
NR 3/2022

BIULETYN WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
ISSN 1230-493x
Nakład 4010 egz. (egzemplarz bezpłatny)

Sprawozdania z działalności organów WIL
za okres VIII kadencji (2018–2022)

Wino z betonu
Zjazd z okazji 50-lecia uzyskania dyplomu lekarskiego





Jeden jest rytm,
jeden rytm…

To frag men ty z mo jej ulu bio nej
pio sen ki Jac ka Kleyf fa (1973), któ -
ra wbrew róż nym ko le jom lo su
wciąż tłu ma czy wie le ab so lut nie
ak tu al nych po staw i za cho wań.
Te raz roz sze rzę ten frag ment, by
stał się wia ry god ny w mo jej oce -
nie te raź niej szo ści:
Je den jest wę giel i tlen
zwy kłą lo su ko le ją pra ca, po si łek i sen
je den przy pa da na dzień
świt je den i je den zmrok
pierw si się łu dzą na dzie ją
a dru dzy rów na ją krok…

Ży je my w cza sach, gdzie zwy -
kłe roz mo wy prze cho dzą do hi sto -
rii, gdzie wszyst ko dzie je się w sie ci
i wy łącz nie w sie ci. Na wet pa cjent
w ga bi ne cie le kar skim od po wia da
na za da ne py ta nia z te le fo nu…
a jak coś mu w nim nie gra, nie od -
po wie na żad ne. Wie dza, na któ rej
opie ra swo je wy nu rze nia i kon cep -
cje w ga bi ne cie, jest na że nu ją co
ni skim po zio mie, a ni by są przed -
mio ty na ucza ne w szko le, któ re
edu ku ją każ de go w ana to mii czło -
wie ka i zwy kłej bio lo gii. Tym cza -
sem me dia prze ko nu ją, że jak
zwy kle w Pol sce, nic się nie sta ło.

Ilość co dzien nych za cho ro wań
na Covid-19 prze kro czy ła już
wszyst kie za ło że nia, co przy kom -
plet nej nie mo cy rzą dzą cych sta wia
nas w ogo nie Eu ro py, ale co to ich
ob cho dzi? Przy szło nam żyć w cie -
ka wych cza sach i to na wet bez pro -
sze nia. Ze wszyst kich stron, przez
ni ko go nie nie po ko jo ne, ata ku ją
nas za stę py fo lia rzy, an tysz cze pów,

pro laj fe rów i in nych kre ato rów nie -
wie dzy, a co cie ka we, je śli po trze -
bu ją wspar cia, to je do sta ją!

Czy war to więc pra co wać
cięż ko w sys te mie ochro ny zdro -
wia, któ ry nas nie sza nu je, któ ry
nam nie pła ci roz sąd nych pie nię -
dzy, któ ry nas dys kry mi nu je, któ -
ry po zwa la fol go wać so bie
róż ne go ro dza ju świ rom, na szym
kosz tem, i według nich wszyst ko
jest OK? W ra mach wy róż nie nia
za fun do wa no nam jesz cze do ko -
lek cji krzywd „Pol ski Ład”, któ ry
ko ło ła du na wet przez chwi lę nie
stał, a od bi je się czkaw ką wszyst -
kim cięż ko i uczci wie pra cu ją cym.

Te raz na wet na sze we wnętrz ne
kło po ty sta ły się tro chę bar dziej
od le głe, bo rze czy wi stość, od nas
nie za leż na, przy tła cza ko lej ne po -
my sły i nie ro ku je po pra wy. Pra cy
w okre sie przed wy bor czym ma my
bar dzo du żo, wszyst kie spra woz -
da nia, re la cje, roz li cze nia itd. mu -
szą zgod nie z usta wą zo stać
zro bio ne, co przy ab so lut nie wy jąt -
ko wej ilo ści wnio sków do zmian
w re gu la mi nach i uchwa łach źró -
dło wych, a mo gą cych być uchwa -
lo ny mi wy łącz nie na zjeź dzie,
po wo du ją nad mier ne ob cią że nie
i gro żą de pre sją wszyst kich za an -
ga żo wa nych…

Pro ble my, pro ble my, pro ble -
my… kto je za pra szał i dla cze go?

Mu si my ko niecz nie się za sta -
no wić, czy ży cie pod prąd ma

gra ni ce, a je śli ma, to gdzie. Nikt
nie mó wił, że bę dzie ła two, ale też
nikt nie mó wił, że bę dzie my dla
wszyst kich na NIE. Ko lej ne spra -
wy pro ku ra tor skie w szpi ta lach,
zwią za ne z obo wią zu ją cą od ub.
ro ku zmia ną w pra wie abor cyj -
nym, a któ re na swój spo sób nie
po zwa la ją na nor mal ną pra cę gi -
ne ko lo gom, nie sprzy ja ją lep sze -
mu wi ze run ko wi. Hie ny me dial ne
nie cze ka ją na wy ni ki po stę po -
wań, ska zu ją nas od ra zu, by póź -
niej już prze pra szać wy łącz nie
„ma łym dru kiem” i wła ści wie ni -
gdzie. Czy wte dy je ste śmy ko muś
po trzeb ni? Smut ny ten wstęp niak,
ale i po wo dów do ra do ści co raz
mniej, wy pa la my się szyb ciej niż
to moż li we i nie wi dać hor dy za -
stęp ców na ho ry zon cie bli skim
ani da le kim.

Kto z nas po zo sta nie więc
na pla cu bo ju? Oto jest py ta nie…
Czy od po wie nam Bo le sław
Prus? Prze czy taj my:

Lu dzie za wsze smu cą się lub
cie szą i nie ma ta kiej go dzi ny,
gdzie by ktoś nie śmiał się lub nie
wzdy chał. Ca ły zaś bieg hi sto rii
po le ga na tym, że gdy wię cej jest
ra do ści mię dzy ludź mi, mó wi -
my – pań stwo kwit nie, a gdy czę -
ściej pły ną łzy, na zy wa my to
upad kiem.

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

Szpalta Prezesa
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
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Dyrektora Biura Wojskowej Izby Lekarskiej
w latach 1995–2007

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składa
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Ko lej ne po sie dze nie RL WIL od by ło się w for mie
hy bry do wej. Uczest ni czy ło w nim 19 człon ków

Ra dy – 7 w sie dzi bie WIL oraz 12 w for mie zdal nej,
a tak że prze wod ni cza cy SL WIL, kol. Je rzy Alek san -
dro wicz i dy rek tor Biu ra WIL – p. Edy ta Klim kie wicz.
Ob ra dy otwo rzył Pre zes RL WIL – kol. Ar tur Płach ta,
któ ry przed sta wił po rzą dek ob rad, przy ję ty przez
uczest ni ków spo tka nia. Na stęp nie kol. Pre zes przed -
sta wił spra woz da nie do ty czą ce swo jej dzia łal no ści
od po przed nie go po sie dze nia oraz ak tu al nych spraw
bę dą cych przed mio tem za in te re so wa nia sa mo rzą du
le kar skie go. Po in for mo wał o spo tka niu Kon wen tu Pre -
ze sów Okrę go wych Rad Le kar skich z Rzecz ni kiem
Praw Oby wa tel skich – prof. Mar ci nem Wiąc kiem. Do -
ty czy ło ono sze ro kie go spek trum pro ble mów śro do -
wi ska le kar skie go – ze szcze gól nym uwzględ nie niem

wal ki z pan de mią COVID-19 oraz dzia łal no ści śro do -
wisk tzw. an tysz cze pion kow ców. Przed sta wi cie le Kon -
wen tu bar dzo kry tycz nie od no szą się do po li ty ki władz
wo bec pan de mii – a wła ści wie jej bra ku. Rów nie kry -
tycz ny jest sto su nek za rów no Kon wen tu jak i Na czel -
nej Ra dy Le kar skiej (NRL) do cha osu wy ni ka ją ce go
z wdra ża ne go obec nie tzw. pol skie go ła du i je go ne -
ga tyw nych kon se kwen cji dla ochro ny zdro wia – za -
rów no dla pod mio tów lecz ni czych, jak i – w wy mia rze
in dy wi du al nym – le ka rzy. Pre zes RL WIL wspo mniał
tak że o oży wio nej dys ku sji nt. ja ko ści funk cjo no wa nia
NRL, a tak że wiel ko ści od pi su, ja ki po szcze gól ne
okrę go we izby le kar skie po no szą na rzecz „cen tra li”,
a któ ry wy da je się zbyt wy gó ro wa ny. Uznał, że dys -

Protokół z posiedzenia Rady
Lekarskiej WIL

w dniu 4.02.2022 r.

W po sie dze niu Pre zy dium Ra dy Le kar skiej Woj -
sko wej Izby Le kar skiej wzię ło udział 8 je go człon -
ków. Spo tka nie od by ło się w for mie zdal nej. Ob ra dy
otwo rzył Pre zes RL WIL Ar tur Płach ta, któ ry przed -
sta wił po rzą dek ob rad. Po je go za twier dze niu
na wnio sek kol. P. Jam ro zi ka pod ję to jed no gło -
śnie 17 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 przed sta 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. Pre zy dium RL
pod ję ło jed no gło śnie 20 uchwał o zwro cie kosz tów.

W na stęp nym punk cie po sie dze nia kol. A. Płach -
ta przed sta wił spra wy sa mo rzą do we. Zwró cił uwa gę
na zgod ność po mię dzy izba mi le kar ski mi a Mi ni ster -
stwem Zdro wia w te ma cie nie ka ral no ści le ka rzy
za błę dy nie umyśl ne. Prze ciw ne ta kim roz wią za niom
jest Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści. Omó wił też pro po -

zy cje zgło szo ną przez mło dych le ka rzy, aby zda nie
PESu w czę ści pi sem nej na oce nę po wy żej 4 zwal -
nia ło z czę ści ust nej. Przed sta wił tak że trwa ją ce, a na -
wet na si la ją ce się pro ble my z przy zna wa niem PWZ
dla ob co kra jow ców spo za UE. Przed sta wił przy kła dy
skła da nia w Mi ni ster stwie Zdro wia ko pii do ku men tów,
na do da tek fał szy wych. Do opie ki nad le ka rza mi któ -
rzy otrzy ma li po de cy zji Mi ni ster stwa Zdro wia PWZ,
wy zna cza się w pod mio tach me dycz nych le ka rzy któ -
rzy są na pierw szym ro ku re zy den tu ry.

Na stęp nie kol. J. Wosz czyk omó wił przy go to wa -
nia WIL do or ga ni za cji XL Spra woz daw czo -Wy bor -
cze go Zjaz du Le ka rzy De le ga tów WIL.

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

ppłk rez. lek. dent. Ja cek Wosz czyk

Posiedzenie Prezydium Rady
Lekarskiej WIL

w dniu 14.01.2022 r.
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ku sje te są symp to mem roz po czy na ją cej się kam pa -
nii wy bor czej przed nad cho dzą cym Kra jo wym Zjaz -
dem Le ka rzy (KZL). Przy po mniał tak że, że
w od róż nie niu od WIL, nie wszyst kie izby okrę go we
do ko na ły już wy bo rów de le ga tów na swo je zjaz dy
(np. OIL w War sza wie i Gdań sku ma ją z tym pro ble -
my), co mo że mieć wpływ na or ga ni za cję KZL. Kon -
went stoi na sta no wi sku, że w KZL po win ni
uczest ni czyć re pre zen tan ci wszyst kich izb okrę go -
wych. Ar tur Płach ta stwier dził też, że Kra jo wa Ko mi -
sja Wy bor cza po win na le piej przy go to wać się
na oko licz ność pan de mii. W uzu peł nie niu wy po wie -
dzi kol. Płach ty, kol. Ma riusz Go nie wicz – wi ce pre zes
RL WIL wspo mniał o dys ku sji nt. funk cjo no wa nia szpi -
tal nic twa w kon tek ście za po wie dzi po wo ła nia ko lej -
nej agen cji rzą do wej – Agen cji Roz wo ju Szpi ta li.
Sa mo rząd le kar ski dość zgod nie trak tu je ten po mysł
ja ko spo sób na utwo rze nie ko lej nych atrak cyj nych
po sad, bez per spek ty wy na rze czy wi stą po pra wę
funk cjo no wa nia pod mio tów lecz ni czych.

Kolega Zbi gniew Za rę ba – prze wod ni czą cy Ko -
mi sji ds. re je stru le ka rzy, wy da wa nia PWZ i prak tyk
pry wat nych, omó wił wnio ski 40 le ka rzy i le ka rzy
den ty stów w spra wach zwią za nych z re je strem
prak tyk za wo do wych. RL WIL jed no gło śnie pod ję ła
od po wied nie uchwa ły w tym przed mio cie.

Kolega Ste fan An to sie wicz – wi ce pre zes RL WIL
omó wił wnio ski do ty czą ce zwro tu kosz tów człon kom
WIL za ich uczest nic two w róż nych for mach do sko -
na le nia za wo do we go oraz kosz tów za ku pu po mo cy
na uko wych. W 25 przy pad kach RL WIL pod ję ła jed -
no gło śnie uchwa ły o zwro cie ww. kosz tów – sto sow -
nie do otrzy ma nych wnio sków. W jed nym
przy pad ku, wo bec wąt pli wo ści me ry to rycz nych do -
ty czą cych czę ści wnio sku do ty czą ce go m.in. re fun -
da cji kosz tów po mo cy na uko wych, po do ko na niu
ko rek ty po le ga ją cej na wy klu cze niu ksią żek nie speł -
nia ją cych kry te riów po mo cy na uko wych, RL WIL
zde cy do wa ła o przy zna niu re fun da cji kosz tów przy
5 gło sach prze ciw nych. Po nad to, kol. An to sie wicz,
któ ry peł ni tak że funk cję se kre ta rza Ko mi sji Kształ -
ce nia Me dycz ne go NRL, po in for mo wał, że Ko mi sja
przy go to wu je na nad cho dzą cy KZL swo je re ko men -
da cje do ty czą ce pro ble mów kształ ce nia i do sko na -
le nia le ka rzy. Naj waż niej sze z nich bę dą za pew ne
do ty czyć utrzy ma nia sta żu po dy plo mo we go, pro ble -
mów zwią za nych ze spe cja li za cją oraz kon tro wer sji
do ty czą cych przy zna wa nia pra wa wy ko ny wa nia za -
wo du le ka rzom spo za UE w opar ciu o prze pi sy usta -
wy o za wo dach le ka rza i le ka rza den ty sty za war te
w art.7 ust. 2a -2k. W opi nii Ko mi sji prze pi sy te po -
win ny zo stać moż li wie szyb ko uchy lo ne.

Kolega Ar tur Płach ta omó wił wnio ski do ty czą ce przy -
zna nia za po móg lo so wych dla człon ków WIL w związ -

ku z ich trud ną sy tu acją zdro wot ną oraz za po móg
w związ ku ze śmier cią człon ków na szej Izby. Uchwa ły
w tych spra wach RL WIL pod ję ła jed no gło śnie.

Kolega Piotr Dzię gie lew ski – Skarb nik WIL omó -
wił pro jekt uchwa ły w spra wie ak tu ali za cji do ku men -
ta cji opi su ją cej przy ję te przez WIL za sa dy (po li ty kę)
ra chun ko wo ści. Uchwa łę, zgod nie z przed sta wio ny -
mi re ko men da cja mi, RL pod ję ła jed no gło śnie.

RL WIL po sta no wi ła o przy zna niu na gród dla naj -
lep szych ab sol wen tów Ko le gium Woj sko wo -Le kar -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ło dzi z 2020
i 2021 r. Po sta no wio no, że na gro dy zo sta ną wrę czo -
ne pod czas nad cho dzą ce go Spra woz daw czo -Wy -
bor cze go Zjaz du Le ka rzy WIL.

Na proś bę Pre ze sa RL WIL, kol. Ja nusz Wa si lew -
ski omó wił wy ni ki prac ko mi sji orze ka ją cej, po wo ła -
nej 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 jed ne mu
z człon ków WIL. Kol. Wa si lew ski po in for mo wał, że
ko mi sja po wni kli wym za po zna niu się ze spra wą po -
sta no wi ła wnio sko wać o uchy le nie uchwa ły w ww.
spra wie. RL WIL przy chy li ła się do wnio sku ko mi sji.

Kolega Piotr Jam ro zik – Se kre tarz RL WIL przed -
sta wił wnio ski, zaś RL WIL po sta no wi ła o wy ty po wa -
niu przed sta wi cie li WIL do ko mi sji kon kur so wych
w 10. Woj sko wym Szpi ta lu Kli nicz nym w Byd gosz -
czy, WSPLek w Ko sza li nie, Re gio nal nym Szpi ta lu
Spe cja li stycz nym w Gru dzią dzu oraz Cen trum Krwio -
daw stwa i Krwio lecz nic twa MSWiA w War sza wie.
Jed no cze śnie Ra da po sta no wi ła nie de le go wać na -
sze go przed sta wi cie la do ko mi sji kon kur so wej
w Miej skim Cen trum Me dycz nym „Ba łu ty” w Ło dzi.

Na wnio sek Pre ze sa, RL WIL po sta no wi ła
o zorganizowaniu do dat ko we go po sie dze nia w dniu
24.02.2022 r., w for mie zdal nej. Spo tka nie zo sta nie
po świę co ne or ga ni za cji Zjaz du WIL. Spra wy zwią za -
ne z or ga ni za cją XL Spra woz daw czo -Wy bor cze go
Zjaz du Le ka rzy WIL, na proś bę Pre ze sa, zre ka pi tu lo -
wał kol. Ro man Theus. Pod kre ślił ko niecz ność moż -
li wie pil ne go prze sła nia przez de le ga tów in for ma cji
o udzia le w Zjeź dzie. Przy po mniał o mi ni mal nych
licz bach do ty czą cych skła dów RL WIL, Ko mi sji Re -
wi zyj nej czy Ko mi sji Wy bor czej. Pro jekt re gu la mi nu
uczest nic twa w zjeź dzie – przy go to wa ny w ce lu za -
cho wa nia od po wied nich ry go rów sa ni tar nych
i przeciwepidemicznych przy go to wał kol. Piotr Dzię -
gie lew ski. Na to miast Pre zes Ar tur Płach ta pod kre ślił
ko niecz ność spraw ne go prze pro wa dze nia zjaz du
oraz wy ty po wa nia kan dy da tów do po szcze gól nych
funk cji w Woj sko wej Izbie Le kar skiej.

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

płk rez. dr n. med. Stefan Antosiewicz
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Swo ją dzia łal ność koń czy wy bra na w mar -
cu 2018 ro ku Ra da Le kar ska Woj sko wej Izby Le kar -
skiej.

Dzia łal ność or ga ni za cyj na sa mo rzą du
Ra da Le kar ska Woj sko wej Izby Le kar skiej oraz

jej Pre zy dium w mi ja ją cej VIII ka den cji od by ły łącz -
nie 54 po sie dze nia (34 po sie dze nia RL i 20 po sie -
dzeń Pre zy dium RL) po dej mu jąc łącz nie 3230
uchwał, w tym:
• 56 uchwał organizacyjnych,
• 611 uchwał finansowych, w tym dotyczące

wsparć i zwrotów z tytułu uczestnictwa lekarzy
w różnych formach doskonalenia zawodowego,

• 3 uchwały dotyczące kształcenia,
• 2089 uchwał w sprawach praktyk zawodowych

(wpisy do rejestru, zmiany i wykreślenia),
• 468 uchwał dotyczących rejestru lekarzy

(przyznawanie praw wykonywania zawodu,
wpisanie na listę członków izby, zawieszenia
i ograniczenia w czynnościach zawodowych),

• 3 uchwały związane z wyborami.

Ra da Le kar ska wy da ła 57 za świad czeń le ka rzom
i le ka rzom den ty stom w ce lu wy ko ny wa nia przez
nich za wo du w kra jach Unii Eu ro pej skiej oraz 12 za -
świad czeń upraw nia ją cych do pra cy w cha rak te rze
le ka rza pod sta wo wej opie ki zdro wot nej. Wy da wa ła
opi nie w spra wie wy zna cze nia na kie row ni cze sta no -
wi ska głów nie w woj sko wej służ bie zdro wia, a tak że
do ty czą ce kan dy da tów na kon sul tan tów kra jo wych
i wo je wódz kich w róż nych dzie dzi nach me dy cy ny.
Wie lo krot nie de le go wa ła swo ich przed sta wi cie li
do udzia łu w pra cach ko mi sji kon kur so wych.

Mi ja ją ca ka den cja na za wsze po zo sta nie pod zna -
kiem dwóch bar dzo waż nych wy da rzeń: pan de mii wi -
ru sa Covid-19 oraz przy mu so wej zmia ny sie dzi by.
Te dwa wy da rze nia spo wo do wa ły ciąg ko lej nych zda -
rzeń, m.in. wy mu si ły re wi zję spo so bu od by wa nia po -
sie dzeń i gło so wań w opar ciu o Usta wę z dnia
2 mar ca 2020 r. o szcze gól nych roz wią za niach zwią -
za nych z za po bie ga niem, prze ciw dzia ła niem i zwal -
cza niem Covid-19, in nych cho rób za kaź nych oraz
wy wo ła nych ni mi sy tu acji kry zy so wych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 374 z późn. zm.) tzw. Usta wę CoVidową, czy li

moż li wość udzia łu w for mie hy bry do wej i zdal nej. Ma -
my na dzie ję, że już wkrót ce do łą czy do te go moż li -
wość wy bo rów ko le giów w ra mach zjaz dów
wy bor czych, cho ciaż by z wy ko rzy sta niem pod pi -
sów elek tro nicz nych. Dru gie wy da rze nie jest bez -
pre ce den so we w hi sto rii na sze go sa mo rzą du.
Z lo ka lu w bu dyn ku CePeLeku, przy ul. Ko szy ko wej,
w któ rym przez ostat nie la ta mie li śmy sie dzi bę
nada ną nam przez Mi ni stra Obro ny Na ro do wej, de -
cy zją ad mi ni stra cyj ną De par ta men tu Woj sko wej
Służ by Zdro wia nas usu nię to – zo sta ła tu prze nie -
sio na z Byd gosz czy, Cen tral na Woj sko wa Pra cow -
nia Psy cho lo gicz na.

W tle tych wy da rzeń, roz po czę ła się i wciąż ma
miej sce re or ga ni za cja struk tu ry i pra cy sa me go Biu -
ra Woj sko wej Izby Le kar skiej: po po nad 30 la tach
pra cy po że gna li śmy Pa na An drze ja Nie wia dom skie -
go – Praw ni ka Izby, ode szła tak że Dy rek tor Pa ni Re -
na ta For mic ka i kil ka in nych osób z po przed nie go
skła du biu ra. Wszyst ko jed nak wska zu je na to, że
pod kie row nic twem no wej Pa ni Dy rek tor Edy ty Klim -
kie wicz (dłu go let nie go pra cow ni ka na sze go biu ra)
wresz cie uda się upo rząd ko wać i fi nal nie zak tu ali zo -
wać do obec ne go sta nu praw ne go wszyst kie do ku -
men ty źró dło we do ty czą ce za rów no funk cjo no wa nia
Ra dy Le kar skiej jak i Biu ra WIL, co w ak tu al nym tem -
pie le gi sla cji jest wy jąt ko wo trud nym i nie wdzięcz -
nym za da niem. Pro ce sy cy fry za cji w pra cy biu ra
i ob słu dze do ku men ta cji le kar skiej bę dą skut ko wać
dal szy mi zmia na mi w obie gu do ku men tów i stop nio -
wym wy ko rzy sty wa niem sys te mów in for ma tycz nych
kosz tem fi zycz nej pra cy za trud nio nych w biu rze pra -
cow ni ków, co nie ste ty jest w obec nych cza sach nie -
unik nio ne. W naj bliż szym cza sie po win no też
za koń czyć się zna le zie nie no wej, osta tecz nej i wła -
snej sie dzi by, z któ rej nie bę dzie już nas jak usu nąć.

Suk ce sem ne go cja cyj nym za koń czy ły się roz mo -
wy z PZU w spra wie ubez pie cze nia obo wiąz ko we go
OC le ka rzy i le ka rzy den ty stów, wy ni ka ją ce go
z Usta wy z dnia 15 kwiet nia 2011 r. o dzia łal no ści
lecz ni czej (Dz.U. z 2011 r. nr 112 poz. 654 z późn.
zm.). Od tej ka den cji wszy scy chęt ni do ubez pie cze -
nia otrzy mu ją je od izby za dar mo, choć de fac to,
po kry wa my je z wła snych skła dek. Rok 2022 to ko -
lej ny mo ment pod pi sa nia anek su z fir mą ubez pie -
cze nio wą i za bez pie cze nie umo wy na czte ry ko lej ne

Sprawozdanie Prezesa Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej

z działalności Rady Lekarskiej WIL
w VIII kadencji (2018–2022)
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la ta. Pa mię ta my rów nież o do dat ko wych ubez pie -
cze niach, któ re są ne go cjo wa ne rów no cze śnie i sta -
no wią atrak cyj ny wa riant dla wszyst kich chęt nych.

Wy jąt ko wo wy glą da li śmy tak że na tle Na czel nej
Ra dy Le kar skiej VIII Ka den cji – w 75-oso bo wym
skła dzie mie li śmy 3 człon ków, choć je ste śmy na tle
kra ju izbą środ ka, je śli cho dzi o ilość człon ków.
To wiel ki suk ces Pre ze sa, tym bar dziej, że wszy scy
zo sta li śmy za pa mię ta ni ja ko oso by wa lecz ne, dla
któ rych nie ma spraw prze gra nych oraz przy ja ciel -
skie i ak tyw ne w pra cach Ra dy. Ko le ga Ja cek Wosz -
czyk jest tak że od tej ka den cji człon kiem Ra dy
Pro gra mo wej „Ga ze ty Le kar skiej”. Ak tyw na pra ca
w Kon wen cie Pre ze sów OIL przy spo rzy ła nam ko -
lej nych przy ja ciół i po ka za ła jak waż na jest współ -
pra ca i wza jem na po moc w roz wią zy wa niu róż nych
pro ble mów. Oby tak da lej.

Ra da Le kar ska Woj sko wej Izby Le kar skiej
na okres VIII ka den cji po wo ła ła do dzia ła nia ko mi -
sje pro ble mo we:
1. Komisja Organizacyjno-Legislacyjna

(Przewodniczący: Kol. Konrad Maćkowiak).
2. Komisja ds. Rejestru Lekarzy, wydawania

Prawa Wykonywania Zawodu i Praktyk
Lekarskich (Przewodniczący: Kol. Zbigniew
Zaręba).

3. Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia
Zawodowego Lekarzy (Przewodniczący: Kol.
Stefan Antosiewicz).

4. Komisja Stomatologiczna (Przewodniczący:
Kol. Jacek Woszczyk).

5. Komisja Budżetowa (Przewodniczący: Kol.
Zbigniew Teter).

6. Komisja ds. opiniowania kandydatów
na stanowiska lub funkcje w służbie zdrowia
(Przewodniczący: Kol. Piotr Jamrozik).

7. Komisja Etyki (Przewodniczący: Kol. Grzegorz
Kade).

8. Komisja Historyczna (Przewodniczący: Kol.
Zbigniew Kopociński).

9. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
(Przewodniczący: Kol. Krzysztof Kawecki).

10.Komisja ds. Emerytów i Rencistów oraz Spraw
Socjalnych (Przewodniczący: Kol. Marian
Dójczyński).

11.Komisja ds. Młodych Lekarzy (Przewodniczący
Komisji: Kol. Łukasz Piotrowicz).

Zgod nie z pla nem wy da wa no biu le tyn „Skal pel”,
pod re dak cją kol. Jac ka Wosz czy ka, w któ rym
przede wszyst kim sze ro ko in for mo wa no o dzia łal -
no ści Izby i Ra dy Le kar skiej WIL, wy da rze niach do -
ty czą cych na sze go śro do wi ska, pu bli ko wa no
waż ne ko mu ni ka ty or ga nów izby, pre zen to wa no

twór czość li te rac ką na szych człon ków, za miesz cza -
no wspo mnie nia o zmar łych człon kach WIL. Biu le -
tyn jest do star cza ny pocz tą wszyst kim człon kom
Izby. Jest tak że do stęp ny w for mie elek tro nicz nej
na stro nie in ter ne to wej WIL, tak że w for ma cie pdf.
Re dak cja „Skal pe la” pro wa dzi stro nę in ter ne to wą
Izby, na któ rej za miesz cza ne są wszyst kie naj istot -
niej sze dla le ka rzy in for ma cje.

Dzia ła nia w spra wach do ty czą cych kształ ce nia le ka rzy
Ko mi sja Kształ ce nia i Do sko na le nia Za wo do we go

Woj sko wej Izby Le kar skiej (da lej „KKiD WIL”) w okre -
sie VIII ka den cji re ali zo wa ła za da nia i pla ny okre ślo ne
w uchwa łach zjaz do wych, ma jąc na uwa dze do sto so -
wa nie się do zmie nia ją cych się re gu la cji oraz uwa run -
ko wań szcze gól nie w 2020 i 2021 r. w związ ku
z ogło szo nym sta nem epi de mii, ma jąc na uwa dze pra -
wi dło we funk cjo no wa nie za rów no Ko mi sji, jak i Ośrod -
ka Do sko na le nia Za wo do we go. Re ali zo wa ła dzia ła nia
zwią za ne z przed się wzię cia mi o cha rak te rze na uko -
wo-szko le nio wym oraz wnio sko wa ła do Ra dy Le kar -
skiej o do fi nan so wa nie pod mio tów lecz ni czych ja ko
or ga ni za to rów tych przed się wzięć, a tak że we ry fi ko -
wa ła ich wnio ski o przy zna nie punk tów edu ka cyj nych
do ak cep to wa nia przez RL WIL. Kon ty nu owa ła dzia -
ła nia w za kre sie moż li wo ści usta wicz ne go kształ ce nia
po dy plo mo we go (kur so we go) le ka rzy i le ka rzy den ty -
stów – sto sow nie do tre ści no we li zo wa nych w ko lej -
nych la tach uchwał zjaz do wych WIL w spra wie za sad
zwro tu kosz tów lub do fi nan so wa nia kosz tów kształ ce -
nia i do sko na le nia za wo do we go le ka rzy i le ka rzy den -
ty stów, człon ków Woj sko wej Izby Le kar skiej oraz
pod mio tów do pro wa dze nia te go kształ ce nia. W okre -
sie spra woz daw czym roz li cza ła człon ków WIL z mi -
nio nych okre sów roz li cze nio wych zwią za nych z ich
obo wiąz kiem do sko na le nia za wo do we go.

Za pla no wa ne w bu dże cie przez Ra dę Le kar ską
WIL na wnio sek KKIDZ środ ki fi nan so we w ko lej -
nych la tach VIII ka den cji w łącz nej wy so ko -
ści 790 000,00 zł zo sta ły wy ko rzy sta ne w 85,46%
tj. w kwo cie 675 126,76 zł.

Wykres przedstawiony na następnej stronie ob -
ra zu je wy ko rzy sta nie bu dże tu w po szcze gól nych la -
tach VIII ka den cji w od nie sie niu do pla nu.

Dzia ła nia KKiDZ WIL w okre sie VIII ka den cji RL
WIL spra wi ły, że le ka rze-człon ko wie WIL, a w szcze -
gól no ści mło dzi le ka rze woj sko wi w każ dym ko lej -
nym ro ku ka den cji uczest ni czy li w róż nych for mach
do sko na le nia za wo do we go w szcze gól no ści w: kur -
sach do sko na lą cych, kon fe ren cjach i zjaz dach oraz
przed się wzię ciach zwią za nych z uzy ska niem stop -
nia na uko we go dok to ra na uk me dycz nych (rów nież



Sprawozdania

„Skalpel” 3/2022 7

re ali zo wa nych w ra mach umów z Cen trum Kształ -
ce nia Po dy plo mo we go Woj sko we go In sty tu tu Me -
dycz ne go). Po wyż sze wy róż nia WIL na tle in nych
sa mo rzą dów w Pol sce.

Do dat ko wo przed sta wi cie le Ko mi sji uczest ni czy li
w pra cach le gi sla cyj nych zwią za nych z two rze niem
lub no we li za cją ak tów praw nych do ty czą cych
kształ ce nia po dy plo mo we go le ka rzy i le ka rzy den -
ty stów m.in. w pra cach zwią za nych z no we li za cją
usta wy o za wo dach le ka rza i le ka rza den ty sty w za -
kre sie re gu la cji do ty czą cych kształ ce nia i do sko na -
le nia za wo do we go. W od nie sie niu do te go ak tu
praw ne go uda ło się uwzględ nić więk szość spe cy -
ficz nych po trzeb woj sko wej służ by zdro wia.

Na uwa gę za słu gu je fakt, iż prze wod ni czą cy
KKiDZ WIL kol. Ste fan An to sie wicz w la tach 2018–
2021 peł nił funk cję Se kre ta rza Ko mi sji Kształ ce nia
Me dycz ne go Na czel nej Ra dy Le kar skiej.

Od 2018 r. KKiDZ WIL, mi mo wy mo gów usta wo -
wych, zo sta ła wy łą czo na z udzia łu w roz dzia le ab -
sol wen tów kie ro wa nych na staż po dy plo mo wy
do pod mio tów lecz ni czych Mi ni ster stwa Obro ny Na -
ro do wej (da lej „MON”). W 2020 r. zno we li zo wa na
usta wa nie za wie ra ła już wska za ne go wy mo gu.

Mo ni to ro wa nie po trzeb kształ ce nia i do sko na le -
nia za wo do we go oraz wspie ra nie fi nan so we le ka rzy
i le ka rzy den ty stów – człon ków WIL po dej mu ją cych
róż ne for my szko le nia me dycz ne go to naj waż niej -

sze do ko na nia WIL w ob sza rze kształ ce nia i do sko -
na le nia za wo do we go w VIII ka den cji.

W spra wach do ty czą cych or ga ni za cji ochro ny zdro wia
Mi ja ją ca ka den cja to czas nie usta ją cych zmian le -

gi sla cji, tak z po wo du ab so lut nie za ska ku ją cej świat
pan de mii, ale też z po wo du po my słów obec nie za rzą -
dza ją cych. Za sko cze nie ilo ścią i pręd ko ścią roz prze -
strze nia nia się wi ru sa Covid-19 we wszyst kich je go
wa rian tach wy raź nie ob na ży ło sła bość w za rzą dza niu,
nie chęć do wsłu chi wa nia się w gło sy praw dzi wych fa -
chow ców i eks per tów, brak wo li we współ pra cy z sa -
mo rzą dem le kar skim i in ny mi or ga ni za cja mi
zrze sza ją cy mi pra cow ni ków ochro ny zdro wia i po dej -
mo wa nie ry zy kow nych de cy zji, co przy zmniej sza ją -
cym się po ten cja le kadr nie wró ży szyb kie go
roz wią za nia na ra sta ją cych pro ble mów. Zmia na wy so -
ko ści i spo so bu roz li cza nia skład ki zdro wot nej, co jest
waż nym z per spek ty wy rzą du po my słem „Pol skie go
Ła du” po win no za koń czyć się tym, że więk szość,
a z mo jej per spek ty wy, wszyst kie pie nią dze po win ny
tra fić do ce lo wo do pra cu ją cych w ochro nie zdro wia
fak tycz nie, a nie do ob słu gu ją cych wy dat ki. Nie do sza -
co wa ne pro ce du ry wciąż two rzą dłu gi pla có wek me -
dycz nych i z re gu ły nie po zwa la ją ich kie row ni kom
pod no sić wy na gro dze nia tym, któ rzy w nich cięż ko
pra cu ją. Czas po ka że jak to się za koń czy.
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Ak tu al ne da ne do ty czą ce li czeb no ści Woj sko wej Izby
Le kar skiej

We dług sta nu na dzień 26 stycz nia 2022 r. licz -
ba człon ków Woj sko wej Izby Le kar skiej wy no si -
ła 4061 osób (w po przed niej ka den cji 4015, wzrost
o 46), w tym:
• lekarze – 3762 (w poprzedniej kadencji 3700,

wzrost o 62 osoby),
• lekarze dentyści – 298 (w poprzedniej

kadencji 304, zmalało o 6 osób),
• osoby z podwójnym prawem wykonywania

zawodu – 11 (w poprzedniej kadencji 11,
na tym samym poziomie).

Status aktywności zawodowej członków Wojskowej Izby
Lekarskiej:
• lekarz aktywnie wykonujący zawód na terenie

RP – 3493 (w poprzedniej kadencji 3440),
• lekarz dentysta aktywnie wykonujący zawód

na terenie RP – 260 (w poprzedniej kadencji 276).

W mi nio nej ka den cji z WIL do in nych OIL uby -
ło 17 le ka rzy i 4 le ka rzy den ty stów, a w po czet
człon ków WIL wpi sa nych zo sta ło 7 le ka rzy prze nie -
sio nych z in nej OIL. Czte ry oso by zrze kły się pra wa

wy ko ny wa nia za wo du. Na wiecz ną służ bę z na sze -
go gro na ode szło 148 człon ków izby.

Sy tu acja fi nan so wa WIL jest za da wa la ją ca,
szcze gó ły znaj dzie cie Pań stwo w spra woz da niu Ko -
mi sji Re wi zyj nej WIL. Ra da Le kar ska WIL VIII ka den -
cji pro wa dzi ła wy wa żo ną po li ty kę fi nan so wą.

Koń cząc, za szcze gól ny wkład w bu do wa nie no -
we go wi ze run ku w tak cięż kich cza sach chciał bym
go rą co po dzię ko wać tym, któ rzy po świę ca li swój
czas, bez spo glą da nia na ze ga rek, i pra co wa li z wiel -
kim za an ga żo wa niem, tj. Pa ni Dy rek tor Edy cie Klim -
kie wicz, Pa ni Syl wii La sec kiej z dzia łu skła dek
człon kow skich, Pa ni An nie Mro czek z re je stru le ka rzy.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia rów nież dla wszyst -
kich ak tyw nych Człon ków Ra dy Le kar skiej, któ rzy
z od da niem po ma ga li two rzyć, zmie niać i wal czyć,
zwłasz cza dla Kol. Ste fa na An to sie wi cza, Kol. Ma -
riu sza Go nie wi cza i obo wiąz ko wo Kol. Jac ka Wosz -
czy ka. Nie spo sób po mi nąć he ro icz nej wal ki
o wy nik wy bo rów de le ga tów na zjazd wy bor czy
WIL IX Ka den cji, czy li na szej Ko mi sji Wy bor czej
pod prze wod nic twem Kol. Ro ma na Theu sa, wiel kie
dzię ki.

Pre zes Ra dy Le kar skiej WIL
ppłk rez. lek. Ar tur Płach ta

W okre sie spra woz daw czym do Są du Le kar skie go
Woj sko wej Izby Le kar skiej (WIL) w War sza wie wpły nę -
ło 111 spra w. W 56 spra wach by ły wnio ski o uka ra nie
le ka rzy, 55 spraw do ty czy ło za ża leń na po sta no wie nia
Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej o umo rze -
niu lub od mo wie wszczę cia po stę po wa nia wy ja śnia ją -
ce go oraz w jed nej spra wie o od mo wie zwro tu kosz tów
po stę po wa nia obroń cy ob wi nio ne go le ka rza.

Sąd Le kar ski WIL od był, łącz nie ze spra wa mi po -
zo sta ły mi z lat ubie głych, w tym z za ża le nia mi
na po sta no wie nia Rzecz ni ka, 126 po sie dzeń.

Cha rak te ry stycz ną ce chą VIII ka den cji by ło bar -
dzo nie rów no mier ne roz ło że nie po sie dzeń Są du Le -
kar skie go WIL z przy czyn lo so wych.

Rok 2020 był ro kiem prze pro wadz ki Biu ra Woj -
sko wej Izby Le kar skiej do no wej – jak się wy da wa -

ło tym cza so wej sie dzi by przy ul. Edwar da Je lin ka 48
w War sza wie, stąd ko niecz ność ku mu la cji spraw
w jed nym mie sią cu, co nie prze ło ży ło się na płyn ne
funk cjo no wa nie Są du Le kar skie go WIL. Do te go na -
le ży do dać utrud nie nia spo wo do wa ne sy tu acją epi -
de micz ną i ko niecz no ścią od wo ły wa nia wo kand
i na stęp nie trud no ścia mi w ra cjo nal nym za pla no wa -
niu roz po zna wa nia spraw w in nych ter mi nach.

Za ca ły okres VIII Ka den cji na le żą się po dzię ko -
wa nia le ka rzom sę dziom, iż po mi mo pa nu ją cej pan -
de mii do ło ży li wszel kich sta rań, aby uczest ni czyć
w pra cach Są du Le kar skie go WIL.

Przewodniczący Sądu Lekarskiego
Wojskowej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Aleksandrowicz

Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego
WIL w Warszawie za okres VIII Kadencji
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Ko mi sja Sto ma to lo gicz na Woj sko wej Izby Le kar -
skiej VIII ka den cji (2018–2022) zo sta ła po wo ła na
na mo cy Uchwa ły 142/18/VIII Ra dy Le kar skiej Woj -
sko wej Izby Le kar skiej z dn. 18 ma ja 2018 ro ku.

W jej skład zo sta ło wy bra nych13 le ka rzy den ty -
stów. Prze wod ni czą cym Ko mi sji zo stał Ja cek Wosz -
czyk. Na je go wnio sek Ra da Le kar ska WIL zmie ni ła
treść re gu la mi nu dzia ła nia Ko mi sji.

Na pierw szym po sie dze niu ko mi sji zo stał wy bra -
ny Z -ca Prze wod ni czą ce go Ko mi sji i Se kre tarz.
Zostali ni mi od po wied nio Piotr So kół i Re mi giusz
Bu dzi ło.

Ko mi sja re pre zen tu je 298 le ka rzy den ty stów,
człon ków WIL. W po sie dze niach Ra dy Le kar skiej
bra ło udział czte rech le ka rzy den ty stów. Przed sta wi -
cie la mi KS WIL w KS NIL są Ja cek Wosz czyk i Piotr
So kół. Spe cy fi ka izby, te ren ca łe go kra ju, jak i okres
pan de mii unie moż li wiał częst sze spo tka nia. Spra wy
pil ne za ła twia ne by ły przez Pre zy dium Ko mi sji. Po -
zo sta wa no w kon tak cie te le fo nicz nym i ma ilo wym
z po zo sta ły mi człon ka mi. W ostat nim cza sie spo tka -
nia od by wa ły się na za sa dzie te le kon fe ren cji.

Ze wzglę du na za pi sy w Usta wie o Izbach Le kar -
skich, wy klu cza ją ce Woj sko wą Izbę Le kar ską z moż li -
wo ści wy ra ża nia opi nii wo bec wa run ków pra cy le ka rzy
den ty stów peł nią cych za wo do wą służ bę woj sko wą
w jed nost kach pod le głych MON, nie mo gli śmy in ter -
we nio wać wo bec wy ko rzy sta nia na szych człon ków
przez ich prze ło żo nych do ce lów in nych niż lecz ni cze.

Przed sta wi cie le KS WIL uczest ni czy li w po sie dze -
niu Sej mo wej Ko mi sji Zdro wia w dn. 10.05.2018 r.

Bra li śmy tak że udział w Se sji Sa mo rzą do wej
w Ło dzi, zor ga ni zo wa nej prze tam tej szą OIL
w dn. 12–13.05.2018 r.

W dniu 15.06.2018 r. uczest ni czy li śmy w pierw -
szym po sie dze niu KS NIL.

W dniach 28–30.09.2018 r. współ or ga ni zo wa li -
śmy IX Łódz kie Spo tka nia Sto ma to lo gicz ne, któ re
od by ły się w Sło ku.

W dniach 24–26.05.2019 r. zor ga ni zo wa li -
śmy XIII Kon fe ren cję Na uko wo-Szko le nio wą Le ka -
rzy Den ty stów Woj sko wych w Li che niu Sta rym.

Zor ga ni zo wa li śmy tak że se sję wy kła do wą w cza -
sie trwa nia V Ma zo wiec kich Spo tkań Sto ma to lo gicz -
nych w Se roc ku, w ho te lu Nar vil, w dniach
14–16.06.2019 r.

W dniach 27–29.09.2019 r. bra li śmy czyn ny
udział w X Łódz kich Spo tka niach Sto ma to lo gicz -
nych w Sło ku.

W dniach 14–15.12.2019 r. w Rzgo wie, zor ga ni -
zo wa li śmy wspól nie w KS OIL w Ło dzi kurs z e -re -
cept i BDO.

Za pię tą or ga ni za cyj nie XIV Kon fe ren cję Na uko -
wo-Szko le nio wą Le ka rzy Den ty stów Woj sko wych
w Ju ra cie w dn. 5–7.06.2020 r. nie ste ty zmu sze ni
by li śmy od wo łać ze wzglę du na ogło szo ny stan
pan de mii.

To cze go nie uda ło się zro bić, ze wzglę du na wa -
run ki sa ni tar ne w 2020 ro ku, zre ali zo wa li śmy
w 2021. W dniach 28–30.05.2021 r., w Ju ra cie, od -
by ła się XIV Kon fe ren cja Na uko wo Szko le nio wa
Woj sko wych Le ka rzy Den ty stów.

W dniach 19–21.11.2021 r. wraz z KS OIL w Ło -
dzi, zor ga ni zo wa li śmy w Nie bo ro wie szko le nie „Le -
kar skie po dat ki 2022”.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Sto ma to lo gicz nej RL WIL
ppłk rez. lek.dent. Ja cek Wosz czyk

Sprawozdanie z Działalności Komisji
Stomatologicznej Rady Lekarskiej

Wojskowej Izby Lekarskiej za okres VIII kadencji
(2018–2022)
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Przed sta wiam spra woz da nie Rzecz ni ka Od po -
wie dzial no ści Za wo do wej WIL za okres VIII ka den -
cji pra cy ca łe go ze spo łu Rzecz ni ka i Za stęp ców
Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej.

Rodzaje spraw rozpatrywanych przez Rzecznika
i sposób ich rozstrzygnięcia

W cza sie VIII ka den cji (stan na dzień
31.12.2021 r.) wpły nę ło do Rzecz ni ka Od po wie -
dzial no ści Za wo do wej WIL 311 róż ne go ro dza ju
skarg. Z po przed niej ka den cji zo sta ło do roz pa trze -
nia 27 spraw, co ozna cza, iż w su mie pod czas ka -
den cji w la tach 2018–2021 pro wa dzo no 338 spraw.

Ich sposób załatwiania był następujący:
• Zakończono ogółem 323 sprawy.
• W 150 sprawach po przeprowadzeniu

czynności wstępnych, sprawdzających
wiarygodność informacji odmówiono
wszczęcia postępowania wyjaśniającego,
głównie z powodu braku zasadności skargi.
Stanowi to 46,5%, w stosunku do liczby
zakończonych spraw ogółem.

• Umorzono postępowanie wyjaśniające w 82
sprawach po przeprowadzeniu postępowania
dowodowego, w trakcie którego zgromadzono
dokumentację lekarską, uzyskano wyjaśnienia
stron oraz opinie biegłych specjalistów.
Stanowi to 25,3% w stosunku do liczby
zakończonych spraw ogółem.

• W 44 sprawach przedstawiono zarzuty
44 lekarzom obwinionym o niestaranność
i zaniedbania w procesie leczenia chorych
lub działalności profilaktycznej, sporządzono
wnioski o ich ukaranie i przekazano sprawy
do Sądu Lekarskiego celem rozpoznania.
Decyzja o skierowaniu wniosku o ukaranie oparta
była o merytoryczną ocenę biegłych powołanych
do opracowania opinii specjalistycznej lub
dokumentację z przeprowadzonego przez
Prokuraturę śledztwa. Stanowiło to 13,6%
w stosunku do liczby zakończonych spraw ogółem.

• 47 spraw zakończono w inny sposób,
z powodu braków formalnych skarg
wnoszonych przez pokrzywdzonych lub
przekazując je organom właściwym do ich

rozpatrzenia. Stanowi to 14,6% w stosunku
do liczby zakończonych spraw ogółem.

• Pozostałe 15 spraw jest jeszcze w trakcie
załatwiania, w tym jedno postępowanie
dyscyplinarne zostało zawieszone z uwagi
na to, iż o ten sam czyn toczy się
postępowanie karne, a jego wynik ma
znaczenie dla rozstrzygnięcia postępowania
przed Rzecznikiem.

Przez okres czterech lat kadencji wpłynęło 311
spraw (dla porównania VII – 325 spraw)
• 2018 r. – wpływ 80
• 2019 r. – wpływ 91
• 2020 r. – wpływ 59
• 2021 r. – wpływ 81

W okre sie VIII ka den cji, ze spraw któ re pro wa -
dził Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za wo do wej Woj -
sko wej Izby Le kar skiej – do Są du Le kar skie go
zło żo no po nad 80 od wo łań, z cze go 79 zo sta ło roz -
pa trzo nych i tyl ko 10 zo sta ło zwró co nych do Rzecz -
ni ka ce lem po now ne go pro ce do wa nia.

Ana li zu jąc po wyż sze da ne w sto sun ku do po -
przed niej ka den cji moż na stwier dzić, że ilość wpły -
wa ją cych skarg po zo sta je w zbli żo nej licz bie. Wśród
ro dza jów prze wi nień roz po zna wa nych przez Rzecz -
ni ka naj więk szą gru pę sta no wi ły spra wy zwią za ne
z bra kiem na le ży tej sta ran no ści, a za rzu ty do ty czy -
ły wszyst kich eta pów po stę po wa nia me dycz ne go,
za rów no dzia łań w POZ, na SOR jak i za bie gów
pod czas ho spi ta li za cji (po wi kła nia po ope ra cjach
lub brak spo dzie wa ne go efek tu le cze nia). Naj częst -
szym po wo dem skarg by ło nie wła ści we po stę po wa -
nie wo bec pa cjen ta, nie trak to wa nie pa cjen ta ja ko
współ uczest ni ka le cze nia, nie prze strze ga nie praw
pa cjen ta, co ro dzi wie le nie po ro zu mień i kon flik -
tów – brak cza su le ka rza lub lek ce wa że nie pra wa
pa cjen ta do in for ma cji o pla no wa nych ba da niach
i le cze niu, ry zy ku zwią za nym z pro po no wa nym le -
cze niem, moż li wych po wi kła niach.

Wo bec bra ku do sta tecz nej in for ma cji wy stą pie -
nie po wi kła nia uwa ża ne jest zwy kle przez skar żą -
cych za błąd w le cze niu. Czę sto le ka rze
w kon tak tach z pa cjen ta mi pod czas wi zyt prze ka -
zu ją nie sto sow ne, zbęd ne ko men ta rze na te mat le -

Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Wojskowej Izby lekarskiej

za okres VIII kadencji
(lata 2018–2022)
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cze nia pro wa dzo ne go wcze śniej przez swo ich ko -
le gów lub uży wa ją sfor mu ło wań nie do ty czą cych
pro ce su le cze nia, któ re są ob raź li we dla cho rych.
Jak wy ni ka z przed sta wio ne go spra woz da nia nie -
wie le spraw tra fia na wo kan dę Są du Le kar skie go
z wnio skiem o uka ra nie le ka rzy, tyl ko 13,6%. Więk -
szość mu si za ła twiać Rzecz nik i zastępcy Rzecz ni -
ka zgod nie ze swo im do świad cze niem i roz wa gą.
W każ dej sy tu acji, gdy skar ga wpły wa od pa cjen ta
czy in sty tu cji sy gna li zu ją cej pro blem, Rzecz nik ma
obo wią zek usto sun ko wa nia się do za rzu tów w niej
przed sta wio nych pod ką tem ewen tu al nej od po wie -
dzial no ści za wo do wej.

W trak cie trwa nia VIII ka den cji, w dniu 6 paź -
dzier ni ka 2021 r. w Biu rze Rzecz ni ka prze pro wa dzo -
no w try bie nad zo ru Na czel ne go Rzecz ni ka
wi zy ta cję i kon tro lę pra wi dło wo ści pro wa dzo nych
pro ce dur, któ ra wy pa dła bar dzo do brze.

Re asu mu jąc koń czą ca się VIII Ka den cja Or ga nu
Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej Woj sko -
wej Izby Le kar skiej by ła pod wzglę dem roz pa try wa -
nych spraw ni czym nie wy róż nia ją ca się od
po przed nich. Jak w po przed nich ka den cjach więk -
szość skarg pa cjen tów by ła wy ni kiem nie wła ści wej
ko mu ni ka cji po mię dzy uczest ni ka mi pro ce su dia -
gno stycz no -lecz ni cze go, bra ku em pa tii, cza sa mi

nie wła ści wych, za cho wań z obu stron. Część skarg
do ty czy ła nie wła ści wych, nie zgod nych z Ko dek sem
Ety ki Le kar skiej po stę po wań le ka rzy w nie któ rych,
na szczę ście nie licz nych przy pad kach po peł nia -
nych w wa run kach re cy dy wy. Istot nym jest rów nież
fakt czę stych za rzu tów nie wła ści we go pro wa dze nia
do ku men ta cji me dycz nej, któ ra wy peł nia na pra wi -
dło wo nie jed no krot nie świad czy ła na ko rzyść le ka -
rza. Jak ca łej Służ bie Zdro wia tak i Rzecz ni ko wi
i Je go Biu ru przy szło dzia łać w wa run kach pan de -
mii. Nie za ob ser wo wa no w tym cza sie istot ne go
zwięk sze nia ilo ści skarg, a na wet nie znacz ne ich
zmniej sze nie w 2020 ro ku.

Koń cząc spra woz da nie chciał bym bar dzo go rą co
po dzię ko wać mo jej ko le żan ce i wszyst kim ko le gom
peł nią cym funk cje Za stęp ców Rzecz ni ka, któ rzy współ -
pra co wa li ze mną pod czas VIII ka den cji wspie ra jąc
mnie swo ją so lid ną pra cą, wie dzą i do świad cze niem.

Szcze gól nie go rą ce po dzię ko wa nia chcę zło żyć
na rę ce pra cow ni cy biu ra Pa ni mgr Be acie Sta ni -
szew skiej, mo jej naj bliż szej współ pra cow ni cy
za ogrom ny wkład pra cy w pro wa dze nie Biu ra
Rzecz ni ka i po stę po wań z du żym za an ga żo wa niem
i pro fe sjo na li zmem.

Prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk

l.p. Skargi dotyczą
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1 Brak należytej staranności
lekarza 19 149 87 162 60 54 — 27 21 53 21 — 22 10 6

2 Naruszenie tajemnicy
lekarskiej — — — — — — — — — — — — — — —

3 Nieetyczne zachowanie
lekarza 5 78 25 78 41 17 — 6 14 9 5 — 4 — 5

4 Poświadczenie nieprawdy — 2 1 1 — — — — 1 — — — — — 1

5
Błąd organizacyjny (w tym
przewinienie osób
funkcyjnych) 

— — — — — — — — — — — — — — —

6 Konflikty między lekarzami — 1 — 1 1 — — — — — — — — — —

7 Przewinienie przeciwko
dokumentacji medycznej — 13 5 13 5 2 — 3 3 1 1 — — — —

8
Naruszenie praw chorych
psychicznie (leczenie
i orzekanie) 

1 2 1 3 1 1 — — 1 — — — — — —

9 Udział lekarzy w reklamie 1 4 3 5 1 1 — 2 1 — — — — — —

10 Naruszenie art. 64 KEL — 2 2 2 — — — 2 — — — — — — —

11 Inne 1 60 11 58 41 7 — 4 6 16 13 3 — — 3

12 RAZEM 27 311 135 323 150 82 — 44 47 79 40 3 26 10 15

Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za VIII Kadencję
Sporządziła: Beata Staniszewska 19.01.2022 r.
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Ko mi sja Kształ ce nia i Do sko na le nia Za wo do -
we go Woj sko wej Izby Le kar skiej (zwa na da lej
„KKiDZ WIL”) w okre sie VIII ka den cji funk cjo no wa -
ła w na stę pu ją cym skła dzie:
Przewodniczący: płk rez. dr n. med.

Stefan Antosiewicz
Wiceprzewodniczący: ppłk rez. dr hab. n. med.

Mariusz Goniewicz
prof. uczelni

Członkowie: płk rez. lek. Artur Rydzyk
ppłk rez. lek. dent.
Marzena Mokwa-Krupowies
płk rez. lek.
Konrad Maćkowiak
ppłk rez. lek. dent.
Jacek Woszczyk

Jed no cze śnie Ra da Pro gra mo wa Ośrod ka Do sko -
na le nia Za wo do we go (zwa na da lej „RP ODZ „) po wo -
ła na Uchwa łą Ra dy Le kar skiej nr 669/18/VIII z dnia 16
li sto pa da 2018 r. na okres VIII kadencji działała
w następującym składzie:
Przewodniczący: ppłk rez. dr hab. n. med.

Mariusz Goniewicz
prof. uczelni

Członkowie: płk w st. spocz. prof. dr hab.
n. med. Jerzy Kruszewski
płk w st. spocz. prof. dr hab.
n. med. Eugeniusz Dziuk
ppłk rez. lek. Artur Płachta
kmdr w st. spocz. dr n. med.
Jan Sapieżko
płk dr n. med.
Stefan Antosierwicz
ppłk rez. lek. dent.
Jacek Woszczyk
płk lek. Dariusz Chłopek
(od 2020 płk rez.)

Na pierw szym po sie dze niu RP ODZ przy ję ła Re -
gu la min Pra cy, któ ry na stęp nie zo stał za twier dzo ny
przez Ra dę Le kar ska WIL Uchwa łą nr 679/18/VIII z 21
grud nia 2018 r.

Pod sta wo we kie run ki dzia łal no ści KKiDZ WIL
i ODZ w la tach 2018–2021 wią za ły się z za da nia mi

okre ślo ny mi w uchwa łach zjaz do wych WIL i do ty -
czy ły przede wszyst kim:
1. Wnioskowania do RL WIL o dofinansowanie

kształcenia podyplomowego podejmowanego
przez lekarzy i lekarzy dentystów indywidualnie
i w ramach odbywanych kursów doskonalących,
w tym także organizowanych przez ODZ WIL
na bazie Centrum Kształcenia Podyplomowego
Doskonalenia Zawodowego i Symulacji
Medycznej WIM (zwa nym da lej „CKPDZiSM
WIM”), a obecnie Centrum Kształcenia
Podyplomowego Wojskowego Instytutu
Medycznego (zwanym dalej „CKP WIM”),
a także za zakup pomocy naukowych oraz
za wykup dostępu do internetowych
materiałów naukowych zawartych
w profesjonalnych medycznych bazach
danych.

2. Wnioskowania do RL WIL o dofinansowanie
przedsięwzięć naukowo-szkoleniowych (kursy,
konferencje) o tematyce przydatnej dla
wojskowej służby zdrowia, organizowanych
przez uprawnione podmioty do prowadzenia
kształcenia podyplomowego i doskonalenia
zawodowego.

3. Monitorowania i opiniowania regulacji prawnych
w obszarze kształcenia i doskonalenia
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

4. Monitorowania potrzeb kształcenia
i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy
dentystów członków WIL.

5. Współpracy z Komisją Kształcenia Medycznego
Naczelnej Rady Lekarskiej, Ośrodkiem
Doskonalenia Zawodowego NIL, Ośrodkami
Doskonalenia Zawodowego OIL.

Na le ży pod kre ślić, iż ogło szo ny od dnia 20.03.2020
r. stan epi de mii COVID-19 zwe ry fi ko wał i znacz nie
utrud nił przy ję ty w ostat nich la tach sys tem kształ ce nia
le ka rzy WIL w od nie sie niu do za kła da nych pla nów
pod ję tych przez KKiDZ oraz Ra dę Pro gra mo wą ODZ.
W związ ku z po wyż szym okre ślo ne kie run ki dzia ła nia
i za da nia pod czas oma wia ne go okre su do sto so wy wa -
no do zmie nia ją cych się re gu la cji oraz uwa run ko wań

Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia
i Doskonalenia Zawodowego oraz Ośrodka

Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy
Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej

za okres VIII kadencji, tj. w latach 2018–2022
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wy ni ka ją cych z prze bie gu pan de mii, ma jąc na uwa dze
pra wi dło we funk cjo no wa nie Ko mi sji oraz ODZ.

W la tach 2018–2021 KKiDZ WIL re ali zo wa ła za -
da nia zwią za ne z przed się wzię cia mi o cha rak te rze
na uko wo-szko le nio wym oraz wnio sko wa ła do Ra dy
Le kar skiej Woj sko wej Izby Le kar skiej (dalej „RL
WIL”) o do fi nan so wa nie pod mio tów lecz ni czych ja -
ko or ga ni za to rów tych przed się wzięć, a tak że we ry -
fi ko wa ła ich wnio ski o przy zna nie punk tów
edu ka cyj nych do ak cep to wa nia przez RL WIL.

Przed sta wi cie le KKiDZ WIL uczest ni czy li w pra -
cach le gi sla cyj nych zwią za nych z two rze niem lub no -
we li za cją ak tów praw nych do ty czą cych kształ ce nia
po dy plo mo we go le ka rzy i le ka rzy den ty stów. Naj waż -
niej szym przed się wzię ciem był czyn ny udział przed -
sta wi cie li KKiDZ WIL w pra cach zwią za nych
z no we li za cją usta wy o za wo dach le ka rza i le ka rza
den ty sty w za kre sie re gu la cji do ty czą cych kształ ce -
nia i do sko na le nia za wo do we go. W od nie sie niu do te -
go ak tu praw ne go uda ło się uwzględ nić więk szość
spe cy ficz nych po trzeb woj sko wej służ by zdro wia.

W la tach 2018–2021 prze wod ni czą cy KKiDZ WIL
peł nił funk cję Se kre ta rza Ko mi sji Kształ ce nia Me -
dycz ne go Na czel nej Ra dy Le kar skiej.

Od 2018 r. KKiDZ WIL, mi mo wy mo gów usta wo -
wych, zo sta ła wy łą czo na z udzia łu w roz dzia le ab -
sol wen tów kie ro wa nych na staż po dy plo mo wy
do pod mio tów lecz ni czych Mi ni ster stwa Obro ny Na -
ro do wej (da lej „MON”). W 2020 r. zno we li zo wa na
usta wa nie za wie ra ła już wska za ne go wy mo gu.

Po za wy żej wy mie nio ny mi KKiDZ WIL wraz
z ODZ WIL kon ty nu owa ła dzia ła nia w za kre sie moż -
li wo ści usta wicz ne go kształ ce nia po dy plo mo we go
(kur so we go) le ka rzy i le ka rzy den ty stów – sto sow -
nie do tre ści no we li zo wa nych w ko lej nych la tach
uchwał zjaz do wych WIL w spra wie za sad zwro tu
kosz tów lub do fi nan so wa nia kosz tów kształ ce nia
i do sko na le nia za wo do we go le ka rzy i le ka rzy den -
ty stów, człon ków Woj sko wej Izby Le kar skiej oraz
pod mio tów do pro wa dze nia te go kształ ce nia.

Wy peł nia jąc za da nia i kie run ki dzia łal no ści me ry -
to rycz no-szko le nio wej ODZ WIL zre ali zo wał na ba zie
umów pod pi sa nych w la tach 2018–2019 oraz w II po -
ło wie 2020 r. i 2021 r. z CKPDZiSM WIM (od 2021 r.
CKP WIM) 18 edy cji kur sów dla le ka rzy – człon ków
WIL, w któ rych uczest ni czy ło 66 le ka rzy.

Szcze gó ło we ze sta wie nia za wie ra ta be la nr 1 na
końcu artykułu.

Łącz na kwo ta wy dat ko wa na przez WIL na kształ -
ce nie po dy plo mo we w opar ciu o CKPDZiSM WIM
(CK WIM) w la tach 2018–2021 wy nio -
sła: 45 910,00 zł.

W ana li zo wa nym okre sie ze wzglę du na stan epi -
de mii KKiDZ w 2020 r. oraz w 2021 r. pra co wa ła sto -

sow nie do ro dza ju i wiel ko ści na kła da nych ob -
ostrzeń i re gu la cji. W 2020 r. nie zo sta ła jak co rocz -
nie pod pi sa na umo wa z CKP WIM na pro wa dze nie
kur sów do sko na lą cych le ka rzy i le ka rzy den ty stów,
człon ków WIL z uwa gi na za kaz prze miesz cza niu
się w miej scach pu blicz nych i spo ty ka nia się zbio -
ro wo na sa lach wy kła do wych. KKiDZ za pew nia ła
moż li wość uczest ni cze nia człon kom WIL w mie sią -
cach ma rzec – czer wiec w or ga ni zo wa nych rów nież
dla na szych le ka rzy 7 se sji za jęć we bi na ryj nych
(w for mie kur sów do sko na lą cych) przez Na czel ną
Ra dę Le kar ską, Woj sko wy In sty tut Me dycz ny, fir mę
„Me dy cy na Prak tycz na” i wy daw nic two Me di cal Try -
bu ne Pol ska.

W związ ku z trud no ścia mi or ga ni za cyj ny mi do ty -
czą cy mi re ali za cji „od ręb nych” kur sów na zle ce nie
WIL, a tak że pro ble ma mi wy ni ka ją cy mi ze zmie nia -
ją cych się ob ostrzeń pan de micz nych, po do ko na niu
sto sow nych uzgod nień z CKP WIM, zde cy do wa no
o „do łą cza niu” człon ków WIL za in te re so wa nych po -
szcze gól ny mi kur sa mi do szko leń pro wa dzo nych
we dług ogól ne go har mo no gra mu WIM. Wo bec
przy ję cia te go roz wią za nia licz ba „na szych” kan dy -
da tów nie de cy do wa ła już czy da ny kurs ze wzglę -
du na mniej niż mi ni mal ną licz bę uczest ni ków bę dzie
mu siał być przez or ga ni za to ra od wo ła ny, gdyż na -
wet po je dyn czy człon ko wie WIL mo gli być do pi sy -
wa ni do list „po wszech nie do stęp nych” szko leń,
jak kol wiek z za cho wa niem pre fe ren cyj nych wa run -
ków dla WIL – uję tych w umo wie. O ich uczest nic -
twie de cy do wać mia ła da lej ko lej ność zgło sze nia
przy za cho wa niu za sad wy mie nio nych w Re gu la mi -
nie Kształ ce nia obo wią zu ją cym w 2020 r. i 2021 r.
Plan kur sów II pół ro cza 2020 przed sta wio ny zo stał
tak że w Skal pe lu nr 7–8 z 2020 r. i na stro nie in ter -
ne to wej WIL. W II po ło wie 2021 r. pod pi sa na zo sta -
ła Umo wa z CKP WIM uwzględ nia ją ca opi sa ne
wcze śniej usta le nia. Współ pra ca z CKP WIM na ww.
za sa dach po przed sta wie niu Pre zy dium Ra dy Le kar -
skiej w dniu 29.12.2021 r. bę dzie kon ty nu owa na
w ko lej nym pół ro czu 2022 r.

W ma ju 2019 r. Wi ce pre zes RL WIL Prze wod ni -
czą cy KKiDZ pod pi sał w imie niu Pre ze sa WIL umo -
wę o współ pra cy z Fir mą „Be think sp. z o. o.
z Po zna nia. Mo cą tej umo wy człon ko wie WIL
(w szcze gól no ści le ka rze sta ży ści) ko rzy stać mo gą
z kur sów „Wię cej niż LEK, LDLEK” na plat for mie in -
ter ne to wej z 10% ulgą w opła tach. In for ma cja w tym
za kre sie dla człon ków WIL opu bli ko wa na zo sta ła
na stro nie in ter ne to wej WIL.

W okre sie spra woz daw czym KKiDZ WIL wni kli wie
roz pa try wa ła wnio ski upraw nio nych pod mio tów o do -
fi nan so wa nie kon fe ren cji na uko wo -szko le nio wych.
Po zy tyw nie opi nio wa ła wszyst kie te wnio ski, któ rych
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te ma ty ka by ła przy dat na dla woj sko wej służ by zdro -
wia. W pierw szych dwóch la tach ka den cji do fi nan -
so wa nych zo sta ło w ten spo sób 12 kon fe ren cji
na uko wo -szko le nio wych na łącz ną kwo tę
41 000,00 zł. Na to miast w ko lej nych dwóch la tach ka -
den cji KKiDZ WIL licz ba do fi nan so wa nych kon fe ren -
cji wy no si ła 7 na kwo tę 26 500,00 zł. Na zmniej sze nie
ilo ści kon fe ren cji miał nie wąt pli wie wpływ ogło szo ny
stan epi de mii i za kaz pro wa dze nia szko leń.

Szcze gó ło we ze sta wie nie przed sta wia ta be la nr 2
na końcu artykułu.

Dzia ła nia KKiDZ WIL w okre sie VIII ka den cji RL
WIL spra wi ły, że le ka rze – człon ko wie WIL, a w szcze -
gól no ści mło dzi le ka rze woj sko wi w każ dym ko lej nym
ro ku ka den cji uczest ni czy li w róż nych for mach do sko -
na le nia za wo do we go w szcze gól no ści w: kur sach do -
sko na lą cych, kon fe ren cjach i zjaz dach oraz
przed się wzię ciach zwią za nych z uzy ska niem stop nia
na uko we go dok to ra na uk me dycz nych, a tak że ko -
rzy sta li z do fi nan so wa nia za ku pu po mo cy na uko -
wych. KKiDZ WIL przed sta wi ła w okre sie VIII ka den cji
RL WIL łącz nie 490 wnio sków o do fi nan so wa nie/zwrot
kosz tów do sko na le nia za wo do we go od 357 le ka rzy
i le ka rzy den ty stów WIL. W przy pad kach kie dy wnio -
ski by ły nie zgod ne z po sta no wie nia mi sto sow nych
ak tów praw nych (np. nie opła co ne skład ki na rzecz
WIL, błę dy, brak wy ma ga nych do ku men tów) zo sta ły
zwra ca ne nadaw cy z od po wied nim wy ja śnie niem.

Ze sta wie nie szcze gó ło we za wie ra ta be la nr 3 na
końcu artykułu.

Przed sta wio ne da ne wska zu ją, iż w ro ku 2020
do stęp do kształ ce nia po dy plo mo we go ze wzglę du
na stan epi de mii był ogra ni czo ny. Po twier dza to licz -
ba wnio sków o zwrot kosz tów uczest nic twa w kur -
sach do sko na lą cych, czy zwrot kosz tów za za kup
ma te ria łów edu ka cyj nych, któ ra w po rów na niu
do 2019 r. zma la ła o 48%, na to miast w ro ku 2021
osią gnę ła zbli żo ny po ziom jak w ro ku „przed pan de -
micz nym”. Na uwa gę za słu gu je rów nież fakt, iż
na ko niec 2021 r. za in te re so wa nie moż li wo ścią do -
fi nan so wa nia/zwro tu kosz tów do sko na le nia za wo -
do we go le ka rzy by ło bar dzo du że. W grud niu
2021 r. do KKiDZ wpły nę ło po nad 100 wnio sków
na kwo tę, któ ra znacz nie prze kro czy ła li mi ty bu dże -
to we. Wo bec po wyż sze go roz pa trze nie i przed sta -
wie nie ich do za twier dze nia na RL/Pre zy dium RL
WIL zo sta ło (zgod nie z przy ję ty mi wcze śniej i za -
twier dzo ny mi przez Zjazd ure gu lo wa nia mi) prze su -
nię te na po czą tek 2022 r. – do ko lej ne go okre su
roz li cze nio we go. Za in te re so wa ni człon ko wie WIL
zo sta li o tym po in for mo wa ni po przez stro nę in ter -
ne to wą Izby i w dro dze ma ilo wej.

Wy kres nr 1 na koń cu ar ty ku łu ilu stru je na kła dy
na do fi nan so wa nie kształ ce nia i do sko na le nia za wo -

do we go człon ków WIL po dej mo wa ne go in dy wi du -
al nie w po szcze gól nych la tach VIII ka den cji.

Na le ży pod kre ślić, że na wnio sek KKiDZ Ra da Le -
kar ska WIL za pla no wa ła w bu dże cie środ ki fi nan so -
we w ko lej nych la tach VIII ka den cji w łącz nej
wy so ko ści 790 000,00 zł, z cze go zo sta ło wy ko rzy sta -
ne 675 126,76 zł co sta no wi 85,46%.

Szcze gó ło we ze sta wie nie za wie ra ta be la nr 4
na końcu artykułu.

Pro cen to we wy ko na nie bu dże tu w po szcze gól -
nych la tach ob ra zu je wy kres nr 2 na końcu artykułu.

Pod su mo wu jąc po wyż sze wi dać, iż za pla no wa -
ne środ ki wy ko rzy sty wa ne są w szcze gól no ści
w dru gim ro ku dwu let nich okre sów roz li cze nio wych.

Po ni żej szcze gó ło we ze sta wie nie kosz tów wg
spra woz dań rocz nych KKiDZ oraz RP ODZ:
• zwrot kosztów kształcenia podyplomowego

podejmowanego indywidualnie przez lekarzy,
członków WIL – na kwotę 542 354,63 zł,
tj. 68,65% (w latach 2014–2017: 330 648,00 zł),

• dofinansowanie dziewiętnastu konferencji
naukowo-szkoleniowych przeprowadzonych
przez uprawnione podmioty – na kwotę
67 500 zł, tj. 8,54% (w latach 2014–2017:
piętnastu konferencji na kwotę 103 000,00 zł),

• przeprowadzenie przez ODZ WIL 18 edycji
kursów doskonalących, w których
uczestniczyło 66 lekarzy – na kwotę
45 910,00 zł. tj. 5,81% (w latach 2014–2017:
19 edycji kursów na kwotę 121 302,00 zł),

• pozostała kwota 134 235,37, tj. 16,99%, z czego
nie wykorzystano 114 873,24 zł, tj. 14,54%.
Struk tu rę pro cen to wą do fi nan so wa nia ilu stru je

wy kres nr 3  na końcu artykułu.
W okre sie spra woz daw czym KKiDZ WIL roz li czy -

ła 55 człon ków WIL z mi nio nych okre sów roz li cze -
nio wych zwią za nych z ich obo wiąz kiem
do sko na le nia za wo do we go. Da ne te KKiDZ WIL
zwe ry fi ko wa ła wpi sa mi w ich in dek sach do sko na le -
nia za wo do we go. KKiDZ WIL wy da ła tak że tym le -
ka rzom 55 za świad czeń o licz bie uzy ska nych przez
nich punk tów edu ka cyj nych w po szcze gól nych
okre sach roz li cze nio wych. W PWZ tych le ka rzy do -
ko na no wpi sów o za li cze niu od po wied nie go okre -
su roz li cze nio we go.

Do dat ko wo KKiDZ WIL przy go to wy wa ła na po sie -
dze nia RL WIL nie zbęd ne da ne do ak cep ta cji 1866,8
punk tów edu ka cyj nych dla 37 pod mio tów upraw nio -
nych do pro wa dze nia kształ ce nia po dy plo mo we go le -
ka rzy/le ka rzy den ty stów we dług od ręb nych prze pi sów.
Do dat ko wo w grud niu 2020 r. KKiDZ po spraw dze niu
do ku men ta cji przed sta wio nej przez „Cen trum Me dycz -
ne MML” z War sza wy wy stą pi ła z wnio skiem o wpi sa -
nie te go pod mio tu do re je stru, a RL WIL
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rok liczba podmiotów dofinansowanie
konferencji

2018 6 19 000,00 zł

2019 6 22 000,00 zł

2020 4 14 500,00 zł

2021 3 12 000,00 zł

Razem: 19 67 500,00 zł

Ta be la nr 2. Ze sta wie nie do fi nan so wa nych kon fe -
ren cji na uko wo-szko le nio wych dla upraw nio nych
pod mio tów w la tach 2018–2021

rok liczba lekarzy liczba wniosków

2018 101 120

2019 109 149

2020 55 72

2021 92 149

Razem: 357 490

Tabela nr 3. Zestawienie liczby lekarzy i lekarzy
dentystów wraz z liczbą wniosków przedstawionych
RL WIL w latach 2018–2021

nazwa kursu liczba edycji liczba lekarzy

ACLS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych 9 35

Diagnostyka ultrasonograficzna w medycynie ratunkowej 3 18

Profesjonalny zespół urazowy 1 3

Działania medyczne w sytuacji aktów terroru 1 3

Hospital Trauma Basic Course 1 2

USG Poin of Care 1 1

Hospital Trauma Course 1 1

Internal Emergency Medical Course 1 3

Razem: 18 66

Tabela nr 1. Zestawienie zrealizowanych kursów dla lekarzy we współpracy z CKPDZiSM WIM (od 2021 r.
CKP WIM) wraz z liczbą uczestników tj. lekarzy-członków WIL w latach 2018–2021

na po sie dze niu w dniu 18 grud nia 2020 r. pod ję ła jed -
no gło śnie uchwa łę mo cą któ rej pod miot ten wpi sa ny
zo stał do re je stru pod mio tów upraw nio nych do pro wa -
dze nia kształ ce nia po dy plo mo we go le ka rzy i le ka rzy
den ty stów we dług od ręb nych prze pi sów, pro wa dzo -
ne go przez Woj sko wą Izbę Le kar ską w War sza wie
na okres od 1 stycz nia 2021 r. do 31 grud nia 2021 r.

Jed no cze śnie przez ca ły okres spra woz daw czy
KKiDZ WIL sta le mo ni to ro wa ła po trze by kształ ce nia
i do sko na le nia za wo do we go le ka rzy i le ka rzy den -
ty stów. Jej człon ko wie ak tyw nie uczest ni czy li
w przed się wzię ciach na uko wo -szko le nio wych (kur -
sy, kon fe ren cje) o te ma ty ce przy dat nej dla woj sko -
wej służ by zdro wia, wnio sko wa nych przez
upraw nio ne pod mio ty do pro wa dze nia kształ ce nia
po dy plo mo we go i do sko na le nia za wo do we go.

W okre sie spra woz daw czym pra cow ni kiem wspie -
ra ją cym dzia łal ność KKiDZ WIL oraz ODZ WIL był
do II po ło wy 2021 r. p. Ka rol Ko ciał kow ski, któ ry jed no -

cze śnie był kie row ni kiem ad mi ni stra cyj nym Ośrod ka.
W I po ło wie 2021 r. za da nia z wska za ne go ob sza ru re -
ali zo wa li pra cow ni cy biu ra WIL w ra mach przy zna nych
upraw nień, a od ma ja 2021 r. p. An na Mro czek.

Pod su mo wu jąc, za naj waż niej sze do ko na nia
WIL w ob sza rze kształ ce nia i do sko na le nia za wo do -
we go w VIII ka den cji na le ży uznać sta łe mo ni to ro -
wa nie po trzeb kształ ce nia i do sko na le nia
za wo do we go oraz wspie ra nie fi nan so we le ka rzy
i le ka rzy den ty stów – człon ków WIL po dej mu ją cych
róż ne for my szko le nia me dycz ne go. Kie ru nek ten,
wy róż nia ją cy Woj sko wą Izbę Le kar ską na tle ca łe -
go sa mo rzą du le kar skie go w Pol sce, wy da je się
god ny kon ty nu acji w ko lej nej ka den cji.

Wi ce pre zes RL WIL
Prze wod ni czą cy

Ko mi sji Kształ ce nia i Do sko na le nia Za wo do we go
płk rez. dr n. med. Ste fan An to sie wicz
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Wykres nr 1. Zestawienie nakładów na dofinansowanie kształcenia członków WIL podejmowanego
indywidualnie w latach 2018–2019

Wykres nr 2. Zestawienie wykonania budżetu w latach 2018–2021

Budżet KKIDZ 2018–2021

zaplanowano wykonano (zł) wykonano (%)

2018 250 000,00 zł 213 690,81 zł 85,48%

2019 180 000,00 zł 181 401,89 zł 100,78%

2020 180 000,00 zł 99 217,39 zł 55,12%

2021 180 000,00 zł 180 816,67 zł 100,45%

Razem 790 000,00 zł 675 126,76 zł 85,46%

Tabela nr 4. Zestawienie kwotowe i procentowe
wykonania budżetu w odniesieniu do planu
w latach 2018–2021
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Wykres nr 3. Struktura wydatków KKiDZ WIL w latach 2018-2021



Ko mi sja Hi sto rycz na RL WIL VIII ka den cji (zwa na
da lej Ko mi sją Hi sto rycz ną) ukon sty tu owa ła się na pod -
sta wie Uchwa ły RL WIL nr 148/18/VIII z dnia 18.05.2018
r. w spra wie skła du, za sad dzia ła nia i za dań Ko mi sji Hi -
sto rycz nej RL WIL. Prze wod ni czą cym Ko mi sji Hi sto -
rycz nej zo stał, peł nią cy tę za szczyt ną funk cję rów nież
w VII ka den cji, dr n. med. Ka zi mierz Ja nic ki, zaś człon -
ka mi: dr n. med. Krzysz tof Ko po ciń ski, dr n. med. Zbi -
gniew Ko po ciń ski, dr Kon rad Mać ko wiak. W po ło wie
ka den cji, z po wo du re zy gna cji z funk cji prze wod ni czą -
ce go K. Ja nic kie go, na pod sta wie Uchwa ły
nr 2208/20/VIII RL WIL z dnia 11.09.2020 r. funk cję tę
ob jął Z. Ko po ciń ski, na to miast K. Ja nic ki zo stał wów -
czas człon kiem Ko mi sji Hi sto rycz nej (da lej KH).

W VIII ka den cji (2018–2022) Ko mi sja Hi sto rycz -
na sta ra ła się twór czo kon ty nu ować i roz wi jać dzia -
łal ność z po przed niej ka den cji, czy li przede
wszyst kim pro pa go wać i do ku men to wać rze tel ną
wie dzę o do ko na niach pol skiej woj sko wej służ by
zdro wia, jej wkła dzie w od zy ska nie i utrzy ma nie nie -
pod le gło ści oraz osią gnię ciach na po lu sze ro ko ro -
zu mia nej ochro ny zdro wia i pod nie sie nia po zio mu
sta nu sa ni tar no -hi gie nicz ne go na sze go kra ju
na prze strze ni wie lu lat. Czy ni li śmy to po przez dzia -
łal ność stric te na uko wą (mo no gra fie, ar ty ku ły na -
uko we, kon fe ren cje na uko we, sym po zja etc.), ale
tak że po pu lar no -na uko wą i pu bli cy stycz ną oraz
two rze nie miejsc pa mię ci w prze strze ni pu blicz nej
po świę co nych ho no ro wa niu wy bit nie za słu żo nych
le ka rzy woj sko wych. Ana li zu jąc pierw szą z wy mie -
nio nych grup, czy li pu bli ka cje na uko we, na le ży za -
uwa żyć, iż człon ko wie na szej KH w la tach
2018–2022 opu bli ko wa li 2 du że mo no gra fie, 9 roz -
dzia łów w mo no gra fiach wie lo au tor skich, 9 ar ty ku -
łów na uko wych (za łącz nik do spra woz da nia za wie ra
wy kaz wszyst kich pu bli ka cji). By ło to z ca łą pew no -
ścią dy na micz ne roz wi nię cie po czy nań na uko wych
po przed niej ka den cji, w trak cie któ rej uda ło się wy -
dać, dzię ki wspar ciu fi nan so we mu WIL i ogrom ne -
mu za an ga żo wa niu K. Ja nic kie go, któ ry

jed no cze śnie opu bli ko wał wła sną mo no gra fię po -
świę co ną dzie jom szpi tal nic twa woj sko we go
w Poznaniu1, wspo mnie nia jed ne go z le ka rzy woj -
sko wych2 oraz war to ścio wą mo no gra fię ana li zu ją cą
dzie je WIL3. W obec nej ka den cji na du że wy róż nie -
nie za słu gu je mo no gra fia po świę co na dzia łal no ści
Szpi ta la Woj sko we go w Rów nem w la tach
1919–19394, pierw sza w pol skiej hi sto rio gra fii wy da -
na dru kiem mo no gra fia uka zu ją ca ca ło kształt funk -
cjo no wa nia woj sko we go za kła du lecz ni cze go
okre su dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go na Kre -
sach Wschod nich II RP. Szcze gól ne go pod kre śle nia
wy ma ga fakt, iż w pra cy tej au to rzy do ko na li po raz
pierw szy w pol skiej hi sto rio gra fii szcze gó ło wej ana -
li zy prze bie gu i spo so bu zwal cza nia naj więk szej
w Woj sku Pol skim okre su dwu dzie sto le cia mię dzy -
wo jen ne go epi de mii czer won ki, z czym bez wąt pie -
nia w do bie pan de mii Co vid -19 po win ni za po znać
się lu dzie de cy du ją cy o stra te gii zwal cza nia no wej
cho ro by. War to pod kre ślić, iż pu bli ka cja ta zo sta ła
ob ję ta Pa tro na tem Ho no ro wym Ar tu ra Płach ty,
Prezesa RL WIL oraz Mar ka Po sob kie wi cza, Głów -
ne go In spek to ra Sa ni tar ne go MSWiA. Ko lej na mo -
no gra fia za słu gu ją ca na szcze gól ną uwa gę to
pu bli ka cja pt. „Hor ka – łu życ ka Gol go ta służ by zdro -
wia 2. Armii Woj ska Pol skie go”5, tak że ob ję ta Pa tro -
na tem Ho no ro wym Pre ze sa RL WIL, a wy da na
dzię ki wspar ciu WIL i Fun du szu Wy daw ni cze go Na -
czel nej Ra dy Le kar skiej. Au to rzy tym ra zem sku pi li
się na dzia łal no ści woj sko we go sa ni ta ria tu 2. Ar mii
Wojska Pol skie go w cza sie bi twy pod Bu dzi szy nem,
a w szcze gól no ści pró by ana li zy prze bie gu okrut nej
zbrod ni wo jen nej do ko na nej w kwiet niu 1945 r.
na pol skiej ko lum nie sa ni tar nej ewa ku ują cej kil ku -
set ran nych żoł nie rzy 9. DP. War to pod kre ślić, iż pu -
bli ka cja ta, po dob nie jak po przed nia, opar ta jest
na ma te ria łach ar chi wal nych zgro ma dzo nych w pol -
skich i za gra nicz nych ar chi wach, a przy jej two rze -
niu na wią za no współ pra cę z na ukow ca mi z Nie miec
i Ro sji, co za owo co wa ło war to ścio wym re zul ta tem.
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1 Janicki K., Dzieje szpitalnictwa wojskowego w Poznaniu, Oświęcim 2016
2 Hahn F., Hotel pod wesołym kurkiem. Wspomnienia wojenne lekarza, opr. K. Janicki, Poznań 2017
3 Marek A., 30 lat Wojskowej Izby Lekarskiej 1989–2019, Warszawa 2019
4 Kopociński Z., Kopociński K., Szpital Wojskowy w Równem w latach 1919–1939, Głogów 2020
5 Kopociński Z., Kopociński K., Horka-łużycka Golgota służby zdrowia 2. Armii Wojska Polskiego. Horka –

das Lausitzer Drama des Sanitätsdienstes der 2. Polnischen Armee, Głogów 2021
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Lekarskiej VIII kadencji (2018–2022)
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Zo sta ła ona wy da na w dwóch wer sjach ję zy ko wych,
pol skiej i nie miec kiej, co umoż li wia nie tyl ko Po la -
kom, ale tak że Niem com i Ser bo łu ży cza nom, szer -
sze po zna nie hi sto rii w niej opi sa nej. Waż nym
aspek tem obu tych pu bli ka cji jest uka za nie po sta -
wy pol skich le ka rzy woj sko wych (ale tak że po zo sta -
łe go per so ne lu), któ rzy z peł ną świa do mo ścią
ry zy ka utra ty wła sne go zdro wia i ży cia, czę sto je tra -
cąc, ru sza li z po mo cą ran nym i cho rym żoł nie rzom.
Po wi nien to być wzór w pro ce sie szko le nia wszyst -
kich mło dych adep tów sztu ki me dycz nej, o co w pu -
bli ka cjach ape lo wa li ich au to rzy.

Wśród pu bli ka cji po pu lar no -na uko wych i pu bli -
cy stycz nych au tor stwa człon ków KH, któ rych uka -
za ło się w obec nej ka den cji co naj mniej 23
(za łącz nik), zna la zły się ar ty ku ły re la cjo nu ją ce uro -
czy sto ści or ga ni zo wa ne lub współ or ga ni zo wa ne
przez WIL, bądź uka zu ją ce me dycz ne aspek ty wie -
lu waż nych wy da rzeń hi sto rycz nych m.in. po wsta nia
war szaw skie go, obro ny Lwo wa, woj ny 1920 r. etc.

W tym pu bli ka cyj nym cy klu zna la zły swo je od bi -
cie dzia ła nia KH na po lu upa mięt nia nia wy bit nych le -
ka rzy woj sko wych w prze strze ni pu blicz nej, by w ten
spo sób sku tecz niej upo wszech niać w spo łe czeń -
stwie wie dzę o do ko na niach woj sko wych me dy ków.
Jed nym z naj bar dziej war to ścio wych do ko nań
na tym ob sza rze, w któ rym człon ko wie KH ode gra li
klu czo wą ro lę (po my sło daw ca mi, ini cja to ra mi i ko or -
dy na to ra mi pro jek tu by li K. i Z. Ko po ciń scy), by ły nie -
mal trzy let nie, sku tecz ne sta ra nia o nada nie imie nia
mjr. prof. Le sła wa Wę grzy now skie go (1885–1956)
par ko wi miej skie mu we Wro cła wiu. Ten lwow ski le -
karz fty zja tra to je dy na w pol skiej hi sto rii oso ba, któ -
ra peł ni ła zna czą cą ro lę w dwóch waż nych
wy da rze niach hi sto rycz nych, de ter mi nu ją cych dzie -
je na sze go kra ju w XX wie ku, Obro nie Lwo wa w li sto -
pa dzie 1918 r. (Szef Sa ni tar ny Na czel nej Ko men dy
Obro ny Lwo wa) i Po wsta niu War szaw skim w sierp -
niu -paź dzier ni ku 1944 r. (Na czel ny Le karz I. Ob wo -
du Śród mie ście). Wnio sek bra ci Ko po ciń skich, któ ry
zy skał moc ne wspar cie XXXVI Zjaz du Spra woz daw -
czo -Wy bor cze go WIL w po sta ci wy sto so wa nia
do władz Wro cła wia sto sow ne go ape lu, zo stał zre ali -
zo wa ny w 2019 r., gdy Ra da Miej ska Wro cła wia pod -
ję ła Uchwa łę nr V/104/19 o nada niu par ko wi
w re jo nie ulic Szpi tal nej i Ko le jo wej na zwy „Park Le -
sła wa Wę grzy now skie go”. Uko ro no wa niem suk ce su
KH, re pre zen tu ją cej ca łą WIL, by ło zor ga ni zo wa -
nie 14.05.2019 r. uro czy sto ści nada nia te goż imie nia
w ce re mo nia le woj sko wym, z udzia łem pocz tów
sztan da ro wych, or kie stry woj sko wej, dr. n. med. Jac -
ka Ko za kie wi cza Wi ce pre ze sa NRL, dr. Ar tu ra Płach -
ty Pre ze sa RL WIL i dr. Paw ła Wró blew skie go Pre ze sa
RL Dol no ślą skiej Izby Le kar skiej (DIL), prof. Bar ba ry

Bru zie wicz -Mi kła szew skiej prze wod ni czą cej KH DIL,
prof. Jur ka Ol szew skie go Dzie ka na Wy dzia łu Woj -
sko wo -Le kar skie go UM w Ło dzi, ppłk. dr. n. med. Ro -
ber ta Lesz ka or dy na to ra oku li sty ki 4. WSKzP, płk. lek.
Ja ro sła wa Bu kwal da z 2. SzOP, władz miej skich i sa -
mo rzą do wych, or ga ni za cji kre so wych i kom ba tanc -
kich. Był to nie wąt pli wie du ży suk ces na szej KH,
wspa nia ła pro mo cja wie dzy o do ko na niach woj sko -
wej służ by zdro wia, gdyż in for ma cje o tym wy da rze -
niu by ły sze ro ko pro mo wa ne w me diach kra jo wych,
a jed no cze śnie świet na moż li wość za cie śnie nia twór -
czej współ pra cy z DIL i jej KH, a tak że or ga ni za cja mi
kre so wy mi i kom ba tanc ki mi.

Ju bi le usz set nej rocz ni cy od zy ska nia nie pod le gło -
ści przez pań stwo pol skie zna lazł tak że od bi cie w dzia -
łal no ści na szej KH, któ rej spek ta ku lar nym prze ja wem
by ła wy sta wa pt. „Pol ska Woj sko wa Służ ba Zdro wia
w fa le ry sty ce i me da lier stwie w 100-le cie od zy ska nia
nie pod le gło ści”, ob ję ta Pa tro na tem Na ro do wym Pre -
zy den ta RP An drze ja Du dy i Pa tro na tem Ho no ro wym
Pre ze sa RL WIL Ar tu ra Płach ty, któ rej po my sło daw ca -
mi i or ga ni za to ra mi by li K. i Z. Ko po ciń scy. Na wy sta -
wie, eks po no wa nej w Mu zeum Kre so wym im. ks.
abp. I. To kar czu ka w Ża rach, za pre zen to wa no je den
z naj więk szych w Pol sce zbio rów od znak, me da li, na -
szy wek itp. zwią za nych z woj sko wa służ bą zdro wia
z ko lek cji ppłk. lek. Mar ka Ję drzej czy ka, prze wod ni -
czą ce go RWKL w Ża ga niu, a jed no cze śnie zna ne go
w kra ju ko lek cjo ne ra. Uro czy ste otwar cie wy sta wy
mia ło miej sce 31.07.2018 r., a ce re mo nię za szczy ci li
swym udzia łem m.in. dr Ma rek Po sob kie wicz Głów ny
In spek tor Sa ni tar ny, prof. Le szek Mar ku szew ski do -
rad ca Mi ni stra -Sze fa UDSKiOR, dr n. med. Piotr Jam -
ro zik se kre tarz RL WIL, dr n. med. Ma rzen na Plu ciń ska
Pre zes OIL w Zie lo nej Gó rze oraz wła dze miej skie i sa -
mo rzą do we, przed sta wi cie le woj ska oraz or ga ni za cji
kre so wych i kom ba tanc kich. Wy sta wa by ła pre zen to -
wa na w dniach 1–31.08.2018 r., wspar cia fi nan so we -
go dla jej or ga ni za cji udzie li ła WIL.

W nurt rocz ni co wy zwią za ny z od zy ska niem przez
nasz kraj nie pod le gło ści cel nie wpi sa ła się rów nież
Ogól no pol ska Kon fe ren cja Na uko wa pt. „Pol ska me -
dy cy na i re ha bi li ta cja w la tach 1918–2018”, któ ra od -
by ła się w dniach 8–9.06.2018 r. w Opo lu, gdzie KH
re pre zen to wa li K. i Z. Ko po ciń scy wy gła sza jąc re fe -
rat pt. „Głów ne pro ble my dzia łu fi zjo te ra pii pol skiej
woj sko wej służ by zdro wia po za koń cze niu II woj ny
świa to wej na przy kła dzie hi sto rii Szpi ta la Gar ni zo no -
we go w Ża rach (1944–2014)”. Rów nie waż na i war -
to ścio wa by ła Ogól no pol ska Kon fe ren cja Na uko wa
pt. „Le karz ja ko au tor i bo ha ter li te rac ki”, któ rą
w dniach 7–8.12.2018 r. we Wro cła wiu zor ga ni zo wa li
na ukow cy Uni wer sy te tu Wro cław skie go we współ -
pra cy z KH DIL i Pol skim To wa rzy stwem Hi sto rii Na -
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uk Me dycz nych. Śro do wi sko le ka rzy woj sko wych
i KH re pre zen to wa li tam K. i Z. Ko po ciń scy pre zen -
tu jąc re fe rat pt. „Płk dr Je rzy Ro wiń ski (1906–
1998) – ana li za au to bio gra fii le ka rza po wstań czej
War sza wy”. Suk ces, ja kim by ła nie wąt pli wie ta kon -
fe ren cja, skło nił jej Or ga ni za to rów do pod ję cia tru du
przy go to wa niu w ko lej nym ro ku Ogól no pol skiej Kon -
fe ren cji Na uko wej pt. „Le karz ja ko au tor i bo ha ter li -
te rac ki 2: Le karz na woj nie”, gdzie z oczy wi stych
wzglę dów nie mo gło tak że za brak nąć le ka rzy woj -
sko wych. Swo je re fe ra ty wy gło si li K. i Z. Ko po ciń scy,
człon ko wie KH WIL, a ich te mat brzmiał: „Służ ba le -
ka rza woj sko we go, woj na i oku pa cja z per spek ty wy
ci cho ciem ne go Al fre da Pacz kow skie go” i „Woj na
obron na 1939 ro ku i po byt w obo zie in ter no wa nia
na Wę grzech we wspo mnie niach ab sol wen ta Szko -
ły Pod cho rą żych Sa ni tar nych Ja na Kwo czyń skie go”.

Ko lej nym pięk nym upa mięt nie niem za słu żo ne go
le ka rza woj sko we go, w któ re go po wsta niu zna czą cą
ro lę ode gra ła na sza KH, by ło uho no ro wa nie po sta ci
płk. dr. Wa cła wa Mi cha ła Szre der sa (1874–1964), le -
ka rza, ofi ce ra car skiej flo ty i Woj ska Pol skie go,
uczest ni ka słyn nej bi twy mor skiej pod Cu szi mą
w 1905 r., ka wa le ra Krzy ża Wa lecz nych i bo ha te ra
woj ny 1920 r., or dy na to ra Pań stwo we go Sa na to rium
Prze ciw gruź li cze go dla Dzie ci i Mło dzie ży w Isteb nej.
Po mysł ta bli cy me mo ra tyw nej ku je go czci zro dził się
pod czas pra cy ba daw czej K. i Z. Ko po ciń skich słu -
żą cej opi sa niu je go bio gra fii, gdy oka za ło się, iż na -
gro bek te go woj sko we go me dy ka zo stał znisz czo ny
i nie ma już śla du po je go wie lo let niej ofiar nej pra cy
i po by cie w gór skim sa na to rium w Isteb nej. Nasz po -
mysł spo tkał się z przy chyl ną re ak cją nie tyl ko RL
WIL, ale tak że RL Ślą skiej Izby Le kar skiej (ŚIL) i jej
Ośrod ka Do ku men ta cji Hi sto rycz nej, co za owo co wa -
ło wspól nym ufun do wa niem ta bli cy pa mię ci na te re -
nie Wo je wódz kie go Cen trum Pe dia trii „Ku ba lon ka”.
Zo sta ła ona od sło nię ta 10.09.2019 r. pod czas zor ga -
ni zo wa nej wspól nie z ŚIL pięk nej i pod nio słej uro czy -
sto ści w ce re mo nia le woj sko wym, któ rą za szczy ci ło
swą obec no ścią wie lu zna mie ni tych go ści, w tym
m.in. dr n. med. Ja cek Ko za kie wicz wi ce pre zes NRL,
dr Ta de usz Urban Pre zes RL ŚIL, dr hab. n. med.
Krzysz tof Sie mia no wicz kie row nik ODH ŚIL, prof. Ju -
rek Ol szew ski Dzie kan Wy dzia łu Woj sko wo -Le kar -
skie go UM w Ło dzi, płk dr n. med. Ar tur Ry dzyk
ko men dant 5. WSKzP w Kra ko wie, płk lek. Grze gorz
Dur da ko men dant Woj sko we go Ośrod ka Me dy cy ny
Pre wen cyj nej w Kra ko wie, Mi ro sław Rzep ka dy rek tor
WPC „Ku ba lon ka” w Isteb nej. Se nat RP re pre zen to -
wał se na tor Grze gorz Pecz kis, nie za bra kło władz sa -
mo rzą do wych oraz mło dzie ży szkol nej a list
do uczest ni ków uro czy sto ści wy sto so wał tak że Pre -
mier RP Ma te usz Mo ra wiec ki. Uro czy ste go od sło nię -

cia pięk nej ta bli cy za pro jek to wa nej przez K. i Z. Ko -
po ciń skich, a ufun do wa nej wspól nie przez WIL i ŚIL
do ko na li Ar tur Ry dzyk (WIL) i Ta de usz Urban (ŚIL).

W 2020 r. ob cho dzi li śmy 100-rocz ni cę „Cu du
nad Wi słą”, to też za da niem na szej KH by ło przy po -
mnie nie o zna czą cej ro li, ja ką w woj nie z bol sze wi -
ka mi ode gra ła woj sko wa służ ba zdro wia.
Szcze gól nie cie ka wy cha rak ter mia ły uro czy sto ści
zor ga ni zo wa ne w 105. Kre so wym Szpi ta lu Woj sko -
wym w Ża rach, pod czas któ rych K. i Z. Ko po ciń scy
wy gło si li re fe rat pt. „Z ka ra bi nem i tor bą sa ni tar ną
na ra mie niu – żoł nie rze spod zna ku Esku la pa
na kre so wych ru bie żach Rze czy po spo li tej”, przy po -
mi na ją cym o zma ga niach na szych me dy ków nie tyl -
ko na fron cie, ale tak że w wal ce z groź ny mi
epi de mia mi cho rób za kaź nych, któ re zbie ra ły ob fit -
sze śmier tel ne żni wo niż dzia ła nia bo jo we. Pre le -
gen ci zwró ci li uwa gę, iż w Pol sce nie ma żad ne go
mo nu men tal ne go upa mięt nie nia do ko nań woj sko -
wej służ by zdro wia, a na zwi ska se tek le ka rzy, któ -
rzy od da li ży cie na służ bie, są prak tycz nie
ano ni mo we, co ko niecz nie na le ży zmie nić.

Cie ka wą ini cja ty wą, wpi su ją cą się w ob cho -
dy 100-le cia od zy ska nia nie pod le gło ści, by ło otwar -
cie w Gą bi nie 17.09.2021 r. Izby Pa mię ci
po świę co nej po sta ci F.S. Skład kow skie go po łą czo -
ne z se sją na uko wą pt. „Sła woj Fe li cjan Skład kow -
ski (1885 Gą bin – 1962 Lon dyn) – le karz, ge ne rał,
pre mier”. W or ga ni za cji tych uro czy sto ści par ty cy -
po wa ły wspól nie OIL w Płoc ku i WIL, któ rych Pre -
ze si RL, Ry szard Moń dziel i Ar tur Płach ta, do ko na li
wspól nie z Ta de uszem Jad cza kiem, bur mi strzem
Gą bi na i An ną Ostrow ską, Pre zes To wa rzy stwa Mi -
ło śni ków Zie mi Gą biń skiej, ce re mo nii prze cię cia
wstę gi i otwar cia sa li ze zbio ra mi ar chi wal ny mi po -
zo sta ły mi po Skład kow skim. W se sji na uko wej WIL
by ła re pre zen to wa na przez Z. Ko po ciń skie go, któ -
ry wy gło sił re fe rat pt. „Gen. dyw. dr Fe li cjan Skład -
kow ski (1885–1962) – ja ko le karz woj sko wy”.
Pre le gent, kła dąc li to ści wą kur ty nę mil cze nia na za -
an ga żo wa nie po li tycz ne by łe go pre mie ra i wszyst -
kie zwią za ne z tym grze chy obo zu sa na cyj ne go
(mor dy po li tycz ne, kry mi na li za cja opo zy cji, ła ma nie
kon sty tu cji, fał szer stwa wy bor cze etc.), sku pił się
na je go ak tyw no ści w cha rak te rze le ka rza woj sko -
we go pod kre śla jąc, iż był uoso bie niem naj lep szych
cech me dy ka woj sko we go: zna ko mi te go wy szko le -
nia fa cho we go, od wa gi, umie jęt no ści im pro wi za cji,
go to wo ści do po świę ce nia wła sne go ży cia w obro -
nie pa cjen tów, du my z no szo ne go mun du ru. Wła -
śnie te go ty pu ce chy, a nie dwu znacz na mo ral nie
ak tyw ność po li tycz na, win ny być pro mo wa ne ja ko
mo de lo wy wzór wy cho waw czy dla mło dych adep -
tów sztu ki me dycz nej.
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Waż nym aspek tem dzia łal no ści KH VIII ka den cji
by ło tak że na wią zy wa nie kon tak tów z in ny mi śro do -
wi ska mi sku pia ją cy mi oso by za in te re so wa ne hi sto -
rią me dy cy ny, za rów no ko mi sja mi bądź ośrod ka mi
hi sto rycz ny mi po szcze gól nych OIL czy NRL, ale
tak że z Pol skim To wa rzy stwem Hi sto rii Na uk Me -
dycz nych gru pu ją cym hi sto ry ków me dy cy ny (le ka -
rzy, far ma ceu tów, przed sta wi cie li in nych za wo dów
me dycz nych i po za me dycz nych za in te re so wa nych
hi sto rią me dy cy ny). Za owo co wa ły one opi sa ny mi
wy żej spek ta ku lar ny mi przed się wzię cia mi, w czym
szcze gól ne zna cze nie ma ją kon tak ty z Ośrod kiem
Do ku men ta cji Hi sto rycz nej ŚIL, Ko mi sją Hi sto rycz -
ną DIL, a tak że OIL w Zie lo nej Gó rze i Płoc ku. War -
to ścio wym efek tem za cie śnia nia tych kon tak tów
by ła Ogól no pol ska Kon fe ren cja Na uko wa pt. „100-
le cie Sa mo rzą du Le kar skie go – śro do wi sko me -
dycz ne w kształ to wa niu Rze czy po spo li tej”
w dniach 24–26.09.2021 r. w Ustro niu, per fek cyj nie
zor ga ni zo wa na przez ODH ŚIL we współ pra cy
z Ośrod kiem Hi sto rycz nym NIL, w któ rej wzię li
udział przed sta wi cie le nie mal wszyst kich ko mi sji
i ośrod ków hi sto rycz nych OIL z ca łe go kra ju. De le -
ga cje KH WIL two rzy li K. i Z. Ko po ciń scy, któ rzy wy -
gło si li dwa re fe ra ty: „Za rys hi sto rii Szpi ta la
Woj sko we go w Rów nem” i „Z kre sów wschod nich
na kre sy za chod nie – nie zwy kłe ko le je lo su pra cow -
ni ków woj sko we go sa ni ta ria tu” oraz by li mo de ra to -
ra mi jed nej z se sji na uko wych. Spo tka nie to
ob fi to wa ło w licz ne cie ka we re fe ra ty i by ło zna ko mi -
tą plat for mą wy mia ny wie dzy i wza jem ne go ubo ga -
ca nia na uko we go. Po dob ną ro lę speł nił XXV Zjazd
Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rii Na uk Me dycz nych,
któ ry od był się w dniach 10–11.10.2019 r. w Po zna -
niu, gdzie KH WIL re pre zen to wa li K. i Z. Ko po ciń scy
z re fe ra tem pt. „Nie zwy kła hi sto ria sióstr Grze liń -
skich ja ko ilu stra cja po sta wy pol skich śro do wisk
me dycz nych, le kar skich i pie lę gniar skich, wo bec
dra ma tycz nych wy zwań cza su II woj ny świa to wej
i oku pa cji”, a Z.Ko po ciń ski był tak że mo de ra to rem
jed nej z se sji na uko wych. Moż li wość bez po śred nie -
go kon tak tu z wy bit ny mi hi sto ry ka mi me dy cy ny pre -
zen tu ją cy mi tam swo je pra cy, to nie tyl ko moż li wość
zdo by cia cen nej wie dzy, ale tak że spo sob ność wy -
mia ny my śli i do świad czeń w pra cy na uko wej, co
nie wąt pli wie ubo ga ca i in spi ru je.

Na le ży pod kre ślić, iż upły wa ją ca wła śnie czte ro -
let nia ka den cja nie mal w po ło wie prze bie gła w zło -
wiesz czym cie niu pan de mii Co vid -19, któ ra
od wio sny 2020 r. w zna czą cy spo sób wpły nę ła
na moż li wość dzia ła nia tak że na szej KH, cze go
przy kła dem mo że być od wo ła nie kon fe ren cji na uko -
wej or ga ni zo wa nej przez Pol skie Sto wa rzy sze nie
Me dycz ne na Li twie w Wil nie w 2020 r., czy też cięż -

kie prze cho ro wa nie Co vid -19 przez nie któ rych
człon ków KH, po dob nie jak wie lu in nych le ka rzy
WIL. Dwa la ta cięż kiej pra cy w za wo dzie le ka rza,
w zu peł nie roz chwia nym przez pan de mię sys te mie
opie ki zdro wot nej (i tak da le ce prze cież nie do sko -
na łym), przy sta łym moc no re al nym za gro że niu wła -
sne go zdro wia i ży cia, by ło nie zwy kłym wy sił kiem,
któ ry po że rał więk szość sił i cza su. Wy krze sa nie
w tych wa run kach ja kichś kom plet nych re zerw or -
ga ni zmu, by móc pro mo wać wie dzę o osią gnię -
ciach i do ko na niach woj sko wej służ by zdro wia,
tak że w zwal cza niu wie lu wcze śniej szych groź nych
epi de mii, za słu gu je w mo jej oce nie na wy jąt ko we
uzna nie, bo by ło to praw dzi wie eks tre mal ne wy zwa -
nie. Bio rąc pod uwa gę ilość pu bli ka cji (łącz nie 43),
utwo rzo nych trwa łych upa mięt nień (łącz nie 3),
uczest nic two w kon fe ren cjach czy sym po zjach
(łącz nie 8), na le ży tę ka den cję uznać za wy jąt ko wo
uda ną, a przede wszyst kim nie zwy kle ofiar ną.

Wszyst kie go te go nie uda ło by się nam zre ali zo -
wać, gdy by nie zna ko mi ta współ pra ca i wspar cie
ze stro ny dr. Ar tu ra Płach ty, Pre ze sa RL WIL i wszyst -
kich człon ków RL, któ rym ser decz nie dzię ku ję
za owoc ną i cięż ką pra cę oraz zro zu mie nie zna cze -
nia wpły wu hi sto rii na współ cze sność i przy szłość.

Sło wa szcze gól ne go po dzię ko wa nia kie ru ję tak -
że na rę ce dr. n. med. Ka zi me rza Ja nic kie go, zna -
ko mi te go la ryn go lo ga i hi sto ry ka me dy cy ny, któ ry
jest twór cą KH WIL i przez po ło wę VIII ka den cji peł -
nił funk cję prze wod ni czą ce go. Był i jest dla wszyst -
kim człon ków KH za wsze źró dłem in spi ra cji
i wspar ciem, gdy tyl ko te go po trze ba.

Bar dzo ser decz nie dzię ku ję człon kom KH,
Krzysz to fo wi Ko po ciń skie mu i Kon ra do wi Mać ko -
wia ko wi, bez któ rych współ pra cy trud no by ło by li -
czyć na tak do bre re zul ta ty.

Ni sko kła niam się wszyst kim re cen zen tom, któ -
rzy ze chcie li pod jąć trud re cen zji pu bli ka cji wspie -
ra nych i two rzo nych przez KH WIL, w szcze gól no ści
prof. dr. hab. An drze jo wi Felch ne ro wi, ppłk. rez. dr.
hab. n. med. Ma riu szo wi Go nie wi czo wi, płk. rez. dr.
hab. n. med. Grze go rzo wi Ka de, płk. rez. prof. dr.
hab. n. med. Je rze mu Kru szew skie mu, dr hab. n.
med. prof. UM Wro cław Mał go rza cie Pa proc kiej -Bo -
ro wicz.

Ma my na dzie ję, iż w IX ka den cji KH bę dzie dzia -
łać w da le ce bar dziej kom for to wych wa run kach,
a pan de mia ule gnie wy ga sze niu, co za owo cu je re -
ali za cją ko lej nych cie ka wych pro jek tów i przed się -
wzięć, cze go ser decz nie ży czę KH na stęp nej
ka den cji.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Hi sto rycz nej WIL
dr n. med. Zbi gniew Ko po ciń ski
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Z re dak cyj nej pocz ty…

Nic o nas bez nas
Szanowna Redakcjo.
Nic o nas bez nas. Postanowiłem włączyć się do

polemiki jaka zaistniała po ukazaniu się naszych
jubileuszowych biogramów Krystyny i Andrzeja
Grzybowskich w numerze 7–8/2021 Skalpela „Z kart hi -
sto rii Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej (cz. IX)” pióra
znakomitego Profesora Płk i wspaniałego Przyjaciela
Hieronima Bartla, któremu serdecznie dziękujemy za tę
publikację. Od razu też zaprzeczam na ręce Pana dr n.
med. płk. w st. spocz. Kazimierza Santorowskiego, iż
to ja miałem być jej autorem (Skalpel nr 9/2021).

Wiel ką sa tys fak cję spra wi ła mi ko re spon den cja na -
de sła na do re dak cji Skal pe la nr 12/2021–1/2022 („Nie
ten ge ne rał”) przez mo je go ser decz ne go Ko le gę z ro -
ku stu diów, a więc z „Ba sty lii” i z „rocz ni ka nie do bit -
ków”, jak nas ochrzcił, Wład ka Amie lań czy ka. Pięk nie
przy po mnia łeś syl wet kę ge ne ra ła dy wi zji Wik to ra Zi miń -
skie go – Głów ne go Kwa ter mi strza Woj ska Pol skie go.
W roz mo wach z Au to rem „Kart hi sto rii WAM” przed sta -
wia łem iden tycz nie jak Ty Ge ne ra ła W. Zi miń skie go, ja -
ko do ko nu ją ce go pro mo cji na sze go rocz ni ka.

Nie mo że my po go dzić się z po mi nię ciem w na -
szej bio gra fii ro li ja ką w na szym ży ciu ode gra ła tu -

ry sty ka. Nie speł nia tej ro li zda nie w bio gra mie prof.
Kry sty ny „Wraz z ro dzi ną cho dzi ła po pol skim Pod -
ha lu i upra wia ła nar ciar stwo”. Ju bi la ci sta ra li się po -
ka zy wać Dzie ciom, a po tem i Wnu kom, że
ota cza ją cy świat war to spo strze gać w róż nych bar -
wach i z róż nej per spek ty wy, że każ dy wy si łek jest
szan są dla osią gnię cia szczy tu. Wie le cza su i wy sił -
ku wło ży li we wdro że nie naj bliż szych w ar ka na tu -
ry sty ki i ak tyw no ści re kre acyj nej. Wy wie dli więc ich
na naj wyż sze szczy ty, tak że ta trzań skie, la tem i zi -
mą, gdy już przy po mo cy spraw niej szych od nich
sy nów za przy jaź ni li się z Ka spro wym Wier chem
i szu so wa li do Kuź nic al bo Go rycz ko wą, al bo Gą -
sie ni co wą Do li ną. By wa li w więk szo ści kra jów eu ro -
pej skich, Chi le czy Afry ce.

Do tar li do miejsc piel grzym ko wych naj waż niej -
szych dla chrze ści jan – Zie mi Świę tej, Fa ti my, San -
tia go de Com po stel la i oczy wi ście do Ita lii
i do Rzy mu. Sta nę li też na szczy cie Ca sa Ba tl ló
i w Sa gra da Fa mi lia w Bar ce lo nie i w dzie siąt kach
miejsc na Zie mi. Nie prze rwa li tej swo jej pa sji
po dzień dzi siej szy, z po wo dze niem kon ty nu ują ją
i roz wi ja ją Dzie ci i Wnu ki, tak że w ra mach współ pra -
cy na uko wej lą du jąc w USA i In do ne zji.

Z wyrazami poważania

prof. dr hab.n. med.
Andrzej Ryszard Grzybowski
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W dniach 15–16 paź dzier ni ka 2021 ro ku od by ło
się spo tka nie VII kur su Woj sko wej Aka de mii

Me dycz nej im. Ge ne ra ła Bo le sła wa Sza rec kie go
z oka zji 50-le cia uzy ska nia dy plo mu w Ło dzi. ŁÓDZ,
od cza su opusz cze nia Źró dło wej 52, sta ła się pięk -
nym no wo cze snym mia stem. Po zy tyw ne wra że nie
ro bi uli ca Piotr kow ska, Ma nu fak tu ra, daw ny Pa łac
Po znań skich w, któ rym obec nie mie ści się Mu zeum
Mia sta Ło dzi. Po wsta ło wie le pięk nych osie dli i ho -
te li. Na spo tka nie przy by li by li pod cho rą żo wie
z 1964 r. a w 1970 r. otrzy ma li dy plo my ukoń cze nia
stu diów le kar skich i zo sta li mia no wa ni na pierw szy
sto pień ofi cer ski do stop nia pod po rucz ni ka.

Pierw szy dzień spo tka nia
Spo tka nie ko le żeń skie, po pięć dzie się ciu la tach,

od by ło się w ho te lu No wo tel w Ło dzi. Na spo tka nie
uczest ni cy przy by li z róż nych krań ców Pol ski.

Przed roz po czę ciem spo tka nia nie by ło koń ca po -
wi tal nych uści sków, uśmie chów – trud no ścia mi
z roz po zna niem ko le gów zwłasz cza tych, z któ ry mi
nie wi dzie li się od ukoń cze nia stu diów. Nie wszy scy
przy je cha li. Nie przy je cha li ci, któ rym zły stan zdro -
wia lub po wo dy ro dzin ne nie po zwo li ły na przy by -
cie. W ku lu arach zjaz du ży we za in te re so wa nie
wzbu dzi ł pięk nie wy da ny al bum (pa mięt nik) pod ty -
tu łem: „Gdzie od szedł mło dy pod cho rą ży… 50 lat
po dy plo mie” au tor stwa dr. med. Ka ro la Ko sza dy
i dr. med. Elż bie ty Świąt kow skiej. Au to rzy przed sta -
wi li bio gra my ze zdję cia mi z ży cia pod cho rą żych
od cza su roz po czę cia stu diów, ich ukoń cze nia
i prze bie gu służ by w jed nost kach i gar ni zo nach.

Gdzie od szedł mło dy pod cho rą ży…
Po ukoń cze niu stu diów, w rę ku z dy plo mem le -

kar skim, w stop niu pod po rucz ni ka wy ru sza na dwu -

Zjazd VII kur su z oka zji 50-le cia
uzy ska nia dy plo mu
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let ni staż po dy plo mo wy. Tak by ło z mło dym pod po -
rucz ni kiem Ka ro lem Ko sza dą. Uro dzo ny i wy cho wa -
ny w Ło dzi, otrzy mu je przy dział na staż do 110.
Woj sko we go Szpi ta la Gar ni zo no we go w El blą gu.
Pierw sze wra że nie ro bi du że na sy ce nie w mie ście
woj skiem. Wię cej woj ska niż cy wi li. Wy naj mu je
miesz ka nie w mie ście. W ro ku 1970 że ni się ze stu -
dent ką Wy dzia łu Fi zy ki Uni wer sy te tu Łódz kie go.
W 1971 r. ro dzi się cór ka Mał go rza ta, a w 1976 r. syn
Grze gorz. Po ukoń cze niu sta żu otrzy mu je przy dział
do Jed nost ki Woj sko wej w Byd gosz czy. Jed nost ka
bo jo wa pierw szorzu to wa. Czę ste wy jaz dy na ćwi -
cze nia, dłu go trwa ją ce nie tyl ko w kra ju. Brak miesz -
ka nia. Za adap to wał ma ły po ko ik w Izbie Cho rych,
w któ rym za miesz kał wraz z ro dzi ną. Brak moż li wo -
ści spe cja li za cji. Ko rzy sta z usta wy o moż li wo ści
przej ścia na eme ry tu rę i osie dla się wraz z ro dzi ną
w Kut nie, ro dzin nym mie ście żo ny. Po przej ściu
do re zer wy wpa da w wir pra cy w no wym śro do wi -
sku – cy wil nym. Naj pierw po dej mu je pra cę w Miej -
skim Szpi ta lu w Kut nie, roz po czy na spe cja li za cję
z za kre su anestezjologii i re ani ma cji. Na stęp nie zaj -
mu je wie le sta no wisk kie row ni czych w służ bie zdro -
wia, łącz nie z dy rek to rem szpi ta la. W chwi lach
wol nych zaj mu je się hi sto rią Kut na, a szcze gól nie
Hi sto rią Służ by Zdro wia. Wy da je kil ka ksią żek o hi -
sto rii re gio nu.

Żo na, Alek san dra Ko szu da, dr n. tech. zaj mu je
się po li ty ką ze stro ny le wi cy. Przez pięć ka den cji za -
sia da ła w ra dzie mia sta w Kut nie. W ro ku 2001 zo -
sta ła wy bra na z re gio nu na se na to ra RP V ka den cji
sej mu. Po przej ściu na eme ry tu rę na dal udzie la się
spo łecz nie na szcze blu mia sta. Pań stwo Ko sza do -
wie do cho wa li się dwój ki dzie ci, któ re po szły w śla -
dy oj ca i zo sta ły le ka rza mi. Jest to drob ny wy ci nek
prze bie gu służ by i pra cy le ka rza wy cho wa ne go
i wy kształ co ne go w „nieboszczce” WAM.

W pa mięt ni ku umiesz czo no tak że zdję cia na -
szych wa mow skich na uczy cie li i rek to rów. Do brym
uzu peł nie niem są wier sze, wspo mnie nia na sze go
fe lie to ni sty, kro ni ka rza, na sze go wspa nia łe go pi sma
Skal pel, Wło dzi mie rza Kuź my (Wow ki).

Głów nym pro gra mem pierw sze go dnia by ło spo -
tka nie wie czo rem w Sa li ban kie to wej ho te lu No wo -
tel na wspól nej ko la cji.

Na wstę pie or ga ni za tor spo tka nia dr med. Je rzy
Nie mi ro wicz w imie niu ko mi te tu or ga ni za cyj ne -
go VII kur su przy wi tał licz nie przy by łych ko le gów,
nie któ rych wraz z żo na mi. Uro czy stość po prze dzi -
ło uczcze nie mi nu tą ci szy pa mięci ko le gów, któ rzy
przed wcze śnie ode szli na „Wiecz ną war tę”, ale
na za wsze po zo sta ną w na szej pa mię ci. W ro -
ku 1964 stu dia w Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej
im. gen. dyw. B. Sza rec kie go roz po czy na ło 220

pod cho rą żych, po 6 la tach ukoń czy ło w ter mi -
nie 100 le ka rzy woj sko wych. W krót kich sło wach
po in for mo wał, że w okre sie ukoń cze nia stu diów,
oko ło 60% na szych ko le gów ode szło na za wsze.

Uro czy sta ko la cja roz po czę ła się przy mu zy ce,
lamp ce szam pa na i wi na. To a stów by ło du żo, ale już
przy nie co moc niej szych trun kach, tych co nie „pla -
mią mun du ru”, to a stów by ło wię cej. Od cza su
do cza su sły sza ło się „Hymn to wa rzy ski” „sto lat,
sto lat”. Po krze pie ni nie co to a sta mi i na tchnie ni mu -
zycz nie, Pa nie po rwa ły do tań ca pa nów. By ło du żo
śmie chu, żar tów, wspo mnień z lat stu denc kich. Nie -
któ rzy wspo mi na li szcze gól nie osie dle Lu mum bo -
wo, w któ rym mie ści ły się do my stu denc kie cy wil nej
Aka de mii Me dycz nej (do Lu mum bo wa by ło bli sko 3
przy stan ki), moc no to wa rzy sko zwią za nych z uli cą
Źró dło wą 52 (WAM), gdzie kwa te ro wa li pod cho rą -
żo wie, uczy li się, roz ra bia li, ów cze śni, a dziś dok to -
rzy, pro fe so ro wie. Z VII-ego kur su no mi no wa nych
zo sta ło dzie się ciu pro fe so rów i wie lu dok to rów
z róż nych dzie dzin me dycz nych. Waż nym punk tem
spo tka nia by ło od czy ta nie przez: Je rze go Sto dol ne -
go, Pio tra Bia ło ko zo wi cza i Je rze go Nie mi ro wi cza,
oca la łe go kom plet ne go spi su plu to nów pod cho rą -
żych z cza sów po by tu na za ję ciach po li go no wych
w Draw sku Po mor skim. Przy od czy ty wa niu na zwisk
by ło du żo wzru szeń. Ko le dzy przy od czy ty wa niu
każ de go na zwi ska od po wia da li: ży je, nie ży je. By ły
ra do ści i by ły smut ki. Moż na by ło usły szeć z na zwi -
ska i imie nia tych, któ rzy ży ją i tych, co nie ży ją.
Przy mu zy ce do tań ca (z lat 60–70) ba wi li śmy się
wspa nia le, aż do pół no cy.

Dru gie go dnia po śnia da niu i uzu peł nie niu pły -
nów uda li śmy się na ofi cjal ną uro czy stość od no wie -
nia dy plo mów w 50. rocz ni cę ukoń cze nia stu diów.

Uro czy stość wrę cze nia wzno wio nych dy plo mów
ukoń cze nia stu diów od by ła się 16 paź dzier ni ka 2021
r. w Pa ła cu Po znań skich. W Sa li Lu strza nej ze bra li
się ab sol wen ci z 1970 r., nie tyl ko WAM-owcy, ale
rów nież le ka rze z Aka de mii Me dycz nej z Ło dzi
(obec nie Uni wer sy te tu Me dycz ne go). Na uro czy -
stość przy by li go ście, przed sta wi cie le: wła dz mia sta,
Uni wer sy te tu Me dycz ne go, OIL w Łodzi, ro dzi ny ju -
bi la tów.

Uro czy stość otwo rzył or ga ni za tor prof. dr med.
Ma rek So snow ski, wi ta jąc le ka rzy z Uni wer sy te tu
Me dycz ne go w Ło dzi i le ka rzy z Woj sko wej Aka de -
mii Me dycz nej. Na stęp nie za brał głos JM Pro rek tor
UM prof. dr hab. med. Ja nusz Pie kar ski, który
po krót kim wy stą pie niu wrę czył dy plo my Ju bi le -
uszo we 50-le cia w imie niu Se na tu i Ra dy Wy dzia łu
Le kar skie go Uni wer sy te tu Łódz kie go. Po wrę cze niu
dy plo mów od by ło się w Sa li Lu strza nej wspól ne pa -
miąt ko we zdję cie.
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W imie niu Ab sol wen tów VII kur su Woj sko wej
Aka de mii Me dycz nej za brał głos prof. dr med. Je -
rzy Grusz czyń ski, któ ry w krót kich sło wach po dzię -
ko wał JM Rek to ro wi UM prof. dr. hab. med. Radzie
Senatu i Radzie Wydziału Le kar skie go, za or ga ni za -
cję na sze go Ju bi le uszu 50-le cia uzy ska nia dy plo -
mu. W swo im wy stą pie niu żar to bli wie stwier dził, że:
„Czu je my się za szczy ce ni i o rok młod si z po wo du
pan de mii Co vid -19 w 2020 ro ku”.

Dzi siej sza uro czy stość to nie tyl ko re flek sje i wspo -
mnie nia, ale przede wszyst kim moż li wość uczcze nia
pa mię ci na szych ko le gów, któ rzy przed wcze śnie ode -
szli na tzw. „wiecz ną war tę”. Sta no wi to więk szość na -
sze go rocz ni ka (ok.55–60%), wg. da nych z 2019 ro ku.
W dal szym wy stą pie niu pod kre ślił, że wspo mi na my

z wiel ką aten cją na szych Rek to rów WAM, w tym pro -
fe so rów – ge ne ra łów: Gar lic kie go, Ła siń skie go, Tka -
czew skie go, Chmie lew skie go i in nych oraz
Dzie ka nów – zwłasz cza pro fe so ra Gwoź dzia, któ ry
w ra mach Hi gie ny i Epi de mio lo gii na uczał nas pra wi -
dło we go ży wie nia, a na eg za mi nie każ dy mu siał przy -
go to wać au tor ski ja dło spis z re gio nu po cho dze nia.
W swo im wy stą pie niu po dzię ko wał do wód com, z któ -
ry mi nie raz by li śmy w tzw. szorst kiej przy jaź ni. Ja ko
psy chia tra od 2015 ro ku zaj mu je się na uko wo pro ble -
ma mi du cho wo ści, za in spi ro wa ny 168. Zjaz dem
Ame ry kań skie go To wa rzy stwa Psy chia trycz ne go
w To ron to, któ re go mot tem prze wodnim by ło: „In te -
gra cja cia ła i umy słu, ser ca i du szy”. Koń cząc stwier -
dził, że czu je my dzi siaj wię zi du cho we ze wszyst ki mi
nie obec ny mi i łą czy my się z ich Ro dzi na mi wier szem
po ety ks. Ja na Twar dow skie go.

„Du chu sta le po boż ny twar dy i upar ty je -
steś – a prze cież ni gdy cię nie wi dać bo przez
grzecz ność uda jesz, że cię wca le nie ma cho ciaż
chce my oglą dać rę ce, oczy, uszy, ro bić mi ny na po -
kaz że by się po do bać że nić się by po kwia tach ku -
po wać ja rzy ny.

Bądź już ta ki jak je steś
Lecz nie od chodź od nas
Bo czas co raz pręd szy
Znów wia ra nie sta ła
Od sa me go sie bie naj da lej do nie ba
A cia ło wciąż nie mo że uspo ko ić cia ła”

Po wrę cze niu dy plo mów i wy ko na niu wspól nych
zdjęć w Sa li lu strza nej uda li śmy się na lamp kę
szam pa na i wspól ną ko la cję. Na ko niec skła dam
ser decz ne po dzię ko wa nia Ko mi te to wi Or ga ni za cyj -
ne mu w oso bach: Je rze go Nie mi ro wi cza, Hen ry ka
Stró żyń skie go z żo ną Jo lan tą, Ka ro la Ko sza dy, Mi -
ro sła wa To sia ka, Elż bie cie Świąt kow skiej.

Piotr Bia ło ko zo wicz
– le karz VII kur su



Tym ra zem opo wiem wam o wy jąt ko wo po pu lar -
nym ma te ria le bu dow la nym, któ re go ko rze nie się -
ga ją Asy rii. W sta ro żyt nym Rzy mie be ton miał
ogrom ne zna cze nie dla po wsta nia wie lu ar chi tek to -
nicz nych cu dów ów cze sne go świa ta, któ rych część
mo że my jesz cze dzi siaj po dzi wiać. Nie mar tw cie się
jed nak, ten ar ty kuł nie bę dzie o bu dow nic twie, gdyż
się na tym cał ko wi cie nie znam.

Nie bę dzie też o dru gim po tocz nym zna cze niu
te go sło wa. Be ton prze cież to po tocz nie tra dy cjo -
na li sta, oso ba nie do ko nu ją ca żad nych zmian. Choć
część z na szych star szych ko le gów stu dio wa ło i słu -
ży ło w cza sach, kie dy „par tyj ny be ton” miał wie le
do po wie dze nia, tak że na po zio mie ka rier pod cho -
rą żych, a po tem człon ków kor pu su me dycz ne go
ofi cer skie go. Obec nie bar dzo czę sto wi dzi my w ży -
ciu pu blicz nym jak cien ka gra ni ca prze bie ga mię -
dzy po zy tyw nym zna cze niem sło wa tra dy cjo na li sta,
a „be to nem” w je go pe jo ra tyw nym za bar wie niu.

Nie bę dzie też o be to no wych blo ko wi skach,
choć by tych, o któ rych śpie wa ła Mar ty na Ja ku bo -
wicz w 1984 w pio sen ce „W do mach z be to nu nie
ma wol nej mi ło ści”. Trze ba przy znać, że utwór ten
był re we la cyj ny i z ca łą pew no ścią nie jed no go rą ce
wy zna nie wiel kie go uczu cia pa dło w tych to por nych
miej scach i oko licz no ściach, przy dźwię kach do bre -
go, sta re go roc ka.

Nie bę dzie też o in nym po tocz nym zna cze niu te -
go sło wa, któ re go sy no ni mem jest nie mą dry, nie lot -
ny, głup ko wa ty, nie roz gar nię ty, nie ro zum ny, tę py,
ba ran… i tak moż na by wy mie niać w nie skoń czo -
ność. Nie bę dę wy mie niać tak że wszyst kich wy ra -
zów bli sko znacz nych, bo nie star czy ło by miej sca
na wy mie nie nie ich wszyst kich w tym fe lie to nie,
a o przy kła dach ta kich per son w na szym oto cze niu
z uprzej mo ści nie wspo mnę.

Po zwo lę so bie je dy nie na wspo mnie nie bar dzo
za baw ne go wy ko rzy sta nia te go sło wa przez ad iunk -
ta w Ka te drze Ana to mii Pra wi dło wej, pa na dok to ra
Je rze go Mił kow skie go. Pan dok tor z wiel ką swa dą,
a za ra zem ogrom ną wie dzą, po tra fił nam opo wia -
dać o za wi ło ściach bu do wy ludz kie go or ga ni zmu.
Go rzej by wa ło z na mi, kie dy mie li śmy wy słu cha ną
i przy swo jo ną wie dzą po dzie lić się z asy sten tem
bądź ad iunk tem. Nie za wsze koń czy ło się to dla
nas, bied nych pod cho rą żych pierw sze go ro ku, suk -
ce sem. Zda rza ło się, że oka zy wa li śmy się „ki lo me -

tra mi be to nu jak na lot ni sku Ken ne dy’ego”, jak miał
zwy czaj sub tel nie okre ślać nasz wy bit ny po ziom in -
te li gen cji i ogrom wie dzy Sza now ny Pan Ad iunkt.

Jed nak wła ści wie to już chy ba nad szedł czas,
że by zdra dzić wam skąd ty tuł ar ty ku łu. Po cho dzi on
zaś od wi na, któ re ostat nio mia łem oka zję de gu sto -
wać, a mia no wi cie od Pi not Blanc Be ton 2020,
od wscho dzą cej gwiaz dy pol skie go wi niar stwa Ka -
mi la Bar czen te wi cza. Win ni ca je go ulo ko wa na jest
w Do brem nie da le ko Ka zi mie rza Dol ne go, a na sa -
dze nia zaj mu ją po wierzch nię 12 hek ta rów. Na tym
skru pu lat nie do bra nym ter ro ir upra wia on, od kil ku
za le d wie lat, za to z wiel ki mi suk ce sa mi, bar dzo zna -
ne od mia ny wi no ro śli szla chet nej: char don nay,
blau fran kisch, ge wurz tra mi ner, rie sling, pi not no ir
i wresz cie wspo mnia ny pi not blanc.

War to więc przy bli żyć po stać sa me go pi not
blanc. Na le ży on bo wiem do ro dzi ny „pi no tów”,
szcze pu o an tycz nych ko rze niach (do wo dy ich
upra wy się ga ją 4 w. n.e. i pro wa dzą nas do Bur gun -
dii), wiel ce sza no wa nym w świe cie pro du cen tów wi -
na. Do klo nów tej od mia ny na le żą od mia na
bia ła – pi not blanc, sza ra wer sja – pi not gris i wresz -
cie z owo ca mi o czer wo nych ja go dach – pi not meu -
nier i naj słyn niej sze pi not no ir.

Pi not blanc obec nie upra wia ne jest głów nie we
Fran cji (szcze gól nie w Al za cji), w pół noc nych Wło -
szech (w Ve ne to, Lom bar dii, Al to Adi ge oraz Fru li
pod na zwą pi not bian co), w cen tral nej Eu ro pie,
w Niem czech (pod na zwą we iss bur gun der),
w Szwaj ca rii, Au strii (pod na zwą kle vner), a nie wiel -
ką ilość mo że my zna leźć tak że w sta nach Zjed no -
czo nych (w Ka li for nii i sta nie Wa szyng ton).

Wi na wy twa rza ne z tych wi no gron cha rak te ry zu -
ją się do brym cia łem i wy raź ny mi aro ma ta mi ja błek,
cy tru sów, kwia tów, nie kie dy ma sła i orze chów la sko -
wych. W po łą cze niu z char don nay da je świet ne wi -
na mu su ją ce z ape la cji Cre mant d'Al sa ce.

Pi not Blanc Be ton z win ni cy Ka mi la Bar czen te wi -
cza to na pew no do bry przed sta wi ciel wi na zro bio -
ne go z tej od mia ny. Wi no fer men to wa ne,
a na stęp nie doj rze wa ne 8 mie się cy na droż dżo wym
osa dzie w be to no wym jaj ku za chwy ca peł nią sma -
ku, do brym cia łem oraz mi ne ral nym fi ni szem, któ ry
za wdzię cza wa pien ne mu cha rak te ro wi pod ło ża,
gdzie upra wia na by ła wi no rośl. Przy tym nie tra ci nic
ze swo jej owo co wo ści. Moż na wy czuć aro ma ty owo -

Medytacje przy (o) winie
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ców cy tru so wych, pi gwy, mo re li, bia łych kwia tów,
zwień czo ne de li kat ną pi kant no ścią. To jed nak nie je -
dy ne wi no te go pro du cen ta, któ re war to spró bo wać.

Po zwo lę so bie do dać jesz cze kil ka słów o tym,
w czym wi no mo że fer men to wać, a na stęp nie doj -
rze wać przed prze la niem fi nal ne go pro duk tu do na -
czy nia, w któ rym bę dzie sprze da ne. Hi sto rycz nie
do mi no wa ły na czy nia ce ra micz ne (przy kła dem są
wra ca ją ce do łask gru ziń skie kve ri) oraz dę bo we
becz ki, któ re i współ cze śnie są sze ro ko wy ko rzy sty -
wa ne. Obec nie do mi nu ją tan ki ze sta li nie rdzew nej,
któ re po zwa la ją na bar dzo ści słą kon tro lę tem pe ra -
tu ry fer men ta cji, a ma to za sad ni cze zna cze nie dla
prze bie gu te go pro ce su. Nie rzad kie są też zbior ni -
ki be to no we. Na du żo mniej szą ska lę, zwłasz cza
przy pro duk cji do mo wej, po pu lar ne są tak że po jem -
ni ki szkla ne.

Ro dzaj zbior ni ka fer men ta cyj ne go mo że być cał -
ko wi cie neu tral ny dla sma ku i aro ma tu fi nal ne go
pro duk tu. Jed nak część z uży wa nych ma te ria łów
na da je wi nu do dat ko wych nut aro ma tycz nych

i sma ko wych, szcze gól nie becz ka, ta z od po wied -
nie go drew na (bar dzo czę sto dę bu, choć nie tyl ko),
od po wied niej wiel ko ści, po jem no ści, spe cy ficz nie
wy pa lo na, uży wa na ja ko no wa, bądź wie lo krot nie.

Za okna mi chla pa, po go da ra czej ba ro wa. Mo -
że w tym cza sie, choć by my śla mi, war to uciec
w ma rze nia o pięk nej po go dzie, wio śnie i mi ło ści.
Mo że war to w tle po słu chać in ne go prze bo ju, tym
ra zem Ur szu li z ro ku 1983 i za nu cić pod no sem:
„Dmu chaw ce, la taw ce, wiatr. Da le ko z be to nu świat.
Jak po ra że ni, Bo sko zmę cze ni. Po słu chaj Mu zy ka
na smy kach gra. Do cie bie po nie bie szłam. To bą
od dy cham, Pło nę i zni kam. Chodź ze mną.”
Można do te go są czyć do bre wi no z be to nu, ale
rów nie do brze, z tan ku ze sta li, becz ki czy kve ri.
Jed no jest pew ne, war to ule cieć jak ten dmu cha -
wiec w świat ma rzeń i ko lej nych wi niar skich do znań.

Prze my sław Mich na
XXXVI WAM
4.02.2022 r.



„Ma my mło de ser ce, tak dłu go jak dłu go umie my
ko chać ży cie, ta kim, ja kie ono jest. Ży cie ze swo imi
do bry mi, ale tak że zły mi stro na mi. Ma my mło de ser -
ce, tak dłu go jak dłu go po tra fi my ko chać lu dzi i ży -
czyć im szcze rze te go wszyst kie go, cze go im bra ku je,
a tak bar dzo jest po trzeb ne.

Kto się sta rze je za cho wu jąc mło de ser ce, ten wie
jak na le ży przyj mo wać ze spo ko jem te licz ne ma łe
i więk sze uciąż li wo ści po de szłe go wie ku?”

Te za cy to wa ne my śli Phi la Bos man sa – fi lo zo fa,
nor mandz kie go księ dza ka to lic kie go są jak by lu strza -
nym od bi ciem du szy na sze go Przy ja cie la – śp. płk.
prof. dr. hab. n. med. An drze ja Ste fa na De ny sa, pra -
we go czło wie ka, war to ścio we go na uczy cie la aka de -
mic kie go i ofi ce ra le ka rza Woj ska Pol skie go, któ re go
z żoł nier skim i przy ja ciel skim ża lem od pro wa dzi li -
śmy 21 stycz nia 2022 ro ku w Ło dzi w ostat nią dro gę
„na wiecz ną war tę”, w asy ście sztan da ru i kom pa nii
ho no ro wej 1. ba ta lio nu im. Jó ze fa Pił sud skie go 25.
Bry ga dy Ka wa le rii Po wietrz nej.

An drzej De nys uro dził się 14 mar ca 1939 ro ku
w Kru szo wie ko ło Tu szy na. Szko łę pod sta wo wą i ma -
tu rę w VIII Li ceum Ogól no kształ cą cym ukoń czył
w Ło dzi w 1956 ro ku. W sierp niu 1956 ro ku roz po -
czął stu dia me dycz ne na Wy dzia le Le kar skim Aka -
de mii Me dycz nej w Ło dzi, ja ko 17-let ni pod cho rą ży,
naj młod szy wie kiem na Fa kul te cie Woj sko wo -Me -
dycz nym w Woj sko wym Cen trum Wy szko le nia Me -
dycz ne go w Ło dzi, któ re ukoń czył w stycz niu 1962
ro ku uzy sku jąc sto pień pod po rucz ni ka Woj ska Pol -
skie go i dy plom le ka rza, już ja ko ab sol went Woj sko -
wej Aka de mii Me dycz nej.

An drzej De nys na le żał do nie licz nych stu den tów,
któ rzy w trak cie stu diów zo sta wa li asy sten ta mi nie -
któ rych za kła dów teo re tycz nych. Z Za kła dem Mi kro -
bio lo gii Le kar skiej zwią zał An drzej swo je ca łe
le kar skie ży cie, wszyst kie służ bo we i na uko wo-dy -
dak tycz ne osią gnię cia ja ko asy stent (1963–1968)
i star szy asy stent (1968–1973), kie row nik Za kła du Mi -
kro bio lo gii Le kar skiej (1975–2002). Tam uzy skał ko -
lej ne stop nie na uko we – dok to ra na uk me dycz nych
w 1968 ro ku, dok to ra ha bi li to wa ne go na uk me dycz -
nych w 1973 ro ku, pro fe so ra nad zwy czaj ne go w dniu
17.11.1982 ro ku i pro fe so ra zwy czaj ne go 26.02.1990
roku, a tak że wyż sze stop nie ofi cer skie od pod po -

rucz ni ka do puł kow ni ka. W tym po cząt ko wym okre -
sie uzy skał tak że stop nie spe cja li za cji – I stop.
w 1966 ro ku i II stop. w 1968 ro ku. Zaj mo wał też róż -
ne sta no wi ska w sys te mie or ga ni za cyj no-na uko wym
WAM, za stęp cy kie row ni ka In sty tu tu Na uk Pod sta wo -
wych, człon ka Ra dy Wy dzia łu Le kar skie go i Ra dy
Cen trum Kształ ce nia Po dy plo mo we go w 1972 ro ku,
a tak że człon ka kra jo we go ze spo łu spe cja li stów
w za kre sie dia gno sty ki bak te rio lo gicz nej. W Pol skiej
Aka de mii Na uk człon ka Ko mi sji Wi ru so lo gii, Ko mi sji
Mi kro bio lo gii. Był tak że w la tach 2002–2008 kie row -
ni kiem Za kła du Mi kro bio lo gii Le kar skiej i Sa ni tar nej
Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ło dzi. W la tach 2006–
2008 był pro dzie ka nem ds. dy dak ty ki Wy dzia łu Woj -
sko wo-Le kar skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go
w Ło dzi. Od był tak że sta że na uko we w in sty tu tach
na uko wych w Bra ty sła wie, Bel gra dzie, Le nin gra dzie
i So fii. W swo jej dłu go let niej ka rie rze na uko wo -
-dydak tycz nej. Opu bli ko wał po nad pięć set pu bli ka -
cji, w cza so pi smach kra jo wych i za gra nicz nych. Był
pro mo to rem pięciu prze wo dów ha bi li ta cyj nych i pro -
mo to rem 25 prze wo dów dok tor skich oraz po nad 100
prac ma gi ster skich, a tak że był re cen zen tem 80 roz -
praw dok tor skich i 20 roz praw ha bi li ta cyj nych.
Nie spo sób w tym po że gnal nym wy stą pie niu wy mie -
nić ca łe go do rob ku na uko we go i wszyst kich za wo -
do wych, na uko wych i aka de mic kich osią gnięć.

An drze ju – Przy ja cie lu, od mel do wa łeś się na tę
wiecz ną war tę tak na gle, ku za sko cze niu Two ich bli -
skich: żo ny Te re sy, sy na Paw ła – ab sol wen ta WAM,
sy no wej Ka ta rzy ny oraz wnu cząt Ju lii i Ma te usza,

płk prof. zw.
dr hab. n. med.

Andrzej Stefan Denys
(1939–2022)
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Two ich Przy ja ciół, zna jo mych, że na wet dzi siaj ma -
my wra że nie, że to tyl ko zły sen. Po zo sta wi łeś po so -
bie w łódz kim śro do wi sku głę bo ki ślad, o czym mó wił
Twój ser decz ny przy ja ciel od po nad 66 lat płk prof.
zw. dr hab. n. med. Hie ro nim Bar tel, że gna jąc Cię
przy gro bie, ślad pra we go czło wie ka, bar dzo skrom -
ne go i wraż li we go, ko le żeń skie go i uczyn ne go.
Otwar te go na ludz kie pro ble my i za ra zem tro skli we -
go. Ofi ce ra o wy so kim mo ra le, wy ma ga ją ce go
przede wszyst kim od sie bie. Tych Two ich do brych
cech cha rak te ru moż na by by ło przy to czyć jesz cze
wię cej. Nie spo sób ich wy mie niać te raz, że gna jąc
Cię. Ale po gląd wspo mnia ne go na po cząt ku Phi la
Bos man sa od zwier cie dla Cie bie – „Zwy czaj ni lu -
dzie – lu dzie wspa nia li. Lu dzie, od któ rych bez wiel -
kich słów i roz gło su stru mień mi ło ści w świat się
roz cho dzi. Są oa za mi w na szej pu sty ni. Są gwiaz da -
mi w na szej no cy. Są je dy ny mi płu ca mi, dzię ki któ rym
nasz świat jesz cze mo że od dy chać.”

Służ bę woj sko wą płk prof. dr hab. n. med. An -
drzej De nys za koń czył w mar cu 1999 ro ku po 43 la -
tach służ by dla Oj czy zny, dla czło wie ka i w imię
czło wie ka. Ta służ ba dla czło wie ka trwa ła jesz cze
przez ko lej ne kil ka na ście lat do ostat nich dni ży cia.

Za rze tel ną i su mien ną służ bę dla Pol ski, dla Woj -
ska Pol skie go, dla Woj sko wej Służ by Zdro wia, dla
Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej An drzej De nys był
od zna czo ny: Krzy żem Ofi cer skim (1998) i Krzy żem
Ka wa ler skim (1985) Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Zło -
tym (1978) i Srebr nym Krzy żem Za słu gi, Zło tym,
Srebr nym i Brą zo wym Me da lem za Za słu gi dla
Obron no ści Kra ju, Zło tym i Srebr nym Me da lem Si ły

Zbroj ne w Służ bie Oj czy zny, Me da lem Ko mi sji Edu -
ka cji Na ro do wej i wie lo ma in ny mi me da la mi pa miąt -
ko wy mi i ty tu ła mi ho no ro wy mi.

Pa nie Puł kow ni ku Pro fe so rze De nys, Dro gi An -
drze ju! Nie spo sób w krót kim po że gnal nym hoł dzie
wy mie nić wszyst kich Two ich za sług i osią gnięć: ofi -
cer skich, na uko wo-dy dak tycz nych, or ga ni za cyj nych,
a tak że za sług w spo łecz nej dzia łal no ści.

Że gna my Cię Dro gi An drze ju, Przy ja cie lu, w asy -
ście kom pa nii ho no ro wej Woj ska Pol skie go, ze
sztan da rem, któ ra od da ła Ci woj sko wy sza cu nek
i trzy sal wy ho no ro we w imie niu tych wszyst kich żoł -
nie rzy, pod cho rą żych, z któ ry mi się ze tkną łeś w cią -
gu swo jej kil ku dzie się cio let niej służ by woj sko wej
i dzia łal no ści spo łecz nej.

Dzi siaj my ofi ce ro wie – człon ko wie Sto wa rzy sze -
nia Przy ja ciół Tra dy cji Woj sko wej Aka de mii Me dycz -
nej i Woj sko wej Służ by Zdro wia, któ re go by łeś
współ za ło ży cie lem i wi ce pre ze sem Za rzą du w pierw -
szym okre sie funk cjo no wa nia Sto wa rzy sze nia, Twoi
Przy ja cie le za mel do wa li śmy się przy Two jej żoł nier -
skiej mo gi le z ofi cer ską przy jaź nią i do brą pa mię cią
o To bie – Przy ja cie lu, po twier dza rów nież pro stą ży -
cio wą mak sy mę:

„Czło wiek jest ty le wart, na ile po zo sta wia po so -
bie do brych wspo mnień.” Ty za sta wi łeś ich wie le.

Cześć Two jej Pa mię ci!

płk w st. spocz. dr n. hum. Cze sław Mar mu ra
Pre zes SPTWAM i WSZ



W dniu 9 stycz nia 2022 ro ku prze żyw szy 89 lat,
na wiecz ną wach tę od szedł je den z se nio rów Woj -
sko wej Służ by Zdro wia „czar no le sia nin” płk dr n.
med. Ka zi mierz Cie ślik, któ re go de wi zą ży cio wą by -
ło „naj wyż szym skar bem czło wie ka jest zdro wie”.

Płk dr n. med. Ka zi mierz Cie ślik uro dził się 26
paź dzier ni ka 1932 ro ku na zie mi czar no le skiej w Sy -
do le. W 1951 ro ku ukoń czył Li ceum Ogól no kształ -
cą ce w Zwo le niu i roz po czął stu dia na Wy dzia le
Le kar skim Aka de mii Me dycz nej w War sza wie, któ -
re ukoń czył w 1957 ro ku.

Za raz po ukoń cze niu stu diów zo stał po wo ła ny
do okre so wej służ by woj sko wej, któ rą od by wał
w Ma ry nar ce Wo jen nej, peł niąc obo wiąz ki le ka rza
Por tu Wo jen ne go, a na stęp nie le ka rza Przy chod ni
Spe cja li stycz nej w He lu z ba zą pięć dzie się cio -łóż -
ko wą. Po od by tej służ bie okre so wej zo stał prze nie -
sio ny do re zer wy, ale już w grud niu 1959 ro ku
pod jął de cy zję po wro tu do służ by woj sko wej.

Do czerw ca 1964 ro ku pra co wał w Od dzia le Służ -
by Zdro wia War szaw skie go Okrę gu Woj sko we go,
a na stęp nie w De par ta men cie Służ by Zdro wia Woj -
ska Pol skie go ja ko szef Od dzia łu Pro fi lak ty ki Lecz -
nic twa i póź niej ja ko Za stęp ca Sze fa Służ by Zdro wia
Woj ska Pol skie go, peł niąc rów no cze śnie obo wiąz ki
In spek to ra Sa ni tar ne go Woj ska Pol skie go.

W okre sie od 1965 do 1966 był do rad cą me dycz -
nym de le ga cji pol skiej w Mię dzy na ro do wej Ko mi sji
Nad zo ru w In do chi nach (La os, Kam bo dża, Wiet nam).

W 1984 ro ku od cho dzi z De par ta men tu – wte dy
już Sze fo stwa Zdro wia Woj ska Pol skie go i po dej mu -
je dal szą służ bę w pio nie orzecz nic twa Woj ska Pol -
skie go na sta no wi sku Prze wod ni czą ce go Cen tral nej
Woj sko wej Ko mi sji Le kar skiej.

Na tym sta no wi sku pod mie nił in ną le gen dę Woj -
sko wej Służ by Zdro wia płk. dr n. med. Ja na Ta la ra,
któ re go pa mię ta ją star si człon ko wie Woj sko wej Izby
Le kar skiej.

W 1996 ro ku zo stał prze nie sio ny do re zer wy.
Nie spo czął jed nak na lau rach. Pod jął pra cę w Woj -
sko wym Sa mo rzą dzie Le kar skim, któ re go był jed -
nym z współ twór ców. Zo stał Dy rek to rem Biu ra
Woj sko wej Izby Le kar skiej.

Sta no wi sko to pia sto wał przez po nad 10 lat
do mo men tu kie dy stan zdro wia unie moż li wił mu
dal szą kon ty nu ację pra cy.

Po za służ bą woj sko wą na sta no wi skach ad mi ni -
stra cyj nych przez okres czter dzie stu lat od 1961 ro -
ku był czyn nym za wo do wo le ka rzem prze my sło wej
służ by zdro wia. Pro wa dził Fi lię Spe cja li stycz nej
Przy chod ni Le kar skiej dla Pra cow ni ków Woj ska
w Woj sko wych Za kła dach Kar to gra ficz nych w War -
sza wie.

Puł kow nik Ka zi mierz Cie ślik nie ogra ni czał się
tyl ko do pra cy za wo do wej. Był spo łecz ni kiem. W la -
tach 1981–1984 był se kre ta rzem Na ro do we go Fun -
du szu Zdro wia Woj ska Pol skie go, a od 1989
do 1997 ro ku or ga ni zo wał funk cjo no wa nie Są du Le -
kar skie go Woj sko wej Izby Le kar skiej i był je go
pierw szym prze wod ni czą cym.

Przez ca łe swo je ży cie pod no sił kwa li fi ka cje za -
wo do we. Po sia dał spe cja li za cje z epi de mio lo gii,
neu ro lo gii, or ga ni za cji ochro ny zdro wia, or ga ni za cji
ochro ny zdro wia woj ska oraz me dy cy ny mor skiej
i tro pi kal nej.

W 1977 ro ku w Aka de mii Obro ny Na ro do wej
w Rem ber to wie ukoń czył dwu let ni kurs or ga ni za cji
i za rzą dza nia.

Wspomnienia
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płk dr n. med.
Kazimierz Cieślik

(1932–2022)

„Ślachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Tam człowiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
Że nic nad zdrowie…”.

Jan Kochanowski
Fraszki Księga III Na zdrowie.
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Zachowajmy w naszej pamięci

Śp.
dr n. med. Michał Wodzisławski

9.01.1965–2.10.2021

Wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci

płk. w st. spocz. dr. n. med. Kazimierza Cieślika
wieloletniego Przewodniczącego Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej

Rodzinie i Bliskim
składa Przewodniczący Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej

w Warszawie
oraz żołnierze i pracownicy komisji

W 1983 ro ku w Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej
uzy skał sto pień dok to ra na uk me dycz nych na pod -
sta wie roz pra wy dok tor skiej pt. „Ana li za za pa dal no -
ści ka dry Woj ska Pol skie go na wy bra ne cho ro by
cy wi li za cyj ne z uwzględ nie niem dzia łań pro fi lak tycz -
nych”.

Przez okres peł nie nia służ by woj sko wej zaj mo -
wał się pro fi lak ty ką i lecz nic twem oraz sta nem sa ni -
tar no -hi gie nicz nym woj ska. Był au to rem opra co wań
ma te ria łów obej mu ją cych stan zdro wot ny żoł nie rzy
służ by za sad ni czej i ka dry oraz stan hi gie nicz ny
woj ska, któ re przed sta wia ne by ły co ro ku na Ze spo -
łach i Ra dach Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej. Był
wnio sko daw cą roz wią zań or ga ni za cyj nych w pro fi -
lak ty ce, lecz nic twie, orzecz nic twie i szpi tal nic twie
woj sko wej służ by zdro wia.

Puł kow nik Ka zi mierz Cie ślik był au to rem i współ -
au to rem pięć dzie się ciu pu bli ka cji taj nych i jaw nych
z za kre su pro fi lak ty ki i or ga ni za cji lecz nic twa w cza -
sie po ko ju i woj ny.

Ubył z na sze go gro na czło wiek pra wy, skrom ny,
pra co wi ty, o sze ro kim ho ry zon cie my ślo wym, przy -
ja zny dla pod wład nych, a zwłasz cza mło dych ko le -
gów i współ pra cow ni ków.

Cześć Je go pa mię ci!
Gro no współ pra cow ni ków z De par ta men tu i Sze -

fo stwa Woj sko wej Służ by Zdro wia, Cen tral nej Woj -
sko wej Ko mi sji Le kar skiej i Są du Le kar skie go
Woj sko wej Izby Zdro wia.

By ły wie lo let ni pod wład ny i współ pra cow nik
zmar łe go

płk w st. spocz. lek. Wło dzi mierz Alek san dro wicz



Włodzimierz „Wowka” Kuźma

Zawiewa śniegiem
To w końcu zima, śniegiem zawiewa,
Trudno by czekać wczesnej wiosny,
Lekko podmarzły bezlistne drzewa,
Tylko pies szczeka, młody, radosny.

Niedługo ferie, mnie to nie wzrusza,
Dni biegną szare, czasem świąteczne,
O rajskich feriach śni moja dusza,
By były rajskie, jeszcze nie wieczne.

Złamana narta drzemie w piwnicy,
Wspomina Lądek, zimowe wczasy,
Barwny korowód, w nim Kolędnicy,
Minioną młodość, beztroskie czasy.

Barwne dancingi, tu dzisiaj grają?
Lisie podchody, gry strategiczne,
Serca spragnione wrażeń, pałają,
Myśli się wiją, wszystkie liryczne.

Patrzysz w te oczy i co widzisz?
Czy nadal to wszystko pamiętasz?
Twych uniesień się nie wstydzisz,
Górska cisza, taki był elementarz.

Słomiane chochoły jak na „Weselu”,
Japońskie wiśnie marzną szeregiem,
Przechodniów spóźnionych niewielu,
To w końcu zima, zawiewa śniegiem.

(22.01.2022)
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