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NiePolski
bezwŁad

Skoń czył się 2021 rok, rok
wie lu wy da rzeń w róż nych prze -
strze niach na sze go ży cia, rok ra -
czej trud ny, ale cho ciaż z na dzie ją
na ko lej ny lep szy…

Co ma my na star cie 2022?
Pogłębiający się dra mat pa cjen -
tów, to tal ne lek ce wa że nie bia łe go
per so ne lu, pod wyż kę skład ki
zdro wot nej dla wszyst kich bez ja -
kiej kol wiek ja snej per spek ty wy
sko rzy sta nia z niej przez wcze śniej
wy mie nio nych. To na praw dę jest
ta kie pol skie, na ro do we? Oszu ki -
wać lu dzi na każ dym kro ku? Ilość
zgo nów ni gdy nie by ła na ta kim
po zio mie od koń ca II Woj ny Świa -
to wej i co się dzie je w no wym ro -
ku? Na przykład zmniej szy li
pie nią dze na GUS, co on tu bę dzie
pi sał praw dę ot tak so bie a nie
nam. Sta rze ją cy się per so nel ob -
słu gu ją cy pań stwo wy sek tor
ochro ny zdro wia nie jest ta jem ni -
cą od kil ku lat, ale na dal nie zna le -
zio no roz wią za nia pro ble mu, nie
za chę co no mło dych do udzia łu
w nim, a star szych znie chę ca się
ko lej ny mi wy mo ga mi for mal ny mi
w pra cy, pa pie ro lo gią i po my sła mi
bez wy obraź ni, któ re po wsta ją
chy ba wy łącz nie w mrocz nych za -
uł kach umy słów za rzą dza ją cych.
A mia ło być tak pięk nie…

Zmia ny w prze pi sach po dat ko -
wych mo gą sta nąć rzą dzą cym ko -
ścią w gar dle pa trząc przez
pry zmat na szej bran ży, bo każ dy,
obo jęt nie jak za trud nio ny, bę dzie
miał w ple cy. Mo że już czas po -
dzię ko wać za uwa gę? Wie le lat
służ by woj sko wo -le kar skiej, peł nej
wy rze czeń i wy zwań, po tem cięż -
ka pra ca by za ist nieć po za woj -
skiem, bu do wa nie po zy cji, go ni twa
mię dzy przy chod nia mi, bądź szpi -
ta lem i przy chod nią al bo two rze nie
pry wat ne go ga bi ne tu o okre ślo nej
re no mie – ile lat da wa nia z sie bie
wię cej i wię cej? Każ dy z nas, star -
szej gwar dii WAMoli wie to do sko -
na le, pa mię ta i pa mię tał bę dzie
i dla te go mo że war to zwe ry fi ko wać
te raz – co nam da no za to wszyst -
ko? Czy war to wciąż być sta cha -
now cem, czy mo że od pu ścić
i za jąć się wła snym ży ciem?

La ta mi ja ją nie ubła ga nie, mo -
cy co raz mniej, a nie wy dol ny sys -
tem wciąż wo ła – wię cej, wię cej,
bo nie ma kto – i to w su mie był -
by sła by ar gu ment, ale jest jesz -
cze dru ga stro na me da lu. To na si
pa cjen ci, zna ni nam do wie lu lat,
ob da rza ją cy nas nie ustan nym za -
ufa niem i pew ne go ro dza ju przy -
wią za niem, któ rzy pod czas
swo bod nej roz mo wy w ga bi ne cie

py ta ją pa trząc nam w oczy – a co
z na mi bę dzie Pa nie Dok to rze,
dla cze go chce Pan nas zo sta wić,
kto te raz bę dzie miał dla nas ty le
cza su i chę ci, al bo po pro -
stu – jak to? Tłu ma czę to no to -
rycz nie – to nie do mnie te
py ta nia, to py ta nia do wła dzy, bo
to ich wi na od po cząt ku do koń -
ca. Na kan wie te go aka pi tu aż się
pro si przy po mnieć prze pięk ny
spot OIL w War sza wie „Je stem
le ka rzem, je stem czło wie kiem”
z jak że zna mien ną ro lą To ma sza
Ko ta al bo in nej ak cji me dial nej
„Nie wiń me dy ka, wiń po li ty ka”
z hasz ta giem #Le czy my mi mo
wszyst ko… Ja ką więc wy bie rze -
my so bie dro gę w no wym ro ku?
Ja oso bi ście nie wiem, ile jesz cze
bę dę w sta nie wy trzy mać i czy
na praw dę war to ra to wać sys tem,
gdy nikt go nie chce? Szko da wy -
łącz nie pa cjen tów, dla nich to bę -
dzie ka ta stro fa i nie ste ty
fi na so wa nie le cze nia z wła snej,
te raz jed nak bar dziej skrom nej,
kie sze ni…

Jesz cze bę dzie prze pięk nie?
W koń cu jak mó wił Geo r ge

Or well: Sa ni ty is not sta ti sti cal. 

Wasz Pre zes
ppłk rez. lek. Ar tur Płach ta
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S potkanie od by ło się w for mie zdal nej. Ob ra dy
Pre zy dium Ra dy Le kar skiej otwo rzył Pre zes RL

Ar tur Płach ta. Przed sta wił po rzą dek po sie dze nia,
któ ry zo stał za twier dzo ny jed no gło śnie.

Omó wił po sie dze nie Na czel nej Ra dy Le kar skiej
oraz Kon wen tu Pre ze sów NIL. Zwró cił uwa gę
na pla no wa ne pod pi sa nie umo wy z PZU w spra wie
ubez pie czeń od od po wie dzial no ści cy wil nej z ra cji
wy ko ny wa nia za wo du dla le ka rzy, człon ków WIL.

Na stęp nie Pre zy dium przy ję ło, przy jed nym gło -
sie wstrzy mu ją cym się, uchwa łę o przy zna niu na -
gród dla osób funk cyj nych.

Kolega P. Dzię gie lew ski omó wił pre li mi narz
i omó wił za mie rze nia fi nan so we na 2022 rok. Po wy -
czer pa niu te ma tów spo tka nia Pre zes RL WIL za koń -
czył po sie dze nie Pre zy dium.

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk

Posiedzenie Prezydium Rady
Lekarskiej WIL

W po sie dze niu Ra dy Le kar skiej Woj sko wej Izby Le -
kar skiej wzię ło udział 16 jej człon ków i dy rek tor

biu ra Edy ta Klim kie wicz. Spo tka nie od by ło się w for -
mie hy bry do wej. Ob ra dy Ra dy Le kar skiej otwo rzył Pre -
zes Ar tur Płach ta, któ ry przed sta wił po rzą dek ob rad
i omó wił swo ją dzia łal ność od po przed nie go po sie dze -
nia Ra dy Le kar skiej WIL. Po in for mo wał Ra dę o od wo -
ła niu z po wo du pan de mii uro czy sto ści zwią za nych
ze 100-le ciem po wsta nia izb le kar skich. Prze ka zał tak -
że wia do mość o spo tka niu przed sta wi cie li izb le kar -
skich w Gnieź nie, któ re go te ma tem by ły nad cho dzą ce
zmia ny w re je strach pra wa wy ko ny wa nia za wo du.
Wspo mniał tak że o dość hoj nym przy zna wa niu pra wa
wy ko ny wa nia za wo du przez więk szość izb okrę go -
wych ob co kra jow com spo za Unii Eu ro pej skiej.

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

Kol. 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 16 uchwał.

Na stęp nie, na wnio sek kol. A. Płach ty pod ję to,
przy jed nym gło sie prze ciw nym, Ra da przy ję ła

uchwa łę w spra wie przy zna nia za po mo gi lo so wej
dla człon ka WIL.

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 wych na sta no wi ska Or dy na to ra
Od dzia łów: Ane ste zjo lo gii i In ten syw nej Te ra pii, Po łoż -
ni czo -Gi ne ko lo gicz ne go, Chi rur gii Ura zo wo -Or to pe -
dycz nej, Chi rur gii Dzie cię cej, Kar dio lo gicz ne go,
Oto la ryn go lo gicz ne go i Pe dia trycz ne go Wo je wódz kie -
go Cen trum Szpi tal ne go Ko tli ny Je le nio gór skiej w Je -
le niej Gó rze. Bę dzie nim kol. Prze my sław Ba ra no wicz.

Ra da Le kar ska WIL, na wnio sek kol. P. Dzię gie -
lew skie go, pod ję ła jed no gło śnie uchwa łę w spra wie
zwro tu utra co nych za rob ków w związ ku z wy ko ny -
wa niem obo wiąz ków sa mo rzą do wych.

Na stęp nie Ra da Le kar ska WIL przy ję ła do wia -
do mo ści in for ma cje o re ali za cji bu dże tu w 2021 ro -
ku oraz omó wi ła pre li mi narz bu dże to wy na 2022
rok.

Po wy czer pa niu po rząd ku ob rad Pre zes Ar tur
Płach ta za mknął po sie dze nie RL WIL.

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk
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W po sie dze niu Ra dy Le kar skiej Woj sko wej Izby
Le kar skiej wzię ło udział 21 jej człon ków, Prze -

wod ni czą cy Są du Le kar skie go WIL, Je rzy Alek san -
dro wicz, Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za wo do wej
WIL, Jan Błasz czyk 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 jej Pre zes Ar tur
Płach ta, któ ry przed sta wił po rzą dek ob rad. Po je go
za twier dze niu (skre ślo no punkt do ty czą cy uchwa ły
w spra wie pro wi zo rium bu dże to we go) omó wił swo -
ją dzia łal ność od po przed nie go po sie dze nia Ra dy
Le kar skiej WIL. Po in for mo wał ze bra nych o fi na li za -
cji umo wy z PZU w spra wie prze dłu że nia umo wy
od no śnie ubez pie czeń le ka rzy z ra cji wy ko ny wa nia
za wo du i o de cy zji NIL o nie orga ni zo wa niu ob cho -
dów stu le cia izb le kar skich z po wo du pan de mii.

Kolega J. Wosz czyk po in for mo wał o po sie dze -
niu NRL, na któ rej pod ję to uchwa łę o licz bie man -
da tów de le ga tów na Kra jo wy Zjazd Le ka rzy
IX Ka den cji 2022–2026. Wojs ko wa Izba Le kar ska
otrzy ma ła 10 man da tów, 9 dla le ka rzy i 1 dla le ka -
rza den ty sty. Pod ję to tak że uchwa ły:
1. w sprawie przyznania dotacji na organizację

doskonalenia zawodowego. Wojskowej Izbie
Lekarskiej przyznano dotację w wysokości 2025 zł

2. w sprawie produkcji i personalizacji PWZ
3. przyznania kwoty 200 000 zł Warmińsko-Mazurskiej

IL na organizacje XI Kongresu Polonii
Medycznej, który odbędzie się w Olsztynie
w 2023 roku.

NRL przy ję ła tak że sta no wi sko w spra wie sta tu -
su za wo du le ka rza i le ka rza den ty sty ja ko wol ne go
za wo du.

Ne ga tyw nie wy po wia da no się na te mat kształ ce -
nia me dycz ne go w szko łach za wo do wych. Jak się
sza cu je, w przy pad ku wej ścia usta wy w ży cie, w sa -
mej War sza wie ta kich szkół bę dzie 8.

Na stęp nie J. Wosz czyk i M. Go nie wicz po in for -
mo wa li ze bra nych o swo im uczest nic twie w po sie -
dze niu Kra jo wej Ra dy Eg za mi nów Le kar skich
w dniu 7.12.2021 ro ku ja ko przed sta wi cie le NRL.
LEK i LDEK (le kar skie i le kar sko-den ty stycz ne eg -
za mi ny koń co we) w ro ku 2021 za koń czy ły się wy -
ni kiem po zy tyw nym dla ok. 85% zda ją cych. Mia ły
też  być mier ni kiem w ran kin gu uczel ni, ale jak się
oka za ło nie do koń ca jest on wia ry god ny. Pań stwo -
wy eg za min spe cja li za cyj ny (PES) zda ło 80% le ka -
rzy i le ka rzy den ty stów. W la tach ubie głych
zda wal ność by ła na po zio mie 95%.

Le kar ski Eg za min We ry fi ka cyj ny (LEW) dla ob -
co kra jow ców spo za Unii Eu ro pej skiej zda ło 10% le -
ka rzy i 4% le ka rzy den ty stów (do eg za mi nu
pod cho dzi ło od po wied nio 652 le ka rzy i 166 le ka rzy
den ty stów).

Po ru szo no tak że pro blem Pań stwo we go Eg za -
mi nu Mo du ło we go (PEM), któ ry miał być w za ło że -
niach obo wiąz ko wy i da wać już pew ną
sa mo dziel ność spe cja li zu ją ce mu się le ka rzo wi.
W chwi li obec nej wszyst ko wska zu je na to, że ta kim
nie bę dzie i ma po noć zo stać wpro wa dzo ny
od 1.01.2023 ro ku. Za sta na wia no się nad sen sem
te go eg za mi nu, ale de cy zja o je go wpro wa dze niu
za le ży od Mi ni ster stwa Zdro wia.

W na stęp nym punk cie po sie dze nia RL pod ję ła
jed no gło śnie uchwa łę od no śnie ter mi nów swo ich
po sie dzeń w 2022 ro ku. Ter mi ny te to: 4 lu ty,
17 mar ca, 1 kwietnia, 20 maja, 1 li pca, 16 wrze śnia,
14 paź dzier nika, 18 li sto pada, 16 gru dnia.

Jed no gło śnie przy ję to uchwa łę w spra wie zwo -
ła nia XL Spra woz daw czo -Wy bor cze go Zjaz du Le ka -
rzy De le ga tów Woj sko wej Izby Le kar skiej
w ter mi nie 18–19.03.2022 r.

Pod ję to tak że jed no gło śnie uchwa łę w spra wie
wy ra że nia zgo dy na prze su nię cie środ ków pie nięż -
nych po mię dzy po szcze gól ny mi po zy cja mi uchwa -
lo ne go bu dże tu na 2021 rok.

Omó wio no tak że pro po zy cję zmia ny uchwa ły
nr 2701/21/VIII RL WIL z dnia 2.07.2021 ro ku, mó -
wią cej o za sa dach wy na gra dza nia za dzia łal ność
w są dzie le kar skim i wy ko ny wa niu obo wiąz ków
rzecz ni ka od po wie dzial no ści za wo do wej.

W na stęp nym punk cie po sie dze nia na wnio sek
kol. Z. Za rę by pod ję to 21 uchwał w spra wie do ko -
na nia wpi sów do re je stru prak tyk, skre śleń i zmian
ad re su.

Na stęp nie kol. S. An to sie wicz prze dsta wił wnio -
ski o zwrot kosz tów le ka rzom za uczest nic two
w kon gre sach, zjaz dach, kur sach do sko na lą cych
oraz za za kup po mo cy na uko wych. Ra da Le kar ska
pod ję ła jed no gło śnie 7 uchwał o zwro cie kosz tów.
W jed nym przy pad ku pod ję to uchwa łę przy jed nym
gło sie wstrzy mu ją cym się, w dru gim przy pad ku
pod ję to uchwa łę o zwro cie kosz tów przy 3 gło sach
wstrzy mu ją cych się i 2 prze ciw nych.
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Na stęp nie Ra da Le kar ska pod ję ła uchwa ły
w spra wie:
• przyznania zapomogi losowej – 1 uchwała

(jednogłośnie)
• zwrotu utraconych zarobków lekarzowi,

członkowi WIL, w związku z pracą na rzecz
samorządu lekarskiego – 1 uchwała
(jednogłośnie)

• zwrotu kosztów uczestnictwa w 18. Igrzyskach
Lekarskich, które odbyły się w Zakopanem
w terminie 9–12.09.2021 r. – 1 uchwała
(jednogłośnie)

Na wnio sek kol. P. Jam ro zi ka, Ra da Le kar ska
WIL po zy tyw nie za opi nio wa ła kan dy da tu rę lek. Ja -
ro sła wa Kacz mar ka do peł nie nia funk cji bie głe go
są do we go przy Są dzie Okrę go wym w Słup sku.

Ra da le kar ska wy ty po wa ła kol. Ja nu sza Wa si -
lew skie go, ja ko przed sta wi cie la WIL, do ko mi sji
kon kur so wej na sta no wi sko za stęp cy Dy rek to ra ds.
Lecz nic twa Spe cja li stycz nej Przy chod ni Le kar skiej
dla Pra cow ni ków Woj ska SP ZOZ w War sza wie.

Na stęp nie Ra da Le kar ska pod ję ła jed no gło śnie
uchwa łę o do dat ko wych, zdal nym po sie dze niu RL
WIL w dniu 29.12.2021 ro ku.

Po wy czer pa niu te ma tów po sie dze nia Ar tur
Płach ta za mknął ob ra dy RL WIL.

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk

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

rek tor biu ra WIL Edy ta Klim kie wicz. Spo tka nie od -
by ło się w for mie zdal nej. Ob ra dy Ra dy Le kar skiej
otwo rzył jej Pre zes Ar tur Płach ta, któ ry przed sta wił
po rzą dek ob rad, po któ re go za twier dze niu omó wił
swo ją dzia łal ność od po przed nie go po sie dze nia
Ra dy Le kar skiej WIL. Po in for mo wał o uchy le niu
przez Sąd Naj wyż szy czę ści uchwa ły NRL
nr 1/21/VIII z dnia 29.01.2021 r. dotyczącej zmiany
uchwały szcze gó ło we go try bu po stę po wa nia
w spra wach przy zna wa nia pra wa wy ko ny wa nia za -
wo du le ka rza i le ka rza den ty sty oraz pro wa dze nia
re je stru le ka rzy i le ka rzy den ty stów. Sąd Naj wyż szy
roz po zna wał skar gę w za kre sie dwóch pod nie sio -
nych przez Mi ni stra Zdro wia za rzu tów do ty czą cych:
1. niezgodności postanowień uchwały z art. 7

ust. 2a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie,
w jakim uchwała wymaga od osób ubiegających
się o przyznanie prawa wykonywania zawodu
na podstawie tego przepisu oświadczenia
o znajomości języka polskiego, o której mowa
w art. 5 ust. 2 tej ustawy, a w przypadku osób
ubiegających się o przyznanie prawa
wykonywania zawodu na podstawie przepisu
art. 7 ust. 9 (warunkowe prawo wykonywania

zawodu) w zakresie, w jakim w ogóle wymaga
oświadczenia o znajomości języka polskiego;

2. niezgodności postanowień uchwały z art. 7
ust. 2a pkt 4 ustawy w zakresie, w jakim
uchwała wymagała od osób ubiegających się
o przyznanie prawa wykonywania zawodu
na podstawie art. 7 ust. 2a lub ust. 9 ustawy
wykazania spełnienia warunku odpowiedniego
stanu zdrowia poprzez zaświadczenie lekarza
medycyny pracy.

For mu łu jąc po wyż sze za rzu ty Mi ni ster Zdro wia
ocze ki wał uchy le nia za skar żo nej uchwa ły w ca ło ści.

Sąd Naj wyż szy wy ro kiem z 29 grud nia 2021 r.
uchy lił za skar żo ną uchwa łę w za kre sie do ty czą cym
wy mo gu przed sta wie nia oświad czeń o zna jo mo ści
ję zy ka pol skie go (za rzut opi sa ny w pkt 1 po wy żej)
oraz utrzy mał w mo cy za skar żo ną uchwa łę w po zo -
sta łym za kre sie (uzna jąc za nie za sad ny za rzut opi sa -
ny w pkt 2 po wy żej) oraz nie uwzględ nia jąc wnio sku
Mi ni stra Zdro wia o uchy le nie uchwa ły w ca ło ści.

Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL
w dniu 29.12.2021 r.
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Pre zes RL po in for mo wał tak że o to czą cych się
pra cach zwią za nych z wpro wa dze niem no we go
wzo ru PWZ, któ ry miał by obo wią zy wać od
1.01.2022 ro ku i był by wy da wa ny po tym ter mi nie
no wym człon kom izb le kar skich oraz tym, któ rzy
zło ży li wnio ski o wy da nie du pli ka tu.

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

Na stęp nie kol. S. An to sie wicz przed sta wił wnio -
sek Kie row ni ka Cen trum Kształ ce nia Po dy plo mo we -
go Woj sko we go In sty tu tu Me dycz ne go w War sza wie
(CKP WIM) o ak cep ta cję punk tów edu ka cyj nych dla
le ka rzy za ich udział w kur sach. Ra da Le kar ska za -
ak cep to wa ła ten wnio sek.

Na stęp nie przed sta wił i omó wił pro jekt umo wy
po mię dzy WIL a Woj sko wym In sty tu tem Me dycz nym
w za kre sie przy go to wa nia i prze pro wa dze nia kur sów
do sko na lą cych dla le ka rzy i le ka rzy den ty -
stów – człon ków Woj sko wej Izby Le kar skiej w I pół -
ro czu 2022 r.

Na wnio sek Pre ze sa WIL, przy jed nym gło sie
wstrzy mu ją cym się, pod ję to uchwa łę w spra wie po -
wo ła nia ko mi sji orze ka ją cej w przed mio cie usta le -
nia, czy usta ły przy czy ny za wie sze nia pra wa
wy ko ny wa nia za wo du le ka rza.

Po wy czer pa niu te ma tów po sie dze nia Ar tur
Płach ta za mknął ob ra dy RL WIL.

ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk
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AKTUALIZACJA DANYCH CZŁONKA WIL

DANE OSOBOWE

..............................................................
nazwisko

..............................................................
imię

nr PWZ

....................

nr NIP

....................

STOSUNEK DO SŁUŻBY
WOJSKOWEJ

..........................................

..........................................
stopień wojskowy /nie zgłoszony do WIL – załączyć
dokument potwierdzający/

..................... .....................
data przejścia do rezerwy data przyznania świadczenia

..............................................................

rodzaj i numer pobieranego świadczenia (załączyć dokument potwierdzający)

ADRES ZAMELDOWANIA

..................
kod pocztowy

miejscowość

..........................

ulica

..........................

nr domu

..........................

nr lok.

..........................
tel domowy

/.../.......................

tel komórkowy

..........................

fax

..........................

e-mail

..........................

..................
kod pocztowy

miejscowość

..........................

ulica

..........................

nr domu

..........................

nr lok.

..........................
tel domowy

/.../.......................

tel komórkowy

..........................

fax

..........................

e-mail

..........................

ADRES ZAMIESZKANIA /KORESPONDENCYJNY/*
*wypełnić jeżeli jest inny niż adres zameldowania

MIEJSCE PRACY
nie zgłoszone do WIL /załączyć kserokopię dokumentów/

MIEJSCE PRACY
nie zgłoszone do WIL /załączyć kserokopię dokumentów/

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
POSIADANE TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE
nie zgłoszone do WIL /załączyć kserokopię dokumentów/

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

miejscowość

..........................

ulica

..........................

nr 

........

kod pocztowy

................................................................
nazwa zakładu pracy

data rozpoczęcia pracy

.................................

oddział

...........................

zajmowane stanowisko

..........................

forma zatrudnienia

..........................

............................
miejscowość, data

.............................

imienna pieczątka lekarza, podpis

PROSIMY ODESŁAĆ NA ADRES:
Wojskowa Izba Lekarska
01–646 Warszawa ul. E. Jelinka 48
REGON 006231150 NIP 113–19–36–487

LUB NA ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ WIL:
/WIL/skrytkaESP
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Z re dak cyj nej pocz ty…

30-ta rocznica
wyzwolenia Kuwejtu

Sza now ni Pań stwo!
W 2021 ro ku mi ja 30-ta rocz ni ca wy zwo le nia Ku -

wej tu po agre sji Ira ku w ro ku 1990. W związ ku z tym
wy da rze niem Am ba sa da Ku wej tu w Ber li nie w oso -
bie At ta che Woj sko we go puł kow ni ka Ah ma da Al dhu -
ba iba zwró ci ła się do Dy rek to ra Ga bi ne tu Rek to ra
Aka de mii Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni kontr ad mi ra -
ła SG w sta nie spo czyn ku Pio tra Stoc kie go z proś bą
o po moc w ko lej nym po dzię ko wa niu za bez po śred -
ni udział w ope ra cjach wy zwa la nia Ku wej tu. Tym ra -
zem przez obec ne wła dze te go Pań stwa.

Am ba sa da Ku wej tu zwró ci ła się do Aka de mii
Ma ry nar ki Wo jen nej z dwóch po wo dów. Po pierw -
sze ta Uczel nia od wie lu lat pro wa dzi stu dia na kie -
run kach wo jen no mor skich dla per so ne lu Ma ry nar ki
Wo jen nej Ku wej tu. Po dru gie okręt szkol ny AMW
ORP Wod nik był wy ka zy wa ny w roz ka zach ope ra -
cyj nych w trak cie trwa nia ope ra cji Pu styn na Tar cza
i Pu styn na Bu rza, i do tej po ry słu ży ja ko jed nost ka
szkol na, tak że dla słu cha czy z Ku wej tu.

Ini cja ty wa At ta che Woj sko we go Am ba sa dy Ku -
wej tu spo tka ła się z życz li wym przy ję ciem ze stro -
ny Kie row nic twa Aka de mii Ma ry nar ki Wo jen nej
w Gdy ni. Je sie nią 2021 ro ku uda ło się od two rzyć li -

sty za łóg ORP Wod nik i ORP Piast uczest ni czą ce
w mi sji mor skiej. Or ga ni za to rzy na tra fi li jed nak
na pro blem ze zi den ty fi ko wa niem i na wią za niem
kon tak tu z człon ka mi per so ne lu me dycz ne go, któ -
ry był de le go wa ny do służ by na okrę tach lub
w 3 szpi ta lach na te re nie Kró le stwa Ara bii Sau dyj -
skiej: Dah ran, Al.-Ju ba il, Hafr -el -Ba ten.

Za kła da jąc, że przy naj mniej część per so ne lu
me dycz ne go bio rą ca udział w tej mi sji jest zwią za -
na z Woj sko wą Izbą Le kar ską i czy ta biu le tyn
SKALPEL, in for ma cję uda się spo pu la ry zo wać
i ewen tu al nie umoż li wić oso bom za in te re so wa nym
udział w pla no wa nych uro czy sto ściach.

Mi mo upły wu cza su, de ter mi na cja Przed sta wi cie li
Ku wej tu w zre ali zo wa niu te go pro jek tu by ła wi docz -
na w trak cie od by tych spo tkań or ga ni za cyj nych. Dla -
te go po da ję Ko le żan kom i Ko le gom ad res ma ilo wy
Pa na Pio tra Stoc kie go i mój w ce lu umoż li wie nia
prze sła nia swo ich da nych kon tak to wych, aby umoż -
li wić Am ba sa dzie Ku wej tu prze sła nie in dy wi du al nych
za pro szeń i har mo no gra mu spo tka nia.

Jed no cze śnie dzię ku ję Re dak cji Biu le ty nu Woj -
sko wej Izby Le kar skiej SKALPEL za udo stęp nie nie
miej sca na swo ich stro nach.

Z wy ra za mi sza cun ku 

Grze gorz SUT
Da ne kon tak to we:

ma il z do pi skiem KUWEJT
p.stoc ki@amw.gdy nia.pl

dy rek tor@zoz.mswia.gda.pl
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Sprostowanie

Promocja Absolwentów
FWM – WAM 1952–1958 r.

W so bot nio-nie dziel nym wy da niu łódz kie go
dzien ni ka „Głos Ro bot ni czy” z dnia 4 i 5 paź dzier ni -
ka 1958 r. znaj du je się, na dwóch stro nach, ob szer -
na in for ma cja o pro mo cji oraz pierw szej in au gu ra cji
ro ku aka de mic kie go w Woj sko wej Aka de mii Me dycz -
nej. Na pierw szej stro nie re dak tor (ast) na pi sał mie -
dzy in ny mi: „Pro mo cji do ko nał gen. W. Zie miń ski,
któ ry wrę czył rów nież dy plo my le kar skie stu den tom,
koń czą cym stu dia oraz ude ko ro wał me da lem 15-le -
cia WP ofi ce rów, któ rzy słu ży li już w woj sku 15 lat.
W imie niu pro mo wa nych prze ma wia li ppor. A. Ma dej
oraz słu chacz I ro ku WAM podch. M. Re del”.

Po my li łem się co do oso by ge ne ra ła pro mu ją ce -
go, na co zwró ci li uwa gę w li ście do re dak cji „Skal -
pe la” Pa no wie Ka zi mierz San to row ski i Wła dy sław
Amie lań czyk. Prze pra szam.

Uści śla jąc, 3 paź dzier ni ka 1958 r. w go dzi nach
po ran nych na dzie dziń cu Woj sko we go Cen trum Wy -
szko le nia Me dycz ne go przy ul. Że li gow skie go 7/9
od by ły się dwie pro mo cje. Ab sol wen tów
FWM – WAM 1952–1958 r. (w pierw szej szó st ce pro -
mo wa ni zo sta li, zgod nie uzy ska ną lo ka tą: por. K.
San to row ski – pry mus, kpt. Hen ryk Ku szak, kpt. Zyg -
fryd Ju chi miuk, kpt. Ta de usz Bia łec ki, por. Ja ro sław
Ol chow ski i por. Bro ni sław Świe tlic ki). Pro mo to ro wi
gen. bryg. Wik to ro wi Zie miń skie mu – Głów ne mu
Kwa ter mi strzo wi WP asy sto wał płk prof. Ma rian Gar -
lic ki ko men dant – rek tor WAM, a dy plo my le kar skie
wrę czał gen. bryg. dr Mie czy sław Ko wal ski – szef
Służ by Zdro wia WP.

Dru gą gru pę pro mo wa nych sta no wi li pod cho rą -
żo wie Fa kul te tu Woj sko wo Me dycz ne go AM,
po ukoń czo nym trze cim ro ku stu diów, wśród nich
An drzej Grzy bow ski, Wła dy sław Amie lań czyk, Apo -
lo niusz Ma dej (śp.).

W cza sie tej sa mej po ran nej ce re mo nii od by ła
się przy się ga pod cho rą żych pierw sze go ro ku stu -
diów WAM.

Nie pa mię tam te go waż ne go w hi sto rii Uczel ni
dnia, cho ciaż po wi nie nem. Za pew ne sta łem na pla cu
ape lo wym, gdzieś na koń cu w od le głym szy ku, ra zem
z mo im kur sem i by ło nam smut no, gdyż nas, roz po -
czy na ją cych trze ci rok, ta pro mo cja już nie ob ję ła.

W bio gra mie prof. A. Grzy bow skie go ce lo wo na pi -
sa łem o wy da rze niach po li tycz nych w je sie ni 1956 r.,
o za koń czo nym suk ce sem straj ku „gło do wym” pod -
cho rą żych FWM–WCWM w „Ba sty lii” i bez pre ce den -
so wej de cy zji prze ło żo nych o awan so wa niu do
pierw sze go stop nia ofi cer skie go wszyst kich kur sów
po ukoń czo nym III ro ku stu diów. Pro mo cje od by ły się
w kil ku gru pach, po cząw szy od grud nia 1956 r., a na
3 paź dzier ni ka 1958 r. koń cząc. Pro mo to ra mi by li? Za -
pew ne awan so wa ni pa mię ta ją, cho ciaż wiem, że nie
wszy scy prze ze mnie in da go wa ni.

Dzię ku ję uprzej mie Pa nu dr. K. San to row skie mu
(ur. 1.01.1932 r.) za udo stęp nie nie licz nych zdjęć
z je go pro mo cji oraz roz mo wy te le fo nicz ne.

płk w st. spocz. Hieronim Bartel
absolwent WAM 1962, emerytowany profesor

w Zakładzie Histologii i Embriologii Katedry
Anatomii i Histologii Uniwersytetu Medycznego

w Łodzi (ul. Żeligowskiego 7/9).

Łódź, 5 stycz nia 2022 r.
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To na po czą tek, aby ład niej wy glą da ło. Słu żąc
swe go cza su „we woj sku”, a na stęp nie „przy woj -
sku” mia ło się nie raz moż li wość za po zna nia się
z prze róż ny mi fa ce cja mi na te mat my śle nia. Sztan -
da ro we stwier dze nie, że „my śle nie ma przed so bą
przy szłość, szcze gól nie w woj sku” po zna li śmy
w cza sie na szych do głęb nych stu diów woj sko wo -
-me dycz nych w Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej,
Na szej Nie boszcz ce Aka de mii, przy uli cy Źró dło -
wej 52 w mie ście Ło dzi i z la ta mi służ by „w te re nie”
utwier dza li śmy się w je go po nad cza so wej mą dro -
ści. Dzi siaj, w pół wie ku po ich ukoń cze niu, z tym
my śle niem by wa cza sa mi kiep sko, za rów no „we
woj sku”, jak i „po za woj skiem”. Te raz, po ty lu prze -
ży tych la tach i na sze woj sko i na sze my śle nie zmie -
ni ły się ra dy kal nie. Po po że gna niu się z woj skiem
w spo sób mniej czy bar dziej za mie rzo ny, z kla są,
kwia ta mi, kul tu rą lub z bra kiem wszyst kich wy żej
wy mie nio nych, jak to się na zy wa obec nie zgod nie
z za sa da mi „no wej, świec kiej tra dy cji”, czy li idź so -
bie gdzie cię oczy po nio są. Róż nie to by wa, zo sta -
wia osad w du szy al bo tyl ko po ka zu je re al nie
na ja kim świe cie ży je my i z kim przy szło nam przez
kil ka lub kil ka na ście lat pra co wać. Cza sem opa da -
ją ca za sło na po zo rów uszko dzi nam sto pę, cza sem
koń czy się wy łącz nie tym, że otwo rzy nam oczy
na świat! Nie zba da ne są wy ro ki opatrz no ści. W cza -
sach „racz ko wa nia” w służ bie woj sko wej usły sza -
łem od na sze go „po li tycz ne go” – „Wy, pod cho rą ży,
to ka te go ria mi my śli cie”. Kil ka lat póź niej, ja ko ofi -
ce ro wie, mo gli śmy sły szeć – „Ma cie gwiazd ki, to
kom bi nuj cie!” Czy li od wie lu lat sty ka li śmy się z „dy -
so nan sem po znaw czym” – „My śleć, czy nie my śleć,
a mo że jed nak my śleć, ale jak?” Przed la ty, w woj -
sku ce sar sko -kró lew skim (CK), w cza sach Do bre go
Wo ja ka Szwej ka, ofi cer „zjeż dża” po woj sko we mu żoł -
nie rza „Dla cze go o tym nie po my śle li ście?!” – „Roz -
ka zu nie by ło!” i spra wa się wy ja śnia ła
au to ma tycz nie. W wie lu wy pad kach roz kaz lub po -
le ce nie zwal nia od my śle nia, ale na ogół tyl ko wy -
ko naw cę, a nie roz ka zo daw cę. W za leż no ści
od wa gi i na stępstw ta kie go po le ce nia moż na się
z nie go wy krę cić, ale cza sa mi nie ko niecz nie. W ma -
łej, ame ry kań skiej ksią żecz ce „365 rad jak być do -
brym le ka rzem” jed na z rad gło si: „Sza nuj to, że
je steś le ka rzem, to po zwa la ci pi sać nie czy tel nie”.
Ale to by ło kie dyś, te raz, w epo ce e -re cept i ten

przy wi lej nam od padł. Nie za uwa ży łem dzięk czyn -
nych od gło sów far ma ceu tów, któ rzy na rze ka li
na na sze cha rak te ry, oczy wi ście cha rak te ry pi sma.
W ap te kach sto łecz nych na Ko szy ko wej, czy Że -
rom skie go far ma ceu ci zna li cha rak te ry pi sma „swo -
ich” le ka rzy, z od czy ta niem ich re cept nie mie li
kło po tów. Go rzej by wa ło „na mie ście”. Kie dyś
wpadł mi w rę ce ład ny, kształt ny do ku ment z mia -
sta Ło dzi z cza sów za bo rów, wy dru ko wa ny po na -
sze mu i po ro syj sku, wy pi sa ny de li kat nym
cha rak te rem, bla do -se pio wym atra men tem, oczy wi -

Recepta na myślenie
albo myślenie
na receptę

„Co gi to er go sum – my ślę, więc je stem”
Ren’e De scar tes – Kar te zjusz

w „Roz pra wie o me to dzie” 1637



ście ka li gra ficz nie, by ła to „przy wiesz ka”, ja ką ap te -
karz mo co wał do bu tel ki z le kiem. Tu taj cho dzi ło
o płyn ro bio ny, piękny na pis gło sił „Pędz lo wa nie,
dwa ra zy dzien nie”, na pi sa ny pół to ra wie ku te mu,
czy tel ny do dzi siaj, wzbu dza ją cy za chwyt swo ją
spo koj ną ele gan cją. Po więk szył ko lek cję mo je go
Ko le gi zbie ra ją ce go wszel kie „Lo dzia na” wła śnie
w na szym mie ście Ło dzi. Uści śla jąc przed chwi lą
kwe stie za wiesz ki, do wie dzia łem się, że Ko le ga pra -
cu je wła śnie usil nie nad trze cim (!) to mem mo no -
gra fii pocz to wych stem pli woj sko wych z Ło dzi
i okrę gu łódz kie go i jest w stem plach za nu rzo ny
po uszy, ale cza sem wy cho dzi na po wierzch nię.
Mó wi, że gdy by nie te stem ple to już daw no „do stał -
by ko ta” na eme ry tu rze! Wi dzę po so bie, że peł na
eme ry tu ra to nie ta kie „w kij dmu chał”, to groź ny
prze ciw nik, z któ rym bar dzo trze ba się na mę czyć,
aby wyjść na swo je, a więc pó ki si ły fi zycz ne i psy -
chicz ne po zwa la ją, pra cuj cie, utrzy muj cie kon takt
z ludź mi, bo lu dzie z Wa mi kon tak tu póź niej nie
utrzy ma ją. Pa mięć ludz ka jest krót ka, wy biór cza
i bar dzo nie spra wie dli wa. Trze ba mieć od skocz nie
od swo je go ży cia za wo do we go. Ja ko le karz prze -
pra co wa łem rów ne pół wie ku, ale rów no le gle za -
wsze zaj mo wa łem się czymś in nym, nie za wsze
czymś zro zu mia łym na wet dla naj bliż szych.
„A po co ci te bzdu ry?”, „A po co ty to ku pu jesz
i zno sisz do do mu?”, „A ko go to ob cho dzi?”. „A co
Mag da (cór ka) po tem z tym wszyst kim zro bi?”. I tak
to szło, na py ta nia te go ty pu od po wia da łem: „To bę -
dzie pro blem wy łącz nie mo ich spad ko bier ców!”.
Teraz, gdy je stem na eme ry tu rze, wo kół mnie wi szą,
sto ją, le żą, mó wią do mnie rze czy, gro ma dzo ne
z pie ty zmem przez la ta, każ da rzecz ze swo ją hi sto -
rią, obok licz ne to my li te ra tu ry przed mio tu. Po zo sta -
je tyl ko spra wa moż li wo ści ko rzy sta nia z te go, czy li
zdro wie. Gdy pra co wa łem, zda rza li mi się pa cjen ci
z prze wle kły mi, pa to fi zjo lo gicz ny mi scho rze nia mi
i do le gli wo ścia mi. Przy cho dzi li do mnie od 15,
20, 25 lat, jak co raz star si zna jo mi, moż na by ło
z ni mi po roz ma wiać, po żar to wać. „No, co na to

mo że po móc? – py ta pa ni. – Jest tyl ko je den spo -
sób. – Ja ki? – py ta z za cie ka wie niem. – Trze ba się
mo dlić o zdro wie. – Tak? – py ta z nie do wie rza -
niem. – Tak, bo je śli mo dli twa zo sta nie wy słu cha -
na, to nic pa ni nie gro zi. – A je śli nie? – py ta. – Je śli
nie, to już świę ty Bo że nie po mo że!” Pa cjent ka za -
czy na się śmiać i roz sta je my się z uśmie chem.
Efekt te ra peu tycz ny zo stał osią gnię ty! Trze ba ko -
rzy stać i z ta kich re cept na zdro wie, re cept
na uśmiech, re cept na my śle nie. Trze ba tyl ko wie -
dzieć, kie dy moż na sto so wać te re cep ty, aby nie
„za ma wiać śmie chem” cho rób groź nych i po waż -
nych. „Co bo skie Bo gu, co ce sar skie ce sa rzo wi”
i nie po my lić pro por cji i ad re sa tów. Je śli czło wiek
nie ma wro dzo ne go al bo na by te go wstrę tu do dru -
ko wa ne go, ta ką świet ną od skocz nią na eme ry tu rze
są książ ki, któ rych dru ku je się mnó stwo, na wspa -
nia łym po zio mie na uko wym i edy tor skim, aż żal, że
nie moż na ich wszyst kich na raz prze czy tać. Pi sa ne
przez za wo dow ców al bo przez ama to rów, któ rzy
po świę ci li dla nich swo je ży cie. Są pi sa ne tak dro -
bia zgo wo, że moż na je po rów nać nie do ją dra ko -
mór ki, ale mi to chon driów w tych ją drach. We dług
mnie mo to rem po stę pu i roz wo ju wie lu dzie dzin na -
uk są wła śnie ama to rzy, jak ich nie słusz nie na zy wa -
my „pa sjo na ci”, ci, któ rzy nie pra cu ją osiem go dzin
dzien nie, ale ca ły czas, nie ogra ni cza jąc się do go -
dzin urzę do wa nia, urzę du ją pó ki od dy cha ją! I ni gdy
się nie nu dzą! I są przy chyl nie na sta wie ni do świa -
ta. Cie szą się z dro bia zgów i prze waż nie do cho dzą
do cze goś, co nie wszy scy po tra fią do ce nić. Ale oni
po tra fią! I oni nie po trze bu ją ani re cep ty na my śle -
nie, ani my śle nia na re cep tę. Ży ją na ogół spo koj -
nie, nie zbyt ner wo wo, są szczę śli wi. Po tra fią czymś
za im po no wać, coś wy ja śnić, ma ją do bre cha rak te -
ry, cho ciaż nie ko niecz nie cha rak te ry pi sma!

Sta raj my się żyć bez re cep ty – po wo dze nia!
Wło dzi mierz „Wow ka” Kuź ma

Kurs VIII „Cie mior ków”
M.p. 14.11.2021
W Świa to wym Dniu Se nio ra

Recepta na myślenie albo myślenie na receptę
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Ostat ni mi cza sy wy bra łem się z wła sną, pod kre -
ślam – do ro słą cór ką, do jed ne go z win nych ba rów
w mie ście z ko zioł ka mi w her bie. Na mar gi ne sie,
cho dzą po gło ski, że owe ko zioł ki ma ją w naj bliż -
szym cza sie być zmie nio ne na dzi ki. Mu si cie uwie -
rzyć, że sły sząc to zdzi wi łem się bar dzo, jed nak jak
tyl ko zo ba czy łem in for ma cję na klat ce scho do wej
jed ne go z po znań skich blo ków gło szą cą: „pro si my
nie wy rzu cać śmie ci przez okno, pod blo kiem bie -
ga ją dzi ki!!!!”, a na śnie gu mię dzy blo ka mi zo ba czy -
łem śla dy tych zwie rząt, po my śla łem, cóż w tym
kra ju mo że zda rzyć się wszyst ko. Jed no jest pew -
ne, wie czór spę dzo ny w owym win nym ba rze,
na Grun wal dzie (to praw dzi wie pol ski ele ment mo -
jej wy pra wy) na le żał z ca łą pew no ścią do uda nych.

Mimo te go, że był to okres mię dzy Świę ta mi a No -
wym Ro kiem i z prze ka zu me dial ne go wy ni ka ło, że
„praw dzi wy pa trio ta” po wi nie nem już so bie ku po wać
bi let do Za ko pa ne go al bo co naj mniej opła cać abo -
na ment RTV na 5 lat do przo du oraz ku po wać wszyst -
ko co po trzeb ne do świę to wa nia (mo że z wy jąt kiem
pa li wa) na od po wied niej sta cji ben zy no wej, ja po sta -
no wi łem, że wo lę iść do owe go przy byt ku roz pu sty
win nej. Wszyst ko to po roz mo wie z wła snym od bi ciem
w lu strze, że jam nie god ny słu chać aż tak wy bit nych
ar ty stów, a me ma rze nia nie się ga ją tak wy so ko.
Co gor sza w rze czo nym win nym ba rze za mó wi łem je -
dze nie o nie miec ko brzmią cych na zwach, po tem sar -
dyn ki ro bio ne jak w Por tu ga lii, a co gor sza jesz cze to
wszyst ko okra si łem wi nem z Fran ko nii (owa hi sto rycz -
na kra ina w po łu dnio wych Niem czech wcho dzi
w skład Ba wa rii, ale to już brzmi du żo go rzej, dla te go
ta in for ma cja tyl ko w na wia sie i na mar gi ne sie).

De lek tu jąc się świet ny mi prze ką ska mi oraz ge -
nial nym sy lva ne rem (o nim jesz cze bę dzie w dru giej
czę ści fe lie to nu) wzię ło mnie na wspo min ki. Tak to
by wa kie dy czło wiek jest w wie ku „bo ome ra”, a co
gor sza wy cho dzi z nie go od cza su do cza su
„dzban” jak śpie wa, bez ma ła mój ró wie śnik Fisz
na swo jej ostat niej, re we la cyj nej pły cie.

Po my śla łem so bie, ale ta mło dzież ma te raz
moż li wo ści, świet ne miej sce, wy bór win z ca łej Eu -
ro py ge nial ny, at mos fe ra re we la cyj na, lu dzie otwar -
ci, w róż nym wie ku, sko rzy do po roz ma wia nia
o wszyst kim, po pro stu czło wiek czu je się jak by od -
ję to mu kil ka na ście – kil ka dzie siąt lat.

Po tem mo je my śli ucie kły do prze szło ści i stwier -
dzi łem, że prze cież my też mie li śmy swo je uko cha ne
miej sca, gdzie spę dza li śmy czas. Przy po mnia łem so -
bie o klu bach stu denc kich na „lum pach”, szcze gól -
nie Ty gry sie czy Pre to rze, w któ rych moż na by ło
usły szeć wie le eg zo tycz nych ję zy ków, a na wet spraw -
dzić jak moż na się do ga dać w nie któ rych z nich.

Ko lej ne wspo mnie nie po bie gło do eks klu zyw -
nych ba rów na uli cy Zie lo nej, gdzie co praw da nie
sprze da wa no, jak w dzi siej szych cza sach wi na
na kie lisz ki, ale na szklan ki i ow szem moż na by ło
ku pić. Co praw da wy bór wi na był mar ny, a i owy tru -
nek we dług obec nie pa nu ją cych za sad pra wa nie
moż na by na zwać wi nem, gdyż po pierw sze, nie ko -
niecz nie był two rzo ny z wi no gron, a i do da tek de -
sty la tu w nim się zda rzał. Wy bór pi wa czy wód ki był
w tych przy byt kach za to sze ro ki, nie kie dy na wet ze
dwa ga tun ki. Wiel ką za le tą tych miejsc by ła jed nak
przede wszyst kim moż li wość spo tka nia z ca łą pew -
no ścią nie tu zin ko wych lu dzi.

Mo je stu dia przy pa dły na czas po cząt ku bo omu
ka pi ta li zmu w Pol sce i dla te go pa mię tam i czas sier -
mięż nych ba rów z in nej epo ki oraz ro dzą cych się
pu bów jak choć by Wall Stre et czy Irish Pub. Po zna -
wa li śmy je wszyst kie. Spraw dza li śmy smak eg zo -
tycz nie brzmią cych drin ków.

Na im pre zach w go ściach, w cy wil nych aka de -
mi kach czy w ko sza rach na WAM-ie nie gar dzi li śmy
pi wem z miej sco we go bro wa ru czy też trun ka mi wy -
so ko pro cen to wy mi, któ rych po cho dze nie nie by ło
nam zna ne, a ich wła sno ści or ga no lep tycz ne nie
wska zy wa ły ra czej na ich szla chet ny ro do wód.

Wszyst ko to od by wa ło się za wsze, tak to pa mię -
tam, a mo że chcę tak to pa mię tać, w do bo ro wym
to wa rzy stwie ko le gów, pod cho rą żych, ale rów nie
czę sto no wo po zna nych lu dzi. Roz mo wy i wspól ne
bie sia do wa nie by ło pre tek stem dla po zna wa nia się,
wy mia ny po glą dów, a nie kie dy by ło po cząt kiem
cze goś wię cej: ko le żeń stwa, przy jaź ni.

No tak… ja zno wu o wspo mnie niach, a mia łem
prze cież pi sać o wi nie. Tym ra zem krót ko o wi nie,
któ re wy wo ła ło u mnie ty le wspo mnień.
Sylvaner to dość sta ra od mia na wi no gron sa dzo -
na już w śre dnio wie czu, a szczyt jej po pu lar no ści
w Niem czech przy pa da na pierw szą po ło wę XX wie -
ku. Jesz cze w la tach 60 i 70 XX wie ku wy twa rza no

Veni, vidi, vinum (cz. XXXV)
 Bar winny, akademik, klub studencki, a może nieśmiertelna
domówka. Niewa żne gdzie, ważne co i z kim
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z tej od mia ny du że ilo ści, ra czej nie zbyt do bre go,
ma so we go wi na. By ła czę sto skład ni kiem rów nie
po pu lar ne go i też o dys ku syj nej sła wie pół słod kie -
go Lieb frau milch (na zy wa ne go przez współ cze -
snych stu den tów uro czo „Wi nem z Ma ryj ką”).
Szczę śli wie, od te go cza su, ilość na sa dzeń tej od -
mia ny zmniej szy ła się dra stycz nie, ale dzię ki te mu
ja kość owych win po szy bo wa ła w gó rę. Je go wy -
traw ne wa ria cje, szcze gól nie te z Fran ko nii z gleb
z wa pie nia musz lo we go, mo gą dać de gu sta to ro wi
wie le ra do ści. Upra wia ny jest tak że w Al za cji, Fran -
cji, choć i tam po wierzch nia upra wy te go szcze pu
zmniej sza się, to war to z ca łą pew no ścią spró bo -
wać tych naj lep szych eg zem pla rzy po cho dzą cych
z ape la cji Zot zen berg, gdzie mo że mieć ozna cze nie
Grand Cru. W mniej szych ilo ściach moż na ja zna -
leźć tak że w Au strii, skąd naj praw do po dob niej po -
cho dzi, Sło wa cji, Sło we nii czy Szwaj ca rii.

Wi na wy twa rza ne z tej od mia ny są naj czę ściej
de li kat ne i ła god ne, o za zna czo nej kwa so wo ści,
w ustach ze świe ży mi nu ta mi pi gwy, agre stu, zie lo -
ne go jabł ka i grusz ki. Do sko na łe ja ko ape ri tif,
do lek kich sa ła tek, owo ców mo rza czy też de li kat -
nych ryb.

W no wym cy klu fe lie to nów po sta ram się przed -
sta wiać ja kąś win ną cie ka wost kę, a mo że i oba lić
ja kiś win ny mit, tym ra zem bę dzie o bu tel kach.

W świe cie win są trzy naj po pu lar niej sze ro dza je
bu te lek, w któ rych ten tru nek jest sprze da wa ny (oczy -
wi ście jak to by wa jest kil ka wy jąt ków). Wy so kie
i smu kłe, bu tel ki ty pu flu te, w któ rych sprze da wa ne
są wi na bia łe mo zel skie, reń skie, al zac kie, uprasz cza -
jąc nie co, bia łe wi na z ger mań skie go ob sza ru tra dy -
cji wi niar skiej. Bu tel ki ty pu bur gundz kie go i bar dzo
po dob na do niej bu tel ka ty pu ro dań skie go o roz sze -
rzo nym do le i zwę ża ją cej się do gó ry szyj ce. W tych
bu tel kach też ku pi my pi not no ir z No we go Świa ta, czy
choć by shi ra zy z Au stra lii. I na ko niec naj po pu lar niej -
szy typ bu tel ki – bor dow ski, o kla sycz nym kształ cie
i pro stej szyj ce. W tych bu tel kach sprze da wa ne są nie
tyl ko wi na z te go słyn ne go re gio nu Fran cji, ale więk -
szość win czer wo nych, ale też i bia łych świa ta.

Wy jąt kiem jest rze czo na Fran ko nia, któ ra sto su -
je czę sto bu tel ki cha rak te ry stycz nie spłasz czo ne
i pę ka te. W ta kich wła śnie wy jąt ko wych na czy niach
mo że my też ku pić po pu lar ne swe go cza su, ma so -
wo pro du ko wa ne wi no por tu gal skie Ma teus.

„Jak ku po wać wi no, to tyl ko w bu tel ce” to w za -
sa dzie jest mit. Oczy wi ście nie wy na le zio no lep sze -
go spo so bu dla prze cho wy wa nia win przez dłu gi
czas i dla te go je śli ku pu je my wi no, któ re wy ma ga
doj rze wa nia bę dzie ono z ca łą pew no ścią sprze da -
wa ne w bu tel ce. Jed nak więk szość win pro du ko wa -
nych na świe cie, któ re wy pi ja my tu i te raz,

nie wy ma ga doj rze wa nia. Wręcz prze ciw nie, trze ba
je pić ja ko mło de i rześ kie. Dla te go w ta kich słyn -
nych kra jach wi niar skich jak choć by Fran cja czy
Wło chy od daw na sprze da je się wi na w kar to nach.
Kar ton z kra ni kiem rów nie do brze, a nie kie dy i mo -
że le piej, chro ni wi no przed świa tłem i za pa cha mi,
a do zo wa nie po je dyn czych por cji bez wpusz cza nia
po wie trza do środ ka po zwa la cie szyć się dłu żej
świe żo ścią te go wi na. Zmniej sze nie pro duk cji szkła,
ła twiej szy trans port i dys try bu cja ba gów bę dzie też
lep sze dla śro do wi ska na szej pla ne ty.

Oczy wi ście Pol ska jest zde cy do wa nie tra dy cjo -
na li stycz nym ryn kiem i wi na z kar to nu w Pol sce to
wręcz pro fa na cja, co za tym idzie wy bór i ja kość
tych sprze da wa nych w na szym kra ju jest dys ku syj -
na. Bę dąc jed nak na wy jeź dzie, na pik ni ku, na nie -
zo bo wią zu ją cej let niej wi zy cie we Fran cji, Wło szech
czy Hisz pa nii, szcze gól nie więk szą gru pą, mo że
war to spró bo wać wi na tak pa ko wa ne go.

Nie ukry wam, że ja też je stem tra dy cjo na li stą
i ko cham ma gię „ob słu gi” wi na z bu tel ki i szkło uwa -
żam za na tu ral ne śro do wi sko dla te go trun ku.
Nie zna czy to, że nie pró bo wa łem wi na z kar to nu
z cał kiem przy zwo itym skut kiem.

Jed no jest pew ne, szcze gól nie w do bie pan de -
mii, że jak pi sał Lo uis Pa steur „Wi no jest naj zdrow -
szym i naj bar dziej hi gie nicz nym na po jem”, a ja
do dam od sie bie – bez zna cze nia czy z bu tel ki czy
z kar to nu.

Prze my sław Mich na
XXXVI WAM

6.01.2022
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Był rok 1984 – po czą tek wio sen nych
roz to pów. Prze mi nę ły już je sien ne
sło ty i zi mo we mgły, przy pra wia ją ce
o de pre sję nie jed ne go z miesz kań -
ców „zie lo ne go gar ni zo nu”, ja kim
do dzi siaj po zo sta je oto czo ne la sa mi
lot ni sko woj sko we w Sie mi ro wi cach.

Po śród wszech ogar nia ją cej sza ro ści kra jo bra zu,
kie dy słoń ca jest jesz cze jak na le kar stwo, je dy nie
pi lo ci za miesz ku ją cy to miej sce by li w swo im ży wio -
le. Na tle bla dych twa rzy per so ne lu na ziem ne go wy -
glą da li ni czym tu ry ści, któ rzy wła śnie co po wró ci li
z let nich wa ka cji. Ale dla nich let nie pro mie nie sło -
necz ne by ły na wy cią gnię cie rę ki o każ dej po rze ro -
ku i o nie bo bli żej. Wy star czy ło tyl ko wznieść się
po nad chmu ry, gdzie słoń ce świe ci za wsze. Ty le tyl -
ko, że ten przy wi lej do stęp ny był wy łącz nie pi lo tom,
na rzecz któ rych dzia ła ją wszyst kie służ by lo gi stycz -
ne i tech nicz ne, utrzy mu ją ce w go to wo ści sa mo lo -
ty i in fra struk tu rę lot ni ska. Tak że służ by me dycz ne
ma ją w tym swój zna czą cy udział, po cząw szy
od Woj sko we go In sty tu tu Me dy cy ny Lot ni czej,
a na le ka rzach w jed nost kach koń cząc.

Mo ja służ ba w tym naj bar dziej od da lo nym od cy -
wi li za cji gar ni zo nie, któ rym do dzi siaj za rzą dza Ma ry -
nar ka Wo jen na, roz po czę ła się w paź dzier ni ku 1983
ro ku, kie dy po za koń cze niu sta żu ob ją łem w JW4557
obo wiąz ki le ka rza 5. Sa mo dziel nej Eska dry Lot nic twa
Roz po znaw cze go MW. Mia ła ona wte dy na wy po sa -
że niu sa mo lo ty od rzu to we MIG – 15bis, pro du ko wa -
ne przez Pań stwo we Za kła dy Lot ni cze w Mie l cu,
pod li cen cyj ną na zwą Lim -2. Ich obec ność w tym
miej scu by ła wte dy dla mnie du żym za sko cze niem.
Jed nak o wie le więk szym za sko cze niem mu siał być
MIG 15 dla pi lo tów USAF, któ rym przy szło się z nim
zmie rzyć w wal ce, nie za wsze zwy cię skiej, w sław nej
„Alei Mi gów” na Pół wy spie Ko re ań skim w la -
tach 1950–53. Jed nak mo im praw dzi wym zmar twie -
niem nie by ło to mu zeum tech ni ki. Dla mnie, ja ko
le ka rza, któ re mu przy szło tu peł nić obo wiąz ki służ bo -
we, mo im co dzien nym po lem bi twy by ła Izba Cho -
rych. Ra no przy ję cia żoł nie rzy służ by za sad ni czej,
po tem żoł nie rzy za wo do wych i ich ro dzin oraz za sie -
dzia łych tu eme ry tów woj sko wych. Re asu mu jąc:
od pe dia trii do ge ria trii. Pew ną od skocz nią od tej ru -
ty ny by ło za bez pie cze nie me dycz ne lo tów, na któ re
skła da ło się w za sa dzie je dy nie ba da nie przed star to -
we pi lo tów, a po tem już tyl ko wszech ogar nia ją ca nu -

da. Pew ne go ra zu tę sie lan kę prze rwał te le fon z kan -
ce la rii, że do od bio ru mam ko re spon den cję z Woj sko -
we go In sty tu tu Me dy cy ny Lot ni czej. Z po cząt ku
mia łem na dzie ję, że bę dzie to od po wiedź na mój
wnio sek o skie ro wa nie na krót kie szko le nie z me dy -
cy ny lot ni czej w WIML, bo o pra cy le ka rza na lot ni sku
nie mia łem bla de go po ję cia. Rze czy wi stość oka za ła
się jed nym wiel kim roz cza ro wa niem, gdyż je dy ną od -
po wie dzią in sty tu tu by ło po de sła nie „In for ma to ra Lot -
ni czo -Le kar skie go (wy da nie spe cjal ne)”, co chy ba
pod tek sto wo mia ło zna czyć, że mam do szko lić się
sam i nie za wra cać im gło wy. Za war tość skryp tu wy -
da ne go przez WIML w 1983 ro ku i li czą ce go osiem -
dzie siąt dwie stro ny obej mo wa ła tłu ma cze nie dwóch
ar ty ku łów au to rów: H.E von Gier ke & W. Brin -
kley'a „Przy śpie sze nia uda ro we” oraz G.R
Sharp'a „Ka bi ny ci śnie nio we”. Mu szę przy znać, że
po ru szo ne tam za gad nie nia wy da ły mi się na ty le uży -
tecz ne, że jesz cze te go sa me go dnia prze czy ta łem
skrypt w ca ło ści, nie przy pusz cza jąc na wet, że dru gi
z ar ty ku łów oka że się wręcz pro fe tycz ny.

Kil ka dni póź niej, wzbo ga co ny wie dzą z in for ma -
to ra, za dzwo ni łem do sze fa szta bu. Chy ba mu siał
być bar dzo zdzi wio ny, kie dy usły szał mo ją proś bę
o wpi sa nie do ty go dnio we go pla nu za jęć na szko -
le nie me dycz ne dla pi lo tów. Oczy wi ście proś ba by -
ła tu je dy nie for mą, po nie waż obaj wie dzie li śmy, że
z for mal ne go punk tu wi dze nia mia łem obo wią zek
prze pro wa dzić do rocz ne szko le nie me dycz ne dla
pi lo tów w wy mia rze dwóch go dzin lek cyj nych. Mo -
jej proś bie sta ło się za dość w iście od rzu to wym
tem pie, jak przy sta ło na jed nost kę lot ni czą. Nie mi -
nę ła na wet do ba, kie dy wcho dzi łem do sa li wy kła -
do wej, gdzie w ław kach sie dzie li już pi lo ci eska dry,
któ rej by łem le ka rzem oraz pi lo ci z 7. Puł ku Lot nic -
twa My śliw sko -Bom bo we go (JW5 57 6), któ rych
pod rzu cił mi star szy le karz puł ku. Prze sa dą by ło by
twier dze nie, że na szko le nie przy szły tłu my rząd -
nych wie dzy pi lo tów. By ły to ra czej znu żo ne od cią -
głych szko leń twa rze, wy pa tru ją ce z utę sk nie niem
ko lej nych lot nych dni, sta no wią ce głów ne źró dło ra -
do ści i sens ży cia w tym za po mnia nym przez Bo ga
miej scu. Być mo że dla te go już na wstę pie po wi ta -
no mnie sło wa mi z od cie niem lek kiej iro nii.

– To co dok tor, jak za wsze? – ode zwał się je den
z pi lo tów sie dzą cy w ostat niej ław ce.

– A gdzie sprzęt? – wtó ro wał mu pi lot z pierw szej
ław ki.

Pa mięt nik z Dom ku Pi lo ta cz. 1
„Nie ma przy pad ków, są tyl ko zna ki”
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– Ja ki sprzęt?
– No do udzie la nia pierw szej po mo cy: szy ny,

ban da że, am bu, itp.
– A dla cze go tak pan są dzi, Pa nie Pi lot?
– Prze cież prze ra bia my to co ro ku od lat – od -

rzekł re zo lut nie mój roz mów ca już bez żad nej
uszczy pli wo ści w gło sie.

– Wy glą da więc na to Pa no wie Pi lo ci, że tym ra -
zem was za sko czę.

Kie dy tak po wo li roz kła da łem na biur ku przy go -
to wa ny kon spekt, roz glą da jąc się po sa li, za uwa ży -
łem, że na wet na twa rzach w ostat nich ław kach
ma lo wa ła się odro bi na za cie ka wie nia, któ ra wal czy -
ła ze zmę cze niem po nie prze spa nej no cy. Wi docz -
nie już wczo raj wie dzie li, że dzi siaj lo tów nie bę dzie,
i moż na by ło so bie po zwo lić na odro bi nę nie wy spa -
nia. Wszyst ko zgod nie z za sa da mi Bez pie czeń stwa
i Hi gie ny Pra cy tj. na lo ty idzie my wy po czę ci, wy -
spa ni i trzeź wi.

Zer ka jąc do kon spek tu, po wo li od czy ta łem ty tuł
wy kła du, któ ry i dla mnie, ja ko wy kła dow cy, był no -
wo ścią tak w za kre sie fi zjo pa to lo gii, jak i tech ni ka -
liów lot ni czych.

– Te ma tem za jęć bę dzie: „Eks plo zyw na de kom -
pre sja pre su ry zo wa nej ka bi ny i zja wi ska te mu to wa -
rzy szą ce”. Wiem, wiem Pa no wie Pi lo ci, że to brzmi
mo że i strasz nie ale mam na dzie ję, że bę dzie rów -
nie cie ka wie.

Po mi nach pi lo tów po cząt ko wo trud no mi by ło
oce nić czy wzbu dzi łem tym te ma tem za cie ka wie nie
czy mo że roz cza ro wa nie, ale pa mię tam, że z sa li
po chwi li pod nio sły się nie licz ne gło sy po wąt pie wa -
nia.

– Dok to rze, ale nas to nie do ty czy, bo my la ta my
ni sko.

Przy znam, że atak od tej stro ny tro chę mnie za -
sko czył, ale z kło po tów prze ko ny wa nia i wy ja śnia -
nia w sa mą po rę wy ba wił mnie je den z pi lo tów, któ ry
wstał i prze cho dząc do pierw szej ław ki oznaj mił do -
no śnym gło sem wszem i wo bec.

– O, to do sko na le dok to rze, bo to był mój te mat
pra cy ma gi ster skiej.

No pięk nie, po my śla łem. Wy glą da na to, że bę -
dę miał nie tyl ko przy mu so wych słu cha czy, ale i re -
cen zen ta.

Kie dy za koń czy łem wy kład, wi dać by ło po mi -
nach pi lo tów, że za gad nie nia pre su ry za cji ka bi ny,
eks plo zyw nej de kom pre sji, ssa nia ae ro dy na micz -
ne go i nie do tle nie nia oce nio ne zo sta ły jed no znacz -
nie ja ko cie ka we, acz kol wiek zu peł nie nie przy dat ne
w ich rze mio śle.

Ran kiem na stęp ne go dnia, po za koń cze niu ba -
dań przed star to wych pi lo tów, kie dy by łem już go -
tów do przej ścia w ga bi ne cie le kar skim w stan

ho ry zon tal ny, do szła do mnie wieść, że lo ty zo sta ły
prze rwa ne. Po cząt ko wo nie bar dzo wie dzia łem ja -
ka jest te go przy czy na, bo też in for ma cje by ły na -
der ską pe. Je dy ne co mnie zdzi wi ło, to wia do mość,
że pi lot, któ ry był przy czy ną od wo ła nia lo tów, za raz
po wy lą do wa niu zo stał z koń ca pa sa prze wie zio ny
bez po śred nio do Izby Cho rych, gdzie za jął się nim
ko le ga po fa chu, peł nią cy wte dy dy żur w am bu la to -
rium. Kie dy tam do tar łem do wie dzia łem się od nie -
go, że przy wie zio ny pi lot był w bar dzo do brym
sta nie, a wy ni ki pod sta wo wych ba dań la bo ra to ryj -
nych i EKG nie wy ka za ły żad nych od chy leń od nor -
my. Pra gnę za zna czyć, że Izba Cho rych
w Sie mi ro wi cach dys po no wa ła du ży mi moż li wo -
ścia mi. Oprócz ga bi ne tu sto ma to lo gicz ne go po sia -
da ła rów nież punkt ap tecz ny, la bo ra to rium,
ste ry li za cję, a na wet fi zjo te ra pię i dwa ga bi ne ty za -
bie go we. Na wy po sa że niu znaj do wa ła się tak że sa -
ni tar ka mar ki „Ny sa”, któ ra pod czuj nym okiem
słu żą ce go w Izbie Cho rych cho rą że go, zo sta ła prze -
bu do wa na na naj praw dziw szą „R -kę”.

Do pie ro na stęp ne go dnia po zna łem wię cej szcze -
gó łów tech nicz nych zwią za nych z wy pad kiem. Otóż
w jed nym z le cą cych w pa rze sa mo lo tów, na wy so -
ko ści 5000 m n.p.m. do szło do utra ty łącz no ści pi lo -
ta z zie mią. Na po le ce nie kie row ni ka lo tów pi lot
dru gie go sa mo lo tu zbli żył się do ko le gi, aby zo ba czyć
co się tam dzie je. Wkrót ce do zie mi do tar ła mro żą ca
krew w ży łach wia do mość, że pi lot nie da je oznak ży -
cia i chy ba utra cił przy tom ność. Szczę śli wym zrzą -
dze niem lo su sa mo lot, cho ciaż nie po sia dał
au to pi lo ta, bar dzo po wo li tra cił wy so kość, lecz sy tu -
acja i tak sta wa ła się z mi nu ty na mi nu tę co raz bar -
dziej bez na dziej na. Do pie ro na wy so ko ści 2000 m
pi lot ock nął się z le tar gu i prze jął kon tro lę nad sa mo -
lo tem. Chy ba nie bar dzo wie dział co się sta ło, ale bez
dal szych już prze szkód zdo łał spro wa dzić ma szy nę
bez piecz nie na zie mię. Szyb ko usta lo no też przy czy -
nę ca łe go za mie sza nia. Otóż w fe ler nym sa mo lo cie,
któ ry znaj do wał się wte dy na wy so ko ści 5000 m
n.p.m. za wio dła au to ma ty ka i do szło do za wie sze nia
w po zy cji otwar tej za wo ru wy lo to we go po wie trza, któ -
ry jest ele men tem ukła du pre su ry za cji ka bi ny. W efek -
cie do szło do po wol ne go spad ku ci śnie nia w ka bi nie
sa mo lo tu, znacz nie po ni żej war to ści od po wia da ją cej
rze czy wi stej war to ści ci śnie nia ze wnętrz ne go, na ja -
kiej prze bie gał prze lot. W ta kich sy tu acjach, na wet
przy lo cie na ma łej wy so ko ści, ci śnie nie w ka bi nie
mo że spaść do ni skich war to ści i sy tu acja sta je się
po ten cjal nie nie bez piecz na z po wo du za gro że nia hi -
pok sją. Ma to przy kła do wo miej sce w sy tu acji, kie dy
pi lot nie mo że szyb ko za ło żyć ma ski tle no wej, bądź
jest ona nie do kład nie do pa so wa na. I wła śnie do ta -
kie go zda rze nia do szło w trak cie te go lo tu, gdzie pi -
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lot ze źle do pa so wa ną ma ską tle no wą prze oczył
u sie bie pierw sze symp to my nie do tle nie nia spo wo -
do wa ne pod stęp nym, bo po wol nym spad kiem ci śnie -
nia w ka bi nie. Tyl ko dzię ki szczę śli we mu zbie go wi
oko licz no ści ja kim by ło sa mo czyn ne od blo ko wa nie
się za wo ru nie do szło do ka ta stro fy.

Pu en ta te go zda rze nia jest rów nie wy mow na.
Pod sam ko niec od pra wy, na któ rej oma wia no zda -
rze nie, pro wa dzą cy ją ode zwał się ty mi sło wy.

– A co na to me dy cy na?
W tym mo men cie, nie wiem dla cze go wzrok

wszyst kich obec nych skie ro wał się na mnie, bo py -
ta nie wy da wa ło się ra czej re to rycz ne. Był to w za -
sa dzie stan dar do wy zwrot grzecz no ścio wy
na od pra wach, w któ rych brał udział któ ryś z le ka -
rzy. Dla te go mo ja od po wiedz mu sia ła wy wo łać nie -
ma łe zdzi wie nie.

– Otóż pa nie ko man do rze, dzień przed wy pad -
kiem prze pro wa dzi łem dwu go dzin ny wy kład teo re -
tycz ny z pi lo ta mi, któ ry obej mo wał tak że to

za gad nie nie. No cóż, chy ba nikt w naj śmiel szych
snach nie mógł prze wi dzieć, że na stęp ne go dnia
los przy go tu je nam wszyst kim ćwi cze nia prak tycz -
ne, któ re co praw da bez udział czyn ni ka ludz kie go
wy pa dły nad wy raz do brze.

Mo ja od po wiedź, po któ rej za pa dło głu che mil -
cze nie, mu sia ła z pew no ścią wszyst kich za sko czyć.
Ci szę prze rwał do pie ro pro wa dzą cy ze bra nie,
oznaj mia jąc ko niec od pra wy.

Na wet z per spek ty wy lat, wy da je mi się wręcz
nie wia ry god ną se kwen cja zda rzeń, ja ką był czas
otrzy ma nia skryp tu z WIML oraz prze pro wa dzo ny
prze ze mnie na dzień przed wy pad kiem lot ni czym
wy kład na ten te mat. Ot ta ki so bie przy pad ko wy
zbieg oko licz no ści ze szczę śli wym fi na łem. Jed nak
czy aby na pew no był to przy pa dek? Po dob no nie
ma przy pad ków, a są tyl ko zna ki… co mia ła po -
twier dzić przy szłość i to nie da le ka…

kmdr ppor rez. dr med. Le sław Ko larz

Pa miąt ko wy ku fel z oka zji po wo ła nia do ży cia 23 sierp nia 1983 ro ku JW4557
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W 2018 ro ku, na spo tka niu ab sol wen tów Fa kul -
te tu Le kar skie go WAM oraz ko le ża nek i ko le gów AM
w Ło dzi, płk dr med. An to ni Ni kiel po wie dział: „Mam
na dzie ję, że spo tka my się jesz cze w tym sa mym
gro nie, lub licz niej szym, dla uczcze nia 60-le cia
ukoń cze nia stu diów” (Skal pel 12/2018–1/2019).
Nie ste ty, dr Ni kiel nie do cze kał tej chwi li i od szedł
„na wiecz ną war tę”. Chcąc jed nak, by ta ki zjazd się
od był, pod ją łem się „sa mo zwań czo” zor ga ni zo wa -
nia spo tka nia ko le gów z na sze go rocz ni ka WAM.
Stu dio wa li śmy w la tach 1954–1960/61. Wie lu ko le -
gów już „ode szło”, zo sta ła nas ma leń ka gru pa, dla -
te go za le ża ło mi na spo tka niu tych, któ rzy są
jesz cze z na mi i ze chcą przy je chać do Ło dzi.

Zjazd ab sol wen tów obu uczel ni, wg pier wot ne -
go za ło że nia, miał się od być w 2020 ro ku, ale z po -
wo du pan de mii Co vid -19 or ga ni zo wa nie tak
licz ne go gro na nie by ło moż li we. Zjazd ab sol wen -
tów obu uczel ni (WAM i AM) zo stał prze su nię ty
na na stęp ny rok i od był się 23 paź dzier ni ka 2021 ro -
ku. O pla no wa nym zjeź dzie wie dzie li śmy już w koń -
cu 2019 ro ku. Swój udział zgło si ło po nad 10
ko le gów z WAM-u. Na wią za łem kon takt z ty mi oso -
ba mi i umó wi li śmy się na nie za leż ne spo tka nie
w przed dzień ofi cjal ne go zjaz du. W dniu 22 paź -
dzier ni ka o godz. 18.00 spo tka li śmy się w ho te lu
Rey mont (daw ny ho tel gar ni zo no wy). Przy by ło tyl -
ko kil ku ko le gów. Część z nich przy je cha ła z żo na -
mi. By ło nas sied miu ofi ce rów i trzy żo ny. Przy by li:
płk dr Eu ge niusz Bek ker, płk dr An drzej Maj z żo ną
Kry sty ną, płk prof. Eu ge niusz Mię koś z żo ną Lu cy -
ną, płk lek. Ta de usz Rę kas, płk prof. Edward Sta -
now ski, płk dr Zbi gniew Wierz bic ki z żo ną Ewą i płk
prof. Bro ni sław Za cha ra.

Za bra kło nie ste ty kil ku ko le gów, któ rzy zgło si li
chęć udzia łu w spo tka niu, ale w ostat niej chwi li,
ze wzglę dów zdro wot nych, od wo ła li swój przy jazd.
Nie mo gli przy je chać: płk prof. Lech Wa la sek,
płk dr Dionizy Ju ska z żo ną, ppłk lek. Wie sław Bal -
ce rak z żo ną, płk lek. Edward Kuś, mjr lek. Jó zef Si -
dor czuk i por. lek. Ta de usz Ję dral. W tym ro ku
ode szli od nas na za wsze: płk dr An to ni Ni kiel,

płk dr Gra cjan Wil czyń ski i ppłk lek. Mie czy sław No -
wa kow ski.

W re stau ra cji ho te lu Rey mont spę dzi li śmy mi le
czas do póź nych go dzin wie czor nych, czę stu jąc się
za mó wio ną ko la cją oraz ra cząc się lamp ką wi na
i kie lisz kiem moc niej sze go na po ju.

Z du ży mi emo cja mi wspo mi na li śmy na szych wy -
kła dow ców, by ły to wiel kie au to ry te ty me dycz ne
i mo ral ne. Pod kre śla li śmy jak bar dzo do ce nia li śmy
ich oso bi sty, a jed no cze śnie peł ny sza cun ku sto su -
nek do stu den tów, ich nie po wta rzal ny dow cip, któ -
ry prze ku wał się nie kie dy w śmiesz ne aneg do ty
krą żą ce w na szych krę gach do dziś. Lu bi li śmy opo -
wia dać o tym naj bliż szym i z przy jem no ścią iden ty -
fi ku je my się z ty mi trud ny mi, ale jak że
nie po wta rzal ny mi cza sa mi stu denc kiej do li. Naj bar -
dziej przy bli żył nam tę stu denc ką at mos fe rę ko le ga
Wierz bic ki. By ło no stal gicz nie, ale i śmiesz nie. Któż
nie lu bi wspo mi nać mło do ści? Przy szedł rów nież
czas na wspo mnie nia z prze bie gu na szych za wo -
do wych zma gań. Nie da się ukryć, że czę sto to wa -
rzy szył nam etos „szkla nych do mów”, wiel kie go
po świę ce nia i wy sił ku. Za wsze nas to wzmac nia ło
i to wa rzy szy ła te mu idea, że ko le żeń skość i przy -
jaźń ukształ to wa ły nas przez te wszyst kie la ta.

Po dej mu jąc się or ga ni za cji spo tka nia ko le gów
z na sze go ro ku stu diów by łem zde ter mi no wa ny, że by
do każ de go do trzeć te le fo nicz nie. Oczy wi ście dzwo -
ni łem do tych, o któ rych wie dzia łem, że zgło si li chęć
udzia łu w spo tka niu prze sła ną wcze śniej przez dr. Ni -
kla. Nie któ rych trud no by ło na mó wić, ale ar gu men to -
wa łem, że to mo że być jed no z ostat nich spo tkań.
Chcia łem, że by by ło nas jak naj wię cej. Cie szy łem się,
że dr An drzej Maj na mó wił dr. Dio ni ze go Ju skę z żo -
ną. Nie ste ty, gdy zbli żał się czas spo tka nia, obo je się
po cho ro wa li, bra ko wa ło nam ich obec no ści.

Oso bi ście bar dzo za le ża ło mi na przy jeź dzie
prof. Sta now skie go, któ ry rów nież ze wzglę dów
zdro wot nych tro chę się wzbra niał. Nie od mó wił mi
i – po mi mo kło po tów zdro wot nych – przy je chał tyl -
ko na na sze, ko le żeń skie, WAM-owskie spo tka nie,
co – ja ko spo tka nie z przy ja cie lem – bar dzo so bie

Spotkanie absolwentów
Fakultetu Lekarskiego WAM
i absolwentów AM w 60. rocznicę
uzyskania dyplomu lekarza
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ce nię. Wy je chał do War sza wy tuż po spo tka niu, nie
zo stał do na stęp ne go dnia. Za le ża ło mi na Je go
przy jeź dzie głów ne ze wzglę du na na szą wspa nia -
łą współ pra cę w Si łach Po ko jo wych ONZ
w UNEF II (Uni ted Na tions Emer gen cy For ce)
w Egip cie. Ja peł ni łem wów czas (dru gą ka den cję
pod rząd) obo wiąz ki Sze fa Służ by Zdro wia w Kwa -
te rze Głów nej [Chief Me di cal Of fi cer (CMO) in He -
ad Qu ar ters] – w dru giej ka den cji, na proś bę
se kre ta rza ge ne ral ne go ONZ, za zgo dą rzą du PRL.
Dr Sta now ski przy je chał w tej zmia nie na sta no wi -
sko or dy na to ra chi rur gii w szpi ta lu UNEF II. Tak się
zda rzy ło, że w tej zmia nie, w pol skiej jed no st ce je -
den z żoł nie rzy ob lał się ben zy ną, przy pad ko wo
pod pa lił się i opa rzył ok. 70% cia ła. W po przed nim
okre sie cięż ko cho rych pa cjen tów wy sy ła no na le -
cze nie do Izra ela, do Ha das sah Uni ver si ty Ho spi tal.
Kie dy prze ka za łem su ge stię dr. Sta now skie mu, by
wy słać po pa rzo ne go żoł nie rza do Izra ela, po wie -

dział: „po dej mu ję się le czyć go u nas, w szpi ta lu
UNEF, pod wa run kiem, że za ła twisz mi po trzeb ne
le kar stwo”. Po dał mi na zwę. Lek ten nie był do stęp -
ny w ap te ce szpi ta la. Ja ko CMO mia łem tę moż li -
wo ści i w prze cią gu 2 dni lek przy sła no nam z USA.
Żoł nierz zo stał ura to wa ny. Po je go po wro cie do kra -
ju, pod kie run kiem dr. Sta now skie go, do ko na no dal -
sze go le cze nia – prze szcze pów skó ry.

Na spo tka niu w ho te lu, wśród sied miu ofi ce rów -
-le ka rzy, by ło czte rech ab sol wen tów WAM-u, któ rzy,
ja ko pra cow ni cy szpi ta la, słu ży li w Si łach Po ko jo -
wych ONZ, w UNEF II, w Egip cie (E.B., E.S., Z.W.
i B.Z.).

Opo wie dzia łem ko le gom, że dzię ki do sko na łej
pra cy pol skie go per so ne lu me dycz ne go szpi ta la
UNEF i wspa nia łej, mo jej współ pra cy z je go ko men -
dan tem, ppłk. dr. Hen ry kiem Woź nia kiem, per so nel
le kar ski kon tyn gen tu ka na dyj skie go (CanLog) za -
czął przy sy łać swo ich pa cjen tów już nie do Izra ela,

Spotkanie przy kolacji w hotelu Reymont.
Lewe zdjęcie: płk dr Bekker, płk lek. Rękas, żona płk. Wierzbickiego, płk dr Wierzbicki, żona
płk. prof. Zachary, kierowca płk. prof. Stanowskiego.
Prawe zdjęcie: płk prof. Miękoś, żona płk. Miękosia, płk prof. Stanowski, płk dr Maj, żona płk. Maja.



a do szpi ta la UNEF. Le cze ni pa cjen ci CanLogu bar -
dzo ce ni li so bie fa cho wość i opie kę per so ne lu me -
dycz ne go. Wcze śniej ta współ pra ca nie by ła
naj lep sza. Kil ku ko le gów na sze go spo tka nia po -
dzie li ło się swo imi, cie kaw szy mi zda rze nia mi
z ich 60-let niej pra cy na róż nych sta no wi skach.

Na na szym, WAM-oskim, spo tka niu nie oby ło się
od przy bli że nia przez nas na szych ro dzin nych sy tu -
acji, opo wie ści o dzie ciach, wnu kach i pra wnu kach.
Jed nak szyb ko wra ca li śmy do wspo mnień, bo
w tym gro nie czu li śmy się jak stu denc ka brać. Brać,
któ ra mia ła – po wtó rzę – wiel kie szczę ście być stu -
den ta mi wspa nia łych na uczy cie li, zna ko mi tych pro -
fe so rów. Po ły ka li śmy nie tyl ko wie dzę, ale ich
ży cio we mot ta i pryn cy pia. Moż na by po wie dzieć:
by li je dy ny mi w swo im ro dza ju.

Bar dzo mi le wspo mi na li śmy swo ich na uczy cie li
aka de mic kich. W opi nii wszyst kich mie li śmy to
szczę ście, że by li to wspa nia li pro fe so ro wie, zna ko -
mi ci na uczy cie le, pięk nie prze ka zy wa li nam swo ją
wie dzę. Spo śród wie lu, wspo mi na li śmy ta kich pro -
fe so rów jak: prof. Ma rian Ste fa now ski, chi rurg, rek -
tor AM, pod któ re go kie run kiem stu dio wa li śmy, prof.
Fran ci szek Ve nu let, kie row nik Ka te dry Fi zjo pa to lo -
gii, na uko wiec, uczest nik wie lu świa to wych kon gre -
sów, prof. Ta de usz Wa si lew ski, kie row nik Za kła du
Ana to mii Pra wi dło wej, prof. Jan Stop czyk, kie row -
nik Ka te dry Fty zja trii, prof. Alek san der Prusz czyń -
ski, kie row nik Ka te dry Ana to mii Pa to lo gicz nej, prof.
Eu fe miusz Her man, kie row nik Kli ni ki Neu ro lo gii,
prof. Wa cław Grott, kie row nik I Kli ni ki Cho rób We -
wnętrz nych, prof. Emil Ley ko, kie row nik Ka te dry
Far ma ko lo gii i wie lu, wie lu in nych.

I tak, przy po mnie li śmy kil ka cie kaw szych zda -
rzeń. Mię dzy in ny mi: prof. Ley ko, na mięt ny pa lacz
faj ki, któ ry „do ku czał” pro fe so ro wi Ve nu le to wi, wro -
go wi pa la czy, dmu cha jąc przez dziur kę od klu cza
dym ty to nio wy do Je go ga bi ne tu. Prof. Ley ko, gdy
stu dent po my lił daw kę le ku za le ca ną pa cjen to wi,
otwie rał okno swo je go ga bi ne tu i krzy czał: „mi li cja,
aresz to wać go, bo on chce za truć pa cjen ta”. Wspa -
nia łą po sta cią był chi rurg – prof. Ste fa now ski, któ ry
w cza sie wy kła dów, opie ra jąc się o stół, za pa lał pa -
pie ro sa (wy da je mi się, że by ły to Grun wal dy) i pre -
zen to wał te mat cie kaw szych przy pad ków
chi rur gicz nych. Prof. Wa si lew ski, pro wa dząc wy kład
z ana to mii, pięk nie, ko lo ro wo ry so wał na ta bli cy
prze bieg ner wów, na czyń krwio no śnych i in nych
czę ści ana to micz nych czło wie ka. U Nie go,
przed wy kła dem, sta ro sta za wsze mel do wał go to -
wość stu den tów do za jęć. Na je den z wy kła dów
spóź nił się nasz ko le ga. Za mel do wał się: „Pa nie
pro fe so rze, pod cho rą ży Smok mel du je swo je spóź -
nie nie”. Na to Pan Pro fe sor: „Sia daj pan, pa nie

Smok, ja się pa na wca le nie bo ję”. Moż na by przy -
to czyć jesz cze wie le in nych cie ka wych zda rzeń.
Miło by ło nie któ re z nich so bie przy po mnieć.

Po ko la cji więk szość go ści, spo za Ło dzi, zo sta -
ła na noc w ho te lu, by na stęp ne go dnia ze brać się
o godz. 11.00 w au li im. prof. dr hab. Alek san dra
Pru szyń skie go, przy ul. Ko ściusz ki 4, na uro czy sto -
ści wrę cza nia pa miąt ko wych me da li. Zjazd otwo rzy -
ła na sza ko le żan ka, dr med. Bo że na Lao, wi ta jąc
przy by łych ab sol wen tów, rów nież tych, któ rzy przy -
je cha li z za gra ni cy (dr Je rzy Ja ku bow ski z Mis si sau -
ga, Ka na da i dr Kry sty na Gra ef (w cza sie stu diów
Cie ślak), z Frank fur tu n/Me nem) oraz przed sta wi -
ciel kę Uni wer sy te tu Me dycz ne go, pa nią dzie -
kan – prof. Mag da le nę Kwa śniew ską i pa nią Ja ni nę
Ostrow ską – or ga ni za tor kę te go zjaz du.

Po otwar ciu zjaz du głos za bra li uczest ni cy, dzie -
ląc się wspo mnie nia mi ze swo jej 60-let niej pra cy.
W imie niu ko le gów z WAM-u głos za brał dr An drzej
Maj, któ ry po wie dział:

Dro dzy Pań stwo!
Po wie rzo no mi mi sję krót kie go, oka zyj ne go wy stą -

pie nia w imie niu ko le gów i ko le ża nek na sze go stu -
denc kie go ro ku stu diów. Je ste śmy pierw szym ro kiem
Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej w Ło dzi, ro kiem, któ -
ry miał za szczyt stu dio wać wspól nie z cy wi la mi. Za czy -
na li śmy jesz cze w Fa kul te cie Le kar skim Woj sko we go

Uroczystości
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Otwar cie zjaz du przez dr Bo że nę Lao

W imie niu ko le gów z WAM-u prze ma wia dr A. Maj
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Cen trum Wy szko le nia Me dycz ne go, któ re go ko men -
dan tem był gen. Ogór cow. Mie li śmy szczę ście uczest -
ni czyć w po wo ła niu Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej,
ogło szo ne go przez mar szał ka Spy chal skie go, w to wa -
rzy stwie ów cze sne go rek to ra Aka de mii Me dycz nej
prof. Ste fa now skie go i pierw sze go rek to ra Woj sko wej
Aka de mii Me dycz nej gen. prof. Gar lic kie go, wte dy
jesz cze puł kow ni ka. Śred nia wie ku tych z nas, co jesz -
cze ży ją, wa ha się mię dzy 84 a 95 lat. Wy ni ka z te go,
że pew nie jest to na sze ostat nie spo tka nie. Dla te go
bar dzo ser decz nie dzię ku ję w na szym imie niu, wszyst -
kim bez wy jąt ku or ga ni za to rom dzi siej sze go spo tka -
nia, a na za koń cze nie po zwo lę so bie po że gnać
pań stwa oko licz no ścio wym wier szem:

To już garst ka nas zo sta ła
Co po czą tek pa mię ta ją
Jak się wia ra ra do wa ła
Że uczel nię wła sną ma ją

Ileż by ło eg za mi nów
I fa cho wych i ży cio wych
Róż nych za dań, róż nych czy nów
I pro fe sjo nal nych scho dów

Ileż szcze bli przejść mu sie li
Ci naj lep si, naj mą drzej si
Ileż har tu w so bie mie li
Ci co by li naj dziel niej si

I cy wi le i woj sko wi
Z opty mi zmem szli do przo du
By po móc swe mu lo so wi
W na uce pięk ne go za wo du

Tak sześć dzie siąt lat mi nę ło
Od dy plo mu le kar skie go
I le gen dę roz wi nę ło
Spo łe czeń stwa WAM-owskie go

Woj sko wa Aka de mio Me dycz na
Na sza pięk na ży cia szko ło
Dla nas bę dziesz za wsze ślicz na
We wspo mnie niach na we so ło

Bo choć służ ba i na uka
To po waż ne przed się wzię cia
Uda wa ła się nam sztu ka
Roz we se lać te po ję cia

Wrę cza nie pa miąt ko we go me da lu prof. Mię ko sio wi
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Żart nam za wsze to wa rzy szył
I po zo stał we wspo mnie niach
Z wie kiem tro chę się wy ci szył
Z od cho dze niem po ko le nia

Przy to czę je den bez i mien nie:
„Ot stu den ti su kin sy ny, ap tecz ku
wy sza bro wa li, spi ry tus wy pi li,
sze fa nie usza no wa li”!

O tych żar tach pi sze wie lu
I WAM-owskich swych przy go dach
Na ła mach na sze go Skal pe la
Prze ści ga jąc się w do wo dach

A te raz na sze prze sła nie:
Aka de mio! Na sza mi ła
Ży czy my, i niech się sta nie,
Abyś Ty się od ro dzi ła.

Po wy stą pie niach ko le ża nek i ko le gów pa ni dzie -
kan UM, prof. Kwa śniew ska, w to wa rzy stwie pa ni
Ostrow skiej, wrę cza ła me da le pa miąt ko we 60-le cia
ukoń cze nia stu diów z wy gra we ro wa ny mi imio na mi
i na zwi ska mi ab sol wen tów. Te me da le to dla nas ta -
li zma ny stu denc kich zma gań, sym bo le za wo do we -
go ży cia, ma ją ce go słu żyć po mo cą cho rym
i ra to wać ży cie po nad wszyst ko. Ja oso bi ście (i my -
ślę, że tak że wie lu in nych ko le gów) je stem z te go
me da lu bar dzo dum ny. Jest on jak by uwień cze niem
wie lu lat słu że nia czło wie ko wi. W koń cu te go nas
uczo no i na uka nie po szła w las.

Tę część uro czy sto ści za koń czo no wrę cze niem
kwia tów pa ni Ja ni nie Ostrow skiej, or ga ni za tor ce
zjaz du. Ofi cjal ną uro czy stość za koń czo no wspól -
nym zdję ciem zgro ma dzo nych w au li.

Na dal szą część uro czy sto ści prze szli śmy do po -
ko ju obok, gdzie zo sta li śmy po czę sto wa ni lamp ką

szam pa na i mie li śmy oka zję do po dzie le nia się wspo -
mnie nia mi z uczest ni ka mi spo tka nia. Cie ka we by ły
wspo mnie nia dr. Ja ku bow skie go, z któ rym roz ma wia -
łem. Ja ko chi rurg or to pe da, w 1977 ro ku, wraz z ca łą
ro dzi ną (z sy nem, cór ką i żo ną – der ma to lo giem) wy -
je chał do Ni ge rii. Szpi ta le, w któ rych pra co wa li, by ły
wy po sa żo ne w do sko na ły sprzęt, ich pra ca by ła cięż -
ka i od po wie dzial na, ale by ła wy so ko oce nia na przez
kie row nic two i bar dzo do brze wy na gra dza na. W cza -
sie urlo pów mo gli po dró żo wać po ca łym świe cie, od -
wie dzi li rów nież Pol skę. Pra co wa li tam do 1983 ro ku.
W oba wie przed gro żą cym w kra ju woj sko wym prze -
wro tem po sta no wi li opu ścić Ni ge rię. Wy je cha li do Ka -
na dy, naj pierw do To ron to, a w koń cu prze nie śli się
do bli skiej Mis sis sau gi, gdzie miesz ka do tej po ry.
Oka za ło się, że dr Ja ku bow ski zna mo ją cór kę i zię -
cia, któ rzy od po nad 40 lat miesz ka ją w To ron to. Zna
też mo ich przy ja ciół, by łych pra cow ni ków łódz kich
pla có wek na uko wych (dr Kry sty nę Ko nop ka z Cal ga -
ry, An drze ja D. z Ha mil ton i kil ku in nych).

Mi ło by ło mi spo tkać się i po roz ma wiać, po 15 la -
tach od po przed nie go spo tka nia, z dr Kry sty ną Gra ef,
pe dia trą miesz ka ją cą we Frank fur cie n/Me nem, oso bą,
któ ra w cza sie sta nu wo jen ne go w Pol sce, przez wie le
lat, po cząw szy od 1981 ro ku, or ga ni zo wa ła, z du żym
po świę ce niem i na ra ża niem się na gra ni cy pol skiej, po -
moc hu ma ni tar ną: trans port le ków, mle ka w prosz ku,
środ ków hi gie nicz nych, sprzę tu le kar skie go i in nych ar -
ty ku łów i prze wo zi ła je do Pol ski, głów nie do Ło dzi.
Dzię ki Jej ta len to wi or ga ni za cyj ne mu i życz li wo ści firm
far ma ceu tycz nych i trans por to wych, otrzy my wa ła bez -
płat nie le ki, sprzęt i trans port. Po dob ną po moc or ga ni -
zo wa ła póź niej rów nież dla in nych kra jów.

Ko lej nym punk tem uro czy sto ści był obiad przy go -
to wa ny dla zgło szo nych uczest ni ków zjaz du. Z au li
przy uli cy Ko ściusz ki 4 prze spa ce ro wa li śmy się
do SPATIF-u – daw nej wil li Lürken sa, wła ści cie la fa bry -
ki try ko tów, przy ul. Ko ściusz ki 33/35. SPATIF to ele -

Prof. Za cha ra i dr Gra ef Dr Maj i prof. Mię koś z żo na mi
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ganc ki lo kal Sto wa rzy sze nia Pol skich Ar ty stów Te atru
i Fil mu. Lo kal ten od wie dza li wy bit ni re ży se rzy: A. Waj -
da, J. Hof f man, K. Za nus si, R. Po lań ski, J. Ka wa le ro -
wicz oraz ak to rzy: L. Niem czyk, L. Be no it, M. Szew czyk,
S. Mi kul ski, E. Ka re wicz, J. Ma chul ski, a tak że ar ty ści
es tra dy, dzien ni ka rze i oso by zwią za ne z Łódz ką Fil -
mów ką. Z oka zji waż nej dla nas uro czy sto ści – 60-le cia
ukoń cze nia stu diów – wy bra li śmy wła śnie ten lo kal.

W pięk nie ude ko ro wa nej sa li za ję li śmy miej sca
przy kil ku okrą głych sto łach, do bie ra jąc się to wa -

rzy sko. Cze ka jąc na obiad, by ła to rów nież oka zja
do dal szych roz mów i wspo mnień. Na obiad ser wo -
wa no, do wy bo ru, dwa pierw sze i dwa dru gie da nia
oraz wi no, ka wa/her ba ta i sło dy cze.

Na za koń cze nie uro czy sto ści ży czy li śmy so bie
do bre go zdro wia i, je śli bę dzie to moż li we, do spo -
tka nia w tym, a mo że na wet w więk szym gro nie,
w na stęp nym ro ku.

Płk w st. spocz. prof. Bro ni sław Za cha ra

Uroczysty obiad w restauracji SPATIF. Lewe zdjęcie: lek. Rękas, prof. Zachara, dr Wierzbicki i jego żona,
dr Maj i jego żona. Prawe zdjęcie: NN, lek. Rękas, prof. Zachara, dr Wierzbicki.

Uczestnicy zjazdu 60-lecia absolwentów WAM–AM.
W górnym rzędzie, od lewej: dr Jerzy Jakubowski (1., Kanada), dr Maj z żoną (4. – 5.), dr Bekker, (6.).
Drugi rząd od góry, od lewej: prof. Zachara, lek. Rękas, dr Wierzbicki z żoną, prof. Miękoś z żoną.
W dolnym rzędzie, od lewej: dziekan UM, prof. Magdalena Kwaśniewska, dr Krystyna Graef (4.)
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Z głębokim żalem zawiadamiam,
że 20 listopada 2021 roku zmarł, w wieku 81

lat nasz ukochany Mąż, Tato, Dziadek

Jerzy Howorus
Urodził się 2 marca 1940 roku.

Ukończył Wojskową Akademię Medyczną
w Łodzi w roku 1963 – numer dyplomu 524 (!)

Całe swoje życie zawodowe spędził
w Dęblinie, pracując miedzy innymi

na stanowisku zastępcy komendanta 6 Szpitala
Wojskowego.

Zachowajmy w naszej pamięci jego powołanie
i pasję niesienia pomocy pacjentom.

lek. dent. Anetta Howorus- Bartoszcze
(córka)

Ab sol went Wy dzia łu Le kar skie go Woj sko wej Aka -
de mii Me dycz nej w Ło dzi, któ rą ukoń czył w 1963 r.
Na staż po dy plo mo wy zo stał skie ro wa ny do To ru nia,
w któ rym uro dził się 3.03.1939 r. Tu taj uczęsz czał
do szko ły pod sta wo wej, li ceum ogól no kształ cą ce go.
Na stęp ny etap wy kształ ce nia to WAM, któ rą roz po -
czął w 1957 r. Staż po dy plo mo wy od był w Szpi ta lu
Okrę go wym w To ru niu, a część pe dia trycz ną w Byd -
gosz czy. W stop niu po rucz ni ka zo stał skie ro wa ny
do Jed nost ki Woj sko wej 1609 w Choszcz nie w ro -
ku 1965. Otrzy mał zgo dę na roz po czę cie spe cja li za -
cji z oku li sty ki. I sto pień spe cja li za cji uzy skał
w 1971 r., a dru gi sto pień w 1978 r. Oprócz spraw za -
wo do wych miał też in ne za in te re so wa nia. Do nich
na le ża ła li te ra tu ra, wy ciecz ki, przy ro da, węd ko wa nie
z ro dzi ną. Nie by ło rze ki czy je zio ra w oko li cy
Choszcz na, w któ rej nie „za mo czy li węd ki”. Ten sport
był kon ty nu owa ny rów nież w Wał czu. W ma ju 1979 r.
Jan Ja błoń ski już ja ko ma jor, spe cja li sta cho rób oczu,
zo stał skie ro wa ny do 107. Szpi ta la Woj sko we go

płk dr n. med.
Jan Kazimierz Jabłoński

(1939–2021)

Wspomnienia



Zachowajmy
w naszej
pamięci Śp.

dr n. med. Kazimierz Wydrowski
28.02.1931–9.05.2021

w Wał czu na sta no wi sko st. asy sten ta od dzia łu
oczne go, któ rym kie ro wał dr Je rzy Czech. Dr Ja błoń -
ski zo stał skie ro wa ny na stu dia dok to ranc kie do CSK
WAM w War sza wie, gdzie zdo by wał wie dzę teo re -
tycz ną i prak tycz ną z za kre su mi kro chi rur gii oka
pod kie run kiem prof. dr hab. n. med. Sta ni sła wa
Mrzy gło da. Po przej ściu na eme ry tu rę w 1983 r.
dr. Je rze go Cze cha, kie row nic two Od dzia łu prze jął
mjr lek. Jan Ja błoń ski. Był pre kur so rem mi kro chi rur -
gii oka w oko li cy Wał cza. Ope ro wa no przy uży ciu mi -
kro sko pu za ćmy, ja skry, od war stwie nia siat ków ki
oraz wy ko ny wa no we wnątrz i ze wnątrz gał ko we za -
bie gi. Nie by ło już mo wy o ope ra cjach bez mi kro sko -
pu. W 1989 r. obro nił pra cę dok tor ską i uzy skał ty tuł

dok to ra na uk me dycz nych. Te ma tem pra cy by ły:
Póź ne wy ni ki we wnątrz to reb ko wej ope ra cji za ćmy
z otwar ciem gał ki ocznej z płot kiem twar dów ki. Pro -
mo to rem pra cy był prof. dr hab. n. med. Sta ni sław
Mrzy głód. Dr Jan Ja błoń ski cie szył się za ufa niem ko -
le gów. Wy bra ny zo stał w I ka den cji Woj sko wej Izby
Le kar skiej na za stęp cę Rzecz ni ka Od po wie dzial no -
ści Za wo do wej. Za wsze po god ny, to wa rzy ski, nie za -
po mi na ją cy o lu dziach oraz swo ich czwo ro noż nych
przy ja cio łach. W je go wę drów kach po kra ju i za gra -
ni cą to wa rzy szy ła mu żo na Iwo na. Po wy pra wach
czę sto opo wia da li o przy go dach, za baw nych sy tu -
acjach przy oka zji spo tkań to wa rzy skich. Czę sto cy -
to wał tek sty Hra ba la. Dr Ja błoń ski był też
uczest ni kiem Mi sji Po li go no wej ONZ w Egip cie.
Tu tez nie za po mi nał o węd ko wa niu. Ja ko kie row nik
od dzia łu wy ma gał du żo od sie bie, ale też od in nych.
Wy cho wał pię cio ro spe cja li stów, w tym póź niej sze -
go swo je go na stęp cę dr Ada ma Pnia kow skie go.
W 1995 r. od szedł na eme ry tu rę, ale nie ze rwał z za wo -
dem i spe cja li za cją. Do koń ca lip ca 2021 r. był pra cow -
ni kiem 107. Szpi ta la Woj sko we go w Wał czu – świad czył
usłu gi oku li stycz ne dla po trzeb me dy cy ny pra cy.
Z ża lem i smut kiem przy ją łem wia do mość o Two jej
śmier ci. Od sze dłeś 14.07.2021 r., w ty dzień po śmier -
ci swo je go je dy ne go sy na. By łeś mo im pierw szym
Sze fem w Izbie Cho rych w Choszcz nie, a to był
rok 1977. Ta in for ma cja by ła za sko cze niem dla ca łe -
go Wa łec kie go spo łe czeń stwa. Bę dzie nam bra ko -
wa ło wie lo let nie go ko le gi, przy ja cie la, ga wę dzia rza,
sym pa tycz ne go star sze go Pa na. Uro czy stość po -
grze bo wa od by ła się na Cmen ta rzu Ko mu nal nym
w Wał czu -Chrząst ko wie. Dr. Ja na Ja błoń skie go że -
gna ła ko cha ją ca żo na, wnucz ka, ko le dzy i ko le żan ki
z pra cy, przy ja cie le, zna jo mi, pa cjen ci.

Spo czy waj w po ko ju.

płk dr n. med. Krzysz tof Wo ły niak
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