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Czy naprawdę
się uda?

Cze ka łem z wstęp nia kiem
do koń ca pro te stu, chcia łem zo -
ba czyć fre kwen cję, chcia łem zo -
ba czyć nas ra zem w bie li
i wspól nej spra wie, i do cze ka łem
się. Po wie dzie li śmy to co naj waż -
niej sze dla ca łej gru py zwią za nej
z ochro ną zdro wia, prze sta wi li -
śmy swo je po trze by i ocze ki wa -
nia od rzą dzą cych. Nasz prze kaz
był czy tel ny:
1. Szacunek
2. Bezpieczeństwo lekarza

i pacjenta
3. Dostępność do świadczeń

Te raz po wsta nie „bia łe mia -
stecz ko” i choć nie tam, gdzie
mia ło po wstać, bo prze cież po li -
cja na roz kaz za gro dzi ła to miej -
sce, ale obok. Bę dzie kłuć w oczy
ma ni pu la to rów z mi ni ster stwa
i nie tyl ko. A dla cze go? Otóż
w ofi cjal nym prze ka zie TVP
w swo ich so bot nich wia do mo -
ściach po ka za ło pro test wy łącz -
nie przez pry zmat żą dań
pła co wych, po ka zu jąc ileż to pod -

wyż ki w cza sie ich rzą dów do sta li
le ka rze oraz pie lę gniar ki – kwo ty
za rob ków na pew no za sko czy ły
tych, któ rzy pra cu ją na eta tach.
Po dob nie by ło z wy li cze nia mi rze -
ko mych mi liar dów na ochro nę
zdro wia. Na pew no i w wy li czan -
kach w Exce lu mi ni ster stwo jest
per fek cyj ne, ale to prze cież wy -
łącz nie ar kusz kal ku la cyj ny, a nie
rze czy wi stość, bo ta jest wy bit nie
nie ar ku szo wa. Frag ment wy po -
wie dzi wi ce pre ze sa Na czel nej
Izby Le kar skiej dok to ra Ar tu ra
Drob nia ka rów nież obej mo wał je -
dy nie wą tek pie nięż ny i na pew no
by ło to „przy pad ko we” na gra nie
z uli cy. By ło nas du żo i by ło nas
wi dać, sły chać i czuć, w koń cu
dzia ło się w mie ście. Zo sta wia my
roz mo wy na póź niej, bo na wet
w nich nie uda ło im się grać czy -
sto, by po tem na pi sać, że do bra
wo la ze stro ny mi ni ster stwa by ła,
ale roz mów cy wy szli po 20 mi nu -
tach. Jak by ło – my wie my i pa -
mię ta my. Sy tu acja jest na praw dę
wy jąt ko wo trud na, okres pan de -
micz ny wy koń czył fi zycz nie i psy -
chicz nie nie jed ne go twar dzie la
z bran ży i te raz przy szedł czas
na re wanż i speł nie nie obiet nic,
czy li mó wiąc po ke ro wą gwa -
rą – spraw dzam. Czas po ka że…

A co u nas? Ano mi nę ło 10 lat
ist nie nia prak tycz nie ostat nie go
ba stio nu woj sko wej służ by zdro -
wia, czy li Woj sko we go Cen trum
Kształ ce nia Me dycz ne go. By łem,
wi dzia łem z bli ska po raz ko lej ny
i wciąż z uzna niem dla dzia łań Ko -

men dan ta i Je go lu dzi – Sza cun
mój jest wiel ki a te raz, za sko czo -
ny wy róż nie niem, chy ba jesz cze
więk szy, choć nie wiem, czy
w ogó le mo że być więk szy. W ku -
lu arach ci cho wy brzmie wał wą tek
od two rze nia WAMu… z mo jej per -
spek ty wy zde cy do wa nie za ci cho.
Ba za w Ło dzi jest prak tycz nie
kom plet na, cer ty fi ko wa ny przez
spe cjal sów z NATO ośro dek nie
mo że być prze cież pod rzęd nym
gra czem. Ka dra do na uki jest
obok, bo i dzi siaj z niej ko rzy sta ją
na si młod si adep ci woj sko wej me -
dy cy ny, więc gdzie jest pro blem?
Oto jest py ta nie… Na pew no
w tym ro ku aka de mic kim bę dzie
da lej Fa kul tet i mo że to już ostat ni
ta ki rok? Za cze ka my.

Te go cze ka nia wy cho dzi nam
bar dzo du żo i cza sa mi mam wra -
że nie, cy tu jąc mo ją ulu bio ną ka -
pe lę, zgod nie z obo wią zu ją cym
w sie ci za pi sem: ży ję w kra ju,
w któ rym wszy scy chcą mnie zro -
bić w ch… Na za koń cze nie obo -
wiąz ko wo prze kaz na dal sze dni:
„Oszust nie tak się śmie je, jak
czło wiek uczci wy, in ne mi łza mi
pła cze ob łud nik, a in ne mi czło -
wiek do brej wia ry. Każ dy fałsz jest
ma ską i, choć by najar ty stycz niej
by ła zro bio na, za wsze moż na ją
od róż nić od szcze rej twa rzy”.

„Trzej muszkieterowie”
– Alexander Dumas

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

Szpalta Prezesa
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Ko le żan ki i Ko le dzy,
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 Le -

kar 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.

Kan dy da tów na de le ga tów za chę ca my do wy peł nie nia an kie ty, któ ra po zwo li przed sta wić syl wet ki kan -
dy da tów na stro nie in ter ne to wej izby.

Komunikat Komisji Wyborczej Wojskowej Izby Lekarskiej

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

Ogłoszenia WIL
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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 3

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

Ogłoszenia WIL
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Ogłoszenia WIL

Lista kandydatów w wyborach delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres IX kadencji
dokończenie ze strony 4

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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Jak będziemy głosować?
– wybory delegatów na IX kadencję

W związku ze zbliżającymi się wyborami delegatów na IX kadencję wysłaliśmy członkom Wojskowej
Izby Lekarskiej przesyłkę w postaci dużej koperty zawierającej:
• instrukcję głosowania,
• kartę do głosowania,
• listę kandydatów,
• małą białą nieoznakowaną kopertę,
• większą kopertę zaadresowaną do Okręgowej Komisji Wyborczej WIL.

Oso by, któ re na le żą do re jo nu, w któ rym nie zgło szo no kan dy da ta na de le ga ta – nie otrzy ma ją prze sył -
ki – w tym re jo nie wy bo ry nie od bę dą się.

Komisja Wyborcza Wojskowej Izby Lekarskiej rekomenduje głosowanie w drodze
korespondencyjnej w rejonie wyborczym, które jest równoważne z głosowaniem osobistym.

Instrukcja głosowania w trybie korespondencyjnym

1. Po zapoznaniu się z listą kandydatów należy dokonać wyboru przez wstawienie w polu przy nazwisku
kandydata znaku „x” lub „v” lub „+”. Można również nie dokonać żadnego wyboru – wstrzymując się
od głosu.

Liczba wskazań nie może być większa niż liczba mandatów określona dla danego rejonu wyborczego.
Informacja o liczbie mandatów znajduje się na karcie do głosowania.
Przed wskazaniem kandydata można zapoznać się z informacjami o nim zamieszczonymi na stronie

internetowej izby lub porozumieć się z kandydatem telefonicznie lub drogą mailową, jeżeli zamieszczone
zostały przez niego dane kontaktowe.
2. Kartę do głosowania (również w przypadku wstrzymania się od głosu – bez wskazania kandydata)

należy umieścić w najmniejszej z nadesłanych kopert (czysta koperta bez opisu).
3. Kopertę zawierającą kartę do głosowania zaklejamy (NIC NA NIEJ NIE PISZEMY), wkładamy

do większej koperty – z nadrukowanymi danymi głosującego i adresem zwrotnym Komisji Wyborczej
Wojskowej Izby Lekarskiej.

4. Po zaklejeniu tej koperty należy w zaznaczonym polu na jej odwrocie przystawić imienną pieczątkę
lekarską oraz się podpisać. Głos bez pieczątki i podpisu jest nieważny.

5. Kopertę należy wysłać pocztą (przesyłka jest już opłacona – prosimy nie naklejać znaczka) lub
dostarczyć do siedziby WIL w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2021 r.

6. Dzień wpływu koperty będzie potwierdzony datownikiem przez biuro Izby.
7. Koperta w stanie nienaruszonym zostanie przekazana przez Okręgową Komisję Wyborczą komisji

skrutacyjnej w dniu głosowania osobistego. Po otworzeniu koperty zewnętrznej i potwierdzeniu
na liście członków rejonu wyborczego przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej głosowania
w trybie korespondencyjnym, koperta wewnętrzna zostanie przez niego wrzucona do urny.

8. Koperty, które wpłyną do Okręgowej Komisji Wyborczej po terminie podanym w zawiadomieniu,
zostaną zniszczone komisyjnie.

Gło so wa nie oso bi ste
Czło nek re jo nu wy bor cze go, któ ry nie gło so wał w try bie ko re spon den cyj nym, mo że od dać głos oso bi ście w dniu

wy bo rów, któ re go ter min zo stał wska za ny w prze sła nej ko re spon den cji. Czło nek re jo nu wy bor cze go gło su ją cy
oso bi ście od da je głos po przez wrzu ce nie kar ty do gło so wa nia do urny wy bor czej i po twier dza od da nie gło su na li -
ście człon ków re jo nu wy bor cze go pod pi sem oraz pie cząt ką imien ną. W przy pad ku bra ku pie cząt ki le karz po wi -
nien oka zać do ku ment toż sa mo ści. Gło su jąc oso bi ście od da jąc głos do urny, po bie ra się kar tę do gło so wa nia
od ko mi sji skru ta cyj nej po twier dza jąc ten fakt swo im pod pi sem w li ście człon ków WIL da ne go re jo nu wy bor cze go.
Gło so wa nie prze pro wa dza i usta la je go wy ni ki ko mi sja skru ta cyj na po wo ła na przez Ko mi sję Wy bor czą WIL.

Szcze gó ło we in for ma cje znaj dą się na prze sła nej in struk cji gło so wa nia oraz na stro nie Woj sko wej Izby
Le kar skiej w za kład ce „Wy bo ry IX” (www.woj sko wa -il.org.pl).

Li sta kan dy da tów oraz szcze gó ło wa in struk cja gło so wa nia bę dzie do stęp na przy urnie wy bor czej.
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Przed bar dzo, bar dzo wie lu la ty, by ły to la ta 60.
ubie głe go wie ku, bę dąc słu cha czem pierw sze go ro -
ku 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, po za li cze niu przez płk. Ry szar da
Woź nia ka, „Bie głe go” ze szy ci ku wła sno ręcz nie na -
ry so wa nych zna ków to po gra ficz nych uży wa nych
na ma pach, by li śmy god ni, aby to wszyst ko spraw -
dzić w prak ty ce na OC (obóz ćwi czeb ny) Draw sko.
Aby któ re muś z nas nie przy szło do gło wy ze szy ci -
ku prze ka zać ko le dze, „Bie gły” stem plo wał każ dą
stro nę, na do da tek w środ ku, swo ją pie cząt ką
do pla ste li ny (tecz ków ką, re fe rent ką, jak zwał, tak
zwał) umo czo ną w tu szu. Na te go ty pu pie cząt kach,
zmie nia się tyl ko pro du cent pla ste li ny, te raz, nie wąt -
pli wie jest eu ro pej ski, opie ra się na dal „utaj nia nie”
po miesz czeń wy ma ga ją cych „utaj nie nia” i to nie tyl -
ko „we woj sku”. Me to da pro sta jak kon struk cja ce -
pa, a eg za min zda je mi mo licz nych za wi ro wań
po li tycz nych. Za sa da po zo sta je ta sa ma – pla ste li -
na! Ni by nic, ni by za baw ka dla dzie ci, a dla wie lu
osób lub „osob ni ków” po zo sta je ide ałem, trud nym
do osią gnię cia. Głów na jej za le ta, to ta, że moż na
jej nadać do wol ny kształt, od try wial ne go od ci sku
pie cząt ki, do dzie ła sztu ki. Mo je pi sa nie jest cha rak -
te ry stycz ne dla opo wie ści „dy gre syj nych”, coś mi
się ko ja rzy z czymś, to z czymś in nym i po chwi li ła -
pię się na tym, że za po mi nam dy gre sję wyj ścio wą.
Wte dy sły szę dzwo nek te le fo nu, od bie ram,
a po dru giej stro nie zgła sza się „Herr Al zhe imer”,
któ re go znam ze sły sze nia, ale zna jo mo ści oso bi -
stej wo lał bym unik nąć. Wia do mo, jak wy cho dzi my
na kon tak tach z Niem ca mi! Czy li wra ca my „do ad
re mu!”. Przed za ję cia mi z to po gra fii otrzy ma li śmy
ma py woj sko we, oczy wi ście z na dru kiem „TAJNE”,
z kwie ci stą uwa gą „Bie głe go” co on nam zro bi i co
in ni je mu zro bią, gdy któ ryś z nas tę ma pę po zwo li
so bie zgu bić, za wie ru szyć lub prze ka zać wro gie mu
wy wia do wi. Rę ce nam się trzę sły i ze stra chu i z wra -
że nia, gdy mu sie li śmy okre ślić na sze „miej sce sta -
nia”. Słyn ne: „nie pa lu chem, słom ką lub bu tem!”,
prze szło do hi sto rii Je go wy cho wan ków. Cie ka wym
by ło pa trze nie na praw dzi wą ma pę praw dzi we go te -
re nu, słyn ną woj sko wą „set kę”, „orien to wać” ma pę
przy po mo cy kul to wej, woj sko wej, na ręcz nej, ebo -
ni to wej bu so li Ad ria no wa, mo del 1954. Gdy już się

czło wiek z tym wszyst kim upo rał, gdy wścib skie
i ostre oko „Bie głe go” zza je go słyn nych oku la rów
ze szło z nas i ob ra ło so bie in ny cel, za uwa ży li śmy
na „zo rien to wa nej” pra wi dło wo ma pie dziw ne, prze -
ry wa ne zna ki to po gra ficz ne. Rzut oka do ze szy ci ku
lub czer wo nej in struk cji utwier dził nas osta tecz nie,
że ma my przed so bą praw dzi wą „au to stra dę w bu -
do wie”, bie gną cą so bie spo koj nie z pół noc ne go za -
cho du, czy li z Ber li na, na pół noc ny wschód, przez
El bląg do Kró lew ca w Pru sach Wschod nich, któ rej
bu do wę roz po czę to kil ka lat po ob ję ciu wła dzy
przez nie ja kie go Hi tle ra Adol fa. Na od cin ku pla no -
wa nym przez tzw. „ko ry tarz Pol ski” mia ła mieć, we -
dług pla nów nie miec kich, cha rak ter eks te ry to rial ny
i sta ła się jed nym z pre tek stów do wy bu chu woj ny,
na zy wa nej II Woj ną Świa to wą. Dzi siaj frag men ty jej
zo sta ły włą czo ne w sys tem pol skich dróg lo kal nych,
szyb kie go ru chu, a na wet au to strad. Po le cam bar -
dzo wy czer pu ją cy ar ty kuł w Wi ki pe dii. Część „gra -
ła” w róż nych fil mach, część jest atrak cją
tu ry stycz ną róż nych szla ków. Na zwie dza nym przez
nas przez kil ka ko lej nych lat Po li go nie Draw skim
wie lo krot nie tra fia li śmy na dłu gie wy ko py, dłu gie na -
sy py, sto ją ce w szcze rym po lu be to no we wia duk ty
nad „au to stra dą w bu do wie”, nie ist nie ją ce skrzy żo -
wa nia nie ist nie ją cych dróg, two rzą ce ob ra zy
ze „snu sza leń ca”. „Bie gły” ca łą hi sto rię opo wia dał
nam po pro stu „z gło wy”, ale do te go trze ba by ło
mieć gło wę „Bie głe go”. Uwa żam Go na dal za jed -
ne go z wy bit niej szych wy kła dow ców Na szej Nie -
boszcz ki Aka de mii, a z na uk woj sko wych
za naj wy bit niej sze go. Je go wy kła dy z geo gra fii wo -
jen nej kwa li fi ko wa ły się do wy da nia książ ko we go.
Czło wiek o re ne san so wym umy śle, mam ogło szo -
ny dru kiem Je go dok to rat o for ty fi ka cjach Prus Kró -
lew skich w cza sie Po to pu Szwedz kie go, na któ re go
obro nie by łem w War sza wie na Wy dzia le Ar chi tek -
tu ry Po li tech ni ki War szaw skiej. Ile ra zy zda rza ło mi
się ko rzy stać z map woj sko wych, a zda rza ło przez
ca łe dzie się cio le cia, za wsze wi dzia łem blask Je go
oku la rów i sły sza łem je go „sen ten cje”. Te raz, gdy
z róż nych wzglę dów, zdro wot no – usta wo wych, po -
zo sta ją mi wę drów ki bez wy kry wa cza me ta lu, ale
za to po dość bo ga tych wspo mnie niach, cie szę się,
że ty le ich mam. „Sza nuj my wspo mnie nia, smakujmy
ich treść, Na ucz my się je ce nić, Sza nuj my

Au to stra da
w bu do wie
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wspomnie nia bo war to coś mieć, Gdy zbli ży się nasz
fin de sie'cle”, tekst pio sen ki śpie wa nej przez Skal -
dów, na bie ra zna cze nia, gdy spo koj nie się nad nim
za sta no wi my.

A więc sza nuj my wspo mnie nia, a przy oka zji sza -
nuj my się wza jem nie! To ni gdy nie za szko dzi.
Czasami oglą da my fil my w tem pie przy spie szo nym
po ka zu ją ce bu do wę cze goś, do mu, stat ku, sa mo -
cho du. W ro ku 1975, na rok przed olim pia dą w Mo -
skwie je cha li śmy sa mo cho dem na urlop do Jał ty
na Kry mie, wte dy ro syj skim i te raz, tak jak by, zno -
wu. Dzien nie trze ba by ło prze je chać po 500 ki lo me -
trów, od ho te lu, do ho te lu, trze ba by ło się sprę żać.
Je cha li śmy do Ki jo wa, wte dy ro syj skie go i te raz,
jesz cze nie ro syj skie go, dość sze ro ką szo są, rów -
no le gle do któ rej bie gła sze ro ka dro ga grun to wa,
któ rą ca ły czas po sze rza ły spy cha cze, za stą pio ne
po tem, po ki lo me trach, sa mo cho da mi wy wrot ka mi
z tłucz niem, po tem żwi rem, po tem ma są be to no wą,
na na szych oczach po wsta wa ła au to stra da, im bli -
żej Ki jo wa, tym bar dziej au to stra do wa, przed mia -
stem już go to wa i uży wa na. To wszyst ko dzia ło się
na od cin ku kil ku set ki lo me trów i kil ku go dzin jaz dy.
Przy po mnia ła mi się czy tan ka z pod ręcz ni ka do ro -
syj skie go pt. „Bu du je się mia sto” – (ros. „Go rod
stro its'a”).

We współ cze snych atla sach sa mo cho do wych,
o ile ktoś ich w erze GPS i na wi ga cji jesz cze uży wa,
też moż na tra fić na „au to stra dę w bu do wie”. Jeż dżąc
przez la ta do Ko ło brze gu przez Szcze cin, nie co da -
lej i o nie bo wy god niej, ob ser wo wa łem „na wła sne
oczy” po wsta wa nie dróg szyb kie go ru chu, roz mach
prac bu dow la nych, za wsze po dzi wia łem lu dzi, któ -
rzy to za pro jek to wa li i wy ko na li. Dow cip: jak po wstał
czte ro pa smo wy tu nel pod Mont Blanc? – Bu dow ni -
czo wie z obu stron gó ry mi nę li się w środ ku gó ry,
a po tem to opa ten to wa li! Wi dać, nie zły pa tent!

Włodzimierz „Wowka” Kuźma
Kurs VIII „Ciemiorków”

M.p. 1 ma ja 2021
W dniu ka szan ki – dawne Ma jo we Świę to

Do bór wi na do po tra wy nie jest pro stą spra wą.
Nie bez po wo du w sza nu ją cych się re stau ra cjach
za trud nia się som me lie rów, aby uła twić klien tom wy -
bór ide al nie pa su ją ce go trun ku do dań z me nu.
Prze cież ani wi no nie mo że zdo mi no wać ser wo wa -
nych de li cji, ani je dze nie zdo mi no wać wi na. Mu si
być to zwią zek opar ty na współ gra niu, ba lan sie
i wza jem nym uzu peł nia niu się. Pew ne jest, że wi no
wśród wszyst kich al ko ho li, przez swo ją róż no rod -
ność, na da je się do te go naj le piej.

Moż na oczy wi ście iść na ła twi znę i sko rzy stać ze
sta ro pol skie go wier szy ka – „Ry by, drób i cie lę ci na
lu bią tyl ko bia łe wi na. Zaś pod wo ły, sar ny, wie prze
jest czer wo ne za wsze lep sze. Fruk ty, de se ry i ła kot -
ki lu bią tyl ko wi na słod kie. A szam pa na, wie i kiep,
moż na po dać po i przed”. Z ca łą pew no ścią ta ra -
da nie wy star czy jed nak dla ta kich znaw ców jak wy.
Prze cież już wie my, że za rów no w świe cie win bia -
łych jak i czer wo nych wy bór jest ogrom ny, a i po -
tra wy, któ re kró lu ją w na szych kuch niach
i re stau ra cjach za chwy ca ją róż no rod no ścią sma -
ków i tek stu ry.

Kil ka rad za wsze mo że choć tro chę uła twić ten
wy bór. Po pierw sze pa mię taj cie, że war to wy brać wi -
no z te go sa me go re gio nu co po tra wa. Do świad czy -
li ście z ca łą pew no ścią w swo ich po dró żach, że
wi no ni gdzie nie sma ku je tak do brze jak „na miej -
scu” z re gio nal nym da niem. Po po wro cie do kra ju
to sa mo wi no jest już ja kieś in ne, gor sze, nie tak po -
ry wa ją ce.

Pa mię taj cie też, że o po tra wie czę sto de cy du je
nie tyl ko jej głów ny skład nik, ro dzaj mię sa, czy ga -
tu nek ry by, ale tak że spo sób jej przy rzą dze nia czy
do da ne przy pra wy. Stąd obec nie jest rze czą na tu -
ral ną, że nie do każ dej ry by po da my bia łe wi no,
a de ser z du żą ilo ścią ciem nej cze ko la dy ge nial nie
łą czy się z wy traw nym, peł nym shi ra zem z au stra lij -
skiej do li ny Ba ros sa.

Uwa żać też na le ży na pew ne skład ni ki, któ re po -
wo du ją, że do bór wi na do na szej po tra wy sta je się
kar ko łom ny. Chy ba naj bar dziej ty po wym te go przy -
kła dem jest ocet, z któ rym z ca łą pew no ścią le piej
ra dzi so bie wód ka, oko wi ta czy in ny de sty lat.

I tu czas na krót kie wspo mnie nie z WAM-u. Mój
przy ja ciel Ry siu za dał mi ostat nio py ta nie, ja kie wi no

Veni, vidi, vinum
(cz. XXXIII)
Byczki w pomidorach
czy bycza krew
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po da ne być po win no do bycz ków w po mi do rach.
Oczy wi ście jak to on, spro wo ko wał mnie, po ka -
zał mi mo je miej sce w sze re gu mą dra liń -
skich, a za ra zem wy wo łał fa lę wspo mnień.
Bycz ki, czy li su mik kar ło wa ty w po mi do -
rach, swe go cza su zo sta ły prze ze mnie
przy wie zio ne na WAM ja ko uzu peł nie nie
wy śmie ni tej kuch ni na sto łów ce żoł nier -
skiej. W trak cie jed ne go z wie czo rów, kie -
dy na uka by ła na dru gim pla nie,
a do mi no wa ły noc ne Po la ków roz mo wy
na te ma ty eg zy sten cjal ne w to wa rzy stwie
ra czej de sty la tów, a nie wi na, rze czo ne
bycz ki sta ły się gwiaz dą wie czo ru. Nie by ło
koń ca pe anom na ich cześć. Wy kwint ność, de li -
kat ność, ba lans róż no rod nych nut sma ko wych
współ grał ide al nie ze świe żo roz ro bio nym spi ry tu -
sem pi tym w ilo ściach od po wied nich. Po mny owych
ku li nar nych do znań na stęp nym ra zem przy wio złem
z do mu znacz nie więk szą ilość owe go ra ry ta su
w pusz ce. I ja kież by ło na sze zdzi wie nie, gdy oka za -
ło się, że bycz ki bez od po wied nio do bra ne go trun ku,
w ilo ściach od po wied nich do po trzeb pod -
cho rą że go WAM-u, już nas tak nie po ry wa -
ją, a wła ści wie nie na da ją się do spo ży cia,
szcze gól nie w to wa rzy stwie książ ki z fi zjo lo -
gii. Oczy wi ście to nie zna czy, że ich nie zje dli śmy, to
zna czy je dy nie, że cze ka ły one znów na swój czas,
miej sce i od po wied ni an tu raż, aby znów stać się gwiaz -
dą wie czo ru.

Idąc da lej tro pem wspo mnień z daw nych lat,
a za ra zem nie ucie ka jąc od bycz ków, chciał bym
wam przy po mnieć i z peł ną od po wie dzial no ścią po -
le cić wi no o o na zwie by cza krew (bi ka ver).
Oczy wi ście nie za chę cam, choć nie za bra niam,
powrotu do te go wi na, któ re pa mię ta my z mło do ści.
Wi na, któ re ku si ło po ten cjal nych klien tów przede
wszyst kim wiel kim by kiem al bo choć je go gło wą
na ety kie cie i ni ską ce ną. Chce wam po le cić te go
od ro dzo ne go, bar dzo do brej ja ko ści.

Skąd się wzię ła na zwa owe go trun ku? Jak to
zwy kle by wa, le gen da mu si za wie rać ele ment
wojenny, ide al nie pa su ją cy do na szej woj sko wej ga -
ze ty. To po dob nież pi ty przez obroń ców Ege ru tru -
nek po zwo lił ode przeć w 1552 ro ku atak Tur ków
na ową twier dzę. Tur cy wi dząc bro dy wę gier skich
obroń ców wy glą da ją ce jak za krwa wio ne, wy su nę li
po dej rze nie, że ich od wa ga, bit ność i nie ustę pli -
wość po cho dzi z pi tej przez nich by czej krwi.

Wła śnie z re gio nu Eger, któ ry ma sta tus DHC (Di -
stric tus Hun ga ri cus Con trol la tus) dla Egri Bi ka ver
i Egri Bi ka ver Su pe rior po cho dzą je go naj lep sze eg -
zem pla rze. Pro du ko wa ny jest jesz cze tyl ko w jed -
nym re gio nie Wę gier, mia no wi cie w Szek szar dzie.

Bi ka ver (czy li by cza krew) to za wsze ku paż
(dopuszczone jest 13 od mian wi no gron), któ re go

naj czę ściej pod sta wo wym skład ni kiem jest
szczep wi no gron o na zwie ke fran kos
(szczep upra wia ny w Eu ro pie Środ ko wej,
zna ny też pod na zwa mi blau fran kisch,
lem ber ger, fran ko vka) w po łą cze niu z in -
ny mi re gio nal ny mi szcze pa mi ta ki mi jak
ka dar ka (gam za), ke ko por to (por tu gie -
ser), a tak że ze szcze pa mi mię dzy na ro -
do wy mi, ta ki mi jak mię dzy in ny mi pi not
no ir, ca ber net sau vi gnon, mer lot. Dla Egri

bi ka ver tych szcze pów mu si być co naj -
mniej 3, a czas doj rze wa nia wi na w becz ce

to mi ni mum 12 mie się cy. Od po wied nio dla wer -
sji re se rva to co naj mniej 4 szcze py i 18 mie się cy

w becz ce. Waż ne jest rów nież znacz ne ogra ni cze -
nie wy daj no ści z hek ta ra przy zbio rach, co istot nie
rzu tu je na ja kość owo cu i koń co wy pro dukt. Naj słyn -
niej si pro du cen ci Ege ru, któ rzy po upad ku blo ku
wschod nie go przy czy ni li się do od ro dze nia ja ko ści
win te go re gio nu to Gal Ti bor i Vil mos Thum me rer

i ich win z ca łą pew no ścią war to spró bo wać.
Ze wzglę du na moż li wość uży cia wie lu

od mian wi no gron, wi na te mo gą być bar dzo
róż ne w sty lu. Czę sto cha rak te ry zu ją się owo -

co wy mi aro ma ta mi śli wek czy wi śni, czę sto z niu an sa -
mi przy pra wo wy mi i ko rzen ny mi. Do bre eg zem pla rze
ma ją wy czu wal ne ta ni ny z do brze zba lan so wa ną kwa -
so wo ścią. W za leż no ści od sty lu pa su ją do wie lu po -
traw z kuch ni hi sto rycz nych Au stro -Wę gier, ale też
do pie czo nej kacz ki, czer wo nych go to wa nych mięs, ło -
so sia wę dzo ne go i kur cza ka w po traw ce.

No wła śnie, a gdzie od po wiedź na py ta nie mo -
je go przy ja cie la ja kie wi no do bycz ków w po mi do -
rach? Od po wiem nie co po kręt nie:

Pa nie ka pi ta nie Ry szar dzie, ze wzglę du na fakt,
że daw no nie pró bo wa łem bycz ków w po mi do rach,
nie wiem czy ich re cep tu ra, a co za tym idzie ich smak
jest iden tycz ny z tym z mo ich wspo mnień. Dla te go wy -
bór od po wied nie go trun ku jest utrud nio ny. Nie po zo sta -
je mi więc nic in ne go jak bez zwłocz ne uda nie się
do naj bliż sze go skle pu spe cja li stycz ne go z kon ser wa -
mi po bycz ki w po mi do rach. Obie cu ję, że po de gu sta -
cji kil ku od mian te go ra ry ta su (choć nie wiem czy jest
ich tak wie le) coś wy bio rę i z ca łą pew no ścią po dzie lę
się z Panem mo imi spo strze że nia mi. Jak by się ko muś
to uda ło wcze śniej niż mi, pro szę o pil ny kon takt. Razem
uda nam się wy pra co wać naj lep szą opcję dla na szych
żo łąd ków, or ga ni zmów i ca łe go spo łe czeń stwa.

Prze my sław Mich na
XXXVI WAM
11.09.2021
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W czerw cu 1960 r., wkrót ce po eg za mi nach ma -
tu ral nych, wy je cha łem do Ło dzi by zda wać

eg za mi ny wstęp ne do Woj sko wej Aka de mii Me -
dycz nej.

O ist nie niu WAM do wie dzia łem się za le d wie rok
wcze śniej, kie dy la tem spo tka łem na uli cy Po zna nia
stu den ta me dy cy ny w ele ganc kim mun du rze.
Zechcia łem i ja stu dio wać w Ło dzi – do mun du ru
mia łem „sła bość”. By łem har ce rzem, w ro dzi nie by -
ło nie co tra dy cji woj sko wej, wresz cie do wie dzia łem
się, że jest szan sa stu dio wa nia w aka de mii bez ob -
cią ża nia ro dzi ny kosz ta mi. Ro dzi ce za ak cep to wa li
mój wy bór i wy jazd do Ło dzi.

W ten spo sób jesz cze w czerw cu zna la złem się,
ra zem z wie lo ma in ny mi chęt ny mi, w ko sza rach
przy uli cy im. gen. Lu cja na Że li gow skie go.

Z te go po wo du nie bra łem udzia łu w ba lu ma tu -
ral nym oraz w ofi cjal nym za koń cze niu ro ku szkol -
ne go – świa dec two ma tu ral ne, przed wy jaz dem,
otrzy ma łem w ga bi ne cie dy rek to ra szko ły.

Eg za mi ny w Ło dzi trwa ły ca ły ty dzień. Wszyst -
kich chęt nych po dzie lo no na dwa tur nu sy. Każ de -
go dnia mie li śmy je den eg za min – z bio lo gii, fi zy ki,
che mii i na uki o kon sty tu cji (wte dy chy ba tak na zy -
wał się ten przed miot). By ły też ba da nia le kar skie.

Każ de go ran ka na zbiór ce wy czy ty wa no li stę
tych, któ rzy otrzy my wa li bi let po wrot ny do do mu.
Aka de mia mia ła z ko go wy bie rać, bo chęt nych by -
ły ca łe set ki (po noć tam te go ro ku w sto sun ku 1:8).

Mo je eg za mi ny prze bie ga ły gład ko. Mia łem je -
dy nie trud niej szą prze pra wę z eg za mi nu po li tycz ne -
go – nie po tra fi łem od po wie dzieć na jed no z py tań,
któ re na za wsze za pa mię ta łem – „ja ka by ła róż ni ca
mię dzy bu do wą sys te mu so cja li stycz ne go w Pol sce
i w ZSRR”.

Ostat nie go dnia by ła roz mo wa z Ko mi sją Eg za -
mi na cyj ną, któ rej prze wod ni czył ów cze sny dzie kan
Wy dzia łu Le kar skie go płk prof. Jó zef Bor suk, szef
Ka te dry i Kli ni ki La ryn go lo gii.

Roz mo wa by ła bar dzo mi ła i ra czej krót ka. Przej -
rze li mo je wy ni ki z eg za mi nów, za py ta li o to i owo,
a na ko niec roz mo wy pan dzie kan po wie dział
do mnie do słow nie – „wra caj syn ku do do mu, spo -
ty ka my się 1 sierp nia w Aka de mii”. Z ga bi ne tu Ko -
mi sji wy le cia łem na skrzy dłach – zo sta łem
przy ję ty! I z ta ką wspa nia łą wia do mo ścią wra ca łem
do Po zna nia, do do mu.

I wresz cie w la tach 1960–1966, po byt w Ło dzi
i wy ma rzo ne stu dia w WAM. By li śmy trze cim kur -
sem w aka de mii li cząc od jej po wo ła na w 1958 r.

Do bra szko ła ży cia, mo że cza sem na wet „na zbyt
do bra” w sen sie wy ma gań sta wia nych mło dym lu -
dziom – spo ro na uki i przez pierw sze dwa la ta zbęd -
ny nad miar dry lu woj sko we go.

Do sko na le pa mię tam pierw sze dni w aka de mi ku
WAM przy uli cy Źró dło wej 52. Roz po czy na li śmy swą
edu ka cję 1 sierp nia 1960 r. szko le niem re kruc kim,
któ re trwa ło do ostat nich dni wrze śnia. Mie sza ne
uczu cia to wa rzy szy ły mi, gdy trze ba by ło wy sko czyć
z ubra nia cy wil ne go i za ło żyć mun dur po lo wy. Przy -
kra też by ła dla mnie wi zy ta u fry zje ra, szcze gól nie,
że za wsze lu bi łem nie co dłuż sze wło sy…

Za ję cia woj sko we na ogół trwa ły do obia -
du – czas ten wy peł nia ło po zna wa nie re gu la mi nów
woj sko wych, ćwi cze nia musz try, szko le nie strze lec -
kie, WF itp. Pew nie by ły też ja kieś za ję cia po li tycz -
ne, ale tych szcze gó łów nie pa mię tam.

Pa mię tam za to przy kre sie dze nie za pło tem
przy ul. Źró dło wej i smęt ne spo glą da nie na spa ce -
ru ją cych lu dzi „na wol no ści”. Ale zda rza ło się, że te
wol ne chwi le „umi la li” nam po moc ni cy do wód ców
plu to nów. Tak że swą zło śli wość oka zy wał nam d -ca
plu to nu por. Ta de usz Czyż – przy tym fi lo zo ficz nie
twier dził, że tru dy służ by re kruc kiej bę dą nam „ka -
pi ta łem na ca łe przy szłe ży cie woj sko we”. Ja cy by li
do wód cy dwóch po zo sta łych plu to nów – te go do -
kład nie nie pa mię tam, ale przy pusz czam, że w istot -
nym stop niu nie od bie ga li od for ma tu do wód cy
me go plu to nu.

Przez ca ły okres szko le nia re kruc kie go nie mo -
gli śmy wy cho dzić do mia sta. Je dy nie za stęp cy do -
wód ców plu to nów i kil ku do wód ców dru żyn, któ rzy
przy szli ze służ by za sad ni czej, za tem by li już
po przy się dze, mo gli po spa ce ro wać po ul. Piotr -
kow skiej.

Za wy jąt kiem jed ne go ka pra la (ma ta), po zo sta li
od pa dli już po pierw szym ro ku na uki. Zdą ży li jed -
nak w okre sie re kruc kim nie jed ne mu z nas nie źle
do ku czyć. Po pew nym cza sie oka za ło się, że je den
z nich zu peł nie „nie dbał” o swo ją broń, za co spo -
tka ła go przy kra ka ra. Po ro ku, po je go odej ściu
z aka de mii, w wiel kiej ta jem ni cy do wie dzia łem się
od jed ne go z ko le gów, że dość sys te ma tycz nie
przy czy niał się do ist nie nia brud nej lu fy w jed nym
z AK4 7.

In ny z ko le gów, dość sku tecz nie i to pa ro krot nie,
po tra fił zde ner wo wać jed ne go z do wód ców dru żyn
ma ją ce go sto pień star sze go sze re go we go, człe ka
dość ob szer ne go w pa sie, zwra ca jąc się do nie go
per „oby wa te lu młod szy ka pra lu”. Ta wy raź na za -
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czep ka ucho dzi ła ko le dze na su cho, bo ro biąc bez -
rad ną i zdzi wio ną mi nę, tłu ma czył się, że jesz cze
do wód ca plu to nu nie na uczył nas stop ni woj sko -
wych.

Upły nę ło wie le lat od tam tych dni – za pa mię ta -
łem wie le chwil bar dzo mi łych, ale też i te chwi le
trud ne, chwi le kie dy w tym okre sie wstęp nym chcia -
ło by się wra cać „do ma my”.

Od dnia im ma try ku la cji i roz po czę cia ro ku aka -
de mic kie go by ło już wy raź nie ina czej. W pa mię ci
po zo sta ło jed nak cho dze nie czwór ka mi na wy kła dy
i do sto łów ki przez peł ne dwa la ta, kil ka alar mów
noc nych z wyj ściem po za mia sto (a ra no za ję cia
w uczel ni!). Na sze ży cie bie gło wów czas dwu to ro -
wo: dryl woj sko wy w aka de mi ku i na uka w uczel ni.

Wa run ki by to we mie li śmy do bre – miesz ka li śmy
w po ko jach dwu oso bo wych. Do dys po zy cji każ dy
otrzy my wał ca ły kom plet pod ręcz ni ków, atla sów
ana to micz nych, nie zbęd nych na da nym ro ku.

Przez pierw sze la ta no si li śmy mun du ry ga bar dy -
no we, ofi cer skie. Rocz ni ki róż ni ły się stop niem woj -
sko wym: pierw szy rok bez stop ni, dru gi rok star si
sze re gow cy, trze ci rok ka pra le itd. Oczy wi ście na ra -
mien ni ki by ły ob szy te srebr nym ga lo nem pod cho -
rą żac kim. Od trze cie go ro ku za bra no nam
ele ganc kie mun du ry – do sta li śmy mun du ry sze wio -
to we i jak w każ dej pod cho rą żów ce od te go cza su
mie li śmy pa ski na rę ka wach. Tę stra tę nie co re kom -
pen so wa ły nam „wam ki” na na ra mien ni kach, za -
miast „SO” (szko ła ofi cer ska). W tym cza sie
wy mie nio no nam tak że do tych cza so we ozna ki służ -
by zdro wia (zło te kie li chy z esku la pem) na ozna ki
obo wią zu ją ce do dzi siaj. Mi mo wszyst ko ta zmia na
nie przy pa dła nam do gu stu.

By ło tak że po zna wa nie Ło dzi, nie co wy mu szo -
ne, po nie waż wów czas wszyst kie za kła dy i kli ni ki
by ły roz pro szo ne po ca łym mie ście. Do tych od le -
głych miejsc do wo żo no nas cię ża rów ka mi. Znacz -
nie ła twiej sze by ło po zna wa nie ład nych i bar dzo
mi łych Ło dzia nek oraz dziew czyn stu diu ją cych
w tym mie ście. Miesz kań cy mia sta na ogół lu bi li
mun du ry i lu dzi w mun du rach. Je dy nie I se kre tarz
KW w spód ni cy tow. Ta tar ków na -Maj kow ska woj -
sko wych nie lu bi ła. Krą ży ły plot ki, że w prze szło ści
ja kiś chłop w mun du rze nie chciał jej „skrzyw -
dzić” – ja koś tak to wte dy opo wia da no. Ale czy to
praw da?

Ta pa ni, czy też to wa rzysz ka, rów nież nie lu bi ła
Ju ve na liów.

Je den z nie co młod szych ko le gów, przed kil ko -
ma mie sią ca mi w „Skal pe lu” na pi sał, że za pa mię tał
idą ce go w po cho dzie stu den tów mło dzia na prze -
bra ne go za ka ta z to po rem i sto sow nym żar to bli -
wym na pi sem, że jest ka tem na zdro we … Ja zaś

za pa mię ta łem idą cą pięk ną i sze ro ko uśmie cha ją -
cą się dziew czy nę – na ra mio nach mia ła na rzu co ną
jak by lu do wą chu s tę, na to miast swe zgrab ne cia ło
od pa sa w dół okry ła ra czej ku są spód ni cą ze sło -
mia nej ma ty (w tam tych cza sach sło mia ne ma ty by -
ły czę sto sto so wa ne do wy stro ju miesz kań – ta ka to
by ła wte dy mo da). W sa mym prze bra niu dziew czy -
ny, jak po wie dzia łem uro dzi wej, nie by ło by mo że nic
nad zwy czaj ne go, gdy by nie to, że na tej ma cie
umie ści ła na pis: „z kul tu rą pod strze chę”. Nie zna na
mi (a szko da) ko le żan ka zro bi ła nie sa mo wi tą fu ro rę
w tym ra do snym po cho dzie stu denc kiej mło dzie -
ży – na każ dym kro ku spo ty kał ją ogrom ny aplauz,
szcze gól nie młod szej, ale i wy raź nie star szej mło -
dzie ży mę skiej.

Du żo młod szym od sie bie spie szę wy ja śnić,
że w tam tych la tach sło wa „z kul tu rą pod strze chy”
by ły jed nym z na czel nych ha seł wio dą cej si ły na ro -
du. Sło wa te mia ły mo bi li zo wać lu dzi kul tu ry do sze -
rze nia tej kul tu ry na sze ro ko ro zu mia nej pro win cji.

Ta kie post po no wa nie przez stu den tów na czel -
nych ha seł par tii mu sia ło ra zić pa nią to wa rzysz kę.

Ko rzy sta li śmy z praw dzi wych przy byt ków kul tu -
ry – wów czas Łódź zna na by ła z do brych te atrów
dra ma tycz nych i ope ret ki oraz z do sko na łych ak to -
rów (wie lu z nich zna li śmy z ekra nów kin). Był to też
okres wie lu bar dzo do brych fil mów wy świe tla nych
w ki nach, a tak że w na szym aka de mic kim Dys ku -
syj nym Klu bie Fil mo wym (sze fem DKF w WAM był
ko le ga z ro ku Zbi gniew Ce glar ski, póź niej szy
dr med., or dy na tor o. ga stro lo gii we Wro cła wiu).

Mo je, jak i in nych ko le gów, re la cje służ bo we
z dowódcą plu to nu kpt. (za za słu gi awan so wał!)
Tadeuszem Czy żem by ły bar dzo trud ne, by de li kat -
nie to okre ślić. W pew nym mo men cie (na pią tym ro -
ku) mia łem też na pień ku z d -cą trze cie go plu to nu
kpt. Wa cła wem Za gal skim. By li to pod ofi ce ro wie
cza su woj ny, po noć awan so wa ni do stop ni ofi cer -
skich (cho rą żych) już kil ka lat po woj nie – nie po dej -
mu ję się ich oce niać – jed nak zde cy do wa nie
uwa żam, że ta cy osob ni cy nie po win ni być opie ku -
na mi/do wód ca mi stu den tów…

Z me go pierw sze go plu to nu ser decz nie wspo -
mi nam An drze ja Su miń skie go (póź niej dr med., kar -
dio log w WIML), Ada ma Szu me gę (w pierw szym
ro ku pra cy za wo do wej uległ cięż kie mu po pa rze niu
ca łe go cia ła, po padł w po waż ne ta ra pa ty zdro wot -
ne, przez pe wien czas pra co wał ja ko der ma to log
w sa na to rium w Ląd ku Zdro ju, mi nę ło już wie le lat
od je go śmier ci), do brym kom pa nem był An drzej
Damsz, zwa ny Da ma zym lub Guf fim (póź niej la ryn -
go log, orzecz nik, miesz kał i pra co wał we Wro cła -
wiu, zmarł przed pa ru la ty). Szcze gól ną po sta cią
w na szym plu to nie był „Dyz iu” Je rzy Ko wal ski,



postać szcze gól na – po nie waż jak nikt in ny po tra fił
snuć nie zwy kle za baw ne opo wie ści, naj czę ściej
osa dzo ne w re aliach na szej spo łecz no ści; ra czej nie
opo wia dał zwy kłych dow ci pów – nie ste ty, w pierw -
szych la tach pra cy zgi nął w wy pad ku sa mo cho do -
wym.

Wspo mi na jąc Dyz ia chcę przy to czyć jed no z se -
tek zwią za nych z nim za baw nych zda rzeń – tym ra -
zem nie jest to je go opo wieść – to opo wiast ka
o nim.

Czas ak cji: se sja eg za mi na cyj na po pierw szym
lub dru gim ro ku stu diów. Miej sce ak cji: te ren aka -
de mi ków.

Wie lu przy go to wy wa ło się do za li cze nio we go ko -
lo kwium lub eg za mi nu z ana to mii pra wi dło wej.
Jeden od dru gie go po ży czał pre pa ra ty kost ne;
najbardziej po szu ki wa ne by ły czasz ki, szcze gól nie
„tem po ral ki”, czy li ko ści skro nio we (naj bar dziej
skom pli ko wa na kość z ca łej oste olo gii). Ko le ga
Wacek G. przez pe wien czas uczył się w ple ne rze,
czy li na ko cy ku, w peł nym słoń cu. Miał on kar na cję
zbli żo ną do ru dej. Ale chłop z nie go był ol brzy mi
i mo car ny. Nie uchro ni ło go to przed pa rzą cym dzia -
ła niem słoń ca. W ta kim sta nie po wró cił do swe go
po ko ju. Był naj wy raź niej cier pią cy i … cał ko wi cie ro -
ze bra ny uło żył się na łóż ku; w tym sta nie nie był
zdol ny do dal szej na uki.

Dyz iu też prze by wał na słoń cu, ale je go skó ra
by ła od por niej sza na dzia ła nie pro mie ni nad fioł ko -
wych. I tak so bie le żąc i za pew ne ucząc się doj rzał
je ża, zwy kłe go lecz ży we go, uzbro jo ne go w kol ce
je ża. Wte dy zro dził się w je go gło wie plan praw dzi -
wie sza tań ski. Poj mał te go kol cza ste go zwie rza ka
i po biegł z nim do aka de mi ka, pro sto do po ko ju
Wac ka. Otwo rzył drzwi pro wa dzą ce do po ko ju cier -
pią ce go ko le gi. Sta nął w pro gu i grzecz nie za py tał:
Wa cu siu, bie da ku, jak ty wy glą dasz, pew nie bar dzo

cier pisz? Wa cek coś tam bąk nął – naj czę ściej w ta -
kich sy tu acjach miał zwy czaj mó wić: „zjeż dżaj
szma cia rzu”. Wów czas Dyz iu ra do śnie krzyk -
nął – „ła paj Wa cek!” I rzu cił na obo la łą kla tę cier pią -
ce go kol cza stą kul kę. Wa cek po tym opa la niu się
nie miał re flek su. Za to Dyz iu trza snął za so bą
drzwia mi i po biegł do swe go po ko ju; za nim jed nak
otwo rzył drzwi po ko ju usły szał zło wro gi ryk ra nio -
ne go ol brzy ma. Do pie ro gdy usiadł na swym łóż ku,
uprzed nio ry glu jąc do stęp do po ko ju, zro zu miał jak
bar dzo nie bez piecz ny był je go wy czyn, i to w sto -
sun ku do naj bar dziej mo car ne go ko le gi. Po chwi li
usły szał strasz ny ło mot do swych drzwi, to ro ze źlo -
ny ko le ga do ma gał się moż li wo ści udzie le nia „upo -
mnie nia” żar tow ni sio wi. Zda wa ło się, że drzwi
z fu try ną wpad ną ra zem z Wac kiem do po ko ju. W tej
sy tu acji Dyz iu od wa żył się pod jąć, po przez jesz cze
ca łe drzwi, „ne go cja cje po ko jo we”. Po cząt ko wo sły -
chać by ło je dy nie gło śne po gróż ki Wac ka i prze róż -
ne prze kleń stwa, naj czę ściej sły sze li śmy: „otwie raj
szma cia rzu!”. Dyz iu pro po no wał prze róż ne za dość -
uczy nie nia. W koń cu zroz pa czo ny rzu cił – Wac ku
ko cha ny, dam ci „tem po ral kę”, ale wy bacz mi.
Nastała chwi la ci szy – naj wy raź niej Wa cek roz wa żał
war tość pro po zy cji. Upły nę ło nie co se kund, gdy
Wa cek, jak by ła god nym gło sem, po wie dział:
„dobrze, zga dzam się”. Wszy scy ode tchnę li śmy,
pew nie Dyz iu też. Drzwi się otwar ły – Dyz iu umiał
się zna leźć, bo ge stem i mi łym sło wem za pro sił
Wac ka do środ ka. No i wszedł, na pię cie opa dło…
gdy na gle usły sze li śmy jak ktoś prze krę cił klucz
w zam ku tych drzwi, ktoś z dwoj ga tam bę dą cych…
wte dy do na szych uszu do tarł sta now czy i groź ny
głos Wac ka: „od my śli łem się!”. To za brzmia ło jak
wy rok. Sły sze li śmy jesz cze jak Dyz iu bła gał, skam -
lał… nic to nie da ło – Wa cek swo ją pię ścią, więk szą
niż bo chen chle ba, lał Dyz ia po tył ku jak oj ciec nie -
sfor ne go sy nal ka. I był to w za sa dzie ko niec tej dra -
ma tycz nej hi sto rii, cho ciaż jak Dyz iu sam
mó wił – przez kil ka ko lej nych dni nie mógł sia dać…
niestety, nie mo gli śmy wte dy Dyz ia uchro nić
przed „eg ze ku cją”… zresz tą, kto ze chciał by ry zy ko -
wać i sta nąć przed roz sier dzo nym i cier pią cym
Wac kiem…

Spo śród wie lu na zwisk ko le gów wy mie nię jesz -
cze, z ra cji czę stych kon tak tów na stu diach i póź -
niej, Ka zi mie rza Suł ka – bar dzo do bre go stu den ta,
pry mu sa, póź niej pro fe so ra in ter ny, do kład niej he -
ma to lo gii, jed ne go z pio nie rów prze szcze pie nia
szpi ku kost ne go w Pol sce; był m.in. na rocz nym sta -
żu w Kli ni ce Ma ry nar ki Wo jen nej w Wa szyng to -
nie – tam zro bił ha bi li ta cję, – Sta ni sła wa
Il nic kie go – rów nież bar dzo do bre go stu den ta, tak -
że pry mu sa (pry mus wi nien być je den, ale u nas by -
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ło ich trzech), pro fe so ra psy chia trii w War sza wie
(przez la ta zaj mo wał się i na dal zaj mu je stre sem bo -
jo wym), – do cen ta chi rur gii Ja nu sza Do ma niec kie -
go – ostat nio w WIML, pra co wał tak że
na za gra nicz nych kon trak tach, – Wi tol da Sła wiń -
skie go dr med., chi rur ga na czy nio we go w szpi ta lu
kli nicz nym w Ło dzi, – Zbysz ka Ka czo row skie go
dr. med., la ryn go lo ga z WIML, – Ma cie ja Kra ko wia -
ka zwa ne go „Rze pą”, dr med., la ryn go lo ga, or dy -
na to ra w Dę bli nie, – Wac ka (An to nie go)
Sa ba tow skie go dr med., la ryn go lo ga w Gli wi -
cach, – Wa cła wa Gry gień czę, dr med., chi rur ga,
przez sze reg lat był or dy na to rem chi rur gii w Olsz ty -
nie, kil ka lat te mu zmarł, – Je rze go Chę ciń skie go
chi rur ga pla stycz ne go i Ka zi mie rza Tru bę, or to pe -
dę… Wie lu ko le gów z ro ku by ło sze fa mi kli nik,
ordynatorami od dzia łów lub ad iunk ta mi w kli ni kach.

Jak to w ży ciu by wa, po la tach wspól nie spę dzo -
nych w aka de mii, lo sy na szą spo łecz ność kur so wą
roz rzu ci ły po ca łej Pol sce – z nie któ ry mi ko le ga mi
spo ty ka łem się czę ściej, z in ny mi spo ra dycz nie,
a wie lu do cza su ju bi le uszo we go zjaz du („50”)
nie wi dzia łem.

W tym miej scu prze pra szam po zo sta łych ko le -
gów, za rów no ze swe go plu to nu, jak i z dwóch po -
zo sta łych, któ rych z imie nia w tym wspo mnie niu nie
wy mie niam.

Sta ro stą na sze go kur su przez wszyst kie la ta był
kpt. Ta de usz Bed na rek, czło wiek sta tecz ny i sym -
pa tycz ny, to on był tym trze cim pry mu sem. Ko le dzy
ofi ce ro wie, któ rzy z na mi roz po czę li stu dia by li fel -
cze ra mi i przy mu sze ni sy tu acją (li kwi da cja w Pol sce
za wo du fel cze ra) pod ję li się, po la tach, tru du na -
uki – z suk ce sa mi. Chcę w tym miej scu wspo mnieć
z imie nia tak że bar dzo sym pa tycz ne go ko le gę kpt.
Sta ni sła wa Pa te ra. Dzi siaj, pa trząc wstecz, wszyst -
kich tych ko le gów wspo mi nam ja ko do brych i sym -
pa tycz nych lu dzi – wszy scy ra zem two rzy li śmy
zgra ną spo łecz ność stu denc ką.

Do wód cą na sze go kur su był mjr Sta ni sław Len -
tec ki, zwa ny „Gwar kiem”, bo miał zwy czaj wie le mó -
wić, „gwa rzyć”, ale nie był szko dli wy, ni ko mu
krzyw dy nie zro bił, miał uspo so bie nie przy ja ciel skie.
Do brym czło wie kiem był szef kur su/kom pa nii
st. sierż. Wa cław Sęd kow ski – po pew nym cza sie
oka za ło się, że rów no le gle z na mi szef pod jął stu -
dia dzien ne na Wy dzia le Hi sto rii UŁ. – ukoń czył je
ra zem z na mi w 1966 r. (po ma gi ster ce awan so wał,
zo stał kie row ni kiem bi blio te ki). Oczy wi ście za stęp -
cą do wód cy kur su był ofi cer po li tycz ny i je dy nie
przy tej in for ma cji po zo sta nę.

Być wów czas w Aka de mii, mo im zda niem,
nie by ło zbyt ła two. Nie co ko le gów zre zy gno wa ło ze
stu diów w na szej Al ma Ma ter. Czę sto, szcze gól nie

w okre sie pierw szych dwóch lat zdo by wa nia wie dzy
me dycz nej i for mo wa nia z nas wo ja ków, nie jed no -
krot nie trze ba by ło za ci skać zę by. Jed nak z upły -
wem cza su do ra sta ło się do wszyst kie go, tak że
do ob co wa nia z nad mier nym dry lem woj sko wym
(któ ry z bie giem cza su tak że ła god niał) – mo że
na sku tek wy pra co wa nia w so bie na wy ków, czy ra -
czej uzy ska nia od por no ści psy chicz nej?

W na szych cza sach rek to rem/ko men dan tem
aka de mii był gen. prof. Ma rian Gar lic ki (pierw szy
rek tor WAM), or to pe da. Pan pro fe sor jed no cze śnie
był też sze fem Kli ni ki Or to pe dycz nej przy ul. Sza se -
rów w War sza wie. Po kil ku la tach (w lu tym 1965 r.)
zdjął mun dur, by ob jąć ka te drę i kli ni kę w War sza -
wie, po swym na uczy cie lu prof. Ada mie Gru cy.

Pro fe so ra M. Gar lic kie go wspo mi nam, jak i wie -
lu mo ich ko le gów, ja ko czło wie ka, któ ry lu bił stu -
den tów i z pew no ścią znacz nie mniej szą wa gę
przy wią zy wał do dry lu woj sko we go – da wał te go
przy kła dy w Ło dzi, a przede wszyst kim w cza sie
trwa nia let nich obo zów. Gdy przy je chał do nas,
do Draw ska, po krót kim przy wi ta niu, na ka zał nam
zdjąć mun du ry i po now nie sta nąć na zbiór ce w ką -
pie lów kach. Sam też ubrał się „pla żo wo” i po pro wa -
dził nas nad po bli skie je zio ro. Ku roz pa czy
prze ło żo nych „li nio wych” wy dał po le ce nie, by każ -
de go dnia po obie dzie stu den ci mo gli swo bod nie
ko rzy stać ze słoń ca i wo dy. To mu sia ło za bo leć do -
wód ców plu to nów, to by ło jak „sa bo taż” w pro wa -
dzo nym przez nich z mo zo łem „pro ce sie szko le nia
woj sko we go”…

Ko lej nym rek to rem/ko men dan tem aka de mii
został ad mi rał prof. Wie sław Ła siń ski, ana tom.
Wydawał się ja kiś oschły, spra wiał wra że nie służ bi -
sty. Przy zna ję, że ja koś tak nie po lu bi łem no we go
rek to ra. W mo ich oczach był prze ci wień stwem
prof. M. Gar lic kie go. Po po nad ro ku tro chę ża ło wa -
łem, że to nie gen. M. Gar lic ki wrę czał nam dy plo -
my le kar skie.

Po bar dzo wie lu la tach do wie dzia łem się,
że prof. W. Ła siń ski był pry mu sem ostat nie go
przed wo jen ne go rocz ni ka (1939 r.) w CWSan
w War sza wie – ten fakt i je go póź niej sze lo sy w spo -
sób istot ny zmie ni ły mo je wi dze nie pro fe so ra. Te raz
wspo mi nam go z na leż nym mu sza cun kiem.

Po dru gim ro ku, gdy skoń czy ły się „spa ce ry
czwór ka mi” na wy kła dy, ży cie sta ło się ła twiej sze,
na bra ło na wet uro ków. Tak, by ły to nie zwy kle in ten -
syw ne la ta – roz po czę ła się na uka przed mio tów kli -
nicz nych.

Za ję cia „me dycz ne” by ły od po nie dział ku
do piąt ku, jak w każ dej wów czas aka de mii me dycz -
nej. W so bo ty mie li śmy dzień „woj sko wy”, czy li za -
ję cia z WF, po li tycz ne, w tym m.in. hi sto rię wojsk
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i wo jen (to by ły cie ka we za ję cia, pro wa dził je hi sto -
ryk mjr Ste fan Wojt ko wiak, nie co póź niej puł kow nik
i pro fe sor), w na stęp nych la tach, a jak że, by ła wy -
kła da na i eg ze kwo wa na eko no mia po li tycz na i fi lo -
zo fia mark si stow ska.

Oczy wi ście przez wszyst kie la ta na uki stop nio -
wo po zna wa li śmy or ga ni za cję i tak ty kę wojsk wła -
snych i ob cych (do szcze bla dy wi zji) oraz
or ga ni za cję i tak ty kę służ by zdro wia. Mie li śmy tak -
że za ję cia z to po gra fii woj sko wej oraz geo gra fii wo -
jen nej – pro wa dził je ppłk Ry szard Woź niak, zwa ny
„Bie głym” (bo naj czę ściej zwra cał się do nas per
„ko le go bie gły”), ra czej czło wiek trud ny do okre śle -
nia. Nam się po do bał, bo czę sto jak by de mon stra -
cyj nie i lek ce wa żą co ko men to wał za rzą dze nia,
roz ka zy zwierzch ni ków. Wy mie nio ne przed mio ty ty -
po wo woj sko we by ły zor ga ni zo wa ne w ra mach Ka -
te dry Or ga ni za cji i Tak ty ki Wojsk (sze fem był płk
dypl. Ser giusz Raj). Od ręb na Ka te dra obej mo wa ła
or ga ni za cję i tak ty kę służ by zdro wia wojsk, epi de -
mio lo gię i tok sy ko lo gię woj sko wą – sze fem tej ka -
te dry i za kła dów był płk doc. (w na stęp nych la tach
pro fe sor) An drzej Sło wiń ski.

Dzi siaj, po upły wie po nad pół wie ku, na dal do -
sko na le pa mię tam prze bieg kil ku z bar dzo wie lu eg -
za mi nów. Spo śród nich szcze gól nie w pa mię ci
utkwi ły mi dwa eg za mi ny, któ re i wów czas i dzi siaj
uwa żam za ma ją ce istot ne zna cze nie w prze bie gu
mej edu ka cji w aka de mii. Po pierw szym ro ku, po za
bio lo gią, fi zy ką, che mią nie orga nicz ną, zda wa li śmy
eg za min z hi sto lo gii i em brio lo gii. Nie był to zbyt
trud ny eg za min. Wspo mi nam go przede wszyst kim
z uwa gi na eg za mi na to ra – kie row ni ka ka te dry i za -
kła du p. prof. Ste fa na Ba giń skie go (1892–1969).
Był to prze mi ły, ele ganc ki pan; cie ka wy był je go ży -
cio rys – we dług krą żą cej o nim in for ma cji był on ab -
sol wen tem aka de mii me dycz nej (woj sko wej)
w Pe ters bur gu i przez kil ka ko lej nych lat słu żył w ar -
mii car skiej; we dług in for ma cji en cy klo pe dycz nych
był ab sol wen tem Uni wer sy te tu w Ki jo wie i w okre -
sie I woj ny świa to wej, bę dąc le ka rzem, słu żył w ar -
mii ca ra; z ca łą pew no ścią od ro ku 1920 był
le ka rzem w od ro dzo nej ar mii pol skiej. Za pew ne dla -
te go lu bił stu den tów woj sko wych i z przy jem no ścią
od bie rał mel du nek od sta ro sty ro ku, przed i po wy -
kła dach (a był prze cież pra cow ni kiem cy wil -
nym – pro wa dził za ję cia za rów no dla stu den tów
łódz kiej aka de mii, jak i dla stu den tów WAM).

Po dru gim ro ku mie li śmy bar dzo waż ny eg za min
z ana to mii pra wi dło wej – po dwóch la tach po zna -
wa nia taj ni ków bu do wy cia ła ludz kie go i za jęć
w pro sek to rium. Sze fem ka te dry i za kła du był
p. prof. Ta de usz Wa si lew ski, tak że pra cow nik cy wil -
ny na eta cie w obu aka de miach. Po dob no po zło -

że niu mu mel dun ku przez sta ro stę przed wy kła da -
mi mó wił: „wi tam ge ne ra li cję”; pi szę „po dob no”, bo
ja koś te go przy wi ta nia nie za pa mię ta łem. Na to miast
za pa mię ta łem, że pięk nie wy kła dał o szcze gó łach
bu do wy cia ła czło wie ka, a przy tym rów nie pięk nie,
w ko lo rach, ry so wał na ta bli cy to o czym mó wił.

W se sji eg za mi na cyj nej po trze cim ro ku zda wa -
li śmy m.in. eg za min z bio che mii. Mó wi ło się wów -
czas w aka de mii cy wil nej i na szej, że zda nie
eg za mi nu z bio che mii u prof. Bro ni sła wa Fi li po wi -
cza otwie ra dro gę do dy plo mu.

Ad iunk tem dla grup woj sko wych w tym za kła -
dzie był kon kret ny i jed no cze śnie bar dzo sym pa -
tycz ny dok tor farm. Ka zi mierz Pi lek – w cza sie woj ny
pi lot w RAF.

I przy szedł dzień eg za mi nu. Ra no mie li śmy eg -
za min pi sem ny, na go dzi ny po obied nie za pla no wa -
ny był eg za min ust ny u pro fe so ra. Pro fe sor
od wie ków był zna ny ja ko strasz na ko sa. Po eg za -
mi nie pi sem nym, z uli cy Na ru to wi cza, przez park,
po szli śmy do aka de mi ka na obiad. Nie mia łem ape -
ty tu, wy pi łem cien ki kom pot i wró ci łem do par ku są -
sia du ją ce go z Za kła dem Bio che mii w ocze ki wa niu,
jak są dzi łem, na eg ze ku cję. Kil ku mniej cier pli wych,
a mo że bar dziej od waż nych, po szło po py tać se kre -
tar kę o wy ni ki eg za mi nu pi sem ne go. Wró ci li pod ła -
ma ni – se kre tar ka prze ka za ła im, że pro fe sor jest
wście kły z po wo du ni skich ocen z eg za mi nu pi sem -
ne go.

Pan ad iunkt nie zbyt śmia ło po wie dział: pa nie
pro fe so rze, ko le ga do brze za li czał u mnie ko lo -
kwia… Pro fe sor spoj rzał raz jesz cze na mnie i po -
wie dział: wi dzę, że się pan uczył, pro po nu ję
czwór kę… je śli chce pan wyż szą oce nę, to mo że -
my za czy nać, ale ostrze gam, że mo że się tra fić tak -
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że dwó ja. Nie chcia łem ry zy ko wać i z „po ko rą” przy -
ją łem czwór kę… To by ło ogrom ne prze ży cie. Z in -
dek sem w rę ce przez dłu gi czas „do cho dzi łem
do sie bie” na ław ce w po bli skim par ku. A ptasz ki ra -
do śnie mi śpie wa ły „Vic to ria”.

Nie spo dzie wa łem się ta kie go prze bie gu eg za -
mi nu. Pro fe sor był jed nak zna ny i z te go, że je śli
ktoś miał do bry wy nik z eg za mi nu pi sem ne go, miał
za li czo ne wszyst kie ko lo kwia i kart ków ki (a tych
ocen by ło spo ro), to czę sto pro po no wał oce nę bez
dal szej wal ki.

Tak że po trze cim ro ku cze kał nas trud ny eg za -
min z ana to mii pa to lo gicz nej u p. prof. Alek san dra
Prusz czyń skie go. Był to do sko na ły na uko wiec, ale
nie zwy kle su ro wy eg za mi na tor. Za pa mię ta li śmy go
rów nież ja ko czło wie ka wie lu po wie dzo nek: np.
„a g…o pa na… po kro jo ne w ta lar ki”, „nie na po -
śmie wi sko ma pan zgod ne ze swą na tu rą na zwi -
sko”, „pa ni Ka siu, moż na okna otwo rzyć, or łów tu
nie ma, nie wy le cą”… Za kres wie dzy z ana to mii pa -
to lo gicz nej mie ścił się w kil ku to mach pod ręcz ni ka,
po dob nie jak to by ło z ana to mią pra wi dło wą. Eg za -
min był trój stop nio wy: sek cja zwłok, ana li za pre pa -
ra tów mi kro sko po wych i eg za min ust ny u pro fe so ra.
Oj, dzia ły się tu taj prze róż ne dra ma ty. Ja mia łem
spo ro szczę ścia.

Nie zna czy to, że przed mio ty kli nicz ne by ły ła twi -
zną – w koń cu wy ni ki eg za mi nów z tych przed mio -
tów sta wa ły się „prze pust ką” do za ję cia się
dia gno sty ką i le cze niem cho rych lu dzi. Na le ża ło
prze brnąć przez za ję cia u ta kich „sza leń ców me dy -
cy ny” jak m.in. płk prof. Jan Pru szyń ski (1911–1997,
chi rur gia ogól na, to ra ko chi rur gia, m.in. do ko nał
pierw sze go w Pol sce wszcze pie nia sztucz nej za -
staw ki ser ca), płk prof. An drzej Him mel (in ter ni sta,
kar dio log), płk prof. Pa weł Se gał (1919–2012, oku -
li sta).

Ta kich ory gi na łów i „prze szkód” w dro dze do dy -
plo mu by ło wie lu. Ale też bar dzo wie lu wy kła dow -
ców, eg za mi na to rów wspo mi nam bar dzo mi le.

La ta spę dzo ne w WAM, ma jąc na uwa dze
przede wszyst kim stu dia me dycz ne, wspo mi nam
bar dzo cie pło. Aka de mia dla mnie w rów nym stop -
niu by ła do brą szko łą za wo du, ale i szko łą ży cia.
Była mo ją uczel nią, z któ rą za wsze utoż sa mia łem
się i na dal się utoż sa miam. Mo gę bez prze sa dy po -
wie dzieć, że szczy ci łem się i na dal szczy cę się z po -

sia da nia dy plo mu WAM z nr 818. Przy tej oka zji nie
mo gę się po wstrzy mać od za da nia py ta nia: „kim by -
li sza leń cy, czym kie ro wa li się po dej mu jąc de cy zję
o za mor do wa niu aka de mii”?

Mie li śmy wie lu bar dzo do brych na uczy cie li, któ -
rych osią gnię cia na uko we wy bie ga ły po za Łódź,
po za Pol skę. Czę sto na szy mi pro fe so ra mi – na uczy -
cie la mi by li le ka rze z cza sów przed wo jen nych i cza -
sów woj ny. Mam wra że nie, tak są dzę, że wów czas
by ły ostat nie la ta na uczel niach, kie dy to dość po -
wszech nie ob ser wo wa no wła ści we re la cje na uczy -
ciel – uczeń. W la tach póź niej szych po dob ne re la cje
wi dy wa łem znacz nie rza dziej, wręcz spo ra dycz nie.

Mie li śmy bar dzo wie lu na uczy cie li, któ rzy by li dla
nas wzo ra mi, na uczy cie li przez któ rych i dzię ki któ -
rym czę sto obie ra li śmy póź niej swo je spe cjal no ści
me dycz ne.

Dla mnie ta kim wzo rem był i jest na dal płk pro -
fe sor Boh dan Wró blew ski (1914–2015). Za ję cia
w Kli ni ce Or to pe dii, wy kła dy pro fe so ra, je go ma nu -
al ne mi strzo stwo na sa li ope ra cyj nej i oso bi sty urok,
at mos fe ra pa nu ją ca w Je go kli ni ce spra wi ły, że ze -
chcia łem tak że zo stać or to pe dą. I te go po sta no wie -
nia nie zmie nił fakt, że w cza sie eg za mi nu
koń co we go z chi rur gii/or to pe dii pan pro fe sor moc -
no mnie po ma glo wał.

Mia łem w swym ży ciu za wo do wym spo ro szczę -
ścia, bo w la tach zdo by wa nia szli fów or to pe dycz -
nych za wsze na tra fia łem na wspa nia łych
na uczy cie li. A mo że or to pe dzi tak ma ją?…

W 2021 ro ku mi ja 61 lat od na sze go wstą pie nia
w pro gi WAM i 55 lat od wyj ścia z aka de mii z dy plo -
ma mi w rę kach. Praw da, że bar dzo daw no? Dla du -
żo młod szych ko le gów to pew nie pre hi sto ria; ale
uwierz cie ko le dzy – na spa ce ry nie wy cho dzi li śmy
z di no zau ra mi!

W 1966 r. roz je cha li śmy się we wszyst kie stro ny
Pol ski, póź niej wie lu wy je cha ło do służ by/pra cy
we wszyst kie stro ny świa ta.

Wie lu z na szych ko le gów prze szło już na dru gą
stro nę Styk su – tam, za ja kiś czas, spo tka my się
wszy scy i sta nie my po now nie na zbiór ce – tak ja to
by ło 1 sierp nia 1960 ro ku.

Lo sy nas wszyst kich two rzą dziś wspa nia łą sa -
gę „Me dy ków z III Kur su WAM”.

Bog dan Sle bo da
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P ierwotny budynek Polikliniki powstał w 1963 roku,
a w 1985 r. został zintegrowany ze Szpitalem jako

Poliklinika 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego, która
obejmuje w swoim zakresie świadczenia podstawowej,
specjalistycznej, a także stomatologicznej opieki
zdrowotnej. Gabinety specjalistyczne odpowiadają
Klinikom i Oddziałom Klinicznym Szpitala.

W starym budynku Polikliniki, na powierzchni
4330 m2, funkcjonowało:
• 15 gabinetów POZ
• 32 specjalności lekarsko-dentystyczne
• 9 pracowni diagnostycznych
• przychodnia zdrowia psychicznego
• przychodnia stomatologiczna

Co ro ku wzra sta ła ilość po rad le kar skich udzie -
la nych w ga bi ne tach Po li kli ni ki oraz ilość wy ko na -
nych ba dań la bo ra to ryj nych i ra dio lo gicz nych.
Bu dy nek wy trwał pró bę cza su, ale pod wzglę dem
funk cjo nal no ści prze sta wał speł niać ocze ki wa nia
udzie la ją cy świad cze nia per so nel, jak i pa cjen tów.
W związ ku z po wyż szym, zo sta ła pod ję ta de cy zja
o bu do wie no we go obiek tu. Pra ce bu dow la ne ru -
szy ły wio sną 2018 r., na to miast ofi cjal ne prze ka za -
nie klu czy mia ło miej sce w grud niu 2020 r.

W no wej Po li kli ni ce, o po wierzch ni 9865 m2,
jest 10 ga bi ne tów POZ, 165 ga bi ne tów dia gno stycz -
no -za bie go wych oraz 47 ga bi ne tów dia gno stycz -
nych. God ny mi uwa gi są: za kład ra dio lo gii, ga bi net
ga stro lo gii z pra cow nią en do sko po wą, sta cja dia liz
z 13 sta no wi ska mi dia li za cyj ny mi oraz no wo cze sny
blok ope ra cyj ny z 4 sa la mi ope ra cyj ny mi i sa lą wy -
bu dzeń. Moż li wym sta ły się daw no pla no wa ne ope -

ra cje chi rur gicz ne jed ne go dnia, bez ko niecz no ści
ho spi ta li za cji, w tym usu wa nie ży la ków od by tu me -
to dą Bar ro na, usu wa nie tłusz cza ków, ter mo le zje
szyj ne i lę dź wio we czy prze cię cia trocz ka cie śni
nad garst ka i wie le in nych.

Bu dy nek Po li kli ni ki za pro jek to wa no w ta ki spo -
sób, że jest po łą czo ny z są sia du ją cy mi bu dyn ka mi
po przez łącz ni ki. Fi zycz ne po więk sze nie ob sza ru
udzie la nia świad czeń umoż li wi ło m.in. uru cho mie -
nie Po rad ni He ma to lo gicz nej od ma ja 2021 r.
czy zwięk sze nie za so bów per so nal nych.

Nie wie le szpi ta li w Pol sce jest w sta nie po szczy -
cić się ta kim obiek tem, z tak no wo cze sny mi roz wią -
za nia mi. Po przez wzgląd na zwięk sze nie
bez pie czeń stwa da nych oso bo wych pa cjen tów,
wpro wa dzo no elek tro nicz ny obieg do ku men ta cji
oraz no wo cze sny sys tem ko lej ko wa nia oraz wy wo -
ły wa nia pa cjen ta bez po trze by sta nia pod drzwia mi
i pil no wa nia miej sca w ko lej ce do kon kret ne go spe -
cja li sty. Zo rien to wa nie na pa cjen ta moż na też za -
uwa żyć w zwięk sze niu prze strze ni oso bi stej
pa cjen tów w po cze kal niach, zwięk sze niu ilo ści
miejsc sie dzą cych, sze ro kich ko ry ta rzach oraz
drzwiach ga bi ne tów, a tak że wind umiesz czo nych
w 3 punk tach bu dyn ku czy zwięk sze nie ilo ści miejsc
par kin go wych na te re nie pla ców ki.

Uwa ga zo sta ła sku pio na na sys te ma tycz nej po -
pra wie ja ko ści ob słu gi świad cze nio bior ców, a przede
wszyst kim stwo rze nia funk cjo nal nych po miesz czeń
i sto sow nych sta no wisk pra cy, któ rych bez bu do wy
no we go obiek tu nie by li śmy w sta nie za pew nić. Dzię -
ki in we sty cji wspar tej przez Mi ni ster stwo Obro ny Na -
ro do wej, pa cjen ci bez wąt pie nia ma ją bar dziej
kom for to we i przy ja zne wa run ki do le cze nia.

Nowy budynek Polikliniki 10. Wojskowego
Szpitala Klinicznego SPZOZ w Bydgoszczy
– realizacja inwestycji w dobie pandemii

Rejestracja

Sala wybudzeń
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Głów ne źró dło in for ma cji zwrot nej od ko rzy sta ją -
cych z za so bów Po li kli ni ki sta no wi „Ba da nie sa tys -
fak cji pa cjen ta”. Jest to ogól no do stęp na, ano ni mo wa
an kie ta, któ ra znaj du je się na stro nie in ter ne to wej
Szpi ta la. Ze bra ne da ne zna czą co po pra wi ły się
po prze nie sie niu za so bów per so nal nych i sprzę to -
wych do no wej lo ka li za cji. Po ni żej kil ka ano ni mo -
wych opi nii, któ re po ja wi ły się od te go mo men tu:
• „Miły personel przy wejściu, pomocny”
• „No wa Po li kli ni ka jest prze stron na, wy god -

na dla pa cjen tów, sys tem re je stra cji i po wia da -
mia nia pa cjen tów za słu gu je na du żą po chwa łę.
Wy po sa że nie ga bi ne tów oce niam na du ży
plus. No wo cze sny bu dy nek i sprzęt po zwo li
pa cjen tom na du ży kom fort.”

• „Komfort zdecydowanie się poprawił.
Piękny budynek, dużo miejsc siedzących,
klimatyzacja, system wywoływania pacjenta
też super, nikt nie walczy o miejsce w kolejce,
łatwo znaleźć gabinet swojego lekarza”

• „No wo cze sne po miesz cze nia i sprzęt
oraz uprzej my per so nel. Szcze rze po le cam”

• „Sprawnie i szybko. Polecam wszystkim
pacjentom.”

Po przez zwięk sze nie licz by ga bi ne tów, a co
za tym idzie – per so ne lu mo gą ce go przy jąć więk -
szą licz bę pa cjen tów, uda ło się zmniej szyć ko lej ki
do spe cja li stów, po świę cić wię cej uwa gi pa cjen to -
wi, w kon se kwen cji czas po wro tu do zdro wia ule ga
skró ce niu, a w re zul ta cie otrzy mu je my zdrow sze
spo łe czeń stwo.

Tekst: Kinga Chabowska
Zdjęcia: st. chor. sztab. Marcin Walczak

Stacja Dializ

S łuż ba me dy cy ny pra cy zo sta ła utwo rzo na w ce -
lu oce ny spraw no ści pra cow ni ka do zle co nej

pra cy. Spe cja li ści me dy cy ny pra cy prze pro wa dza ją
ba da nia pro fi lak tycz ne zgod nie z czyn ni ka mi na ra -
ża nia wy stę pu ją cy mi na sta no wi sku pra cy i na tej
pod sta wie wy da ją orze cze nie o zdol no ści do wy ko -
ny wa nia obo wiąz ków. W związ ku z wy stę pu ją cy mi
czyn ni ka mi na ra że nia, każ de sta no wi sko pra cy po -
sia da ja sno okre ślo ny wy kaz ba dań i kon sul ta cji le -
kar skich, ko niecz nych do pod ję cia pra cy.

W 10. Woj sko wym Szpi ta lu Kli nicz nym z Po li kli ni ką
w ostat nim cza sie utwo rzo ne zo sta ło Woj sko we Cen -
trum Me dy cy ny Pra cy. Na Kie row ni ka WCMP, a jed no -
cze śnie Za stęp cę Ko men dan ta zo stał wy zna czo ny lek.
Hen ryk Cho ło dy. Do je go za dań na le ży mię dzy in ny -
mi: za pew nie nie pra wi dło we go funk cjo no wa nia WCMP
oraz od po wied niej ja ko ści ofe ro wa nych usług, prze -
strze ga nie praw pa cjen ta i ety ki za wo do wej, nad zo ro -
wa nie pro wa dzo nej do ku men ta cji me dycz nej
zwią za nej z przy ję ciem pa cjen ta w po rad niach i ga bi -
ne tach, roz pa try wa nie skarg i wnio sków oraz nad zór
nad ter mi no wym i do kład nym spo rzą dza niem oraz
pro wa dze niem do ku men ta cji przez pod le gły per so nel.

W ra mach te go za kła du lecz ni cze go dzia ła ją po -
rad nie me dy cy ny pra cy, pra cow nie spe cja li stycz ne,
ga bi ne ty spe cja li stycz no -kon sul ta cyj ne, pra cow nia
ra dio lo gicz na, re je stra cja, ka sa, sek cja roz li czeń,
a tak że se kre ta riat.

Ofe ro wa ny jest kom plek so wy za kres usług me -
dy cy ny pra cy. La bo ra to rium wy ko nu je pe łen wa -
chlarz ba dań z he ma to lo gii, ana li ty ki ogól nej,
bio che mii, se ro lo gii (m.in. ozna cza nie gru py krwi)
i im mu no che mii (ozna cza nie po zio mu hor mo nów
i mar ke rów no wo two ro wych). Wszyst kie ba da nia
wy ko ny wa ne są na pod sta wie skie ro wa nia le ka rza
po rad ni lub ga bi ne tów spe cja li stycz nych WCMP.

Świad cze nia udzie la ne są pa cjen tom zgła sza ją -
cym się do Woj sko we go Cen trum Me dy cy ny Pra cy
w opar ciu o skie ro wa nie wy sta wio ne przez pra co -
daw cę lub in ny pod miot we dług obo wią zu ją cych
prze pi sów.

Klau dia Rasz ka
Sek cja Or ga ni za cyj no -Pro mo cyj na

10. Woj sko wy Szpi tal Kli nicz ny z Po li kli ni ką SP
ZOZ w Byd gosz czy

Rozpoczęcie działalności Wojskowego Centrum Medycyny Pracy
w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy



Ab sol went Wy dzia łu Le kar skie go AM w Ło dzi
karierę na uko wą i za wo do wą roz po czy nał w Kli ni ce
Oto la ryn go lo gii Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej
(kie ro wa nej wów czas przez prof. Jó ze fa Bor su ka)
ja ko sty pen dy sta Wy dzia łu Zdro wia (od po wied nik
obec ne go re zy den ta), uzy sku jąc spe cja li za cję z oto -
la ryn go lo gii (uzu peł nio ną w la tach póź niej szych eg -
za mi nem pań stwo wym z au dio lo gii i fo nia trii) oraz
ko lej ne stop nie na uko we: dok to ra na uk me dycz -
nych i dok to ra ha bi li to wa ne go.

Po wo ła ny do okre so wej służ by woj sko wej w 105.
Szpi ta lu Woj sko wym w Ża rach przez 2 la ta kie ro wał
w nim od dzia łem la ryn go lo gicz nym ja ko or dy na tor.
Od lat 70-tych zwią za ny z In sty tu tem Me dy cy ny Pra -
cy im. prof. Je rze go No fe ra zor ga ni zo wał tam Cen -
trum La ryn go lo gii, Au dio lo gii i Fo nia trii  – głów ny
kra jo wy ośro dek dia gno stycz ny i orzecz ni czy cho rób
za wo do wych w tych dzie dzi nach, re ali zu ją cy tak że
licz ne pro jek ty na uko we: zdo by te w kon kur sie V Pro -
gra mu Ra mo we go Unii Eu ro pej skiej bądź w ra mach
umo wy pol sko -ame ry kań skiej lub gran ty MNiSzW.

Profesor W. J. Suł kow ski od by wał dłu go ter mi no -
we sta że na uko we w An glii (In sti tu te of La ryn go lo -
gy and Oto lo gy, Lon don), Fin lan dii (In sti tu te of
Oc cu pa tio nal He alth, Hel sin ki) i w USA (Cen tral In -
sti tu te for the De af, St. Lo uis, Mis so uri). W okre -
sie 1990–1991 był eks per tem (tem po ra ry ad vi ser)
Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia ds. nor ma ty wów hi -
gie nicz nych ha ła su i ochro ny słu chu.

W 1992 r. otrzy mał z rąk Pre zy den ta RP – za ca -
ło kształt osią gnięć  – ty tuł na uko wy pro fe so ra.

W la tach 1998–1999 peł nił funk cję Kon sul tan ta
Kra jo we go w dzie dzi nie Me dy cy ny Pra cy. W ro ku
aka de mic kim 1999/2000 wy kła dał w In sty tu cie Au -
dio lo gii i Fo nia trii Uni wer sy te tu w Tu ry nie za pro szo -
ny ja ko „Vi si ting Pro fes sor”.

Jest au to rem po nad 300 ory gi nal nych pu bli ka -
cji, czte rech ksią żek i 8 roz dzia łów w pod ręcz ni -
kach, w tym au to rem 243-stro ni co wej mo no gra fii
„In du strial No ise Pol lu tion and He aring Im pa ir ment”
wy da nej przez Na tio nal Li bra ry of Me di ci ne, Be thes -
da USA. Wy pro mo wał 6 dok to rów na uk me dycz -
nych, był pa tro nem 4 prze wo dów ha bi li ta cyj nych
oraz 4 ra zy re cen zo wał do ro bek na uko wy kan dy da -
tów do ty tu łu pro fe so ra i 1 raz do ty tu łu do ctor ho -
no ris cau sa.

Przy na leż ność do sto wa rzy szeń i or ga ni za cji na -
uko wych: czło nek ho no ro wy Pol skie go To wa rzy -

stwa Oto ry no la ryn go lo gów, Chi rur gów Gło wy i Szyi
(przez wie le lat spra wo wał funk cję prze wod ni czą ce -
go Sek cji Au dio lo gicz nej  – ak tu al nie po now nie wy -
bra ny na ka den cję 2020–2022), czło nek ho no ro wy
Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Pra cy, czło nek
z wy bo ru: Col le gium Otor hi no la ryn go lo gi cum Ami -
ci tiae Sa crum (CORLAS), In ter na tio nal Com mis sion
on Oc cu pa tio nal He alth (ICOH), Eu ro pe an Fe de ra -
tion of Au dio lo gy So cie ties (EFAS).

Naj waż niej sze wy róż nie nia: Krzyż Ka wa ler ski
Orderu Od ro dze nia Pol ski, Zło ty Krzyż Za słu gi,
Dyplom za wkład w roz wój pol sko -ame ry kań skiej
współ pra cy na uko wej, Me dal Ho no ro wy PTMP
za za słu gi w ochro nie zdro wia pra cow ni ków, Me dal
Ho no ro wy im. Prof. Prze my sła wa Pie niąż ka za za -
słu gi dla oto la ryn go lo gii pol skiej, Me dal Ho no ro wy
In sty tu tu Me dy cy ny Pra cy za wkład w dzia łal ność
na uko wą.

Po przej ściu na eme ry tu rę, prof. W. J. Suł kow ski
był za trud nio ny (1/4 eta tu) w In sty tu cie Fi zjo lo gii
i Pa to lo gii Słu chu, Świa to we Cen trum Słu chu w Ka -
je ta nach; wcze śniej przez 3 ka den cje był tam człon -
kiem Ra dy Na uko wej. Po nad to peł nił funk cję
Prze wod ni czą ce go Sek cji Au dio lo gicz nej Pol skie go
To wa rzy stwa Oto ry no la ryn go lo gów Chi rur gów Gło -
wy i Szyi.

Profesor dr hab. n. med.
Wiesław J. Sułkowski

(1934–2021)

Profesor dr hab. n. med. Wiesław J. Sułkowski
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Śp.
lek. Michał Majerowski

25.01.1969–22.08.2021

Zachowajmy w naszej pamięci

Mo ja przy jaźń i współ pra ca na uko wa z prof. Wie -
sła wem Suł kow skim trwa ła od po nad 30 lat.

Wspól ne wy jaz dy na licz ne kon gre sy w Pol sce
i za gra ni cą. Szcze gól nie utkwił mi w pa mię ci wspól -
ny wy jazd na Kon fe ren cję Bia ło ru sko -Pol ską
w Grod nie (2007) i sen ty men tal ne spo tka nie z An -
ge li ką Bo rys i z re dak to rem „Ma ga zy nu nad Nie -
mnem” An drze jem Po czo bu tem  – ak ty wi sta mi
Pol skie go Związ ku Po la ków na Bia ło ru si.

Nie za po mnia ny był rów nież udział w XIV Kon gre -
sie Eu ro pej skich Fe de ra cji To wa rzystw Au dio lo gicz -
nych (EFAS) w Li zbo nie (2019).

Nie za bra kło tak że Pa na prof. Wie sła wa Suł kow -
skie go na ostat nim Po sie dze niu Ra dy Wy dzia łu
Woj sko wo -Le kar skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go
w Ło dzi, na któ rym za koń czy ła się mo ja Ka den cja
Dzie ka na.

Z ża lem i smut kiem przy ją łem wia do mość
o śmier ci prof. dr. hab. n. med. Wie sła wa J. Suł kow -
skie go  – Wie lo let nie go Kie row ni ka Cen trum La ryn go -

lo gii, Au dio lo gii i Fo nia trii In sty tu tu Me dy cy ny Pra cy
im. prof. Je rze go No fe ra w Ło dzi, au to ra wie lu pod -
ręcz ni ków i prac na uko wych, wiel kie go na ukow ca
i za słu żo ne go pro fe so ra dla Pol skiej oto ry no la ryn go -
lo gii, jed no cze śnie zna ko mi te go i ce nio ne go le ka rza.

Był do brym czło wie kiem, cu dow nym mę żem,
ojcem i dziad kiem i tak go za pa mię ta naj bliż sza ro -
dzi na, na to miast człon ko wie Pol skie go To wa rzy stwa
Oto ry no la ryn go lo gów Chi rur gów Gło wy i Szyi ja ko
wspa nia łe go i cie płe go ko le gę.

Przy ja cie lu, dzię ku ję za współ pra cę i pięk ne
chwi le spę dzo ne z To bą, od po czy waj w po ko ju
i na za wsze po zo sta niesz w mo jej pa mię ci. Bę dzie
nam Cie bie bar dzo bra ko wa ło.

Uro czy stość po grze bo wa mia ła miej sce
w dniu 26.08.2021 ro ku o go dzi nie 10.30 na Cmen -
ta rzu Ko mu nal nym w Ło dzi, przy ul. Smut nej 12
(z udzia łem naj bliż szej Ro dzi ny i Przy ja ciół).

prof. dr hab. n. med. Ju rek Ol szew ski



Włodzimierz „Wowka” Kuźma

Pochyleni
(nad Księgą Pięćdziesięciolecia)

Pochyleni nad tą Księgą, pochyleni przez lata,
Wpatrzeni w liczne zdjęcia, znane i nieznane,
Niejednego kolegę poznali lepiej niźli brata,
Wsłuchani w ich życiorysy, nigdy nie czytane.

Co planowali wtedy, na swym wielkim starcie,
Choć plany bardzo zmieniły zrządzenia losu,
Przez całe swoje życie brnęli wciąż uparcie,
Aby pozwolić zasadom swoim dojść do głosu.

Polskę całą zwiedzili, choć nie z własnej woli,
Założyli gniazda, nie zawsze gniazda marzeń,
Wiedzą, co to porażka, wiedzą co wciąż boli,
Nie zawsze są autorami życiowych wydarzeń.

Chcieli kierować losem, czasem on kierował,
Z uśmiechem przyjmowali jego rozwiązania,
Prawie każdy bystre dzieci i wnuki wychował,
Trochę swojej mądrości miał do przekazania.

W swym spełnionym życiu każdy się zanurza,
Chociaż słodycz czasem zaprawiona goryczą,
Przeważnie świeci słońce, a zdarza się burza,
Lecz te kłopoty globalne już ich nie dotyczą.

Choć wciąż piękni i młodzi, jednak refleksyjni,
Choć nadal optymizm, jednak powiew jesieni,
Choć nadal uśmiechnięci, jednak melancholijni,
Choć wpatrzeni w przyszłość, jednak pochyleni.

(9.06.2021)
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