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Bądź jak kamień…
W cza sach pan de mii wi dzi my

nie usta ją ce po tycz ki mię dzy ludź -
mi za szcze pio ny mi i ty mi, któ rzy
za wszel ką ce nę szcze pić się nie
chcą i one cza sa mi wy kra cza ją
po za sło wa, nie ste ty. Do ty czy to
tak że na szych – hejt in ter ne to wy
z groź ba mi ka ral ny mi włącz nie.
Na sza ro la w tym cza sie jest bar -
dzo waż na i ja sna – bro nić i po -
ma gać w obro nie. Nie ste ty
nie któ rzy z na szych sióstr i bra ci
w bie li, ma ją wła sne in ter pre ta cje
szcze pień ochron nych i są zdzi -
wie ni re ak cja mi sa mo rzą du na ta -
kie po sta wy. Pro szę pa mię tać, że
Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za -

wo do wej ma obo wią zek stać
na stra ży na sze go ko dek su i bę -
dzie to czy nił za wsze. Spra wy
ostat nich mie się cy już zna la zły fi -
nał i ra czej nie bę dzie on dla
spraw ców ra do sny. Pla no wa ny
na po czą tek wrze śnia strajk wie -
lu grup za wo do wych z ochro ny
zdro wia po raz ko lej ny spró bu je
zwró cić uwa gę na na sze pro ble -
my, choć zna jąc obec nie rzą dzą -
cych mo że to nie ste ty nie mieć
żad ne go prze ło że nia na de cy zje,
choć by Mi ni ster stwa Zdro wia.
Nie zmie nia to fak tu, że trze ba
wciąż drą żyć i przy po mi nać o na -
szych spra wach, nie speł nio nych
obiet ni cach, czy ry chłej po trze bie
zmian.

… stój, wy trzy maj, kie dyś te
ka mie nie drgną i po le cą jak la wi -
na…

W biu rze wciąż zmia ny re or -
ga ni za cyj ne i przy go to wa nia do
wiel kie go wy zwa nia zwa ne go
„wy bo ry”. Na dzi siaj ma my już
usta lo ne skła dy ko mi sji skru ta cyj -
nych i wstęp nie ter mi ny wy bo rów
sta cjo nar nych, a w naj bliż szym
cza sie opu bli ku je my li sty kan dy -
da tów, by jesz cze so bie przy po -
mnieć na ko go bę dzie my mo gli
od dać swój głos. Opu bli ku je my
tak że po raz ko lej ny za sa dę gło -
so wa nia ko re spon den cyj ne go.

Pa mię taj cie – pierw sza część
za na mi, ma my wy ło nio nych kan -
dy da tów na de le ga tów, te raz wy -
bie ra my de le ga tów na zjazd
wy bor czy, a oni spo śród sie bie
wy bio rą no we wła dze Woj sko wej
Izby Le kar skiej na IX Ka den cję.

Chciał bym jesz cze omó wić
za sa dy wspie ra nia na szych spo -
tkań ko le żeń skich – za sa dy fi nan -
so wa nia wy ni ka ją z uchwał RL
WIL i wy ma ga ją przed sta wie nia
fak tur wy dat ków. Kwo ty przy zna -
wa ne przez Ra dę Le kar ską WIL
na pod sta wie zło żo ne go wnio sku
są kwo ta mi gra nicz ny mi, a zwro -
tu do ko nu je się po przez po kry cie
przed sta wio nych fak tur do tej wy -
so ko ści. Pro szę o tym pa mię tać
przy roz li cza niu.

Za koń czę tra dy cyj nie cy ta -
tem, tym ra zem jed ne go z mo ich
naj bar dziej lu bia nych au to rów,
zmar łe go nie daw no, Je rze go Pil -
cha:

Są lu dzie, co mó wią wie lo ma
ję zy ka mi ob cy mi i w żad nym
z tych ję zy ków nie ma ją nic do po -
wie dze nia. I tak sa mo są lu dzie,
co po tra fią czy tać w my ślach, ale
ani w ząb żad nej z tych my śli nie
poj mą.

Wasz Pre zes
ppłk rez. lek. Ar tur Płach ta
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Dziękujemy,
Panie Mecenasie…

W dniu 30.06.2021 r. za koń czył współ pra cę
z Ra dą Le kar ską i biu rem WIL, me ce nas An drzej
Nie wia dom ski. Pa nu Me ce na so wi po dzię ko wa li
za po nad trzy dzie sto let nią współ pra cę Pre zes RL
WIL i człon ko wie RL.

Ży czy my Pa nu Me ce na so wi du żo zdro wia
i aby współ pra cę z Woj sko wą Izbą Le kar ską
zawsze do brze wspo mi nał.

Bardzo dziękujemy za długoletnią współpracę
z naszą izbą lekarską.

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

rek tor biu ra Edy ta Klim kie wicz. Spo tka nie od by ło się
w for mie hy bry do wej. Ob ra dy Ra dy Le kar skiej otwo -
rzył Pre zes Ar tur Płach ta, 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 Le kar skiej WIL. Wspo mniał
o po par ciu udzie lo nym przez NRL pro te stom pie lę -
gnia rek i po łoż nych oraz ra tow ni ków me dycz nych.

Po ru szył tak że te mat oma wia ny na po sie dze niu
NRL, czy li pro ble mie osób szcze pio nych prze ciw ko
Co vid -19 i po sia da ją cych po szcze pie niu ze ro wą
licz bę prze ciw ciał. Na stęp nym po ru szo nym te ma -
tem by ł pro test an tysz cze pion kow ców w sie dzi bie
NIL i znisz cze nie przez nich po miesz czeń oraz po -
bi cie in ter we niu ją ce go por tie ra. Zgło szo ny przez
Pre ze sa NRL do pro ku ra tu ry wy da rze nie zo sta ło od -
rzu co ne ze wzglę du na ni ską szko dli wość czy nu.
Omó wio no rów nież pro blem hej tu le ka rzy przez śro -
do wi ska prze ciw ni ków szcze pień. Zna ne są przy -
pad ki gróźb ka ral nych kie ro wa nych w stro nę
le ka rzy pro pa gu ją cych szcze pie nia. Spra wy te tak -
że zo sta ły zgło szo ne w pro ku ra tu rze.

Na stęp nie Pre zes RL WIL, Ar tur Płach ta po dzię -
ko wał za dłu go let nią współ pra cę z Ra dą Le kar ską
i biu rem izby, me ce na so wi An drze jo wi Nie wia dom -
skie mu, któ ry z dniem 30.06.2021 prze stał peł nić
obo wiąz ki rad cy praw ne go WIL.

Na stęp nie Ra da Le kar ska WIL jed no gło śnie
przy ję ła dwie uchwa ły:
• w spra wie uchwa le nia Re gu la mi nu Or ga ni za -

cyj ne go Biu ra Woj sko wej Izby Le kar skiej
• wynagradzania osób funkcyjnych oraz osób

wykonujących pracę na rzecz Wojskowej Izby
Lekarskiej.
W na stęp nym punk cie po sie dze nia, na wnio sek

kol. Z. Za rę by, pod ję to jed no gło śnie 47 uchwał
w spra wie do ko na nia wpi sów do re je stru prak tyk,
skre śleń i zmian ad re su.

Kolega S. An to sie wicz prze dsta 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 uchwa łę, przy jed nym
gło sie wstrzy mu ją cym się, o zwro cie kosz tów. Dru -
gi wnio sek do ty czył zwro tu kosz tów za uczest nic -
two w kur sie do sko na lą cym. Ra da Le kar ska pod ję ła
jed no gło śnie uchwa łę o zwro cie kosz tów.

Ra da Le kar ska za ak cep to wa ła przy zna nie punk -
tów edu ka cyj nych dla uczest ni ków X Ju bi le uszo wej
Ogól no pol skiej Kon fe ren cji Na uko wo -Szko le nio wej
pt. „Wo da, elek tro li ty, od ży wia nie, wi ru sy” or ga ni zo -

wa nej przez WIM i 1. WSzK z Po li kli ni ką w Lu bli nie,
fi lia w Eł ku oraz V Ogól no pol skiej Kon fe ren cji Mło -
dych Le ka rzy Sił Zbroj nych or ga ni zo wa nej przez
WIM, Za kład Bio ety ki i Pra wa Me dycz ne go. Jed no -
gło śnie tak że przy ję to uchwa łę przy zna ją ca wspar -
cie fi nan so we V Ogól no pol skiej Kon fe ren cji
Mło dych Le ka rzy Sił Zbroj nych.

Spra wy fi nan so we przed sta wił kol. P. Dzię gie lew -
ski. Ra da Le kar ska pod ję ła jed no gło śnie uchwa ły
w spra wie przy zna nia za po mo gi w związ ku
ze śmier cią le ka rza -człon ka WIL – 3 uchwa ły.

Przy ję to tak że jed no gło śnie uchwa łę zmie nia ją -
cą treść uchwa ły nr 949/19/VIII RL WIL
z dn. 26.04.2019 r. Zmia na do ty czy ła zmian tre ści
w punk tach 11 i 12.

W na stęp nym punk cie po sie dze nia wy ty po wa no
przed sta wi cieli WIL do ko mi sji kon kur so wych
na sta no wi sko:
• Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego

Anestezjologii i Intensywnej Terapii w 10. WSzK
z Polikliniką w Bydgoszczy – kol. Piotr
Dzięgielewski

• Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych SPZOZ
w Grodzisku Wielkopolskim – kol. Konrad
Maćkowiak.
Ra da Le kar ska po par ła kan dy da tu rę kol. Je rze -

go Stasz czy ka na sta no wi sko kon sul tan ta wo je -
wódz kie go w dzie dzi nie epi de mio lo gii dla
wo je wódz twa świę to krzy skie go (przy jed nym gło sie
wstrzy mu ją cym się).

Kolega R. Theus omó wił spra wy zwią za ne z wy -
bo ra mi de le ga tów na Zjazd Le ka rzy WIL IX ka den -
cji.

W na stęp nym punk cie po sie dze nia Pre zes RL
po ru szył spra wy zwią za ne z sie dzi bą WIL.

W punk cie wol ne wnio ski kol. J. Wosz czyk, ko -
lej ny raz po ru szył te mat za miesz cza nia od płat nych
re klam na stro nach biu le ty nu WIL. Ra da Le kar ska
pod ję ła de cy zję o pod ję ciu sto sow nych, w tym kie -
run ku dzia łań ze stro ny biu ra WIL

Po wy czer pa niu po rząd ku ob rad Pre zes
A. Płach ta za mknął po sie dze nie Ra dy Le kar skiej.

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk

Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL
w dniu 2.07.2021 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 9 je go człon ków.
Spo tka nie od by ło się w for mie hy bry do wej 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 Ar tur Płach ta. Po przy ję ciu
po rząd ku ob rad po in for mo wał człon ków Pre zy dium
o pla no wa nym pro te ście pra cow ni ków ochro ny zdro -
wia, w dniu 12.09.2021 r., ma ją cym na ce lu wy mu -
sze nie na eki pie rzą dzą cej po pra wie nia wa run ków
pra cy i wy na gra dza nia.

Na stęp nie na wnio sek kol. P. Jam ro zi ka pod ję to
jed no gło śnie 55 uchwał w spra wie do ko na nia wpi -
sów do re je stru prak tyk, skre śleń i zmian ad re su.

Kolega S. An to sie wicz przed sta wił wnio ski o zwrot
kosz tów le ka rzom za za kup po mo cy na uko wych,
udział w kur sach i szko le niach. Ra da Le kar ska pod -
ję ła jed no gło śnie 12 uchwał o zwro cie kosz tów.

Pre zy dium RL za ak cep to wa ło tak że przy zna nie
punk tów edu ka cyj nych uczest ni kom kur su „CTO PCI
z wy ko rzy sta niem wszyst kich opcji do stę po wych” or ga -
ni zo wa ne go przez CKP WIM w dniach 29–30.09.2021 r.

Pre zy dium RL jed no gło śnie przy ję ło uchwa łę
o przy zna niu do fi nan so wa nia kon fe ren cji na uko wej

„Roz wój Me dy cy ny Po la Wal ki z per spek ty wie 10 lat
dzia łal no ści WCKMed” or ga ni zo wa nej przez
WCKMed i Fun da cji im. WAM w dniu 3.09.2021 r.

Wy da no tak że po zy tyw ną opi nię o dr. hab. n.
med. Ja nu szu Pło miń skim, kan dy da cie do peł nie -
nia funk cji kon sul tan ta wo je wódz kie go w dzie dzi nie
or to pe dii i trau ma to lo gii na rzą du ru chu dla wo je -
wódz twa war miń sko -ma zur skie go.

Na stęp nie Pre zes RL WIL, A. Płach ta omó wił
dzia ła nia zwią za nie z obec ną i przy szłą sie dzi bą
Woj sko wej Izby Le kar skiej.

W punk cie wol ne wnio ski, na wnio sek kol.
A. Płach ty, Pre zy dium RL, przy jed nym gło sie
wstrzy mu ją cym się, po sta no wi ło prze dłu żyć na czas
okre ślo ny, umo wę z do tych cza so wym biu rem praw -
nym ob słu gu ją cym biu ro WIL.

Po wy czer pa niu po rząd ku ob rad Pre zes
A. Płach ta za mknął po sie dze nie Ra dy Le kar skiej.

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk

Posiedzenie Prezydium Rady
Lekarskiej WIL

w dniu 13.08.2021 r.
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Ogłoszenia Wojskowej Izby Lekarskiej
Regulamin kształcenia

Obo wią zu ją cy dla kur sów do sko na lą cych le ka rzy, człon ków WIL, któ re bę dą prze pro wa dza ne w okre sie od
1 wrze śnia do 31 grud nia 2021 r. na pod sta wie umo wy za war tej mię dzy Woj sko wą Izbą Le kar ską (da lej „WIL”),
a Cen trum Kształ ce nia Po dy plo mo we go Woj sko we go In sty tu tu Me dycz ne go (da lej „CKP WIM”) w War sza wie.
1. Kursy przeznaczone będą dla lekarzy specjalistów i innych lekarzy, członków WIL zainteresowanych

ich tematyką, w tym dla młodych lekarzy z uwzględnieniem w szczególności lekarzy stażystów.
Obejmować one będą odpowiednio wykłady, warsztaty oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzętu medycznego.

2. Prowadzenie rekrutacji połączone z zapisami na kursy doskonalące ujęte w Planie Tematycznym
Przedsięwzięć Szkoleniowych Ośrodka Doskonalenia Zawodowego WIL umieszczonym na stronie
internetowej WIL i biuletynie „Skalpel”, prowadzone będzie w systemie elektronicznym w CKP WIM
poprzez platformę WIM-CON (https://wimcon.wim.mil.pl/).

3. Liczba miejsc dla uczestników szkolenia będzie ograniczona.
4. Wstępna kwalifikacja na kurs odbywać się będzie na 14 dni przed terminem kursu na podstawie

złożonego przez lekarza do CKP WIM pozytywnie zaopiniowanego przez przełożonego wniosku
o wyrażenie zgody na udział w kursie oraz załączonego do wniosku wypełnionego Oświadczenia
do Urzędu Skarbowego według wzoru jak w załączniku nr 3 Uchwały nr 5/20/VIII XXXVIII Zjazdu
Lekarzy WIL z dnia 10 czerwca 2020 r.

5. Ostateczna kwalifikacja na kurs odbędzie się po zatwierdzeniu listy uczestników kursu przez WIL na
podstawie spełnienia warunków określonych w załączniku nr 1 do Uchwały nr 5/20/VIII XXXVIII Zjazdu
Lekarzy WIL z dnia 10 czerwca 2020 r. umieszczonej na stronie internetowej i w biuletynie WIL „Skalpel”
nr 7/8/20. Ewentualna rezygnacja z kursu, na który lekarz wcześniej się zapisał, musi być zgłoszona
w obowiązującym terminie tylko mailowo – ckp@wim.mil.pl nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

6. Lekarze, uczestnicy kursu obowiązani będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych
i praktycznych przewidzianych programem kursu. Będzie to podstawą do jego zaliczenia w ustalonej
formie, przeprowadzonego na jego zakończenie.

7. Uczestnik kursu będzie mógł w trakcie szkolenia aktywnie w nim uczestniczyć poprzez uczestnictwo
w dyskusji i zadawaniu pytań wykładowcy z tematyki objętej jego programem.

8. Lekarze zakwalifikowani na dany kurs obowiązani będą w szczególności:
a) potwierdzić swoją obecność lub złożyć na piśmie umotywowaną rezygnację z kursu według

ustalonej procedury zawartej w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do aktualnej uchwały
zjazdowej o dofinansowaniu kształcenia lekarzy, nie później niż na 7 dni przed planowanym
terminem rozpoczęcia kursu;

b) przybyć do CKP WIM nie później niż 30 minut przed planowanym jego rozpoczęciem;
c) podpisać listę obecności i pobrać niezbędne materiały związane z tematyką kursu;
d) uczestniczyć we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych objętych programem danego kursu;
e) zastosować się do wszystkich procedur i zadań, których wymagać będą wykładowcy prowadzący

to szkolenie;
9. Każdy uczestnik kursu po spełnieniu warunku określonego w pkt. 7 będzie miał obowiązek

uczestniczyć w zaliczeniu kursu przeprowadzonego w formie testu lub innej formy prowadzenia
sprawdzianu w danym kursie.

10. Bezpośrednio po zakończonym kursie każdy jego uczestnik obowiązany będzie odebrać
od Organizatora kursu doskonalącego Certyfikat (Zaświadczenie) potwierdzający uczestnictwo w nim.

11. Za każdy kurs wymieniony w planie kursów na 2021 r. i zamieszczony na stronie internetowej WIL
od jego uczestników nie będą pobierane żadne opłaty, bo będzie finansowany przez WIL.

Wi ce pre zes RL WIL
Prze wod ni czą cy Ko mi sji

Kształ ce nia i Do sko na le nia Za wo do we go
płk rez. dr n. med. Ste fan Antosiewicz
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Lp. Temat przedsięwzięcia szkoleniowego Nazwa przedsięwzięcia
szkoleniowego Termin kursu Minimalna/ maksymalna

liczba uczestników

wrzesień

1. Internal Emergency Medicine Course (IEM) Kurs doskonalący 6–7 wrzesień min. 5, maks. 10 osób

2. ACLS – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób
dorosłych.

Kurs doskonalący 16–17 wrzesień min. 6, maks.12 osób

3. Hospital Emergency Medicine Course (HEMC) Kurs doskonalący 20–21 wrzesień min. 6, maks. 12 osób

4. Pre Hospital Emergency Medicine Course (PHEMC) Kurs doskonalący 27–28 wrzesień min. 6, maks. 9 osób

październik

5. ACLS – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób
dorosłych.

Kurs doskonalący 14–15 październik min. 6, maks. 12 osób

6. MASCAL Kurs doskonalący 21–22 październik maks. 12 osób

7. Hospital Trauma Course (HTC) Kurs doskonalący 25–27 październik min. 5 maks. 12 osób

8. USG Point of Care Kurs doskonalący 28–29 październik min. 5, maks. 10 osób

listopad

9. ACLS- Zaawansowane zabiegi resuscytacyjneu osób
dorosłych

Kurs doskonalący 15–16 listopad min. 6, maks. 12 osób

10. Pre Hospital Trauma Course (PHTC) Kurs doskonalący 18–19 listopad min. 5 maks. 10 osób

11. Internal Emergency Medicine Course (IEM) Kurs doskonalący 29–30 listopad min. 5 maks. 10 osób

grudzień

12. ACLS- Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób
dorosłych

Kurs doskonalący 9–10 grudzień min. 6, maks. 12 osób

Plan tematyczny
przedsięwzięć szkoleniowych

Ośrodka Doskonalenia Zawodowego
Wojskowej izby lekarskiej

na 2021 rok1

1) tematyka i terminy kursów doskonalących ciągu roku może być w miarę potrzeb poprawiana lub uzupełniana

Dane Uzupełniające
1. Kandydaci do odbycia kursu winni na bieżąco opłacać składki członkowskie na rzecz WIL

i rozpatrywani będą na podstawie wniosków o zgodę na odbycie kursu doskonalącego pozytywnie
zaopiniowanego przez przełożonego (stażyści dodatkowo zaopiniowanego przez koordynatora stażu
podyplomowego) oraz załączonego do wniosku wypełnionego Oświadczenia do Urzędu Skarbowego
według wzoru jak w załączniku nr 3 do uchwały zjazdowej wymienionej niżej, przesłanych do CKP
WIM (organizatora kursu) nie później niż 14 dni przed planowanym terminem kursu.

2. Rezygnacja z kursu członka WIL wraz z uzasadnieniem musi być zgłoszona najpóźniej na 7 dni
przed planowym rozpoczęciem kursu do organów wymienionych w par. 3 ust. 2.

3. Lekarze nie będący żołnierzami zawodowymi składają wnioski w tym samym terminie kursu w sposób
określony w par. 3 ust. 2.

4. Informacja o kursach doskonalących na 2021 r. pojawi się dodatkowo w Skalpelu i na stronie internetowej
WIL i CKP WIM.
Nad to przy po mi na się rów nież, że od 1 stycz nia 2015 r. Woj sko wa Izba Le kar ska re fun du je

lekarzom/lekarzom den ty stom – człon kom WIL kosz ty ich uczest nic twa w kur sach do sko na lą cych oraz
wspie ra fi nan so wo oso by ubie ga ją ce się o sto pień na uko wy na pod sta wie obro nio nych roz praw na uko -
wych (do fi nan so wa nie kosz tów nie mo że w ko lej nych dwóch la tach ka len da rzo wych prze kro czyć kwo -
ty 3000 zł, w tym na za kup po mo cy na uko wych do kwo ty 1500 zł – do te go li mi tu wli cza się rów nież
bez płat ne kur sy ww. or ga ni zo wa ne przez CKP WIM) – po speł nie niu wa run ków okre ślo nych w Uchwa le
nr 5/20/VIII z dnia 10 czerw ca 2020 r. XXXVIII Zjaz du Le ka rzy Woj sko wej Izby Le kar skiej (tekst tej uchwa ły
wraz z za łącz ni ka mi opu bli ko wa ny zo stał w biu le ty nie „Skal pel” i na stro nie in ter ne to wej WIL).

Wi ce pre zes RL WIL
Prze wod ni czą cy Ko mi sji

Kształ ce nia i Do sko na le nia Za wo do we go



„Skalpel” 9/2021 7

Ogłoszenia WIL

Komunikat Komisji Wyborczej
Wojskowej Izby Lekarskiej

Koleżanki i Koledzy,

po ni żej pu bli ku je my li stę kan dy da tów w wy bo rach na de le ga tów na Zjazd Le ka rzy Woj sko wej Izby
Lekar skiej IX ka den cji. Wy bo ry w re jo nach wy bor czych, pod czas któ rych z kan dy da tów wy ło ni my fak tycz -
nych de le ga tów, pla no wa ne są na mie sią ce paź dzier nik -li sto pad 2021 r. Już w pierw szych dniach paź dzier -
ni ka każ dy otrzy ma prze sył kę wy bor czą wraz z in for ma cją o moż li wo ści od da nia gło su w spo sób
ko re spon den cyj ny (re ko men du je my od da nie gło su w tej wła śnie for mie) oraz wska za niem, w ja ki spo sób
za gło so wać, by głos był od da ny po praw nie. Dla tych, któ rzy z róż nych wzglę dów nie bę dą mo gli za gło so -
wać ko re spon den cyj nie zo sta ną zor ga ni zo wa ne ze bra nia sta cjo nar ne, a o ich ter mi nach i miej scach każ -
dy zo sta nie po in for mo wa ny.

Wszel kie in for ma cje do ty czą ce pro ce su wy bor cze go moż na na bie żą co śle dzić na stro nie in ter ne to wej
izby https://woj sko wa -il.org.pl/? pa ge_id=8037, na któ rej do stęp ne są tak że li sty re jo nów wy bor czych
i imien ne do nich przy dzia ły.

Lista kandydatów w wyborach delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres IX kadencji

Symbol rejonu Nazwa rejonu Liczba mandatów Zgłoszeni kandydaci

K9.SYM/01A Dolnośląski – wojewódzki I 7

Jakub Barabas
Artur Bobruk
Andrzej Gałecki
Tomasz Kłaniewski
Włodzimierz Molenda
Witold Paczosa
Artur Płachta
Andrzej Stępień

K9.SYM/01B Dolnośląski – wojewódzki II 3

Ziemowit Budek
Jarosław Bukwald
Tomasz Góral
Mariusz Kiszka
Sławomir Powierża
Sylwester Pysiewicz

K9.SYM/02A Kujawsko-pomorski – wojewódzki I 7

Piotr Dzięgielewski
Radosław Formuszewicz
Jerzy Lachowicz
Jarosław Marciniak
Piotr Piechocki
Jan Wilk
Wojciech Wójcicki

K9.SYM/02B Kujawsko-pomorski – wojewódzki II 3
Karol Hilmantel
Paweł Jakubczyk
Artur Jakubowski

K9.SYM/03 Lubelski – wojewódzki I 6

Bogdan Brodacki
Joanna Dąbrowska
Mariusz Goniewicz
Krzysztof Hałasa
Witold Pawłowski
Zbigniew Plewa

K9.SYM/04 Lubuski – wojewódzki 4
Marek Femlak
Krzysztof Kopociński
Zbigniew Kopociński

K9.SYM/05A Łódzki – wojewódzki I 7

Jerzy Aleksandrowicz
Jan Błaszczyk
Piotr Jamrozik
Włodzimierz Najsznerski
Jan Sapieżko
Ireneusz Stawowski

K9.SYM/05B Łódzki – wojewódzki II 5 Arkadiusz Kosowski
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Lista kandydatów w wyborach delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres IX kadencji
dokończenie ze strony 7

Symbol rejonu Nazwa rejonu Liczba mandatów Zgłoszeni kandydaci

K9.SYM/05C Łódzki – wojewódzki III 6

Julia Milczarek
Adam Poliwczak
Jacek Śmigielski
Justyna Woźniakowska-Skomra

K9.SYM/06 Małopolski – wojewódzki 7

Witold Bronowski
Paweł Dobosz
Marian Król
Artur Lipczyński
Janusz Małecki
Piotr Marszałek
Janusz Piskorowski
Leszek Sadowski
Dariusz Sarna
Dariusz Serwin
Mateusz Sidor

K9.SYM/07A Mazowiecki – wojewódzki I 8

Włodzimierz Aleksandrowicz
Piotr Białokozowicz
Arkadiusz Chmieliński
Krzysztof Chomiczewski
Zbigniew Zaręba

K9.SYM/07B Mazowiecki – wojewódzki II 7

Andrzej Chciałowski
Andrzej Dzik
Eugeniusz Dziuk
Zbigniew Kaczorowski
Jerzy Kruszewski
Marek Kulej
Zbigniew Teter
Janusz Wasilewski

K9.SYM/07C Mazowiecki – wojewódzki III 7

Stefan Antosiewicz
Grzegorz Kamiński
Zbigniew Nowak
Piotr Rapiejko
Piotr Rozlau
Andrzej Wojdas

K9.SYM/07D Mazowiecki – wojewódzki IV 7

Mirosław Dziekiewicz
Sławomir From
Grzegorz Kade
Robert Niezgoda
Marek Posobkiewicz
Tomasz Targowski
Radosław Tworus
Adam Wesołowski

K9.SYM/07E Mazowiecki – wojewódzki V 7
Marek Bilski
Agnieszka Giżewska
Andrzej Mazurek

K9.SYM/08 Opolski – wojewódzki 2 Mirosław Błoński

K9.SYM/09 Podkarpacki – wojewódzki 4 Dariusz Kliszczewski
Artur Rydzyk
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Lista kandydatów w wyborach delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres IX kadencji
dokończenie ze strony 8

Symbol rejonu Nazwa rejonu Liczba mandatów Zgłoszeni kandydaci

K9.SYM/10A Pomorski – wojewódzki I 7

Andrzej Grabowski
Maciej Januchta
Wojciech Kania
Lesław Kolarz
Maciej Konarski
Roman Theus
Piotr Tomczyk
Piotr Wajman

K9.SYM/10B Pomorski – wojewódzki II 3

Tomasz Grudniewski
Tomasz Radwański
Sławomir Wilga
Maciej Zakrzewski

K9.SYM/11 Śląski – wojewódzki 5 Paweł Banasiak

K9.SYM/12 Świętokrzyski – wojewódzki 2
Marcin Kolasa
Tadeusz Obarzanowski
Jerzy Staszczyk

K9.SYM/13A Mazursko-podlaski – wojewódzki I 6 Dariusz Janicki
Ryszard Zachar

K9.SYM/14A Wielkopolski – wojewódzki I 5

Walenty Chudzicki
Kazimierz Janicki
Konrad Maćkowiak
Zbigniew Niestrata
Alfred Rajczyk

K9.SYM/14B Wielkopolski – wojewódzki II 2 Cyprian Smak

K9.SYM/15A Zachodniopomorski – wojewódzki I 8

Janusz Gudajczyk
Jarosław Solarek
Marek Szuba
Remigiusz Ścisły
Krzysztof Wołyniak

K9.SYM/15B Zachodniopomorski-wojewódzki II 2 Krzysztof Pawłowski

K9.SYM/16A Północny lek. dent. 3
Sabina Jakubiec-Norton
Marzena Mokwa-Krupowies
Dariusz Myśliński

K9.SYM/16B Centralny lek. dent. 6

Remigiusz Budziłło
Cezary Fryca
Adam Grobelny
Wojciech Radwański
Dorota Skalska
Marcin Sobotka
Agata Tuczyńska
Jacek Woszczyk
Stanisław Żmuda

K9.SYM/16C Południowy lek. dent. 3
Wojciech Mytych
Piotr Sokół
Beata Toczewska

K9.SYM/17A Młodego Lekarza – I 6

Magdalena Buczkowska
Michał Chęciński
Adam Durma
Maria Kurzawa
Katarzyna Plicht

K9.SYM/17B Młodego Lekarza – II 5

Marek Grzelak
Dawid Kaszubowski
Kornelia Młodzianowska
Paweł Rozbicki
Gabriela Różańska-Grzelak
Natalia Typel
Paulina Wąsik-Wiśniewska
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Je ste śmy w środ ku la ta. Więk szość z nas jest
na za słu żo nych urlo pach, wła śnie z nich wró ci ła,
a mo że część szczę śliw ców nie dłu go je za cznie.
Jest to czas, aby się zre lak so wać, na ła do wać ba te -
rie na ko lej ny okres cięż kiej i wy tę żo nej pra cy. Cho -
ciaż nie ste ty, obec nie nie naj ła twiej zor ga ni zo wać
so bie wy ma rzo ne wa ka cje ze wzglę du na ist nie ją ce
ogra ni cze nia zwią za ne z na dal tlą ca się epi de mią.
Mam jed nak na dzie ję, że wszyst kim wam uda ło się
lub uda się do brze od po cząć.

Ja w tym ro ku od po czy wa łem w mo ich ro dzin -
nych stro nach, na Ka szu bach. Część ko le gów, któ -
rzy mnie zna ją ze stu diów, pa mię ta mnie prze cież
bar dziej z pseu do ni mu Ka szub niż z na zwi ska i imie -
nia. La sy, rze ki z nie zli czo ną ilo ścią tras ka ja ko wych,
je zio ra, na któ rych da się po że glo wać, ogrom tras
ro we ro wych i in nych atrak cji to mo ja ma ła oj czy zna
i go rą co za chę cam was do od wie dze nia tych oko -
lic.

Jed nak z mo jej stro ny to ko niec tych ha seł z fol -
de ru tu ry stycz ne go. Za sta nów my się więc wła ści -
wie, czy ten opis nie przy po mi na wam cze goś?
Prze cież to wła ści wie żyw cem wzię ty opis na szych
let nich po li go nów w draw skich la sach. Też by ły la -
sy, też je zio ra, też moc atrak cji mro żą cych krew
w ży łach, o cha rak te rze su rvi va lo wym. Trze ba też
przy znać, że by ły pew ne (nie zwy kle ma łe oczy wi -
ście) róż ni ce. Choć by te raz ła twiej jest zor ga ni zo -
wać so bie peł ną ga mę wy bra nych trun ków. To nie
zna czy, że za rad ni pod cho rą żo wie i z tym drob nym
lo gi stycz nym pro ble mem po li go no wym so bie nie
ra dzi li. Choć, jak pod po wia da mi mo ja pa mięć, na -
sza to le ran cja co do ja ko ści i po cho dze nia zdo by -
wa nych przez nas na pit ków by ła du żo więk sza niż
obec nie.

Och te wspo mnie nia, ja kież one mi łe, szcze gól -
nie kie dy na cho dzą one czło wie ka pod ko niec dnia
przy lamp ce wi na, w ocze ki wa niu na za chód słoń -
ca wśród ota cza ją cych go, prze pięk nych oko licz no -
ściach przy ro dy…

…no i myśl mi ucie kła o czym mia łem da lej pi -
sać, a wszyst ko przez te go wstręt ne go ko ma ra, któ -
ry za czął mi bu czeć nad uchem. Swo ją dro gą czy
i to nie łą czy na szych obec nych pol skich urlo pów
z cza sa mi draw skich ko ma rów wiel ko ści ma łych
wa żek?

Jest! Bin go!
Czas wa ka cji, czas owa dów, a więc tym ra zem

o pew nym ro ba lu. Nie bę dzie o zwy kłym po spo li -

tym ko ma rze czy gzie, ale o stwo rze niu, któ re zmie -
ni ło hi sto rię wi niar stwa. Na zy wa się ono fi lok se ra
wi niec (Dak ty lo spha era vi ti fo liae, Phyl lo xe ra va -
sta trix, Vi teus vi ti fo lia) i to o niej wła śnie bę dzie ta
opo wieść.

A cóż to wła ści wie jest za stwo rze nie, skąd się
wzię ło i dla cze go je go po ja wie nie się by ło tym co
upa dek Ce sar stwa Rzym skie go dla świa ta sta ro żyt -
ne go, czy też li kwi da cja WAM-u dla me dy cy woj sko -
wej?

W 1863 ro ku w oko li cach Awi nio nu po ja wi ła się
ta jem ni cza cho ro ba krze wów wi no ro śli, któ ra po wo -
do wa ła ob sy cha nie ich li ści. Ta, jak bi blij na pla ga,
za czę ła w bły ska wicz nym tem pie nisz czyć upra wy
wi no gron w do li nie Ro da nu, a na stęp nie ca łej Fran -
cji i Eu ro pie. Jak to zwy kle by wa, do bo ju ru szy li
dziel ni na ukow cy i szyb ko, bo już w 1868 ro ku pro -
fe sor far ma cji i bo ta ni ki na uni wer sy te cie w Mont -
pel lier Ju les -Emi le Plan chon, od krył, że zło czyń cą
jest ma ła mszy ca, a wła ści wie jej lar wa – po stać ata -
ku ją ca ko rze nie. W cy klu ży cio wym mszy ca ta ma
wie le po sta ci, któ re w peł ni zro zu mieć mo że tyl ko
en to mo log (moż na by w tej sy tu acji je dy nie po pro -
sić o wy kład Ste fa na Nie sio łow skie go – je dy ne go
zna ne go mi en to mo lo ga), ale jed no jest pew -
ne – płod na jest nie sa mo wi cie. Po tom stwo jed nej
sa mi cy po ro ku mo że li czyć na wet kil ka set mi lio nów
osob ni ków. Owa nisz czy ciel ska mszy ca przy by ła
do Eu ro py, jak i pro pa gan do wo słyn niej sza ston ka
ziem nia cza na, z Ame ry ki.

Efek ty jej dzia łal no ści by ły po ra ża ją ce. W sa mej
Fran cji pro duk cja wi na w 1875 roku z 8450 mi lio nów
li trów spa dła do za le d wie 2340 mi lio nów li trów
w 1889 ro ku, na Wę grzech znisz czy ła 60% upraw
i tak by ło bez ma ła na ca łym świe cie. Wy jąt ka mi by -
ły win ni ce po sa dzo ne na pia skach i wła ści wie tyl ko
Chi le ja ko ca ły kraj, przede wszyst kim ze wzglę du
na swo je po ło że nie geo gra ficz ne, nie za zna ło fi lok -
se ry.

Pró bo wa no róż nych me tod wal ki z groź nym
owa dem, za le wa no win ni ce wo dą, sa dzo no je
na wy dmach, sto so wa no dwu siar czek wę gla. By ły
też cie kaw sze eks pe ry men ty, jak eg zor cy zmy, grze -
ba nie ro puch pod za ka żo ny mi krze wa mi, strze la nie
z ar mat w ce lu wy pło sze nia mszyc, ale nic nie skut -
ko wa ło. Czy nie przy po mi na wam to tro chę hi sto rii
wal ki z obec ną pan de mią?

Wresz cie przy szło wy ba wie nie. Ra tun kiem
okazało się szcze pie nie tra dy cyj nej od mia ny

Veni, vidi, vinum (cz. XXXII)
Lato z winem i owadami



Lato z winem i owadami

„Skalpel” 9/2021 11

Vitis vinifera na od por nych pod kład kach wy ho do -
wa nych z wi no ro śli ame ry kań skiej („szcze pie nie”
znów brzmi nie mal zbyt zna jo mo). Już w 1885 ro ku
za czę to prze sa dzać na ma so wą ska lę ca łe win ni ce
sto su jąc sa dzon ki na no wych pod kład kach. W sa -
mej Fran cji do ty czy ło to aż 800 ty się cy hek ta rów
upraw.

Świat wi na zo stał ura to wa ny, ale już ni gdy nie był
ta ki sam jak przed fi lok se rą. Część win nic ni gdy nie
zo sta ła od two rzo na, okre so wy brak wi na przy czy nił
się do gwał tow ne go wzro stu ryn ku whi sky (co dla
wie lu jest po wo dem nie ma łej ra do ści), ale po wsta -
ło też wie le in sty tu tów i szkól pro mu ją cych no we od -
mia ny wi no gron, bar dziej sku tecz ne me to dy upraw
i ochro ny wi no ro śli. To w efek cie da ło nam obec ny,
bar dzo zróż ni co wa ny świat wi na.

I tym hap py en dem koń czę opo wieść o naj słyn -
niej szej mszy cy, po nie waż przy cho dzi już mo ja go -
dzi na na sen. Jak za wsze więc, mam na dzie ję, że
nie bę dę miał kosz ma rów i nie przy śni mi się świat,
któ ry nie wie co to fer men ta cja i de sty la cja.

Dla te go też, bu dząc się no we go dnia, w świe cie
po fi lok se rze i ocze ku jąc na świat po pan de mii, war -
to za jąć so bie na chwi lę czas czymś przy jem nym.
Ja sam wła śnie słu cham po ran ne go tre lu pta ków,
jem nie spiesz nie śnia da nie, pi ję po ran ną, świe żo
mie lo ną, bra zy lij ską ara bi kę, mo czę swo je eme ryc -
kie cia ło w je zio rze, czy tam kil ka stron książ ki i za -
nim się obej rzę jest już 11: 32. Och co ja ro bię…
To już zde cy do wa nie czas na po ran ną lamp kę cze -
goś lek kie go, przy jem ne go, nie zo bo wią zu ją ce go,
a za ra zem re lak su ją ce go i wy śmie ni te go jak wa ka -
cje na Ka szu bach. To czas na vin ho ver de.

Vin ho ver de, co zna czy do słow nie „zie lo ne wi -
no”, od no si się do je go mło do ści, a nie ko lo ru. Jest
to tru nek pro du ko wa ny w pół noc no -za chod niej czę -
ści Por tu ga lii, w re gio nie Min ho i jest to naj więk szy
ob sza ro wo re gion wi niar ski Por tu ga lii. W Pol sce wi -
no to jest co raz bar dziej po pu lar ne mię dzy in ny mi
dzię ki ofer cie zna nej sie ci han dlo wej zwią za nej też
z pew nym owa dem (oczy wi ście nie po wiem któ rym,
to nie miej sce na lo ko wa nie pro duk tu) i dla nas wła -
ści wie do stęp ne tyl ko w po sta ci bia łej. Jed nak w je -
go ma tecz ni ku pro du ku je się też wi no czer wo ne
(19%) i ró żo we, choć do mi nu je bia łe (68% pro duk -
cji). Jest to za zwy czaj ku paż wy twa rza ny z kil ku od -
mian bia łych (choć by lo ure iro, arin to, alva rin ho,
tra ja du ra i in ne). Czer wo nych en de micz ny wi no gron
sto so wa nych do pro duk cji nie bę dę wam przed sta -
wiał bo nikt, chy ba włącz nie z Por tu gal czy ka mi, ich
nie jest w sta nie z pa mię ci wy mie nić.

Te bia łe wi na ła two do stęp ne też w Pol sce ma ją
kil ka za let. Przede wszyst kim są lek kie, za zwy czaj
za wie ra ją 9–11% al ko ho lu, są kwa so we, lek ko ga -

zo wa ne i bar dzo przy ja zne w kon sump cji. Cha rak -
te ry zu ją się de li kat ną owo co wo ścią – w sma ku i za -
pa chu po ja wia się bia ła po rzecz ka, mo re la, w tych
nie co cięż szych z nu ta mi owo ców tro pi kal nych
man go czy ana nas. Oczy wi ście ich wiel ką za le tą
jest też ce na. Na wet te naj lep sze oka zy nie prze kra -
cza ją 40–80 zł, te po pu lar ne to wy da tek 10–30 zł,
a ich wy bór to zna le zie nie swo je go ulu bio ne go pro -
du cen ta i ide al ne go ku pa żu dla nas. Przy ja zna ce -
na po zwo li nam spraw dzić wie le opcji za nim
wy bie rze my swo je ulu bio ne vin ho ver de. Oczy wi -
ście po szu ki wa nia za wsze moż na za cząć od po -
cząt ku, że by upew nić się czy nasz wy bór jest
ide al ny.

Pa mię taj cie, że wi no to trze ba pić moc no schło -
dzo ne, w tem pe ra tu rze 6–10 stop ni, a naj le piej sma -
ku je w po łą cze niu ze słoń cem, a przy na pa dzie
gło du moż na je po łą czyć z lek ką sa łat ką, gril lo wa -
ny mi sar dyn ka mi, lek ki mi ry ba mi (choć mo ja cór ka
przy zna je, że pi te so lo, po stu denc ku z gwin ta się
bar dzo do brze bro ni).

Oczy wi ście na ko niec mu szę do dać cy tat
– „Jeśli koń czy ci się bu tel ka vin ho ver de, otwórz
na stęp ną”. Au to rem tej ge nial nej my śli jest au tor te -
go ar ty ku łu, choć my ślę, że do ta kich wnio sków do -
szło jesz cze pa ru in nych kon su men tów te go
por tu gal skie go trun ku.

Prze sy łam wam więc moc ka szub skie go słoń ca
i por tu gal skiej ra do ści, za mknię tej w bu tel ce vin ho
ver de i do usły sze nia za mie siąc.

Prze my sław Mich na
XXXVI WAM
12.08.2021



W ro ku 2001 po dwu let niej prze rwie ze bra ła się
po now nie na kei gdyń skiej ma ri ny za ło ga le -

ka rzy – że gla rzy. Z li czą cej w 1999 ro ku ośmio oso -
bo wej za ło gi po zo sta li ci, dla któ rych sło wa
Pom pe ju sza „πλεῖν ἀνάγκη, ζῆν οὐκ ἀνάγκη” ozna -
cza ją ce w wol nym tłu ma cze niu „Na vi ga re ne ces se
est, vi ve re non est ne ces se” po zo sta ły na dal ży cio -
wym dro go wska zem. By li to ppłk lek. An drzej Wró -
blew ski z 6. Szpi ta la Woj sko we go w Dę bli nie,
któ re mu ko lej ny raz przy szło peł nić funk cję pierw -
sze go ofi ce ra. An drze ja po zna łem w 1994 ro ku
na po kła dzie s/y „Ko ga -3”, gdzie w trak cie dwu mie -
sięcz ne go rej su przez czter na ście por tów, trzy mo -
rza i je den oce an, wspo mi na li śmy na wspól nych
wach tach na sze WAM-owskie la ta. Trwa ją cy od
15 wrze śnia do 21 li sto pa da 1994 ro ku praw dzi wie
je sien ny rejs z Mo na ko do Gdy ni był wte dy naj póź -
niej za koń czo nym se zo nem w hi sto rii Jacht Klu bu
Ma ry nar ki Wo jen nej „Ko twi ca” w Gdy ni.

Zgod nie z chiń skim przy sło wiem, na wet naj dal -
sza po dróż za czy na się od pierw sze go kro ku, je sie -
nią 2000 ro ku wy stą pi łem do Do wód cy Ma ry nar ki
Wo jen nej z wnio skiem o przy dział jach tu
dla 7SzMW ce lem kon ty nu acji roz po czę tej w 1999
ro ku pra cy na uko wo – ba daw czej. Prze sła ny dro gą
służ bo wą wnio sek, po uprzed nim po zy tyw nym za -
opi nio wa niu przez kie row ni ka ZMMiT WAM
kmdr prof. med. Kazimierza Dęgę i ko men dan -
ta 7SzMW kmdr dr med. Ry szar da Za wadz kie go
dopro wa dził do przy dzie le nia le ka rzom 7SzMW
14-me tro we go ke czu s/y „Ko man dor -2”, któ ry zo stał
wpi sa ny w har mo no gram rej sów służ bo wych okrę -
tów Ma ry nar ki Wo jen nej.

W wy pra wie że glar skiej 7. Szpi tal Ma ry nar ki Wo jen -
nej w Gdań sku-Oli wie [7SzMW] re pre zen to wa li kpt. dr
farm. To masz Ko nar ski, mgr inż. An drzej Opo czyń -
ski – że glarz i płe two nu rek w jed nej oso bie oraz au tor
tej pu bli ka cji peł nią cy funk cję ka pi ta na. Opiekunem na -
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Za ło ga na bur cie s/y „Ko man dor -2” w kom ple cie. Od le wej sto ją: A. Opo czyń ski, L. Ko larz, A. Wró blew ski,
T. Ko nar ski, W. Stel mach
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uko wym wy pra wy był dr med. Witold Stelmach
z Katedry Me dy cy ny Mor skiej i Tro pi kal nej Woj sko wej
Aka de mii Me dycz nej [ZMMiT WAM].

Tak że i tym ra zem na sza eks pe dy cja od by ła się
w ra mach urlo pu wy po czyn ko we go ofi ce rów le ka -
rzy, da jąc od pór ewen tu al nym za wist ni kom.
W dzień po prze dza ją cy wyj ście w mo rze ca ła za ło -
ga, po dob nie jak w 1999 ro ku, wy ko na ła ba da nia
la bo ra to ryj ne po zio mu cho le ste ro lu i trój gli ce ry dów.

Waż nym ele men tem przy go to wań do rej su by ło
prze szko le nie ca łej za ło gi w sta wia niu, zrzu ca niu
i re fo wa niu ża gli oraz ćwi cze nia prak tycz ne w po da -
wa niu cum i rzu tek oraz omó wie nie i przy dzie le nie
sta no wisk alar mo wych. Przed wyj ściem w mo rze
przej rza no ca łe wy po sa że nie ru cho me jach tu
pod ką tem spraw no ści, uży tecz no ści i przy dat no ści
w rej sie. Dzię ki te mu po now nie za szta ło wa ny
osprzęt, miał dla za ło gi wia do me miej sce nie tyl ko
na wy ka zie wy po sa że nia jach tu.

Wcze snym ran kiem 29 ma ja wy ru szy li śmy z Gdy -
ni do He lu, aby do peł nić tam for mal no ści gra nicz ne.
De cy zja o wyj ściu wzbu dzi ła pro test bos ma na ma ri -
ny, któ ry ni jak nie mógł po jąć dla cze go nie pod da je -
my się prze pi som gra nicz nym sko ro w do ku men tach
jest wpi sa ny rejs do Szwe cji i Da nii. Tłu ma cze nie, że
te raz pły nie my do He lu dłu go od bi ja ło się od nie go
jak gro chem od ścia ny nim po jął, że na tym eta pie

jest to rejs za to ko wy, a nie mię dzy na ro do wy. Roz wią -
za nie ta kie sto so wa łem od lat, aby unik nąć uciąż li -
wych od praw cel no -pasz por to wych i bos mań skiej
sa mo wo li w gdyń skiej ma ri nie, gdzie szcze gól nie
wni kli wie kon tro lo wa no na wet po sia da nie za pa łek
sztor mo wych, wcho dzą cych w skład wy po sa że nia
ra tow ni cze go jach tu. A by ła to rzecz nad zwy czaj cen -
na, po nie waż nie do stęp na w han dlu de ta licz nym!
Po od pra wie w He lu ob ra li śmy kurs na Puck. Ma jąc
na po kła dzie An drze ja z akwa lun giem, nie strasz ne
wy da wa ły się nam prze szko dy, w ja kie ob fi tu je Za to -
ka Puc ka.

Pły nąc dla bez pie czeń stwa tyl ko pod ża gla mi,
po py cha ni od ru fy lek ką bry zą, że glu ga upły wa ła
nam bez tro sko, do cza su aż zło wi ły nas wszech -
obec ne tu sie ci ry bac kie, któ re do tych czas zręcz nie
omi ja li śmy.

Z po cząt ku wy da wa ło się, że ta z po zo ru nie win -
na przy go da, to świet ny tre ning dla na sze go płe two -
nur ka. Tym cza sem uwol nie nie śru by na pę do wej
z sie ci za ję ło An drze jo wi aż dwie go dzi ny! Nie wiem
czy ucie szy to pro du cen tów ak ce so riów nur ko wych,
ale w ran kin gu naj sku tecz niej sze go na rzę dzia
do oswo bo dze nia śru by z sie ci pierw sze miej sce
zdo był bez a pe la cyj nie by naj mniej nie mar ko wy nóż
płe two nur ka, lecz pro sty no żyk do cię cia pa pie ru
z wy su wa nym ostrzem.

S/y „Ko man dor -2” w Sva ne ke – wej ście do por tu
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Po uwol nie niu się z pu łap ki wo le li śmy już nie po -
ka zy wać się na oczy oko licz nym ry ba kom, obie ra -
jąc bez piecz ny kurs na Born holm. Tak oto
po nie ca łych dwóch do bach że glu gi za wi nę li śmy
do uro cze go por tu Sva ne ke, co w pol skim tłu ma -
cze niu ozna cza „Ła bę dzio wo”. Kie dy wcho dzi łem
do nie go w swo im pierw szym rej sie ka pi tań skim
w 1992 ro ku na s/y „Sa git ta rii” du że wra że nie zro bi -
ły na mnie wy so kie głów ki i fa lo chron por tu.

Mo że dla te go, że jacht któ rym wte dy pły ną łem
miał dość ni ską wol ną bur tę i le d wie 9,7 me tra dłu -
go ści. Nie wie le, lecz wła śnie na po dob nym jach cie
s/y „Ma zu rek”, Kry sty na Choj now ska – Li skie wicz
w cią gu 401 dni (1976/8) od by ła sa mot ny rejs do -
oko ła glo bu ja ko pierw sza ko bie ta na świe cie. Opi -
sy wa ną w prze wod ni kach atrak cją Sva ne ke są
za rów no strze gą ce por tu ar ma ty, jak i licz ne wę dzar -
nie z ry ba mi i mię sem, któ rych „za pa cho wy bu kiet”,
w po łą cze niu z pol skim pi wem wzbo ga ci ły na szą
„Die tę Kon tro l ną”.

Ko lej nym eta pem na sze go rej su był port Ham -
mer havn, po ło żo ny na pół noc nym za cho dzie wy -
spy. Kie dy wpły wa li śmy tu w 1999 ro ku, na s/y
„Bos man 2” miejsc do cu mo wa nia by ło jak na le -
kar stwo. Osta tecz nie uda ło się nam wte dy na -
szym 14-me tro wym ke czem s/y „Bos man 2” sta nąć
ru fą na koń cu je dy ne go, drew nia ne go po mo stu,
któ re go wy star czy ło le d wie na po ło wę dłu go ści bur -
ty na sze go jach tu. Dla te go za raz po za cu mo wa niu

jacht zo stał wręcz ople cio ny pa ję czy ną cum, szprin -
gów i bre stów. Na ko niec dla prze zor no ści w wo dę
po szła z dzio bu ko twi ca. Z ta ki mi za bez pie cze nia -
mi, je śli mie li by śmy od pły nąć, to chy ba ra zem z ke -
ją. Już pierw szej no cy na sza pra ca zo sta ła pod da na
pró bie, kie dy to bu rza po prze dzo na szkwa łem
i desz czem, ude rzy ła w nas ca łą po tę gą mor skie go
ży wio łu. Dla te go po burz li wej no cy, kie dy nad ra -
nem część jach tów wy szła już w mo rze, prze sta wi -
li śmy się w bar dziej bez piecz ne miej sce ja kim był
pół noc ny fa lo chron por tu.

Na szczę ście w ro ku 2001 nie mie li śmy już żad -
nych przy gód z cu mo wa niem na sze go bliź nia cze go
jach tu s/y „Ko man dor – 2” – port był pra wie pu sty,
a po go da do sko na ła przez ca ły okres po by tu w por -
cie, jak przy sta ło na po czą tek czerw ca. Za pew ne nie
bez zna cze nia po zo sta wał fakt, że w 1999 ro ku we -
szli śmy tu na szym s/y „Bos man 2” w okre sie se zo -
nu że glar skie go, na prze ło mie czerw ca – lip ca.

Po stój w Ham mer havn miał wie le za let, gdyż port
po ło żo ny jest w po ło wie dro gi mię dzy Al lin ge
a Hammer shus, gdzie znaj du je się je dy ny na wy spie
za mek re pre zen tu ją cy śre dnio wiecz ną sztu kę for ty -
fi ka cyj ną. Po ło żo na na ska li stym kli fie o wy so ko -
ści 75 m n.p.m. wa row nia, zbu do wa na zo sta ła
w la tach 1298–1302 na po le ce nie ar cy bi sku pa Lund.

Ru iny ota cza mur dłu go ści 750 m, a ca łość zaj -
mu je ob szar 1,5 ha. W ob rę bie for te cy zlo ka li zo wa -
ne by ły po miesz cze nia go spo dar cze oraz waż ne

Alin ge – ba sen we wnętrz ny
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stra te gicz nie dwa sta wy gro ma dzą ce wo dy desz -
czo we. W sa mym zaś zam ku zlo ka li zo wa no stud nię
o głę bo ko ści aż 70 m, któ ra też do star cza ła wo dę,
ty le że sło na wą. To wła śnie wo da ogra ni cza ła li czeb -
ność sta cjo nu ją cej tu za ło gi do za le d wie sie dem -
dzie się ciu żoł nie rzy.

Ko lej ną atrak cją tu ry stycz ną był znaj du ją cy się
w po bli żu ka mie nio łom. Sa ma ko pal nia od daw na nie
jest już eks plo ato wa na i funk cjo nu je je dy nie w cha -
rak te rze atrak cji tu ry stycz nej. W le cie moż na tam do -
świad czyć emo cjo nu ją ce go zjaz du po li nie, roz pię tej
nad za la ną wo dą od kryw ką ko pal ni. Atrak cją war tą
zo ba cze nia jest rów nież tra sa tu ry stycz na do oko ła
sa me go ka mie nio ło mu. Za wi ta li śmy też do znaj du ją -
ce go się po dru giej stro nie przy ląd ka Ham me rod de
por tu Al lin ge. Z do świad czeń po przed nie go rej su
w 1999 ro ku na s/y „Bos man 2” wia do mym by ło, że
port jest tro chę ma ły dla na sze go jach tu, a chęt nych
do po sto ju tam ni gdy nie bra ku je.

Sa mo po dej ście do Al lin ge pro wa dzi krę tym, wą -
skim ka na łem oto czo nym przez groź ne ska ły,
a głów ki wej ścio we por tu otwie ra ją się bar dzo póź -
no, co wzbu dza nie po kój w nie jed nej za ło dze. W ro -
ku 1999 ro ku w pla nach mie li śmy tyl ko jed no dnio wy
po stój w Alin ge. Po pro wi zo rycz nym za cu mo wa niu

już na wstę pie urwa ło nam cu mę ru fo wą, gdyż fa lo -
chron nie za wsze sku tecz nie chro ni przed fa lą wpa -
da ją cą do środ ka. Z te go po wo du port we wnętrz ny
za bez pie czo ny jest do dat ko wo przez wro ta. Ty le tyl -
ko, że tam o miej sce by ło jesz cze trud niej. Dla te go
też po krót kiej na ra dzie prze nie śli śmy się od zna ne -
go mi z wcze śniej szych mo ich rej sów Ham mer havn.

Po dwóch dniach po sto ju w Ham mer havn wy -
szli śmy w mo rze, aby po krót kiej że glu dze za wi nąć
do Ron ne – sto li cy ad mi ni stra cyj nej wy spy. Mia sto
z je go na tu ral nym por tem jest głów ną ba zą pro mo -
wą wy spy. Jed nak go spo dar czym ser cem Born hol -
mu jest po ło żo ne na wschod nim wy brze żu Ne xo,
gdzie sku pia się za sad ni czy trzon flo ty ry bac kiej z jej
za ple czem re mon to wym i prze twór stwem ryb.

W cza sie II Woj ny Świa to wej w Ne xo znaj do wa -
ła się waż na pla ców ka Krieg sma ri ne, gdzie ba da no
„sy gna tu ry dźwię ko we” róż nych klas i ty pów jed no -
stek pły wa ją cych. Po bli ska zaś głę bia born holm ska
(118 m) by ła do sko na łym po li go nem do te sto wa nia
no wych kon struk cji U -bo tów oraz urzą dzeń i bro ni
po kła do wej do wal ki z alianc ki mi kon wo ja mi
na Atlan ty ku.

Od Ron ne za czę ła się na sza dro ga po wrot na.
Sprzy ja ją ce wa run ki po go do we po zwo li ły na chwi lę

Przy go to wa nia do po sta wie nia gro ta. Od pra wej: T. Ko nar ski, W. Stel mach, A. Opo czyń ski
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re lak su i ćwi cze nia z wy ko rzy sta niem ar cha icz ne go
już na mo rzu sek stan tu. Każ de mu za ło gan to wi da ne
by ło zmie rzyć te go dnia wy so kość słoń ca sek stan tem,
o któ rej to prak ty ce do tych czas nie je den tyl ko sły szał
lub czy tał. W dzi siej szych cza sach sztu ka astro na wi -
ga cji ze swym nim bem ta jem ni czo ści, za spra wą tech -
no lo gii GPS sta ła się sztu ką już tyl ko z na zwy.

Gdy by nie brak ta blic astro no micz nych na po kła -
dzie, to moż na by się po ku sić o ob li cze nie na szej
po zy cji ob ser wo wa nej. Tym bar dziej, że współ cze -
sne ze gar ki elek tro nicz ne ma ją więk szą do kład ność
od daw nych chro no me trów okrę to wych, a stan dar -
do we kal ku la to ry i ta bli ce na wi ga cyj ne czy nią ob li -
cza nie czyn no ścią o wie le ła twiej szą.

Pierw szym por tem w dro dze po wrot nej by ła
na na szej tra sie Ust ka. Port hi sto rycz nie ra czej ma -
ło cie ka wy. Dla te go oso bi ście wo lę za wi jać do kró -
lew skie go mia sta Dar ło wo, gdzie spo czy wa Eryk
Po mor ski. Ten le gen dar ny król wła da ją cy w swo im
cza sie Da nią, Szwe cją i Nor we gią, a po tem „król ba -
ni ta” go tlandz kich pi ra tów, na sta re la ta osiadł
na dar łow skim zam ku. Tu przy szedł na świat w 1382
ro ku i tu zmarł w ro ku 1459. Po cho wa ny zo stał
w miej sco wym ko ście le, gdzie do łą czy ły do nie go
w póź niej szym cza sie księż nicz ki – Ja dwi ga (1650)
i Elż bie ta (1653). Przy czy ną po mi nię cia „kró lew skie -
go mia sta” był ist nie ją cy do dzi siaj po li gon mor ski
pod enig ma tycz ną na zwą „Akwen nr 6”, któ ry wy -
cho dzi głę bo ko w mo rze, się ga jąc gra ni cy wód te -

ry to rial nych. W efek cie 23-mi lo wy od ci nek po mię -
dzy Dar ło wem i Ust ką ura sta aż do 50 mil! Na do -
miar złe go jest to naj czę ściej za my ka ny akwen,
a li cze nie że mo że uda się go przejść nie po strze że -
nie to igra nie z ogniem w do słow nym te go sło wa
zna cze niu, po nie waż jest to po li gon ar ty le ryj -
sko – ra kie to wy.

Jak po wszech nie wia do mo każ da przy go da ma
swój po czą tek i ko niec, któ ry zbli żał się nie ubła ga -
nie. Dla te go osta tecz nie wy bór padł na Ust kę, a na -
stęp nie Łe bę. Cho ciaż Łe ba nie by ła naj lep szym
wy bo rem dla na sze go jach tu, ze wzglę du na obec -
ność pły cizn na wej ściu. Czę sto moż na tam spo tkać
w le cie po głę biar kę utrzy mu ją cą wy ma ga ne głę bo -
ko ści, ale wy star czy je den je sien ny sztorm, aby na -
tu ra ob ró ci ła w ni wecz ludz ką pra cę. Dla te go
naj le piej wpły wać tam przy ma łym za fa lo wa niu
i wia trach z kie run ków po łu dnio wych.

Wy ru sza jąc z Łe by jesz cze w por cie po sta wi li -
śmy kli wer sztor mo wy i za ło ży li śmy dwa re fy na gro -
cie, gdyż za po wia da no sil ne wia try ze wscho du.
Mo je wcze śniej sze do świad cze nia z pły wa nia
na opa lach wska zy wa ły, że ta ka kon fi gu ra cja ża gli
naj le piej spraw dza ła się w że glu dze na wiatr.

Na ca łej tra sie na szej wy pra wy li czą cej 480 Mm
do pie ro po wyj ściu z Łe by Bał tyk po ka zał mniej przy -
ja zne ob li cze. Za czę ło pa dać, a wschod ni wiatr o si -
le 7°B wy mu sił ca ło noc ne mo zol ne hal so wa nie
wzdłuż Pół wy spu Hel skie go. Tru dy noc ne go rej su

Wach ta po kła do wa A. Wró blew ski
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przy gna ły nas po now ne do He lu w ce lu wy su sze nia
ubrań i jach tu, a tak że przy go to wa nie cie płe go po sił -
ku. Nie omiesz ka łem przy oka zji od wie dzić 115 Szpi -
ta la Woj sko we go, w któ rym przez sześć
je sien no -zi mo wych mie się cy, na prze ło mie lat 1982–
1983, od by wa łem część sta żu po dy plo mo we go. By -
ły to jesz cze cza sy, kie dy nad pół wy spem spo wi tym
je sien ny mi chmu ra mi i mgłą, uno sił się aro mat ryb
z przy do mo wych wę dzar ni. Cho ciaż mój po byt w He -
lu przy pa dał w cza sach ogra ni czo nej mo bil no ści
z po wo du „kart ko wej” ben zy ny, to sam staż był dla
mnie do sko na łą szko łą przed trans fe rem do JW 4557
na etat le ka rza eska dry, gdzie przez ko lej ne dwa la -
ta upra wia łem me dy cy nę od pe dia try do ge ria try.
Przed wyj ściem z He lu spo ży li śmy w jach to wej mes -
sie ostat ni już wspól ny po si łek, któ ry „speł niał” wszel -
kie pa ra me try wy ma ga ne dla „Gru py Kon tro l nej”
z szam pa nem na sto le włącz nie. Nasz po byt w He lu
wy ko rzy sta li śmy jed nak głów nie na przy go to wa nie
jach tu do prze ka za nia ar ma to ro wi.

11 czerw ca 2001 ro ku o świ cie za koń czy li śmy
szczę śli wie rejs w gdyń skiej ma ri nie. Po zo sta ło jesz -
cze pod su mo wać część „na uko wą” przed się wzię -
cia, któ ra mia ła być istot nym uzu peł nie niem na szej
wcze śniej szej pra cy z rej su w 1999 ro ku po świę co -

nej „… uży tecz no ści biał ka so jo we go w wa run kach
mor skich”. Cho ciaż tym ra zem za ło gi nie pod da no
już żad nym re stryk cjom ży wie nio wym i mor der czym
die tom, jak mia ło to miej sce w 1999 ro ku, to wstęp -
ne wy ni ki po zio mów cho le ste ro lu i trój gli ce ry dów
nie na pa wa ły opty mi zmem.

Oka za ło się bo wiem, że ja ko „Gru pa Kon tro l na”,
któ ra w cza sie tej wy pra wy że glar skiej kon su mo wa -
ła pro duk ty żyw no ścio we we dle uzna nia, osią gnę li -
śmy po rów ny wal ne wy ni ki co uczest ni cy rej su
z ro ku 1999, spo ży wa ją cy wów czas wąt pli wy
w sma ku kok tajl z biał ka so jo we go. Tyl ko czy z ta ki -
mi wy ni ka mi moż na li czyć na spon so rów, go to wych
do fi nan so wać ko lej ne ba da nia? Do brze, że cho ciaż
MW za in we sto wa ła w to przed się wzię cie, przy dzie -
la jąc nam jacht i za pro wian to wa nie. Na szczę ście
na wet z ta kie go rej su wnio ski na su wa ją się sa me.
Otóż być mo że nie trze ba dro gich spe cy fi ków, wy -
myśl nych diet proz dro wot nych, itp. Wy star czy za -
cząć od zmia ny sty lu ży cia, co też uczy ni li śmy
„za my ka jąc na sze ga bi ne ty” i prze cho dząc na nor -
my ży wie nio we dla za łóg okrę tów Ma ry nar ki Wo jen -
nej plus wkład wła sny.

kmdr ppor. dr med. Le sław Z. Ko larz (j.k.ż.w.)

Klar por to wy – prze ka za nie jach tu



Czło wiek, gdy za czy na skład nie my śleć i mó wić,
za czy na ma rzyć, two rzy so bie „swój in tym ny, ma ły
świat”, któ ry na le ży wy łącz nie do nie go. Klucz
do nie go no si za wsze przy so bie, bar dzo rzad ko do -
pusz cza do nie go naj bliż szych, ro dzi nę, naj lep -
szych ko le gów, ko le żan ki, ta kie do pusz cze nie jest
trak to wa ne ja ko do wód naj więk sze go za ufa nia. Isto -
tę ma rze nia od da je naj le piej dow cip: „Sy nek do wie -
dział się, że oj ciec ubez pie czył mat kę, do py tu je się,
na czym ono po le ga. Oj ciec tłu ma czy – je śli ma mie
coś urwie rę kę, ubez pie cze nie za pła ci 500 zło tych,
rę kę i no gę, to za pła ci 1000 zło tych, jesz cze dru ga
rę ka, dru ga no ga, su ma ro śnie. Ta to, a jak by ma mie
urwa ło gło wę? – Py ta sy nek. – Oj, ma rzy ciel, ma rzy -
ciel – sły szy w od po wie dzi”. A ma rze nia dzie cię ce?
Wia do mość dla mło dych – by ły to wcze sne la ta
pięć dzie sią te, by ło po pro stu bied nie. Ma my w ro -
dzi nie na sze sztan da ro we zdję cie, zro bio ne któ rejś
Wiel kiej No cy, na dłu gich scho dach ta ra su sied mio -
ro dzie ci z ca łej pu ław skiej ro dzi ny. Ro dzi ce tych
dzie ci to dy rek tor szpi ta la, or dy na tor od dzia łu, głów -
ny księ go wy du że go in sty tu tu, urzęd nik ban ko wy,
moż na po wie dzieć, wszy scy na sta no wi skach,
a dzie ci, w tym i ja, jak z ochron ki! Dla te go ma rze -
niem by ły lan dryn ki w skle pie, blok cze ko la do wy,
przy wo żo ny na du żych ta cach, wszel kie oran ża dy,
w tym oran ża dy w prosz ku, któ re się cza sa mi po ja -
wia ły, cza sem ja kieś słod kie ciast ka. Wiel kim świę -
tem by ła wi zy ta w je dy nej pu ław skiej cu kier ni.
Mia sto mia ło 12 ty się cy miesz kań ców, trzy du że in -
sty tu ty na uko we, praw dzi wych pro fe so rów spo ty ka -
ło się co dzien nie na uli cy. W tej że cu kier ni se zon
let ni wią zał się ze sprze da żą lo dów, wy da ją cych się
mro żo ną am bro zją, po kar mem bo gów. Ki no by ło,
ow szem, dwa fil my w ty go dniu, ale wiek dzie ci
spraw dza no z le gi ty ma cja mi szkol ny mi, cza sa mi
wy glą da ło to na nie le gal ne prze kra cza nie gra ni cy.
Na dru gi dzień moi ro dzi ce do sta li do pod pi su uwa -
gę wy cho waw cy: „Wło dek był wczo raj na fil mie nie -
od po wied nim dla je go wie ku”. Film był od 16 lat,
by łem uczniem li ceum, a po nie waż po sze dłem rok
wcze śniej do szko ły, to do te go wie ku bra ko wa ło mi
sze ściu mie się cy. Film był ko lo ro wy, ame ry kań ski,
za pa mię ta łem ty tuł w ory gi na le „Ten der trap” czy li
pu łap ka mi ło ści, dziś znu dził by mo ich młod szych
wnucz ków (7 i 8 lat). Na fil my z „mo men ta mi” trze -
ba by ło po cze kać jesz cze kil ka lat. W ten spo sób

więk szość ko le gów, któ rzy roz po czy na li stu dia
w Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej, Na szej Nie -
boszcz ce Aka de mii przy uli cy Źró dło wej 52 w mie -
ście Ło dzi, by ła nie win na „ja ko te le li je”, po ja wia ły
się ma rze nia mło dzień cze i dla te go rzu ca ło się łap -
czy wie na kul tu rę łódz ką, a by ło na co, bo mia sto
by ło kul tu ral ne, trze ba tyl ko by ło chcieć z niej ko -
rzy stać. Część ko le gów wy bie ra ło in ny kie ru nek,
aka de mi ki na nie od le głym osie dlu Lu mum by, Pa tri -
ce’a zresz tą, daw niej i obec nie na By strzyc kiej. Po -
zna nie i „po sia da nie” pa nien ki no bi li to wa ło ko le gę,
a pa nien kę z ko lei no bi li to wa ło „po sia da nie” chło -
pa ka – wa mow ca. Ta ki han del wy mien ny, w bar dzo
wie lu przy pad kach te „wy mia ny” świę to wa ły nie -
daw no pół wie cze mał żeń stwa, co świad czy do bit -
nie o tym, że nie wszy scy wa mow cy to po two ry bez
żad nych uczuć, a tyl ko pa ła ją cy żą dzą. Spra wa jest
po pro stu osob ni czo zmien na! Z in nych ma rzeń
wa mow skich, oprócz dłu gich wło sów, by ły to po -
sze rza ne spodnie wyj ścio we, tzw. „dzwo ny”, pod -
wyż sza ne pół bu ty, na la tach kli nicz nych wy pa da ło
mieć na za ję ciach czy sty i wy pra so wa ny far tuch, nie
„psu z gar dła wy cią gnię ty” czy li z tor by po lo wej jak
na pierw szych dwóch la tach. Far tu chy wy mie niał re -
gu lar nie Szef, Bo lek Są sia dek, wy pra so wać trze ba
by ło sa me mu, Ba je ran ci -ele gan ci ku po wa li so bie
lub po ży cza li praw dzi we far tu chy le kar skie.

W kra wa tach by li śmy za wsze, gdyż cho dzi li śmy
w mun du rach, ko szu le no si ło się do po bli skiej pral -
ni i od bie ra ło wy pra so wa ne „na sztyw no”. Za wy jąt -
kiem gru py ko le gów „ele ganc kich ina czej”,
za wod ni ków w swo ich po glą dach za twar dzia łych,
ko le dzy dba li o sie bie, a czę sto Dziad lub Bo lek
po pro stu zwra ca li uwa gę, jak dzie ciom. Że by do -
nieść wy pra so wa ny far tuch do szpi ta la, trze ba by ło
mieć tecz kę. Do sta wa li śmy tecz ki „ogól no woj sko -
we”, a więc ani ład ne, ani trwa łe, z brą zo we go ska -
ju, ale da wa ły na miast kę kom for tu. Moż na by ło
so bie ku pić wła sną, ja ką się chcia ło i na ja ką by ło
pod cho rą że go stać (żołd na trze cim ro ku wy no sił
aż 210 zło tych), aby tyl ko by ła brą zo wa, gdyż no si -
li śmy brą zo we bu ty, co nam, „chłop com z tam tych
lat” za rzu ca no przez wie le lat, wy klu cza jąc pra wie
z Woj ska Pol skie go, do brze, że cho ciaż za li czo no
wy słu gę! Przez wie le lat szczy tem ma rzeń i wa mow -
skiej mo dy by ły ma łe te czusz ki do któ rych mie ścił
się chy ba tyl ko apa rat do mie rze nia ci śnie nia i ste -

Re flek sje – Ma ru dze nie o Szo pe nie

18 „Skalpel” 9/2021

Ma rze nia dzie cię ce,
ma rze nia mło dzień cze,
ma rze nia woj sko we

Po ma rzyć – do bra rzecz,
Oj, ży cie, ży cie nud ne,
Po ma rzyć bar dzo do brze jest,
W nie dziel ne po po łu dnie.

(Bar ba ra Du nin i Zbi gniew Kur tycz, 1967)
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to skop, mo że i dłu go pis i po rad nik te ra peu tycz ny.
Ni gdy do ta kiej te czusz ki nie uda ło mi się zaj rzeć,
ża den z nie licz nych mo ich ko le gów ze star szych lat
ta kiej nie miał, a spy tać po pro stu nie wy pa da ło. Po -
tem ktoś wy pa trzył sklep, w któ rym sprze da wa no
ko pie przed wo jen nych le kar skich sa kwo ja ży, z du -
żym za mknię ciem na su wa ko wy za mek, cho ciaż by -
ły sprze da wa ne ja ko to reb ki dam skie, ni ko mu to nie
prze szka dza ło. Sam mia łem ta ką do mo men tu, gdy
uda ło mi się, już po stu diach i po po wro cie do sto -
li cy, ku pić ory gi nal ną przed wo jen ną, w dość do -
brym sta nie. Już to kie dyś pi sa łem, ale po wtó rzę, że
mój Ko le ga z gru py, To mek Wi niec ki na trze cim ro -
ku na swo jej tecz ce miał na pis, wy pi sa ny na bar dzo
mod nej wte dy ma szyn ce dru ku ją cej sa mo przy lep -
ne i ko lo ro we li te ry, „DR. TOMASZ WINIECKI”. Czyż -
by miał już wte dy prze czu cie, że ten dok to rat zro bi
wkrót ce po stu diach, a na do da tek stwo rzy do kład -
nie z ni cze go kli ni kę re ha bi li ta cyj ną na ba zie od re -
mon to wa ne go pie czo ło wi cie sta re go dwo ru
w Kro jan tach, gdzie osiadł na sta łe? Tak to za mi ło -
wa nie do ży cia „na ba je rze” za owo co wa ło te go ba -
je ru ucie le śnie niem i, nie od rzu ca jąc ba je ru, To mek
stwo rzył i roz wi ja rzecz pięk ną, a za mi ło wa nie do te -
go ba je ru tyl ko mu w tym po ma ga, do da jąc sty lo -
wą otocz kę ca łe mu przed się wzię ciu! Po nie waż
re gu lar nie od wie dza łem tar gi sta ro ci, ku pi łem kie -
dyś skó rza ny port fel w ko lo rze zie lo nym na re cep ty
z pięk nym, zło tym, ka li gra ficz nym na pi sem „Re cep -
ty, Rok 1910”, któ ry uży wa łem przez kil ka ład nych
lat. Tak to się czło wiek do war to ścio wy wał, szko -
dli wość pro ce de ru zni ko ma, przy jem ność du -
ża. Od pią tej kla sy szko ły pod sta wo wej pi szę
pió rem, na po ziom mo ich ba zgro łów to nie
wpły wa ło, zaś na mo je sa mo po czu cie
wy jąt ko wo po zy tyw nie. Wy ma rzy łem
so bie ko lor atra men tu zbli żo ny do se pii,
jak na XIX-wiecz nych do ku men tach, ale po nie waż
atra ment brą zo wy, od ład nych pa ru lat do ku pie nia
w Pol sce, jest zbyt brą zo wy, mie sza łem go z żół tym,
uzy sku jąc efekt po żą da ny. Przy cho dzi do mnie kie -
dyś dłu go nie oglą da na pa cjent ka – nie by łam u pa -
na dwa dzie ścia lat, ale ko lor atra men tu ma pan ten
sam. I to wła śnie na zy wa się tra dy cja! Czy li po czu -
cie sta ło ści i sta bi li za cji. Ko lej nym ma rze niem na la -
tach kli nicz nych by ło po sia da nie fo nen do sko pu
„z gór nej pół ki”. Bo lek wy da wał fo nen do sko py „ka -
zion ne”, czy li woj sko we, kon struk cji nie zbyt wy -
kwint nej, ale funk cjo nal ne, so lid ne, moż na nim by ło
i to nów ser ca po słu chać i gwóźdź wbić. Ale fi ne zyj -
ni ko le dzy, przy szłe or ły cho rób we wnętrz nych,
spra gnie ni by li nie tyl ko bi ją ce go ser ca i je go to nów,
ale i pół to nów, a na wet szme rów de li kat nych, któ -
rych nie mo gli się do słu chać w aka de mi kach na Lu -

mum by, ku po wa li więc fo nen do sko py za chod nie,
ame ry kań skie i od kry wa li do zna nia nie od kry te. Mnie
ja koś uda ło się dojść do dy plo mu ze słu chaw ka mi
służ bo wy mi i mo że dla te go zo sta łem la ryn go lo -
giem, a na sta re la ta na wet głu chym la ryn go lo giem
i fo nia trą. Mło dy pod cho rą ży re fe ru je asy sten to wi
wy nik ba da nia: „Ak cja ser ca mia ro wa, to ny ci che,
głu che”. Ko le go, to nie to ny głu che, a le karz głu -
chy. – Ko le dzy, któ rzy „ska za ni by li” na spe cjal no -
ści za bie go we, jak Igor Dziacz kow ski z ro dzi ny
chi rur gicz nej, nie wy obra ża li so bie ży cia „bez sto łu
i no ża”, oczy wi ście chi rur gicz ne go. Pa mię tam go,
pro mie nie ją ce go szczę ściem i wy ma chu ją ce go pa -
skiem prze bit ki z książ ki ope ra cyj nej z opi sem swo -
jej pierw szej ope ra cji wy rost ka. Ja na to miast
do dzi siaj ze zgro zą przy po mi nam so bie za bie gi la -
ryn go lo gicz ne, któ re by łem zmu szo ny wy ko nać
do „je dyn ki”. Jak to los nie rów no mier nie roz dzie la
lu dziom „ta len ta”!

Co do ma rzeń woj sko wych, to mia łem dwa
i oby dwa uda ło mi się zre ali zo wać. Chcia łem do cze -
kać „we woj sku” ro ga tyw ki i uda ło mi się, cho ciaż
Sztab Ge nial ny nie chciał się na to zgo dzić, ar gu -
men tu jąc po woj sko we mu: „Ka dra nie ma kwa dra -
to wych głów i nie bę dzie no si ła kwa dra to wych
cza pek”. Dru gie ma rze nie woj sko we to chcia łem

do słu żyć się stop nia puł -
kow ni ka. I do słu ży łem, je -
stem puł kow ni kiem
w ro ga tyw ce z nie re gu -
la mi no wym, oku tym
dasz kiem.

Czy li jed nak war -
to ma rzyć, cho ciaż
cza sa mi mo że się
wy da wać, że to
ma rze nie nie re -
al ne, zu peł nie
abs trak cyj ne.

Wte dy na -
dal trze ba ma -

rzyć, ma rzyć ze
zdwo jo ną si łą,

na prze kór złym do -
rad com i za wo do wym

„obrzy dza czom”. Wte dy mu si my ma rzyć dla za sa -
dy.

Po wo dze nia!

Włodzimierz „Wowka” Kuźma
Kurs VIII „Ciemiorków”

M.p. 23.06.2021
w Świa to wym Dniu Gar bu sa (Volks wa ge na)



Polemika

20 „Skalpel” 9/2021

Z redakcyjnej poczty…
Na wią zu jąc do ar ty ku łu Pa na Pro fe so ra An drze ja

Grzy bow skie go za miesz czo ne go w Skal pe lu numer
7–8/2021 w cy klu „Z kart hi sto rii Woj sko wej Akademii
Me dycz nej” po sta no wi łem uszcze gó ło wić nie któ re
z opi sa nych wy da rzeń ro ku 1956 i 1958 po nie waż
by łem ich na ocz nym świad kiem i uczest ni kiem.

Do wspo mnień kwa li fi ko wa ło by się sze reg zda -
rzeń zwią za nych z kur sem -kom pa nią FWMed
1952–1958 pod do wódz twem ka pi ta na Jur kie wi cza.
Po nie waż do ty czą one tyl ko ma łej gru py słu cha czy
/70 osób/ po mi jam ujaw nia nie.

Pol ski paź dzier nik 1956 ro ku w Pol sce i w spo -
łe czeń stwie łódz kim roz po czął się znacz nie wcze -
śniej. W ha li spor to wej na Wi dze wie od by ła się
ma sów ka głów nie ro bot ni ków-włók nia rzy. Bez po -
śred nio po za ję ciach na Aka de mii Me dycz nej ca łą
kom pa nią w szy ku in dy wi du al nym po szli śmy do ha li
wi dzew skiej, któ ra by ła wy peł nio na uczest ni ka mi
ma sów ki po brze gi. Znacz na licz ba uczest ni ków
przed ha lą do któ rych do łą czy li śmy w mun du rach
by ła za sko czo na. Je den z nich za py tał mnie czy
woj sko jest ze spo łe czeń stwem w tych pro te stach.
Zde cy do wa nie od po wie dzia łem mu, że gdy by nie
by li by śmy ze spo łe czeń stwem to nas by tu nie by -
ło. To go uspo ko iło. Do ko szar bądź kwa ter in dy wi -
du al nych wró ci li śmy ok. go dzi ny 23.

Od pra wa in for ma cyj na, któ ra prze kształ ci ła się
w ma sów kę w WCWMed, od by ła się po kil ku na stu
dniach. Ze bra li śmy się w sa li gim na stycz nej
na 4 pię trze bu dyn ku przy ul. Że li gow skie go w licz -
bie 150, mo że 200 osób ofi ce rów i pod cho rą żych
Fa kul te tu i WCWMed.

Ja za ją łem miej sce w 2 rzę dzie vis a vis sto łu pre -
zy dial ne go więc do sko na le sły sza łem i wi dzia łem
prze ma wia ją cych i re ak cje uczest ni ków. Jak na ta -
kie zgro ma dze nie to prze bieg był sto sun ko wo spo -
koj ny.

Je den z prze ma wia ją cych za dał re to rycz ne py -
ta nie:

„Czy w Polsce nie ma oficerów, którzy mogliby
być ministrami obrony narodowej? Czy musi nim być
marszałek Konstanty Rokossowski?” Przy wy po wia -
da niu te go na zwi ska na gle ru nął za wie szo ny oko ło 6
me trów pod su fi tem por tret Ro kos sow skie go. Wi szą -
ce obok go dło i por tret Edwar da Ocha ba wi sia ły nie -
na ru szo ne. W tym mo men cie nie by ło żad nych
ha ła sów wśród uczest ni ków. Wcze śniej, przez wie le
lat od by wa ły się na tej sa li za ję cia wf ze sko ka mi, bie -
ga mi, grą w pił kę i nic się z por tre ta mi nie zda rza ło.

Oczy wi ście wiel ka by ła kon ster na cja za sia da ją -
cych w pre zy dium i wiel kie bra wa uczest ni czą cych
słu cha czy. Je dy nym wy tłu ma cze niem te go wy da -

rze nia mo że być kon cen tra cja ener gii wzro ku wpa -
trzo nych w tym kry tycz nym mo men cie uczest ni ków.
Tak za koń czy ła się od pra wa-ma sów ka.

Wo bec bar dzo burz li wych i roz ła mo wych roz gry -
wek na szczy tach par tii i wła dzy spo dzie wa no się
naj gor sze go. Stąd pró ba wzmoc nie nia woj sko wej
służ by zdro wia po przez awan so wa nie pod cho rą -
żych po III ro ku stu diów do stop nia cho rą że go

Na stą pi ło to 22 grud nia 1956 ro ku o go dzi -
nie 7.00 na dzie dziń cu WCWMed od czy ta niem roz -
ka zu Mi ni stra Obro ny Na ro do wej, któ re trwa ło 10–15
mi nut, po czym wszy scy uczest ni cy uda li się na za -
pla no wa ne za ję cia, tak że na Aka de mii Me dycz nej.

Dzień 3 paź dzier ni ka 1958 ro ku był uro czy sto -
ścią po dwój ną: za koń cze niem dzia łal no ści Fa kul te -
tu Woj sko wo -Me dycz ne go z jed nej stro ny
a otwar ciem dzia łal no ści Woj sko wej Aka de mii Me -
dycz nej.

Głów nym ce le bran tem tych uro czy sto ści był
Głów ny Kwa ter mistrz WP gen. Zie miń ski, a nie
gen. Bor dzi łow ski.

Ja ja ko „pri mus in ter pa res” uzy sku jąc naj wyż -
szą śred nią ocen z ca łych stu diów w FWMed w la -
tach 1952–1958 do stą pi łem za szczy tu ja ko pierw szy
zo stać przez gen. Zie miń skie go awan so wa nym
do stop nia po rucz ni ka oraz otrzy mać dy plom le ka -
rza – ab sol wen ta Aka de mii Me dycz nej w Ło dzi i dy -
plom ukoń cze nia FWM ja ko uczel ni woj sko wej.

II lo ka tę uzy skał Zyg fryd Ju chi miuk, a III lo ka tę
Ta de usz Bia łec ki. Oby dwaj roz po czy na li stu dia ja -
ko ofi ce ro wie-fel cze rzy i zo sta li awan so wa ni
do stop nia ka pi ta na.

Na mo jej oso bie za koń czy ła się wie lo let nia tra dy -
cja awan so wa nia pierw szych 3 ab sol wen tów
do stop nia ka pi ta na. Pod czas tej uro czy sto ści 52 ab -
sol wen tów uzy ska ło dy plo my i stop nie po rucz ni ka.

Dal szy ciąg uro czy sto ści pod prze wod nic twem
gen. Zie miń skie go do ty czył pro ce dur zwią za nych
z otwar ciem Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej w Ło -
dzi.

Jed no cze śnie prze pra szam Pa na Pro fe so ra An -
drze ja Grzy bow skie go, że ośmie li łem się spre cy zo -
wać nie któ re wy da rze nia hi sto rycz ne, któ rych by łem
na ocz nym świad kiem i uczest ni kiem.

Z po wa ża niem

płk w st. spocz. dr n. med.
Ka zi mierz Adam San to row ski

Ab sol went FWMed. I AM 1952–1958
PS.
Na stęp ne go dnia trzej lau re aci zo sta li za pro sze ni

do Wy dzia łu Po li tycz ne go WCWMed do ode bra nia
na gród -ze gar ków z de dy ka cją od MON – 3.10.1958
na płyt ce re wer so wej.
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W dniach 3–6.06.2020 r. w Szcze ci nie od by ły
się XXXI Mi strzo stwa Pol ski Le ka rzy w Te ni sie Ziem -
nym „Le xus Cup” pod pa tro na tem Pol skie go Sto -
wa rzy sze nia Te ni so we go Le ka rzy. Mi strzo stwa
zor ga ni zo wa no na kor tach ce gla stych w obiek cie
spor to wym SKT Szcze cin al. Woj ska Pol skie go 127.
Woj sko wą Izbę Le kar ską re pre zen to wał Ro bert Ko -
wal czyk – ka te go ria +55 i Zbi gniew Żę go ta – ka te -

go ria +50. Ro bert Ko wal czyk zo stał Mi strzem Pol -
ski w sin glu w swo jej ka te go rii wie ko wej i wi ce mi -
strzem Pol ski w de blu w kat. +45–55. Zbi gniew
Żę go ta zdo był III miej sce w de blu w kat. +45–55.
Wię cej in for ma cji o te ni so wych tur nie jach le kar skich
na stro nie www.pstl.org.

Robert Kowalczyk

Na zdjęciu od lewej organizatorka turnieju Mariola Kąkol, wicemistrz Polski w singlu Grzegorz Przybylski,
dalej mistrz Polski Robert Kowalczyk i Beata Stelter

XXXI Mistrzostwa Polski Lekarzy
w Tenisie Ziemnym „Lexus Cup”
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W 105. Kre so wym Szpi ta lu
Woj sko wym w Ża rach po bli -
sko 10 la tach nie obec no ści
na no wo, we wła snych struk tu -
rach, zo sta ła uru cho mio na kuch -
nia, któ ra słu żyć bę dzie przede
wszyst kim pa cjen tom. W do bie,
gdy dla więk szo ści przed się -
biorstw ka te ring ze wnętrz ny wy -
da je się być roz wią za niem
ide al nym, my zro bi li śmy krok
w dru gą stro nę. Za le ży nam
na tym, aby do sal cho rych wró -
ci ły cie płe i smacz ne po sił ki, by
obia dy by ły ta kie jak w do mu. Je -
ste śmy prze ko na ni, że zbi lan so -
wa ne i war to ścio we ży wie nie
po mo że pa cjen tom w szyb szym
po wro cie do zdro wia i peł nej
spraw no ści. Zaś po sił ki bę dą tak
smacz ne jak le gen dar na, woj sko -
wa gro chów ka.

Prze pro wa dze nie tak istot -
nych zmian by ło moż li we dzię ki
de cy zji Ko men dan ta szpi ta la, dla

któ re go jed nym z pod sta wo wych
ele men tów le cze nia jest peł no -
war to ścio we ży wie nie uwzględ -
nia ją ce stan zdro wia i po trze by
die te tycz ne pa cjen tów.

– Po ana li zie fi nan so wej i wie -
lu roz mo wach z pa cjen ta mi szpi -
ta la, nie zde cy do wa łem się
na kon ty nu ację umo wy w za kre -
sie wy ży wie nia pa cjen tów przez
pod miot ze wnętrz ny w szpi ta lu,
któ rym kie ru ję  – mó wi płk lek.
med. Ar tur Lip czyń ski, Ko men -
dant 105. Kre so we go Szpi ta la
Woj sko we go.

– Po sił ki są przede wszyst kim
cie płe, ko lo ro we, wy glą da ją ape -
tycz nie, pa cjen ci bar dzo so bie je
chwa lą. Od ra zu za uwa ży li róż ni -
cę – mó wi Do ro ta Bień kow ska,
pie lę gniar ka od dzia ło wa Od dzia -
łu Or to pe dii i Trau ma to lo gii Na -
rzą du Ru chu.

– Ży wie nie to ele ment le cze -
nia i pa cjent nie mo że wyjść

w po gor szo nym sta nie od nas niż
przy szedł. Sta wia my na ja kość
po sił ków, przede wszyst kim
na ra cjo nal ne od ży wia nie – tłu -
ma czy mgr An na Mar ci niak, die -
te tyk, kie row nik Dzia łu Ży wie nia.

Kuch nia zo sta ła uru cho mio -
na 1 stycz nia 2021 r. To przed się -
wzię cie nie mia ło by szans
po wo dze nia, gdy by nie ogrom ne
za an ga żo wa nie za ło gi szpi ta la.
Wszyst kim, któ rzy wspie ra li ten
po mysł ser decz nie dzię ku je my.

Po nad to na szcze gól ne wy róż -
nie nie za słu gu je 4. Woj sko wy Szpi -
tal Kli nicz ny we Wro cła wiu,
na ba zie któ re go zdo by wa li śmy
wie dzę i umie jęt no ści. To wła śnie
za ło ga te go szpi ta la, po mi mo wła -
snych zo bo wią zań, do ło ży ła sta -
rań, aby śmy z po wo dze niem mo gli
uru cho mić kuch nię szpi tal ną dla
na szych pa cjen tów. Skła da my po -
dzię ko wa nia dla Ko men dan ta Pa -
na płk. dr. n. med. Woj cie cha
Tań skie go oraz wszyst kich pra -
cow ni ków Dzia łu Ży wie nia. Za tę
współ pra cę bar dzo dzię ku je my.

– W ostat nim cza sie, na proś -
bę jed ne go z por ta li in ter ne to -
wych prze sła li śmy do wy daw cy
zbiór zdjęć do ku men tu ją cych na -
sze po sił ki. Ogrom ne po ru sze nie
wśród in ter nau tów, któ rzy su ge -
ro wa li, m.in. że por tal pu bli ku je
nie praw dzi we zdję cia, ścią gnię te
z in ter ne tu lub, że pre zen to wa ne
fo to gra fie po ka zu ją da nia z po bli -
skiej ga stro no mii, to ogól nie po -
ka zu je jak bar dzo ne ga tyw nie
po strze ga ne jest ży wie nie pa -
cjen tów w szpi ta lach. Oczy wi ście
ta kie ko men ta rze i nie do wie rza -
nie in ter nau tów oce nia my, wbrew
po zo rom bar dzo po zy tyw nie, po -
nie waż to do wo dzi, że ja kość na -
szej ga stro no mii znacz nie

Kuchnia w 105. Kresowym Szpitalu
Wojskowym w Żarach

Po sił ki w szpi ta lu smacz ne jak le gen dar na, woj sko wa gro chów ka.
105. Kre so wy Szpi tal Woj sko wy w Ża rach po 10 la tach z wła sną kuch nią.
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prze wyż szy ła ocze ki wa nia i nikt
nie spo dzie wał się, że na po zio -
mie szpi ta la tak wy glą dać mo gą
po sił ki. Bar dzo się z te go cie szy -
my i już uru cho mi li śmy ko lej ne
moż li wo ści dla kuch ni szpi tal nej.
Wła śnie roz po czę li śmy sprze daż
obia dów dla na szych pra cow ni -
ków. Za in te re so wa nie prze szło
na sze ocze ki wa nia.

Po dej mu jąc się re ali za cji te go
przed się wzię cia, in we stu jąc
w sprzęt i pro fe sjo nal ną ka drę,
w sto sun ko wo krót kim cza sie,
od two rzy li śmy go to wa nie z praw -
dzi we go zda rze nia w 105. Kre so -
wym Szpi ta lu Woj sko wym
w Ża rach, naj star szym szpi ta lu
Zie mi Lu bu skiej.

mgr Justyna Wróbel-Gądek
Rzecznik Prasowy

105. Kresowego Szpitala
Wojskowego

z Przychodnią SPZOZ w Żarach

Me dy cy z Ko mo ro wa
Ko mo ro wo, obec nie w gra ni cach ad mi ni stra cyj -

nych Ostro wi Ma zo wiec kiej, to sie dzi ba gar ni zo nu
w obiek tach przed wo jen nej Szko ły Pod cho rą żych
Pie cho ty i wśród pra wie 20 po mni ków zgro ma dzo -
nych głów nie w Alei Kró lów i Het ma nów oraz Po wsta -
nia Li sto pa do we go. Gar ni zon służ by to po gra ficz nej,
ale z je go mu rów wy wo dzi się kil ku le ka rzy woj sko -
wych i nie tyl ko. Za czę ło się w 1966 r. kie dy to star szy
ko le ga, miesz ka li śmy drzwi w drzwi, Ja nusz Na piór -
kow ski zda wał na WAM. Przy jeż dża jąc na urlo py tak
za chwa lał te stu dia, że i ja zde cy do wa łem się tam
zda wać. Tra fi łem chy ba naj go rzej, bo do „adam czy -
ków”, a po grud niu’70 mia łem dość ów cze sne go woj -
ska i od sze dłem na stu dia do AM w War sza wie.
2 la ta po mnie stu dia na WAM pod jął Mie tek Ka miń -
ski, po tem Ju rek Lo ba i Ja cek Bia ło ko zo wicz – on był
tym je dy nym z ko rze nia mi me dycz ny mi, bo je go oj -
ciec Jan był sze fem Gar ni zo no wej Izby Cho rych.

Wcze śniej z ko mo row skich mu rów ode szli Zby -
szek Bem i An drzej In dyk. Pierw szy z nich skoń czył
stu dia i pra co wał we Wro cła wiu. Dru gi w Po zna niu.

Ma ły gar ni zon, a ty lu „dok to rów”, z któ rych nie -
któ rzy zaj mo wa li wy so kie sta no wi ska, np. Ja nusz
Na piór kow ski był ko men dan tem 107. Szpi ta la Woj -

sko we go w Wał czu, a Ju rek Lo ba wró cił i zo stał
w Ko mo ro wie. Nie któ rych z nich nie ma już wśród
nas, ale po zo sta ją w pa mię ci.

Le sław J. We lker
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Śp.
lek. Ryszard Doroszko

21.08.1957–02.06.2021

Zachowajmy w naszej pamięci

Włodzimierz „Wowka” Kuźma

Suche kwiaty akacji
Żółte, zeschnięte, spadają z wiatrem kwiaty akacji,
Soczystą trawę pokrywa warstwa przekwitłej bieli,
Lato błyskawic, burzowy przedsmak letnich wakacji,
Panuje spokój, cicho schnie siano, jak przy niedzieli.

Letnia niedziela, siano wysycha w słońca promieniach,
Pokosy żółkną, zmieniają barwę, lśnią starym złotem,
Myśli twe płyną w falach niebytu, ciepłych marzeniach,
Miesza się coś co dawno było, z tym co będzie potem.

Chodzi po ziemi, lecz upływ czasu jasno spostrzega,
Byłe przezrocza ciasno splecione z czasy przyszłymi,
Myśl historyczna, myśl miniona w przyszłość wybiega,
Lata splatają się wciąż z jesieniami, z wiosnami zimy.

Suchy jałowiec w odcieniach brązu pręży swe kolce,
Krzew bzu dzikiego nęci zapachem, jaśmin lśni bielą,
Białe bociany pilnie szukają żab na nadrzecznej łące,
A młyny boże gdzieś tam, dokładnie, los ludzki mielą.

Wszystko to ginie w cichym szumie sosen złocistych,
W spokojnym kołysaniu kwitnących, nie zżętych traw,
W marzeniach przyjemnych, choć nierzeczywistych,
W tej pełnej czaru krainie z godnością kroczy paw.

Cieszą cię książki różne, cieszą ich różnorakie treści,
Cieszy cię słońce i cieszy cichy spokój bliskich wakacji,
Cieszy chwila zadumy, cieszy ciekawy wątek powieści,
Cieszy spacer, stopą roztrącasz suche kwiaty akacji.

(27.06.2021)



Medycyna dla nurkujących
Kwalifikacje zdrowotne do nurkowania po przebyciu COVID-19
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COVID-19 w cięż kim prze bie gu zna czą co wpły wa na układ
oddechowy, z po waż ny mi na stęp stwa mi dla miąż szu płuc ne go.
Może rów nież po wo do wać zmia ny czyn no ścio we w ukła dzie
sercowo-naczyniowym oraz zmia ny w ukła dzie krzep nię cia krwi. Z te go
wzglę du wśród nur ku ją cych oraz le ka rzy zaj mu ją cych się me dy cy ną
nurkową wyłoniły się oba wy do ty czą ce zdol no ści i po wro tu do nur ko wa nia
po przebyciu zakażenia SARS-CoV-2.

Pan de mia COVID-19 po ja wi ła się w koń co wym okre sie przy go to wa nia do druku
„Me dy cy ny dla nur ku ją cych” i nie omi nę ła ty się cy osób zaj mu ją cych się za wo do wo i ama tor sko dzia łal no -
ścią pod wod ną, po wsta ła za tem ko niecz ność za po zna nia z pro ble mem na stępstw za ka że nia SARS-CoV-2,
któ re nie są obo jęt ne dla zdro wia i bez pie czeń stwa nur ku ją cych.

Te mu ce lo wi ma słu żyć su ple ment „bi blii nur ko wej” pt. „Zdro wot ne kwa li fi ka cje do nur ko wa nia po prze -
by ciu COVID-19”.

Broszura rekomendowana jest przez: Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej,
Wojskową Izbę Lekarską, Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

Broszurę będzie można nabyć od 15 lipca 2021 r. w nowym sklepie internetowym na stronie
www.medycynanurkowa.pl

Kwa li fi ka cje zdro wot ne do nur ko wa nia z uwzględ nie niem COVID-19
Au to rzy: Ja ro sław Krzy żak, Krzysz tof Ko rze niew ski
For mat: 235 × 165 mm
Ob ję tość: 96 str.
Opra wa: mięk ka, szy to -kle jo na, ze skrzy deł ka mi
Ilu stra cje ko lo ro we: 28 szt.

Nur ko wa nie w Pol sce za li cza ne jest do jed nej z naj czę ściej
uprawianych ak tyw no ści eks tre mal nych. Nur ko wa nia w wy mia rze
turystyczno-sportowym, jak i re kre acyj nym upra wia ją przed sta wi cie le
wszyst kich grup wie ko wych, od dzie ci do osób w po de szłym wie ku.
Wymaga się od nich do bre go sta nu zdro wia, ale ze wzglę du na ma so wość,
do nurkowania przy stę pu ją rów nież oso by ob cią żo ne róż ny mi cho ro ba mi.

W chwi li obec nej brak jest re gu la cji praw nych okre śla ją cych kwa li fi ka cje
zdro wot ne do nur ko wa nia re kre acyj ne go. Z ko lei nie wie lu le ka rzy zna za gad nie nia
me dy cy ny nur ko wej i w przy pad ku ko niecz no ści oce ny sta nu zdro wia pa cjen ta pod ką tem zdol no ści
do nur ko wa nia nie po tra fi ą po ra dzić so bie z tą pro ble ma ty ką. Ni niej sza pu bli ka cja jest roz wi nię ciem roz -
dzia łu książ ki pt. „Me dy cy na dla nur ku ją cych” i jest prze zna czo na głów nie dla le ka rzy prak ty ków, ma jąc
na ce lu przy bli że nie za gad nień kwa li fi ka cji zdro wot nych oraz po moc w po dej mo wa niu traf nych de cy zji
orzecz ni czych ale rów nież dla osób nur ku ją cych ama tor sko i za wo do wo.

Broszura rekomendowana jest przez: Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej,
Wojskową Izbę Lekarską, Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

Broszurę będzie można nabyć od 15 lipca 2021 r. w nowym sklepie internetowym na stronie
www.medycynanurkowa.pl
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