyć
o swo je pra wa i pra wa za wo dów
nam naj bliż szych, bo chy ba tyl ko
je den wspól ny front jest w sta nie
coś zmie nić.

W tle wal ki na naj wyż szym
szcze blu to czą się te mniej sze, bar -
dziej swoj skie, o pła ce i wa run ki za -
trud nie nia już w sa mych szpi ta lach
i in nych pla ców kach pra cu ją cych
dla sys te mu ochro ny zdro wia i tam
czę ściej uda je się coś ugrać.

Na sza rze czy wi stość jest jesz -
cze in na, bo na si „mun du ro wi”
idą w Pol skę i tam re ali zu ją swo je
ma rze nia wg. za sad woj sko -
wo – le kar skich, czy li zgod nie
z wy tycz ny mi De par ta men tów
Kadr i Woj sko wej Służ by Zdro wia
i na pew no bez żad nych kon sul -
ta cji z na mi, choć dzię ki nam ma -
ją wszyst kie przy wi le je w JW…
a resz ta, czy li woj sko wi eme ry ci?
Dość twar do sto ją na no gach
i z re gu ły pra cu ją na swo im. Trud -

no jest wszyst kich po łą czyć jed -
nym ce lem, a tak by ło by naj le piej.

Tym cza sem re for ma biu ra do -
bie ga koń ca, no we oso by już
na sta no wi skach, resz ta jesz cze
tro chę po cze ka i za cznie my no we
otwar cie, na pew no z no wym ro -
kiem bę dzie my już po.

Te raz na za koń cze nie ko lej na
przy po mi naj ka – WYBORY IX Ka -
den cji! Nie od daj my po la, wy bierz -
my się, tak jak chce cie i tak jak
mo że cie, ale wy bierz my się. Ten
nu mer do trze do Was już po czę -
ści zgło sze nio wej, ale nie mam
jak by moż li wo ści prze wi dzieć wy -
ni ków zgło szeń kan dy da tów, li czę
więc na Wa szą ini cja ty wę i wy -
obraź nię oraz wo lę pra cy dla
zmian. Cze ka my na Was, ja ko ta
na sza, Woj sko wa Izba Le kar ska!

Wa ka cyj ną sen ten cją niech się
sta nie myśl Me nan de ra:

Na wet cień przy ja cie la star czy,
aby uczy nić czło wie ka szczę śli -
wym.

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

Szpalta Prezesa
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W po sie dze niu Ra dy Le kar skiej Woj sko wej Izby
Le kar skiej wzię ło udział 18 jej człon ków, Prze -

wod ni czą cy Są du Le kar skie go WIL, Je rzy Alek san -
dro wicz, 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.
Spotka nie od by ło się w for mie hy bry do wej.

Ob ra dy Ra dy Le kar skiej otwo rzył Pre zes Ar tur
Płach ta któ ry przed sta wił po rzą dek po sie dze nia
i omó wił swo ją dzia łal ność od po przed nie go po sie -
dze nia Ra dy. Zwró cił uwa gę na za skar że nie przez
Mi ni ster stwo Zdro wia uchwa ły NRL o przy zna wa niu
praw wy ko ny wa nia za wo du dla le ka rzy ob co kra jow -
ców spo za Unii Eu ro pej skiej. Po twier dził też, że Mi -
ni ster stwo Fi nan sów nie wy ra zi ło zgo dy na
prze su nię cie ter mi nu wpro wa dze nie kas fi skal nych
on -li ne. Stwier dził tak że, że no wy pro gram ogło szo -
ny przez obec ny rząd pod na zwą Pol ski Ład ude rzy
w ma łe jed no oso bo we dzia łal no ści go spo dar cze,
a wła śnie w ta kiej for mie naj czę ściej pra cu ją le ka -
rze i le ka rze den ty ści.

W na stęp nym punk cie po sie dze nia Ra da Le kar -
ska omó wi ła pro jek ty re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go
biu ra WIL oraz re gu la mi nu wy na gra dza nia osób
funk cyj nych oraz pra cow ni ków biu ra WIL. Po dys -
ku sji i wpro wa dze niu zmian w pro po no wa nych re -
gu la mi nach Ra da Le kar ska pod ję ła:
1. Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu

Organizacyjnego Biura WIL, przy trzech
osobach wstrzymujących się.

2. Uchwałę w sprawie wynagradzania osób
funkcyjnych oraz osób wykonujących
prace na rzecz WIL, przy dwóch głosach
wstrzymujących się.

W na stęp nym punk cie po sie dze nia, na wnio sek
kol. P. Jam ro zi ka, pod ję to jed no gło śnie 28 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 uchwa łę w spra wie
wy da nia du pli ka tu pra wa wy ko ny wa nia za wo du le -
ka rzo wi, człon ko wi WIL.

Kolega S. An to sie wicz przed sta wił wnio sek
o zwrot kosz tów le ka rzo wi za za kup po mo cy na uko -
wych. Ra da Le kar ska pod ję ła jed no gło śnie uchwa -
łę o zwro cie kosz tów.

Na stęp nie Ra da za ak cep to wa ła wnio ski o przy -
zna nie punk tów edu ka cyj nych uczest ni kom szko -
leń or ga ni zo wa nych przez Woj sko wy In sty tut

Me dy cy ny Lot ni czej /XIV Kon fe ren cja Na uko -
wo-Szko le nio wa Woj sko wych Le ka rzy Den ty stów/
oraz Cen trum Kształ ce nia Po dy plo mo we go, Do -
sko na le nia Za wo do we go i Sy mu la cji Me dycz nej
Woj sko we go In sty tu tu Me dycz ne go (cykl 9 kur -
sów).

Na stęp nie Ra da Le kar ska pod ję ła jed no gło śnie
uchwa łę w spra wie do fi nan so wa nia XIV Kon fe ren cji
Na uko wo -Szko le nio wej Woj sko wych Le ka rzy Den -
ty stów, któ ra od bę dzie się w Ju ra cie w dniach
28–30.05.2021 r.

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

lekarza-członka WIL – 1 uchwała (jednogłośnie).

Na stęp nie Ra da jed no gło śnie pod ję ła uchwa łę
w spra wie ak tu ali za cji do ku men ta cji opi su ją cej przy -
ję te przez WIL za sa dy (po li ty kę) ra chun ko wo ści.

W na stęp nym punk cie po sie dze nia wy ty po wa -
no przed sta wi cie la WIL do ko mi sji kon kur so wej
na sta no wi sko pie lę gniar ki/pie lę gnia rza od dzia ło -
we(j)/(go) w Oddz. Chi rur gii ura zo wo -or to pe dycz -
nej 107. Szpi ta la Woj sko we go z Przy chod nią
SPZOZ w Wał czu  – kol. Ja na Mar kow skie go.

Kolega A. Płach ta omó wił spra wy bie żą ce.
Prze pro wa dzo no szko le nie z RODO wśród per so -
ne lu Biu ra WIL. Ad mi ni stro wa niem stro ną i uak tu -
al nie niem BIP zaj mie się in for ma tyk za trud nia ny
przez WIL.

W punk cie wol ne wnio ski omó wio no wnio sek
or ga ni za to ra V Ju bi le uszo wej Kon fe ren cji Na uko -
wo-Szko le nio wej Mło dych Le ka rzy Sił Zbroj nych
o przy zna nie punk tów edu ka cyj nych oraz do fi nan -
so wa nia. Ra da odło ży ła de cy zję do cza su uzu peł -
nie nia przez or ga ni za to ra wy ma ga nych
do ku men tów.

Ra da zde cy do wa ła tak że o za ku pie dwóch lap -
to pów z peł nym za bez pie cze niem, przy sto so wa -
nych do pra cy biu ro wej.

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. Jacek Woszczyk

Posiedzenie Prezydium Rady
Lekarskiej WIL

w dniu 21.05.2021 r.
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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. 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 za twier dze niu po rząd ku ob rad przy stą pio no
do omó wie nia tre ści sta no wi ska uchwa lo ne go przez
Pre zy dium OIL w Ło dzi i Pre zy dium OZZL Re gio nu
Łódz kie go w spra wie mi ni mal nych gwa ran to wa -
nych wy na gro dzeń za sad ni czych dla le ka rzy spe -
cja li stów w pla ców kach pań stwo wej ochro ny
zdro wia z dnia 17 ma ja 2021 ro ku. Pre zy dium RL
WIL po sta no wi ło po przeć ww. sta no wi sko, po dob -
nie jak po zo sta łe izby okrę go we.

Na stęp nie omó wio no za gad nie nie zmian ka dro -
wych w biu rze WIL. Pre zy dium pod ję ło de cy zję
o zwo ła niu nad zwy czaj nego po sie dze nia RL WIL
na dzień 31.05.2021 ro ku w try bie zdal nym. Po wo -
dem jest de likt praw ny uchwa lo nych na ostat nim
po sie dze niu uchwał do ty czą cych funk cjo no wa nia
biu ra.

Po wy czer pa niu pro gra mu Pre zy dium kol.
A. Płach ta za mknął po sie dze nie.

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk

Posiedzenie Prezydium Rady
Lekarskiej WIL

w dniu 25.05.2021 r.

W po sie dze niu Ra dy Le kar skiej Woj sko wej Izby
Le kar skiej wzię ło udział 18 jej człon ków, dy rek tor
biu ra WIL, 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 hy bry -
do wej.

Ob ra dy Ra dy Le kar skiej otwo rzył Wi ce pre zes RL
WIL, Eu ge niusz Dziuk, któ ry przed sta wił po rzą dek
po sie dze nia. Po je go za twier dze niu przy stą pio no
do re ali za cji pro gra mu po sie dze nia. W dal szym cią -
gu po sie dze nia prze wod nic two ob jął Pre zes RL
WIL, Ar tur Płach ta.

Ra da Le kar ska jed no gło śnie prze gło so wa ła
uchwa łę anu lu ją cą uchwa ły o sy gna tu -
rach 2643/21/VIII i 2644/21/VIII z dnia 21.05.2021 ro -
ku.

Na stęp nie omó wio no sta no wi ska in nych izb le -
kar skich w spra wach wy na gro dzeń le ka rzy oraz po -
par cia pro te stu pie lę gnia rek i po łoż nych. Ra da
Le kar ska WIL po par ła, przy jed nym gło sie wstrzy -
mu ją cym się, sta no wi ska przy ję te przez NRL i okrę -
go we izby le kar skie w spra wie wy na gro dzeń
le ka rzy. Tak że, przy jed nym gło sie wstrzy mu ją cym
się, po par to sta no wi sko w spra wie pro te stu pie lę -
gnia rek i po łoż nych.

W na stęp nym punk cie po sie dze nia, na wnio sek
kol. P. Jam ro zi 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.

Na wnio sek Skarb ni ka RL WIL, kol. P. Dzię gie -
lew skie go, Ra da Le kar ska pod ję ła de cy zję:
• przyznania zapomogi w związku ze śmiercią

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

leczenia lekarza- członka WIL – 1 uchwała
(jednogłośnie)

• zwrotu utraconych zarobków w związku
z udziałem lekarza, członka WIL, posiedzeniu
Sądu Lekarskiego WIL – 1 uchwała
(jednogłośnie).

Na stęp nie na wnio sek R. Theu sa Ra da Le kar ska
jed no gło śnie przy ję ła uchwa łę w spra wie usta le nia
licz by man da tów na Zjazd Le ka rzy Woj sko wej Izby
Le kar skiej IX Ka den cji 2022–2026.

Na wnio sek kol. J. Wosz czy ka, Ra da Le kar ska
jed no gło śnie wy ra zi ła zgo dę na roz po czę cie prac
zmie rza ją cych do wpro wa dze nia zmian na stro nie
in ter ne to wej WIL w ce lu jej udo sko na le nia.

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. Jacek Woszczyk

Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL
w dniu 31.05.2021 r.
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Z redakcyjnej poczty…
Dotarł do naszej izby list od pacjentki, adresowany

do Prezesa RL WIL. W obecnych czasach, gdzie fala
hejtu, z różnych stron, zalewa pracowników ochrony

zdrowia taki list zasługuje na szczególną uwagę. Dlatego
też wychodząc naprzeciw życzeniu autorki listu i zgodzie
A. Płachty, postanowiliśmy wydrukować poniższy list.

Redakcja Skalpela
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Wio sna za wsze po wo du je u mnie na strój ra do -
ści. Mo że na wet wy wo łu je stan he do ni zmu, po trze -
by ko rzy sta nia z wszyst kich ra do ści ży cia peł ny mi
gar ścia mi. Jed ną z nich jest, obec nie ma ło po pu lar -
ne, my śle nie, ana li zo wa nie i wy cią ga nie wła snych
wnio sków. Jest dla mnie rze czą oczy wi stą, że war -
to czy tać, kon fron to wać się z po glą da mi in nych, bez
per so nal nych pod tek stów i dys ku to wać w spo sób
wy wa żo ny, a za ra zem me ry to rycz ny o wszyst kim.

To nie zna czy, że czy jeś po glą dy mu szą nas
prze ko nać i że wszy scy mu si my mó wić jed nym gło -
sem. Waż ne jed nak, że by na sze po glą dy by ły spój -
ne, nie by ły prze pi sy wa niem, czy cy to wa niem
(czę sto bez po da nia źró dła) po glą dów je dy nie
słusz nych, bez wła snych do świad czeń i wie dzy
w da nej dzie dzi nie. Prze cież nie wszy scy są spe cja -
li sta mi od wszyst kie go.

Mu si my też za wsze pa mię tać, że po win ni śmy
mieć sza cu nek dla ad wer sa rzy, bez wzglę du na ich
świa to po gląd, bez ich ob ra ża nia i zbęd nych in sy nu -
acji. Na sze po glą dy nie mu szą być prze cież sta łe,
wręcz prze ciw nie, po win ny ewo lu ować, ale tyl ko
pod wpły wem lo gicz nej, mą drej i prze my śla nej ar -
gu men ta cji, a nie ste ku ład nie za pa ko wa nej, wie lo -
krot nie po wta rza nej pro pa gan dy.

Ja sam je stem świe żo po lek tu rze kil ku war tych
uwa gi po zy cji. Przy po mnia łem so bie ostat nio „Pro -
ces” Fran za Kaf ki i „Czło wie ka w fu te ra le” An to nie -
go Cze cho wa. Jed nak prze czy ta łem też „Baśń
o wę żo wym ser cu” Rad ka Ra ka, czy też „Uster kę
na skra ju ga lak ty ki” jed ne go z mo ich ulu bio nych
współ cze snych mi strzów krót kiej for my – Et ga ra Ke -
re ta. Oczy wi ście czy tam też pra sę, choć by Skal pe -
la, czy też Fer ment (ostat ni nu mer te go pe rio dy ku
o wi nie jest po świę co ny przy szło ści).

Oczy wi ście, wnio ski wy cią ga ne z przy to czo nych
prze ze mnie lek tur mo gą być nie zwy kle róż ne
i szcze rze za chę cam Was do prze czy ta nia i wy cią -
gnię cia wła snych. Jed nak, ja sam też chciał bym za -
pro po no wać na po czą tek kil ka mo ich
su biek tyw nych prze my śleń.

Przede wszyst kim nic nie jest czar no -bia łe i nie
ist nie je je dy na słusz na praw da, któ ra po zo sta je nie -
zmien na. Po nad to wy jąt ko wo trud no jest lu dziom
wy cią gać wnio ski z prze szło ści, a na sza przy szłość
ja ko ludz ko ści za le ży od na szej in te li gen cji i de ter -
mi na cji w pra cy nad po pra wą świa ta, a nie od chwi -
lo wych par ty ku lar nych in te re sów. Wresz cie,
umac niam się w prze ko na niu, że jest nam trud no

oprzeć się wła dzy, a jesz cze trud niej mą drze ją wy -
ko rzy sty wać.

Jak wi dzi cie, ra dość mo że mieć też ob li cze za -
du my, a nie tyl ko bez kry tycz nych, ży cze nio wych
i wy ima gi no wa nych pro stych przy jem no ści…

Tym ra zem wspo mnie nia z WAM-u nie bę dzie.
Jed nak bę dzie coś wię cej – po dzię ko wa nie od ka -
pi ta na re zer wy (au to ra ni niej sze go tek stu) dla in ne -
go ka pi ta na re zer wy – mo je go przy ja cie la
z są sied nie go po ko ju 404. Mi mo, że wi dzi my się
rzad ko, to Ry szard od 3 lat z re gu lar no ścią szwaj -
car skie go ze gar ka re cen zu je mo je „wy two ry”. To je -
go co mie sięcz ne uwa gi o ar ty ku łach, ale też o ży ciu
i prze czy ta nych lek tu rach, in spi ru ją mnie do dal sze -
go pi sa nia. Jest on też dla mnie skarb ni cą wspo -
mnień i to z nim uści ślam to, jak ja pa mię tam na sze
mło dzień cze przy go dy, a jak on. Jed no jest pew ne,
bez nie go nie po wsta ło by po nad trzy dzie ści fe lie to -
nów.

Oczy wi ście, nie tyl ko Ry szard jest dla mnie in -
spi ra cją, ale wszy scy, któ rzy mnie czy ta ją i wszyst -
kim Wam też dzię ku ję za uwa gi, któ re od Was
usły sza łem. Trak tu ję je za wsze z du żym sza cun kiem
i są one dla mnie po wo dem do licz nych prze my -
śleń. Prze cież wszy scy wie my, że jak ma wiał Jó zef
Ti sch ner: „Są trzy praw dy: świen to praw da, tys praw -
da i gów no praw da”. Wło dzi mierz Le nin stwier dził
zaś, że „abs trak cyj nej praw dy nie ma. Praw da jest
za wsze kon kret na”.

Każ dy z nas mo że wy brać so bie cy tat. Waż ne,
że by na sza praw da nie krzyw dzi ła wy znaw ców in -
nej praw dy, a to le ran cja nie do ty czy ła tyl ko lu dzi
o po glą dach iden tycz nych z na szy mi.

Dla te go też dzi siaj bę dzie wy bór dwóch
prawd – dwóch win. Bę dzie bia łe pra wie na ro do -
we so la ris oraz czer wo ne z ob sza ru cy ry li cy,
z Buł ga rii – mel nik.

Z so la ri sem, wy znaw cy or to dok syj no -na ro do -
wych po glą dów mo gą mieć czę ścio wo pro blem, bo
choć praw dą jest, że jest to od mia na w Pol sce bar -
dzo po pu lar na i jed na z naj czę ściej upra wia nych,
ale po cho dzi z Nie miec, a do kład nie z Fry bur ga Bry -
zgo wij skie go, gdzie zo sta ła stwo rzo na ja ko od mia -
na mie szań co wa – hy bry da mię dzy ga tun ko wa
w 1975 ro ku, a jej twór cą był Nor bert Bec ker. Wśród
jej przod ków jest wi no rośl amur ska.

Ta kie krzy żo wa nie wi no ro śli szla chet nej z wi no -
ro ślą ame ry kań ską czy też azja tyc ką po zwa la
na po wsta wa nie hy bryd od por nych na cho ro by

Veni, vidi, vinum (cz. XXXI)
Warto myśleć nie tylko przy wyborze wina
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grzy bo we, czy też wa run ki kli ma tycz ne, choć by wy -
stę pu ją ce czę sto w Pol sce chło dy i przy mroz ki.

Sam so la ris na szer szą ska lę do upra wy tra fił
w ro ku 2004. Obec nie moż na go spo tkać w Niem -
czech, Pol sce, Wiel kiej Bry ta nii, Bel gi czy na wet
w kra jach skan dy naw skich.

Jest to od mia na wi no ro śli wy so ko plen na, ale
przy mą drym pro wa dze niu i niż szej wy daj no ści da -
je wi na bar dzo do bre, szcze gól nie te mło de jed no -
rocz ne. W związ ku z tym, że ma ten den cje
do gro ma dze nia cu kru w gro nach, da je wi na z wy -
raź nym cu krem reszt ko wym, a moż na na wet z tej
od mia ny zro bić wi na de se ro we. W no sie i w ustach
da je wi na o wy raź nych
owo co wych nu tach,
nie kie dy też tro pi kal -
nych (znaj dzie my tu
ana na sa czy ba na -
na), ale też ba ka lii.
Dość moc no
s c h ł o  d z o  n e ,
na pew no uroz ma ici
wa sze let nie, lek kie
po sił ki, a i so lo nie
po win no was roz -
cza ro wać. Ku pu jąc
wi na z tej od mia ny
od pol skich pro du -
cen tów z ca łą pew nością
przy czy ni cie się do roz wo ju
tej ga łę zi pol skie go rol nic twa,
któ ra choć buj nie się roz wi ja,
na dal jest w na szym kra ju
na do rob ku.

Dru gie wi no, któ re wam za -
pro po nu ję, to wi no z kra ju, któ ry
ko jarzy się nam chy ba nie naj le -
piej ja ko ścio wo, ale z ca łą pew -
no ścią sen ty men tal nie z So phią,
czy li z Buł ga rią.

Hi sto ria upra wy
wi no ro śli na te re nie
te go kra ju się ga mi -
to lo gicz nych cza sów.
Dio ni zos wła śnie w tym te re nie geo gra ficz nym po ja -
wił się pierw szy raz ja ko trac ki bóg i stąd spek ta ku -
lar nie do łą czył do grec kie go pan te onu. Przez wie ki
grec kiej, rzym skiej, a po tem już sło wiań skiej i buł gar -
skiej pań stwo wo ści był to zna czą cy ob szar upra wy
wi no ro śli, aż po cza sy tu rec kiej oku pa cji, któ ra od ro -
ku 1393 na 500 lat za ha mo wa ła pro duk cję wi na.
W cza sach nam bliż szych, Buł ga ria by ła do star czy -
cie lem kiep skiej ja ko ści pro du ko wa ne go na ma so wą
ska lę wi na do wszyst kich kra jów de mo lu du.

War to jed nak przy po mnieć so bie buł gar ski tru -
nek z wi no ro śli o na zwie mel nik. Wi no gro na te po -
cho dzą z Ni zi ny Trac kiej, z oko lic mia stecz ka o tej
sa mej na zwie, w po łu dnio wo -za chod niej czę ści kra -
ju tuż przy gra ni cy z Gre cją – naj mniej sze go buł gar -
skie go mia stecz ka li czą ce go je dy nie kil ku set
miesz kań ców.

Mel nik to czer wo na od mia na wi no gron o ma łych
ja go dach z gru bą skór ką. Da je ono eks trak tyw ne wi -
no o do brej kwa so wo ści i wy ra zi stych ta ni nach. Do -
mi nu ją aro ma ty owo co we, szcze gól nie doj rza łej wi śni
i cze re śni, nie kie dy z nut ką ty to niu i ko rzen nych przy -
praw. Ide al nie na da je się do doj rze wa nia w becz ce,

któ ra mo że po sze rzyć spek -
trum do znań sma ko wych
o wa ni lię i cze ko la dę. Ide -
al nie na da je się do tak
uko cha nych przez Po la -
ków po traw z gril la.

Oczy wi ście szu kaj -
cie eg zem pla rzy te go
wi na w skle pach spe -
cja li stycz nych, czy in -
ter ne to wych, gdyż
tam jest więk sza
szan sa na zna le zie nie
wi na do bre go ja ko -

ścio wo, a prze cież cho -
dzi o to, że by przy po mnieć

so bie buł gar skie wi no, a nie -
ko niecz nie smak So phii śred niej

ja ko ści, choć wów czas i tak był to
wy rób w pol skich skle pach ucho -
dzą cy za ra czej ten z gór nej pół ki.

Mam na dzie ję, że uda ło mi się
mo imi pro po zy cja mi win ny mi za jąć
wam ca ły dzień ple ne ro wej za ba -
wy. Czy z nich sko rzy sta cie? To już
za le ży tyl ko od was. Ma cie wy bór.

Ta kim więc wła śnie ak cen tem,
ży czę wam uda ne go
wa ka cyj ne go od po -
czyn ku, z do brą książ -

ką, z kie lisz kiem
wy śmie ni te go trun ku w dło ni, w to wa rzy stwie mą -
drych i cie ka wych roz mów ców. Ży czę wam też otwie -
ra nia się na in ne świa ty, bo jak twier dzi (a ja się z nim
zga dzam) Nor man Da vies „Wie dza o nie zwy kłej róż -
no rod no ści obec nej w na szych świa tach naj le piej
strze że nas przed nie spra wie dli wo ścią ste reo ty pów”.

Prze my sław Mich na
XXXVI WAM
12.06.2021
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28 kwiet nia 2021ro ku miesz ka ją cy w Gdy ni
kmdr dr Cze sław Że bryk skoń czył 99 lat. Ju -

bi la ta od wie dzi li: pre zes Ko ła Le ka rzy i Far ma ceu -
tów Sto wa rzy sze nia Ofi ce rów Ma ry nar ki Wo jen nej
RP kmdr lek. Zbi gniew Ja błoń ski, kmdr prof. dr hab.
n. med. Ro mu ald Ol szań ski i pa ni Ja dwi ga Dę ga
(żo na ś.p. prof. Ka zi mie rza Dę gi). Ze wzglę dów epi -
de micz nych wszy scy by li w ma secz kach (mi mo, że
już za szcze pie ni). Zło ży li ju bi la to wi ży cze nia wie lo -
krot ne go prze kro cze nia 100 lat zdro wia, szczę ścia
ro dzin ne go i speł nie nia wszyst kich ma rzeń.

Wzru szo ny Ju bi lat mi mo osła bio ne go wzro ku
i słu chu w swo bod nej roz mo wie wspo mi nał swo ją
dro gę ży cio wą wy ka zu jąc zna ko mi tą pa mięć, dyk -
cję i sil ny ba ry to no wy tembr gło su. Za czął od sa me -
go po cząt ku re la cjo nu jąc opo wieść od słów…
„Uro dzi łem się w szpi ta lu” we „Wil nie przy uli cy Wil -
cza Ła pa, ja ko pierw szy syn. Po tem by ło jesz cze
dwóch bra ci Zby szek i Ry siek. Zby szek był in ży nie -
rem, Ry siek bu dow ni czym, młod si, ale nie ste ty
zmar li wcze śniej”.

Oto frag men ty wspo mnień ko man do ra dok to ra
Cze sła wa Że bry ka.

„Stu dia roz po czą łem, wspo mi na nasz ne stor,
w 1940 ro ku w Uni wer sy te cie Wi leń skim. W 1941 ro -
ku przy szli Niem cy i roz wią za li uczel nię. Dal szą na -
ukę kon ty nu owa łem w Aka de mii Le kar skiej
w Gdań sku od paź dzier ni ka 1945 ro ku, gdzie zna -
la złem się w ra mach re pa tria cji. Dy plom uzy ska łem
w 1951r. Pra cę roz po czą łem w 3. Kli ni ce Aka de mii
Me dycz nej kie ro wa nej przez pro fe so ra Ja ku ba Pen -
so na, póź niej sze go wie lo let nie go rek to ra gdań skiej
aka de mii. Pra co wa łem tam po nad pół to ra ro ku. Nie -
ste ty po wo ła no mnie ra zem z wie lo ma in ny mi le ka -
rza mi na prze szko le nie do woj ska. Kie row nik kur su
w Ło dzi stwier dził: „Ma cie szczę ście…, bo „mar -
szał” Kon stan ty Ro kos sow ski po wo łał was do za wo -
do wej służ by woj sko wej”. Nie by ło „zmi łuj się”,
mi mo że pro fe sor Pen son po je chał do War sza wy,
oso bi ście spo tkał się z mar szał kiem Ro kos sow skim
mó wiąc, że woj sko za bie ra mu naj zdol niej sze go
asy sten ta. Na te sło wa „mar szał” stwier dził: „W woj -
sku też są po trzeb ni zdol ni lu dzie”. 

Ka rie rę woj sko wą roz po czą łem w 88. Puł ku Ar ty -
le rii Prze ciw lot ni czej, na stęp nie w 118. Szpi ta lu Gar -
ni zo no wym w Ko sza li nie. Przy zna ję, że po po now nej
in ter wen cji pro fe so ra Pen so na li czy łem na szyb ki po -
wrót do je go kli ni ki. Jed nak na zwol nie nie ze służ by
woj sko wej li czyć nie mo głem. Po pięciu la tach szpi -

tal prze ka za no cy wil nej służ bie zdro wia. Więk szość
le ka rzy ode szło z woj ska. Ja po sta no wi łem zo stać
pod wa run kiem, że otrzy mam przy dział do Szpi ta la
Ma ry nar ki Wo jen nej w Oli wie. Zwol nił się tam etat
star sze go asy sten ta na od dzia le we wnętrz nym.
Doktor Ta per (pa mię tam to na zwi sko) zo stał w Bel gii
i mnie przy ję to na je go miej sce. Oczy wi ście chcia -
łem wró cić do kli ni ki pro fe so ra Pen so na, ale ten
stwier dził z ża lem, że po ty lu la tach jest to nie moż li -
we, bo ”wszyst kie miej sca w kli ni ce za ję ły ko bie ty”.

W szpi ta lu oliw skim or dy na to rem in ter ny był dr
Lu dwik Gru szec ki – kon ty nu ował swo ją opo wieść
dr Że bryk. Po dwóch la tach pra cy po gra tu lo wał mi
eta tu star sze go asy sten ta, któ rym by łem od po cząt -
ku. Wie dzia łem, że or dy na tor nie in te re so wał się
spra wa mi ka dro wy mi. Za to był do sko na łym kli ni cy -
stą i do brze mi się z nim pra co wa ło. Na pi sa li śmy
wspól nie i opu bli ko wa li śmy kil ka prac na uko wych.
Cha rak te ry stycz ne w je go za cho wa niu by ło cze pia -
nie się drob no stek nie na le żą cych do sed na pra cy
w od dzia le, np. kurz na pół ce z książ ka mi lub ciek -
ną cy kran w ga bi ne cie.

Na stęp nym or dy na to rem był kmdr dr med.
Adam Sad kie wicz. Rów nież do sko na ły le karz, a ta -
ki mi dro bia zga mi się nie przej mo wał. Kie dy zwol nił
się etat prze wod ni czą ce go Woj sko wo -Mor skiej Ko -
mi sji Le kar skiej, któ rym był dr Sta ni sław Fer ster, ja
prze sze dłem z od dzia łu we wnętrz ne go na je go
miej sce.

Był to po czą tek lat sie dem dzie sią tych. W mię -
dzy cza sie zro bi łem spe cja li za cję I stop nia w dzie -
dzi nie cho rób we wnętrz nych oraz I i II stop nia
z Me dy cy ny Mor skiej. Ja ko prze wod ni czą cy Ko mi -
sji bra łem udział, ja ko pre le gent w Mię dzy na ro do -
wych sym po zjach o te ma ty ce orzecz nic twa
woj sko wo – mor skie go w Le nin gra dzie, Ro sto ku
i War nie. Wy kła dy i dys ku sje to czy ły się oczy wi ście
w ję zy ku ro syj skim. Wów czas był Układ War szaw -
ski i ten ję zyk był obo wią zu ją cy. Od by łem rów nież
wie le kur sów le kar skich z róż nych dzie dzin me dy -
cy ny m.in. ochro ny ra dio lo gicz nej, cho rób za kaź -
nych w War sza wie, me dy cy ny mor skiej i tro pi kal nej
w Gdy ni (cy wil nej) i woj sko wej u prof. Au gu sty na
Do lat kow skie go.

W tym okre sie le ka rze woj sko wi kie ro wa ni by li
w ra mach mor skiej spe cja li za cji na rej sy stat ka mi
m.in. na Ba to rym. Wi docz nie nie by ło chęt nych le -
ka rzy cy wil nych. Od wie dzi łem wie le por tów pra wie
na wszyst kich kon ty nen tach. Po za Bał ty kiem był

Wi zy ta u Ne sto ra
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Spits ber gen, Ar chan gielsk, Rej kia wik, Oslo, por ty
w Ka na dzie, No wy Jork. Na stęp nie Mo rze Śród -
ziem ne: Li vor no, po łu dnio wa i pół noc na Fran cja.
Z Hisz pa nii przy wio złem ka fel ki do dziś upięk sza ją -
ce ła zien kę mo je go miesz ka nia w Gdy ni. Z ko lei
w Ma ro ku od wie dzi łem ko le gę z ro ku Sta ni sła wa
Ko ło dzie ja, rów nież by łe go asy sten ta dok to ra Gru -
szec kie go. Sta ni sław sa mo cho dem, nie pa mię tam
mar ki, na zwa łem go ze wzglę du na ze wnętrz ny wy -
gląd „bla sza kiem”, ob wiózł kil ku nas po na wet dość
od le głych oko li cach te go kra ju. Pa mię tam rów nież
rejs na Ma de rę i opo wie ści prze wod ni ka o po by cie
na tej wy spie mar szał ka Pił sud skie go i le gen dę, że
Król Wła dy sław IV War neń czyk nie zgi nął w bi twie,
tyl ko przy był na tę wy spę na re kon wa le scen cję za -
bra ny przez Hisz pa nów. Jest też le gen da, że był on
oj cem Krzysz to fa Ko lum ba.

Pod czas tych rej sów zbie ra łem ma te riał do pra -
cy dok tor skiej „O wpły wie stref cza so wych na zdro -
wie ma ry na rzy”. Nie ste ty stan wo jen ny unie moż li wił
jej ukoń cze nie. Cóż… sa mo ży cie.

Służ bę za wo do wą skoń czy łem po 31 la tach
w 1983 ro ku – fi na li zu je in te re su ją cą opo wieść Ko -
man dor Cze sław Że bryk – ja ko prze wod ni czą cy
Woj sko wo -Mor skiej Ko mi sji Le kar skiej z sie dzi bą
w Gdań sku Oli wie. Ale pra co wa łem do 80 ro ku ży -
cia w spół dziel ni le kar skiej w Gdy ni. Wte dy Kie row -
nik Spół dziel ni dr Go łę biew ski stwier dził… „Nam już
sta rusz ków nie po trze ba, są młod si i oni przej mą

ste ry”. A swo ją dro gą – do dał w cza sie tej dys ku sji
prof. Ol szań ski – kie dy dr Go łę biew ski skoń czył
lat 80 nie prze szka dza ło mu, aby na dal kie ro wać
ww. Spół dziel nią.

Pa ni Ha li na Że bry ko wa, z za wo du le karz den ty -
sta tyl ko kil ka lat młod sza od mę ża, wie le lat pra co -
wa ła w Służ bie Zdro wia MW RP w Przy chod ni
Spe cja li stycz nej przy Pu ła skie go w Gdy ni. By ła rów -
nież bar dzo wzru szo na od wie dzi na mi w ich miesz -
ka niu człon ków Ko ła Le ka rzy i Far ma ceu tów MW
RP. Tym bar dziej, że oby dwo je pań stwo Że bry ko wie
prze ży li ra zem spo ro po nad 70 lat, a wcze śniej kie -
dy po zwa la ło na to zdro wie i kon dy cja uczest ni czy li
w spo tka niach ko ła w sie dzi bie Sto wa rzy sze nia
w Klu bie MW RP Ri wie ra w Gdy ni. Obec nie kon tak -
tu ją się z ko le ga mi z ko ła nie tyl ko te le fo nicz nie, bo
chęt nie przyj mu ją ich w swo im miesz ka niu. Dwie
cór ki pań stwa Że bry ków Kry sty na i Bar ba ra, mi mo,
że miesz ka ją po za gra ni ca mi (Niem cy i Szwe cja),
bar dzo czę sto od wie dza ją ro dzi ców. Obec nie ze
wzglę du na ogra ni cze nia pan de micz ne by ła tyl ko
jed na, p. Bar ba ra, ale pra wie co dzien nie z Kry sty ną
kon tak tu ją się te le fo nicz nie.

Z ża lem opusz cza li śmy go ścin ne pro gi Ju bi la ta,
obie cu jąc częst sze kon tak ty i ko niecz nie spo tka nie
za rok w stu le cie uro dzin pa na ko man do ra dok to ra
Cze sła wa Że bry ka.

Tekst i zdję cia kmdr lek. Zbi gniew Ja błoń ski
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Po czte rech la tach bu do wy i in ten syw nych pra -
cach or ga ni za cyj nych naj więk sza i naj bar dziej

kosz to chłon na in we sty cja w 105. Kre so wym Szpi ta lu
Woj sko wym w Ża rach do cze ka ła się swo je go za koń -
cze nia. Do ist nie ją ce go już bu dyn ku nr 5, zo stał do -
bu do wa ny czte ro kon dy gna cyj ny, no wo cze sny obiekt,
o po wierzch ni ok. 3500 m2 – w peł ni mo ni to ro wa ny,
za bez pie czo ny cy fro wo i z wła snym, nie za leż nym za -
si la niem. No wa in fra struk tu ra za pew nia po wierzch nię
dla od dzia łów oraz blo ków ope ra cyj nych, pra cow ni
dia gno stycz nych oraz cen tral nej ste ry li za tor ni.

W dniu 2 mar ca 2021 r. uro czy ste go otwar cia no -
we go bu dyn ku do ko na li Dy rek tor De par ta men tu
Woj sko wej Służ by Zdro wia MON dr Au re lia Ostrow -
ska oraz Ko men dant 105. Kre so we go Szpi ta la Woj -
sko we go z Przy chod nią SPZOZ płk lek. med. Ar tur
Lip czyń ski.

Nie by li by śmy w sta nie pod jąć się tej in we sty cji,
gdy by nie ogrom ne wspar cie Mi ni ster stwa Obro ny
Na ro do wej, któ re na ten cel prze ka za ło 95% war to -
ści in we sty cji, a jej koszt to bli sko 30 mln zł. To
przed się wzię cie to nie tyl ko po lep sze nie wa run ków
lo ka lo wych i sprzę to wych, wzrost ja ko ści świad czo -

nych usług me dycz nych dla pa cjen tów na sze go re -
gio nu, to przede wszyst kim in we sty cja w woj sko wą
służ bę zdro wia, za pew nie nie bez pie czeń stwa
i wzmoc nie nie Sił Zbroj nych RP na za cho dzie kra ju.

Doktor Au re lia Ostrow ska, Dy rek tor De par ta -
men tu Woj sko wej Służ by Zdro wia MON pod kre śli -
ła, że 105. Kre so wy Szpi tal Woj sko wy w Ża rach jest
bar dzo waż nym punk tem na ma pie kra ju. Nie tyl ko
ze wzglę du na bli skość jed nej z naj więk szych dy wi -
zji pan cer nych w Pol sce, ale tak że ja ko uczest ni czą -
cy w za bez pie cze niu me dycz nym żoł nie rzy wojsk
so jusz ni czych i za pew ni ła, że „nie jest to ostat nia te -
go ty pu po moc, a wręcz prze ciw nie, szpi tal w Ża -
rach bę dzie mógł li czyć na dal sze wspar cie,
po nie waż po ten cjał jest ogrom ny”.

– Pa mię taj my, że szpi tal w Ża rach to jest bar dzo
waż ny punkt na ma pie Pol ski. Nie tyl ko dla te go, że
zaj mu je my się le cze niem pa cjen tów – jed na trze cia
miesz kań ców wo je wódz twa lu bu skie go le czy się tu -
taj, w na szym szpi ta lu, ale też dla te go, że Ża ry i oko -
li ce są to miej sca sta cjo no wa nia wojsk
so jusz ni czych z któ ry mi współ pra cu je my, a tak że
na szych żoł nie rzy z Sił Zbroj nych. (…) Jest to bar -

Żary – In we sty cja w Woj sko wą
Służ bę Zdro wia

Blok ope ra cyj ny chi rur gii
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dzo waż ny mo ment, bar dzo waż na in we sty cja.
Ze swo jej stro ny mo gę po wie dzieć, że mam na dzie -
ję, że jest to po czą tek ko lej nych in we sty cji w tym
miej scu. Szpi tal ma ogrom ny po ten cjał, więc trze ba
ten po ten cjał wy ko rzy stać – po wie dzia ła dr Au re lia
Ostrow ska, Dy rek tor DWSZ.

Po świę ce nia do ko nał Bi skup Die ce zji Zie lo no -
gór sko – Go rzow skiej Ta de usz Li tyń ski, któ ry w cie -
płych sło wach, skie ro wa nych do pra cow ni ków
szpi ta la, po dzię ko wał im za trud i opie kę nad cho -
ry mi, za po świę ce nie i wy trwa łość oraz ży czył wie le
sił do dal szej pra cy. W spo tka niu udział wzię ła rów -
nież p.o. Za stęp cy Dy rek to ra ds. służb mun du ro -
wych LOW NFZ Pa ni Mar ta Cal, któ ra wska za ła, że
in we sty cja w cen tra li za cję od dzia łów za bie go wych
bę dzie wpły wa ła na po lep sze nie ja ko ści i bez pie -
czeń stwa usług me dycz nych.

W no wym bu dyn ku od mar ca br. swo ją dzia łal -
ność roz po czął Od dział Chi rur gii Ogól nej z Pod od -
dzia łem Chi rur gii On ko lo gicz nej i Uro lo gii. Pod czas
wi zy ta cji o moż li wo ściach blo ku ope ra cyj ne go w le -
cze niu chi rur gicz nym oraz o pla nach dal sze go roz -
wo ju chi rur gii w na szej pla ców ce opo wia dał
Kie row nik od dzia łu lek. Zdzi sław Ogro dow czyk,
spe cja li sta chi rur gii ogól nej. M.in. współ pra ca w za -
kre sie blo ków ope ra cyj nych chi rur gii i or to pe dii,
pod gląd sal ope ra cyj nych za po mo cą ka mer to nie
tyl ko moż li wość or ga ni za cji szko leń, bez za kłó ca -
nia pra cy spe cja li stom, i pre zen ta cji dla szer sze go

gro na od bior ców, to przede wszyst kim bu do wa nie
no wo cze snych stan dar dów i bez pie czeń stwo
na naj wyż szym po zio mie.

O pro wa dze niu le cze nia pa cjen tów po zo sta ją -
cych w sta nach cięż kich, w śpiącz kach far ma ko lo -
gicz nych i nie pew nie ro ku ją cych mó wił wie lo let ni
Or dy na tor Od dzia łu Ane ste zjo lo gii i In ten syw nej Te -
ra pii lek. Zdzi sław Łac ny, spe cja li sta ane ste zjo lo gii
i in ten syw nej te ra pii, któ ry już nie ba wem roz pocz -
nie pra cę w no wej lo ka li za cji.

Oprócz od dzia łów w no wej lo ka li za cji swo je
miej sce zna la zła cen tral na ste ry li za tor nia, a już
wkrót ce uru cho mio ne zo sta ną tak że pra cow nie en -
do sko po we.

– Jest to mo ment hi sto rycz ny. Te od dzia ły bę dą
słu ży ły na szym pa cjen tom, pa cjen tom Zie mi Lu bu -
skiej, przez wie le lat. Sta ra li śmy się ze wszyst kich
sił, aby te od dzia ły wy po sa żyć w jak naj lep szy
sprzęt, któ ry bę dzie speł niał wszel kie kry te ria, do le -
cze nia na wet tych naj trud niej szych cho rób – mó wi
płk lek. Ar tur Lip czyń ski, Ko men dant 105. Kre so we -
go Szpi ta la Woj sko we go.

In we sty cja zre ali zo wa na zo sta ła ze środ ków
MON w ra mach za da nia: Roz bu do wa bu dyn ku nr 5
o Od dział Chi rur gii Ogól nej etap I i II.

mgr Justyna Wróbel-Gądek
Rzecznik Prasowy 105. Kresowego Szpitala

Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach

Płk lek. Ar tur Lip czyń ski Ko men dant 105. Kre so we go Szpi ta la Woj sko we go z Przy chod nią SPZOZ w Ża rach
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1 sierp nia 2021 r. upły wa już 77. rocz ni ca wy bu -
chu po wsta nia w War sza wie, naj bar dziej krwa -

we go i oku pio ne go naj więk szą ilo ścią ofiar star cia
z udzia łem Pol skich Sił Zbroj nych pod czas II woj ny
świa to wej. Upły wa ją cy czas, któ ry sprzy ja za bliź nia -
niu ran, nie spo wo do wał wy ga sze nia wiel kie go na -
ro do we go spo ru o sens, koszt i od po wie dzial ność
do wód ców za ten bez przy kład ny w hi sto rii spo sób
re ali za cji swo ich ce lów po li tycz nych. Ma jed nak
zna czą cy wpływ na świa do mość osób wy cho wy wa -
nych w du chu pa trio tycz nym i za in te re so wa nych hi -
sto rią, gdyż sprzy ja stop nio we mu po sze rza niu
per spek ty wy po przez po zy ski wa nie wie dzy, za po -
zna wa nie się z no wy mi pu bli ka cja mi, ma te ria ła mi
źró dło wy mi, czy na wet moż li wość kon tak tu z bez -
po śred ni mi uczest ni ka mi te go wy da rze nia.

Ja ko bar dzo mło dzi lu dzie, har ce rze Huf ca ZHP
im. Sza rych Sze re gów, do sko na le uzbro je ni na kur -
sie za stę po wych w wie dzę nie tyl ko o Or lę tach Lwow -
skich, ale przede wszyst kim o chło pa kach z „Zoś ki”
i „Pa ra so la”, 1 sierp nia po ca ło noc nej po dró ży po -
cią giem znaj do wa li śmy się w War sza wie. W na szym

ma łym mia stecz ku na Dol nym Ślą sku w tym dniu pa -
no wał tyl ko spo kój i bło gie le ni stwo, co wy jąt ko wo
kon tra sto wa ło ze sto li cą, gdzie zo ba czy li śmy na Po -
wąz kach nie mal świę to na ro do we, choć prze cież
wów czas nie ofi cjal ne, od dol ne. Nie prze bra ne tłu my
lu dzi, w tym ty sią ce po wstań ców (nie człon ków Grup
Re kon struk cyj nych, tyl ko praw dzi wych żoł nie rzy)
z opa ska mi na rę kach, głów nie z li ter ka mi WP lub AK
i na zwą zgru po wa nia czy od dzia łu, zda rza ły się tak -
że, choć rza dziej, ozna cze nia PAL, AL, NSZ. Na gle
na ży wo wi dzie li śmy na szych bo ha te rów, o któ rych
do ko na niach za czy ty wa li śmy się we wspa nia łych
książ kach („Zoś ka i Pa ra sol”, „Pa mięt ni ki batalionu
Zoś ka”, „By li śmy żoł nie rza mi Pa ra so la”, „Ak cja
pod Ar se na łem” etc.), star szych już Pań i Pa nów, któ -
rzy wów czas jesz cze dziar sko uczest ni czy li w uro czy -
sto ściach. By ło dla nas wiel kim ho no rem
i za szczy tem sta nąć nie mal ra mię w ra mię z le gen -
dar nym gen. Ja nem Ma zur kie wi czem „Ra do sła wem”
(au to graf ma my do dzi siaj), ale tak że in ny mi po -
wstań ca mi, któ rych pseu do ni my zna li śmy na pa -
mięć: „Świ stem”, „Le ną”, „Ka mą”, „Mi siem” i set ką

„…na kolanach
przed walczącą Warszawą…”
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in nych. W od róż nie niu od współ cze snych rocz ni co -
wych ce le bra cji, nie by ło wów czas tłu mu dzien ni ka -
rzy, ty się cy ochro nia rzy i po li cjan tów, lecz zja wia li się
tyl ko ci, dla któ rych świę tym obo wiąz kiem sta ło się
wy ra ża nie sza cun ku i czci po le głym po wstań com.
Praw dzi wie nie za po mnia ne chwi le, któ re po zo sta ną
z na mi na za wsze. W tam tych cza sach ża ło wa li śmy,
iż nie by ło nam da ne uro dzić się wcze śniej, bo ocza -
mi wy obraź ni wi dzie li śmy się ubra nych w pan ter ki,
idą cych z bu tel ka mi z ben zy ną na nie miec kie czoł gi
bądź prze ci na ją cych ka bel go lia ta, co wy da wa ło nam
się wspa nia łą przy go dą. Gdy za czę li śmy oma wiać
na sze ma rze nia, do roz mo wy włą czył się star szy Pan
z opa ską POS „Je rzy ki”, któ ry stwier dził, że nie ma -
my cze go ża ło wać, tyl ko po win ni śmy się cie szyć, bo
on prze nig dy nie chciał by cof nąć się do cza su po -
wsta nia, tyl ko „brud, smród, śmierć i znisz cze nie”.
Przez grzecz ność i sza cu nek dla kom ba tan ta nie po -
le mi zo wa li śmy, lecz póź niej „ko mi syj nie” uzna li śmy,
że to ja kiś „cie nias z in ten den tu ry”, bo ża den chło -
pak z „Ra do sła wa” nie ża ło wał by udzia łu w po wsta -
niu i na pew no z chę cią by po wró cił, by jesz cze raz
prze żyć „63 dni krwi i chwa ły”. O świę ta na iw no ści,
na uspra wie dli wie nie wy pa da wspo mnieć, że u bar -
dzo mło dych na sto lat ków to chy ba nor mal ne.

W mia rę upły wu lat i zdo by wa nia szer sze go za -
so bu wie dzy zro zu mie li śmy rzecz pod sta wo wą, iż
na le ży od dzie lić oce nę sa me go po wsta nia w War -
sza wie, od oce ny po sta wy po wstań ców i lud no ści
cy wil nej. W tym ostat nim przy pad ku, po za nie licz ny -
mi wy jąt ka mi, na le ży z sza cun kiem i czcią po chy lić
się nad bez przy kład nym bo ha ter stwem, po świę ce -
niem, od da niem spra wie po wstań ców oraz he ro icz -
ną po sta wą lud no ści cy wil nej, któ ra prze szła
znacz nie więk szą ge hen nę od woj ska. Jed ną z naj -
pięk niej szych kart swej hi sto rii za pi sa li le ka rze, pie -
lę gniar ki, sa ni ta riusz ki, no szo wi sto łecz nej służ by
zdro wia, któ rzy pra cu jąc w skraj nie trud nych wa run -
kach, bez od po wied niej ilo ści le ków i wy po sa że nia
me dycz ne go, przy bez po śred nim za gro że niu wła -
sne go ży cia, ra to wa li zdro wie i ży cie miesz kań ców
sto li cy. Stra ty w cią gu 63 dni dzia łań bo jo wych wy -
nio sły po nad 200 ty się cy za bi tych. Bez he ro icz ne go
wy sił ku woj sko we go sa ni ta ria tu ilość ofiar by ła by
znacz nie więk sza. Trze ba pod kre ślić, że w cza sie
po wsta nia stra ci ło ży cie wie lu pra cow ni ków służ by
zdro wia, w więk szo ści pie lę gniar ki i sa ni ta riusz ki
gwał co ne oraz be stial sko mor do wa ne przez żoł da -
ków m.in. z Bry ga dy SS-Oberfűhre ra Oska ra Dir le -
wan ge ra czy ukra iń skie go Le gio nu Wo łyń skie go płk.
Pe tro Dia czen ki. Praw dzi wy mi sa ni tar ny mi ba stio na -
mi, któ re za słu że nie prze szły do le gen dy woj sko wej
służ by zdro wia, by ły m.in. Szpi tal Ujaz dow ski, Szpi -
tal Mal tań ski i wie le, wie le in nych.

Nie co ina czej przed sta wia się oce na gen. bryg.
Ta de usza Ko mo row skie go „Bo ra” i je go de cy zji
o pod ję ciu wal ki w War sza wie w sierp niu 1944 r.
Z de tek ty wi stycz ną skru pu lat no ścią i be ne dyk tyń ską
pra co wi to ścią do ko nał jej prof. Jan Cie cha now ski,
wy bit ny hi sto ryk, ale tak że po wsta niec war szaw ski
od zna czo ny dwu krot nie Krzy żem Wa lecz nych.
Słusz nie przy po mniał on, że głów nym ce lem do -
wód cy po win no być zwy cię stwo, któ re na le ży za -
pew nić po przez do sko na łe za pla no wa nie wal ki:
przy go to wa nie żoł nie rzy, do bre wy ekwi po wa nie, za -
pew nie nie ewen tu al ne go wspar cia z ze wnątrz, wy -
bra nie mo men tu ata ku w naj bar dziej do god nej
chwi li. Przy wy pra co wy wa niu, a na stęp nie pod ję ciu
de cy zji o wy bu chu po wsta nia wszyst kie te pod sta -
wo we za sa dy zo sta ły zlek ce wa żo ne, co jest ka ry -
god nym błę dem i za nie cha niem do wód cy AK oraz
je go szta bu. War to przy po mnieć, że plan „Bu rza” mi -
li tar nie wy mie rzo ny w III Rze szę, a po li tycz nie
w ZSRR, był zu peł nie nie uda ną pró bą pod wa że nia
usta leń na szych „wiel kich so jusz ni ków”, Wiel kiej
Bry ta nii, USA i ZSRR, któ rzy na kon fe ren cjach w Te -
he ra nie, a na stęp nie Jał cie, po za ple ca mi pol skie go
Rzą du i ła miąc za sa dy Kar ty Atlan tyc kiej, pod ję li de -
cy zję o po zba wie niu Pol ski jej Kre sów Wschod nich
z ewen tu al ną czę ścio wą re kom pen sa tą w po sta ci
prze ję cia wschod nich pro win cji III Rze szy, lecz z jed -
no cze sną utra tą su we ren no ści po przez zna le zie nie
się w so wiec kiej stre fie wpły wów. Już pierw sze zbroj -
ne wy stą pie nia Ar mii Kra jo wej w Wil nie, a na stęp nie
Lwo wie, gdzie na si żoł nie rze we współ dzia ła niu z Ar -
mią Czer wo ną zdo by li swe mia sta, lecz wkrót ce zo -
sta li aresz to wa ni przez NKWD, wska zy wa ły ja sno, że
dla wiel kich te go świa ta klam ka już za pa dła, a opór
spo wo du je dal sze wy nisz cze nie bio lo gicz ne pol skie -
go na ro du, za któ re go ra cja mi nie uj mie się nikt. Po -
mysł ujaw nia nia się na szych władz i wy stę po wa nia
w ro li go spo da rza przed wkra cza ją cy mi So wie ta mi
oka zał się zu peł nie nie re ali stycz ny i spa lił na pa new -
ce. W mar cu 1944 r. gen. T. Ko mo row ski pod jął
słusz ną de cy zję o wy łą cze niu z „Bu rzy” War sza wy
ce lem unik nię cia znisz cze nia sto li cy i za osz czę dze -
nia cier pień miesz kań com mia sta, co by ło de cy zją
zro zu mia łą i w peł ni wła ści wą. Tym dziw niej sza wy -
da je się lip co wa zmia na te go po sta no wie nia, szcze -
gól nie że do wód ca miał peł ną świa do mość, iż
wy stą pie nia w po tęż nych cen trach pol sko ści (Wil nie,
Lwo wie) za koń czy ły się zu peł nym fia skiem. Wy szko -
le nie kon spi ra cyj ne żoł nie rzy AK w żad nej mie rze nie
od po wia da ło stan dar dom praw dzi we go szko le nia
woj sko we go (z wy jąt kiem za jęć sa ni tar nych), nie
mó wiąc już o do świad cze niu bo jo wym. Za opa trze -
nie w broń i środ ki tech nicz ne by ło na po zio mie dra -
ma tycz nym, szcze gól nie że nie pla nu jąc wal ki
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w sto li cy ca łe uzbro je nie wy sy ła no do wschod nich
okrę gów, to też War sza wa by ła w du żej mie rze roz -
bro jo na. Przed pod ję ciem de cy zji o rozpoczęciu wal -
ki nie na wią za no żad nych kon tak tów z Ar mią
Czer wo ną, co w oczy wi sty spo sób wy ni ka ło z ce lów
po li tycz nych ak cji, ale nie po in for mo wa no tak że so -
jusz ni ków bry tyj skich, czy li nie za pew nio no so bie
przed roz po czę ciem dzia łań żad ne go wspar cia z ze -
wnątrz. De cy zja o mo men cie rozpoczęcia wal ki pod -
ję ta by ła na pod sta wie fał szy wych po gło sek
i zde cy do wa nie przed wcze sna. Trud no spo dzie wać
się suk ce su, je śli w ta ki ama tor ski spo sób pla nu je
się dzia ła nia, li cząc chy ba na ko lej ny „cud nad Wi -
słą”, któ ry jed nak wów czas nie za ist niał. Wła ści wym
ko men ta rzem i oce ną dzia łań do wód cy AK są pa ra -
dok sal nie sło wa SS – Re ichsfűhre ra He in ri cha Him -
m le ra, któ ry na wieść o wy bu chu walk w sto li cy
oświad czył Hi tle ro wi, że „z hi sto rycz ne go punk tu wi -
dze nia to, co ro bią Po la cy, jest dla nas bło go sła wień -
stwem. Za pięć, sześć ty go dni War sza wa, sto li ca,
gło wa, in te li gen cja na ro du, któ ry od sied miu set lat
za gra dzał nam dro gę na Wschód, bę dzie zga szo na”.
Po wsta nie za koń czy ło się cał ko wi tą klę ską, w cią -
gu 63 dni walk zgi nę ło po nad 200 ty się cy miesz kań -
ców War sza wy. Dla po rów na nia Niem cy stra ci li 1570
za bi tych i 9044 ran nych, z cze go ja sno wy ni ka, że
na każ de go za bi te go hi tle row ca przy pa da oko ło 130
za bi tych lub za mor do wa nych Po la ków. Ca ła le wo -
brzeż na War sza wa le gła w gru zach, bez pow rot nie
stra ci li śmy ogrom ną ilość ar chi wa liów, dzieł sztu ki

etc. Wy pa da za dać py ta nie, czy kil ku wy so kich ran -
gą żoł nie rzy mo że po dej mo wać de cy zję, któ rych
skut kiem jest zni we cze nie do ko nań wie lu po ko leń
Po la ków? Czy za te go ty pu de cy zje po win ni po no -
sić od po wie dzial ność, ale nie tyl ko przed Bo giem
i hi sto rią?

Współ cze sne rocz ni ce po wsta nia to dla nas
przede wszyst kim gorz ka re flek sja na te mat kosz -
tów błęd nych de cy zji, a jed no cze śnie za smu ce nie
stop niem mi to lo gi za cji, któ ra nie zwy kłym bo ha ter -
stwem żoł nie rzy sta ra się prze sło nić błę dy i nie roz -
trop ność do wód ców. W sta ro żyt nym Rzy mie łu ki
trium fal ne sta wia no wiel kim zwy cięz com, by opie -
wać ich czy ny i na tym wzor cu bu do wać przy szłe
po ko le nia wiel kich do wód ców. W na szym kra ju
wzo rzec ten zo stał zu peł nie od wró co ny i na pie de -
stał wy no si się prze gra nych, któ rzy jed nak zda niem
twór ców tej nie zbyt roz trop nej mi to lo gii, od nie śli
zwy cię stwo, co praw da tyl ko du cho we i to w oce nie
je dy nie zwo len ni ków te go ty pu al ter na tyw nej wer sji
hi sto rii. Co cie ka we, tra fia ona chy ba bar dziej
do głów mło dych lu dzi niż rze tel na wie dza, gdyż ba -
da jąc spo rą gru pę osób sta ra ją cych się o przy ję cie
do Wojsk Obro ny Te ry to rial nej stwier dzi li śmy, że
na py ta nie kto zwy cię żył pod czas po wsta nia w 1944
r., usły sze li śmy iż Po la cy. Iro nicz nie moż na by rzec,
że dla po pra wie nia sa mo po czu cia na ro do we go być
mo że war to roz cią gnąć pro pa gan dę mi to twór czą
tak że na in ne wy da rze nia hi sto rycz ne, być mo że
wy gra li śmy tak że kam pa nię wrze śnio wą 1939 r.,
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a pio ru nu ją cym suk ce sem za koń czy ło się po wsta -
nie stycz nio we 1863–1864 czy li sto pa do we 1830–
1831? W pol skiej hi sto rii ma my wie le wspa nia łych
i nie kwe stio no wa nych suk ce sów (Obro na Lwo -
wa 1918, Po wsta nie Wiel ko pol skie 1918–
1919, III Po wsta nie Ślą skie 1921, woj na 1920),
trud no zro zu mieć dla cze go ich nie pro mu je my, sku -
pia jąc się na eks po zy cji na szych naj więk szych tra -
ge dii na ro do wych?

1 sierp nia, jak co ro ku, za pa li my znicz przed ta -
bli cą pa mię ci star szych ko le gów, płk. dr. Je rze go
Ro wiń skie go i mjr. lek. Zbi gnie wa Ba dow skie go,
któ rzy po 1945 r. bu do wa li nasz obec ny 105. Kre so -
wy Szpi tal Woj sko wy, a wcze śniej ra to wa li ży cie wie -
lu lu dzi w po wstań czych szpi ta lach po lo wych
w sierp niu i wrze śniu 1944 r. Oni wy wią za li się ze
swo ich obo wiąz ków w spo sób wzo ro wy, to też po -
dob nie jak in nym człon kom po wstań cze go sa ni ta -
ria tu oraz wszyst kim po wstań com, a tak że lud no ści
cy wil nej, na le ży im się sza cu nek i wiecz na pa mięć.

W cią gu po nad czter dzie stu lat prze szli śmy dłu -
gą dro gę od bez kry tycz ne go uwiel bie nia Po wsta nia
War szaw skie go do sta no wi ska, któ re chy ba naj do -
bit niej wy ra ził w ma ju 1945 r. gen. Wła dy sław An -
ders: „Co do po wsta nia w War sza wie mam wręcz
od wrot ną opi nię. Je stem na ko la nach przed wal czą -
cą War sza wą, jed nak sam fakt po wsta nia w War sza -
wie uwa żam za zbrod nię (…) gen. Ko mo row ski
i sze reg in nych osób sta nie na pew no przed są dem
za tak strasz li wie lek ko myśl ne i nie po trzeb ne ofia ry.

Kil ka set ty się cy za bi tych, do szczęt nie zruj no wa na
War sza wa, strasz li we cier pie nia ca łej lud no ści,
znisz czo ny do ro bek kul tu ral ny kil ku wie ków i wresz -
cie cał ko wi te znisz cze nie ośrod ka opo ru na ro do we -
go, co dziś sza le nie uła twia za da nie so wie ty za cji
Pol ski…”[Notatka sporządzona przez gen.
W.Andersa 25.05.1945 r. opublikowana w książce
J. Ciechanowskiego pt. „Wielka Brytania i Polska.
Od Wersalu do Jałty”, Pułtusk-Warszawa 2011,
s. 258–261]. War to głę bo ko prze my śleć te sło wa
wy bit ne go pol skie go do wód cy (znacz nie gor sze go
ja ko po li ty ka), ze swej stro ny mo że my do dać tyl ko
jed no zda nie: Cześć i Chwa ła bo ha ter skim Po -
wstań com oraz lud no ści cy wil nej sto li cy, a przede
wszyst kim za ło gom wszyst kich szpi ta li i punk tów
sa ni tar nych do koń ca he ro icz nie speł nia ją cych swe
za da nie ra to wa nia ży cia i zdro wia lu dzi.

Dr n. med. Zbi gniew Ko po ciń ski,
Dr n. med. Krzysz tof Ko po ciń ski

105. Kre so wy Szpi tal Woj sko wy z Przy chod nią
SPZOZ w Ża rach

Tablica ku czci lekarzy-oficerów powstańców
warszawskich w 105. Kresowym Szpitalu
Wojskowym w Żarach odsłonięta w 2015 r., autorzy
projektu i pomysłodawcy K. Z. Kopocińscy
(fot. Z. Kopociński)
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Wdniach 28–30.05.2021r. od by ła się XIV Kon fe ren -
cja Na uko wo -Szko le nio wa Woj sko wych Le ka rzy

Den ty stów. Tra dy cyj nie go ści li śmy w Ju ra cie, a miej -
scem spo tka nia był ho tel Li do.

Or ga ni za to ra mi Kon fe ren cji by li: SPS Me dia,
Woj sko wy In sty tut Me dy cy ny Lot ni czej i Ko mi sja
Sto ma to lo gicz na Ra dy Le kar skiej Woj sko wej Izby
Le kar skiej.

Spo tka nie za pla no wa ne by ło prak tycz nie na ter -
min ma jo wy 2020 ro ku, ale sy tu acja pan de micz na
zmu si ła nas do je go prze su nię cia. Do koń ca nie by -
li śmy prze ko na ni do te go, że uda się prze pro wa dzić
Kon fe ren cję i w tym ro ku. Ale uda ło się. Oczy wi ście
or ga ni za to rzy mu sie li speł nić wszyst kie za le ce nia od -
no śnie szko leń me dycz nych, któ re dla gru py za wo -
do wej le ka rzy i le ka rzy den ty stów by ły co raz bar dziej
ła ska we i cią gle się zmie nia ły, gdyż ogła sza no zno -
sze nia po szcze gól nych ogra ni czeń zwią za nych
z pan de mią. Oczy wi ście i tak na dwa dni przed roz -
po czę ciem spo tka nia ho tel od wie dzi ła de le ga cja lo -

kal ne go sa ne pi du, ale nie zgło si li za strze żeń od no -
śnie or ga ni za cji. By li śmy chy ba jed nymi z pierw szych
w kra ju, któ rym uda ło się po rocz nej prze rwie zor ga -
ni zo wać ta kie spo tka nie. Oba wia li śmy się o fre kwen -
cję, ale jak się oka za ło zu peł nie nie po trzeb nie.
W Kon fe ren cji wzię ło udział ok. 100 le ka rzy den ty -
stów i le ka rzy. Ci ostat ni by li nie tyl ko wy kła dow ca -
mi. Uczest ni ka mi spo tka nia by li le ka rze den ty ści
z ca łe go kra ju i to nie tyl ko człon ko wie WIL.

Po krót ko trwa ją cym otwar ciu Kon fe ren cji roz po -
czę ła się pierw sza se sja wy kła do wa, któ rą roz po -
czę ła prof. Ha li na Paw lic ka wy kła dem o no wych
tech no lo giach zmie nia ją cych stan dar dy w le cze niu
en do don tycz nym. Na stęp nie dr n. med. Mi chał Pau -
lo po dzie lił się swo imi uwa ga mi od no śnie dia gno -
zo wa nia ro dza ju bó lu w sto ma to lo gii.

Ma gi ster Re na ta Dzie dzic ka przed sta wi ła naj now -
sze me to dy re ge ne ra cji szkli wa i zę bi ny oraz sku tecz -
ne go usu wa nia nad wraż li wo ści. Ostat ni wy kład
w pierw szym dniu na sze go spo tka nia wy gło si ła

XIV Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa
Wojskowych Lekarzy Dentystów



mgr Ewa Ma zur -Paw łow ska na te mat praw nych
aspek tów pro wa dze niu ga bi ne tu sto ma to lo gicz ne go.
Jej wy kład do ty czył pro wa dze nia do ku men ta cji me -
dycz nej, zgód pa cjen tów i RODO.

Dzień za koń czy ła ko la cja przy gril lu.
W dniu na stęp nym (29.05.2021 r.) se sję wy kła -

do wą roz po czął lek. dent. Wi told Po po wicz wy kła -
dem po rów nu ją cym mi kro chi rur gię en do don tycz ną
i re sek cję kla sycz ną.

Na stęp nie dr n. med. Prze my sław Mich na omó wił
spe cy fi kę znie czu le nia ogól ne go w za bie gach z za kre -
su sto ma to lo gii ogól nej, chi rur gii sto ma to lo gicz nej
i szczę ko wo -twa rzo wej. Dwa ko lej ne wy kła dy po ru sza -
ły te mat im plan to pro te ty ki. Lek. dent. Re mi giusz Bu dził -
ło mó wił o ob cią że niach po je dyn cze go im plan tu
przy za sto so wa niu naj now szych tech nik i ma te ria łów,

a lek. dent. Ma riusz Cię cia ra jak uni kać po wi kłań w le -
cze niu im plan to pro te tycz nym.

Koń czą cym se sję by ło wy stą pie nie lek. dent. An -
drze ja Ci sły, wi ce pre ze sa Na czel nej Ra dy Le kar -
skiej, z wy kła dem „Czy biu ro kra cja od pu ści?”
Sku pił się przede wszyst kim na pra cach zwią za nych
z wpro wa dza niem elek tro nicz nej do ku men ta cji me -
dycz ne, o obo wiąz ku po sia da nia se pa ra to rów amal -
ga ma tu i kas fi skal nych.

Dzień i ca łą Kon fe ren cję za koń czy ła wspól na,
uro czy sta ko la cja wszyst kich uczest ni ków, wy kła -
dow ców i or ga ni za to rów. Pla nu je my w przy szłym ro -
ku po now ne spo tka nie w Ju ra cie. XV Kon fe ren cja
zo sta ła za pla no wa na na 3–5.06.2022 r.

lek. dent. Jacek Woszczyk

XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Wojskowych Lekarzy Dentystów
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Pa ni pro fe sor Kry sty na Grzy bow ska i płk pro fe -
sor An drzej Grzy bow ski by li je dy nym pro fe sor skim
mał żeń stwem w Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej.
Ich uro czy sto ści ju bi le uszo we w Ra dzie Wy dzia łu
Le kar skie go UM, z róż nych wzglę dów, nie od by ły
się. Uzna łem jed nak, iż na le ży Ich syl wet ki przy bli -
żyć Sza now nym Pa niom i Pa nom – Czy tel ni kom
„Skal pe la”.

Pa ni Kry sty na Grusz czyń ska – stu dent ka AM
i pan An drzej Grzy bow ski – stu dent WAM po zna li
się 29 stycz nia 1962 r. w cza sie eg za mi nu w Kli ni ce
Fty zja trii AM i WAM kie ro wa nej przez prof. Ja na
Stop czy ka (szpi tal przy ul. Ko sy nie rów Gdyń skich
w Ło dzi). W 1963 r. za war li zwią zek mał żeń ski.

Doktor hab. n. med. prof. nadzw. Kry sty na Grzy bow ska
(ur. 1938 r.), pe dia tria, ga stro en te ro lo gia dzie cię ca

Kry sty na Grusz czyń ska uro dzi ła się 26 czerw -
ca 1938 r. w Pa bia ni cach. Świa dec two ma tu ral ne
uzy ska ła w pa bia nic kim II Li ceum To wa rzy stwa Przy -

ja ciół Dzie ci w 1955 r., a dy plom le ka rza w Aka de mii
Me dycz nej w Ło dzi w 1963 r. Staż przed i po dy plo -
mo wy od by ła w Cie cha no wie, do kąd mał żo nek zo -
stał skie ro wa ny do jed nost ki woj sko wej.
W la tach 1965–1976 pra co wa ła w Ło dzi w przy chod -
ni, a na stęp nie w Szpi ta lu Pe dia trycz nym im. J. Kor -
cza ka, peł niąc w nim obo wiąz ki asy sten ta,
st. asy sten ta oraz kie row ni ka Po rad ni Dzie cię cej.
W 1976 r. zo sta ła na uczy cie lem aka de mic kim w Kli -
ni ce Cho rób Dzie ci WAM. Dok to rat uzy ska ła
w 1981 r. na pod sta wie pra cy pt.: „Ba da nia wchła -
nia nia je li to we go u nie mow ląt z wa da mi wro dzo ny -
mi prze wo du po kar mo we go” – pro mo tor prof. dr
hab. med. I. Pła ne ta-Ma łec ka. W 1994 r. zo sta ła dok -
tor ha bi li to wa ną – ty tuł pra cy: „Mor fo lo gicz no – czyn -
no ścio we i im mu no lo gicz ne ba da nia bło ny ślu zo wej
je li ta cien kie go u dzie ci z wrzo dzie ją cym za pa le niem
je li ta gru be go”, opie kun: prof. I. Pła ne ta Ma łec ka.
Od 1999 r. jest pro fe so rem nad zwy czaj nym.

W II Kli ni ce Pe dia trii WAM, a na stęp nie I Kli ni ce Pe -
dia trii i Ga stro en te ro lo gii Cen trum Zdro wia Mat ki Po -

Z kart historii Wojskowej
Akademii Medycznej (cz. IX)

Pa ni pro fe sor Kry sty na Grzy bow ska i płk pro fe sor An drzej Grzy bow ski



Najstarsi profesorowie Wojskowej Akademii Medycznej
i ich jubileusze
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lki peł ni ła funk cję zastępcy kie row nik kli ni ki. Od 2002 r.
pra co wa ła w Kli ni ce Pe dia trii, Kar dio lo gii Pre wen cyj -
nej i Im mu no lo gii Wie ku Roz wo jo we go Wy dzia łu Woj -
sko wo-Le kar skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go,
a w la tach 2006–2011 by ła kie row ni kiem Za kła du Ży -
wie nia Kli nicz ne go w Ka te drze Me dy cy ny We wnętrz -
nej UM. W Wy dzia le Na uk o Zdro wiu UM by ła
peł no moc ni kiem dzie ka na dla kie run ku „Die te ty ka”.

W la tach 2007–2011 by ła pro dzie ka nem wy dzia -
łu w Wyż szej Szko le Biz ne su i Na uk o Zdro wiu w Ło -
dzi. Od 2014 r. jest eta to wym na uczy cie lem
aka de mic kim w Byd go skiej Szko le Wyż szej.

Prze by wa ła na sta żach w uni wer sy tec kich kli ni -
kach pe dia trycz nych w Bu da pesz cie, Bonn i Stut t -
gar cie. Współ re ali zu jąc czte ry gran ty KBN bra ła
udział w mię dzy na ro do wych i eu ro pej skich kon gre -
sach, mie dzy in ny mi w: Los An ge les, San tia go de
Chi le, Ber li nie, Wied niu, Pa ry żu, Am ster da mie.

By ła pro mo to rem 6 dok to ra tów, kie row ni kiem
spe cja li za cji z pe dia trii sze ścior ga le ka rzy. Opu bli -
ko wa ła 196 prac, opra co wa ła roz dzia ły w dwóch
pod ręcz ni kach.

Bra ła ak tyw ny udział w or ga ni za cji kon gre su
i sym po zjum Ga stro en te ro lo gii Dzie cię cej, IV Dni
En do sko pii Dzie cię cej, Sym po zjum Sek cji Nie swo -
istych Za pa leń Je lit Pol skie go To wa rzy stwa Ga stro -
en te ro lo gii, He pa to lo gii i Ży wie nia Dzie ci.

Wcho dzi ła w skład Ko mi te tu Re dak cyj ne go cza -
so pi sma „Pe dia tria Współ cze sna – Ga stro en te ro lo -
gia – He pa to lo gia – Ży wie nie Dzie ci”.

W la tach 1998–2008 prze wod ni czy ła Sek cji Nie -
swo istych Za pa leń Je lit Pol skie go To wa rzy stwa Ga -
stro en te ro lo gii, He pa to lo gii i Ży wie nia Dzie ci.

By ła człon kiem Za rzą du Sek cji Ga stro en te ro lo gii
Dzie cię cej Pol skie go To wa rzy stwa Pe dia trycz ne go.

Wraz z ro dzi ną cho dzi ła po pol skim Pod ha lu
i upra wia ła nar ciar stwo.

Syn Ra fał jest dok to rem, dy rek to rem Cen trum In -
for ma ty ki Po li tech ni ki Łódz kiej, a dru gi Piotr oku li -
stą, sze fem Cen trum Oku li sty ki „Oko Dziec ka”.

Płk prof. dr hab. med. An drzej Grzy bow ski (ur. 1937 r.),
epi de mio lo gia, mi kro bio lo gia le kar ska

An drzej Grzy bow ski uro dził się 20 ma ja 1937 r.
w Czę sto cho wie. W 1954 r. ukoń czył w Ko lusz kach
Li ceum Ogól no kształ cą ce im. H. Sien kie wi cza,
z wy róż nie niem i dy plo mem „Przo dow ni ka na uki”.
Po ro ku roz po czął stu dia w Fa kul te cie Woj sko -
wo – Le kar skim Aka de mii Me dycz nej w Ło dzi.

Na pierw szych la tach stu diów wraz z in nym rocz -
ni ka mi kwa te ro wał, w spar tań skich wa run kach,
w czte ro pię tro wym obiek cie Woj sko we go Cen trum
Wy szko le nia Me dycz ne go na ro gu ulic Obroń ców

Sta lin gra du (ak tu al nie Le gio nów) i Za kąt nej (ak tu al -
nie kpt. Ste fa na Po go now skie go). Sa le, z pie cem
po środ ku, mie ści ły po kil ku dzie się ciu pod cho rą -
żych, nie by ło wy dzie lo nych miejsc do na uki wła -
snej, w „ła zien ce” bez ogrze wa nia znaj do wa ły się
dłu gie me ta lo we ko ry ta, a to a le ty ku ca ne.

Obiekt ten zbu do wa no w la tach 1891–1892 dla
wojsk ko zac kich, a na stęp nie sta cjo no wał w nim ba -
ta lion ar ty le rii wojsk ro syj skich. Po I WŚ na le żał
do 31. puł ku Strzel ców Ka niow skich, a po II WŚ zo -
stał prze ję ty przez WCWM. Pod cho rą żo wie
„ochrzci li” go na zwą „Ba sty lia”. Wszyst ko by ło
na miej scu: ko men da Fa kul te tu Woj sko wo-Me dycz -
ne go, sto łów ka, du ża sa la od praw, ma ga zy ny żyw -
no ścio wy i mun du ro wy oraz… areszt (dru gi areszt
tzw. gar ni zo no wy znaj do wał się obok, przy ul. Je -
rze go; z cza sem prze nie sio no go na uli cę Brzeź ną).
Kil ka lat te mu opusz czo ny mo loch zo stał wy bu rzo -
ny i w tym miej scu wy bu do wa no du ży apar ta men -
to wiec.

W „Ba sty lii” w paź dzier ni ku 1956 r. od by wa ła się
od pra wa kil ku rocz ni ków pod cho rą żych (sam w nich
ja ko pod cho rą ży pierw sze go ro ku, jesz cze
przed pro mo cją, uczest ni czy łem) o cha rak te rze po -
li tycz nym. By ła ona zwią za na z ogól ną at mos fe rą
w kra ju, uczest ni czy li w niej, źle zresz tą przy ję ci,
przed sta wi cie le WAT (ofi cer i dwóch stu den tów),
oraz dwie dzien ni kar ki z re dak cji war szaw skiej
„Sztan da ru Mło dych”. Na od pra wie (ma sów ce) za -
nim roz po czę ły się burz li we prze mó wie nia na gle
spadł por tret mar szał ka K. Ro kos sow skie go. Ofi cer
po li tycz ny o pseu do ni mie „Ma zak” zo stał za krzy cza -
ny i nie do pusz czo ny do gło su. By li śmy za szo ko wa -
ni i zdez o rien to wa ni, prze cież ofi ce ro wie In for ma cji
Woj sko wej cią gle „nad wszyst kim czu wa li”. Nie po -
kój nasz wzrósł, gdy za kil ka dni wy da no nam, w ra -
mach in dy wi du al ne go wy po sa że nia, heł my.

Roz po czę ły się tak że bez pre ce den so we gło dów -
ki – pod cho rą żo wie pro wa dze ni szy kiem na śnia da -
nie, czy obiad od ma wia li je dze nia. Straj ki na zwa ne
„gło do wy mi” mia ły spo ra dycz nie miej sce jesz cze
w 1957 i 1958 r. Wg re la cji A. Grzy bow skie go 3 ma -
ja 1958 r. do WCWM przy je cha ło kil ku dzie się ciu ofi -
ce rów z War sza wy (w tym ge ne ra ło wie), któ rzy
sto jąc nad pod cho rą ży mi, gro żąc kon se kwen cja mi
wy da la nia ze stu diów, bez sku tecz nie wy mu sza li
kon sump cję. Po za „aspek tem po li tycz nym”, naj -
waż niej szy po stu lat pod cho rą żych do ty czył awan -
so wa nia do stop nia pod po rucz ni ka po trze cim ro ku
stu diów, wzo rem Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej.
Ta bez pre ce den so wa ak cja pod cho rą żych Fa kul te -
tu Woj sko wo Me dycz ne go skoń czy ła się hi sto rycz -
nym suk ce sem. Awan so wa no, w kil ku ter mi nach,
na po cząt ku do stop nia cho rą że go, na stęp nie pod -
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po rucz ni ka, wszyst kich pod cho rą żych po ukoń czo -
nym trze cim ro ku stu diów. Pierw sza pro mo cja
do stop nia cho rą że go od by ła się 22 grud nia 1956 r.
w obiek cie WCWM przy ul. Że li gow skie go 7/9 (pro -
mo tor płk lek. Ar tur Pech ner – ko men dant WCWM).
Po raz ostat ni awan so wa no pod cho rą żych 3 paź -
dzier ni ka 1958 r., w dniu pierw szej in au gu ra cji ro ku
aka de mic kie go w Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej
(pro mo tor: gen. bro ni Je rzy Bor dzi łow ski szef Szta -
bu Ge ne ral ne go WP, wi ce mi ni ster Obro ny Na ro do -
wej. Na woj nie stra cił dłoń i część pra wej koń czy ny,
sza blę trzy mał w le wej rę ce).

Kil ku oso bo wa gru pa straj ku ją cych z pod cho rą -
żym A. Grzy bow skim, za nim do stą pi ła te go awan -
su, zo sta ła w lip cu 1958 r. uka ra na aresz tem, a ka rę
od by li w ra mach let nie go urlo pu. Ośmie li li się bo -
wiem wy słać skar gę do Głów ne go Za rzą du Po li tycz -
ne go WP, w spra wie opóź nie nia awan so wa nia, a wg
po kręt nych na ten czas „praw”, żoł nierz miał pra wo
na pi sać skar gę bez po śred nio do GZP, ale in dy wi -
du al nie, nie zbio ro wo.

Mło dzi ofi ce ro wie – stu den ci za miesz ka li w kom -
for to wych, jak na do tych cza so we, wa run kach
w suk ce syw nie od da wa nych do użyt ku „aka de mi -
kach” WAM przy ul. Źró dło wej 52. Nie któ rzy wy naj -
mo wa li miesz ka nia na mie ście.

Po wyż sze zda rze nia straj ko we przy pa dły na okres
spra wo wa nia funk cji ko men dan ta WCWM przez płk.

lek. Ar tu ra Pech ne ra (XI/1954 r. – XII/1956 r., wkrót ce
wy je chał do Izra ela), płk. lek. Ta de usza Moc kał łę
(1956–1957) oraz od stycz nia 1958 r. płk lek. Cze sła -
wa Pół to ra ka. Ko men dan tem Fa kul te tu Woj sko -
wo-Me dycz ne go WCWM był do 1958 r. płk lek. Ste fan
Ce le jow ski.

A. Grzy bow ski po ukoń cze niu stu diów oraz dwu -
let nim sta żu przed i po dy plo mo wym przez dwa la ta
(1964–1965) peł nił obo wiąz ki le ka rza/st. le ka rza
w III Ber liń skim Puł ku Zme cha ni zo wa nym w Cie cha -
no wie. Po wró cił do Ło dzi i w la tach 1965–1995 w Ka -
te drze Mi kro bio lo gii Le kar skiej WAM zaj mo wał ko lej ne
sta no wi ska na uczy cie la aka de mic kie go (od asy sten -
ta do do cen ta). Prze by wał na sta żach w Woj sko wej
Aka de mii Me dycz nej w Le nin gra dzie, oraz w Uni wer -
sy te cie w Bu da pesz cie. W 1972 r. uzy skał dok to rat
na pod sta wie pra cy pt.: „Ba da nia nad me cha ni zmem
im mu no ge ne zy u zwie rząt pod da nych dzia ła niu ni -
skiej daw ki pro mie nio wa nia jo ni zu ją ce go” (pro mo tor
prof. Jan Cho mi czew ski). W tej sa mej ka te drze wy ko -
nał pra cę ha bi li ta cyj ną – „Zmia ny czyn no ścio we i mor -
fo lo gicz ne gra nu lo cy tów, ja ko na stęp stwo dzia ła nia
an ty ge nów” – na pod sta wie któ rej, oraz do rob ku na -
uko we go w Ra dzie Na uko wej Pań stwo we go Za kła du
Hi gie ny w War sza wie, otrzy mał sto pień dok to ra ha bi -
li to wa ne go (1989 r.). Ty tuł pro fe so ra na uk me dycz nych
otrzy mał w ro ku 1996. W la tach 1990–1995 był kie row -
ni kiem Za kła du Me dy cy ny Za po bie gaw czej WAM.

Promocja 3.10.1958 r. A. Grzybowski trzeci od prawej. Promuje gen. J. Bordziłowski,
asystuje kpt. Kwiatkowski – oficer polityczny
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W ro ku 1995 za koń czył za wo do wą służ bę woj -
sko wą i, w dro dze kon kur su, ob jął kie row nic two Ka -
te dry Hi gie ny i Epi de mio lo gii Aka de mii Me dycz nej
w Ło dzi (po pro fe so rze Hen ry ku Ra fal skim). Pra cę
w Uni wer sy te cie Me dycz nym za koń czył w 2012 r.

Wy kła dał przed miot „Pod sta wy ży wie nia czło -
wie ka i die te ty ki” na Wy dzia le Bio tech no lo gii i Na uk
o Żyw no ści Po li tech ni ki Łódz kiej (2007–2014) oraz
w Wyż szej Szko le Biz ne su i Na uk o Zdro wiu w Ło -
dzi. Pra cu je w Byd go skiej Szko le Wyż szej.

Jest au to rem 278 prac na uko wych oraz au to rem
roz dzia łów w opra co wa niach zwar tych, mię dzy in -
ny mi: Jó zef Ku bi ca (red.) „Epi de mio lo gia woj sko -
wa”, wyd. MON, 1992 r.; Zbi gniew Je thon (red.)
„Me dy cy na za po bie gaw cza i śro do wi sko wa”, wyd.
PZWL, 1996 r. Wy pro mo wał 8 dok to rów na uk me -
dycz nych, był opie ku nem jed nej pra cy ha bi li ta cyj -
nej i kie row ni kiem spe cja li za cji 25 osób.

Wcho dzi w skład Ra dy Re dak cyj nej cza so pi sma
„Pro ble my Hi gie ny i Epi de mio lo gii”.

Od 2003 jest człon kiem Ra dy Na uko wej In sty tu -
tu Me dy cy ny Pra cy w Ło dzi. Był kon sul tan tem wo -
je wódz kim ds. epi de mio lo gii (1999–2005 r.)

Był człon kiem Za rzą du Głów ne go Pol skie go To -
wa rzy stwa Mi kro bio lo gów, wi ce pre ze sem OŁ Pol -
skie go To wa rzy stwa Epi de mio lo gów i Le ka rzy
Cho rób Za kaź nych, prze wod ni czą cym OŁ Pol skie go
To wa rzy stwa Hi gie nicz ne go. W ro ku 1991 współ two -
rzył Ogól no pol skie Ko le gium Kie row ni ków Ka tedr Hi -
gie ny, Epi de mio lo gii i Me dy cy ny Za po bie gaw czej,
a w la tach 1997–1999 prze wod ni czył te mu gre mium.

Zo stał lau re atem na gro dy ze spo ło wej II° mi ni stra
Obro ny Na ro do wej.

2 czerw ca 1991 r. uczest ni czył z mał żon ką w hi -
sto rycz nym spo tka niu Pa pie ża Ja na Paw ła II z Woj -
skiem Pol skim w Ze grzu Po mor skim.

Upra wiał tu ry sty kę i nar ciar stwo.
Wnucz ka Jo an na jest ar chi tek tem, Ju lia stu dent -

ką me dy cy ny, a Łu kasz stu diu je na Wy dzia le In for -
ma ty ki Po li tech ni ki Łódz kiej.

Pań stwo Grzy bow scy miesz ka ją w uro czym za -
kąt ku w Ro sa no wie k. Zgie rza, w god nej po dzi wu
sym bio zie z fau ną i flo rą.

Źró dła
In for ma cja oso bi sta.
Wi told Jar no, Prze my sław Wa in gert ner (re dak -

to rzy). Bu dow nic two woj sko we w Ło dzi. Dom Wy -
daw ni czy Księ ży Młyn. Wyd. I. Łódź. 2016 r.

Cze sław Je śman, 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. 2004 r.

Je rzy Mił kow ski, Woj sko wa Aka de mia Me dycz -
na. Pa mięt nik Aka de mic ki. Spar ta cus. 1997 r.

Po dzię ko wa nie. Moi Ko le dzy: Sta ni sław Gło -
wacz, Eu ge niusz Mię koś, Ro man Mil kie wicz, Zdzi -
sław Raj ca, Le szek Wa la sek ze chcą przy jąć
po dzię ko wa nie za kon sul ta cyj ne roz mo wy do ty czą -
ce „wy da rzeń” w WCWM.

Post Scrip tum
W bio gra mach ogra ni czy łem się z re gu ły do po da -

nia da ty (ro ku) jed nej no mi na cji pro fe sor skiej, co moż -
na uznać za nie ści słość, a przez nie któ rych
za krzyw dzą ce. W cza sach PRL po ha bi li ta cji uzy ski -
wa ło się w uczel ni sta no wi sko do cen ta, a po pew nym
cza sie wszczy na ło po stę po wa nie o nada nie ty tu łu pro -
fe so ra nad zwy czaj ne go. W uczel ni pro fe sor nad zwy -
czaj ny był po pro stu pro fe so rem, któ ry wzbo ga ciw szy
swój do ro bek na uko wy mógł zo stać pro fe so rem zwy -
czaj nym (a w uczel ni po pro stu w dal szym cią gu pro -
fe so rem). Po zmia nach ustro jo wych i ko lej nych
usta wach o szkol nic twie wyż szym tryb po stę po wa nia
zmie nio no. Po ko lo kwium ha bi li ta cyj nym (za twier dzo -
nym przez Cen tral ną Ko mi sję ds. Stop ni i Ty tu łów,
CKK; od 2021 r. Ra da Do sko na ło ści Za wo do wej) de -
li kwent w uczel ni był dok to rem ha bi li to wa nym, któ ry
po pew nym cza sie w try bie po stę po wa nia we wnątrz
uczel nia ne go zo sta wał (mógł zo stać) pro fe so rem nad -
zwy czaj nym, zwa nym pro fe so rem uczel nia nym (dr
hab. XY pro fe sor nad zwy czaj ny da nej uczel ni). Pro fe -
sor nad zwy czaj ny, po nie pre cy zyj nie okre ślo nym cza -
sie mógł zo stać pro fe so rem bel we der skim, a w uczel ni
pro fe so rem zwy czaj nym (a for mal nie otrzy mać etat
pro fe so ra zwy czaj ne go, choć nie ste ty nie ob li ga to ryj -
nie). W uczel ni by li (są) pro fe so ro wie nad zwy czaj ni
(„uczel nia ni”), zwy czaj ni i bel we der scy. Na uczel niach
pry wat nych ta do wol ność awan so wa nia by ła jesz cze
in na. Dok to ra bez ha bi li ta cji, sto sow ną uchwa łą se na -
tu no bi li to wa no pro fe so rem nad zwy czaj nym, czy li
uczel nia nym. Po opusz cze niu uczel ni pro fe sor ów mi -
mo, że ty tuł już nie przy słu gi wał, w dal szym cią gu z tej
god no ści ko rzy stał. Tro chę to skom pli ko wa ne, a i na -
mno ży ło się pro fe so rów.

Na wią zu jąc do cza sów PRL, przy to czę krą żą cy
w gre miach aka de mic kich dow cip o kieł ba sach. Ich wy -
bór był wte dy skrom ny. W skle pach do stęp na by ła kieł -
ba sa zwy czaj na i nad zwy czaj na. Zwy czaj na, jak to
zwy czaj na, nie by ła nad zwy czaj na, a nad zwy czaj na nie
by ła nad zwy czaj na – by ła po pro stu zwy czaj na.

Prze pra szam wszyst kich ak tu al nych pro fe so rów
bel we der skich, uczel nia nych – nad zwy czaj nych
i zwy czaj nych.

Hie ro nim Bar tel
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Wspo mnie nia z od le głych już lat

…Ale tej hi sto rii, dla mnie ba nal nej, nie by ło koń -
ca.

W spra wę zo stał wmie sza ny i mój szef Re gio nu.
Ra zem mu sie li śmy pójść do biu ra sze fa irań skie go,
i za cho wu jąc ry tu ał woj sko wy ofi cjal nie prze pro sić
de le ga cję irań ską za, jak się oka za ło, po waż ny in -
cy dent dy plo ma tycz ny, mię dzy na ro do wy.

Po pew nym cza sie by ły w tej spra wie te le fo ny
z Saj go nu, wie lo krot ne wy ja śnia nie zda rze nia. Póź -
niej do wie dzie li śmy się, że rów nież pol ski am ba sa -
dor (sze fa mi po szcze gól nych de le ga cji na ro do wych
by li dy plo ma ci -cy wi le w ran dze am ba sa do ra) ofi cjal -
nie prze pra szał rów ne go mu ran gą „Im pe ria la” (tak
ich na zy wa li śmy, bo by li to jesz cze ofi ce ro wie Im -
pe rium Irań skie go – i ofi cjal nie ich de le ga cja no si ła
na zwę „De le ga cja Im pe rium Ira nu”) – to by ło jesz -
cze za cza sów sza cha Re za Pah la vi; in ne de le ga cje
nie by ły z na zwy „im pe rial ne”. Pa mię tam, że ten im -
pe rial ny przy miot nik wszyst kich nie zmier nie ba wił,
szcze gól nie Ame ry ka nów.

Jak nie wie le bra ko wa ło bym wplą tał Pol skę
w bar dzo trud ną z punk tu wi dze nia „tech nicz ne go”
i lo gi stycz ne go woj nę z im pe rium irań skim.

Do dzi siaj jed nak nie wiem co mó wią o ta kim wy -
da rze niu mię dzy na ro do we kon wen cje. A głów nie
cho dzi mi o to, gdzie po win ni śmy sto czyć bi twę,
a mo że kil ka bi tew – lą do wą, mor ską i po wietrz ną.
Co po wie dzia no by w Mo skwie, bo przez przy na leż -
ność Pol ski do Ukła du War szaw skie go w ca łą he cę
wcią gnę li by śmy swych „sprzy mie rzeń ców”, no i go -
to wa trze cia woj na świa to wa.

A z dru giej stro ny był to je dy ny spo sób na mo je
wej ście do hi sto rii po wszech nej. Osta tecz nie spra -
wa zo sta ła za że gna na jesz cze w za rod ku, tj. w Saj -
go nie, więc nikt o mnie nie usły szy i nie prze czy ta
o mnie w księ gach hi sto rycz nych. I jest to pew ne -
go ro dza ju nie spra wie dli wość, bo o ta kim, któ ry wy -
wo łał dru gą woj nę świa to wą, to na wet fil my krę ci li…

Mię dzy in ny mi i z te go po wo du spi su ję te wspo -
mnie nia, by cho ciaż na kil ku swych pry wat nych
kart kach utrwa lić sie bie. Osta tecz nie, gdy by spra -
wa da lej się roz wi ja ła, mo że był by wy star cza ją cy
ma te riał do zro bie nia, na krę ce nia ko lej ne go fil mu
pod wiel ce mó wią cym ty tu łem „Jak roz pę ta łem woj -
nę pol sko -irań ską”.

Sto sun ki pol sko -irań skie ule gły wy raź nej po pra -
wie, kie dy pew ne go dnia przy szedł do mnie za stęp -
ca sze fa de le ga cji irań skiej z proś bą bym zba dał
jed ne go z ich ofi ce rów. Ofi cer ten od kil ku go dzin
miał na si lo ne bó le brzu cha, wy mio to wał i miał pod -
wyż szo ną tem pe ra tu rę. Le karz irań ski, ele ganc ki

pod puł kow nik, w za kre sie wie dzy me dycz nej był nie -
zwy kle kiep ski (o ta kich moż na śmia ło po wie dzieć,
że nie są zbyt na chal nie wy kształ ce ni i in te li gent ni),
na ni czym w za kre sie me dy cy ny się nie znał. Ba da -
nie nie by ło kło po tli we, dia gno za pro sta – ostre za -
pa le nie wy rost ka ro bacz ko we go. Na pi sa łem
skie ro wa nie do szpi ta la ame ry kań skie go w Saj go nie,
za rzą dzi łem „me de vac” (spe cial fly), pa cjen ta za bra -
no na lot ni sko. I na tym mo ja ro la się skoń czy ła. Póź -
nym wie czo rem przy szła do me go miesz ka nia
de le ga cja irań ska z sze fem – przy szli po dzię ko wać
(ich ko le ga był już po ope ra cji), przy nie śli ogrom ny
wa zon pe łen kwia tów. Nie ste ty, wra ca jąc do Pol ski
mu sia łem ów wa zon po zo sta wić w Can Tho.

Mo je za pi ski ma ją cha rak ter po je dyn czych opo -
wia stek. Ale po la tach nie wi dzę sen su prze pi sy wać
tu taj zdaw ko wych in for ma cji z pro wa dzo ne go wów -
czas na bie żą co „rap tu la rza” (dzien ni ka). Nie wy klu -
czam jed nak, że kie dyś, jak zdro wie po zwo li,
w istot nej czę ści prze pi szę ten dzien nik. Dzi siaj, gdy
spo ra dycz nie prze rzu cam kart ki te goż rap tu la rza,
bar dzo czę sto przy po mi na ją mi się nie któ re szcze -
gó ły tam tych dni.

By ły dni trud ne, bar dzo trud ne, ale też dni mi łe
lub cie ka we.

A o Wiet nam kach i tak nic nie po wiem!
Po wie lu la tach mój syn Piotr z ko le gą wy brał się

do Wiet na mu, jak by śla da mi swe go oj ca. Ale jak po -
tem po wie dział, ni gdzie nie spo tkał, tak że w Del cie Me -
kon gu, osób w je go mniej wię cej wie ku, któ rzy mo gli by
być po dob ni do nie go lub do mnie. No wła śnie…

…Jest wcze sna wio sna 1975 r., ma my wra cać
do Kra ju. Jesz cze kil ka mie się cy wcze śniej nikt z nas
nie prze wi dy wał tra gicz ne go za koń cze nia woj ny
w Wiet na mie. Prze wi dy wa li śmy, że woj na ta po trwa
jesz cze kil ka lat. Po tę ga Ame ry ki i bar dzo du ża i do -
sko na le wy po sa żo na ar mia Wiet na mu Po łu dnio we go
nie wska zy wa ły na ry chły ko niec. Po wo li przy go to wy -
wa li śmy się do po wro tu do do mów, ro bi li śmy ostat -
nie za ku py… i uma wia li śmy się z pra cow ni ka mi
wiet nam ski mi co do ko lej nej run dy na szej mi sji.

Za pis w mo im dzien ni ku z dnia 10 i 11 stycz -
nia 1975 r. – „Nie ste ty, ale woj na w Wiet na mie roz -
krę ca się na ca łe go. Trud no od nieść się
do po li tycz nych ocen po stę po wa nia obu stron. Ale
sa me fak ty są za trwa ża ją ce. Gi nie mnó stwo lu dzi,
przede wszyst kim nie win nych. Lu dzi, któ rzy naj czę -
ściej nie wie dzą o co cho dzi. Lu dzi dla któ rych nie
ma waż niej szej spra wy niż ży cie wła sne i ro dzi ny.
Są obu rze ni tym co się dzie je i zroz pa cze ni. Ob ja wy
to czą cej się woj ny są okrut ne, bez względ ne, głu pie,

Le karz w służ bie w ICCS (cz. IV – ostatnia)
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Le karz w służ bie w ICCS

dla po stron nych wstrzą sa ją ce. Co raz czę ściej przy -
cho dzą do ICCS z proś bą, a na wet groź bą. Ale je -
ste śmy bez sil ni. Cóż mo że zro bić ICCS? Po wo li
z tych po wo dów doj rze wa we mnie chęć po wro tu
do Pol ski. Czu ję się jak oskar żo ny. W oczach tych lu -
dzi je ste śmy współ win ny mi tych okru cieństw. Je ste -
śmy ty mi, któ rzy to le ru ją zbrod nie i sprzy ja ją
na jeźdź com. Wiet nam czy cy z po łu dnia trak tu ją tych
z pół no cy ja ko ob cy et nicz nie ele ment – lu dzie z pół -
no cy są więk si, sil niej si, ma ją wię cej cech mon gol -
skich, a na wet ciem niej sze zę by (?), róż nią się na wet
ję zy kiem. Dla cze go nie da dzą nam spo koj nie żyć,
cze go od nas chcą? – to naj czę ściej spo ty ka ne py -
ta nia” – za pis ten cy tu ję do słow nie, bez ja kich kol -
wiek zmian, wy gła dzeń.

Do pie ro na głe i szyb kie wy co fy wa nie się żoł nie -
rzy i wie lu cy wi lów wiet nam skich na po łu dnie da ło
coś wię cej do my śle nia. I my bę dąc na krót kim urlo -
pie w nad mor skim, pięk nym Nha Trang'u (przez na -
szych na zy wa ny So po tem) mu sie li śmy się na gle
ewa ku ować do na szej Del ty Me kon gu, ucie ka jąc
przed gwał tow ną ofen sy wą z pół no cy.

Za nim do szło do na szej uciecz ki z tej pięk nej miej -
sco wo ści, zdo ła li śmy spę dzić tam kil ka mi łych dni.

By ła tam sze ro ka piasz czy sta pla ża, obok prze -
cho dził dep tak ob sa dzo ny pal ma mi, da lej as fal to -
wa uli ca z chod ni kiem. Wzdłuż tej uli cy by ły pięk ne
spo re pen sjo na ty, ho te le – wszyst ko to pa mię ta ło
cza sy fran cu skie.

Tam wła śnie, bro dząc w mo rzu, na tkną łem się
na ja do wi te wę że mor skie. By ły one ja koś dziw nie
osła bio ne i spo nie wie ra ne przez fa le przy brzeż ne.
Zna la złem na pla ży nie wiel ki kij, któ rym dwa wę że
wy rzu ci łem na piasz czy sty brzeg. Jesz cze po ru sza -
ły się, ale nie mia ły już si ły by sa mo dziel nie po wró -
cić do wo dy. Ze wzglę du na zyg za ko wa ty ry su nek
na ich grzbie tach nie mia łem ocho ty od rzu cić je
z po wro tem do mo rza (ni gdy ga dów nie lu bi łem).

Da łem im szan sę wy grza nia się na słoń cu. Od te go
zda rze nia wię cej nie ko rzy sta łem z tej pla ży.

Jed ne go dnia wy bra li śmy się na ca ło dzien ny rejs
spo rą ło dzią mo to ro wą, nie co na wy rost na zy wa ną
jach tem. Przed wy pły nię ciem wła ści ciel za pro wa dził
nas nad ba se ny, któ re po wsta ły przez wie lo let nie usy -
py wa nie przez nie go i je go ro dzi nę ka mien nych gro -
bli, w nie du żej mor skiej za tocz ce. W ba se nach, któ re
by ły je go dzie łem i je go wła sno ścią pły wa ło spo ro ryb
i prze róż nych sko ru pia ków. Mie li śmy so bie wy brać
ho ma ra, lan gu stę i ja kieś ry by mor skie. Syn wła ści -
cie la wsko czył do tych ba se nów i wy ła wiał wska za ne
sztu ki. Zo sta ły one za ła do wa ne do wa nien ki z wo dą
i prze nie sio ne na po kład kry py. No i po pły nę li śmy;
wia do mo, by ła pięk na sło necz na po go da. Wo dy
prze zro czy ste aż do sa me go dna. Po pły nę li śmy obok
wysp ja skół czych do nie du żych wysp ko ra lo wych.
Ster nik miał na po kła dzie ka po ki, ko ła ra tun ko we
i spo re dęt ki, tak że ma ski -oku la ry i faj ki.

Rzu cił ko twi cę i za pro sił nas do pły wa nia i nur ko -
wa nia – w tym miej scu dno by ło nie głę biej niż
cztery -pięć me trów. Wspa nia łe wi do ki – ko lo ro we ko -
ra low ce i rów nie ko lo ro we ry by. Dla tych, któ rzy nie
chcie li pły wać, kry pa mia ła w swym dnie szkla ną szy -
bę. Po pew nym cza sie szy per pod niósł ko twi cę i po -
pły nę li śmy na dru gą stro nę tej ma łej wy spy – tu taj
z ko lei by ła piasz czy sta pla ża. Wy szli śmy na brzeg
zbie rać sko ru py róż nych śli ma ków i kra bów. W tym
cza sie szy per, czy jak go tam zwać, przy go to wał po -
si łek – by ły wspa nia łe ho ma ry, lan gu sta i sma żo ne ry -
by. Do te go po dał zim nie pi wo („33”) i pie czy wo oraz
kil ka so sów. Przy zna ję – nie wie dzia łem jak za brać się
do sko ru pia ków – wie dzę w tym za kre sie zdo by wa -
łem stop nio wo, w mia rę je dze nia. Po cząt ko wo chcia -
łem od rzu cać od nó ża, ale oka za ło się, że w nich jest
sma ko wi te mię sko, trze ba je tyl ko prze ła mać. Na rzę -
dzi, spe cja li stycz nych sztuć ców na szczę ście nie by -
ło, co znacz nie uła twia ło mi kon sump cję.

I tak po dzi wia jąc pięk ne mo rze oraz mi ja ne wy -
sep ki wró ci li śmy do punk tu wyj ścia. A punk tem tym
by ła piasz czy sta pla ża. Ze sko czy li śmy na brzeg. Za -
raz za pla żą by ła dro ga, przy któ rej znaj do wa ły się
do mo stwa miej sco wych. W opła cie (śmiesz nie ni -
skiej dla nas) by ła rów nież opcja ka wy na ta ra sie ka -
wia ren ki, któ ra rów nież by ła wła sno ścią szy pra.

I wła śnie na tym ta ra sie po peł ni łem strasz ną ga -
fę. Po de szła do nas mło da, ład na dziew czy na
z miską wo dy i ręcz ni kiem. Spra wa by ła ja sna – mię -
li śmy opłu kać so bie sto py z pia chu przed za ło że -
niem san da łów. Ale ta mło da pięk ność przy klęk nę ła
przede mną i chcia ła mi ob myć sto py. No, nie mo -
głem, ja ko dżen tel men, na to po zwo lić. Więc de li -
kat nie, ale sta now czo od su ną łem rę ce dziew czy ny
…spoj rza ła na mnie z wy rzu tem, ze smut kiem i szlo -



26 „Skalpel” 7–8/2021

Wspo mnie nia z od le głych już lat

cha jąc po bie gła do wnę trza do mu… zgłu pia łem,
prze cież nie sto so wa łem si ły… Oka za ło się, że
wzgar dzi łem jej po mo cą i bar dzo swym za cho wa -
niem ją ob ra zi łem. Gdy spra wa się wy ja śni ła bar dzo
ją prze pra sza łem, ale jej smu tek był du żo więk szy
niż mo je sta ra nia…

Po wróć my do, nie spo dzie wa nej dla nas, gwał -
tow nej ofen sy wy wojsk Pół no cy. Wszyst ko dzia ło się
już la wi no wo. Żal by ło Wiet nam czy ków śmier tel nie
prze ra żo nych, któ rzy nie mie li gdzie ucie kać. Z ra -
dia i TV oraz z pra sy już wie dzie li co się sta ło z Kam -
bo dżą, gdy „oswo bo dzi li” ją ko mu ni ści Pol
Po ta – śmierć i rze ki krwi na uli cach.

Jest jed nak fak tem, że – jak się póź niej oka za -
ło – dość spo ro Wiet nam czy ków na po łu dniu by ło
już du żo wcze śniej na żoł dzie Pół no cy. W tym tak -
że głów na pie lę gniar ka na sze go am bu la to rium
w Saj go nie oraz po dob no kil ka osób pra cu ją cych
u nas w Can Tho. Po noć zda rza ło się, że je den Wiet -
nam czyk wy da wał dru gie go, z któ rym wcze śniej ra -
zem pra co wa li i by li ko le ga mi (ko le żan ka mi).
Do pie ro po po wro cie do Pol ski wi dzia łem zdję cia
TV z tra gicz nej ewa ku acji Ame ry ka nów i Wiet nam -
czy ków z Saj go nu, któ rzy mie li na dzie ję uciec
do Ame ry ki. Tam na miej scu, wszyst kich, któ rzy
w ja kiejś for mie pra co wa li dla Re pu bli ki Wiet na mu
Po łu dnio we go, a szcze gól nie ofi ce rów ar mii, po li -
cjan tów, urzęd ni ków i ich ro dzi ny cze ka ła śmierć
gwał tow na na uli cy lub po wol na w obo zach.

Wie lu z nich zna li śmy… Czy prze ży li?… Wąt pię.
Z bie giem cza su co raz czę ściej od zy wa ły się sy -

re ny alar mo we w ba zie, co raz czę ściej star to wa ły śmi -
głow ce i pe ne tro wa ły oko li ce ba zy, ostrze li wa ły
wi docz ne lub do mnie ma ne po zy cje Viet Cong. Gdy

wra ca ły do ba zy, od zy wa ła się ar ty le ria. Po nad gło -
wa mi i obok nas strze la ło wszyst ko co tyl ko mo gło.
W na szym obo zo wi sku nie by ło zbyt wie lu schro nów,
a te któ re by ły za miesz ki wa ły prze róż ne ga dy, więc
w nich nie by ło zbyt bez piecz nie, ra czej nie co cia śniej.

Od na sta nia po ry su chej każ de go dnia, oko -
ło 10:00 (prze rwa na dru gie śnia da nie), pi je my ka -
wę w mo im „ogród ku”, na tra wie. Po sa dzi łem tam
tro chę kwia tów i ba na now ce. Faj nie jest po sie dzieć
w wy god nych fo te lach, na świe żym po wie trzu, ka -
wa tu taj le piej sma ku je.

Od wo łu ję jed nak te ka wy na wol nym po wie trzu.
Wszyst ko przez pod łe go ga da; pod czas to czą cej
się roz mo wy za uwa ży łem, ką tem oka, peł zną ce go
ga da. Za uwa ży łem go, gdy za trzy mał się przed mo -
ją sto pą i uniósł swój łeb. We dług póź niej szej opi nii
tu byl ców by ła to ja do wi ta żmi ja. Po wo li wy co fa łem
swo ją sto pę, ob ró ci łem się w fo te lu i po wo li wsta -
łem. Prze stra szo nym ko le gom ka za łem pil no wać
ga da. Po sze dłem do miesz ka nia by po szu kać cze -
goś, czym mógł bym go przy du sić do pod ło ża. Ni -
cze go nie zna la złem; wzią łem więc szu fla dę
z biur ka i tą szu fla dą ga da przy du si łem; od sło ni łem
je go łeb tyl ko po to, by no żem go od ciąć. Po tem po -
wie si łem ko lo ro wy okaz za oknem. Z wierz chu był
sza ro -zie lon ka wy, pod brzu sze miał bar dzo ko lo ro -
we – czer wo no -żół to -czar ne. Kil ka dni wcze śniej
szef za bił in ne go ga da w biu rze, na lot ni sku In do -
ne zyj czy cy na mo ich oczach upo lo wa li spo re go wę -
ża – ok. 2 m dłu go ści; za bra li go z so bą w ce lach
ku li nar nych.

Wraz z po rą su chą na de szły i ga dy. Trze ba by ło
za mknąć ka wia ren kę w ple ne rze. Te raz zro zu mia -
łem dla cze go wszyst kie ścież ki są be to no we
i znacz nie unie sio ne nad pod ło żem, po nad to są do -
brze oświe tlo ne. Wcze śniej są dzi łem, że to wszyst -
ko zro bi li ze wzglę du na opa dy desz czu; po kil ku
dniach na tra fi łem na ga da zwi nię te go przed mo imi
drzwia mi wej ścio wy mi. Po pro si łem o uszczel nie nie
tych drzwi.

Na za sa dach wza jem nej pa ro dnio wej ro ta cji, my
le ka rze, mo gli śmy wy jeż dżać do in nych Re gio nów
i zwy czaj nie je zwie dzać, po zna wać. Ge ne rał do -
cent Cze sław Dę ga, za stęp ca am ba sa do ra ds. woj -
sko wych (szef wszyst kich pol skich woj sko wych
w ICCS, w Pol sce wy kła dow ca w Aka de mii Szta bu
Ge ne ral ne go), był mo im pa cjen tem, co skrzęt nie
wy ko rzy sta li śmy – kto w koń cu nie chce być zdro -
wym i grać w te ni sa, kie dy naj bar dziej to lu bi? Po -
nad to na sze wy jaz dy od by wa ły się pod pre tek stem
szcze pień na szych ofi ce rów, szcze pień prze ciw ko
cho le rze i dżu mie.

Przy zna ję, że in ni ofi ce ro wie ani pra cow ni cy cy -
wil ni (by ła to gru pa pra cow ni ków z MSW) nie mo gli
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się swo bod nie prze miesz czać – woj sko wi w cią gu
ośmiu mie się cy by li z urzę du naj wy żej raz ro to wa -
ni, lub czę ściej, ale z in nych po wo dów, nie za wsze
mi łych.

Wcze śniej, przed po wro tem do Can Tho, uda ło
mi się zwie dzić część pół noc ną i środ ko wą Wiet na -
mu Po łu dnio we go. By łem w sto li cy ce sar skiej Wiet -
na mu w Hue; zwie dzi łem tam „cy ta de lę”, pa łac
ce sar ski oraz dość do brze za cho wa ne in ne za byt -
ki, w tym wie żę ośmio kąt ną nad rze ką Per fu mo wą,
gro bow ce ce sa rzy wiet nam skich. In ne pa ła ce bę -
dą ce jed no cze śnie gro bow ca mi zwie dzi łem w oko -
li cy mia sta Hue. Po dro dze wi dzia łem śla dy cięż kich
walk sto czo nych przez Pół noc z woj ska mi ame ry -
kań ski mi i woj ska mi Wiet na mu Po łu dnio we go.

Przy gra ni cy z Wiet na mem Pół noc nym, w po bli -
żu gra nicz nej rze ki, za trzy ma li śmy się w by łym mie -
ście Qu an Tri (nie gdyś 60 tys. miesz kań ców).
Mia sto by ło cał ko wi cie, bez resz ty znisz czo -
ne – zbom bar do wa ne dy wa no wy mi na lo ta mi ame -
ry kań ski mi w cza sie po przed niej in wa zji Pół no cy
w 1972 r. Po noć pod gru za mi te go mia sta zo sta ły
po grze ba ne pra wie dwie dy wi zje z Ha noi – w tym
mie ście, a ra czej mię dzy gru za mi, moż na by ło się
po ru szać je dy nie spraw dzo ny mi przez sa pe rów
ścież ka mi. Nikt tam nie miesz kał. Raz po raz ty mi
ścież ka mi prze jeż dżał na mo to rach pa trol ar mii
Wiet na mu Po łu dnio we go. Ze wzglę du na bli skość
gra ni cy z Pół no cą znaj do wa ła się tam, wśród za ra -
sta ją cych już bu szem ru in, ma leń ka sie dzi ba lo kal -
nej gru py ICCS. Na tym krań cu ów cze sne go nam
świa ta za sko czy ła nas kar ta dań w ma leń kiej mes -
sie ICCS – wy ni ka ło z niej, że na obiad po da dzą
nam m.in. pol ską kieł ba sę z do dat ka mi; i rze czy wi -
ście, kieł ba sa ta mia ła jak by po dob ny smak do na -
szej w Pol sce (jest rze czą oczy wi stą, że
przed uda niem się do ja kiej kol wiek sie dzi by ICCS
na le ża ło te le fo nicz nie po wia do mić peł nią cych tam
służ bę).

Przed Ple iku zna la złem się w Qui Nhon, pięk nym
mie ście por to wym. Prze lot do tej miej sco wo ści nie
był zbyt mi ły – le cie li śmy ni ziut ko nad gó ra mi,
przy spo rym za mgle niu i opa dach desz czu. Zwie dzi -
łem tam świą ty nie bud dyj skie przy po mi na ją ce bu -
dow le kam bo dżań skie, in ne świą ty nie ty po wo
bud dyj skie na są sia du ją cych wzgó rzach, ogrom ne
po są gi Bud dy, pięk ne pla że nad mo rzem (o pły wa -
niu nie by ło mo wy ze wzglę du na bar dzo du że fa le).
Z Qui Nhon, na „chwi lę”, uda li śmy się do le pro zo -
rium pro wa dzo ne go przez fran cu skie sio stry za kon -
ne. Dro ga pro wa dzi ła li chą ser pen ty ną; po cząt ko wo
pię li śmy się w gó rę, a po tem był sza leń czy zjazd
do za kła du. Ośro dek wręcz pięk ny, po ło żo ny
nad sa mym mo rzem, tyl ko ci nie szczę śni cy. Ogrom -

ny kon trast mię dzy tym ośrod kiem i in ny mi szpi ta la -
mi wiet nam ski mi ja kie mia łem oka zję zo ba czyć.

Prze je cha li śmy (w tam tym re jo nie jeź dzi łem
z Ka ro lem Ro że nem) przez Ninh Hoa; przy sie dli śmy
tam tyl ko na chwi lę w ba zie ICCS – wi dok bar dzo
smut ny, z roz le głej ba zy woj sko wej po zo sta ły je dy -
nie ru iny, fun da men ty.

Jak by prze jaz dem by li śmy w roz rzu co nych gru -
pach lo kal nych, by wszyst kich za szcze pić. W tym
sa mym cza sie, gdy ja by łem w in nym Re gio nie,
do mo je go Re gio nu przy je chał szcze pić mo ich ofi -
ce rów in ny ko le ga. A że jak by po dro dze i mi mo -
cho dem zbo czy li śmy tam czy siam, to tyl ko
naj zwy klej szy przy pa dek. Ale za wsze w każ dym Re -
gio nie był le karz.

By łem też na Pła sko wy żu Cen tral nym, w ba zie
lot ni czej w Ple iku i w je go oko li cach. Sta cjo no wał
tam ogrom sa mo lo tów bo jo wych ar mii Wiet na mu
Po łu dnio we go, część z nich by ła za bez pie czo na
przed dzia ła niem cza su i kli ma tu w ko ko nach. Prze -
ży łem tam ostrzał ra kie to wy par ty zant ki po łu dnio -
wej – przed scho wa niem się w bun krze zdą ży łem
zro bić zdję cie pło ną cych zbior ni ków z pa li wem.

Dzień wcze śniej ra zem z Je rzym Wi śniew skim
(wów czas był eta to wo w Ple iku) prze ży łem nie sa -
mo wi tą przy go dę. We dwóch po szli śmy z ba zy
do po bli skiej wio ski gó ra li wiet nam skich (jest to nie -
co in na na cja wśród lud no ści Wiet na mu). By li do -
sko na ły mi żoł nie rza mi w ar mii po łu dnio wej,
od zna cza li się wiel ką od wa gą, dziel no ścią, lu bi li
Ame ry ka nów, zwal cza li ko mu ni stycz ną par ty zant kę.

Naj pierw spo tka li śmy uzbro jo ną gru pę męż -
czyzn czę ścio wo umun du ro wa ną. By li wy raź nie
pod ocho ce ni al ko ho lem i jak się za chwi lę oka za ło
tak że wy da rze nia mi, któ re spo tka ły ich za le d wie
przed chwi lą. Wcze śniej, przed tym spo tka niem, sły -
sze li śmy wy strza ły z bro ni ma szy no wej. Gdy sta nę -
li śmy na prze ciw ko sie bie w pew nej od le gło ści
sy tu acja wy da wa ła się bar dzo nie bez piecz ną.

Je den z nich krzyk nął – „Kim je ste ście?”.
Nie zna jąc ich przy na leż no ści każ da od po wiedź
mo gła no sić w so bie nie bez pie czeń stwo… Krót ka
na ra da mię dzy Je rzym i mną; nie by ło na to zbyt
wie le cza su. Py ta nie pa ro krot nie się po wtó rzy ło.
Uzna li śmy, że sko ro są tak bli sko ba zy woj sko wej
i nie skry wa ją swej obec no ści, to nie mo gą być ko -
mu ni stycz ną par ty zant ką. Od krzyk nę li śmy, że je ste -
śmy Ame ry ka na mi i idzie my do wio ski. Chwi lę
mię dzy so bą roz ma wia li. Po tem wy ma chu jąc bro -
nią po wie dzie li – „To mo że cie iść, jest bez piecz nie,
bo przed chwi lą roz wa li li śmy kil ku par ty zan tów”. Tak
też by wa ło w Wiet na mie.

Osta tecz nie do szli śmy do wsi (po dro dze ata ko -
wa ła nas jesz cze ja kaś czar na świ nia, po noć ho dow -
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la na, a nam w tam tej chwi li wy da wa ło się, że to dzi ki
zwierz). Miesz kań cy wio ski by li przy jaź ni. Po szli śmy
ka wa łek da lej, na cmen tarz, by zo ba czyć grób jed -
ne go z pi lo tów, miesz kań ca tej wsi. Zgi nął on ha nieb -
nie z rę ki ko bie ty, z wy ro ku Star szy zny, bo mi mo że
był wy re kla mo wa ny z woj ska, nie chciał być do dys -
po zy cji wszyst kich ko biet we wsi w wie ku roz rod -
czym. Za ko chał się w jed nej. Gdy nie speł niał swych
do bro wol nie przy ję tych na sie bie zo bo wią zań, zo stał
poj ma ny i osą dzo ny. A prze cież cho dzi ło o za cho wa -
nie po pu la cji gó ra li – zła mał swe sło wo, po waż na
spra wa… ka ra śmier ci z rę ki mło dej ko bie ty…

Na cmen ta rzu oka za ło się jed nak, że jest przy -
go to wy wa ny po grzeb zmar łej oso by z wio ski. Przy -
go to wy wa no stos do spa le nia cia ła (?), zno szo no
pro duk ty na sty pę, w tym w du żych gli nia nych
dzba nach wi no. Nie chcie li śmy zo stać na po grze -
bie. Za tem gó ra le zmu si li nas, jesz cze przed sa mym
po grze bem, do udzia łu w sty pie. Oni, po dob nie jak
na si gó ra le, nie zno si li sprze ci wu.

Kar mio no nas kul ka mi z ry żu, któ re w brud nych
rę kach le pi ła bez zęb na bab cia. Do te go by ły ja kieś
za pie ka ne ro ba ki. O od mo wie z na szej stro ny nie by -
ło mo wy. By li śmy też przy mu sze ni do pi cia wi na
z du żych gli nia nych dzba nów, przez rur kę bam bu -
so wą, tę sa mą, z któ rej ko rzy sta li już in ni. Istot nym
we wnętrz nym ele men tem dzba nów był zro bio ny pły -
wak, z li ści przy po mi na ją cych na sze le śne pa pro cie;
owa rur ka bam bu so wa prze cho dzi ła przez ten pły -
wak do wnę trza, po nad to by ła umo co wa na przez
rów nież bam bu so wą po przecz kę spo czy wa ją cą
na brze gach na czy nia – trze ba by ło zdro wo cią gnąć
aż w dzba nie za sior ba ło. To zna czy ło, że wy pi ło się
od po wied nią por cję. Por cja do wy pi cia by ła za leż na
od wy so ko ści usta wio nej pio no wej rur ki. Je śli nie za -
sior ba ło, trze ba by ło czyn ność po wtó rzyć.

Słoń ce da wa ło ostro. Przez te i wcze śniej sze
wszyst kie wy da rze nia dnia oraz upał, po twor nie roz -
bo la ła mnie gło wa. Na do da tek pierw sze mo je po -
dej ście do dzba na by ło nie uda ne – nie za sior ba ło.
Mu sia łem zdro wo po cią gnąć jesz cze raz – je den
z gó ra li był „sę dzią” me go pi cia i to on za li czał wy -
ko na nie za da nia. Jak po tem tra fi li śmy do ba zy, te -
go nie wiem, bo dro gi po wrot nej pra wie nie
pa mię tam i z pew no ścią by ło mi już cał kiem obo jęt -
ne czy spo tka my dzi ką świ nię, czy ko mu ni stycz -
nych par ty zan tów, czy też ja kieś od dzia ły rzą do we,
al bo ko lej ny po grzeb.

Tam, w ba zie w Ple iku usły sza łem ta ką hi sto rię.
Otóż par ty zan ci z Viet Cong sto so wa li strasz ny spo -
sób wy wo ły wa nia stra chu, pa ni ki wśród żoł nie rzy ar -
mii po łu dnio wej. No cą ostrze li wa li ba zy wojsk
Po łu dnia po ci ska mi ra kie to wy mi z prze no śnych ka -
tiusz. W ba zie za rzą dza no alarm bo jo wy – część żoł -

nie rzy ru sza ła do bun krów, część zaj mo wa ła sta no -
wi ska bo jo we. Oka zy wa ło się, że nie któ re po ci ski
ra kie to we nie eks plo do wa ły. Przy pi sy wa no to kiep -
skiej chiń skiej pro duk cji. Wów czas od wo ły wa no
alarm bo jo wy, woj sko wra ca ło do łó żek. Po go dzi -
nie lub wię cej „nie wy bu chy” eks plo do wa ły (mia ły
opóź nio ny za płon) – po wo do wa ło to ogrom ne za -
mie sza nie i pa ni kę. By ły przy tym tak że stra ty sa ni -
tar ne. Po kil ku ta kich zda rze niach nie po trzeb ne już
by ły wy łącz nie bo jo we po ci ski ra kie to we, w czę ści
wy star czy ły atra py – by le z ha ła sem do le cia ły na te -
ren wy bra nej ba zy woj sko wej – woj sko w po pło chu
ma so wo ucie ka ło z ko szar. Na si na zy wa li to chiń ską
me to dą za stra sza nia. Co by nie mó wić, me to da by -
ła sku tecz na – od bie ra ła żoł nie rzom chęć do wal ki.

Mi le też wspo mi nam wy pad do Wung Tau ko ło
Bien Hoa (nie zbyt da le ko od Saj go nu). Wung Tau
spra wia ło wra że nie do syć spo rej wy spy po łą czo nej
ze sta łym lą dem rów nie spo ra wą gro blą. Na obrze -
żach tej miej sco wo ści znaj do wa ła się ma ła ba za gru -
py lo kal nej ICCS. Po lak, któ ry tam prze by wał był
w mar nej kon dy cji psy chicz nej i fi zycz nej – oszczę -
dzał na je dze niu, jak tyl ko moż na so bie wy obra zić.
Na sznur ku wi sia ły uży wa ne już to reb ki her bat – po -
dob no nie lu bił moc nej her ba ty, więc jed ną to reb kę
uży wał wie lo krot nie. Kie dy przed obia dem przy szła
wiet nam ska kel ner ka za py tać co kuch nia ma dla nas
przy go to wać (w sie dzi bie tej by ło wów czas za le d wie
trzech – czte rech ofi ce rów róż nych na cji). Na py ta nie
co chciał by zjeść, „ko le ga” stę ka jąc od po wie dział:
chleb, po tem na dal stę kał, aż kel ner ka z uśmie chem
do koń czy ła za nie go: i ma sło i dżem. Zmę czo ny py -
ta niem i mo ją obec no ścią przy tak nął. Nie ste ty, ale raz
po raz tra fia ły nam się ta kie ofia ry lo su. Gdy wró ci -
łem do Saj go nu mu sia łem po in for mo wać ge ne ra ła
o za sta nej sy tu acji w Wung Tau (ja ko le karz by łem
zo bo wią za ny do czu wa nia nad zdro wiem, kon dy cją
na szych ofi ce rów – ten o któ rym wspo mi nam zo stał
prze nie sio ny do Saj go nu).

In ną we so ło/smut ną hi sto rię za sta łem w sie dzi -
bie Re gio nu w Bien Hoa. Wie lo pię tro wy bu dy nek
ICCS był spo rym bu dyn kiem, przy po mi na ją cym ho -
tel, w któ rym jesz cze nie daw no miesz ka ło bar dzo
wie lu ofi ce rów USAF. W ca ło ści Bien Hoa by ło
do nie daw na ol brzy mią ba zą lot ni czą ar mii Sta nów.
Za sta łem tam na sze go ofi ce ra, któ ry w swej do zgon -
nej głu po cie ca ły mi go dzi na mi sie dział na bal ko nie
swe go po ko ju i w spo rym ze szy cie no to wał star ty
i lą do wa nia sa mo lo tów ame ry kań skich. Pro sił by mu
nie prze szka dzać, więc ze spo rą do zą cie ka wo ści
śle dzi łem je go chy ba „szpie gow skie” (jak sam za -
pew ne są dził) po czy na nia. Nie mi nę ło wie le mi nut,
gdy zo rien to wa łem się, że by ły to lo ty ćwi czeb ne,
ogra ni cza ją ce się do star tów i lą do wań dwóch tych
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sa mych sa mo lo tów – co ła two by ło zro zu mieć pa -
trząc na nu me ry bocz ne tych stat ków po wietrz nych.
Wie czo ra mi wy sy łał do Saj go nu „mel dun ki” o ru -
chach wojsk lot ni czych US. Ten przy pa dek też zgło -
si łem ge ne ra ło wi, bo był te mu ofi ce ro wi po trzeb ny
le karz od psy che. Nie ste ty, by li w na szej spo rej de -
le ga cji woj sko wej ta cy, któ rzy nie wy trzy my wa li psy -
chicz nie i fi zycz nie w cza sie tej do syć dłu go trwa łej
i chwi la mi trud nej służ by w Wiet na mie.

Te go sa me go dnia me go po by tu w Wung Tau,
po obie dzie, z ka pi ta nem wę gier skim po je cha li śmy
na wy spę. Śro dek wy spy zaj mo wa ło spo re wznie -
sie nie, wo kół któ re go bie gła dro ga. Oso bli wo ścią
na tej wy spie by ły bu dow le sa kral ne – spo ro za bu -
do wań klasz tor nych i świą tyń bud dyj skich. Wiel kim
na to miast za sko cze niem dla mnie by ła ka to lic ka
Dro ga Krzy żo wa z ka pli ca mi po szcze gól nych sta cji,
pną ca się w gó rę, zwień czo na du ży mi trze ma me -
ta lo wy mi krzy ża mi na szczy cie… Spo re prze ży cie
w świe cie zde cy do wa nie bud dyj skim.

Nie pa mię tam kie dy i w któ rym Re gio nie zo sta -
łem za pro wa dzo ny do klasz to ru bud dyj skie go. Oko -
li ce te go klasz to ru by ły gó rzy ste, ska li ste, na skra ju
dżun gli. Przed fur tą klasz tor ną znaj do wa ły się dwa
krze wy ufor mo wa ne na kształt ko zioł ków. Ni gdy
wcze śniej cze goś ta kie go nie wi dzia łem… By łem
zdu mio ny, gdy po mi łym przy wi ta niu po czę sto wa -
no nas go rą cą her ba tą. Po nie waż by li śmy do brze
zgrza ni nie bar dzo nas po cią gał go rą cy na pój, wo -
le li by śmy ja kiś zim ny na pój pro sto z lo dów ki. Mni si
za uwa ży li na sze zdu mio ne mi ny i spo koj nie za chę -
ca li nas do pi cia go rą cej her ba ty; jed no cze śnie tłu -
ma czy li nam, że nie ma lep sze go na po ju na upał
i zmę cze nie. I rze czy wi ście, po kil ku ły kach prze sta -
li śmy się po cić i na bra li śmy wi go ru. Ale to nie by ło
je dy ne za sko cze nie. Po ka za no nam róż ne po miesz -
cze nia, na ko niec za pro wa dzo no nas do spo rej bi -
blio te ki klasz tor nej. Za sko cze nie peł ne – na ścia nie
wi siał du ży por tret Ma rii Skło dow skiej – Cu rie!
Po chwi li opro wa dza ją cy nas mnich po ka zał nam
książ kę – Hen ryk Sien kie wicz – „Quo va dis”, oczy -
wi ście w ję zy ku wiet nam skim… Cze goś ta kie go,
gdzieś tam w gó rach po ro śnię tych dżun glą, nie
spo dzie wa łem się. Wi zy ta w tym klasz to rze spra wi -
ła nam ogrom ną ra dość. Nie tyl ko mie li u sie bie te
po lo ni ca, ale do sko na le wie dzie li, że to wła śnie są
po lo ni ca! Za ska ku ją ce, bar dzo nam mi łe.

Któ re goś dnia mu sia łem po le cieć do Ha noi
(Wiet nam Pół noc ny), bo tam cór ka at ta che woj sko -
we go Ro sji do zna ła ura zu ko la na. Za ła twio no mi
prze lot sa mo lo tem ame ry kań skim – ra zem z Ame -
ry ka na mi; la ta li każ de go ty go dnia do Ha noi w ra -
mach Dwu stron nej Ko mi sji Po szu ki wa nia
Za gi nio nych – USA i Wiet na mu Pół noc ne go. Na lot -

ni sku w Ha noi za opie ko wał się mną pol ski at ta che
kmdr Pa łu czak – zna łem go z Pol ski, swe go cza su
był on sze fem lot nic twa Ma ry nar ki Wo jen nej. Ha noi
by ło wy mar łe, jeź dzi ły wy łącz nie ro we ry i spo ra -
dycz nie kiep ski tram waj. Raz prze je chał sa mo chód
oso bo wy za pew ne z ja kimś dy gni ta rzem, za pew ne
par tyj nym lub rzą do wym (pry wat nych sa mo cho -
dów, jak po wie dział at ta che, w Ha noi nie by ło).
Wszy scy lu dzie ubra ni by li w jed na ko we sza re dre -
li chy – wra że nie przy gnę bia ją ce. Po cza sie zro zu -
mia łem dla cze go po za ję ciu Po łu dnia przez kil ka lat
na dal ist nia ła gra ni ca mię dzy Pół no cą i Po łu dniem.
To by ły dwa róż ne świa ty.

Z Saj go nu le cia łem ra zem z gru pą Ame ry ka nów
oraz umun du ro wa ny mi żoł nie rza mi z Wiet na mu Pół -
noc ne go. W sto li cy Wiet na mu Po łu dnio we go prze -
by wa li pe wien czas na wy dzie lo nym i ści śle
kon tro lo wa nym skraw ku ba zy Than Son Nhut, ja ko
de le ga cja do wy mie nio nej Ko mi sji Dwu stron nej. Ży li
tam nie zwy kle skrom nie, za mknię ci i szczel nie izo -
lo wa ni od sta cjo nu ją cych w ba zie wojsk ame ry kań -
skich i wojsk Wiet na mu Po łu dnio we go. W dro dze
po wrot nej tym sa mym sa mo lo tem do Saj go nu uda -
wa ła się ko lej na zmia na z Pół no cy. Na po kład za -
bra li wie le ko szy prze róż nej zie le ni ny oraz drób
w klat kach i wor ki ry żu – ob raz strasz nej nę dzy.
Ame ry ka nie w Ha noi za miesz ka li w przy zwo itym ho -
te lu pod „ochro ną” Wiet nam czy ków. Wi dzia łem ich
tak że, w ubra niach cy wil nych, z opie ku na mi,
na spa ce rze w cen trum Ha noi, szli z za ku pa mi – co
i gdzie ku pi li, nie mam po ję cia (mo że w ja kimś skle -
pie rzą do wym?).

Przy wy kłem do ję zy ka an giel skie go i pod czas
ba da nia cór ki at ta che ro syj skie go by łem za sko czo -
ny jak trud no roz ma wia ło mi się w ję zy ku Pusz ki na.
Ra to wał mnie mój go spo darz. U dziew czy ny by ły
ob ja wy uszko dze nia łą kot ki przy środ ko wej w ko la -
nie – za le ci łem jej po dróż do Mo skwy; wy da wa ło mi
się, że w Ha noi do bre go szpi ta la nie znaj dzie się.
Co by ło da lej z tą dziew czy ną – te go nie wiem.

Po dróż sa mo lo tem w każ dą stro nę trwa ła po kil -
ka dłu gich go dzin – sa mo lot wy la ty wał nad mo rze
i le cie li śmy z da la od lą du. Po dob no od le głość z Ha -
noi do Saj go nu wy no si ła po nad 1000 km (ni gdy te -
go nie spraw dza łem).

***
W lu tym 2020 r. zaj rza łem do ma te ria łów o ICCS

za miesz czo nych w In ter ne cie.
W kil ku miej scach ze zdzi wie niem czy ta łem co pe -

wien au tor w swych (?) wspo mnie niach miał do po -
wie dze nia – m.in. o ter ro rze i zbrod niach Ame ry ka nów,
o dziel nych par ty zan tach Viet Cong, o po wszech nej
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Wspo mnie nia z od le głych już lat /
Refleksje – Marudzenie o Szopenie

nie na wi ści miesz kań ców po łu dnia do Ame ry ka nów,
o au ten tycz nym ocze ki wa niu tych miesz kań ców
na wy zwo le nie przez Wiet nam Pół noc ny. Co za bred -
nie! Pi sał to chy ba ja kiś nie re for mo wal ny ko much…

Tam, w Wiet na mie nie pro wa dzi li śmy roz mów
o ów cze snej sy tu acji po li tycz nej. Cza sem mó wi ło
się o sy tu acji mi li tar nej, naj czę ściej o ro dzi nach,
dziew czy nach, o pla no wa nych za ku pach pa mią tek.
Z mo imi ko le ga mi le ka rza mi roz ma wia li śmy o cho -
ro bach i „przy pad kach”, wza jem nie się kon sul to wa -
li śmy (mie li śmy róż ne spe cja li za cje me dycz ne).
By łem w szpi ta lu ame ry kań skim w Saj go nie lub
w szpi ta lu woj sko wym ar mii Po łu dnio we go Wiet na -
mu w Can Tho. W koń cu jed nak by ła też zwy czaj na
le kar ska pra ca świad czo na ofi ce rom swo im, jak
i ofi ce rom in nych de le ga cji w Ko mi sji oraz rza dziej
Ame ry ka nom.

Służ ba, pra ca w ICCS w Wiet na mie, któ ra da ła
mi moż li wość po zna nia in ne go, eg zo tycz ne go świa -
ta, spo tka nia Ame ry ka nów i lu dzi in nych na cji, przyj -
rze nia im się z bli ska, na wią za nia z ni mi czę sto
przy ja ciel skich kon tak tów. Służ ba tam sta ła się dla
mnie ogrom nym do świad cze niem ży cio wym,
na pew no wzbo ga ci ła mnie i na uczy ła bar dzo wie -
lu rze czy, mia łem tam oka zję spoj rzeć na świat z zu -
peł nie in nej per spek ty wy.

Wra ca łem do Pol ski z wiel kim ba ga żem po zy -
tyw nych do świad czeń. Ale wra ca łem zu peł nie in ny,

zmie nio ny. Wra ca łem z ba ga żem do znań świad ka
bru tal nej woj ny. Wie lo mie sięcz ny kon takt z woj ną,
z jej bez względ no ścią, z ofia ra mi tej woj ny to czo nej
na fron tach i w ter ro ry stycz nych, nie zwy kle krwa -
wych wal kach i ata kach par ty zanc kich, głę bo ko za -
padł mi w pa mię ci; do tknął sa me go dna me go „ja”,
prze orał to mo je „ja”, zmie nił mo ją men tal ność,
po pro stu mnie zmie nił. I tak jest do dzi siaj.

Wy da rze nia tam tych mie się cy czę sto wra ca ją
w mych snach, cią gle po wra cam tam w swych my -
ślach, pra wie każ de go dnia, choć by przez chwi lę,
tam je stem… Świat się zmie nia, tak że sam Wiet -
nam, a ja mi mo upły wu bar dzo wie lu lat – już po -
nad 45, cią gle tam po wra cam, cią gle tam je stem…

Już żad ne in ne do świad cze nie ży cio we nie wy -
war ło na mnie tak zna czą ce go wpły wu, na wet udział
w ope ra cji „Pu styn na Bu rza”, czy trzy let nia pra ca
w szpi ta lu UNIFIL.

W pro wa dzo nym wów czas dzien ni ku od no to wy -
wa łem wy da rze nia dzień po dniu. Jest te go bar dzo
wie le i nie spo sób te in for ma cje po mie ścić w tym
wy cin ku swych wspo mnień.

„Rap tu larz wiet nam ski” – dzien nik, to zna czą co
od mien ne i znacz nie szer sze za pi ski czy nio ne każ -
de go dnia.

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

W ro ku 2016 szło mi się bar dzo źle, po kil ku dniach
zre zy gno wa łem, nie wie dząc, co się ze mną dzie je, ale
nie ba wem zo rien to wa łem się i te raz po zo sta je mi pie ścić
wspo mnie nia o OWRP. Sta ra za sa da me dycz na „nie ma
lu dzi zdro wych, są tyl ko nie zdia gno zo wa ni”, do tknę ła
i mnie. „Tak do brze żar ło i zde chło!” – to lu do we. Po nie -
waż po ukoń cze niu 50. ro ku ży cia ener gia mnie wprost
roz no si ła, za pi sy wa łem się na tra sy naj dłuż sze, czy li li -
czą ce oko ło 300 ki lo me trów w raj dzie 14-dnio wym.
Pleca ki du że, w gra ni cach 20 ki lo gra mów, plus na miot,

or ga ni za to rzy wo zi li sa mo cho dem, ple cak „pod ręcz ny”
za wie ra ją cy pi cie, je dze nie i rze czy nie zbęd ne, na wła -
snych ple cach. Po czte rech zi mo wych „Su wal skich
Szko łach Prze ży cia” by łem zo rien to wa ny po co i do kąd
idę, sprzęt był od po wied ni do po ry ro ku, czy li na pierw -
szą po ło wę lip ca, „umun du ro wa nie” po lo we ame ry kań -
skie, wy jąt ko wo wy trzy ma łe i prak tycz ne, bu ty
praw dzi wie tu ry stycz ne fir my „Ha ix”, bam bu so wy „kij
piel grzy ma”, za stą pio ny z cza sem przez al pej skie ki je
trek kin go we, bie li zna ter mo ak tyw na. Z ro ku na rok co -
raz wię cej woj sko wych wy na laz ków prze cho dzi ło „do cy -
wi la”, tak jak na każ de hob by moż na by ło wy dać
ma ją tek. Ten pierw szy mój OWRP na tra sie Skar ży sko
Ka mien na – War ka wspo mi nam naj le piej, był wy jąt ko wo
do brze zor ga ni zo wa ny, te re ny pięk ne, za ha cza ją cy
o mo je ro dzin ne Pu ła wy. Uczest ni cy prze róż ni, za wo do -

Piechotą do lata
OWRP – Ogól no pol ski Wy so ko spe cja li stycz ny

Rajd Pie szy to co rocz na, głów na im pre za tu ry sty ki
pie szej w Pol sce, or ga ni zo wa na ko lej no przez od dzia -
ły wo je wódz kie PTTK od ro ku 1959. W ro ku 2021 od -
bę dzie się 62., na Zie mi Ra dom skiej. Róż no rod ne
tra sy, od dzie cię cej aż do tra sy dla do świad czo nych
„star sza ków”, w któ rej to gru pie star to wa łem i ukoń -
czy łem w la tach 2013, 2014 i 2015.

„Do lata, do lata, do lata’
Piechotą będę szła”

(Beata, Jarosław Kozidrak
Zespół Bajm, 1978)
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Su wal ska Szko ła Prze ży cia

wo od Sa sa do La sa, le ka rzy dwo je, ze mną, je śli cho dzi
o woj sko wych, by łem je dy ny i naj star szy stop niem. Spo -
ro by ło „we te ra nów” OWRP, spo ro no wi cju szy. Raj dy let -
nie są wy raź nie bar dziej dla lu dzi niż zi mo we, jest gdzie
usiąść, nie trze ba ty le dźwi gać na so bie. Star si sta żem
uwa ża ją, że im go rzej, tym le piej, ale my cie się wo dą
z wę ża rzu co ne go na kle pi sko i roz bi ja nie na mio tu na za -
ora nym po lu ni cze mu nie słu ży, oprócz umor do wa nia.
Ale to by ły, na szczę ście, wy jąt ki. Na przed po lu twier dzy
Dę blin, we wsi Za je zie rze, gdzie po ko sza rach przed wo -
jen ne go 28. Puł ku Ar ty le rii Lek kiej po zo stał pięk ny blok
ofi cer ski, po mię dzy nie wiel ki mi cha łu pi na mi, umyć się nie
by ło gdzie, szko ła w re mon cie, naj bliż sze miej sce by ło
w od le głej o 2 ki lo me try Wi śle. Etap był dłu gi, upal ny, by -
łem tak umę czo ny, że czu łem obrzy dze nie do sa me go
sie bie. My śla łem, że uto pię się we wła snym po cie. W kio -
sku spo żyw czym skie ro wa no mnie do księ dza na ple ba -
nię. Przed sta wi łem się re gu la mi no wo i po chwi li ką pa łem
się w praw dzi wej wan nie z cie płą wo dą i pach ną cym pły -
nem do ką pie li. Księ dzu po dzię ko wa łem „za ura to wa nie
mi ży cia”. Po tem przez kil ka lat dzię ko wa łem mu za po -
śred nic twem mo jej pa cjent ki, aż do dnia, kie dy ksiądz zo -
stał prze nie sio ny. W ra mach zna nej swe go cza su ak cji
„Lud z woj skiem, woj sko z lu dem”, na tra sie moż na by ło
wy mie nić po glą dy przed skle pa mi GS lub już pry wat ny -
mi, gdzie miej sco wy lud, na ław kach jak w se ria lu „Ran -
czo”, przy „wi sien ce” – bu tel ka 1,5–2 li tro wa o sma ku
wi sien ki i nie zna nym do dat ku al ko ho lu, ale powy pi ciu pół
bu tel ki za czy na ło „trze pać”, roz trzą sał pro ble my po li tycz -
ne i eg zy sten cjal ne, moż na by ło za cie śnić so jusz „mia -
sta ze wsią”. Na sta wie nie „miej sco wych” do nas by ło
przy chyl ne, „– Do kąd idzie cie?”, „– Do War ki!” „– Ta ki ka -
wał! Pa nie, ale po co?”. Po nie waż czę sto cho dzi łem sam,
zda rza ło mi się za błą dzić i w upa le przejść 35 ki lo me -
trów. Gdy do tar łem, reszt ką sił, z przy zwy cza je nia roz sta -
wi łem na miot, w ko lej ce do lo do wa te go prysz ni ca
od sta łem oko ło go dzi ny, nikt nie zwró cił uwa gi na bu rzę
z pio ru na mi i ule wą. Ką piel przy po mi na ła wbi ja nie lo do -
wa tych szty le tów w obo la łe mię śnie. Jak to do brze, że
cze kał na mnie na miot su chy w środ ku. Dwie go dzi ny
wspa nia łe go snu po zwo li ły na ak tyw ny udział w to wa -
rzy skiej „ko la cji na tra wie”, na ba zie żo łąd ko wej gorz kiej.
Przed ocza mi sta nę ły sce ny po li go no we z na szych stu -

diów w 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, gdzie na bie ra li śmy tę ży zny fi zycz nej i ogła dy
woj sko wej, dzię ki któ rej na każ dej tra wie czu li śmy się jak
w do mu. Kie dyś spo tka łem zgra ną gru pę tu ry stów
z przy chod ni w m. Bia ły stok, urzęd ni ków, bar dzo we so -
łych, jak to z Bia łe go sto ku. Sze fo wał im pan, ude rza ją co
po dob ny do min. Ro mu al da Sza re mie tie wa, ubra ny
po woj sko we mu, miał ce chy woj sko we. Za py ta łem, czy
jest zwią za ny z woj skiem? „– Nie, a dla cze go pan py ta?”,
„– Bo ma pan ta ki głos do wód czy”, „– Nie do wód czy, ale
od wód czy” usły sza łem w od po wie dzi. Po zna łem mat kę,
le ka rza neu ro lo ga, nie co star szą ode mnie, jej sio strę,
dia gno stę me dycz ne go i cór kę, po dok to ra cie z ma te -
ma ty ki, któ ra, oczy wi ście, do wo dzi ła, z ma pą na de sce,
zu peł nie jak u Bie głe go. Po dej rze wam, że dzi siaj mo gła -
by zro bić ka rie rę w WOT (Woj skach Obro ny Te ry to rial -
nej). Bar dzo cie ka we roz mo wy, cie ka we oso by, mło dy
sto larz zbu do wa ny jak Apol lo Bel we der ski, ob se syj nie
gra ją cy w to to -lot ka, bar dzo bli ski opra co wa nia sys te mu,
w cza sie trzech OWRP z jed na ko wym, spo koj nym en tu -
zja zmem opo wia da ją cy, jak kon struk tor per pe tu um mo -
bi le, że jesz cze chwi la, że jesz cze jed na pró ba, bra ku je
mu 20 000 zło tych i „roz bi ja bank”, a pó ki co zbie rał, ku -
po wał su che buł ki i oran ża dę, bo mu siał coś jeść. Ale
mo wa peł na wia ry, ja sne spoj rze nie w świe tla ną przy -
szłość. Spo ro osób sa mot nych, spra gnio nych to wa -
rzy stwa, nie śmia łych, z wi docz ny mi kom plek sa mi,
spo ro osób idą cych „na wy nik”, aby po pra wić swo je
sa mo po czu cie, po pra wić sa mo oce nę. Część zdo by -
wa ła ko lej ne od zna ki raj do we, część „chło nę ła” przy -
ro dę, wę dru jąc ocie ra li śmy się o hi sto rię, Po la na
Lan gie wi cza z Po wsta nia Stycz nio we go, póź niej szy
Wy kus ma jo ra „Po nu re go”, zwie dza jąc słyn ny Wą -
chock tra fi li śmy na przy go to wa nia do zwi ja nia na noc
as fal tu. Miesz kań cy do tych opo wia stek pod cho dzą
z uśmie chem, wię cej dow ci pów, wię cej tu ry stów.
Na tra sie czę sto by łem za pra sza ny na her ba tę,
na cia sto, na wet ba da łem pa cjen tów, bo był to okres
„przed fun du szo wy” i by ło nie co nor mal niej. Ani za -
wo du, ani stop nia woj sko we go nie kry łem, to zjed -
ny wa ło lu dzi. W tzw. te re nie le karz woj sko wy „to nie
jest ani le karz, ani woj sko wy” to jest po pro stu do bry
le karz. Lu dzie nie wy ma ga ją ope ra cji na otwar tym
ser cu wy ko na nej scy zo ry kiem wie lo funk cyj nym „Vic -
to ri nex”, ale po pro stu roz mo wy, a to moż na prze pro -
wa dzić bez spe cja li stycz ne go sprzę tu, wy star czy
wy słu chać ze zro zu mie niem. A je śli do dat ko wo le -
karz z War sza wy, to ho, ho, ho!!!

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

M.p. 10.04.2021
1055 rocznica Chrztu Polski



Śp.
lek. Wieńczysław Zdaniewicz

4.07.1960–2.04.2021

Śp.
dr n. med. Grzegorz Grande

24.07.1947–13.05.2021

Śp.
lek. Jacek Dyrduła
18.06.1965–28.03.2021

Śp.
lek. dent. Zenon Łazęcki

17.09.1937–29.03.2021

Śp.
lek. Ryszard Furmanek

24.01.1941–22.02.2021

Śp.
lek. dent. Tadeusz Puchała

11.04.1943–9.03.2021

Zachowajmy Ich w naszej pamięci

Ja nu sza spo tka łem po raz
pierw szy na ko mi sji le kar skiej
w Otwoc ku w 1957 r. Obaj by li śmy
żoł nie rza mi służ by za sad ni czej,
więc Ko mi sja nie mia ła wiel kie go
kło po tu, aby uznać nas za zdol -
nych do stu diów w WCWMed.
Spę dzi li śmy z so bą kil ka go dzin
i już wów czas na po mknę li śmy
coś o utwo rze niu na stu diach ze -
spo łu ar ty stycz ne go, ale mie li śmy
przed so bą jesz cze eg za mi ny
wstęp ne. Zo sta li śmy jed nak przy -
ję ci i pra wie od pierw szych dni
stu diów wró ci li śmy do te go te ma -
tu, nie zra ża jąc się bra kiem zgo dy
prze ło żo nych. Otrzy ma li śmy ją
do pie ro na dru gim ro ku stu diów
w je sie ni 1958 r. Dzia łal no ści

w tym ze spo le omal nie przy pła ci -
li śmy wy da le niem z uczel ni – m.in.
po kon tro li z GZP MON (na wnio -
sek „Wo je wódz kie go Urzę du
Kontro li Pu bli ka cji, Pra sy i Wi do -
wisk” – czy li po li tycz nej cen zu ry).
Skoń czy li śmy jed nak stu dia i zo -
sta li śmy skie ro wa ni do jed no stek
woj sko wych, a na stęp nie do szpi -
ta li – Ja nusz do Wro cła wia, a ja
do WIML. Po ukoń cze niu służ by
woj sko wej Ja nusz pro wa dził wła -
sny ga bi net gi ne ko lo gicz ny we
Wro cła wiu. Po dłu giej cho ro bie
od mel do wał się na wiecz ny dy żur
w paź dzier ni ku 2020 r. – po zo sta -
wia jąc w ża ło bie Żo nę Re gi nę
i Sy na Ro ber ta. Wiem, że speł nie -
nie tej szcze gól nej proś by jest
„nie ty po we”, ale te atr VERBUM
i je go człon ko wie też nie by li „ty -
po wy mi” pod cho rą ży mi. Bar dzo
pro szę o speł nie nie mo jej proś by.
Ja nusz spo czy wa na cmen ta rzu
w Ło dzi (przy ul. Szcze ciń skiej),
a więc w mie ście w któ rym po -
wsta ła i przez bli sko 40 lat z chlu -
bą dzia ła ła na sza ALMA MATER,
a przy Niej nasz te atr VERBUM.

Od po czy waj Ja nusz w po ko -
ju. Na sze pla ny i ma rze nia speł -
ni ły się. VERBUM z bie giem
cza su roz rósł się, oprócz ze spo -
łu ka ba re to we go po wsta ły ze spo -
ły: dra ma tycz ny, re cy ta tor ski,
chór i ze spo ły in stru men tal ne.
Mo że – od ro dzi się jesz cze na sza
Al ma Ma ter, a z Nią VERBUM
(No vum)…

Łączę wyrazy szacunku

płk w st. spocz. dr n. med.
Kazimierz Kuska

ppłk dr n. med.
Janusz Wejgert
Współzałożyciel STR
VERBUM WAM

22.05.1935–01.10.2020

Wspomnienie / Zachowajmy Ich w naszej pamięci
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Minęła północ, niebo w groźnych chmurach,
Błyska złociście drgający płomień łampady,
Rzymskie kohorty w groźnych purpurach,
Na forum szczęk oręża i mówców tyrady.

Światło słońca odbija się w zbroi łuskowej,
Na desce ikony jasny, kojący błękit nieba,
W pyle drogi zły duch w skórze wężowej,
Szuka swej ofiary, gdyż tego mu trzeba.

Tu góry brązowe, w dali dachy świątynne,
Cały kolorowy krajobraz na jednej ikonie,
Procesja starców przez piaski pustynne,

Blask oczu brązowych, ascetyczne dłonie.

Idą spokojnie, wprost ku przeznaczeniu,
Idą milczący, wzrok ich wbity w ziemię,

Każdy torbę żebraczą trzyma na ramieniu,
Cicha nadzieja w każdym sercu drzemie.

W małej, ascetycznej pustynnej pustelni,
Jest czas na myślenie, rachunek sumienia,

Ich życie tak pracowite tutaj się wypełni,
Na zwojach pozostają ichnie przemyślenia.

Tutaj czas niby stoi, chociaż ciągle płynie,
Tu właśnie nie istnieją podchody, roszady,
Wśród dymów kadzidła, w spokoju krainie,
Twe emocje koi drgający płomień łampady.

(02.06.2021)

Włodzimierz „Wowka” Kuźma

Drgający płomień łampady*

*Łampada – „wieczny ogień”, lampka oliwna lub elektryczna, płonąca przed ikoną



„Rapsodia Gdyńska”
Zbigniew Jabłoński

Wydawca: Oficyna Verbi Causa

Zbiór wierszy o Gdyni i o ludziach ją budujących w przeszłości i teraz.
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