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Ko lo ry
Oka zu je się, że bar wy ma ją

zna cze nie nie tyl ko ob ra zo we, ale
rów nież in ne i po tra fią de ter mi no -
wać okre ślo ne za cho wa nia. Ta ka
jest tę cza, ale i ta ka jest biel z czer -
wie nią.W zna nej wszyst kim pa le cie
barw są ko lo ry pod sta wo we i te,
któ re z nich po wsta ją – to czer wo -
ny, żół ty i nie bie ski da ją pod sta wę
do stwo rze nia wszyst kich po zo sta -
łych. Fe no men tę czy od daw na in -
try gu je, bo za ła ma nie świa tła
na kro plach wo dy i wy two rze nie łu -
ku o okre ślo nych pa ra me trach jest
na ty le cie ka we, że nie po zwa la nie
cie szyć się ta kim wi do kiem. Tym -
cza sem przy ję cie te goż sym bo lu
przez okre ślo ne ludz kie śro do wi -
ska ja ko sym bo lu róż no rod no ści
wzbu dza wciąż nie po kój, a prze -
cież nie po win no w tej sy tu acji.

W dniu 11 li sto pa da przy pa da
Świę to Na ro do we, for mal ne świę -
to dwóch barw – bia łej i czer wo nej.
Na tę czę na ra zie ni ko go w tym
kra ju nie stać w tym dniu, ale mo -
że kie dyś oprócz na szych barw
i cza sem wi docz nych eu ro pej skich
gwiazd bę dzie też i ona. Świę to
Nie pod le gło ści wszak jest dla
wszyst kich Po la ków.

Sym bo li ka barw to wa rzy szy lu -
dziom od za wsze i za wsze też słu -
ży ła pew nym ozna cze niom
– ko goś, gru py czy ca łych spo -
łecz no ści. Przy pi na nie gwiazd
w róż nych ko lo rach na ubra niach
mia ło przy spie szyć roz po zna nie
osób, któ re spo ty ka li in ni w prze -
strze ni pu blicz nej i nadać im okre -
ślo ne po ło że nie w tej że. Szko da,
że zwy kle to ozna cza nie wią za ło
się z ce lo wym wy klu cza niem i ab -
so lut nie mia ło złe sko ja rze nia.
Początek li sto pa da to wspo mnie -
nie okre ślo nych zda rzeń z hi sto rii,
zda rzeń przy jem nych, jak na sze
od zy ska nie nie pod le gło ści, ale
i mniej przy jem nych jak Kri stal l -
nacht czy wspo mi na nie in nych
zmar łych przy oka zji Świę ta Zmar -
łych. Je śli do ło ży my bar wy wcho -
dzą cej w szczy to wą for mę je sie ni
z ko lo ro wy mi li ść mi i fe erią barw
na drze wach li ścia stych, to nic nie
trze ba do da wać, a prze cież nie -

któ rzy i tak wciąż my ślą, że je sień
jest sza ra. Za pra szam do Wro cła -
wia do Mu zeum Na ro do we go, aby
oglą da jąc wy sta wy i zgro ma dzo ne
eks po na ty za cząć tę wy ciecz kę
na ze wnątrz, pa trząc na gmach
mu zeum wła śnie te raz, w tych je -
sien nych ko lo rach, to ab so lut nie
naj pięk niej szy je sien ny obiekt
w mie ście.

Skoń czy li śmy wy bo ry de le ga -
tów na IX Ka den cję na szej izby,
te raz na stą pi kul mi na cja, czy li
pra ca okrę go wej ko mi sji, któ ra
spraw dzi wy ni ki z ko mi sji skru ta -
cyj nych, przyj mie pro to ko ły i wy -
da wła sne po sta no wie nia
i ob wiesz cze nia. Na ko niec li sto -
pa da zo sta ną opu bli ko wa ne
osta tecz ne wy ni ki, i w biu le ty nie
i na na szej stro nie in ter ne to wej.
Od te go mo men tu, do fi ni szu,
czy li zjaz du wy bor cze go, po zo -
sta nie czte ry mie sią ce. Czy w no -
wej ka den cji bę dzie ko lo ro wo?

Po myśl my o ko lo rach jak
o sztu ce, sło wa mi Tra cy’ego
Mac ka:

To wła śnie jest wspa nia łe
w ma lar stwie: moż na przy wo łać
coś, co się utra ci ło i za cho wać to
na za wsze.

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

Szpalta Prezesa
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W posiedzeniu Rady Lekarskiej Wojskowej Izby
Lekarskiej wzięło udział 20 jej członków,

Przewodniczący Sadu Lekarskiego WIL Jerzy
Aleksandrowicz i dyrektor biura Edyta Klimkiewicz.
Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej. Obrady
Rady Lekarskiej otworzył Wiceprezes Stefan
Antosiewicz, przedstawił porządek posiedzenia,
który został zatwierdzony jednogłośnie przez RL
WIL. Poinformował o nieobecności Prezesa RL WIL
z powodu uczestniczenia w obradach NRL.

Na stęp nie na wnio sek kol. Z. Za rę by Ra da jed -
no gło śnie przy ję ła 40 uchwał w spra wie przy zna nia
pra wa wy ko ny wa nia za wo du i wpi sa nia na li stę
człon ków WIL oraz wpi su do re je stru le ka rzy i le -
karzy den ty stów Woj sko wej Izby Le kar skiej. Przy ję -
to tak że jed no gło śnie uchwa łę w spra wie wpi sa nia
na li stę człon ków WIL le ka rza, któ ry prze niósł się
z in nej OIL.

Pod ję to tak że jed no gło śnie 30 uchwał w spra wie
do ko na nia wpi sów do re je stru prak tyk, skre śleń
i zmian ad re su.

Kolega S. An to sie wicz przed sta wił wnio ski
o zwrot kosz tów le ka rzom za za kup po mo cy na uko -
wych, 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
21 uchwał.

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
śmier cią le ka rza -człon ka WIL – 1 uchwa ła.

W na stęp nym punk cie po sie dze nia, na wnio sek
kol. J. Wosz czy 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 Z -cy dy rek -
to ra ds. Lecz nic twa Wo je wódz kie go Spe cja li stycz -
ne go Szpi ta la im. Wł. Bie gań skie go w Ło dzi. Bę dzie
nim kol. Piotr Jam ro zik.

Ra da Le kar ska po zy tyw nie za opi nio wa ła kan dy -
da tu rę prof. dr. hab. Jó ze fa Kna pa na kon sul tan ta
wo je wódz kie go w dzie dzi nie me dy cy ny mor skiej
i tro pi kal nej dla wo je wódz twa ma zo wiec kie go.

Na stęp nie Ra da Le kar ska omó wi ła wnio sek
w spra wie wspar cia fi nan so we go wy da nia książ ki

za wie ra ją cej opu bli ko wa ne w Biu le ty nie Skal pel bio -
gra my naj star szych pro fe so rów WAM. Po sta no wio -
no zwró cić się do au to ra o wy ja śnie nie kil ku kwe stii
zwią za nych z pla nem książ ki oraz po sta no wio no,
że de cy zja za pad nie w ter mi nie póź niej szym
w związ ku z ogra ni cze nia mi bu dże to wy mi.

Do po sie dze nia do łą czył Pre zes WIL Ar tur Płach -
ta, któ ry po in for mo wał ze bra nych o te ma tach po ru -
sza nych w trak cie po sie dze nia NRL. Omó wił spra wę
Bia łe go Mia stecz ka, któ re bę dzie funk cjo no wa ło
w dal szym cią gu, ale nikt je go ist nie niem, ze stro ny
rzą do wej, nie przej mu je się.

Przed sta wi cie le rzą du pro wa dzą roz mo wy, ale
tyl ko z wy bra ny mi gru pa mi za wo do wy mi.

Zwró cił tak że uwa gę na brak wspól ne go sta no -
wi ska OIL wo bec roz po rzą dze nia Mi ni stra Zdro wia
w spra wie wy da wa nia PWZ ob co kra jow com po cho -
dzą cym spo za Unii Eu ro pej skiej. Część izb nie wy -
da je ww. do ku men tu z po wo du nie speł nia nia
wa run ków, na to miast in ne izby wy da ją PWZ w każ -
dej sy tu acji. Po in for mo wał tak że o za mie rze niach
prze kształ ce nia szkół za wo do wych, któ re ma ją po -
noć kształ cić le ka rzy, w aka de mie.

Ra da Le kar ska pod ję ła uchwa łę w spra wie do fi -
nan so wa nia kwar tal ni ka Le karz Woj sko wy. Za pod -
ję ciem uchwa ły gło so wa ło dziewięciu człon ków
RL, pięciu by ło prze ciw nych, dwie oso by wtrzy ma -
ły się od gło su.

Na stęp nie Ra da Le kar ska gło so wa ła nad uchwa -
łą w spra wie do fi nan so wa nia udzia łu re pre zen ta cji
WIL w XIII Mi strzo stwach Pol ski Le ka rzy w Pił ce
Noż nej i w XXX Że glar skich Mi strzo stwach Pol ski.
Przy ję to uchwa łę w spra wie do fi nan so wa nia
przy jed nym gło sie prze ciw nym.

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

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

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk

Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL
w dniu 22.10.2021 r.



W po sie dze niu Pre zy dium Ra dy Le kar skiej Woj -
sko wej Izby Le kar skiej wzię ło udział 7 je go

człon ków. Spo tka nie od by ło się w for mie hy bry do -
wej. Ob ra dy Ra dy Le kar skiej otwo rzył Pre zes RL
Artur Płach ta. Przed sta wił po rzą dek po sie dze nia,
któ ry zo stał za twier dzo ny jed no gło śnie.

Po in for mo wał ze bra nych, że le ka rze za trud nie ni
w two rzo nych ad hoc od dzia łach „co vi do wych”
nie otrzy mu ją do dat ku, któ ry otrzy mu ją za trud nie ni
na od dzia łach jed no imien nych.

Na stęp nie na wnio sek kol. J. Wosz czy ka Pre zy -
dium RL WIL pod ję ło jed no gło śnie 5 uchwał zwią -
za nych z do ko na niem wpi sów do re je stru prak tyk,
skre śleń i zmian ad re su.

Pod ję to tak że jed no gło śnie jed ną uchwa łę
w spra wie przy zna nia pra wa wy ko ny wa nia za wo du
le ka rza, wpi sa nia na li stę człon ków WIL oraz wpi sa -
nia do re je stru le ka rzy i le ka rzy den ty stów Woj sko -
wej Izby Le kar skiej.

Kolega S. An to sie wicz przed sta wił wnio ski
o zwrot kosz tów le ka rzom za za kup po mo cy na uko -
wych, 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
7 uchwał.

Pre zy dium po zy tyw nie za twier dzi ło wnio sek Kie -
row ni ka CKP WIM o przy zna nie punk tów edu ka cyj -
nych uczest ni kom szko le nia „CTO PCI
z wy ko rzy sta niem wszyst kich opcji do stę po wych”,
or ga ni zo wa ne go przez CKP WIM w War sza wie,
które od bę dzie się w ter mi nie 23–24.11.2021 r.

Na stęp nie Pre zy dium po zy tyw nie za opi nio wa ło
wnio ski na bie głych sa do wych:
1. na wniosek Prezesa SO we Wrocławiu,

dr. n. med. Wojciecha Wodzisławskiego
na biegłego sądowego w dziedzinie ortopedii
i traumatologii narządu ruchu

2. na wniosek Prezesa SO w Koszalinie, lek. Jana
Markowskiego na biegłego sądowego
w dziedzinie neurologii.

W punk cie wol ne wnio ski Pre zy dium pod ję ło de -
cy zje o zwo ła niu do dat ko we go po sie dze nia RL WIL,
w for mie hy bry do wej, w dn. 3.12.2021 r.

Na stęp nie kol. J. Wosz czyk omó wił spra wy zwią -
za ne z:
1. ewentualnym wydaniem informatora

zjazdowego na marcowy Zjazd Lekarzy
WIL IX Kadencji

2. wydawaniem biuletynu Skalpel w 2022 roku
3. zmianami strony internetowej WIL.

Po wy czer pa niu te ma tów po sie dze nia, Pre zes
RL WIL, Ar tur Płach ta za mknął po sie dze nie Pre zy -
dium.

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk

Wojskowa Izba Lekarska
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Posiedzenie Prezydium Rady
Lekarskiej WIL

w dniu 5.11.2021 r.



Lp. Nazwisko i imię

21 lek. Dziekiewicz Mirosław

22 lek. Dzięgielewski Piotr

23 lek. Dzik Andrzej

24 lek. Dziuk Eugeniusz

25 lek. Femlak Marek

26 lek. Formuszewicz Radosław

27 lek. From Sławomir

28 lek. Gałecki Andrzej

29 lek. Goniewicz Mariusz

30 lek. Góral Tomasz

31 lek. Grabowski Andrzej

32 lek. dent. Grobelny Adam

33 lek. Grudniewski Tomasz

34 lek. Grzelak Marek

35 lek. Gudajczyk Janusz

36 lek. Hałasa Krzysztof

37 lek. Hilmantel Karol

38 lek. Jakubczyk Paweł

39 lek. dent. Jakubiec-Norton Sabina

40 lek. Jakubowski Artur

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej Wojskowej Izby Lekarskiej

w Warszawie z dnia 24 listopada 2021 r.
o wynikach wyborów i uzyskaniu mandatu delegata na Okręgowy Zjazd

Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie IX kadencji

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219
poz. 1708) i § 45 pkt. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu
odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów
komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 29 stycznia 2010 r., oraz § 1 uchwały nr 08/OKW-VIII/2021 Okręgowej Komisji Wojskowej Izby
Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie potwierdzenia wyników głosowania i wyborów
w rejonach wyborczych

obwieszcza się, co następuje:
§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów oraz po sprawdzeniu dokumentacji wyborczej, Okręgowa

Komisja Wyborcza Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie obwieszcza, że Delegatami na Okręgowy Zjazd
Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres IX kadencji 2022–2026 zostali:

Lp. Nazwisko i imię

1 lek. Aleksandrowicz Jerzy

2 lek. Aleksandrowicz Włodzimierz

3 lek. Antosiewicz Stefan

4 lek. Banasiak Paweł

5 lek. Białokozowicz Piotr

6 lek. Błaszczyk Jan

7 lek. Błoński Mirosław

8 lek. Bobruk Artur

9 lek. Brodacki Bogdan

10 lek. Bronowski Witold

11 lek. Buczkowska Magdalena

12 lek. dent. Budziłło Remigiusz

13 lek. Chciałowski Andrzej

14 lek. Chęciński Michał

15 lek. Chmieliński Arkadiusz

16 lek. Chomiczewski Krzysztof

17 lek. Chudzicki Walenty

18 lek. Dąbrowska Joanna

19 lek. Dobosz Paweł

20 lek. Durma Adam



Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Wojskowej Izby Lekarskiej
Roman Theus

Lp. Nazwisko i imię

80 lek. Plewa Zbigniew

81 lek. Plicht Katarzyna

82 lek. Płachta Artur

83 lek. Posobkiewicz Marek

84 lek. Powierża Sławomir

85 lek. Radwański Tomasz

86 lek. dent. Radwański Wojciech

87 lek. Rajczyk Alfred

88 lek. Rapiejko Piotr

89 lek. Rozbicki Paweł

90 lek. Rozlau Piotr

91 lek. Różańska-Grzelak Gabriela

92 lek. Rydzyk Artur

93 lek. Sapieżko Jan

94 lek. Sidor Mateusz

95 lek. dent. Skalska Dorota

96 lek. dent. Sokół Piotr

97 lek. Solarek Jarosław

98 lek. Staszczyk Jerzy

99 lek. Stawowski Ireneusz

100 lek. Stępień Andrzej

101 lek. Szuba Marek

102 lek. Ścisły Remigiusz

103 lek. Targowski Tomasz

104 lek. Theus Roman

105 lek. dent. Toczewska Beata

106 lek. Tworus Radosław

107 lek. Wajman Piotr

108 lek. Wasilewski Janusz

109 lek. Wesołowski Adam

110 lek. Wilga Sławomir

111 lek. Wilk Jan

112 lek. Wojdas Andrzej

113 lek. Wołyniak Krzysztof

114 lek. dent. Woszczyk Jacek

115 lek. Wójcicki Wojciech

116 lek. Zachar Ryszard

117 lek. Zaręba Zbigniew

118 lek. dent. Żmuda Stanisław

Lp. Nazwisko i imię

41 lek. Jamrozik Piotr

42 lek. Janicki Dariusz

43 lek. Janicki Kazimierz

44 lek. Januchta Maciej

45 lek. Kaczorowski Zbigniew

46 lek. Kade Grzegorz

47 lek. Kamiński Grzegorz

48 lek. Kania Wojciech

49 lek. Kaszubowski Dawid

50 lek. Kiszka Mariusz

51 lek. Kliszczewski Dariusz

52 lek. Kłaniewski Tomasz

53 lek. Kolarz Lesław

54 lek. Konarski Maciej

55 lek. Kopociński Krzysztof

56 lek. Kopociński Zbigniew

57 lek. Król Marian

58 lek. Kruszewski Jerzy

59 lek. Kulej Marek

60 lek. Kurzawa Maria

61 lek. Lachowicz Jerzy

62 lek. Lipczyński Artur

63 lek. Maćkowiak Konrad

64 lek. Marciniak Jarosław

65 lek. Marszałek Piotr

66 lek. Młodzianowska Kornelia

67 lek. dent. Mokwa-Krupowies Marzena

68 lek. Molenda Włodzimierz

69 lek. dent. Myśliński Dariusz

70 lek. dent. Mytych Maciej

71 lek. Najsznerski Włodzimierz

72 lek. Niestrata Zbigniew

73t lek. Nowak Zbigniew

74 lek. Obarzanowski Tadeusz

75 lek. Paczosa Witold

76 lek. Pawłowski Krzysztof

77 lek. Pawłowski Witold

78 lek. Piechocki Piotr

79 lek. Piskorowski Janusz
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Od re dak cji
Na stro nie Po ro zu mie nia Re zy den tów po ja wił się

ma te riał na sze go Ko le gi Mar ci na So bot ki, bar dzo
traf nie oce nia ją cy obec ną sy tu ację w ochro nie zdro -
wia. Dla te go też po sta no wi li śmy za mie ścić je go tekst
w na szym biu le ty nie. Na dzień od da nia do skła du
obec ne go wy da nia Skal pe la (21.11.2021 r.) usta wa
o któ rej jest mo wa zo sta ła pod pi sa na przez Pa na Pre -
zy den ta, po od rzu ce niu przez Sejm po pra wek Se na tu.
Pod pi sa na usta wa nie zo sta ła jesz cze opu bli ko wa na.

Ja cek Wosz czyk

Dro gie Ko le żan ki i Ko le dzy!
Jak za pew ne wie cie czas okla sków dla me dy -

ków już daw no się skoń czył. Bi cie bra wo, ta ka sa -
mo jak po ka zy wa nie nam środ ko we go pal ca, nic
ni ko go nie kosz tu je. Okla ski są pu stym ge stem, któ -
rych jest bar dzo du żo w po li ty ce i zu peł nie nic z nich
nie wy ni ka. Że by wam uświa do mić jak bar dzo je ste -
śmy znie na wi dzo ną przez po li ty ków par tii rzą dzą cej
gru pą za wo do wą i ja kie są praw dzi we in ten cje Rzą -
du wo bec le ka rzy, niech świad czą ostat nie pro jek ty
ustaw no we li zu ją ce pra wo po dat ko we.

Jak za pew ne wszy scy wie cie ostat nio przez
Sejm prze szła no we li za cja kil ku na stu ustaw zmie -
nia ją cych pra wo po dat ko we pod na zwą „Usta wa

o zmia nie usta wy o po dat ku do cho do wym od osób
fi zycz nych, usta wy o po dat ku do cho do wym
od osób praw nych oraz nie któ rych in nych ustaw”.
No we li za cje te zo sta ły prze sła nie do Se na tu
i w ostat nich dniach by ły ana li zo wa ne na po sie dze -
niu ko mi sji se nac kich. Co z te go wy ni ka dla śro do -
wi ska me dycz ne go, a zwłasz cza le kar skie go?

Te go za pew ne jesz cze nie wie cie, ale no we li za -
cja ta usu wa z li sty wol nych za wo dów wszyst kie za -
wo dy me dycz ne. Nie znaj dzie my już na li ście
wol nych za wo dów le ka rza, pie lę gniar ki czy fi zjo te -
ra peu ty. Wszę dzie, gdzie w usta wach by ło po da ne,
że do ty czy to wol ne go za wo du w od nie sie niu do le -
ka rzy, to okre śle nie zo sta ło wy kre ślo ne. Co to ozna -
cza dla nas? Że pew ne pro ce sy nisz cze nia na sze go
za wo du zo sta ły roz po czę te i bę dą da lej kon ty nu -
owa ne w przy szłych la tach. Stra te gia te go ty pu
zmian, któ rą ob ser wu ję od lat w wy ko na niu par tii
rzą dzą cej po le ga na tym, że wy ko nu ją oni ma łe
krocz ki z po zo ru nie win ne, na któ re pra wie nikt nie
zwra ca uwa gi. Na wet je śli ktoś zwró ci na nie uwa -
gę, to nikt się nie za sta no wi co to tak na praw dę
ozna cza w per spek ty wie przy szłych lat. Kon se kwen -
cje, któ re po ja wia ją się już te raz po le ga ją na tym,
że le ka rze zo sta li wy łą cze ni ze sto so wa nia uprosz -
czo nej for my opo dat ko wa nia czy li Kar ty Po dat ko wej
(KP). Do ty czy to kil ku ty się cy le ka rzy, któ rzy w ro -
ku 2021 zde cy do wa li się na tą uprosz czo ną for mę
opo dat ko wa nia. Po zwa la ła ona nam za osz czę dzić
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pie nią dze, ale przede wszyst kim czas. Jak wia do mo
czas le ka rza w do bie już czwar tej fa li Co vid 19 jest
na wa gę zło ta. Ale po li ty ków ma ło to ob cho dzi. Bra -
wa już do sta li śmy. Prze ana li zuj my zmia ny po dat ko -
we ja kie nas cze ka ją tyl ko na pod sta wie tej KP.
Ma lut kie zmia ny do ty czy ły tyl ko za pi su w za łącz ni -
ku nr 3 do usta wy – czy li w ta be li VIII do pi sa no je -
den punkt:

„Staw ki nie do ty czą dzia łal no ści wy ko ny wa nej
na rzecz osób praw nych oraz jed no stek or ga ni za -
cyj nych nie po sia da ją cych oso bo wo ści praw nej al -
bo na rzecz osób fi zycz nych dla po trzeb
pro wa dzo nej przez nie po za rol ni czej dzia łal no ści
go spo dar czej”

Co to ozna cza? Że w prak ty ce Kar ta Po dat ko wa
zni ka i tyl ko ja kiś nie wiel ki od se tek le ka rzy mógł by
z niej sko rzy stać. A do kład nie le karz, któ ry pro wa -
dzi jed no oso bo wą dzia łal no ści go spo dar czą
i chciał by roz li czać się KP nie mo że świad czyć
usług w for mie kon trak tu np. ze szpi ta lem. I te go
wła śnie do ty czy ta ni by sub tel na zmia na. Oczy wi -
ście idąc da lej i mó wiąc pro sto nie mo żesz roz li czać
się KP je śli je steś pod wy ko naw cą usług dla ja kie -
go kol wiek in ne go pod mio tu. Mi mo że wy ko nu jesz
ta ką sa mą pra cę i wy ko nu jesz te sa me pro ce du ry
me dycz ne.

Kar ta Po dat ko wa na 2022 zo sta ła za cho wa na tyl -
ko dla osób, któ re już roz li cza ją się w ten spo sób
w ro ku 2021, pro wa dzą jed no oso bo wą dzia łal ność
go spo dar czą, za trud nia ją mak sy mal nie 1 oso bę
i przyj mu ją pa cjen tów bez po śred nio w swo im ga bi -
ne cie, wy sta wia ją im pa ra go ny. Czy li ni by KP zo sta -
ła za cho wa na, ale tak na praw dę jej nie bę dzie.
Do te go jak pi sa łem wy żej do szło sze reg zmian
innych, któ re tak jak usu nię cie nas z li sty wol nych
za wo dów bę dzie mia ło da le ko idą ce kon se kwen cje
w la tach póź niej szych.

Oczy wi ście ja ko Po ro zu mie nie Re zy den tów pod -
ję li śmy dzia ła nia ma ją ce na ce lu zmia nę tych nie ko -
rzyst nych dla le ka rzy za pi sów i stąd roz mo wy
z Mar szał kiem Se na tu prof. To ma szem Grodz kim,
że by na eta pie po pra wek Se na tu usu nąć te za pi sy.
Jed nak nie tyl ko o zmia ny po dat ko we tu taj cho dzi,
bo jak wie cie Mi ni ster stwo Zdro wia (MZ) pla nu je
sze reg zmian no we li zu jąc usta wę o za wo dach le ka -
rza i le ka rza den ty sty. Zmia ny te są re ali zo wa ne bez
kon sul ta cji ze śro do wi skiem le kar skim i są to au tor -
skie po my sły osób z MZ. Ta kim po my słem jest li kwi -
da cja sta żu po dy plo mo we go. Wcze śniej by ło
to prze pro wa dze nie LEK I LDEK tyl ko z ba zy py tań,
co wy wró ci ło do gó ry no ga mi ca ły sys tem kwa li fi -
ka cji na spe cja li za cje i uczy ni ło ten eg za min ka ry -
ka tu ral nym. Do te go do cho dzą in ne ge nial ne po my sły
MZ jak cho ciaż by dal sze zwięk sze nie na bo ru na stu dia

me dycz ne bez zwięk sze nia fi nan so wa nia Me dycz -
nych Uczel ni Wyż szych. Do cze go to pro wa dzi to
naj le piej wie dzą stu den ci kie run ków le kar skie go i le -
kar sko -den ty stycz ne go. Idąc da lej zwięk sze nie ilo -
ści stu den tów, a co za tym idzie ab sol wen tów
me dycz nych, nie bę dzie szło w pa rze ze zwięk sze -
niem ilo ści miejsc re zy denc kich. Do cze go to do -
pro wa dzi? Oczy wi ście do stop nio we go nisz cze nia
na sze go za wo du i je go pre sti żu. Je ste śmy ko lej ną
ka stą, któ rą na le ży nisz czyć że by wie dzie li gdzie
jest ich miej sce w sze re gu.

Mógł bym tak jesz cze dłu go opi sy wać te go ty pu
dzia ła nia par tii rzą dzą cej na prze strze ni lat, ale
nie wiem czy bę dzie chcia ło wam się to wszyst ko
czy tać. Chciał bym że by ście spoj rze li sze rzej na sie -
bie, swój za wód i na to wszyst ko co do ty czy nas ja -
ko śro do wi ska.

Par tia rzą dzą ca ma z ty łu gło wy pro test śro do wi -
ska me dycz ne go w 2007 ro ku, co do pro wa dzi ło
do przed ter mi no wych wy bo rów i za koń czy ło wła dzę
PiS. Te raz po tych kil ku la tach rzą dów po li ty cy par tii
rzą dza cej nie ma ją już opo ru przed tym, że by ude -
rzać w nasz za wód, bo nie ma z na szej stro ny żad -
nej re ak cji. Pro test, któ ry trwa w Bia łym Mia stecz ku
zo stał przez rząd zlek ce wa żo ny i nikt nie za mie rza
z na mi roz ma wiać. Mi ni ster Zdro wia po czuł się na ty -
le sil ny i kom pe tent ny, że uwa ża śro do wi sko le kar -
skie za nie god ne na wet kon struk tyw nych roz mów.

Wie cie cze go par tia rzą dzą ca boi się naj bar -
dziej? Że za brak nie im pie nię dzy na sys tem opie ki
zdro wot nej i że nie opa nu ją epi de mii Co vid 19.
Pieniądze chcą zdo być pod wyż sza jąc po dat ki,
bo nie ma my się co łu dzić, że zmia ny pra wa po dat -
ko we go ma ją na ce lu wy cią gnąć od spo łe czeń stwa
do dat ko we kil ka na ście mld zło tych.

Rząd i Kan ce la ria Pre zy den ta za ma wia ją ana li zy
jak pod wyż sze nie po dat ków w sto sun ku do le ka rzy
od bi je się na kon dy cji szpi ta li. Oka zu je się, że po li -
ty cy naj bar dziej bo ją się, że staw ki le ka rzy pra cu ją -
cych na kon trak tach po szy bu ją do gó ry
i spo wo du je to za paść ca łe go sys te mu opie ki zdro -
wot nej, któ ry jest już bar dzo moc no ob cią żo ny wal -
ką z epi de mią Co vid 19. Dru gą rze czą, któ rej
oba wia ją się rzą dzą cy jest to, że za brak nie im per -
so ne lu me dycz ne go i nie bę dzie miał kto le czyć pa -
cjen tów kie dy je ste śmy w czwar tej fa li epi de mii.

Dla te go war to się za sta no wić i zwa żyć co na pi -
sa łem, czy nie war to za dbać o sie bie i swo je zdro -
wie. Po my śleć o urlo pie, wa ka cjach i o tym, że by
nie za pra co wy wać się na śmierć za okla ski po li ty -
ków, któ rym fałsz wy le wa się usza mi. Ni ko mu nic
nie je ste ście win ni po za so bą i swo imi bli ski mi.

lek. lek.dent. Mar cin So bot ka
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Z re dak cyj nej pocz ty…

Nie ten ge ne rał…
Chęt nie, z do zą wzru sze nia czy tam wspo mnie -

nia WAM-owców, za miesz cza ne w „SKALPELU”.
Przed la ty uka za ły się mo je – „W dro dze do Woj sko -
wej Aka de mii Me dycz nej”. Wspo mnie nia ze swej
na tu ry ce chu ją się pew ną su biek tyw no ścią i to jest
oczy wi ste. Kie dy po ja wia się ewi dent ny błąd je że li
cho dzi o po da wa ne fak ty – war to go sko ry go wać.

W „Skal pe lu” 7–8/2021, w roz dzia le „Z kart hi sto -
rii Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej” (cz. IX) au tor -
stwa Hie ro ni ma Bar tla, po świę co nym Pań stwu
Grzy bow skim, w czę ści bio gra ficz nej płk prof. An -
drze ja Grzy bow skie go wkradł się błąd. Otóż An -
drze ja Grzy bow skie go, mnie i wszyst kich ko le gów
na sze go rocz ni ka, nie pro mo wał ge ne rał bro ni Je -
rzy Bor dzi łow ski, szef Szta bu Ge ne ral ne go, wi ce mi -
ni ster Obro ny Na ro do wej. W/w, zda je się, po sia dał
obie koń czy ny gór ne, a na pew no był po dwój nym
ge ne ra łem: ra dziec kim i pol skim; zde cy do wa nie
bar dziej ra dziec kim. Wy kształ ce nie i za słu gi bo jo we
miał zwią za ne ze Związ kiem Ra dziec kim, min. był
obroń cą Sta lin gra du. Do Pol ski skie ro wa ny z wie lo -
ma ofi ce ra mi ra dziec kim, rów nież z tzw. do rad ca mi,
w tro sce o „za cie śnia nie” bra ter skie go so ju szu Lu -
do we go WP z Ar mią Ra dziec ką, co znaj do wa ło wy -
raz w ów cze snej przy się dze woj sko wej.
Zo bo wią zy wa ła ona min. „stać nie ugię cie na stra ży
po ko ju w bra ter skim przy mie rzu z Ar mią Ra dziec -

ką…”, i ostrze ga ła, że w ra zie jej zła ma nia do się gnie
nas „… su ro wa rę ka spra wie dli wo ści lu do wej”. Przy -
sła ni ofi ce ro wie, na cze le z po dwój nym mar szał kiem
ra dziec kim i pol skim Kon stan tym Ro kos sow -
skim – zde cy do wa nie bar dziej ra dziec kim – mie li
być gwa ran tem utrwa la nia ów cze snej rze czy wi sto -
ści. Za rów no Ro kos sow ski jak i Bor dzi łow ski ode -
gra li istot ną ro lę w krwa wym stłu mie niu
Po znań skie go Czerw ca 56. Osta tecz nie obaj wy je -
cha li do Związ ku Ra dziec kie go. Zmar li i zostali po -
cho wa ni w Mo skwie.

3.10.1958 ro ku na pierw szy sto pień ofi cer ski pro -
mo wał nas ge ne rał dy wi zji Wik tor Zi miń ski, Głów ny
Kwa ter mistrz Woj ska Pol skie go. Gen. Wik tor Zie miń -
ski wy ka zał się bo ha ter ską po sta wą w wal ce z Niem -
ca mi; uczest ni cząc w zna czą cych bi twach kam pa nii
wrze śnio wej, bro niąc rów nież War sza wy. Po jej ka -
pi tu la cji był in ter no wa ny w obo zach nie miec kich.
W 1944 r. w cza sie wy zwa la nia ofla gu w któ rym prze -
by wał zo stał cięż ko ran ny, tra cąc część pra wej koń -
czy ny gór nej. Sa lu to wał i pro mu jąc trzy mał sza blę
le wą rę ką, co wi docz ne jest na zdję ciach, któ re ma -
my. Ge ne rał Wik tor Zie miń ski zmarł i zo stał po cho -
wa ny w War sza wie 17 li sto pa da 1970 ro ku.

Pro stu ję oko licz no ści na szej pro mo cji gwo li ści -
sło ści hi sto rycz nej, ale tak że że by pod kre ślić sa tys -
fak cję z fak tu, że pro mo wał nas pol ski ge ne rał.

Ser decz nie po zdra wiam wszyst kich WAM-
owców, a szcze gól nie „nie do bit ków” mo je go rocz -
ni ka.

Trzy maj my się – Wła dy sław Amie lań czyk



Ostat ni ar ty kuł w sta rym ro ku, a za ra zem pierw -
szy w no wym ro ku, to za wsze wy zwa nie. Tym bar -
dziej, że ostat ni rok nie był ła twy i spo koj ny za rów no
w świe cie jak i w na szym kra ju. Zaś je go koń ców ka
ob fi tu je w wie le wy da rzeń, któ re przy pra wia ją, by -
naj mniej mnie, o za wrót, a wła ści wie o ból gło wy.
Jed nak mi mo to, po czy tu ję so bie za obo wią zek
nieść da lej ka ga nek wi niar skiej oświa ty. Pod kre -
ślam, że chcę nieść je dy nie „ka ga nek” oświa ty wi -
niar skiej, bo na „kruż ga nek” to we mnie ani
od po wied niej si ły du cha, ani prze ko nań, a i in te lekt
(mam na dzie ję) nie co in ny.

Dla te go, że by nie co uciec od współ cze sno ści,
a za ra zem ży wiąc na dzie ję, że mo że spró bu je my się
cze goś na uczyć z prze szło ści, ty tuł mo je go ar ty ku -
łu to cy tat z „We se la” Wy spiań skie go. My ślę, że kil -
ku z nas, a z ca łą pew no ścią ja, bu dzę się nie rzad ko
jak Nos i nie ste ty bę dąc cał ko wi cie trzeź wym, czu -
ję się jak w amo ku, nie ro zu mie jąc ota cza ją cej mnie
rze czy wi sto ści. W mo im mnie ma niu jed ną z nie wie -
lu de sek ra tun ku, że by w tym oto cze niu prze trwać,
jest po sia da nie od skocz ni w czymś co wy wo łu je
w nas uczu cia wyż sze. I jak by to pa te tycz nie nie
brzmia ło war to od cza su do cza su, a wła ści wie jak
naj czę ściej, ob co wać z do brą li te ra tu rą, mu zy ką,
teatrem i ki nem, ma lar stwem czy in nym ro dza jem
do rob ku kul tu ro we go cy wi li za cji.

Na wią zu jąc więc do ty tu łu ar ty ku łu, wy pa da mi
przy po mnieć, że nie tak daw no za koń czy ło się
w Pol sce cy klicz ne wy da rze nie, któ re z ca łą pew no -
ści, choć by u czę ści z nas, mo gło wy wo łać ta kie
wzru sze nia. Oczy wi ście mo wa o XVII Kon kur sie
Cho pi now skim.

Przy tak wy jąt ko wej oka zji war to za tem za dać so -
bie py ta nie, czy Fry de ryk Cho pin na praw dę pił wi no.
Mam na dzie ję, że dla więk szo ści z was od po wiedź
jest oczy wi sta. Prze cież do brze wie my, że w okre sie
kie dy żył, wi no by ło wszech obec nym trun kiem wyż -
szych sfer. Do dat ko wo trak to wa ne też by ło nie rzad -
ko ja ko le kar stwo, a jak wie my, Fry de ryk za wsze był
sła be go zdro wia. Już w wie ku 14 lat w je go li stach
do ro dzi ny z Sza far ni pi sał: „przy sto le nic nie pi jam,
tyl ko tro chę słod kie go wi na”. Bę dąc sy nem Fran cu -
za i spę dziw szy więk szość swo je go do ro słe go ży cia
na emi gra cji we Fran cji, wi no to wa rzy szy ło mu przez
ca łe ży cie. Cho pin pił umiar ko wa nie i trosz czył się
o ja kość wi na, co wy da je się je dy nie słusz nym wy -
bo rem i dla nas ży ją cych współ cze śnie.

Nie chciał bym jed nak za nu dzać was szcze gó ła -
mi upodo bań wi niar skich i ku li nar nych Fry de ry ka
Cho pi na, bo o tym wszyst kim mo że cie prze czy tać
w książ ce Woj cie cha Boń kow skie go „Cho pin gou r -
met”. Au tor te go dzie ła to nie tyl ko znaw ca i tłu macz
li te ra tu ry wło skiej oraz mu zy ko log. Brać wi niar ska
łą czy je go na zwi sko przede wszyst kim z por ta lem
in ter ne to wym „Wi ni cja ty wa”, z cza so pi smem
„Ferment” czy z wy da wa ny mi wraz z Mar kiem Bień -
czy kiem w pierw szym 10-le ciu XXI wie ku prze wod -
ni ka mi „Wi na Eu ro py”.

Ja chciał bym wam w tym ar ty ku le za pro po no -
wać in ną za ba wę, za in spi ro wa ną spon ta nicz ną,
internetową dys ku sją w ko men ta rzach na gru pie
WAM-oli, któ ra sta ła się mo im udzia łem – „Ja kie wi -
no chciał bym wy pić w cza sie trwa nia wy stę pu po -
szcze gól ny fi na li stów Kon kur su Cho pi now skie go?”

Po ni żej po zwo lę so bie przed sta wić wam mój su -
biek tyw ny wy bór.

Za czął bym oczy wi ście od cze goś na ape ri tif,
zanim jesz cze pia ni ści za bio rą się do wy stę pów.
Prze cież trze ba świę to wać moż li wość, choć by tyl ko
za po śred nic twem te le wi zji czy in ter ne tu, uczest nic -
twa w tak wy jąt ko wym, od by wa ją cym się raz na
5 lat wy da rze niu. Oczy wi ście tu wy bór jest pro -
sty – tyl ko wi no mu su ją ce wy ko na ne me to dą tra dy -
cyj ną, czy li szam pan, fran cia cor ta. Moż na jed nak
po ku sić się tak że o coś ze wszech miar wy jąt ko we -
go, jak mu zy ka Cho pi na, któ ra łą czy ła w so bie pol -
skość z wpły wa mi eu ro pej skim, a szcze gól nie
fran cu ski mi. Jest ta ki tru nek. To wi no mu su ją ce, pro -
du ko wa ne me to dą tra dy cyj ną z Win ni cy Go st cho -
rze o na zwie GostArt. Tru nek ten pro du ko wa ny jest
w do li nie Od ry przez osia dłe go w Pol sce Fran cu za
Gu il lau me Du bo is.

Przejdź my na stęp nie do fi na li stów. Czas otwie -
rać bu tel kę z Hisz pa nii. Ja wy bra łem wi no z re gio -
nu Bie rzo z wi no gron men cia. Owo co we, ale
mi ne ral ne, nie kla sycz ne, in ne, za ska ku ją ce…

I tak wła śnie po strze ga łem wy stę py Mar ti na Gar -
cia Gar cia (III na gro da). Nie każ dy je go wy stęp był
mo im ulu bio nym, ale tra fia ły się pe reł ki in ter pre ta -
cyj ne. Tak sa mo mam z men cią. Lu bię te wi na, nie -
któ re bar dziej, in ne mniej, ale za zwy czaj są one dla
mnie cie ka we, da ją ce po wiew in no ści i wie le nie za -
kła ma nej, szcze rej ra do ści.

Ko lej ny dzień – ko lej ny wy stęp, ko lej na uczta
mu zycz na i ko lej ne otwar te wi no. Tym ra zem otwie -

Medytacje przy (o) winie
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ram re bu lę ze Sło we nii. To wy śmie ni te bia łe wi no
(pi sa łem już o nim wcze śniej), tru nek o do brej bu -
do wie, zło żo no ści, ale nie po tęż ny, ra czej ja ko śro -
dek do brze skon stru owa ne go se tu win
do zróż ni co wa ne go, kil ku da nio we go po sił ku. Ta kie
wła śnie zro bił na mnie wra że nie Ale xan der Ga djiev
(II na gro da). Je go in ter pre ta cje krót szych utwo rów,
a szcze gól nie so na ty by ły do sko na łe.

Ko lej ne otwar te przez mnie wi no to kla sycz ne
fran cu skie bor do. Tru nek, w któ rym tak wie le za le -
ży od wi nia rza oraz od je go umie jęt no ści two rze nia
ide al ne go ku pa żu. Ta kie wra że nie zro bił na mnie
Kyohei So ri ta (II na gro da) z Ja po nii. Od no si ło się
wra że nie, że w cza sie
gra nia kon cer tu pa no -
wał nie tyl ko nad swo -
im wy stę pem, ale
nad wszyst kim: or -
kie strą, in stru -
men tem, ale też
nad słu cha cza mi.

Wresz cie bez -
sprzecz ny nu mer je -
den – Bru ce Liu.
Nie bę dę pi sał tu taj
dla cze go wy bra łem
Por to Vin ta ge.
Po wiem je dy nie, że jest
to mo je ulu bio ne słod kie
wi no, któ re z cza sem sta je się
co raz lep sze, a je go 30–40 let -
nie eg zem pla rze ma ją w so bie
wszyst ko: zło żo ność, po tę gę
i z ca łą pew no ścią moż na je na -
zwać wi na mi kon tem pla cyj ny mi.
Po dob nie Bru ce był dla mnie
naj bar dziej doj rza łym i w peł ni
ukształ to wa nym pia ni stą, któ ry
jesz cze przez dzie się cio le cia
bę dzie cie szyć pu blicz -
ność swo imi wy stę -
pa mi.

Opi su jąc jed nak
mo je uczu cia to wa rzy szą ce wszyst kim na gro dzo -
nym, nie mo gę so bie po zwo lić na nie wspo mnie nie
o Evie Ge vor gy an, choć nie otrzy ma ła ona żad ne -
go wy róż nie nia. Wsłu chu jąc się w jej wy stęp, od ra -
zu przy po mniał mi się ostat nio prze ze mnie
de gu sto wa ny pi not no ir z Ta sma nii o na zwie Pe pik,
pro du ko wa ny przez cze skie go pro du cen ta (stąd na -
zwa) na tym koń cu świa ta. De li kat ność, zwiew ność
i ete rycz ność te go wi na, po łą czo na z je go zde cy do -
wa ną, jak na pi no ta, owo co wo ścią po ru szy ła mnie,
bo tak wła śnie po strze ga łem wy stę py Evy Ge vor gy -

an. Jej mło dość, de li kat ność oraz emo cjo nal ność
nada wa ły jej wy ko na niom po wie wu ży wio ło wo ści
i au ten tycz no ści.

Na tym dość sze ro kim wy bo rze win mógł bym po -
prze stać, ale jest jesz cze je den bez sprzecz ny zwy -
cięz ca te go kur su – for te pian fir my Fa zio li. Ta wło ska
ma nu fak tu ra po wsta ła do pie ro w 1981 ro ku, jej in -
stru men ty za de biu to wa ły na Kon kur sie Cho pi now -
skim 11 lat te mu, a w tym ro ku aż 3 lau re atów (w tym
zwy cięz ca) na nich gra li. Od po czy wa jąc od mu zy ki
po waż nej, moż na też po słu chać ja kie cu da wy czy nia
Her bie Han cock wła śnie na tym in stru men cie. Tu taj
wy bór wi na wy da je się rów nie oczy wi sty

– wło ski tru nek, któ ry też po -
wstał do pie ro w dru giej po -
ło wie XX wie ku i stał się
w krót kim cza sie mię dzy -
na ro do wą gwiaz dą. To
do kład nie w 1968 ro ku
po wstał pierw szy rocz nik
Sassicaia – su per to ska -
na, wi na po wsta łe go
z bor do skich od mian
wi no gro na w ser cu To -
ska nii zdo mi no wa nej
przez san gio ve se.

Czyż ta róż no rod -
ność nie jest pięk na?

Czy w niej do pie ro nie ro dzi
się coś ge nial ne go? Czy nie war -

to two rzyć, łą czyć i bu do wać
wspól nie, a nie eli mi no wać, wy klu -
czać, po słu gi wać się je dy nie tyl ko
słusz ny mi kon cep cja mi? Chy ba się
roz ma rzy łem, ale mia łem do te go
po wo dy… ge nial ne wi na, ge nial na
mu zy ka, ge nial ni wy ko naw cy…

Dla te go z oka zji na cho dzą ce go
No we go Ro ku 2022 ży czę wam

zdro wia, spo ko ju, jak naj -
wię cej suk ce sów na
ni wie pry wat nej i za wo -

do wej, ale tak że po zy -
tyw nych unie sień, któ re po zwo lą wam ode rwać się
jak naj czę ściej i na jak na dłu żej od sza rej rze czy wi -
sto ści. Prze żyj my wie le od lo tów, bo jak ma wiał
William Szek spir „Je ste śmy z te go sa me go ma te ria -
łu co na sze sny”. Po sta raj my się nie po rzu cać na -
dziei na in ny, lep szy świat, cho ciaż nie bę dzie to
ła twe.

Prze my sław Mich na
XXXVI WAM
13.11.2021
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Z da rza ło się, że w „Skal pe lu” pre zen to wa ne by -
ły syl wet ki człon ków na szej spo łecz no ści, któ -

rych osią gnię cia prze kra cza ją prze cięt ne stan dar dy.
Mo że war to do tej tra dy cji wró cić.

Do na pi sa nia te go ar ty ku łu skło ni ła mnie pod nio -
sła uro czy stość nada nia przez Se nat Aka de mii Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go Jó ze fa Pił sud skie go
w War sza wie naj wyż szej god no ści aka de mic -
kiej – Dok to ra ho no ris cau sa płk. w st. spocz. prof.
dr. hab. n. med. Krzysz to fo wi Klu kow skie mu, któ -
ry jest na ukow cem wy so kiej kla sy, uzna nym w kra -
ju i na świe cie spe cja li stą w za kre sie fi zjo lo gii
wy sił ku, me dy cy ny lot ni czej i ko smicz nej, me dy cy -
ny spor to wej oraz re ha bi li ta cji me dycz nej. Uro czy -
stość, w któ rej mia łem za szczyt uczest ni czyć
od by ła się 18 paź dzier ni ka br. z peł nym ce re mo nia -
łem aka de mic kim przy udzia le licz nie przy by łych
rek to rów, pro rek to rów i dzie ka nów uczel ni cy wil -
nych i woj sko wych z War sza wy i in nych miast oraz
wy so kich ran gą przed sta wi cie li in sty tu cji i to wa -
rzystw na uko wych. Oczy wi ście nie mo gło za brak -
nąć pierw sze go i je dy ne go na sze go ko smo nau ty
gen. Mi ro sła wa Her ma szew skie go.

Był to już dru gi ta ki naj wyż szy ty tuł aka de mic ki,
któ rym zo stał uho no ro wa ny pro fe sor Krzysz tof Klu -
kow ski, bo wiem 26 wrze śnia 2013 ro ku w cza sie
inauguracji ro ku aka de mic kie go, któ ra od by wa ła się
w słyn nej Au li Le opol di na Uni wer sy te tu Wro cław -
skie go, zo stał Mu nada ny ty tuł Dok to ra ho no ris
cau sa Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go we Wro -
cła wiu. Rów nież w tej wspa nia łej uro czy sto ści mia -
łem za szczyt uczest ni czyć ja ko je den z trzech
re cen zen tów do rob ku Pro fe so ra.

Uzna łem za tem, że war to przy bli żyć czy tel ni kom
„Skal pe la”, zwłasz cza młod szym ko le żan kom i ko -
le gom, do ro bek na uko wy i osią gnię cia za wo do we
Pro fe so ra Klu kow skie go, ab sol wen ta Woj sko wej
Aka de mii Me dycz nej i człon ka na szej spo łecz no ści.

Krzysz tof Sta ni sław Klu kow ski uro dził się
28 wrze śnia 1945 r. w Prze my ślu, gdzie w 1963
ukoń czył na ukę i zdał ma tu rę w Li ceum Ogól no -
kształ cą cym im. J. Sło wac kie go. Od naj wcze śniej -
szych lat Je go pa sją stał się sport. W cza sach
szkol nych upra wiał trój skok (był mi strzem szkół

śred nich woj. rze szow skie go oraz wi ce mi strzem ju -
nio rów Federacji Ko le jarz), pił kę siat ko wą i ko szy -
ków kę. Ak tyw ność spor to wa nie prze szka dza ła Mu
w na uce, gdyż mi mo du żej kon ku ren cji, zdał eg za -
mi ny wstęp ne i roz po czął w 1963 ro ku stu dia
na Wy dzia le Le kar skim Woj sko wej Aka de mii
Medycznej w Ło dzi, któ re ukoń czył w 1969 ro ku
z 3. lokatą. W cza sie stu diów upra wiał ko szy ków kę
w WKS „Orzeł” i lek ko atle ty kę w AZS Łódź, wy stę -
po wał w re pre zen ta cji rocz ni ka i Uczel ni w trój sko -
ku (mistrz uczel ni woj sko wych 1963), trój bo ju
woj sko wym, pił ce siat ko wej i ko szy ków ce. Bę dąc
jesz cze na V ro ku stu diów w WAM, po uzy ska niu
zgo dy Rek to ra, roz po czął stu dia za ocz ne w Aka de -
mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go w War sza wie, któ re
ukoń czył w 1971 ro ku, co zbie gło się z ukoń cze -
niem sta żu po dy plo mo we go w CSK CKP WAM
w War sza wie, któ ry od by wał od 1969 ro ku. Ja ko ab -
sol went Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej z wy so -
ką, 3. lo ka tą, por. lek. Krzysz tof Klu kow ski w dro dze
wy róż nie nia zo stał skie ro wa ny do Woj sko we go
Instytutu Me dy cy ny Lot ni czej w War sza wie, zna ko -
mi tej, zna nej w świe cie pla ców ki na uko wej, w któ -
rej miał wszyst kie moż li we w ów cze snych cza sach
wa run ki do roz wo ju za wo do we go i na uko we go, któ -
re efek tyw nie wy ko rzy stał. Tra fił tam na zna ko mi tych
mi strzów, któ rzy po tra fi li ukie run ko wać za in te re so -
wa nia mło de go adep ta na uki.

Roz po czął swo ją pra cę w Pra cow ni Wy dol no ści
Fi zycz nej Za kła du Pa to fi zjo lo gii Lot ni czej. Na efek -
ty nie trze ba by ło dłu go cze kać, gdyż już po trzech
la tach, w 1974 ro ku obro nił roz pra wę dok tor ską,
tematem któ rej by ła to le ran cja czyn ni ków śro do wi -
ska lo tu i wy dol no ści fi zycz nej pi lo tów z nad wa gą.
W la tach na stęp nych kon ty nu ował i roz wi jał swo je
za in te re so wa nia fi zjo lo gią wy sił ku ze szcze gól nym
uwzględ nie niem spe cy fi ki lot nic twa i ko smo nau ty -
ki. Oprócz ba dań w ma cie rzy stym Za kła dzie Pa to fi -
zjo lo gii Lot ni czej pro wa dził kon sul ta cje i spra wo wał
nad zór me ry to rycz ny nad dzia łal no ścią dwóch woj -
sko wych ośrod ków szko le nio wo -kon dy cyj nych dla
pi lo tów w Za ko pa nem (Gro nik) oraz w Mrą go wie.
Do świad cze nia zdo by te w tej dzia łal no ści by ły przy -
dat ne do opra co wa nia pro gra mu tre nin gów dla pol -

Uroczystości
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Poznajmy sylwetkę jednego z luminarzy
polskiej medycyny w naszym środowisku
lekarzy wojskowych

Mot to (pa ra fra za wła sna): in nych chwa li cie, swo ich nie zna cie,
sa mi nie wie cie, ko go po sia da cie
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skich kan dy da tów na ko smo nau tów, gdyż w 1976
ro ku kpt. dr n. med. Krzysz tof Klu kow ski zo stał po -
wo ła ny przez Ko men dan ta In sty tu tu, wy bit ne go na -
ukow ca i spe cja li stę me dy cy ny lot ni czej
i ko smicz nej, płk. prof. dr hab. Sta ni sła wa Ba rań -
skie go do nie wiel kie go gro na naj wy bit niej szych pol -
skich le ka rzy lot ni czych, któ rych za da niem by ło
wy se lek cjo no wa nie spo śród pi lo tów my śliw skich
kan dy da tów i wy ty po wa nie do lo tów ko smicz nych
pol skich ko smo nau tów oraz przy go to wa nie eks pe -
ry men tów me dycz nych i psy cho lo gicz nych. By ło to
wiel kie wy zwa nie, ale tak że wy róż nie nie i uzna nie
dla osią gnięć i do rob ku mło de go na ukow ca, a tak -
że nie zwy kła przy go da, nie tyl ko na uko wa. Doktor
Klu kow ski brał ak tyw ny udział w opra co wa niu me -
tod i re ali za cji kom plek su ba dań oraz tre nin gów
spe cja li stycz nych pol skich kan dy da tów na ko smo -
nau tów, któ re po zwo li ły na wy se lek cjo no wa nie tych
naj lep szych, oraz bez po śred nio nad zo ro wał przy -
go to wa nia kan dy da tów do lo tu ko smicz ne go za rów -
no w Pol sce, jak i w cza sie krót kie go cy klu
przy go to wań w Gwiezd nym Mia stecz ku pod Mo -
skwą. Z gru py po nad sie dem dzie się ciu pi lo tów my -
śliw skich naj wyż szej kla sy, po pierw szym eta pie
se lek cji, pod bez po śred nią opie kę dr. Klu kow skie -
go tra fi ło szes na stu z nich. Po in ten syw nych trzy -
mie sięcz nych tre nin gach prze pro wa dzo nych
w Pol sce, wy se lek cjo no wa no czte rech, któ rzy
pod Je go opie ką tra fi li na dal sze ba da nia i te sty spe -
cjal ne do Gwiezd ne go Mia stecz ka. Wszy scy czte rej
kan dy da ci po przej ściu osta tecz nych te stów kwa li -
fi ka cyj nych otrzy ma li zgo dę na udział w lo tach ko -
smicz nych, co by ło naj lep szym do wo dem
do sko na ło ści opra co wa ne go cy klu przy go to wań,
gdyż te sto wa ni rów no le gle kan dy da ci z NRD i Cze -
cho sło wa cji nie osią gnę li tak do bre go re zul ta tu.

Wy bit ne za słu gi dr. Klu kow skie go w tej dzie dzi -
nie zo sta ły do ce nio ne, gdyż po uda nym lo cie ko -

smicz nym mjr. Mi ro sła wa Her ma szew skie go zo stał
On od zna czo ny Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru
Odrodzenia Pol ski, co dla mło de go ofi ce ra (32 la ta)
by ło nie spo ty ka nym wy róż nie niem.

Efek tem in ten syw nej dzia łal no ści na uko wej
dr. Klu kow skie go by ło przy go to wa nie roz pra wy ha -
bi li ta cyj nej po świę co nej zmia nom wy dol no ści
fizycznej z wie kiem, na pod sta wie któ rej i ko lo kwium
ha bi li ta cyj ne go Ra da Na uko wa WIML w 1984 ro ku
nada ła Mu sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go na uk
me dycz nych. Po po wro cie z dwu let nie go po by tu
na kontr ak cie z me dy cy ny lot ni czej w Szko le Śmi -
głow co wej w Li bii, zo stał w 1985 ro ku kie row ni kiem
Ze spo łu Od no wy Bio lo gicz nej w WIML, a funk cję tę
peł nił do ro ku 1994. W la tach 1993–94 peł nił z wy -
bo ru funk cję prze wod ni czą ce go Ra dy Na uko wej
WIML (ma ją cej peł ne upraw nie nia uni wer sy tec kie).
W tym sa mym 1994 ro ku płk dr hab. n. med. Krzysz -
tof Klu kow ski otrzy mał ty tuł pro fe so ra na uk me dycz -
nych z rąk Pre zy den ta RP Le cha Wa łę sy. W 1995
ro ku ob jął sta no wi sko za stęp cy ko men dan ta In sty -
tu tu ds. na uko wych, a w 1997 ro ku zo stał je go
Komendantem. Funk cję tę peł nił do 2002 ro ku.

W cza sie kie ro wa nia Woj sko wym In sty tu tem Me -
dy cy ny Lot ni czej przez prof. Klu kow skie go zo sta ły
na wią za ne, z je go ini cja ty wy, licz ne kon tak ty na uko -
we z wie lo ma zna czą cy mi ośrod ka mi me dy cy ny lot -
ni czej państw NATO (był człon kiem i eks per tem
Pa ne lu Czyn nik Ludz ki i Me dy cy na RTO
NATO – jako „se nior mem ber”) oraz mię dzy na ro do -
wy mi agen da mi lot nic twa cy wil ne go.

W 2003 ro ku płk Klu kow ski za koń czył za wo do -
wą służ bę woj sko wą. Mi mo, że od 18 lat nie no si już
mun du ru, utrzy mu je kon tak ty z in sty tu cja mi woj sko -
wy mi, cie sząc się w spo łecz no ści woj sko wej,
zwłasz cza w śro do wi sku woj sko wej służ by zdro wia
oraz wśród lot ni ków, wy so kim au to ry te tem i po pu -

Profesor Klukowski składa w imieniu nowo
mianowanych profesorów podziękowania na ręce
Prezydenta RP Lecha Wałęsy (24.01.1994)

Dowódca Sił Powietrznych gen. dyw. pilot
Jerzy Gotowała wręcza białą broń z okazji 65-lecia
WIML (19.11.1993)
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lar no ścią, a wśród nie licz ne go już w na szym kra ju
gro na spe cja li stów me dy cy ny lot ni czej i ko smicz nej
jest cią gle zna czą cym au to ry te tem. Jest rów nież wy -
so ko ce nio nym spe cja li stą na fo rum mię dzy na ro do -
wym, cze go wy mow nym do wo dem by ło
po wie rze nie prof. Klu kow skie mu wy gło sze nia wy -
kła du ple nar ne go (Al lard Lec tu re) w ro ku 2005
w War sza wie na Świa to wym Kon gre sie Me dy cy ny
Lot ni czej i Ko smicz nej (ICASM). Wy kład ten do ty -
czył za gad nień gra nic to le ran cji or ga ni zmu czło wie -
ka w skraj nych wa run kach nie do tle nie nia, gra wi ta cji
oraz lo tów mię dzy pla ne tar nych. Mię dzy in ny mi
przy po mnia ny zo stał wkład do na uki świa to wej wiel -
kich Po la ków oraz re kor dy pol skich lot ni ków. Ta ki
wy kład trak to wa ny jest ja ko naj wyż sze wy róż nie nie
ho no ro we (na gra dza ne spe cjal nym me da lem) dla
le ka rza lot ni cze go.

God nym pod kre śle nia by ły sil ne wię zy emo cjo -
nal ne prof. Klu kow skie go z oj cem Jó ze fem, żar li -
wym pa trio tą, bo ha te rem walk wrze śnio wych
o Prze myśl oraz żoł nie rzem 27. Dy wi zji Wo łyń skiej
AK. To oj ciec Jó zef po pie rał w peł ni za in te re so wa -
nia spor to we sy na oraz był zwo len ni kiem sta ra nia
się Je go o przyjęcie do pre sti żo wej uczel ni, ja ką by -
ła Woj sko wa Aka de mia Me dycz na w Ło dzi.

Po że gna nie z mun du rem nie prze rwa ło ka rie ry
na uko wej, or ga ni za cyj nej i dy dak tycz nej prof. Klu -
kow skie go. W tym sa mym, 2003 ro ku roz po czął
pra cę ja ko pro fe sor zwy czaj ny w Aka de mii Wy cho -
wa nia Fi zycz ne go Jó ze fa Pił sud skie go w War sza -
wie, po cząt ko wo w In sty tu cie Tu ry sty ki i Re kre acji,
a na stęp nie w la tach 2005–2006 ja ko kie row nik Ka -
te dry Fi zjo lo gii i Bio che mii na Wy dzia le Wy cho wa -
nia Fi zycz ne go. W la tach 2003–2005 peł nił funk cję
pro rek to ra ds. pro mo cji i spor tu. W 2006 ro ku zmie -
nił wy dział i zo stał kie row ni kiem Ka te dry Fi zjo te ra -
pii na Wy dzia le Re ha bi li ta cji. W 2011 ro ku prof.
Klu kow ski za koń czył pra cę w AWF w War sza wie

i roz po czął dzia łal ność dy dak tycz ną i na uko wą
w Wyż szej Szko le Fi zjo te ra pii we Wro cła wiu, był
rów nież za trud nio ny w In sty tu cie Opto elek tro ni ki
Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej w War sza wie ja ko
pra cow nik na uko wy i nie eta to wy peł no moc nik Rek -
to ra ds. wdra ża nia no wych tech no lo gii bio me dycz -
nych.

War to wspo mnieć, że w ro ku 1996 de cy zją MON
prof. Klu kow ski zo stał wy zna czo ny na prze wod ni -
czą ce go ko mi sji ds. roz for mo wa nia WIHE i włą cze -
nia nie któ rych za kła dów do Ka te dry Hi gie ny WAM
w Ło dzi. Wbrew ocze ki wa niu nie któ rych wy so ko po -
sta wio nych de cy den tów woj sko wych, ko mi sja
nie po par ła wnio sku o roz for mo wa nie (prak tycz nie
li kwi da cję) In sty tu tu, spra wę po parł szef Służ by
Zdro wia WP gen. bryg. dr med. An drzej Ka li wosz -
ka, co uchro ni ło prof. Klu kow skie go przed przy kry -
mi kon se kwen cja mi służ bo wy mi.

Profesor dr hab. n. med. Krzysz tof Klu kow ski jest
au to rem lub współ au to rem po nad 200 pu bli ka cji na -
uko wych w cza so pi smach kra jo wych i za gra nicz -
nych oraz 8 pod ręcz ni ków, a głów ny mi kie run ka mi
Je go ak tyw no ści na uko wej by ły: me dy cy na lot ni cza
i ko smicz na, fi zjo lo gia wy sił ku, kul tu ra fi zycz na
w woj sku, me dy cy na spor tu, re ha bi li ta cja me dycz -
na i pro mo cja zdro wia. Pro wa dził ba da nia do ty czą -
ce kon dy cyj ne go przy go to wa nia pi lo tów do lo tów,
zmian zdol no ści wy sił ko wej z wie kiem, me to dy ki
ba dań spraw no ści i wy dol no ści fi zycz nej, od no wy
bio lo gicz nej oraz pro mo cji zdro wia pi lo tów w aspek -
cie ak tyw no ści fi zycz nej.

Do naj waż niej szych osią gnięć ba daw czych prof.
Klu kow skie go moż na za li czyć mo dy fi ka cję i do bór te -
stów spraw no ści fi zycz nej do oce ny zdol no ści pi lo tów
do służ by, opra co wa nie za sad wy trzy ma ło ścio we go
tre nin gu zdro wot ne go dla pi lo tów, opra co wa nie i ak -
tu ali za cja norm wy dol no ści fi zycz nej pi lo tów oraz
opra co wa nie me to dy ki do bo ru ob cią żeń wy sił ko wych
w te stach sub mak sy mal nych. Do istot ne go do rob ku
na uko we go, ma ją ce go du że zna cze nie prak tycz ne dla
pro fi lak ty ki zdro wot nej i me dy cy ny, nie tyl ko lot ni czej,
na le ży za li czyć ba da nia nad czyn ni ka mi ry zy ka cho -
rób cy wi li za cyj nych u pi lo tów o ma łej ak tyw no ści i wy -
dol no ści fi zycz nej, dłu go fa lo we ba da nia zmian
zdol no ści wy sił ko wej z wie kiem, opra co wa nie me to -
dy ki ba dań wy sił ko wych w umiar ko wa nym nie do tle -
nie niu wy so ko ścio wym oraz opra co wa nie za sad
od no wy bio lo gicz nej dla per so ne lu la ta ją ce go. Do in -
te re su ją cych i uni kal nych wie lo ośrod ko wych ba dań
moż na za li czyć ba da nia spon dy lo go nio me trycz ne po -
zwa la ją ce na pre cy zyj ną iden ty fi ka cję po akro ba cyj -
nych za bu rzeń czyn no ścio wych u pi lo tów w wy ni ku
zmian prze cią że nio wych krę go słu pa oraz ba da nie
sku tecz no ści me tod fi zjo te ra peu tycz nych w za po bie -

Ppor. Józef Klukowski (żołnierz 27. Wołyńskiej
Dywizji AK) przed Grobem Nieznanego Żołnierza
z synem Krzysztofem i dowódcą Garnizonu
Warszawa gen. bryg. Janem Klejszmitem (2002)
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ga niu i le cze niu tych za bu rzeń. Wnio ski z tych ba dań
umoż li wi ły opra co wa nie od po wied nich za le ceń, któ re
po zwa la ją na ogra ni cze nie te go ty pu zmian i za pew -
nia ją utrzy my wa nie przez pi lo tów wy ko nu ją cych lo ty
akro ba cyj ne i wal ki po wietrz ne wy so kiej spraw no ści
za wo do wej.

Z in nych opu bli ko wa nych osią gnięć na uko wych
prof. Klu kow skie go do ty czą cych me dy cy ny lot ni -
czej i me dy cy ny trans por tu moż na wspo mnieć
o pro ble ma ty ce ze spo łów bó lo wych krę go słu pa
u pi lo tów woj sko wych sa mo lo tów od rzu to wych,
ana li zie wy pad ków w lot nic twie woj sko wym i cy wil -
nym, wpły wie nie ko rzyst nych czyn ni ków śro do wi -
ska lo tu na spraw ność psy cho fi zycz ną per so ne lu
lot ni cze go, ro li czyn ni ka ludz kie go w bez pie czeń -
stwie lo tów na pod sta wie do świad czeń lot nic twa
woj sko we go, aspek tów me dycz nych ba da nia wy -
pad ków lot ni czych, spe cy fi ki po dró ży lot ni czych
osób star szych, wpły wu prze lo tów dłu go dy stan so -
wych na zdol ność wy sił ko wą spor tow ców oraz wy -
bra nych za gad nie niach fi zjo lo gicz no -me dycz nych
spor tów lot ni czych. Dwie pu bli ka cje do ty czą tak że
me dy cy ny wy so ko gór skiej, w tym ak tyw no ści fi -
zycz nej na du żej wy so ko ści oraz tre nin gu fi zycz ne -
go spor tow ców w wa run kach wy so ko gór skich.

Du ża część pu bli ka cji prof. Klu kow skie go do ty -
czy kul tu ry fi zycz nej i me dy cy ny spor to wej służb
mun du ro wych, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
żoł nie rzy sił zbroj nych, w tym oczy wi ście wojsk lot -
ni czych. Pro ble ma ty ka ta jest bar dzo waż na dla woj -
ska, gdyż tyl ko zdro wi i spraw ni fi zycz nie żoł nie rze
mo gą wy ko ny wać do brze za da nia bo jo we. Wśród
licz nych pu bli ka cji do ty czą cych tej pro ble ma ty ki
na szcze gól ną uwa gę za słu gu je opra co wa nie pro -
jek tu jed no li te go sys te mu wy cho wa nia fi zycz ne go
oraz te stów spraw no ści fi zycz nej dla per so ne lu la -
ta ją ce go, zna cze nie wskaź ni ków spraw no ści fi zycz -
nej i zdol no ści wy sił ko wej w ada pta cji za wo do wej
pi lo tów, zna cze nie spraw no ści spe cjal nych pi lo tów
oraz ba da nia wy dol no ści ana ero bo wej mło dych
pilotów-podchorążych WSOSP i kan dy da tów do lot -
nic twa woj sko we go. Kil ka pu bli ka cji o cha rak te rze
prze glą do wym do ty czy m.in. ro li na uk o kul tu rze
fizycznej w dok try nie obron nej państw za chod nich,
kształ ce nia spe cja li stów wy cho wa nia fi zycz ne go
i spor tu dla po trzeb sił zbroj nych w róż nych pań -
stwach świa ta, edu ka cji fi zycz nej w Woj sku Pol skim
w la tach 1918–1996 i ro li woj sko wych ośrod ków
szko le nio wo -kon dy cyj nych w ki ne zy te ra pii i ki ne zy -
pro fi lak ty ce prze cią żeń ukła du ru chu per so ne lu la -
ta ją ce go. Wśród pu bli ka cji do ty czą cych ogól nie
służb mun du ro wych zwra ca ją uwa gę do ty czą ce
m.in.: me tod tre nin gu psy cho fi zycz ne go w for ma -
cjach obron nych, do ty czą cych psy chicz nych i zdro -

wot nych uwa run ko wań zdol no ści do służ by funk -
cjo na riu szy tych for ma cji, przy go to wa nia psy cho fi -
zycz ne go oraz kształ to wa nia umie jęt no ści
nie zbęd nych w dzia ła niach in ter wen cyj nych i ra tun -
ko wych służb mun du ro wych, wpły wu prze lo tów dłu -
go dy stan so wych na spraw ność psy cho fi zycz ną
żoł nie rzy, wpły wu bar dzo dłu gich ćwi czeń i nie do -
stat ku snu na spraw ność fi zycz ną zdro wych lu dzi,
spraw no ści fi zycz nej ko biet w świe tle po trzeb służ -
by woj sko wej, wy bra nych za gad nień me dy cy ny
spor to wej w woj sku oraz ogra ni cze nia spraw no ści
psy cho fi zycz nej żoł nie rzy wy ko nu ją cych za da nia
w skraj nych wa run kach ter micz nych śro do wi ska.

Pro fe sor Klu kow ski po sia da tak że bo ga ty do ro -
bek na uko wy do ty czą cy ogól nie kul tu ry fi zycz nej,
spor tu wy czy no we go, fi zjo lo gii wy sił ku, re ha bi li ta cji
i pro mo cji zdro wia nie tyl ko w aspek cie obron no ści.
Je go pu bli ka cje do ty czą m.in.: zdol no ści wy sił ko -
wej w róż nym wie ku, zmian czyn no ścio wych or ga -
ni zmu w sta nach bez czyn no ści ru cho wej, te stów
czyn no ścio wych spe cy ficz nych dla osób nie peł no -
spraw nych, wy bra nych za gad nień me dy cy ny i psy -
cho lo gii spor tu, ak tyw no ści ru cho wej na du żych
wy so ko ściach, oce ny prób wy sił ko wych i to le ran cji
wy sił ku, re kre acji ru cho wej w od nie sie niu do tre nin -
gu zdro wot ne go z punk tu wi dze nia pro mo cji zdro -
wia, za bu rzeń świa do mo ści pod czas sko ków
spa do chro no wych, me cha ni zmów ada pta cji do wy -
sił ków fi zycz nych o róż nym cha rak te rze oraz me dy -
cy ny ak tyw no ści fi zycz nej. Istot na część do rob ku
na uko we go pro fe so ra Klu kow skie go do ty czy
rehabilitacji. Na le żą tu m.in. opu bli ko wa ne opra co -
wa nia do ty czą ce spor tu osób nie peł no spraw nych,
re ha bi li ta cji w cho ro bach na czyń ob wo do wych, re -
ha bi li ta cji po ura zach gło wy, szcze gól nie po ura -
zach czasz ko wo -mó zgo wych i ura zach pnia mó zgu,
terapii fi zy kal nej w re ha bi li ta cji po ura zach spor to -
wych, a tak że ba da nia nad oce ną ja ko ści ży cia pa -
cjen tów po prze by tej śpiącz ce po ura zo wej oraz
współ udział w opra co wa niu pierw sze go „Słow ni ka
fi zjo te ra pii”.

Prof. Klu kow ski po sia da rów nież zna czą cy do ro -
bek dy dak tycz ny. Ja ko na uczy ciel aka de mic ki pro wa -
dził wy kła dy i se mi na ria na stu diach li cen cjac kich
i ma gi ster skich na kie run ku tu ry sty ka i re kre acja (me -
dy cy na po dró ży, me dy cy na spor tu, fi zjo lo gia czło wie -
ka, fi zjo lo gia wy sił ku, far ma ko lo gia) oraz na kie run ku
fi zjo te ra pia (fi zjo te ra pia ogól na, pod sta wy fi zjo te ra pii
kli nicz nej, fi zjo lo gia wy sił ku, far ma ko lo gia). Wy kła dy
te pro wa dził w Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go
J. Pił sud skie go w War sza wie, Pu ław skiej Szko le Wyż -
szej, Olsz tyń skiej Szko le Wyż szej im. J. Ru siec kie go
w Olsz ty nie i w Wyż szej Szko le Fi zjo te ra pii we Wro -
cła wiu. W AWF w War sza wie pro wa dził rów nież wy -
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kła dy na stu diach dok to ranc kich. W Woj sko wym In -
sty tu cie Me dy cy ny Lot ni czej pro wa dził wy kła dy z me -
dy cy ny lot ni czej i od no wy bio lo gicz nej na stu diach
po dy plo mo wych. Rów nież w ra mach stu diów po dy -
plo mo wych opra co wał cykl ar ty ku łów z me dy cy ny
spor to wej w ra mach kur su ABC dla le ka rzy spor to -
wych, któ re od sied miu lat są pu bli ko wa ne w Me di cal
Tri bu ne. Był kie row ni kiem po nad dwu stu prac dy plo -
mo wych li cen cjac kich i ma gi ster skich.

Zna ko mi tym i wiel ce wy mow nym przy kła dem
osią gnięć dy dak tycz nych, a tak że tro ski o roz wój
na uko wy mło dej ka dry jest pro mo tor stwo 19 dok to -
ra tów z dzie dzi ny na uk me dycz nych i na uk o kul tu -
rze fi zycz nej. Świad czy to nie tyl ko o za mi ło wa niu
do dy dak ty ki, lecz jest naj lep szym do wo dem, że
Pro fe sor jest nie tyl ko zna ko mi tym na uczy cie lem,
ale tak że Mi strzem dla mło dych adep tów na uki.
Dodatkowym do wo dem świad czą cym o ta len cie dy -
dak tycz nym jest au tor stwo lub współ au tor stwo
8 pod ręcz ni ków. Prof. Klu kow ski był rów nież ini cja -
to rem i ko or dy na to rem se rii wy daw ni czej pod ręcz -
ni ków dla kie run ku fi zjo te ra pia po pa tro na tem
Ko mi te tu Re ha bi li ta cji, Kul tu ry Fi zycz nej i In te gra cji
Spo łecz nej PAN, któ re wy da wał cy klicz nie PZWL.

O wy so kiej po zy cji pro fe so ra Klu kow skie go
w śro do wi sku na uko wym świad czą po niż sze da ne
przed sta wia ją ce licz by wy ko na nych przez Nie go re -
cen zji: 29 re cen zji w po stę po wa niu o nada nie ty tu -
łu na uko we go pro fe so ra, 32 w prze wo dach
ha bi li ta cyj nych, ok. 100 re cen zji dok to ra tów, re cen -
zje wy daw ni cze 8 mo no gra fii ha bi li ta cyj nych, pię ciu
pod ręcz ni ków aka de mic kich, licz ne re cen zje ar ty -
ku łów do cza so pism na uko wych (prof. Klu kow ski
jest od wie lu lat sta łym re cen zen tem 9 cza so pism
na uko wych kra jo wych i za gra nicz nych, rów nież
z IF). Do te go wy ka zu na le ży rów nież do dać licz ne
re cen zje wnio sków pro jek tów ba daw czych, eks per -
ty zy oraz opi nie pro jek tów do ku men tów róż nych in -
sty tu cji woj sko wych i cy wil nych. Po wie rza nie
pro fe so ro wi Klu kow skie mu tych od po wie dzial nych
za dań jest zna ko mi tym do wo dem uzna nia dla Je go
pro fe sjo na li zmu, wie dzy i po zy cji na uko wej.

Nie są to je dy ne do wo dy bar dzo wy so kiej po zy -
cji Pa na pro fe so ra w śro do wi sku na uko wym. Do na -
stęp nych zna czą cych prze sła nek na le ży za li czyć
Je go udział w or ga ni za cjach na uko wych kra jo wych
i mię dzy na ro do wych oraz w ko mi te tach re dak cyj -
nych cza so pism na uko wych. Prof. Klu kow ski jest
od 2001 ro ku człon kiem rze czy wi stym Mię dzy na ro -
do wej Aka de mii Me dy cy ny Lot ni czej i Ko smicz nej
(IAASM), a od 1994 ro ku Mię dzy na ro do we go To wa -
rzy stwa Ki ne ty ki Spor tu. W la tach 1991–2003 re pre -
zen to wał Pol skę w Mię dzy na ro do wej Ra dzie Spor tu
Woj sko we go (w Sta łej Ko mi sji Me dy cy ny Spor to -

wej), w la tach 1995–2002 był de le ga tem Ko mi sji Fi -
zjo lo gicz no -Me dycz nej Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji
Lot ni czej, a przez 11 lat (1992–2003) po sia dał
upraw nie nia za gra nicz ne go eg za mi na to ra me dycz -
ne go pi lo tów lot nic twa cy wil ne go Ka na dy.

Od 2003 ro ku Pro fe sor jest człon kiem Ko mi te tu
Re ha bi li ta cji, Kul tu ry Fi zycz nej i In te gra cji Spo łecz -
nej PAN (2016–2020 prze wod ni czą cy), w la -
tach 1987–89 i 1996–98 był człon kiem Ko mi sji
Bio lo gii i Me dy cy ny Ko smicz nej Ko mi te tu Ba dań Ko -
smicz nych i Sa te li tar nych PAN, w la tach 1987–1993
za sia dał w Ko mi te cie Na uk o Kul tu rze Fi zycz nej
PAN. W la tach 1998–2001 był człon kiem Ra dy Wyż -
sze go Szkol nic twa Woj sko we go i Na uki MON,

25-lecie lotu pierwszego Polaka w Kosmos
– uroczystość jubileuszowa w galerii Porczyńskich;
Aleksiej Leonow i Mirosław Hermaszewski
(27.06.2003)

Spotkanie z pierwszą astronautką Kanady
dr Robertą Bondar w Base Borden
w Ontario (1993)
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był rów nież eks per tem Pol skiej ko mi sji Akre dy ta cyj -
nej oraz człon kiem Sek cji Zdro wia Pu blicz ne go
i Kul tu ry Fi zycz nej Ko mi te tu Ba dań Na uko wych.
Od 1996 ro ku jest człon kiem i współ za ło ży cie lem
Sek cji Woj sko wej Kul tu ry Fi zycz nej Pol skie go To wa -
rzy stwa Na uk o Kul tu rze Fi zycz nej (w la tach 1995–
2003 był jej pre ze sem). Na le ży rów nież do:
Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Spor to wej (w la -
tach 1994–96 peł nił funk cję wi ce pre ze sa, w la -
tach 2003–5 był pre ze sem, od 2013 jest ho no ro wym
człon kiem To wa rzy stwa), Pol skie go To wa rzy stwa
Me dy cy ny Lot ni czej, Pol skie go To wa rzy stwa Re ha -
bi li ta cji oraz Pol skie go To wa rzy stwa Na uko we go
Czło wiek w Eks tre mal nych Wa run kach.

Pro fe sor Klu kow ski w la tach 2005–2007 był re -
dak to rem na czel nym cza so pi sma Phy si cal Edu ca -
tion and Sport, był i jest tak że człon kiem Rad
Re dak cyj nych, Rad Pro gra mo wych i Rad Na uko -
wych je de na stu cza so pism na uko wych.

Na le ży rów nież wspo mnieć, że prof. Krzysz tof Klu -
kow ski w la tach 1997–2000 peł nił funk cję kon sul tan -
ta kra jo we go ds. me dy cy ny lot ni czej,
a w la tach 2001–2003 (po zli kwi do wa niu tej spe cjal -
no ści) funk cję kon sul tan ta kra jo we go ds. me dy cy ny
trans por tu.

Za swo ją dzia łal ność na uko wą, or ga ni za cyj ną
i spo łecz ną zo stał wy róż nio ny od zna cze nia mi pań -
stwo wy mi i re sor to wy mi oraz otrzy mał wie le wy róż -
nień i na gród. Naj waż niej sze z nich to: Krzyż
Ofi cer ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski (2002), Krzyż Ka -
wa ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski (1978), Zło ty Me -
dal za Za słu gi dla Obron no ści Kra ju (1995), Medal
Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (2004), Zło ta Od zna ka
Za Za słu gi Dla Spor tu (2010), Me dal Ho no ro wy Al -
lard Me mo rial Lec tu re (2005) In ter na tio nal Aca de my
of Avia tion and Spa ce Me di ci ne, Od zna ka Ho no ro -
wa za za słu gi Dla Ochro ny Zdro wia (2010), Zło ty Me -
dal Pol skie go To wa rzy stwa Fi zjo te ra pii (2018), „IKAR”
Do wód cy Wojsk Lot ni czych i Obro ny Po wietrz -
nej – za osią gnię cia w dzie dzi nie me dy cy ny lot ni czej
(2000), wy róż nie nie ho no ro we „Błę kit ne Skrzy dła”
Kra jo wej Ra dy Lot nic twa i Ma ga zy nu Lot ni cze go
Skrzy dla ta Pol ska – za za słu gi dla Lot nic twa Pol skie -
go (2003), wy róż nie nie „Bia łą Bro nią” (kor dzik lot ni -
czy) od Do wód cy Wojsk Lot ni czych i Obro ny
Po wietrz nej Kra ju (1993) – za za słu gi dla Lot nic twa
Woj sko we go, na gro dy rek to ra AWF w War sza -
wie II i III stop nia (2005, 2010), Sta tu et ka i dy plom
„Zło tych Lo tek” Klu bu Lot ni ków i Ko smo nau tów „Lo -
tecz ka” we Wro cła wiu (27.06.2021), a lau re aci sa dzą
za byt ko we dę by w „Alei Lu dzi Prze stwo rzy”.

Profesor dr hab. n. med. Krzysz to f Klu kow ski jest
wszech stron nie, no wo cze śnie wy szko lo nym i bar -

dzo do świad czo nym pra cow ni kiem na uko wym, któ -
ry po tra fi w spo sób nie zwy kle umie jęt ny łą czyć dzia -
łal ność na uko wo -ba daw czą z za sto so wa niem
prak tycz nym wy ni ków swo ich ba dań, po sia da du -
że zdol no ści or ga ni za cyj ne, cie szy się ogrom nym
i za słu żo nym uzna niem w kra ju i po za je go gra ni ca -
mi, jest świet nym dy dak ty kiem i or ga ni za to rem, ak -
tyw nie uczest ni czą cym w ży ciu na uko wym w Pol sce
i za gra ni cą.

Mi mo ogrom nej wie dzy i zna czą cych osią gnięć
jest czło wie kiem skrom nym i przy ja znym lu dziom,
po sia da ją cym du że gro no ko le gów i przy ja ciół.
Warto wspo mnieć, że na dal z za mi ło wa niem i suk -
ce sa mi upra wia sport, przede wszyst kim te nis.

Pro fe sor po sia da ogrom ne za słu gi dla roz wo ju
me dy cy ny lot ni czej i ko smicz nej w Pol sce oraz wiel -
ce zna czą cy do ro bek w dzie dzi nie fi zjo lo gii wy sił ku,
me dy cy ny spor to wej, re ha bi li ta cji i pro mo cji zdro -
wia. Chy ba moż na stwier dzić z ca łą od po wie dzial -
no ścią, że Je go osią gnię cia, bez wzglę du na to, czy
do ty czą spraw ziem skich czy me dy cy ny ko smicz -
nej, są za wsze naj wyż szych lo tów.

War to wspo mnieć o cie ka wym zbie gu oko licz no -
ści, ja kim jest zwią za nie nie mal ca łej ka rie ry za wo -
do wej Pro fe so ra Klu kow skie go z in sty tu cja mi, któ re
swo je po wsta nie za wdzię cza ją Mar szał ko wi Jó ze fo -
wi Pił sud skie mu. On to bo wiem, ja ko mi ni ster spraw
woj sko wych w 1928 ro ku po wo łał Cen trum Ba dań
Lot ni czo -Le kar skich, któ re na stęp nie zo sta ło prze -
kształ co ne w Woj sko wy In sty tut Me dy cy ny Lot ni -
czej; rów nież Mar sza łek był ini cja to rem po wsta nia
w 1929 ro ku Cen tral ne go In sty tu tu Wy cho wa nia
Fizycznego (CIWF), któ re go na zwa w 1938 ro ku zo -
sta ła zmie nio na na Aka de mię Wy cho wa nia Fi zycz -
ne go Jó ze fa Pił sud skie go.

W koń co wej czę ści uro czy sto ści nada nia ty tu łu
Dok to ra ho no ris cau sa Pan Pro fe sor Klu kow ski wy -
gło sił nie zwy kle cie ka wy, wręcz pa sjo nu ją cy wy kład
pt.: „KOSMOS A CZŁOWIEK – WYBRANE ASPEKTY
FIZJOLOGII I MEDYCYNY KOSMICZNEJ”.

Przed wy gło sze niem wy kła du Pan Pro fe sor wy -
gło sił po dzię ko wa nia, w któ rych m.in. zło żył hołd
swo im wspa nia łych, nie ży ją cym już Mi strzom i Na -
uczy cie lom, pro fe so rom: Sta ni sła wo wi Ba rań skie -
mu, Zbi gnie wo wi Je tho no wi, Le cho wi
Mar kie wi czo wi, Sta ni sła wo wi Ko złow skie mu, Ada -
mo wi Klim ko wi, Ta de uszo wi Mi ce i Ta de uszo wi Ula -
tow skie mu.

AD MULTOS ANNOS Sza now ny Dok to rze h.c.,
Pro fe so rze i Przy ja cie lu!

płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med.
Krzysz tof Cho mi czew ski
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Któ re goś dnia ze chciał się do nas przy łą czyć
sam po li truk. Chciał, no to miał i… wy star to wał. Nie -
ste ty po wyj ściu na przed ostat nią pro stą nie wy ro -
bił na ostat nim za krę cie i „po le ciał” swym
ko mar kiem pro ściut ko, oko ło 5–8 me trów,… pro -
ściut ko w za mknię tą bra mę ko szar. Na stą pi ła prze -
rwa tech nicz na w wy ści gach. Oczy wi ście, że
za in te re so wa łem się ofia rą zda rze nia. Był nie co po -
ob cie ra ny, głów nie zaś zszo ko wa ny, no i je go mun -
dur wyj ścio wy nie wy glą dał naj le piej.

Za rów no w Dar ło wie, jak i po tem w Can Tho oraz
w Po zna niu mia łem za tar gi z po li tru ka mi. I wła śnie
któ re goś zi mo we go dnia po li tycz ny za stęp ca do -
wód cy za ata ko wał mnie sło wa mi: „oby wa te lu po -
rucz ni ku, na Izbie Cho rych jest ba ła gan”. Za py ta łem
go na czym ten ba ła gan po le ga, bo chciał bym te
nie do cią gnię cia usu nąć. Na to usły sza łem: „wczo -
raj, jak mo ja żo na skrę ci ła no gę, nie by ło dwóch sa -
ni ta riu szy, by prze nieść żo nę do ka ret ki – mu sia łem
ją nieść na ple cach”. Zro bi łem wy stu dio wa nie za -
tro ska ną mi nę i po wie dzia łem – „pa nie ko man do rze
(kmdr ppor.), ja swo ją żo nę no szę na rę kach, nie
na ple cach”. Roz mo wa na tym się skoń czy ła, ale
od tej chwi li by łem je go wro giem (a on mo im) i pa -
ro krot nie mnie za cze piał; jest rze czą oczy wi stą, że
nie po zwa la łem mu na bez kar ność – za wsze je go
cio sy spa ro wa łem. To był zwy czaj ny pro stak, cho -
ciaż sta rał sie ro bić mą dre mi ny.

Bę dąc w Dar ło wie mia łem jed nak pięk ne dwa la -
ta wo lon ta ria tu w od dzia le or to pe dii szpi ta la po wia -
to we go w Sław nie. By łem tam pra wie każ de go dnia
(po zwa la ła mi na to obec ność w eska drze ko le gi le -
ka rza ze służ by okre so wej i ko le gi sto ma to lo ga).
Od dział Or to pe dii w tym szpi ta lu ist niał za le d wie
od dwóch lat. Pod kie run kiem or dy na to ra dr Zdzi -
sła wa Fi la ka zgłę bia łem stop nio wo taj ni ki or to pe dii.
To on na uczył mnie ope ro wać, po praw nie trzy mać
nóż, umie jęt nie po słu gi wać się in stru men ta rium.
Pod je go okiem i okiem gip sia rza pa na Józ ka na -
uczy łem się po praw nie, czy wręcz pięk nie gip so -
wać. Tam na uczo no mnie rów nież sa mo dziel ne go
ro bie nia zdjęć rtg, a przede wszyst kim wła ści we go
trak to wa nia pa cjen ta.

To or dy na tor po le cił mi prze czy tać książ kę No -
ela pt. „Jak zo sta łem chi rur giem”, to on po wta rzał
za au to rem, że każ dy chi rurg (or to pe da) ma swój
cmen ta rzyk – do bry chi rurg to ten, któ ry tam za cho -

dzi i za my śli się, zły to ten, któ ry prze czy ist nie niu
swe go cmen ta rzy ka i któ ry tam nie za cho dzi.

To by ły pięk ne dwa la ta, gdy uczy łem się pod -
staw chi rur gii or to pe dycz nej i gdy mój szef „wy -
pusz czał” mnie na głęb sze wo dy sa mo dziel no ści;
za ufał mi do te go stop nia, że już po ro ku mej na -
uki/pra cy, jak po wie dział, spo koj nie wy jeż dża
na wa ka cje. W od dzia le eta to wym pra cow ni kiem był
or dy na tor, je den asy stent bez spe cja li za cji, czę sto
nie obec ny i pan Jó zek – fel czer -gip siarz; od dział
miał 30 łó żek, więc pra cy każ de go dnia by ło spo ro.
Tych kil ka ty go dni, pod nie obec ność sze fa, pra co -
wa łem „na okrą gło”.

Wal czy łem z no wy mi wy zwa nia mi, na wet uwie -
rzy łem nie co w sie bie – nie mia łem wpad ki, nie ko -
rzy sta łem ze wspar cia or to pe dów z od dzia łu
w Słup sku, któ rzy mie li mnie w ra zie po trze by
wspie rać.

Jed nak jed ną rzecz wspo mi nam i cierp nie mi
wte dy skó ra – wszyst kie znie czu le nia ogól ne pro -
wa dzi ło się sa me mu, z uży ciem ete ru na ma sce
Cur ta Schim mel bu scha. Na to miast w trak cie sa mej
ope ra cji prze ra żo na pie lę gniar ka ka pa ła ete rem
na ma skę i za glą da ła w źre ni ce pa cjen ta – w ten
sam spo sób znie czu la ło się nie tyl ko do ro słych, ale
i ma łe dzie ci (!). W sła wień skim szpi ta lu po wia to -
wym nie by ło wów czas ane ste zjo lo ga.

Nie spo tka łem się też w cza sie mej pra cy na tym
od dzia le z wła sny mi (na szy mi) po wi kła nia mi za pal -
ny mi ko ści.

Peł niąc dy żu ry w szpi ta lu mia łem pod opie ką nie
tyl ko od dział or to pe dii, ale rów nież od dział chi rur -
gicz ny, po łoż nic twa i gi ne ko lo gii – na każ dym pra -
wie dy żu rze by łem przy po ro dach, szy łem kro cza,
„koń czy łem” po ro nie nia w to ku. I szczę śli wie
wszyst ko szło gład ko.

Do pra cy w od dzia le za wsze by łem przy go to wa -
ny. Wy pra co wa łem so bie, spraw dza ją cą się, me to -
dę. Otóż każ de go wie czo ra – z do mu, przy chod ni
lub po go to wia – dzwo ni łem do dy żur nej pie lę gniar -
ki na od dzia le i wy py ty wa łem ją nie tyl ko o stan pa -
cjen tów, ale tak że o pa cjen tów, któ rzy zo sta li
przy ję ci na od dział po za koń cze niu prze ze mnie
pra cy. Zna jąc scho rze nia lub ob ra że nia no wych pa -
cjen tów sia da łem do ksią żek i wy czy ty wa łem z nich
wszyst ko co o da nej cho ro bie lub ob ra że niach au -
to rzy na pi sa li. W ten spo sób, na po ran nej od pra wie
u or dy na to ra, za py ta ny co wiem o no wych „przy -
pad kach”, mo głem po wie dzieć spo ro – od etio lo gii,
po przez po dzia ły, róż ni co wa nie, ob raz kli nicz ny,
do spo so bów (me tod) le cze nia włącz nie.

Kie dyś po peł ni łem jed nak w Sław nie cięż ki
grzech za nie cha nia, z któ re go do dzi siaj jesz cze się
nie wy spo wia da łem.

Wspomnienia,
wówczas przyszłego
ortopedy (c.d.)
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Otóż któ re goś dnia, a ra czej póź ne go wie czo ra,
peł niąc dy żur w szpi ta lu, już po ob cho dach
na wszyst kich od dzia łach za bie go wych, uda łem się
do po ko ju le ka rza dy żur ne go; by łem zmę czo ny i za -
mie rza łem zło żyć swe człon ki do łóż ka. I tak zro bi -
łem. Chwi lę póź niej roz sza la ła się nad Sław nem
gwał tow na bu rza z wiel ką ule wą.

… W tym miej scu mu szę wspo mnieć, że na sta -
żu stu denc kim w na szym od dzia le by ła mą dra i ład -
na adept ka sztu ki me dycz nej, po wiedz my uro dzi wa
Ania (po trze cim ro ku swych stu diów); jej po kój
znaj do wał się w są siedz twie po ko ju le ka rza dy żur -
ne go…

Już przy sy pia łem, gdy w pew nym mo men cie
drzwi do me go po ko ju gwał tow nie się otwar ły i wpa -
dła do nie go owa stu dent ka… i bez sło wa wsko czy -
ła mi do łóż ka. No nie py ta łem dla cze go, cho ciaż
ni gdy wcze śniej w mym ży ciu żad na dzie wi ca mi
gwał tem do łóż ka nie wska ki wa ła. A by ła przy tym
w sa mych majt kach!; więc mia łem pra wo są dzić,
że… Coś tyl ko bąk nę ła, że bar dzo boi się bu -
rzy – nie mnie, tyl ko bu rzy!
(ko men tarz po la tach: mu sia łem jesz cze wte dy
u ko biet wzbu dzać spo re za ufa nie!). Nie spo dzian -
ka! – go ła, ape tycz na ryb ka sa ma wsko czy ła mi
na pa tel nię!

By łem, jak już wspo mnia łem, bar dzo zmę czo ny;
ale mu sia łem za cho wać się jak ra so wy męż czy zna,
nie mo głem ina czej… Chcia łem ją uwol nić z maj tek,
jed nak bro ni ła się przed tym jak by na zbyt zde cy do -
wa nie i w mej oce nie tro chę po nad mia rę. Od no si -
łem przy tym wra że nie, że na dal mnie się nie boi, że
na dal boi się je dy nie bu rzy.

A jed nak po kil ku pró bach, cze go ani wcze śniej
ani póź niej w swym ży ciu nie zro bi łem,… pod da łem
się, ule głem, tru dy dy żu ru zro bi ły swo je – już nie
chcia ło mi się da lej po dą żać do ce lu… przy tu li łem
tyl ko, jed nak bar dzo prze stra szo ne, cie plut kie,
pach ną ce, mło dziut kie i mi lut kie ciał ko, chy ba jesz -
cze dzie wi cze, i… usną łem.

Obu dzi łem się wcze snym ran kiem. W po ko ju by -
łem sam. Przez okno za glą da ły pro mie nie słoń ca,
rów nież bu dzą ce go się do swych co dzien nych za -
jęć. Od rzu ci łem koł drę… obok mnie le ża ły po rzu -
co ne, ma łe ró żo we majt ki… to nie był sen… na dal,
tak że dzi siaj, nic z te go nie ro zu miem…

Za wsze, gdy to wy da rze nie so bie przy po mi nam,
mam po czu cie, że po peł ni łem wte dy cięż ki grzech,
zwa ny grze chem za nie cha nia… że ta bied na stu -
dent ka zwa na Anią, a dzi siaj już pew nie bab ka/pra -
bab ka wnu kom, w swych wspo mnie niach,
po la tach, i przez ca łe swe ży cie, ma za le ga ją cy,
uza sad nio ny żal do mnie, i do dzi siaj mi te go nie
mo że wy ba czyć…

A prze cież ja pra wie chcia łem, tyl ko… Ale co mo -
gły ozna czać te zna le zio ne w łóż ku majt ki?… chcia ła
mi w ten spo sób coś po wie dzieć – mo że że je stem…
i przed wyj ściem sa ma je zdję ła i po rzu ci ła…

Kil ka go dzin póź niej, na od dzia le, za cho wy wa ła
się jak by ni gdy nic… Ja każ po kręt na hi sto ria…

Wstydź się ko le go – mó wię te raz do sie bie.
Nie mo gę prze cież wy klu czyć i ta kiej sy tu acji, że
dziew czy na (te raz bab cia) na wspo mnie nie tej bu -
rzo wej no cy w Sław nie na dal po pła ku je.

Bo nie są dzę, by przez te dzie siąt ki lat, ja kie mi -
nę ły, wspo mi na ła mnie ja ko praw dzi we go, szla chet -
ne go ry ce rza, któ ry dzie wi cy nie skrzyw dzi, a je dy nie
swym ra mie niem ją obro ni (np. przed bu rzą).

Po za pra cą w JW, w szpi ta lu w Sław nie (z dy żu -
ra mi), pra co wa łem jesz cze w przy chod ni w Dar ło -
wie oraz peł ni łem dwu na sto go dzin ne noc ne dy żu ry
w po go to wiu. W se zo nie let nim pra co wa łem tak że
w dwóch du żych do mach wcza so wych. By ły więc
dni kie dy bie ga łem z pra cy do pra cy, nie kie dy bez
za glą da nia do miesz ka nia.

Po pew nym cza sie by łem już bar dzo umę czo ny
ty mi licz ny mi obo wiąz ka mi. Wspo mnę, że nie za leż -
nie od po ry ro ku, po go dy, cho dzi łem pie szo z Dar -
łów ka do Dar ło wa, do PKS lub PKP, do bre dwa
ki lo me try; bar dzo czę sto nie by ło to mi łe z po wo du
prze róż nej po go dy. Spo ra dycz nie do szpi ta la
w Sław nie je cha łem „swo ją” ka ret ką lub ka ret ką po -
go to wia po dy żu rze. Wy da je mi się, że dr Ju dym
miał ła twiej sze ży cie niż dr Bog dan w swych cza -
sach dar łow skich…

Z pew no ścią by ły to bar dzo pra co wi te dni, ale
też i dni bar dzo cie ka we i mi łe – by łem wszak bar -
dzo mło dy! I wszyst ko to oraz wie le in nych wy da -
rzeń wspo mi nam z łez ką w oku…

Bog dan Ka zi mierz Sle bo da
III kurs WAM
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W dniach 9–15 paź dzier ni ka 2021 ro ku w Tur cji,
w sło necz nym Be lek, w pro win cji An ta lya nad Mo rzem
Śród ziem nym od by wa ły się ju bi le uszo we 50. Mi strzo -
stwa Świa ta Le ka rzy w Te ni sie Ziem nym pod egi dą
WMTS (World Me di cal Ten nis So cie ty). Wzię ło w nich
udział 21 le ka rzy oraz le ka rzy den ty stów z Pol ski.
Zdobyli oni łącz nie 33 me da le: 15 zło tych, 10 srebr -
nych oraz 8 brą zo wych. Naj bar dziej war to ścio wym
osią gnie ciem by ło za ję cie przez mę ską re pre zen ta cję
Pol ski pierwszego miej sca w Pu cha rze Na ro dów
(Nations Cup), co uda ło się do pie ro pierw szy raz w hi -
sto rii. Woj sko wą Izbę Le kar ską re pre zen to wał Ro bert
Ko wal czyk, któ ry zdo był srebr ny me dal w ka te go rii
sin giel +55, de bel +50 oraz brą zo wy me dal w ka te -
go rii mikst +50. Ko lej ne Mi strzo stwa Świa ta od bę dą
się w Sta nach Zjed no czo nych w Or lan do na Flo ry dzie
za rok. Wię cej in for ma cji o te ni so wych tur nie jach le -
kar skich na stro nie www.pstl.org.

Ro bert Ko wal czyk

50. Mi strzo stwa Świa ta Le ka rzy
w Te ni sie – Tur cja 2021

Robert Kowalczyk (po prawej) z partnerem
deblowym Robertem Telegą

Polska reprezentacja tenisistów
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W dniu 5 mar ca 1953 r. zmarł Cho rą ży Po ko ju,
Wiel ki Ję zy ko znaw ca exct. exct. exct. czy li Jó zef Sta -
lin, na zwi sko ro do we Dżu gasz wi li. Okres sta li now ski
trwał do re fe ra tu Chrusz czo wa z 24 na 25 lu te -
go 1956, słyn ne prze mó wie nie Wła dy sła wa Go muł -
ki 24 paź dzier ni ka 1956 r. do 300–400 ty się cy
war sza wia ków, roz po czę ło „Pol ski paź dzier nik”.
Słuchała tow. Wie sła wa ca ła Pol ska, słu cha łem i ja,
uczeń czwar tej kla sy szko ły pod sta wo wej, ni cze go
nie ro zu mie jąc, ca ła ro dzi na „przy le pio na” by ła do ra -
dia. W na stęp nym ro ku 1957, od był się pierw szy
po woj nie zjazd ab sol wen tów na szej szko ły i li ceum
imie nia Ada ma Je rze go Księ cia Czar to ry skie go.
Szko ła ob cho dzi ła 40-le cie dzia łal no ści, my ja ko
smar ka te dzie ci pod nie co ne i udu cho wio ne wi zy tą
se tek „sta rych i star szych” ab sol wen tów do słow nie
z ca łe go świa ta, roz rzu co nych przez woj nę, od czy ty -
wa no set ki te le gra mów od wy cho wan ków z kra jów
bar dzo eg zo tycz nych. Ci wszy scy „sta rzy i star si” by li
znacz nie młod si niż mój rocz nik dzi siaj. „Pan ta rhei”,
jak ma wiał słyn ny ra dziec ki uczo ny Pan ta re jew.
Przed zjaz dem wszyst kie kla sy uczy ły się śpie wa nia
„Pu ła wian ki”, któ ra w ory gi na le li czy kil ka na ście zwro -
tek, nie tyl ko pa trio tycz nych, ale i „bie siad nych”,

wykrojono z nich zgrab ną ca łość, któ rą star sze rocz -
ni ki na spo tka niach szkol nych są w sta nie za śpie wać
i dzi siaj. Ta pieśń na dal nas jed no czy, trzy ma my się
na dal „na szych Pu ław”. Wśród 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 są
ab sol wen ci Na szej Szko ły, pro fe so ro wie Gwóźdź,
Zabielski, Su łek, Pod gór ski, le ka rze Sal wow ski,
Kurek, Bo rzęc ki, Du ba nie wicz, Cha bros, Wa len ko i ni -
żej pod pi sa ny, być mo że nie któ rych po mi ną łem, ale
bar dzo się sta ra łem, że by nie. W mo ich cza sach li ce -
al nych w szko le pa no wał po rzą dek, znacz na część,
z dy rek to rem włącz nie, to na uczy cie le przed wo jen ni,

„Niech nam ży ją te Pu ła wy…”
„Niech nam ży ją te Pu ła wy,
Gdzie mło do ści wiek spę dza my!

Hej że, bra cia do za ba wy!
I we so ło za śpie waj my!
By śmy za wsze tak śpie wa li,
Zdro wi mo gli być,
O Pu ła wach pa mię ta li,
Pó ki bę dziem żyć!…”

Pieśń stu den tów pu ław skich
Tekst: Win cen ty Ło skow ski, 1872
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Zachowajmy
w naszej pamięci

dys ku sji nie by ło, jak w woj sku, mo że i dla te go ty lu
nas po szło do WAM? Na 102 abi tu rien tów na stu dia
do sta ło się 100, jed na ko le żan ka by ła już cał ko wi cie
doj rza ła do za mę ścia, zresz tą za ofi ce ra, a je den ko -
le ga szedł do szko ły ofi cer skiej, któ rej nasz dy rek tor
nie uzna wał wte dy, i słusz nie, za stu dia. Resz ta ja koś
da wa ła so bie ra dę, tro je zo sta ło praw dzi wy mi pro fe -
so ra mi, w tym mo ja Żo na. Mój, nie ste ty zmar ły, brat
stry jecz ny, po zo stał w Pu ła wach, a z po wo du wro dzo -
ne go, nie okieł zna ne go ko lek cjo ner stwa za nu rzył się
w hi sto rię mia sta i re gio nu. Wszyst ko go in te re so wa -
ło, wszyst ko star sze od nie go, usta wicz nie ko ja rzył ze
so bą wszel kie fak ty i przed mio ty. Powstawał z te go
barw ny, sa mo dzia ło wy dy wan daw no za po mnia nych
wy da rzeń. Mo je roz mo wy te le fo nicz ne z nim nie mia -
ły koń ca, by ły nie ustan nym cią giem od dy gre sji
do dy gre sji, ale mia ły „du szę pu ław ską”, z każ dej roz -
mo wy do wia dy wa łem się co no we go, sta re go, od na -
le zio no lub bez pow rot nie znisz czo no, gdyż miej ski
kon ser wa tor za byt ków sta no wi sko swo je „pia sto wał”
i nic wię cej, nie czuł się „ge nius lo ci” (łac. duch opie -
kuń czy da ne go miej sca). I wie le za byt ków szło
pod młot lub spy chacz nie na sy co ne go de ve lo pe ra.
Pew nie, że moż na żyć ak tu al ną chwi lą, dniem dzi siej -
szym, lub „świe tla ną przy szło ścią”. Ale z wie kiem, tak,
tak, przy cho dzą mo men ty za sta no wie nia, spo glą da -
my wte dy wo ko ło, a tu sa me apar ta men tow ce wśród
po je dyn czych, sta rych drzew. Chce my spy tać się o te
sta re drze wa, skąd one tu taj? I nie ma ko go! Dla te go
war to wie dzieć, że by mło dym w gło wach roz ja śnić.
„Spy taj cie te go dziad ka, on na pew no wie!” I nie spo -
dzian ka – wie! Z dru giej stro ny, je śli mia sto Pu ła wy
nie jest za in te re so wa ne za ku pem ar chi wum fo to gra -
ficz ne go zmar łe go „na dwor ne go” fo to gra fa, któ ry
od „przed woj nia” i „od wy zwo le nia” nie wy pusz czał
apa ra tu z rę ki, to co sta nie się z hi sto rią mia sta? Prze -
pad nie! Nie daw no, ale przy pad ko wo w cza sie re mon -
tu naj star sze go pu ław skie go ko ścio ła
na Wło sto wi cach, w spryt nej skryt ce w ko lum nie od -
na le zio no uni kal ne ma te ria ły o zmar łej mło do i sto -
sun ko wo ma ło zna nej cór ce Iza be li, słyn nej „Pa ni
na Pu ła wach”. Eki pa bu dow la na zza Lu bli na zdą ży ła
wszyst ko wy wieźć, do brze, że nie spie nię żyć, ktoś
tym się jed nak za in te re so wał i od zy skał, oca la jąc ka -
wa łek hi sto rii mia sta. Co z tym da lej, już nie ma ko go
spy tać, bo nie ma bra ta! Tak rwą się bez pow rot nie nici

hi sto rii, nie tyl ko hi sto rii mia sta, ale i hi sto rii Na szej
Nie boszcz ki Aka de mii. Mu zeum Woj sko wej Służ by
Zdro wia, nie gdyś w kom plek sie ko sza ro wym przy
Żeligowskiego 7/9 „wy pa ro wa ło”, miej my na dzie ję, że
nie bez pow rot nie. Cie szy fakt, że w Fa kul te cie stu diu -
je kil ku set pod cho rą żych płci oboj ga. Mo że coś z te -
go bę dzie? Mo im rocz ni kom nic już z te go, ale
sta re mu ser cu mi lej, bo w tym ser cu za mor do wa na
Woj sko wa Aka de mia Me dycz na za ko twi czy ła na sta -
łe. No stal gia na si la się z wie kiem, a czas pły nie jed -
na ko wo, ak tu al nej „mło dzie żów ce” rów nież,
zo rien tu je cie się szyb ciej niż się Wam wy da je. Dla te go
„Sza nuj my wspo mnie nia, sma kuj my ich treść,
nauczmy się je ce nić…” (Skal do wie, 1975). Czy są to
mo je wspo mnie nia pu ław skie, czy na sze wa mow skie,
czy Wa sze z Wa szych ro dzin nych wsi, miast, czy mia -
ste czek, z cza sów bez li to śnie prze mi ja ją cej mło do ści.
Z cza sem, gdy po wo li mi nie sza leń stwo pra cy w pię -
ciu miej scach, wraz z wie kiem po ja wi się czas i miej -
sce na re flek sje, jak to by wa u istot my ślą cych, wte dy
do brze mieć coś „w za na drzu”. Im wię cej, tym le piej,
za wsze to przy jem niej mieć co roz pa ko wać z barw -
nej cyn fo lii, z każ dą jej war stwą na pię cie ro śnie, otwie -
ra ją się ko lej ne Se za my, do brze, że by nie by ły pu ste,
że by nie wy le ciał z nich je den prze stra szo ny nie to -
perz, w do dat ku z Co vi dem 19. Mi mo, że na le ży moc -
no trzy mać się zie mi, nie ża łuj my so bie mo men tów
„od lo tów”, oby nie za czę sto, bo „co so bie o nas lu -
dzie po my ślą!”. Na to, co so bie lu dzie o nas po my -
ślą, nie ma my za du żo wpły wu, lu dzie są ten den cyj ni
i czę sto nie spra wie dli wi, nie daj my się wtło czyć
w „poprawność po li tycz ną”, bądź my so bą i w zgo -
dzie ze swo im wła snym su mie niem. Jak mo gę my -
śleć, że w mo im dzie ciń stwie dwa ra zy w ro ku swo im
ko lo ro wym ta bo rem do sta re go, dę bo we go la su
w Pu ła wach przy jeż dżał nikt in ny, jak po pro stu
Cyganie i w mo ich wspo mnie niach za wsze tym ta bo -
rem bę dą jeź dzi li Cy ga nie i nikt in ny.

A „po praw no ści po li tycz nej” na po hy bel!
I pa mię taj my: „Czy flirt to, czy mi łość, nie zmie ni

się już, ta pa ni w tam te go pod lot ka”.

Włodzimierz „Wowka” Kuźma
Kurs VIII „Ciemiorków”

M.p. 12 października 2021
W Dniu Szew ca
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