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Jeszcze się tyle
zdarzy, jeszcze
się tyle zmieni…

Wy bo ry idą peł ną pa rą, choć
dźwięk z gwizd ka ta ki nie zbyt
moc ny, ale prze cież jesz cze tro -
chę do koń ca czę ści ko re spon -
den cyj nej zo sta ło i li czę, że
obej dzie się bez do dat ko wych
do gry wek. Zgod nie z uchwa łą
wy bor czą, by wy bo ry w re jo nach
by ły waż ne, mu si zo stać od da -
nych mi ni mum 20 pro cent moż li -
wych gło sów i na dzi siaj wie le
re jo nów już to ma – bar dzo dzię -
ku ję. Po zo sta je po cze kać na
resz tę i z koń cem li sto pa da bę -
dzie my znać osta tecz ne wy ni ki,
czy li ile i skąd bę dą po cho dzić
zjaz do wi de le gat ki i de le ga ci
na IX Ka den cję. Chciał bym
ze swej stro ny ufać, że wy bo ry

wy ło nią chęt nych do pra cy w sa -
mo rzą dzie, dla któ rych pra ca in -
na niż me dy cy na jest rów nie
waż na i po tra fią po świę cić tro chę
wła sne go cza su na spra wy szer -
sze, choć prze cież zwią za ne
z wy ko ny wa niem za wo du. By ło by
su per, gdy by mło dzież wresz cie
spró bo wa ła swo ich sił, bo w po -
przed niej ka den cji ani się do brze
nie wy bra li, ani nie by li zbyt wi -
docz ni, a prze cież la ta le cą i ja kaś
zmia na po ko leń, tak czy ina czej,
nas cze ka. Li czę na Was…

W biu rze ciąg dal szy zmian
ka dro wych i or ga ni za cyj nych
i pró ba spoj rze nia na pra cę z nie -
co in nej per spek ty wy, któ rą po ka -
zał nam już „co vi do wy
lock down”. Chcie li by śmy wy ko -
rzy stać tę na ukę w no wym roz da -
niu, tak że do po sie dzeń Ra dy
i Pre zy dium, a kto wie czy nie do -
ce lo wo i nie sa me go Zjaz du. Idea
pra cy zdal nej wy da wa ła się kie -
dyś tak od le gła, a tym cza sem
oka za ła się re al ną i prak tycz ną,
zwłasz cza w sy tu acji na szej izby,
je dy nej okrę go wej o za się gu
ogól no pol skim. Wszyst ko przed
na mi i Wa mi.

W kra ju wciąż trwa i cze ka
na roz wią za nia sys te mo we „bia łe
mia stecz ko” ja ko sym bol pro te -
stu i o ile za in te re so wa nie me -
diów jak by mniej sze, to roz mo wy
wciąż się to czą i wła ści wie nikt
nie wie jak dłu go bę dą się jesz -
cze to czyć, bo stro na rzą do wa
nie ko niecz nie chce zro zu mieć
o co nam cho dzi.

Smut kiem na pa wa mnie też
brak for mal nych moż li wo ści po -
mo cy dla ko czu ją cych przy gra ni -
cy lu dzi, któ rzy na wet je śli tra fi li
tam w spo sób nie le gal ny, to są le -
gal ny mi ludź mi, a udzie la nie po -
mo cy lu dziom jest na szym
pod sta wo wym obo wiąz kiem.
Kwe stia mi gra cji lu dzi z ob sza rów
mniej za moż nych bądź ob ję tych
woj na mi al bo ka ta stro fa mi kli ma -
tycz ny mi to ab so lut nie przy szłe la -
ta i jej ska la mo że nie jed ne go
za dzi wić. Na wła sne ży cze nie de -
gra du je my śro do wi sko, czy to
przez nad mier ną eks plo ata cję
w ce lach naj więk sze go moż li we go
zy sku, czy przez zwy kłą głu po tę
i krót ko wzrocz ność. Zie mia jed nak
nie ma obo wiąz ku nas ro zu mieć,
w koń cu to my po win ni śmy jej słu -
chać, bo po więk szyć jej zbyt nio
się nie da, a ilość miesz kań ców
suk ce syw nie ro śnie, osią ga jąc już
pra wie osiem mi liar dów ist nień.
Pod no sze nie się wód oce anów
na sku tek zmian kli ma tu jesz cze
bar dziej skur czy po sia da ny are ał
i ka że tym z te re nów za gro żo nych
gdzieś wy emi gro wać. Po moc bę -
dzie nie zbęd na, tyl ko kto bę dzie
wte dy chęt ny do po mo cy?

Po że gnam się, ży cząc nam
wszyst kim mą dro ści i cier pli wo ści
w ra to wa niu Zie mi i lu dzi, sło wa -
mi Kon fu cju sza:

Kto nie po tra fi spo glą dać da -
le ko, ten ma kło po ty bli sko.

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

Szpalta Prezesa
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W po sie dze niu Pre zy dium Ra dy Le kar skiej Woj -
sko wej Izby Le kar skiej wzię ło udział 8 je go

człon ków. 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 prze bie gu pro te stu za wo -
dów me dycz nych i o roz mo wach ze stro ną rzą do -
wą, a ra czej o ich bra ku. Mi mo umó wio nych dwóch
ter mi nów Pre mier nie przy był na spo tka nie z Ko mi -
te tem Pro te sta cyj nym. Pre zy dium jed no gło śnie
uchwa li ło sta no wi sko w spra wie po par cia ak cji pro -
te sta cyj nej pra cow ni ków ochro ny zdro wia. Prezes
RL WIL po in for mo wał tak że o za mie rze niach prze -
ję cia przez izby le kar skie od mi ni ster stwa zdro wia
kształ ce nia po dy plo mo we go le ka rzy i le ka rzy den -
ty stów.

Na stęp nie A. Płach ta omó wił pra cę biu ra WIL.
W na stęp nym punk cie po sie dze nia Pre zes po in -

for mo wał Pre zy dium o otwar ciu izby pa mię ci po -
świę co nej Sła wo jo wi Fe li cja no wi Skład kow skie mu
w Gą bi nie, któ re na stą pi w dn. 17.09.2021 r.

W uro czy sto ściach we zmą udział przed sta wi cie -
le WIL i WCKMed., a prze wod ni czą cy Ko mi sji Hi sto -
rycz nej RL WIL, kol. Zb. Ko po ciń ski, wy gło si
pre lek cje pt. „Ge ne rał.” Po zo sta łe pre lek cje za ty tu -
ło wa ne „Le karz” i „Pre mier” wy gło szą po zo sta li za -
pro sze ni wy kła dow cy.

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 16.09.2021 r.

W po sie dze niu Ra dy Le kar skiej Woj sko wej Izby
Le kar skiej wzię ło udział 19 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 Wi ce pre zes Ste fan An to sie wicz przedstawiając
po rzą dek po sie dze nia, któ ry zo stał za twier dzo ny
jed no gło śnie przez RL WIL.

Po in for mo wał o nie obec no ści Pre ze sa RL, któ ry
uczest ni czył w tym cza sie w uro czy sto ści otwar cia
izby pa mię ci po świę co nej Sła wo jo wi Fe li cja no wi
Skład kow skie mu w Gą bi nie. Po ru szył te mat pra cy
biu ra WIL, pro te stu przed sta wi cie li za wo dów me -
dycz nych. Po in for mo wał o przy ję ciu przez Pre zy -
dium RL WIL sta no wi ska po pie ra ją ce go ten pro test.

Na stęp nie Ra da Le kar ska jed no gło śnie prze gło -
so wa ła uchwa łę w spra wie zmia ny ter mi nu jej po -
sie dze nia z dnia 29.10.2021 r. na dzień 22.09.2021 r.

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 37 uchwał
w spra wie do ko na nia wpi sów do re je stru prak tyk,
skre śleń i zmian ad re su.

Ra da Le kar ska, jed no gło śnie, przy ję ła 49 uchwał
w spra wie przy zna nia praw wy ko ny wa nia za wo du
w ce lu od by cia sta żu po dy plo mo we go ab sol wen -

tom Ko le gium Woj sko wo -Le kar skie go UM w Ło dzi,
wpi sa nia ich na li stę człon ków WIL oraz wpi su do re -
je stru le ka rzy i le ka rzy den ty stów Woj sko wej Izby
Le kar skiej.

Ra da Le kar ska przy ję ła tak że jed no gło śnie
uchwa łę w spra wie wpi sa nia le ka rza na li stę człon -
ków i wpi su do re je stru le ka rzy i le ka rzy den ty stów
w związ ku z prze nie sie niem z OIL w War sza wie.

Kol. S. An to sie wicz prze sta wił wnio ski o zwrot
kosz tów le ka rzom za za kup po mo cy na uko wych,
uczest nic two w kur sach i stu diach po dy plo mo wych.
Ra da Le kar ska pod ję ła jed no gło śnie 11 uchwał.

W przy pad kach dwóch uchwał od no to wa no
po jed nym gło sie prze ciw nym i po jed nym gło sie
wstrzy mu ją cym się. W przy pad ku ko lej nych dwóch
uchwał od no to wa no po jed nym gło sie wstrzy mu ją -
cym się. W su mie uchwa lo no 15 uchwał.

Na stęp nie po zy tyw nie roz pa trzo no wnio sek kie row -
ni ka CKP WIM o przy zna nie punk tów edu ka cyj nych
szko le nia „Wcze sne wy kry wa nie reu ma to idal ne go za -
pa le nia sta wów”, któ re od bę dzie się w War sza wie
w dn. 5–6.10.2021 r.

Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL
w dniu 17.09.2021 r.
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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 łę
w spra wie przy zna nia za po mo gi w związ ku ze mier -
cią le ka rza -człon ka WIL – jedna uchwa ła.

Jed no gło śnie przy ję to tak że uchwa łę w spra wie
wspar cia fi nan so we go wy da nia książ ki pt. „Hor -
ka-Łu życ ka Gol go ta służ by zdro wia 2. Ar mii Woj ska
Pol skie go.”

W na stęp nym punk cie po sie dze nia, na wnio sek
kol. P. Jam ro zi ka, wy ty po wa no przed sta wi cie la WIL
do ko mi sji kon kur so wej na sta no wi sko Or dy na to ra
Od dzia łu Kli nicz ne go En do kry no lo gicz ne go
10. WSzKzP SP ZOZ w Byd gosz czy. Bę dzie nim kol.
Piotr Pie choc ki.

Na stęp nie RL WIL odło ży ła pod ję cie de cy zji
w spra wie roz pa trze nia wnio sku o do fi nan so wa nie
udzia łu re pre zen ta cji WIL w XIII Mi strzo stwach Le -
ka rzy w Pił ce Noż nej. Po wo dem był brak opi nii Prze -
wod ni czą ce go Ko mi sji Spor tu RL WIL.

Odło żo no tak że pod ję cie de cy zji w spra wie przy -
zna nia wspar cia fi nan so we go na wy da wa nie kwar -

tal ni ka „Le karz Woj sko wy” z po wo du nie peł nej do -
ku men ta cji.

Na stęp nie kol. R. Theus omó wił spra wy zwią za -
ne z wy bo ra mi de le ga tów na zjazd le ka rzy Woj sko -
wej Izby Le kar skiej IX ka den cji. Przy po mniał,
że ter min za koń cze nia gło so wa nia ko re spon den cyj -
ne go mi ja z dniem 20.10.2021 r.

Na stęp nie kol. J. Wosz czyk omó wił spra wy zwią -
za ne z ko niecz no ścią zmian stro ny in ter ne to wej WIL
oraz z za mó wie niem ka len da rzy na 2022 r.

W punk cie wol ne wnio ski kol. S. An to sie wicz
przed sta wił pro po zy cje stwo rze nia ta ble au obec nej
RL i do tych cza so wych pre ze sów WIL. Wspo mniał
tak że o wciąż trwa ją cych po szu ki wa niach sta łej sie -
dzi by dla WIL. Umo wa z obec nym wy naj mu ją cym
tym cza so wą sie dzi bę przy ul. Je lin ka zo sta ła prze -
dłu żo na.

Po wy czer pa niu po rząd ku ob rad Wi ce pre zes
S. An to sie wicz za mknął po sie dze nie Ra dy Le kar skiej.

ppłk rez. lek. dent. Ja cek Wosz czyk
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Każ dy z nas, ab sol wen tów Woj sko wej Aka de mii
Me dycz nej, Na szej Nie boszcz ki Aka de mii z uli cy
Źró dło wej 52 w mie ście Ło dzi, Ko le żan ki i Ko le dzy
młod si z te go sa me go mia sta na szej mło do ści, cho -
ciaż pod in ny mi ad re sa mi, no si z du mą na mun du -
rze, lub prze cho wu je pie czo ło wi cie w swo im do mu,
je śli je go mun dur prze szedł do hi sto rii, ale nie wąt -
pli wie wszy scy prze cho wu je my je w na szych ser -
cach. Mó wię o od zna kach ab sol wen ta Woj sko wej
Aka de mii Me dycz nej. Naj star si od zna kę, w woj sko -
wym żar go nie na zy wa ną „ka ja kiem”, dla aka de mii
woj sko wych po kry tą bia łą ema lią, z li te ra mi
„FMW” – Fa kul tet Me dy cy ny Woj sko wej, a po tem
„WAM”. Po zmia nie sys te mu i po wro cie do tra dy cji
od zna kę w for mie krzy ża po kry te go wi śnio wą ema -
lią wzo ro wa ną na krzy żu przed wo jen ne go
CWSan – Cen trum Wy szko le nia Sa ni tar ne go
na war szaw skim Ujaz do wie. Po tem w ra mach ra do -
snych prze mian Na szą Nie boszcz kę zli kwi do wa no
ja ko zbęd ną i woj sko obu dzi ło się zno wu z Fa kul te -
tem, czy li za czy na my „ab ovo” (łac.) czy li „od jaj -
ka”, po na sze mu – „od po cząt ku”. Okre śle nie
po cho dzi od rzym skie go zwy cza ju roz po czy na nia
uczty od po da wa nia ja jek. Nam z te go wszyst kie go
po zo sta ły od zna ki. Gdy po ja wił się Krzyż wa mow -
ski, każ dy chciał go mieć. Naj pierw był roz da wa ny
„po uwa ża niu”, w for mie wy róż nie nia, aż w koń cu
za stą pił od zna kę sta re go ty pu, po tem po ja wi ły się
ta kie od zna ki z wień cem, dla wzo ro wych ab sol wen -
tów. Wa mow skie „star sza ki” nie wie dzia ły jak się za -
cho wać – no si li śmy dwie, pierw szą za słu żo ną
i „wy słu żo ną”, dru gą z przed wo jen ną tra dy cją.
Pamię tam jesz cze ofi ce rów star szych ode mnie i ich
od zna ki ukoń cze nia szkół ofi cer skich, pięk ne,
w kształ cie srebr ne go or ła, z li te ro wym skró tem
szko ły, np. OSP – Ofi cer ska Szko ła Pie cho ty. Od -
zna ki by ły bar dzo ład ne, bar dzo woj sko we, bar dzo
pol skie i bar dzo nie po stę po we, zo sta ły za stą pio ne
od zna ka mi po stę po wy mi, jak wte dy każ dy po stęp,
przy szły do nas zza wschod niej gra ni cy. Ni gdy nie
ko lek cjo no wa łem „przed wrze śnio wych” od znak ab -
sol wenc kich, ani puł ko wych, gdyż by ło to za ję cie
bar dzo dro gie, a z la ta mi co raz droż sze. Ory gi na ły
są co raz rzad sze, po ja wia ją się od pew ne go cza su
ko pie na co raz lep szym po zio mie, tak, że moż na za -
cząć, je śli ko goś to in te re su je. Mam kil ka ta kich,
np. „SPRKaw”, Szko ły Pod cho rą żych Re zer wy Ka -
wa le rii z Gru dzią dza, któ rą ukoń czył w ro ku 1935 mój
Oj ciec oraz puł ko wą „1PSK”, czy li 1. Puł ku Strzel ców
Kon nych z Gar wo li na, z któ rym wy ru szył na woj nę

w 1939 roku. Ko pie, ale bli skie me mu ser cu, wy ko -
na ne na przy zwo itym po zio mie. Od zna ki puł ko we
czę sto by ły pro jek to wa ne przez ofi ce rów puł ku,
wśród któ rych by wa li praw dzi wi ar ty ści. By ły dzie -
ła mi sztu ki, nada wa ne by ły uro czy ście, we dług pre -
cy zyj nych prze pi sów i re gu la mi nów, sta no wi ły
po wód do du my, by ły sza no wa ne. Dla te go dzi wię
się, gdy „na sze” wa mow skie od zna ki sprze da wa ne
są na al le gro, ale mo że to ja je stem ja kiś nie dzi siej -
szy? Po zmia nach przy po mnia no so bie o tra dy cji,
puł ki i prze róż ne in sty tu cje woj sko we za ma wia ją je
so bie u róż nych gra we rów, nie któ re są na bar dzo
wy so kim po zio mie. Przed woj ną wśród wy twór ców
rej wo dzi ła war szaw ska fir ma „Wik tor Gon tar czyk”.
Po woj nie prym wie dzie pra cow nia gra wer ska „An -
drzej Pa na siuk” na war szaw skim Sta rym Mie ście,
bar dzo ład ne od zna ki wy ra bia Men ni ca Pań stwo wa.
Po nie waż, wbrew za rzu tom o „bra ku za mi ło wa nia
do za wo do wej służ by woj sko wej”, któ rą od kry to
u mnie, zu peł nie jak „schi zo fre nię bez ob ja wo wą”,
któ rą roz po zna wa no w cza sach so wiec kich u dy sy -
den tów, u mnie stwier dzo no, gdy by łem wy kła dow -
cą w stu dium woj sko wym War szaw skiej Aka de mii
Me dycz nej, jed nak ca ły czas mnie do te go woj ska
cią gnę ło, in te re so wa łem się prze róż ny mi prze ja wa -
mi ży cia woj sko we go. In te re so wa ły mnie, i na dal in -
te re su ją, od zna ki puł ko we róż nych ar mii,
nie ko niecz nie so jusz ni czych, nie za leż nie od te go
kto jest ak tu al nie Na szym Naj więk szym So jusz ni -
kiem. Mu szę przy znać, że te od zna ki „nie umy wa ją
się” do na szych, pol skich, przed wrze śnio wych
i wie lu współ cze snych, nie za leż nie od tra dy cji jed -
no stek woj sko wych, Le gii Cu dzo ziem skiej czy in -
nych z ar mii fran cu skiej. Cho dząc przez
kil ka dzie siąt lat z wy kry wa czem po po lach bi tew
nie zna la złem ni gdy od zna ki puł ko wej, a ko le gom
zda rza ło się. Gdy na si żoł nie rze szli do nie wo li, wy -
rzu ca li swo je od zna ki i od zna cze nia, bę dą ce ła ko -
mym ką skiem dla Niem ców, któ rzy mie li swo je, jak
to Niem cy, bez spe cjal ne go po lo tu. Bar dzo ład ne
od zna ki puł ko we by ły w ar mii Ro sji car skiej, szcze -
gól nie ofi cer skie, by ła to ro bo ta ju bi ler ska, sre bro,
czę sto z ele men ta mi zło ty mi. Na ta kie tra fia li szczę -
ścia rze na Ma zu rach na po lach bi twy pod Tan nen -
ber giem. Mam ka ta log tych od znak, są urze ka ją co
pięk ne. Na au kcjach u nas i w Eu ro pie Za chod niej
osią ga ją ce ny po rów ny wal ne z ce na mi bi żu te rii.
Z na szych współ cze snych bar dzo ład na jest od zna -
ka ab sol wen ta WAT – Woj sko wej Aka de mii Tech nicz -
nej, na dal spo koj nie dzia ła ją cej na war szaw skim

Dwie odznaki
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Be mo wie. Bar dzo ład ną od zna kę puł ko wą ma Pułk
Ochro ny ze Żwir ki i Wi gu ry w War sza wie, któ ry daw -
ną na zwę Pułk Ochro ny i Re gu la cji Ru chu WSW
(Woj sko wej Służ by We wnętrz nej) zmie nił, przyj mu -
jąc za pa tro na Ge ne ra ła Bo le sła wa Wie nia wę Dłu go -
szow skie go, wspa nia łe go ofi ce ra, po etę i li te ra ta,
le ka rza, swe go cza su ad iu tan ta Mar szał ka Pił sud -
skie go. Od zna ka za pro jek to wa na i wy ko na na z wiel -
ką fan ta zją, ja ką od zna czał się pa tron Puł ku.

Swe go cza su pra co wa łem przez kil ka lat w kon -
stan ciń skim szpi ta lu STOCER ja ko kon sul tant la ryn -
go log. Prze waż nie zaj mo wa łem się płu ka niem uszu
u pa cjen tów le żą cych, któ rych ta do le gli wość tra pi
po kil ku mie sią cach le że nia w łóż ku po spon ta nicz -
nym „sko ku na głów kę”. Na pa trzy łem się tam
na mnó stwo ludz kie go nie szczę ścia, co utwier dzi ło
mnie w mo im słusz nym wy bo rze zo sta nia jed nak le -
ka rzem „przy chod nia nym”. Przyj mo wa łem też pra -
cow ni ków szpi ta la, ak tu al nych i by łych. Kie dyś
przy szła do mnie moc no star sza pa ni, któ ra pra co -
wa ła w szpi ta lu przed bar dzo wie lu la ty. Wie dzia ła,
że je stem le ka rzem woj sko wym, ni gdy te go fak tu
nie kry łem i za wsze by łem z te go dum ny. Cho ro bę
tej pa ni za ła twi łem „w tri mi ga”, oka za ło się, że jej
mąż też był le ka rzem woj sko wym, wy kształ co nym
w Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej, ale w Pe ters bur -
gu, po tem, po I Woj nie wró ci li do Pol ski i był le ka -
rzem w pol skim woj sku. Nie żył już od wie lu lat.
Po wie dzia ła, że ma w do mu od zna ki woj sko we mę -
ża i chęt nie mi je po ka że. Umó wi li śmy się, pa ni wy -
ję ła ze sta rej sza fy dwie od zna ki. Do brze,
że sie dzia łem, bo bym nie ustał na no gach. Prze -
pięk na srebr na od zna ka ab sol wen ta ro syj skiej
WAM, o roz mia rach 7 × 5 cm, dwu gło wy orzeł ro -
syj ski, oto czo ny wień ca mi lau ro wy mi, trzy ma ją cy
w szpo nach szcze ro zło ty kie lich, z któ re go pi ją dwa
zło te wę że, ota cza ją ce ca łą od zna kę. Z ty łu pięk na
ory gi nal na na kręt ka. Po pro stu baj ka! Że by mnie
do dat ko wo „wbić w fo tel” dru ga od zna ka, mniej sza,
sa mo sre bro, mi ster nej ro bo ty, od znaka Je li za wiet -
gradz kiej Szko ły Ka wa le rii, któ rej mąż był ab sol wen -
tem (Je li za wiet grad, mia sto na Ukra inie,
w środ ko wej czę ści Za po ro ża, wie lo krot nie zmie nia -
ją ce swo ją na zwę, ak tu al nie Kro pyw nic ky). Wie -
dząc, że pa ni ma do ro słe dzie ci, na wet nie
my śla łem o pro po zy cji kup na, mia ła ko mu prze ka -
zać. Pa ni nie bar dzo pa mię ta ła, gdzie mąż słu żył
w woj sku w Ro sji i w Pol sce, spi sa łem je go da ne,
po po wro cie do pra cy za dzwo ni łem do dy rek to ra
Cen tral ne go Ar chi wum Woj sko we go w Rem ber to -
wie, wte dy dy rek to rzy by li jesz cze woj sko wi, wy łusz -
czy łem spra wę i za ty dzień mia łem kse ro ko pię akt
per so nal nych mę ża tej pa ni. By ła prze szczę śli wa!
To by ły cza sy in ne, nie by ło żad ne go RODO, roz ma -

wia łem jak ofi cer z ofi ce rem, bez żad nych pod tek -
stów po li tycz nych. Po wie lu la tach zgło sił się
do mnie pa cjent na szej przy chod ni, wszy scy wie -
dzie li, że in te re su ję się hi sto rią i CePeLek. i Szko ły
Pie lę gniar skiej, w któ rej bu dyn ku znaj do wa li śmy się.
Przy niósł mi po ka zać od zna kę ab sol went ki tej szko -
ły, któ rą ukoń czy ła przed woj ną je go mat ka oraz od -
zna kę ukoń cze nia pe ters bur skiej Woj sko wej
Aka de mii Me dycz nej, na le żą cą do je go dziad ka.
Ponie waż by ła to już epo ka apa ra tów fo to gra ficz -
nych w te le fo nie, sko rzy sta łem i mam pięk ne zdję -
cia obu od znak. Ko lej ny do wód na to, że war to
roz ma wiać z pa cjen ta mi, ko rzy ści by wa ją obo pól ne.

Na ko niec cie ka wost ka miej sco wa – kto jest au -
to rem go dła WIL, czy li Woj sko wej Izby Le kar skiej?
Otóż słyn ny „Ma ri nes” Ko le ga z Kur su VIII „Cie mior -
ków” Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej, zna ny pro fe -
sor Wie sław Wik tor Ję drzej czak. Gdy
za pro po no wa no Mu to za da nie, zgło sił się do mnie
z proś bą o ma te ria ły iko no gra ficz ne. Mia łem książ -
kę na te mat sym bo li ki woj sko wej służ by zdro wia
w róż nych ar miach. Przej rzał, do dał swo je go wła -
sne go ar ty zmu i wszy scy ma my swo je go dło.

Dzię ku je my Ci „Ma ri nes”!

Włodzimierz „Wowka” Kuźma
Kurs VIII „Ciemiorków”

M.p. 12 września 2021
W Dniu Brukarza



Spo tka li śmy się ko lej ny raz w Ło dzi, 6.08.2021 r.,
w ho te lu „Sta re Ki no” przy ul. Piotr kow skiej 120.
Emo cje za czę ły się po do tar ciu do cen trum, gdy mi -
mo za ka zu wjaz du skrę ca li śmy w słyn ny łódz ki dep -
tak i ma low ni cze, lecz wą skie po dwór ko, na szy mi
wy pa sio ny mi ma szy na mi. Re je stra cja i roz lo ko wa -
nie w po ko jach z wy stro jem fil mo wym – każ dy miał
in ny film w swo im „nu me rze”. Czas na umy cie rąk.
Ła zien ki, jak się oka za ło, by ły za drzwia mi do sza fy.
Pierw sze od wie dzi ny wza jem ne. Roz mo wy ka me -
ral ne, prze ry wa ne te le fo na mi do „Jo ego” (płk dr
med. Jó zef My ślic ki, in spi ra tor przy go to wań do im -
pre zy) od ko le gów za błą ka nych w no wych uli cach
i otwar tych tu ne lach mia sta, któ re wy da wa ło się kie -
dyś do brze zna jo me.

Wresz cie zbiór ka pod pa ra sol ka mi po dwór ka
ho te lo we go, po wi ta nia, zdzi wie nia i ra do ści. „Syl -
wek” (płk lek. Syl we ster Ce lej) po zdra wiał „Ry nia”
(ppłk lek. Ry szard Ma zur); Ta dzio (płk dr med. Ta -
de usz Sta nek) roz glą dał się, gdzie jest „Le niek”

(ppłk dr med. Zdzi sław Leń ko); „Mi ki” (płk lek. Mi -
ko łaj Wo ły niec) przed sta wiał cór kę ko le dze „Kur ka
wod na” (mjr lek. Ze non Kru kow ski); „Cio łek” (płk
lek. Mi chał Cio ła) roz ma wiał z na szym se nio rem
Sta siem (płk lek. Sta ni sław Wie czo rek), wszyst kie -
mu spo koj nie przy glą da li się „Pre zes” (płk dr n.
med. Wik tor So ro ko), dr An drzej Ro ga la i „Mon -
sieur” (mjr dr n. farm. An drzej Ge pert). At mos fe ra
swo bod na, bo wszy scy za szcze pie ni na Co vid-19.
Na stęp nie spa cer od ma lo wa nym Pa sa żem Le ona
Schil le ra w stro nę Par ku Sien kie wi cza. Obiad ko le -
żeń ski cze kał w zna nej z pol skiej kuch ni re stau ra cji
Piw ni ca Łódz ka. Zna kiem na sze go wie ku by ły wcze -
śniej te le fo nicz ne dys ku sje, czy aby nie za du żo
cho dze nia, ale oka za ło się, że do praw dy bli żej niż
od ci nek, ja ki on giś na Źró dło wej zaj mo wa ło przej -
ście od na sze go blo ku do sto łów ki. Po da no m.in.
ory gi nal ną za le waj kę oraz sma ko wi te pra ża ki na -
dzie wa ne ki szo ną ka pu stą, daw ne je dze nie łódz kich
tka czy, ży wo ana li zo wa ne przez na sze żo ny.
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Spotkanie IV Kursu po 60 latach
od wcielenia do WAM (1961–2021)

Uczestnicy spotkania IV Kursu WL WAM w Sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi – w dawnym
pałacu Maurycego Poznańskiego
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Między po da niem ko lej nych po traw „Osio łek”
(płk prof. dr hab. n. med. Krzysz tof Bu czył ko, or ga -
ni za tor spo tka nia) prze czy tał kil ka swo ich daw nych
i now szych wier szy, zbie ra jąc okla ski, zwłasz cza
pań. Na je dze ni wró ci li śmy spa ce rem do ho te lu
„Sta re Ki no”, tym ra zem uli cą Na wrot, za mie nio ną
ku na sze mu zdzi wie niu w sze reg mi nio gród ków
na daw nym, po sze rzo nym tro tu arze, co na zy wa się
tu taj wo oner fem. Wnet oka za ło się, że ta kich zie lo -
nych szla ków jest znacz nie wię cej. Sza ra Łódź z na -
szych cza sów stu denc kich zmie ni ła się z la su
ko mi nów w ko lo ro wy miej ski ogród. Po nie waż wie -
czór był wcze sny za czę ło się bu szo wa nie po Pie try -
nie i jej roz ma itych ogród kach, knaj pach, pi jal niach
o wdzięcz nych na zwach „Mi ni ster stwo Wód ki i Śle -
dzia”, „Chmie lo wa Do li na”, nie któ rzy do brnę li aż
do „Ana tew ki”. Więk szość – znów znak srebr nych
skro ni – zna la zła się wkrót ce w ho te lu, któ re go wy -
strój na wią zy wał do hi sto rii pierw sze go na zie miach
pol skich ki na (wła ści wie ki ne ma to gra fu), któ re ist -
nia ło wła śnie w tym miej scu pod ko niec XIX wie ku.
Jed nym sło wem: nasz był ten wie czór i ta noc…

7.08.2021 r. w so bo tę, po śnia da niu ho te lo wym,
do jazd au to ka rem z prze wod ni kiem do Pa ła cu Mau -
ry ce go Po znań skie go (obec nie Aka de mia Mu zycz -
na) przy ul. Gdań skiej 32. Tam spo tka li śmy tak że
Jan ka (płk prof. dr hab. n. med. Jan Choj nac ki, by -
ły Ko men dant -Rek tor WAM). Na stęp nie zwie dza nie
pa ła cu i ro bie nie zdjęć w ko lej nych od re stau ro wa -
nych kom na tach, prze stron nej oran że rii na I pię trze,
róż nych za uł kach i wy twor nych klat kach scho do -
wych. By li śmy jed ną z nie licz nych do tych czas gru -
pą zwie dza ją cych, któ ra zo ba czy ła po 150 la tach
i nie daw nym re mon cie, z ja kim prze py chem miesz -
ka li on giś łódz cy fa bry kan ci. Zwie dza nie, ze szcze -
gó ło wy mi opo wie ścia mi o lo sach te go miej sca,
uświet nił kon cert mu zycz ny stu den tek i ab sol wen -
tek Aka de mii Mu zycz nej spe cjal nie dla nas zor ga -
ni zo wa ny w sty lo wych hi sto rycz nych wnę trzach,
na ory gi nal nych in stru men tach. Ta chwi la za słu cha -
nia, za my śle nia i za pa trze nia chy ba naj bar dziej po -
zo sta nie w na szej pa mię ci, któż wie na jak dłu go.
Zwień cze niem wi zy ty w pa ła cu był uro czy sty wy -
myśl ny lunch w ko lej nej wspa nia łej sa li (daw nej ba -
lo wej) oraz zdję cie gru po we na ta ra sie i w ogro dzie
pa ła co wym. Tym sa mym, któ ry grał w fil mie „Zie mia
Obie ca na” An drze ja Waj dy, po dob nie jak nie któ re
pa ła co we wnę trza. Do pi sa ło słoń ce i po go da du -
cha, a i cia ła się wzmoc ni ły co nie co…

Zgod nie z bo ga tym pla nem oko ło 14.30 prze je -
cha li śmy obok są sied nie go ogrom ne go pa ła cu Ka ro -
la Po znań skie go (obec nie Mu zeum Sztu ki  – MS1)
i da lej uli ca mi mia sta wśród mu ra li i zie le ni, a tak że
licz nych no wych lub od no wio nych ka mie nic, do ze -
spo łu bu dyn ków daw nej fa bry ki wó dek. Tam na stą pi -
ło nie mę czą ce (win da!) zwie dza nie, w tym
nie wiel kie go mu zeum, obok chy ba naj krót szej wy sta -
wy ar ty stycz nej świa ta i kil ku wy bra nych re stau ra cji.
Mo no po lis, jak gło si na pis na ogrom nym ko mi nie,
to naj lep sza w ubie głym ro ku w Eu ro pie re wi ta li za cja
po prze my sło wa. Ma leń czuk, gdy by był z na mi, za -
pew ne by wes tchnął, czy nie szko da by ło mar no wać
fa bry ki, któ ra pro du ko wa ła on giś mi lio ny li trów wód -
ki. W po wrot nej dro dze do ho te lu mi ja li śmy ko lej ne
fa bry ki i pa ła ce, w więk szo ści już w no wych funk -
cjach, nie któ re zwie dza ne przez nas na po przed nich
spo tka niach, jak pa łac Ka ro la Sche ible ra (obec nie
Mu zeum Ki ne ma to gra fii) i Pal miar nia na Księ żym Mły -
nie. Po po wro cie z mia sta cze kał już na nas ory gi nal -
ny za pis fil mu „Zie mia obie ca na” w sta ro świec kim
ki nie, z pa mię ta ny mi ze stu diów drew nia ny mi rzę da -
mi sie dzeń oraz roz ma ity mi de ta la mi z epo ki. Zna ne
prze cież ob ra zy, w któ rych oży ły do pie ro co zwie dza -
ne miej sca sprzed po nad 100 lat, nie ocze ki wa nie nas
po ru szy ły. Na dra ma tycz ne lo sy bo ga cą cych się
głów nych bo ha te rów fil mu i niedo lę ty się cy

płk lek. Stanisław Wieczorek, najstarszy uczestnik
spotkania
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anonimowych po sta ci ro bot ni czych, na ło ży ły się na -
sze wła sne wspo mnie nia sprzed 60 lat. Po wró cił na -
gle huk ma szyn w mi ja nych po dro dze na za ję cia
przę dzal niach, za pach dy mu z fa brycz nych ko mi nów,
sza re do my i uli ce. A jed no cze śnie na dzie ja, że kie -
dyś bę dzie le piej… Bez tru du zdą ży li śmy (po kil ku
schod kach) na uro czy stą ko la cję ko le żeń ską wśród
zna jo mych już ce gla nych ścian ho te lo wej re stau ra cji,
gdzie sto ły ozda bia ły ga łąz ki ba weł ny, a ścia ny wspa -
nia łe pla ka ty fil mo we. Roz mo wy o prze szło ści i przy -
szło ści trwa ły do pół no cy. A mo że nie kie dy dłu żej.
Tym ra zem już bez in dy wi du al nych spa ce rów z „go -
rącz ką so bot niej no cy” na uli cy Piotr kow skiej i jej głę -
bo kich po dwór kach. Za to z uro czy sty mi
prze mó wie nia mi oraz wrę cze niem pa miąt ko wych
upo min ków pa ni mgr Ani Mi cha lak  – praw dzi wej do -
brej wróż ce spo tka nia oraz „Osioł ko wi” dwóch no -
wych krzy ży do je go nie ty po wej ko lek cji po nad 300
eg zem pla rzy z me ta lu, ce ra mi ki i drew na.

8.08.2021 r. nie dzie la ra no, nie któ rzy o świ cie
wy ru szy li do do mów, jak płk dr n. med. Zdzi sław
Baś kie wicz do Szcze ci na, czy „Cha biel vel Szwa -
gier” (kmdr dr n. med. Sta ni sław Cha biel ski)

do Gdań ska. Resz ta przy by ła wła snym trans por tem
na ul. Kon stan ty now ską 8/10 – par king przed daw -
nym wej ściem do ZOO. Roz po czę ło się zwie dza nie
„Orien ta rium” z prze wod ni kiem. Wy cią ga jąc szy je,
no gi i apa ra ty fo to gra ficz ne w te le fo nach, prze mie -
rzy li śmy róż ne dzia ły tej ogrom nej bu dow li, peł ne
ro ślin i mo nu men tal nych rzeźb, lecz jesz cze bez
czę ści zwie rząt stop nio wo do cie ra ją cych z Azji oraz
Pa cy fi ku. Mi mo to uda ło się zro bić zdję cia sło nia in -
dyj skie go na wy bie gu, na szej gru pie w szkla nym tu -
ne lu pod ogrom nym akwa rium dla re ki nów,
płasz czek i in nych stwo rów mor skich, w zi mo wej
ba wial ni małp, czy nad ba se nem dla kro ko dy li.
Wcze snym po po łu dniem od by ło się krót kie żoł nier -
skie za koń cze nie spo tka nia, bez nie mę skich łez,
lecz z my ślą – kie dy się jesz cze zo ba czy my i czy
w tym sa mym, jak że już te raz uszczu plo nym, skła -
dzie… Tyl ko nie za po mnij o tym na pi sać pa rę słów
do „Skal pe la”, upo mniał mnie na ko niec Ju rek (płk
dr n. med. Je rzy Ma le wicz, on giś z Sze fo stwa Woj -
sko wej Służ by Zdro wia). Więc na pi sa łem…

Krzysztof Buczyłko

W dniu 3.09.2021 ro ku od by ły się uro czy ste ob -
cho dy zwią za ne z ju bi le uszo wą, dzie sią tą

rocz ni cą utwo rze nia Woj sko we go Cen trum Kształ -
ce nia Me dycz ne go w Ło dzi. Wśród przy by łych go -
ści obec ni by li: Dy rek tor De par ta men tu Woj sko wej
Służ by Zdro wia dr Au re lia Ostrow ska, płk Da riusz
Try ba re pre zen tu ją cy Do wód cę Ge ne ral ne go RSZ,
Szef In spek to ra tu Szko le nia w za stęp stwie płk Ma -
rek Gro bel ny, w imie niu Do wód cy Ope ra cyj ne go
RSZ płk Mi ro sła wa Po la kow, Pro rek tor do spraw
woj sko wych w Aka de mii Wojsk Lą do wych płk Ja -
cek Na rloch, Ka pe lan Woj sko we go Cen trum Kształ -
ce nia Me dycz ne go ks. kpt. Sta ni sław Paw łow ski
oraz Pre zes Woj sko wej Izby Le kar skiej ppłk rez. lek.
Ar tur Płach ta.

Ko men dant Cen trum po po wi ta niu przy by łych
go ści, za pro sił wszyst kich na pro jek cję fil mu pro mu -
ją ce go WCKMed. oraz pre zen ta cję do ty czą cą dzia -
łal no ści dy dak tycz nej Cen trum. Na stęp nie
za po zna no go ści z ba zą dy dak tycz ną i in fra struk tu -
rą w kom plek sie przy ul. 6 Sierp nia 92.

W bu dyn ku dy dak tycz nym za pre zen to wa no sa -
lę sy mu la cji ALS, sa lę do e -le ar ni nu, sa lę ana to -
micz ną, USG i CBRN oraz Ośro dek Szko le nia
Prak tycz ne go. W dal szej czę ści uro czy sto ści de le -

ga cja w skła dzie dy rek tor Au re lii Ostrow skiej, puł -
kow ni ka Da riu sza Try by oraz Ko men dan ta Cen trum
puł kow ni ka Zbi gnie wa Asz kie lań ca zło ży ła kwia ty
pod po mni kiem pa tro na Cen trum gen. bryg. dr.
med. Ste fa na Hu bic kie go.

W dal szej czę ści ob cho dów ju bi le uszu jed nost -
ki w kom plek sie przy ul. 1 Ma ja 90 przy by li go ście
mo gli zo ba czyć Ośro dek Kwa li fi ko wa nej Pierw szej
Po mo cy, Ośro dek Sy mu la cji Me dycz nej Po la Wal ki
oraz no wo utwo rzo ny Ośro dek Sy mu la cji Me dycz -
nej Po la Wal ki TCCC w Te re nie Zur ba ni zo wa nym.
Na stęp nie na Au li roz po czę ła się część ofi cjal na
uro czy sto ści. Za pro szo nym go ściom i ka drze Cen -
trum zo stał przed sta wio ny film pod su mo wu ją cy
10 lat dzia łal no ści Cen trum. W fil mie po ka za no sze -
reg zre ali zo wa nych przed się wzięć, za czy na jąc
od pierw szych lat ist nie nia jed nost ki. Już w 2011 r.
od był się pierw szy cer ty fi ko wa ny kurs CLS Ra tow -
ni ka Po la Wal ki, a w 2012 r. po wstał Ośro dek Kwa -
li fi ko wa nej Pierw szej Po mo cy i Ośro dek Sy mu la cji
Me dycz nej Po la Wal ki. W 2013 r. zor ga ni zo wa no
pierw sze Warsz ta ty Me dy cy ny Po la Wal ki oraz
pierw szy cer ty fi ko wa ny kurs TCCC Tac ti cal Com bat
Ca su al ty Ca re prze pro wa dzo ny przez żoł nie rzy
USA. W 2019 r. WCKMed. uzy ska ło cer ty fi kat

10-le cie WCKMed. w Ło dzi
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NAEMT (Na tio nal As so cia tion of Emer gen cy Me di -
cal Tech ni cians) ja ko je dy ny ośro dek w Kra ju i w SZ
RP, upraw nio ny do pro wa dze nia cer ty fi ko wa nych
kur sów TCCC i CLS. W 2020 r. WCKMed. uzy ska ło
Cer ty fi kat Pol skiej Ra dy Re su scy ta cji – do pro wa -
dze nia kur sów ALS – Ad van ce Li fe Sup port, za -
awan so wa nych za bie gów re su scy ta cyj nych,
de dy ko wa nych per so ne lo wi me dycz ne mu, któ ry
spra wu je opie kę nad pa cjen tem w sta nie za gro że -
nia ży cia. W 2021 r. Cen trum pod pi sa ło umo wę
z AHA (Ame ri can He art As so cia tion) ja ko cer ty fi ko -
wa ny ośro dek upraw nio ny do pro wa dze nia kur sów
ACLS – Ad van ced Car dio va scu lar Li fe Sup port.

Po za koń cze niu pro jek cji fil mu Ko men dant uro czy -
ście przy wi tał wszyst kich Go ści, żoł nie rzy i pra cow ni -
ków Cen trum uczest ni czą cych w ju bi le uszo wych
ob cho dach świę ta Woj sko we go Cen trum Kształ ce nia
Me dycz ne go. Na stęp nie w uro czy stym prze mó wie niu
pod su mo wał dzia łal no ści Cen trum oraz pla ny dal sze -
go roz wo ju jed nost ki, do sto so wa ne do ro sną cych po -
trzeb Sił Zbroj nych. Po dzię ko wał wszyst kim za trud
i za an ga żo wa nie w re ali za cję za mie rzo nych ce lów.

Ob cho dy ju bi le uszu WCKMed. sta ły się oka zją
do przed sta wie nia pla nów na przy szłość. W Woj sko -
wym Cen trum Kształ ce nia Me dycz ne go w Ło dzi ma
po wstać SMTC – Spe cial For ces Me di cal Tra ining
Cen ter, Mię dzy na ro do wy Ośro dek Szko le nia Me -
dycz ne go Wojsk Spe cjal nych. Nie wąt pli wie ma na to
wpływ wie lo let nia współ pra ca Cen trum z NSHQ –

Kwa te rą Głów ną Wojsk Spe cjal nych NATO
w SHAPE. Ko lej nym ce lem i wy zwa niem dla Cen -
trum jest po wsta nie, a w za sa dzie od two rze nie Woj -
sko wej Aka de mii Me dycz nej w Ło dzi, któ ra bę dzie
kształ cić pod cho rą żych przy szłych le ka rzy woj sko -
wych na po trze by SZ RP. Już te raz w no wym ro ku
aka de mic kim licz ba pod cho rą żych się gnie pra -
wie 700. Obec nie pro ces kształ ce nia jest re ali zo wa -
ny wspól nie z Aka de mią Wojsk Lą do wych
we Wro cła wiu i Uni wer sy te tem Me dycz nym w Ło dzi.

Po prze mó wie niu Ko men dan ta zo stał od czy ta ny
list gra tu la cyj ny dla Ko men dan ta Cen trum oraz zo sta -
ła mu wrę czo na od zna ka pa miąt ko wa od Dy rek tor
De par ta men tu Woj sko wej Służ by Zdro wia, Au re lii
Ostrow skiej oraz Me dal „W Służ bie Bo gu i Oj czyź nie”
usta no wio ny i nada wa ny od 2018 ro ku przez Or dy -
na riat Po lo wy Woj ska Pol skie go. Na stęp nie Ko men -
dant uho no ro wał od zna ką pa miąt ko wą Cen trum
Pre ze sa Woj sko wej Izby Le kar skiej, dok to ra Ar tu ra
Płach tę. Przy oka zji ju bi le uszu WCKMed. Ko men dant
Cen trum wrę czył ka drze i pra cow ni kom re sor tu obro -
ny od zna cze nia i me da le re sor to we, a tak że od zna ki
pa miąt ko we Cen trum oraz li sty gra tu la cyj ne. Przy by li
go ście zo sta li uho no ro wa ni ce ra mi ką oko licz no ścio -
wą przy go to wa ną spe cjal nie na ju bi le usz 10-le cia.
Na za koń cze nie uro czy sto ści zo stał prze wi dzia ny po -
czę stu nek tra dy cyj ną woj sko wą gro chów ką.

mjr Agniesz ka Ka zi mier ska
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W 1968 r., po nie uda nych sta ra niach za trzy ma nia
się w Kli ni ce Or to pe dii CKP WAM w War sza wie,
w trak cie służ bo wych przy dzia łów, ra to wa łem się
„uciecz ką” do Ma ry nar ki Wo jen nej, by za wszel ką ce -
nę unik nąć lot nic twa czy gar ni zo nów po li go no wych.
No i… tra fi łem do jed nost ki lot ni czej (śmi głow ców),
do Eska dry Ra tow nic twa Mor skie go w Dar ło wie.

Na wia sem mó wiąc, gdy wy bra łem się przed pod -
ję ciem służ by, na „re ko ne sans” do Dar ło wa, zu peł nie
nie wie dzia łem, że jest to jed nost ka lot ni cza – po przy -
jeź dzie, dłuż szą chwi lę szu ka łem w Dar łów ku por tu
wo jen ne go! Roz cza ro wa nie mo je by ło prze ogrom ne
i nie ukry wam, że przy gnę bia ją ce.

Już w pierw szych dniach służ by w Dar ło wie spo -
tka ła mnie drob na przy go da – na stał pięk ny nie dziel -
ny po ra nek, kie dy w miesz ka niu za dzwo nił te le fon.
Dzwo nił bos man (szef Izby Cho rych) i za mel do wał
mi – „pa nie dok to rze, do wód ca za rzą dził ma ra ton”
i do po wie dział „mu si pan przyjść”. Wku rzy łem się
i od po wie dzia łem mniej wię cej tak – „mam gdzieś
ma ra to ny w nie dziel ne po ran ki i nie przyj dę, nie bę -
dę bie gał”. Jak się póź niej oka za ło sło wo „ma ra ton”
by ło kryp to ni mem alar mu bo jo we go w eska drze!
A skąd to mia łem wie dzieć po za le d wie trzech
dniach po by tu w Jed no st ce? Po ko lej nych na le ga -
niach bos ma na uda łem się na Izbę Cho rych. Bie dak,
jak się oka za ło, nie mógł mi po wie dzieć o co cho -
dzi, bo obok nie go stał szef szta bu, któ ry przy szedł
spraw dzić jak prze bie ga alarm u me dy ków.

Na szczę ście na krót ko – od je sie ni 1968 r. do po -
cząt ku 1971 r. słu ży łem w JW 1470 w Dar ło wie.
Uciecz ka z Dar ło wa by ła by spra wą nie zwy kle trud -
ną – zda nie ta kie po twier dza czte ro let nia służ ba me -
go po przed ni ka, jak i sze ścio let nia służ ba me go
na stęp cy. „Po mógł” mi chy ba istot ny kon flikt z „uko -
cha nym” do wód cą kmdr por. Mie czy sła wem P.
Pewnego ra zu nie do pu ści łem go do lo tów, gdy lek -
ce wa żąc le ka rza, czy li mnie, nie zgło sił się na ba da -
nie przed lo ta mi – nie do pusz cze nie go do lo tów by ło
też z mej stro ny w pew nym stop niu zło śli wo ścią, bo
już du żo wcze śniej „mie li śmy na pień ku”. Nie ule -
głem na mo wom i proś bom sze fa szta bu i kie row ni -
ka lo tów. W na stęp stwie te go zda rze nia i zgod nie
z prze pi sa mi ko man dor mu siał udać się do War sza -
wy na ba da nia do WIML-u. Po po wro cie z ba dań
prze ka zał mi przez sze fa szta bu swą książ kę zdro wia
pi lo ta z ad no ta cją o zdol no ści do lo tów; przez te goż
sze fa szta bu prze ka zał mi też „po zdro wie nia”.

Nie dłu go póź niej pan ko man dor uznał, że al bo on
al bo ja. Więc „ustą pi łem” i bez opo rów prze sze dłem
do Gdy ni. Uba wi łem się, gdy póź niej, po wie lu la tach,
mia łem oka zję zer k nąć do swych akt – prze czy ta łem
tam, że on „te go ofi ce ra nie bę dzie już wię cej szko -
lił”. Przy znać jed nak mu szę, że nie za leż nie od na -
szych oso bi stych re la cji nie prze szka dzał mi
w co dzien nej pra cy w szpi ta lu w Sław nie.

Ko man dor ów chciał się wy ka zać przed prze ło -
żo ny mi i ro bił wszyst ko by upięk szyć JW 1470
w Dar ło wie. W cza sie me go tam po by tu/służ by m.in.
re mon to wał po nie miec ki bu dy nek ka sy na ofi cer -
skie go. W po miesz cze niach piw nicz nych te go bu -
dyn ku by ły nędz ne reszt ki kil ku sal klu bu
z za cho wa nym ład nym ko min kiem i kil ko ma in ny mi
de ta la mi wy stro ju. Wy sił kiem wie lu ofi ce rów i pod -
ofi ce rów tę pod ziem ną część klu bu od bu do wa no.
Na le ży w tym miej scu uczci wie przy znać, że fak tycz -
nie by ła to za słu ga do wód cy.

I zro dził się wów czas ma ły pro blem – jak na zwać
to „pie kieł ko”. Pro po zy cje by ły róż ne. Do wód ca
chciał „Haj ducz ka”. Ja w do brej wie rze uzna łem,
że w na zwie win na być in for ma cja wska zu ją ca kto
jest go spo da rzem te go miej sca. Więc za pro po no -
wa łem by nad wej ściem za wie sić ta bli cę z na pi sem
„U Mie cia”. Więk szość przy kla snę ła i ta ka na zwa zo -
sta ła przy ję ta. Mi nę ło jed nak za le d wie kil ka ty go dni
lub mie się cy, gdy ktoś zło śli wie do pi sał jed ną li te rę
„K” i… wy szło „U Kmie cia”. By ła awan tu ra, do cho -
dze nie, i ja zna la złem się na li ście osób po dej rza -
nych – rów nież dla te go, że jak wspo mnia łem
mia łem już na pień ku z do wód cą. Do dzi siaj jed nak
nie wiem czy usta lo no na zwi sko au to ra na nie sio nej
„po praw ki” w na zwie klu bu – ja te go nie zro bi łem,
ale zmia na na zwy klu bu przy pa dła mi do gu stu.

W tam tych la tach wszyst kie so bo ty by ły ro bo cze.
W te dni mu sia łem być w eska drze – by ła od pra wa
służ bo wa, ja kieś tam szko le nia, naj czę ściej po li tycz -
ne, tro chę spor tu i wła ści wie nu da. Z tej nu dy zro -
dził się po mysł ści ga nia się na mo to ro we rach
na te re nie JW. Mo to ro we rów tro chę by ło. Zdej mo -
wa li śmy tłu mi ki, od pa la li śmy i na start. Ko sza ry Jed -
nost ki by ły do syć spo re, kil ka kwar ta łów by ło
roz dzie lo nych wy god ny mi uli ca mi, czę ścio wo bru -
ko wa ny mi, czę ścio wo as fal to wy mi. Po cząt ko wo ści -
ga li śmy się przed Izbą Cho rych wo kół kom plek su
kuch ni i sto łów ki ma ry nar skiej. Póź niej „tor wy ści -
go wy” się roz sze rzał. Wy pad ków nie by ło, więc roz -
ryw ka mo to ry za cyj na kwi tła, na bie ra ła ko lo rów.
Mie li śmy też i wi dzów, ki bi ców.

Bog dan Ka zi mierz Sle bo da
III kurs WAM

c.d.n.

Wspomnienia,
wówczas przyszłego
ortopedy
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C hciał bym po dzie lić się nie któ ry mi uwa ga mi
z pra cy Woj sko we go Są du Le kar skie go Woj -

sko wej Izby Le kar skiej za okres kil ku ostat nich lat.
Okrę go we Są dy Le kar skie, tak jak Sąd Woj sko -

wej Izby Le kar skiej, roz pa tru ją spra wy do ty czą ce
na ru sze nia za sad wy ko ny wa nia za wo du oraz prze -
strze ga nia za sad ety ki le kar skiej. Sąd le kar ski roz -
pa tru je spra wy skie ro wa ne przez Rzecz ni ka
Od po wie dzial no ści Za wo do wej WIL. Wszyst kie
spra wy otrzy ma ne od Rzecz ni ka roz pa try wa ne są
w są dzie w skła dzie trzy oso bo wym. Zda rza ją się
trud ne spra wy, dys ku syj ne, do koń ca nie ja sne.
Doty czy to głów nie spraw lecz ni czych i kli nicz nych.
Sąd mo że w ta kich przy pad kach po wo łać kon sul -
tan ta. Ana li za skarg pa cjen tów zgło szo nych do są -
du le kar skie go wska zu je, że naj wię cej skarg na li nii
le karz–pa cjent do ty czy: nie pra wi dło we go po stę po -
wa nia dia gno stycz ne go i lecz ni cze go, nie wła ści we -
go pro wa dze nia do ku men ta cji lecz ni czej,
na ru sze nia prze pi sów z me dy cy ny pra cy i me dy cy -
ny ra tun ko wej, wy da wa nia za świad czeń o cho ro bie
in blan co. Nie któ rzy le ka rze prze pro wa dza jąc ba da -
nia pra cow ni ków z za kre su me dy cy ny pra cy nie po -
sia da ją upraw nień, czę sto też nie ma ją za war tej
umo wy z przed się bior cą. In ne przy czy ny skarg to:
• niewłaściwe zachowanie lekarza wobec

pacjenta, niektóre z nich naruszają zasady
etyki lekarskiej,

• niewłaściwe zachowanie pacjenta wobec
lekarza, nieprzestrzeganie odbywania kar
zasądzonych przez Sąd Lekarski WIL,
przyjmowanie pacjentów i wydawanie
zaświadczeń w stanie nietrzeźwym,

• brak wnikliwości badania chorego.

Oto kil ka przy kła dów nie pra wi dło we go po stę po -
wa nia:

Przy kład 1. Le karz orzecz nik prze pro wa dzał ba -
da nia i wy sta wiał za świad cze nia o do pusz cze niu
do pra cy na sta no wi skach wy ma ga ją cych szcze gó -
ło wych ba dań spe cja li stycz nych, nie prze strze ga jąc
prze pi sów w tym za kre sie. Nie po sia dał upraw nień
do wy ko ny wa nia ba dań pro fi lak tycz nych, wie lo krot -
nie był upo mi na ny przez Wo je wódz ki Ośro dek Me -
dy cy ny Pra cy. Dwu krot nie był ka ra ny przez Sąd
Le kar ski Woj sko wej Izby Le kar skiej, po raz trze ci
Sąd Le kars ki uka rał – za ka zem wy ko ny wa nia za wo -
du na okres trzech lat.

Przy kład 2. Uraz gło wy, po za opa trze niu le karz
ode słał cho re go do do mu. Nie wy ko nał to mo gra fii
kom pu te ro wej (TK). Po trzech dniach cho ry wró cił

do szpi ta la, ba da nia wy ka za ły: zła ma nie ko ści
czasz ki po stro nie pra wej oraz krwiak śród mó zgo -
wy. Zła ma nie łu ku jarz mo we go.

Przy kład 3. Przy cho dzi pa cjent z do le gli wo ścia -
mi bó lo wy mi ukła du kost ne go koń czyn dol nych.
Przy no si ze so bą plik zdjęć sta wów, klat ki pier sio -
wej, brzusz nej i na wet TK. Le karz do zdjęć na wet
nie zaj rzał. Stwier dził, że oni się nie zna ją. Zle cił te -
go sa me go dnia wy ko na nie ba dań, we dług je go zle -
ce nia, uprzed nio wy ko na nych zdjęć nie brał
pod uwa gę. Po obej rze niu zdjęć przez le ka rza pa -
cjent py ta: Co mi jest? Le karz od po wia da: SKS.
Co to za cho ro ba? Le karz tłu ma czy: (sta rość, kur…
sta rość). Co to jest gu zek Schmor la? Znaj dziesz
w In ter ne cie. Prze pi szę Pa nu le ki, ta kie „drop si ki”
prze ciw bó lo we. Mo że pan już iść. Pacjent nie ro zu -
miał wy ni ku, pod szedł do re je stra cji i pro sił o wy ja -
śnie nie. Re cep cjo nist ka nie po tra fi ła wy ja śnić,
po szła do le ka rza, ale drzwi by ły uchy lo ne i pa cjent
sły szał od po wiedz: „Niech spier…”.

Ana li za spraw skie ro wa nych przez Rzecz ni ka
Od po wie dzial no ści Za wo do wej do Są du le kar skie -
go do ty czy nie wła ści we go kon tak tu le ka rza z cho -
rym, je go ro dzi ną, braku peł nej in for ma cji dla
cho re go i je go ro dzi ny, niewnikliwej analizy badań
laboratoryjnych i nie wła ści wej in ter pre ta cji wy ni ków
dia gno sty ki ob raz ko wej.

Przy pa dek 4. Le karz prze pro wa dzał ba da nia po le -
ga ją ce na wy da wa niu (wy sta wia niu) za świad czeń ga -
bi ne cie le kar skim na uki jaz dy dla kan dy da tów
na kie row ców. We dług re la cji pa cjent ki w po cze kal ni
cze ka ło oko ło dwu dzie stu pa cjen tów. Ba da nia od by -
wa ły się tak, że asy stent ka za da wa ła dwa py ta nia i wy -
sta wia ła za świad cze nie, któ re le karz pod pi sy wał i brał
ho no ra rium. Pa cjent ka po otrzy ma niu za świad cze nia
po czu ła za pach al ko ho lu i po wia do mi ła po li cję. Po li cja
stwier dzi ła u le ka rza, że w wy dmu cha nym po wie trzu
za war tość al ko ho lu wy no si ła 1,23 mg. Sąd le kar ski
po ana li zie i roz pa trze niu spra wy stwier dził, że le karz
na ru szył art. 53 Usta wy o Izbach Le kar skich i art. 64
za sa dy Ko dek su Ety ki Le kar skiej. Sąd Le kar ski wy mie -
rzył od po wied nią do prze wi nie nia ka rę.

Sys te ma tycz nie ro śnie licz ba skarg pa cjen tów
na le cze nie sto ma to lo gicz ne, a zwłasz cza pro te tycz -
ne. Do ty czy to głów nie nie pra wi dło wo wy ko na nych
pro tez, lecze nie prze cią ga ją ce sie ty go dnia mi, a na -
wet mie sią ca mi.

Jak in for mu je w rocz nym spra woz da niu za 2020
rok Prze wod ni czą cy Są du Le kar skie go Woj sko wej
Izby Le kar skiej dr n. med. Je rzy Alek san dro wicz
Sąd Le kar ski WIL orzekł:

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy
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• jedną karę ograniczenia zakresu czynności
wykonywania zawodu lekarza na okres dwóch lat

• jedną karę ograniczenia zakresu czynności
wykonywania zawodu lekarza na okres
jednego roku

• sześć kar upomnienia
• jedno umorzenie postępowania
• sześć uniewinnień

Z ana li zy roz pa try wa nych spraw i udzie lo nych
kar wy ni ka, że sąd nie tyl ko ka rał, ale i bro nił w przy -
pad ku nie pra wi dło wych oskar żeń le ka rzy przez pa -
cjen tów. Te sześć skarg unie win nio nych do ty czy ły
nie praw dzi wych oskar żeń le ka rzy.

Sąd le kar ski w ostat nich dwóch la tach pra co wał
w trud nych i uciąż li wych wa run kach. Pierw sze – to
prze nie sie są du do no wej sie dzi by. Dru gie – to dzia -
ła nie w okre sie pan de mii COVID-19. W tym okre sie
zgod nie z po le ce niem Na czel ne go Są du Le kar skie -
go żad nych po sie dzeń ani roz praw nie pro wa dzi ło
się. Praw dą jest, że le karz ba da cho re go, a za nim
stoi pro ku ra tor! Kie dy po wsta ły wy spe cja li zo wa ne
ko mór ki przy pro ku ra tu rach, to na roz pra wy przy -
cho dzą ad wo ka ci i rad cy praw ni bro nić swo ich
klien tów, są do brze przy go to wa ni i nie raz po pi su ją
się przed swo imi klien ta mi dłu gi mi wy wo da mi. Prze -
pro wa dzo na ana li za skarg wska zu je, że na dal le ka -
rze pod cho dzą lek ce wa żą co do wy ko ny wa nia
ba dań: nie prze strze ga ją prze pi sów, nie pro wa dzą do -

ku men ta cji le kar skiej, brakuje ba dań dodatkowych,
ba da nia wy ko ny wa ne są w po śpie chu. Każ dy cho -
ry czło wiek jest w sta nie szcze gól nym. Jest prze -
stra szo ny, bar dzo sa mot ny, po trze bu je po mo cy
i ocze ku je jej od le ka rza, pie lę gniar ki, ogól nie
od per so ne lu me dycz ne go. Czło wiek cho ry pra gnie
ko muś za ufać, po trze bu je przy ja cie la, zwy kłej roz -
mo wy, kon tak tu, cie pła, na dziei i za ufa nia do le ka -
rza, a le karz mu si mieć czas i od po wied nie wa run ki
pra cy, aby mu to za pew nić. A na to współ cze sny le -
karz nie tyl ko nie ma cza su, ale co gor sze, uwa ża
to nie jed no krot nie za pra wie zbęd ne.

W przy chod niach, czy w szpi ta lach stwier dza się
nie wła ści wy sto su nek, lek ce wa żą cy, a na wet nie -
grzecz ny, do pa cjen tów i ro dzi ny. Pa cjent nie otrzy -
mu je peł nej in for ma cji przed roz po czę ciem
le cze nia, w cza sie le cze nia, jak rów nież po stę po wa -
nia i le cze nia w do mu. W kon tak tach le ka rza z pa -
cjen tem sło wo od gry wa szcze gól ną ro lę. Sło wa te
wy po wie dzia ne przez le ka rza nie raz de cy du ją
o zdro wiu, a na wet o ży ciu pa cjen ta, sku tecz nym le -
cze niu i kom for cie psy chicz nym. To, co i jak mó wi -
my, pi sze my, ja kich słów uży wa my, od gry wa
szcze gól ną ro lę w ko mu ni ka cji mię dzy le ka rzem
a pa cjen tem. Ce lem po stę po wa nia le ka rza jest do -
bro pa cjen ta ja ko oso by, je go do bro du cho we wpi -
sa ne jest w na tu rę me dy cy ny i w re la cji le cze nia.

Mi mo wszel kich prze ciw no ści, le karz nie mo że
za po mnieć, że je go mi sją jest ra to wa nie zdro wia
i ży cia cho re go czło wie ka.

Z ostat niej chwi li: W ostat nim nu me rze 10/2021
Skal pe la uka za ła się wzmian ka, że roz po czy na dzia -
łal ność Woj sko we Cen trum Me dy cy ny Pra cy
w 10. Woj sko wym Szpi ta lu Kli nicz nym z Po li kli ni ką
w Byd gosz czy. Spe cja li ści me dy cy ny pra cy bę dą
pro wa dzić ba da nia zgod ne z czyn ni ka mi na ra że 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. Zaj mie się rów nież ofe ro wa niem
od po wied niej ja ko ści usług, prze strze ga niem praw
pa cjen ta i ety ki za wo do wej, nad zo ro wa niem 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.

Do brze by ło by, aby Woj sko we Cen trum Me dy -
cy ny Pra cy prze szko li ło wszyst kich le ka rzy woj sko -
wych pra cu ją cych w me dy cy nie pra cy.

Sędzia Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby
Lekarskiej

lek. Piotr Bia ło ko zo wicz
War sza wa – 15.02.2021
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17 wrze śnia 2021 r. od by ła się w Gą bi nie, w wo -
je wódz twie ma zo wiec kim, uro czy stość ofi cjal ne go
otwar cia Izby Pa mię ci po świę co nej po sta ci F.S.
Skład kow skie go, po łą czo na z se sją na uko wą pt.
„Sła woj Fe li cjan Skład kow ski (1885 Gą bin – 1962
Lon dyn) – le karz, ge ne rał, pre mier”. W or ga ni za cji
te go chwa leb ne go przed się wzię cia, po za Ta de -
uszem Jad cza kiem, Bur mi strzem Mia sta i Gmi ny
Gą bin oraz To wa rzy stwem Mi ło śni ków Zie mi Gą biń -
skiej (TMZG), uczest ni czy ły Woj sko wa Izba Le kar -
ska i Okrę go wa Izba Le kar ska w Płoc ku.
Uro czy stość roz po czę ła się o godz. 11.00 w ka mie -
ni cy (Ry nek 6), gdzie uro dził się ostat ni Pre -
mier II RP, a obec nie or ga ni zo wa na jest pla ców ka
mu ze al na je go imie nia. Ak tu otwar cia Izby Pa mię ci,
po przez prze cię cie sym bo licz nej wstę gi, do ko na li

wspól nie: ppłk rez. lek. Ar tur Płach ta, Pre zes RL
WIL, dr Ry szard Moń dziel, pre zes OIL w Płoc ku,
Bur mistrz Ta de usz Jad czak, An na Ostrow ska, Pre -
zes TMZG. Zgro ma dzo no tam nie zwy kle cie ka we
zbio ry pa mią tek po Skład kow skim, któ re prze ka za -
ła do Gą bi na żo na ostat nie go Pre mie ra II RP.
Całą hi sto rię po zy ska nia tych ma te ria łów w cie ka wy
spo sób przy bli żył zgro ma dzo nym Lech Łu ka szew ski,
wi ce pre zes TMZG. Wśród wie lu wspa nia łych eks po -
na tów na szcze gól ną uwa gę za słu gu je z pew no ścią
ory gi nal ny Krzyż Vir tu ti Mi li ta ri wraz z le gi ty ma cją, na -
ra mien ni ki ge ne ral skie, tor ba le kar ska i po dróż na wa -
liz ka Skład kow skie go, a tak że nie zwy kle cie ka wy
zbiór do ku men tów. War to pod kre ślić, że wśród
uczest ni ków uro czy sto ści zna leź li się tak że krew ni
Skład kow skie go oraz licz ni le ka rze i hi sto ry cy.

Wojskowa Izba Lekarska i Okręgowa Izba
Lekarska z Płocka upamiętniły w Gąbinie
zasłużonego lekarza wojskowego gen. dyw. dr.
Felicjana Sławoja Składkowskiego (1885–1962)

dr n. med. Zbigniew Kopociński wygłasza swój referat w czasie sesji naukowej (archiwum autora)
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Druga część uro czy sto ści, czy li se sja na uko wa, roz -
po czę ła się o godz. 12.00 w sa li wi do wi sko wej Ze spo -
łu Szkół w Gą bi nie (Ale ja Ja na Paw ła II 16), pod czas
któ rej za pre zen to wa no czte ry re fe ra ty. Dr n. med. Je -
rzy Krze wic ki, re pre zen tu ją cy Kie lec kie To wa rzy stwo
Na uko we, sku pił się w swym wy stą pie niu na przed -
sta wie niu ca łe go pro ce su edu ka cji przy szłe go pre -
mie ra, je go pra cy ja ko le ka rza cy wil ne go i za słu gach
po ło żo nych w pod no sze niu sta nu sa ni tar no -hi gie -
nicz ne go w na szym kra ju. Dru gi z pre le gen tów, dr n.
med. Zbi gniew Ko po ciń ski, prze wod ni czą cy Ko mi sji
Hi sto rycz nej WIL, zwró cił uwa gę na fakt, iż gen. dyw.
dr Skład kow ski to po stać nie jed no znacz na, łą czą -
ca w so bie wła ści wie kil ka zu peł nie róż nych oso bo -
wo ści: cy wil ne go me dy ka, le ka rza woj sko we go,
zna ko mi te go pa mięt ni ka rza i fe lie to ni sty, pro mi nent -
ne go po li ty ka obo zu sa na cyj ne go (je go dzia łal ność
na tym po lu do dzi siaj bu dzi ogni ste spo ry wśród hi -
sto ry ków zaj mu ją cych się okre sem dwu dzie sto le cia
mię dzy wo jen ne go). Z le kar skie go punk tu wi dze nia
naj bar dziej chwa leb nym okre sem ży cia F.S. Skład -
kow skie go był czas peł nie nia funk cji le ka rza woj sko -

we go, a war to pod kre ślić, że nie był to za wo do wy ofi -
cer, lecz cy wil uwa ża ją cy za swój obo wią zek udział
w wal ce o nie pod le głość oj czy zny, któ rą je go zda -
niem w spo sób naj bar dziej wła ści wy zdol ny był
wów czas po pro wa dzić J. Pił sud ski. Z te go po wo du
wkrót ce po wy buch I woj ny świa to wej w sierp -
niu 1914 r. do łą czył do or ga ni zu ją cych się jed no stek
póź niej szej 1. Bry ga dy Le gio nów. Jak sa mo kry tycz -
nie wspo mi nał: „ze zna jo mo ścią woj ska na po cząt -
ku by ło nie szcze gól nie…”. Do ty czy ło to za rów no
za sad żoł nier skie go za cho wa nia, or ga ni za cji i spo -
so bu dzia ła nia woj sko we go sa ni ta ria tu (struk tu ra,
pod le głość służ bo wa, za opa trze nie, od pra wy etc.),
jak i umie jęt no ści po słu gi wa nia się woj sko wy mi ze -
sta wa mi sa ni tar ny mi, a na wet opa trun kiem oso bi -
stym. Po cząt ko we bra ki nad ra biał umie jęt no ścia mi
me dycz ny mi, ja ko uczeń prof. Bro ni sła wa Ka de ra
mógł za im po no wać pod tym wzglę dem nie jed ne mu
mło de mu me dy ko wi, a jed no cze śnie bę dąc po jęt -
nym i by strym ob ser wa to rem szyb ko uzu peł niał nie -
do stat ki z dzie dzi ny woj sko wo -le kar skiej. Pod czas
swej służ by w le gio nach osią gnął sto pień ka pi ta na

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 6644 i legitymacja potwierdzająca jego nadanie
F. Składkowskiemu (fot. Z. Kopociński)
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i peł nił funk cję m.in. na czel ne go le ka rza 5. i 7. pp,
ze swo imi jed nost ka mi prze szedł ca ły szlak bo jo wy,
uczest ni czył m.in. w bi twie pod Łow czów kiem (22–
25.12.1914), Jast ko wem (31.07–2.08.1915), Ko stiuch -
nów ką (30.04–14.07.1916), wal kach nad Sto cho dem
(18.07–21.08.1916), a po kry zy sie przy się go wym
w okre sie 22.07.1917–2.08.1918 r. prze by wał w obo -
zie in ter no wa nia dla ofi ce rów le gio ni stów w Be nia mi -
no wie. W mo men cie od zy ski wa nia nie pod le gło ści
w li sto pa dzie 1918 r. wstą pił do od ra dza ją ce go się
WP, dzię ki od wa dze i du żym zdol no ściom or ga ni za -
cyj nym szyb ko awan so wał do stop nia puł kow ni ka.
W kwiet niu 1919 r. ja ko szef sa ni tar ny 2. Dy wi zji Pie -
cho ty Le gio nów uczest ni czył w zdo by ciu Wil na,
a w sierp niu te goż ro ku ja ko szef sa ni tar ny Gru py
Ope ra cyj nej gen. L. Że li gow skie go wziął udział
w zdo by wa niu Miń ska. W grud niu 1919 r. zo stał Sze -
fem Wy dzia łu Or ga ni za cyj ne go De par ta men tu Sa ni -
tar ne go MSWojsk., lecz w mo men cie naj więk sze go
na si le nia ofen sy wy bol sze wic kiej w ma ju 1920 r. po -
wró cił do służ by li nio wej i ob jął funk cję sze fa sa ni tar -
ne go Gru py Ope ra cyj nej Jaz dy gen. Sa wic kie go.
Uko ro no wa niem ka rie ry Skład kow skie go ja ko le ka -
rza woj sko we go był awans do stop nia gen. bryg.
i ob ję cie w 1924 r. funk cji Sze fa De par ta men tu Sa ni -
tar ne go MSWojsk. Był zna ko mi cie pre dys po no wa ny
do peł nie nia ta kich obo wiąz ków, po sia dał już peł ne
do świad cze nia le ka rza woj sko we go na wszyst kich
szcze blach ka rie ry, znał wszel kie do bre i złe stro ny
dzia łal no ści ów cze sne go sa ni ta ria tu woj sko we go, to -
też do sko na le wie dział, co na le ży czy nić dla po pra -
wy i wzmoc nie nia sta nu pod le głej mu służ by. Do je go
głów nych osią gnięć na tym po lu na le ży za li czyć:
zbu do wa nie fun da men tów pol skiej woj sko wej służ -
by zdro wia oraz du cha kor pu su woj sko we go sa ni ta -
ria tu, udział w po wsta niu i roz wo ju woj sko we go
szkol nic twa me dycz ne go, po wsta nie i roz wój lot nic -
twa sa ni tar ne go w Pol sce. Je go ka rie ra le ka rza woj -
sko we go za koń czy ła się wraz z woj sko wym
za ma chem sta nu w ma ju 1926 r., gdy lo jal ność wo -
bec by łe go do wód cy, mar szał ka J. Pił sud skie go,
wzię ła gó rę nad wier no ścią przy się dze woj sko wej.
Skut ko wa ło to uwi kła niem Skład kow skie go w po li ty -
kę obo zu sa na cyj ne go, co z jed nej stro ny za pew nia -
ło szyb ką ka rie rę i pre sti żo we funk cje (mi ni ster spraw
we wnętrz nych, w la tach 1936–1939 Pre mier RP),
z dru giej ko niecz ność uczest ni cze nia w wie lu ła god -
nie rzecz uj mu jąc kon tro wer syj nych po czy na niach
(np. ła ma nie kon sty tu cji, kry mi na li za cja opo zy cji, pro -
ces brze ski, obóz w Be re zie Kar tu skiej etc.).

Na tym bar dzo kon tro wer syj nym po lu ak tyw no -
ści Skład kow skie go sku pił się ko lej ny pre le gent,
prof. Ma rek Sio ma, któ ry od no sząc się do tych naj -
bar dziej ja skra wych prze ja wów bra ku pra wo rząd no -
ści w okre sie rzą dów obo zu sa na cyj ne go,
nie kwe stio nu jąc tych po nu rych fak tów, sta rał się
jed nak przed sta wić je na szer szym tle po li tycz nym
i mię dzy na ro do wym, pod kre śla jąc róż ne go ro dza -
ju dzia ła nia Skład kow skie go sta bi li zu ją ce pań stwo,
szcze gól nie po śmier ci Pił sud skie go.

Ostat nim pre le gen tem by ła An na Ostrow ska,
Pre zes TMZG, któ ra naj pierw od czy ta ła list dr. Ada -
ma Stru zi ka, mar szał ka wo je wódz twa ma zo wiec kie -
go, skie ro wa ny do uczest ni ków uro czy sto ści,
a na stęp nie w krót kiej pre lek cji przed sta wi ła związ -
ki Skład kow skie go z Gą bi nem i hi sto rię dzia łań
zmie rza ją cych do utwo rze nia pla ców ki mu ze al nej.

Koń co wym i mi łym ak cen tem spo tka nia by ło
uho no ro wa nie trzech le ka rzy pięk nym me da lem
„VII wie ków tra dy cji Gą bi na”, w po dzię ko wa niu
za udział w or ga ni za cji uro czy sto ści i se sji na uko -
wej: Ar tu ra Płach ty Pre ze sa RL WIL, Ry szar da Moń -
dzie la Pre ze sa OIL w Płoc ku, Ar tu ra Ga łec kie go
se kre ta rza OIL w Płoc ku.

Kła dąc kur ty nę li to ści we go mil cze nia na po li tycz -
ne za an ga żo wa nie i grze chy gen. dyw. dr. F.S.
Skład kow skie go, dla śro do wi ska le ka rzy woj sko -
wych po zo sta nie on przede wszyst kim uoso bie niem
wszyst kich naj lep szych cech woj sko we go me dy ka:
pro fe sjo nal nej wie dzy i umie jęt no ści me dycz nych,
od wa gi oso bi stej (ude ko ro wa ny Vir tu ti Mi li ta ri,
4 × Krzy żem Wa lecz nych), umie jęt no ści im pro wi za -
cji, go to wo ści do po świę ce nia wła sne go ży cia
i zdro wia w obro nie po wie rzo nych pa cjen tów, du my
z upra wia ne go za wo du i no szo ne go mun du ru, peł -
nej świa do mo ści ro li Woj sko wej Służ by Zdro wia i jej
zna cze nia w struk tu rach WP. Dla ab sol wen tów Woj -
sko wej Aka de mii Me dycz nej im. gen. dyw. prof.
B. Sza rec kie go to tak że je den z twór ców woj sko we -
go szkol nic twa me dycz ne go w okre sie dwu dzie sto -
le cia mię dzy wo jen ne go, pier wo wzo ru na szej
uko cha nej Al ma Ma ter, a jed no cze śnie by ły pa tron
4. Szpi ta la Okrę go we go przy ul. Że rom skie go w Ło -
dzi, sie dzi by póź niej szych kli nik WAM, gdzie mło dzi
pod cho rą żo wie zdo by wa li swe ostro gi woj sko -
wo-me dycz ne.

dr n. med. Zbi gniew Ko po ciń ski
Prze wod ni czą cy Ko mi sji Hi sto rycz nej WIL

105. Kre so wy Szpi tal Woj sko wy z Przy chod nią
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Z redakcyjnej poczty…
Sza now ni Pań stwo!
W nu me rze 10/2021 Skal pe la uka za ły się wspo -

mnie nia p. dr. Bo gu sła wa Sle bo dy w ar ty ku le
„Mój III kurs WAM”. Wkra dły się tam pew ne nie ści -
sło ści we frag men cie do ty czą cym p. dr. Gru gień czy.
Chciał bym ni niej szym spro sto wać fak ty do ty czą ce je -
go za wo do wych lo sów. Pan dr Gry gień cza ni gdy nie
był wie lo let nim or dy na to rem Od dzia łu Chi rur gicz ne -
go 103. Szpi ta la Woj sko we go w Olsz ty nie. Pa na dok -
to ra zna łem bar dzo do brze. Służ bę w Od dzia le
Chi rur gicz nym 103. Szpi ta la Woj sko we go roz po czą -
łem w sierp niu 1977 ro ku. Słu ży łem, a póź niej pra co -
wa łem i ja ko chi rurg, i ja ko uro log do 2012 ro ku.
W po cząt ku mo jej pra cy dr Gru gień cza był star szym
asy sten tem w trak cie pra cy dok tor skiej, któ rą nie dłu -
go obro nił. Po sia da jąc ty tuł dok to ra, otrzy mał bar dzo
do brą opi nię od ów cze sne go or dy na to ra doc. Su -
chor skie go i zo stał de sy gno wa ny na or dy na to ra Od -

dzia łu Chi rur gicz ne go Szpi ta la Woj sko we go w Eł ku.
Był bar dzo spraw nym ope ra to rem. Wie lo krot nie
z nim ope ro wa łem i ja ko asy stent, i ja ko ope ra tor,
a on ja ko asy stent. W ów cze snych cza sach nie by ło
USG, TK, MR czy la pa ro sko pii. Na sza pra ca opie ra -
ła się na pry mi tyw nych ba da niach pra cow nia nych
i ob ra zo wych i trze ba by ło mieć przy sło wio we go no -
sa, a on ta ko wy miał. Był (de mo ri tus nil ni si be ne)
oso bą tro chę kon tro wer syj ną w kon tak tach i współ -
ży ciu, ale za wsze ko le żeń ski i słu żą cy po mo cą, a dla
do bra chi rur gii za tra ca się za wsze ja kieś ani mo zje.
Nie wiem ja kie by ły je go dal sze lo sy za wo do we
w kon kre cie or dy na tu ry. Po odej ściu na or dy na tor -
ską eme ry tu rę, przez dłu gie la ta pra co wał w Szpi ta -
lu Wię zien nym w Bar cze wie. Los nie ste ty ob szedł się
z nim okrut nie. Zmarł na ra ka pro sta ty. Z okre su daw -
nych lat współ pra cy z ze spo łu lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych ży ję tyl ko ja.

Po zdra wiam

Mi chał Ko zi czak
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Mi nio ny czas zna czo ny pan de mią Co vid -19
unie moż li wił nor mal ne prze pro wa dze nie ob cho dów
rocz ni cy od ro dze nia sa mo rzą du le kar skie go w Pol -
sce. W nie któ rych Okrę go wych Izbach Le kar skich
uda ło się jesz cze zor ga ni zo wać ob cho dy przed dra -
ma tycz nym na si le niem za cho ro wań na te re nie kra -
ju, w in nych świę to wa nie od by ło się z pew nym
opóź nie niem. Lu bu scy le ka rze zrze sze ni w OIL
w Zie lo nej Gó rze uro czy stą Ga lę 30-le cia swo jej OIL
zor ga ni zo wa li 18 wrze śnia 2021 r. o godz. 11.00
w za chwy ca ją cych pięk nem sa lach Pal miar ni Zie lo -
no gór skiej. Uro czy stość za szczy ci li swą obec no ścią
przed sta wi cie le władz pań stwo wych i sa mo rzą do -
wych, w tym m.in. Piotr Brom ber, wi ce mi ni ster w Mi -
ni ster stwie Zdro wia, Woj ciech Per czak,
wi ce wo je wo da lu bu ski. Przy by ły licz ne de le ga cje
po szcze gól nych sa mo rzą dów le kar skich, w tym
m.in. dr An drzej Ci sło, wi ce pre zes Na czel nej Ra dy

Le kar skiej, dr Ar tur de Ro sier, Pre zes RL Wiel ko pol -
skiej OIL. Woj sko wą Izbę Le kar ską re pre zen to wa li
dr. Krzysz tof i Zbi gniew Ko po ciń scy. Ce re mo nię po -
pro wa dzi li wspól nie dr n. med. Ma rzen na Plu ciń ska,
Pre zes RL OIL w Zie lo nej Gó rze oraz dr n. med. Ja -
cek Ko tu ła, wi ce pre zes. Dok tor Plu ciń ska w swo im
cie ka wym wy stą pie niu przed sta wi ła ca łą hi sto rię od -
ra dza nia się sa mo rzą du le kar skie go w Zie lo nej Gó -
rze i wszyst kie oso by za słu żo ne dla te go dzie ła.
War to pod kre ślić, że od po cząt ku two rze nia struk -
tur sa mo rzą du bra ła ona czyn ny udział w tych pra -
cach, to też nie dzi wi wzru sze nie wi docz ne na jej
twa rzy, gdy przed sta wia ła swo je ko le żan ki i ko le -
gów, szcze gól nie tych już nie ży ją cych, któ rzy po ło -
ży li ogrom ne za słu gi w pra cach sa mo rzą do wych.
Ko lej nym punk tem pro gra mu by ło uho no ro wa nie
przed sta wi cie li sa mo rzą du le kar skie go od zna cze -
nia mi pań stwo wy mi i re sor to wy mi. Wśród wy róż nio -

Lubuscy lekarze świętowali 30-lecie
swojego samorządu w Zielonej Górze

Gala 30-lecia OIL w Zielonej Górze, stoją od lewej: Jacek Kotuła, Marzenna Plucińska, Krzysztof
Kopociński (fot. Z. Kopociński)
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nych zna leź li się m.in. Ma rzen na Plu ciń ska ude ko -
ro wa na Zło tym Krzy żem Za słu gi i Ja cek Ko tu ła
Srebr nym Krzy żem Za słu gi oraz wie lu in nych.
W dal szej czę ści uro czy sto ści Pre zes Plu ciń ska
przed sta wi ła sza cow ne gro no lu bu skich le ka rzy wy -
róż nio nych naj wyż szą na gro dą OIL w Zie lo nej Gó -
rze, czy li Lau rem Askle pio sa. Na stęp nie głos za brał
wi ce mi ni ster Brom ber, któ ry wy ra ził za do wo le nie
z po wo du sta le wzra sta ją cych na kła dów na służ bę
zdro wia i co raz do sko nal szej or ga ni za cji pol skiej
służ by zdro wia oraz za ape lo wał, by śro do wi sko le -
kar skie by ło w sta łym dia lo gu z Mi ni ster stwem Zdro -
wia. Nie ste ty po swo im wy stą pie niu na tych miast
opu ścił zgro ma dze nie, to też wi ce pre zes NRL An -
drzej Ci sło ze smut kiem za uwa żył, iż szko da, że wi -
ce mi ni ster w ra mach te go dia lo gu nie zdą żył
wy słu chać uwag obec nych na uro czy sto ści le kar -
skich sa mo rzą dow ców, a do ty czy ły one spo so bu
or ga ni za cji i fi nan so wa nia służ by zdro wia w na szym
kra ju. Wi ce wo je wo da Per czak po dzię ko wał lu bu -
skim le ka rzom za po nad 30 lat trwa nia sa mo rzą du
le kar skie go oraz za wspa nia łą po sta wę pod czas

zwal cza nia pan de mii Co vid -19. W imie niu Pre ze sa
RL WIL, ppłk. rez. lek. Ar tu ra Płach ty, głos za brał
dr n. med. Krzysz tof Ko po ciń ski, któ ry zło żył na rę -
ce Pre zes Plu ciń skiej gra tu la cje z po wo du tak pięk -
ne go ju bi le uszu pod su mo wu ją ce go po nad 30 lat
owoc nej pra cy, po dzię ko wał za współ pra cę z woj -
sko wy mi le ka rza mi i wspar cie ja kie go nam udzie la -
ła w tym cza sie OIL w Zie lo nej Gó rze, zło żył
ży cze nia dal szych lat po ży tecz nej i sku tecz nej dzia -
łal no ści na rzecz do bra wspól ne go oraz wrę czył
dwa szcze gól ne pre zen ty: mo no gra fię au tor stwa
Krzysz to fa i Zbi gnie wa Ko po ciń skich pt. „Szpi tal
Woj sko wy w Rów nem w la tach 1919–1939” oraz
mo no gra fię au tor stwa An ny Ma rek pt. „30 lat Woj -
sko wej Izby Le kar skiej 1989–2019”.

Koń co wym ele men tem tej pięk nej uro czy sto ści
był wy stęp ze spo łu mu zycz ne go pn. Dir ty Do ctors,
któ ry two rzą lu bu scy le ka rze.

dr n. med. Krzysz tof Ko po ciń ski
dr n. med. Zbi gniew Ko po ciń ski

105. Kre so wy Szpi tal Woj sko wy z Przy chod nią

Od utwo rze nia w Pol sce Sa mo rzą du Le kar skie go
mi nę ło już 100 lat, a od je go re ak ty wa cji po nad 30,
co po win no skła niać nas, ja ko śro do wi sko le kar skie,
do pró by pod su mo wa nia do ko nań i zna cze nia ist nie -
nia or ga ni za cji sa mo rzą do wych, w tym le kar skich, dla
wła ści we go roz wo ju kra ju oraz ich wpły wu na pro ce -
sy spo łecz no -po li tycz ne. Z nie zwy kle cen ną ini cja ty -
wą na tym po lu wy stą pił Ośro dek Do ku men ta cji
Hi sto rycz nej Ślą skiej Izby Le kar skiej (ODH ŚIL), któ -
ry we współ pra cy z Ośrod kiem Hi sto rycz nym Na czel -
nej Izby Le kar skiej (OH NIL) zor ga ni zo wał
Ogól no pol ską Kon fe ren cję Na uko wą pt. „100-le cie
Sa mo rzą du Le kar skie go – śro do wi sko me dycz ne
w kształ to wa niu Rze czy po spo li tej”. Kon fe ren cja od -
by ła się w dniach 24–26 wrze śnia 2021 r. w ho te lu
„Bel we der” w Ustro niu, gdzie zje cha li przed sta wi cie -
le ko mi sji i ośrod ków hi sto rycz nych okrę go wych izb
le kar skich (m.in. Ka to wi ce, Olsz tyn, Płock, War sza wa,
Wro cław, Zie lo na Gó ra), choć obec ni by li tak że na -
ukow cy z In sty tu tu My śli Pol skiej im. W. Kor fan te go
w Ka to wi cach. Woj sko wą Izbę Le kar ską re pre zen to -
wał dr n. med. Zbi gniew Ko po ciń ski, Prze wod ni czą -
cy Ko mi sji Hi sto rycz nej WIL oraz dr n. med. Krzysz tof

Ko po ciń ski, któ rzy wy gło si li dwa re fe ra ty („Z kre sów
wschod nich na kre sy za chod nie – nie zwy kłe ko le je
lo sów pra cow ni ków woj sko we go sa ni ta ria tu” oraz
„Za rys hi sto rii Szpi ta la Woj sko we go w Rów nem”)
i by li mo de ra to ra mi jed nej z se sji na uko wych. Pre le -
gen ci w swo ich wy stą pie niach kła dli na cisk na uka -
za nie ro li le ka rzy w wal ce o nie pod le głość oj czy zny
(np. prof. Zyg munt Woź nicz ka „Hi sto ria po wstań ślą -
skich i zna czą ca ro la le ka rzy”), ale tak że udzia łu
w od bu do wie kra ju i two rze niu od pod staw służ by
zdro wia m.in. na Zie miach Od zy ska nych (np. dr n.
med. Ja cek Ko tu ła „Lo sy le kar skich ro dzin Ty miń -
skich i Se ra fiń skich w wal ce o nie pod le głość i kształ -
to wa nie opie ki zdro wot nej w Zie lo nej Gó rze” oraz
dr n. med. Jan Z. Tru se wicz „Le ka rze wi leń scy pio -
nie ra mi chi rur gii i me dy cy ny w Olsz ty nie”). Nie za -
bra kło rów nież sze ro ko ro zu mia nej te ma ty ki
„kre so wej”, któ ra po brzmie wa ła w bar dzo wie lu pre -
lek cjach, w tym m.in. dr. hab. n. med. Krzysz to fa Sie -
mia no wi cza („Płk dr Wa cław M. Szre ders – świa dek
czte rech wo jen”). Dużym za in te re so wa niem cie szył
się tak że wy kład dr. Ra fa ła Skow ron ka po ru sza ją cy
te ma ty kę udzia łu lekarzy w usta la niu przy czyn zgo -

Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pt. „100-lecie Samorządu Lekarskiego – środowisko
medyczne w kształtowaniu Rzeczypospolitej”
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20 „Skalpel” 11/2021

nów po sta ci historycznych na przy kła dzie do cie kań
me dy ków są do wych na te mat śmier ci kró lo wej Bar -
ba ry Ra dzi wił łów ny i kró la Ste fa na Ba to re go. Z ko lei
dr Sta ni sław My siak pod jął w swym barw nie i su ge -
styw nie wy gło szo nym re fe ra cie te mat ro ślin upa -
mięt nia ją cych zna nych le ka rzy. Bo gac two za so bów
róż ne go ro dza ju eks po na tów i do ku men tów, któ rym
dys po nu je ODH ŚIL, przed sta wił dr n. med. Ta de usz
Urban, Pre zes RL ŚIL, któ ry zwró cił uwa gę na po -
trze bę dba nia o na szą wspól ną prze szłość, pie lę -
gno wa nia do ko nań wcze śniej szych po ko leń, gdyż
tyl ko ta ki fun da ment jest pod sta wą roz wo ju, a współ -
cze śni le ka rze są tyl ko ko lej ną zmia ną w szta fe cie
po ko leń.

War to pod kre ślić, iż kon fe ren cja by ła per fek cyj -
nie zor ga ni zo wa na pod wzglę dem lo gi stycz -
nym – wy god ne za kwa te ro wa nie, smacz ne po sił ki,
do brze wy po sa żo na sa la wy kła do wa, za co szcze -
gól ne uzna nie na le ży się Ka ta rzy nie B. Ful bi szew -
skiej, ko or dy na to ro wi ODH ŚIL.

Do Ustro nia zje cha li sa mi pa sjo na ci hi sto rii me -
dy cy ny, to też za rów no dys ku sje pod czas se sji na -
uko wych, jak i roz mo wy ku lu aro we by ły oka zją
do wy mia ny po glą dów i wza jem ne go wzbo ga ce nia
swo jej wie dzy, w ko le żeń skiej at mos fe rze i bez zbęd -
ne go za dę cia. Wie czor ne spo tka nie przy gril lu nio -
sło du ży po ten cjał in te gra cyj ny i ujaw nia ło wcze śniej
nie zna ne ni żej pod pi sa nym ta len ty współ bie siad ni -
ków. Praw dzi wą du szą to wa rzy stwa był prof. dr hab.

n. med. Kry styn So sa da, nie tyl ko zna ko mi ty le karz,
na uko wiec, eru dy ta, ale tak że nie zwy kle dow cip ny
i we so ły czło wiek, po tra fią cy barw ny mi opo wie ścia -
mi roz ba wić do łez wszyst kich bie siad ni ków.

Po mysł ODH ŚIL o or ga ni za cji kon fe ren cji hi sto -
rycz nej był strza łem w dzie siąt kę, to też we wspól -
nym gro nie usta li li śmy, iż cy klicz nie ja ko śro do wi sko
le kar skie bę dzie my sta rać się or ga ni zo wać ta ką kon -
fe ren cję, co ro ku in na OIL we współ pra cy z OH NIL.
Doktor n. med. Ja cek Ko tu ła, wi ce pre zes OIL w Zie -
lo nej Gó rze, zgło sił swój ośro dek do zor ga ni zo wa -
nia przy szło rocz nej kon fe ren cji, co zo sta ło przez
zgro ma dzo nych przy ję te z aplau zem i za ak cep to wa -
ne przez dr. Mar ka Stan kie wi cza, kie row ni ka OH NIL.

Pod su mo wu jąc na le ży wy ra zić ser decz ne po -
dzię ko wa nia or ga ni za to rom kon fe ren cji w Ustro niu,
w szcze gól no ści doc. Krzysz to fo wi Sie mia no wi czo -
wi, Prze wod ni czą ce mu Ra dy Pro gra mo wej ODH ŚIL
i wszyst kim jej człon kom, a tak że dr. Mar ko wi Stan -
kie wi czo wi, kie row ni ko wi OH NIL oraz dr. n. med. Ta -
de uszo wi Urba no wi, Pre ze so wi RL ŚIL, za zna ko mi te
urze czy wist nie nie i przy go to wa nie po my słu spo tka -
nia na uko we go wszyst kich ko mi sji i ośrod ków hi sto -
rycz nych sa mo rzą du le kar skie go.

Do zo ba cze nia za rok w Zie lo nej Gó rze!

dr n. med. Zbi gniew Ko po ciń ski
dr n. med. Krzysz tof Ko po ciń ski

105. Kre so wy Szpi tal Woj sko wy z Przy chod nią

Grupowa fotografia niestety tylko części uczestników konferencji (archiwum autorów)
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Dy rek tor De par ta men tu Kadr Mi ni ster stwa Obro -
ny Na ro do wej Pan Ga briel Brań ka, roz ka zem per -
so nal nym na sta no wi sko Za stęp cy Ko men dan ta
w 105. Kre so wym Szpi ta lu Woj sko wym z Przy chod -
nią SPZOZ w Ża rach, z dniem 26 sierp nia 2021 r.
wy zna czył ppłk. dr. n. med. Mar ka Fem la ka. Ozna -
cza to po wrót Pa na Puł kow ni ka do za wo do wej służ -
by woj sko wej po 18 la tach re zer wy. Roz kaz
wrę czy ła Dy rek tor De par ta men tu Woj sko wej Służ -
by Zdro wia MON Pa ni dr Au re lia Ostrow ska.

W dniu 26 sierp nia 2021 r. pod czas odpra wy ka -
dry kie row ni czej, Ko men dan t 105. Kre so we go Szpi -
ta la Woj sko we go płk lek. Ar tur Lip czyń ski po wi tał
uro czy ście swo je go Za stęp cę, wstę pu ją ce go po -
now nie, po wie lu la tach, do za wo do wej służ by woj -
sko wej, ży cząc owoc nej służ by. Ko men dant wy ra ził
jed no cze śnie na dzie ję, że bę dzie to po czą tek ko lej -
nych po wro tów na szych le ka rzy w sze re gi Woj ska

Pol skie go. Gra tu la cje zło ży li tak że Ko le dzy i Ko le -
żan ki pod czas uro czy stej od pra wy.

– Gdy by łem w De par ta men cie Woj sko wej Służ -
by Zdro wia usły sza łem ta kie sło wa: Niech Pan wra -
ca do szpi ta la, być mo że Pa na po sta wa bę dzie
przy kła dem dla in nych le ka rzy woj sko wych w re zer -
wie i być mo że bę dą chcie li pod jąć wą tek roz mo wy
o po wro cie do za wo do wej służ by woj sko wej – mó -
wi ppłk dr n. med. Ma rek Fem lak i do da je: – Żoł nie -
rzem jest się za wsze (…) Je stem bar dzo z te go
mo men tu, z tej chwi li, szczę śli wy. Dzię ku ję.

Pod puł kow nik dr n. med. Ma rek Fem lak jest ak -
tu al nie trze cim żoł nie rzem w struk tu rach 105. Kre -
so we go Szpi ta la Woj sko we go w Ża rach.

mgr Ju sty na Wró bel -Gą dek
Rzecz nik Pra so wy

105. Kre so we go Szpi ta la Woj sko we go w Ża rach

ppłk dr n. med. Marek Femlak z płk. lek. Arturem Lipczyńskim, Komendantem 105. Kresowego Szpitala
Wojskowego Fot. J. Wróbel-Gądek

Ża ry. Za stęp ca Ko men dan ta, po wrót
do mun du ru po 18 la tach re zer wy
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Ma my przy jem ność po in for mo wać, że zgło szo ny
do kon kur su Bez piecz ny Szpi tal – In spi ra cje Przy -
szło ści 2020 pro jekt „Re spi ra tor CoViVentilUCM02”,
kie ro wa ny przez prof. dr. hab. inż. To ma sza To po liń -
skie go z Po li tech ni ki Byd go skiej, a nad zo ro wa ny
pod wzglę dem me dycz nym przez Za stęp cę Ko men -
dan ta 10. WSzKzP SPZOZ w Byd gosz czy i Kon sul -
tan ta Kra jo we go ds. Obron no ści w dzie dzi nie
ane ste zjo lo gia i in ten syw na te ra pia dr. n. med. Ro -
ber ta Wło dar skie go, za jął 3. miej sce w ska li kra ju
w ka te go rii „Dzia ła nia na rzecz ochro ny zdro wia
i śro do wi ska na tu ral ne go”.

Uro czy sta ga la wrę cze nia na gród mia ła miej -
sce 30 wrze śnia 2021 r. w au li Na ro do we go In sty tu -
tu Ge ria trii, Reu ma to lo gii i Re ha bi li ta cji w War sza wie.
In spi ra cje wrę czo no w sied miu ka te go riach. Kon kurs
pro mu je oso by, in sty tu cje, szpi ta le, or ga ni za cje po -
za rzą do we i fir my dzia ła ją ce w ochro nie zdro wia,
któ re w mi ja ją cym ro ku szcze gól nie za słu ży ły się dla
krze wie nia no wych idei, roz wią zań i tech no lo gii,
wpły wa jąc na zwięk sza nie bez pie czeń stwa pa cjen -
tów i pra cow ni ków szpi ta li. Zgło sze nia pla có wek me -

dycz nych, któ rym „chce się chcieć”, oce nio ne zo -
sta ły przez 30-oso bo wą Ka pi tu łę, zło żo ną z osób za -
rzą dza ją cych naj lep szy mi szpi ta la mi w Pol sce.

Kil ka słów o sa mym pro jek cie. Rok te mu, na po -
cząt ku pan de mii, w Uni wer sy te cie Tech no lo gicz no -
-Przy rod ni czym w Byd gosz czy (obec nie – Po li tech ni ka
Byd go ska) pod ję to ini cja ty wę bu do wy „pro ste go re -
spi ra to ra” ra tu ją ce go ży cie cho rym z cięż ką nie wy dol -
no ścią płuc wy wo ła ną in fek cją ko ro na wi ru sa
SARS-CoV-2. Per spek ty wa po głę bia ją cej się epi de -
mii zmo ty wo wa ła człon ków ze spo łu, któ rzy przez
okres wie lu ty go dni i co dzien nych wie czor nych wi -
de okon fe ren cji oma wia li po stę py w re ali za cji prac
oraz wspól nie wy pra co wy wa li jak naj lep sze roz wią -
za nia, któ re mo gły by udo sko na lić re spi ra tor. Efek -
tem tych prac był pro to typ re spi ra to ra
CoViVentilUCM01 za pre zen to wa ny 8 ma ja 2020 ro -
ku na kon fe ren cji pra so wej z udzia łem Wi ce mi ni stra
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go prof. dr. n. med. Woj -
cie cha Mak sy mo wi cza. Pro to typ re spi ra to ra
CoViVentilUCM01 zo stał wy po sa żo ny w pod sta wo -
we try by pra cy, co umoż li wia ło ra to wa nie ży cia pa -
cjen ta z ostrą nie wy dol no ścią od de cho wą,
a na stęp nie po od zy ska niu przez pa cjen ta wła sne -
go od de chu, je go wspo ma ga nie. Po bli sko pół rocz -
nych ba da niach i pra cach pro jek to wych oraz
te stach la bo ra to ryj nych obej mu ją cych układ pneu -
ma tycz no -me cha nicz ny, elek tro ni kę i opro gra mo -
wa nie ste ru ją ce re spi ra to rem, a tak że pra ce
pro jek to we nad de si gnem, po wstał re spi ra tor
CoViVentilUCM02. Re spi ra tor w obec nej wer sji – re -
spi ra tor CoViVentilUCM02 – jest wy po sa żo ny w try -
by wen ty la cji me cha nicz nej płuc, któ re spo ty ka ne
są w naj lep szych te ra peu tycz nych re spi ra to rach
szpi tal nych do stęp nych na świe cie. Po sia da moż li -
wość wen ty la cji w spo sób in wa zyj ny i nie in wa zyj ny.
Pro to typ re spi ra to ra CoViVentilUCM01 po wstał
z my ślą o za sto so wa niu go w „od dzia łach co vi do -
wych” i po ze bra nych do świad cze niach pod czas
pra cy z pa cjen ta mi za ra żo ny mi SARS-CoV-2 le czo -
ny mi w 10. WSKzP i Szpi ta lu Tym cza so wym w Cie -
cho cin ku. Re spi ra tor po sia da opra co wa ny wg.
pro jek tu płk dr n. med. Ro ber ta Wło dar skie go au -
tor ski tryb wen ty la cji po łą czo ny z au to ana li zą współ -
dzia ła nia pra cy apa ra tu i wen ty la cji płuc pa cjen ta,
któ ry ma za da nie zwięk sze nia bez pie czeń stwa pa -
cjen tów le czo nych w „od dzia łach co vi do wych”.

Nagroda dla 10. WSzKzP SPZOZ
w Bydgoszczy w konkursie Bezpieczny
Szpital – Inspiracje Przyszłości 2020

Statuetka za zajęcie 3. miejsca
Fot.: Łukasz Błażejewski
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Zupełnie no wa tor skim roz wią za niem jest zdal ne ste -
ro wa nie re spi ra to rem. Pro gra mi ści wspól nie ze spe -
cja li sta mi in ży nie rii bio me dycz nej, me cha ni ki
i elek tro ni ki wpro wa dzi li wie le in no wa cyj nych roz -
wią zań do po szcze gól nych try bów za im ple men to -
wa nych w re spi ra to rze na pod sta wie uwag
zbie ra nych od le ka rzy pra cu ją cych w „od dzia łach
co vi do wych”. Trze ba za uwa żyć, że re spi ra tor
CoViVentilUCM02 jest urzą dze niem umoż li wia ją cym
po stę po wa nie te ra peu tycz ne w od dzia le in ten syw -
nej te ra pii z do dat ko wym wy po sa że niem uła twia ją -
cym kon tro lę me cha nicz nej wen ty la cji płuc
w przy pad ku za sto so wa nia re spi ra to ra po za ty po -
wym od dzia łem in ten syw nej te ra pii. Jest kon struk -
cją opra co wa ną przez pol skich au to rów
z pod ze spo łów do stęp nych w kra ju. Pro jekt
respiratoraCoViVentilUCM02 przeszedł te sty na
sztucz nym płu cu ASL 5000, pod czas któ rych oce nia -
no po praw ność dzia ła nia wszyst kich pod ze spo łów
i opro gra mo wa nia. Na stęp ny etap to bar dzo re stryk -
cyj ne ba da nia przed kli nicz ne, kli nicz ne i ba da nia zwią -
za ne z pro ce du rą uzy ska nia zna ku zgod no ści CE.

Kin ga Cha bow ska Dyplom dla laureata Fot.: Łukasz Błażejewski

5 paź dzier ni ka br. Wo je wo da Ku jaw sko -Po mor -
ski Mi ko łaj Bog da no wicz wrę czył pra cow ni kom
Szpi ta la od zna ki ho no ro we „Za za słu gi dla ochro ny
zdro wia” nada ne przez Mi ni stra Zdro wia za ofiar -
ność w wal ce z COVID-19.

„Za za słu gi dla ochro ny zdro wia” zo sta li od zna -
cze ni:
• płk Ro bert Szy ca
• płk Ro bert Wło dar ski
• płk Piotr Li goc ki
• ppłk Mar cin Jóź wiak
• mjr Iwo na Żu czek
• kpt. An dże li ka Flie ger
• Re gi na Biał czyk
• Bar ba ra Ka sprzak
• Pa ni Bar ba ra Kie dro wicz
• Bar tosz Ko złow ski
• Piotr Le siń ski
• Han na Li piń ska

• Li dia No wak
• Elż bie ta Pan ka nin
• Iwo na Sko czy las
• Elż bie ta So bie raj
• Iwo na Sy rek
• Łu kasz Ziół kow ski

– Za słu ży li ście pań stwo na ogrom ne sło wa
uzna nia i my ślę, że to od zna cze nie od Mi ni stra
Zdro wia prze ka za ne prze ze mnie jest god nym po -
wie dze niem sło wa „dzię ku ję”. Nie za wsze pod -
czas wal ki z epi de mią by ło ko lo ro wo, ale
na szczę ście wszyst ko skoń czy ło się tak, jak po -
win no. Pod czas dru giej fa li epi de mii COVID-19
Szpi tal Woj sko wy mu siał zmie rzyć się tak że z za -
cho ro wa nia mi wśród per so ne lu. Ser decz ne sło wa
uzna nia i po dzię ko wa nia dla pa ni Dy rek tor Au re lii
Ostrow skiej i pa na Ko men dan ta Ro ber ta Szy -
cy – po wie dział wo je wo da.

Uroczystość wręczenia odznak honorowych
„Za zasługi dla ochrony zdrowia”
pracownikom 10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy
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Dy rek tor De par ta men tu Woj sko wej Służ by Zdro -
wia Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej dr Au re lia
Ostrow ska po dzię ko wa ła oso bom, któ re dziel nie
mie rzy ły się z czymś, co dla wszyst kich by ło czymś
nie zna nym, trud nym i nie prze wi dy wal nym. Po dzię -
ko wa nia skie ro wa ła do wszyst kich pra cow ni ków
szpi ta la, przede wszyst kim do osób od zna czo nych
przez Mi ni stra Zdro wia.

W imie niu od zna czo nych głos za brał Ko men dant
Szpi ta la płk dr n. med. Ro bert Szy ca, któ ry zwró cił
uwa gę na to, że nikt nie był go to wy na epi de mię wy -
wo ła ną przez wi ru sa SARS-COV-2. Ko men dant po -
wie dział, że te mat wal ki nie jest ob cy pra cow ni kom
szpi ta la woj sko we go i je go ka dra wy szła z tej woj ny

z tar czą. Do sko na ła współ pra ca w tym trud nym cza -
sie z pra cow ni ka mi Urzę du Wo je wódz kie go za owo -
co wa ła spraw ną or ga ni za cją prac w cza sie pan de mii.
To oczy wi ście jesz cze nie ko niec pro ce su zwal cza nia
ko ro na wi ru sa. Obec nie pręż nie dzia ła my w za kre sie
szcze pień, a tak że zaj mu je my się le cze niem po co vi -
do wych pa cjen tów. Sku pia my się na przy wra ca niu
sta nu sprzed pan de mii – mó wił płk Szy ca.

Po dzię ko wa nia dla ca łe go per so ne lu pra cu ją ce -
go na nie funk cjo nu ją cych już od dzia łach co vi do -
wych skie ro wa li płk Piotr Li goc ki i ppłk Mar cin
Jóź wiak, ja ko or dy na to rzy ów cze snych od dzia łów.

Kin ga Cha bow ska

Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia z uhonorowanymi
pracownikami Szpitala Fot. chor. Daniel Jonaszek

Śp.
lek. Władysław Wójcik

19.12.1926–15.08.2021

Śp.
lek. Włodzimierz Pawłowski

28.10.1965–23.08.2021

Zachowajmy
w naszej pamięci

Uroczystość wręczenia odznak honorowych 10. WSzKzP SPZOZ
w Bydgoszczy / Zachowajmy w naszej pamięci
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