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Bo ko le ga jest
od te go…

Idąc za tek stem pio sen ki du -
etu Wa glew ski – Ma leń czuk: spo -
tka łem się z ko le gą, bo ko le ga
jest od te go i wy pa da cza sem
spo tkać się z nim… zbieg oko -
licz no ści, w spo sób ab so lut ny
po wią za ny z ak tu al ny mi wy da rze -
nia mi w Ukra inie za ini cjo wał to
spo tka nie. A je śli do ło żyć jesz cze
do te go sa mo miej sce, czy li mo -
je mia sto, to nie by ło od wro tu.

Wszy scy wi dzi my co się dzie je
za na szą wschod nią gra ni cą, mar -
twi my się o los miesz kań ców Ukra -
iny, a i oka za ło się, że po tra fi li śmy
się zdo być na to, by im po ma gać
i naj czę ściej bez in te re sow nie. Po -
moc ja ka uro dzi ła się wśród
naszych ro da ków i wiel ka de ter mi -
na cja w jej re ali za cji po zwa la wciąż
pa trzeć na nas jak na nor mal nych
oby wa te li te go świa ta. Nie ste ty,
pod sy ca ne przez la ta fał szy we wi -
zje uchodź ców i jesz cze nie daj
Bo że z Ukra iny, tej Ukra iny, po tra -
fią tra fiać tak że na po dat ny grunt,
a szko da… Hi sto ria na szych re la -
cji jest jed nak bar dziej zło żo na niż
nie któ rym się wy da je, ale oni za -
wsze o hi sto rii mó wią wy łącz nie
w ka te go riach wy biór czych i tyl ko
o tej, gdzie wy pa da my wy jąt ko wo
ko rzyst nie al bo tra gicz nie, ale

na pew no nie z na szej wi ny, a win -
nych po ka zu je my pal cem, by nikt
się nie po my lił.

My po ma ga my, po ma ga my
swo imi wła sny mi środ ka mi, fi nan -
su jąc rów nież in ne po my sły, ale
po ma ga my i… ro bi my to prze pięk -
nie. Ko le ga, o któ rym na pi sa łem
na po cząt ku, zro bił z żo ną i przy ja -
ciół mi z bran ży wiel ką ro bo tę
za za chod nią gra ni cą i przy wiózł
wiel ki sa mo chód z me dycz nym
sprzę tem, ma te ria ła mi opa trun ko -
wy mi i in ny mi me dycz ny mi ak ce -
so ria mi. Przy wiózł do Pol ski, skąd
uda dzą się da lej na wschód wśród
in nych rze czy tam wy sy ła nych już
przez oso by upraw nio ne i umo co -
wa ne do ta kich prze sy łek. Sa mo -
rząd le kar ski też nie próż no wał i nie
próż nu je, po przez kon tak ty z pla -
ców ka mi me dycz ny mi i po je dyn -
czy mi le ka rza mi wy bie ra miej sca
na po moc, a po tem sta ra się ją tam
wy słać. Po moc jest re ali zo wa na
cen tral nie przez Fun da cję Le ka rze
Le ka rzom, ale tak że, i przede
wszyst kim, przez bez po śred nie za -
an ga żo wa nie izb le kar skich,
zwłasz cza tych gra  ni czą cych
z Ukra iną i bar dzo im dzię ku je my
za to za an ga żo wa nie, bo to na ich
te re nie naj wię cej się dzie je. Po -
przez punk ty kon tak to we izb okrę -
go wych, któ re ko or dy nu ją
okre ślo ne dzia ła nia, moż na się do -
wie dzieć o miej scach udzie la nia
wspar cia i spo so bie re ali za cji.

Nie za po mnie li śmy, jak nie któ -
rzy my ślą, o pan de mii, wciąż no -
tu je my za cho ro wa nia, wciąż
no tu je my zgo ny, a gdzieś po ci chu
mi nę ły dwa la ta od pierw szych po -
twier dzo nych za cho ro wań. Szpi -
ta le co vi do we wciąż dzia ła ją
i wciąż są po trzeb ne, a lu dzie pra -
cu ją cy w nich wciąż ma ją peł ne
rę ce ro bo ty. Szko da, że w mię dzy -

cza sie zmie nio no za sa dy wy na -
gra dza nia za tę pra cę…

Na ta kim smut nym tle to czą
się wy bo ry na ko lej ną ka den cję,
w mar cu i pierw szym ty go dniu
kwiet nia po win ny się osta tecz nie
za koń czyć i po ja wią się no we
wła dze, 9. już ka den cji, le kar skie -
go sa mo rzą du po je go od ro dze -
niu. Szpal tę prze czy ta cie już
w no wej rze czy wi sto ści izby i to
ta kiej jesz cze bar dziej no wej, bo
je śli wszyst ko pój dzie zgod nie
z pla nem, Woj sko wa Izba Le kar -
ska znaj dzie wresz cie swój
dom… ta ki na wła sność i chy ba
bar dziej na za wsze. Oby nikt już
nie miał pro ble mów z je go stra tą.
Koń czę trud ną ka den cję z pod -
nie sio nym czo łem, choć nie
wszyst ko uda ło mi się zre ali zo -
wać ze wstęp nych za ło żeń, ale
wsty du nie mam. Dzię ku ję
wszyst kim lu dziom, któ rzy mi ki -
bi co wa li, choć wie dzie li, że nie
bę dzie ła two, ale to wła śnie ki bi -
co wa nie da wa ło mi si łę i pew -
ność, że ob ra ny kie ru nek jest
ab so lut nie wła ści wy. Dzię ku ję tym
naj bliż szym współ pra cow ni kom,
tak pra cow ni kom biu ra, jak i Ra -
dzie Le kar skiej za wspar cie i zno -
sze nie mo jej, twar dej chy ba rę ki.

A w ob li czu nie zna ne go chy -
ba war to przy po mnieć sło wa Bo -
le sła wa Pru sa:

Praw dzi wy pa trio tyzm nie tyl ko
po le ga na tym, aże by ko chać ja -
kąś ide al ną oj czy znę, ale – aże by
ko chać, ba dać i pra co wać dla re -
al nych skład ni ków tej oj czy zny,
któ ry mi są zie mia, spo łe czeń stwo,
lu dzie i wszel kie ich bo gac twa.

I te go się trzy mam i bę dę się
trzy mał da lej…

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

Szpalta Prezesa
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W po sie dze niu Ra dy Le kar skiej Woj sko wej Izby
Le kar skiej wzię ło udział dzie więt na stu jej człon ków,
dy rek tor biu ra Edy ta Klim kie wicz i księ go wa Ka ta rzy -
na Ko wal czyń ska. Spo tka nie od by ło się w for mie hy -
bry do wej. Ob ra dy Ra dy Le kar skiej otwo rzył jej
Pre zes Ar tur Płach ta, któ ry przed sta wił po rzą dek ob -
rad, po któ re go za twier dze niu omó wił swo ją dzia łal -
ność od po przed nie go po sie dze nia Ra dy Le kar skiej
WIL. Po in for mo wał o kry tycz nym od nie sie niu się
NRL do po czy nań Ro sji w sto sun ku do Ukra iny.

W na stęp nym punk cie po sie dze nia na wnio sek
kol. Z. Za rę by, pod ję to jed no gło śnie 29 uchwał
w spra wie do ko na nia wpi sów do re je stru prak tyk,
skre śleń i zmian ad re su.

Na stęp nie kol. S. An to sie wicz prze dsta wił wnio -
ski o zwrot kosz tów le ka rzom za uczest nic two
w kon gre sach, zjaz dach, kur sach do sko na lą cych
oraz za za kup po mo cy na uko wych. Ra da Le kar ska
pod ję ła jed no gło śnie 2 uchwa ły o zwro cie kosz tów.
Ra da Le kar ska przy ję ła do ak cep tu ją cej wia do mo -
ści przy zna nie punk tów edu ka cyj nych za udział
w kur sie or ga ni zo wa nym przez Cen trum Kształ ce -
nia Po dy plo mo we go Woj sko we go In sty tu tu Me -
dycz ne go w War sza wie.

Na stęp nie Ra da Le kar ska pod ję ła jed no gło -
śnie 3 uchwa ły w spra wie przy zna nia za po mo gi lo -
so wej.

Na wnio sek kol. P. Dzię gie lew skie go Ra da Le kar -
ska przy ję ła jed no gło śnie trzy uchwa ły:
• Uchwałę Rady Lekarskiej w sprawie przyjęcia

sprawozdania z wykonania budżetu Wojskowej
Izby Lekarskiej na 2021 r.

• Uchwałę Rady Lekarskiej w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu Wojskowej
Izby Lekarskiej za VIII kadencję.

• Uchwałę Rady Lekarskiej w sprawie projektu
budżetu na 2022 r.
Skar bnik RL WIL omó wił tak że pro po zy cję wpro -

wa dze nia po ży czek dla człon ków WIL na ce le szko -
le nio we.

Jed no gło śnie przy ję to tak że uchwa ły:
• Rady Lekarskiej w sprawie przyjęcia

sprawozdania z działalności Rady Lekarskiej
za 2021 r.

• Rady Lekarskiej w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Rady Lekarskiej
za VIII kadencję.
Na wnio sek Pre ze sa Ra dy Le kar skiej WIL przy -

ję to jed no gło śnie uchwa łę w spra wie przy ję cia po -
rząd ku ob rad XL Spra woz daw czo-Wy bor cze go
Zjaz du Le ka rzy Woj sko wej Izby Le kar skiej.

Ra da Le kar ska uchwa li ła jed no gło śnie uchwa łę
w spra wie po wo ła nia człon ków Ka pi tu ły Na gród.
W jej skład we szli: kol. A. Płach ta, M. Mo kwa -Kru -
po wies, M. Go nie wicz, E. Dziuk, S. An to sie wicz
i S. Żmu da.

Uchwa lo no tak że uchwa łę Ra dy Le kar skiej
w spra wie re ali za cji Uchwa ły nr 6/20/VIII XXXVIII
Zjaz du Le ka rzy WIL w spra wie na by cia nie ru cho mo -
ści w ce lu za pew nie nia wa run ków lo ka lo wo-tech -
nicz nych dzia ła nia Woj sko wej Izby Le kar skiej.
Po wo ła no tak że Ko mi sję Za ku po wą w skład któ rej
we szli kol. A. Płach ta, S. An to sie wicz, P. Dzię gie lew -
ski i J. Wosz czyk.

Po wy czer pa niu pro gra mu kol. A Płach ta za koń -
czył po sie dze nie RL WIL. 

ppłk rez. lek. dent Ja cek Wosz czyk

Posiedzenie Prezydium Rady
Lekarskiej WIL

w dniu 24.02.2022 r.
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Z re dak cyj nej pocz ty…

W Skal pe lu nr 12/2021 uka zał się ar ty kuł po świę -
co ny prof. Klu kow skie mu i to da ło mi mo ty wa cję,
że by na ten te mat na pi sać kil ka słów.

Stu dia w WAM roz po czą łem w 1965 ro ku
(VIII kurs) i wiem, że nie by ło stu den ta, któ ry by nie
wie dział kto to jest Krzysz tof Klu kow ski. Je go VI kurs
był zna ny przede wszyst kim ze świet nych spor tow -
ców – tu wy mie nię za le d wie kil ku: Le szek Haus, Wło -
dzi mierz „Ga spar” Kacz ma rek, Krzysz tof Ryn kie wicz
(re pre zen tant Pol ski w bok sie), An drzej Dzik (póź niej
pro to ko lant w Staw ce więk szej niż ży cie odc. Że la zny
Krzyż), Ma rian Osta piuk, Krzysz tof Klu kow ski i wie lu
in nych. Nic dziw ne go, że każ da ry wa li za cja koń czy ła
się ich zwy cię stwem. Do pie ro kie dy opu ści li mu ry
uczel ni, nasz rok za czął zaj mo wać pierw sze miej sca.

W 1971 ukoń czy łem stu dia i wkrót ce roz po czą -
łem pra cę nad dok to ra tem. CSK WAM w War sza wie

nie przy jął mnie – „za mło dy”. WIML nie wa hał się
i zo sta łem przez Ra dę Na uko wą do pusz czo ny ra -
zem z ko le gą, któ ry był „za sta ry” dla CSK. W 1973
ro ku przy je cha łem do WIML w ce lu przed sta wie nia
Ra dzie ogól ne go za ry su pra cy. Wte dy pod szedł
do mnie Krzyś Klu kow ski, a kie dy do wie dział się, że
nie dłu go bę dę się bro nił, obie cał, że bę dzie mi wy -
świe tlał zdję cia z rzut ni ka (dla mło dych – to ta ki ów -
cze sny „lap top” ob słu gi wa ny ręcz nie, bar dzo
no wo cze sny). I tak się sta ło – w dniu obro ny zja wił
się Krzyś, ży czył mi po wo dze nia i usiadł przy apa -
ra tu rze. Wszyst ko skoń czy ło się do brze, a jed nym
z pierw szych z gra tu la cja mi był Pan Pro fe sor. Bę dę
to pa mię tał do koń ca ży cia. Wo bec Je go licz nych
za sług i osią gnięć to nic nie zna czą cy fakt, ale dla
mnie to by ło wiel kie wy róż nie nie. Po zdra wiam
WAM – owców wszyst kich rocz ni ków, a zwłasz cza
Cie mior ków.

Sła wo mir „Ka la” Li gaj VIII kurs

List od zatroskanego,
kiedyś wojskowego
lekarza-ortopedy

Kil ka na ście lat te mu za mor do wa no Woj sko wą
Aka de mię Me dycz ną nisz cząc ogrom ny po ten cjał
na uko wy i dy dak tycz ny, wresz cie sa mą ma te rię tej
aka de mii. Nie co wcze śniej zli kwi do wa no więk szość
szpi ta li woj sko wych w Pol sce oraz zli kwi do wa no eta -
ty woj sko we w szpi ta lach (le ka rzy -ofi ce rów prze nie -
sio no do re zer wy lub w stan spo czyn ku) – po pro stu
bez myśl nie znisz czo no woj sko wą służ bę zdro wia
w ra mach zmniej sza nia (nisz cze nia) sta nu eta to we -
go ar mii. Po zo sta ły je dy nie zglisz cza… ar mia ma
nie co sprzę tu bo jo we go, ale da le ko jej do sta nu 100
ty się cy żoł nie rzy… a le ka rzy woj sko wych jest za le d -
wie 331 w ca łej ar mii (w tym nie co w struk tu rach ad -
mi ni stra cyj nych MON i okrę gów/ro dza jów wojsk
oraz w nie licz nych szpi ta lach) i jak wy ni ka z za łą czo -
ne go tek stu bra ku je ane ste zjo lo gów, chi rur gów, kar -
dio lo gów – są za to woj sko wi pe dia trzy, chi rur dzy

pla stycz ni, spe cja li ści me dy cy ny ko sme tycz nej, gi -
ne ko lo dzy, der ma to lo dzy…

W kra ju w ogó le brak le ka rzy, ro dzą się po ro nio -
ne po my sły two rze nia „za wo dó wek” pro du ku ją cych
wra czy oraz po my sły spro wa dza nia do kra ju ta kich
wra czy. A prze cież WAM mógł kształ cić le ka rzy za -
rów no na po trze by ar mii, jak i cy wil nej służ by zdro -
wia – ta aka de mia mia ła spo ry po ten cjał. Mo że już
naj wyż sza po ra od bu do wać WAM; mo że obec ne
za gro że nia dla Eu ro py/Pol ski ze stro ny ter ro ry stycz -
nej Ro sji (i in nych jej po dob nych) cze goś na uczą
na szych de cy den tów – nasz kraj nie ma szans prze -
trwa nia bez sil nej ar mii, tak jak ar mia jest bez szans
bez do bre go wy po sa że nia, ale i bez w peł ni wy dol -
nej służ by zdro wia.

Za łą czo ny na następnej stronie prze ze mnie
tekst z dnia 23.02.2022 r. był za miesz czo ny w TVP
In fo (na stro nie in ter ne to wej). Wia do mo ści na tej
stro nie są pod pi sy wa ne nie zmier nie rzad ko. Za łą -
czo ny tekst tak że nie był pod pi sa ny przez au to ra.
Na to miast pod kre śle nia w tym tek ście są wy ko na -
ne mo ją rę ką.

Po zdra wiam.

Bog dan Sle bo da
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MON za chę ca woj sko wych le ka rzy, by uzy ski wa -
li spe cja li za cje; wa run ki sprzy ja ją ce pod no sze niu
umie jęt no ści to spo sób, by za chę cić le ka rzy do po -
zo sta nia w woj sku – pod kre śla li przed sta wi cie le re -
sor tu i woj sko wej służ by zdro wia pod czas
śro do we go po sie dze nia sej mo wej ko mi sji obro ny.

Wi ce szef MON Woj ciech Skur kie wicz po in for mo -
wał, że re sor to wi pod le ga 115 pod mio tów me dycz -
nych, w tym 22 szpi ta le, 29 spe cja li stycz nych
przy chod ni, 36 pra cow ni psy cho lo gicz nych,
pięć ośrod ków me dy cy ny pre wen cyj nej (od po wied -
ni ki cy wil nych sta cji sa ne pi du), osiem sta cji krwio -
daw stwa i krwio lecz nic twa i 15 woj sko wych ko mi sji
le kar skich. Woj sko wa służ ba zdro wia za trud nia
łącz nie po nad 17 tys. pra cow ni ków, w tym po -
nad 4,2 tys. le ka rzy, wśród nich 331 le ka rzy woj sko -
wych, po nad 4,5 tys. pie lę gnia rek i po łoż nych, 250
ra tow ni ków me dycz nych i bli sko 200 psy cho lo gów.

Do wódz twu Ge ne ral ne mu Ro dza jów Sił Zbroj -
nych pod le ga ją pla ców ki me dycz ne w jed nost kach
woj sko wych. Na le żą do nich dwa szpi ta le po lo we,
cen trum re ago wa nia epi de mio lo gicz ne go i cen trum
szko le nia. 

In spek tor ro dza jów wojsk w Do wódz twie Ge ne -
ral nym Ro dza jów Sił Zbroj nych gen. dyw. Mi ro sław
Owcza rek po in for mo wał, że w jed nost kach wojsk
ope ra cyj nych pra cu je 260 le ka rzy i jest ich – tak jak
pie lę gnia rek i ra tow ni ków me dycz nych – za ma ło, by
wy peł nić eta ty. Pod kre ślił, że 95 proc. pra cow ni ków
woj sko wej służ by zdro wia ma zgo dę do wód ców jed -
no stek na do dat ko wą pra cę w ośrod kach cy wil nych. 

Dy rek tor Woj sko we go In sty tu tu Me dycz ne go gen.
dyw. Grze gorz Gie le rak przy znał, że obec nie – od -
wrot nie niż w prze szło ści – mię dzy wy na gro dze nia -
mi le ka rzy cy wil nych i woj sko wych „jest prze paść”
na nie ko rzyść woj sko wych. Zwró cił uwa gę na wy pra -
co wa ny w WIM sys tem, któ ry ma za chę cać le ka rzy
do po zo sta nia w woj sku. – Zbu do wa li śmy sys tem

mo ty wa cji per so ne lu przez stwo rze nie do sko na łych
wa run ków do pod no sze nia umie jęt no ści za wo do -
wych – po wie dział ge ne rał.

Jak do dał, WIM jest je dy ną w tej czę ści Eu ro py
pla ców ką ofe ru ją cą jed no li tą plat for mę szko le nia za -
wo do we go zło żo ną z trzech mo du łów pro wa dzą cych
od pod sta wo we go kształ ce nia po dy plo mo we go
przez prak tycz ne szko le nie z sy mu la cją me dycz ną,
po szko le nie w cen trum ura zo wym ob ra żeń wie lo na -
rzą do wych – naj częst szych ob ra żeń po la wal ki
po po strza łach. 

Skur kie wicz zwró cił uwa gę, że do 2016 r. MON
wy sy ła ło wie lu le ka rzy na spe cja li za cję w ta kich
dzie dzi nach jak cie szą ca się po pu lar no ścią me dy -
cy na es te tycz na. „Do ko na li śmy zmian, za le ży nam,
że by mieć ane ste zjo lo gów, chi rur gów, kar dio lo gów,
któ rych bra ku je”. Za pew nił, że choć każ da spe cja -
li za cja ozna cza ogra ni cze nie za an ga żo wa nia le ka -
rza w zwy kłe obo wiąz ki, re sort nie za my ka tej dro gi,
„wręcz za chę ca do za wo do we go roz wo ju”. 

Wi ce mi ni ster przy po mniał, że wy bie ra jąc woj -
sko we stu dia le kar skie, pod cho rą ży „pod pi su je
kon trakt na zwią za nie się z mun du rem” na co naj -
mniej 12 lat, je śli chce odejść z ar mii wcze śniej, mu -
si zwró cić kosz ty szko le nia. 

Dy rek tor de par ta men tu woj sko wej służ by zdro -
wia MON Au re lia Ostrow ska pod kre śli ła, że wy bie -
ra jąc ten kon trakt, stu dent zy sku je wikt i opie ru nek,
żołd, staż i pierw szą spe cja li za cję na koszt MON.
Ona tak że zwró ci ła uwa gę, że le ka rze naj chęt niej
wy bie ra ją ta kie spe cjal no ści jak chi rur gia pla stycz -
na i der ma to lo gia, a tak że pe dia tria, gi ne ko lo gia
i po łoż nic two. Do da ła, że re sort nadał prio ry tet spe -
cja li za cjom naj bar dziej po trzeb nym si łom zbroj nym. 

Pod kre śli ła, że do miejsc spe cja li za cji ma ją do -
stęp wszy scy le ka rze – 510 miejsc zaj mu ją le ka rze
woj sko wi, a 560 le ka rze cy wil ni. – Miejsc ma my du -
żo, bo mu si my pa trzeć i my śleć stra te gicz nie – po -
wie dzia ła Ostrow ska, na wią zu jąc do pla nów
zwięk sze nia li czeb no ści sił zbroj nych.

MON za chę ca le ka rzy, by ro bi li spe cja li za cje
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Ta pio sen ka w wy ko na niu Mie czy sła wa Fog ga
brzmia ła przez ca łą ostat nią nie dzie lę lip ca ro -
ku 1965. Z gło śni ków roz wie szo nych w le sie Olesz -
no na Po li go nie Draw skim, na Obo zie Ćwi czeb nym
(OC) Draw sko Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej, Na -
szej Nie boszcz ki Aka de mii, z uli cy Źró dło wej 52
z mia sta Ło dzi. Dla mo je go Kur su VII (ma cie rzy ste -
go) zbli żał się do koń ca pierw szy let ni po li gon. Przez
mie siąc za ży li śmy woj ska prak tycz ne go na te re nie
otwar tym. Po li gon Draw ski był i jest na dal naj więk -
szym pol skim po li go nem, gdzie „hu laj du sza”
po dro gach, dróż kach, la sach, nie użyt kach, rze kach
i je zio rach, z wiel ką strzel ni cą w środ ku. Moż na by ło
na cie rać, prze cho dzić do krót ko trwa łej obro ny, „roz -
po zna wać wal ką” (ra zwied ka bo jem – okre śle nie ro -
syj skie), zry wać się do ata ku z grom kim – ura aa!,
szu kać gniaz da ran nych, dać się opa try wać ko le gom
ze star szych lat, dać się ewa ku ować do BPM, PPM
lub do DPM (Ba ta lio no we go, Puł ko we go lub Dy wi -
zyj ne go Punk tu Me dycz ne go) w za leż no ści od te go
co mie li śmy na pi sa ne na kar cie ewa ku acyj nej i co
Pan ma jor dok tor Sto pa stwo rzył nam za bar dzo re -
ali stycz ną ra nę przy po mo cy farb i pla ste li ny. Szczę -
śliw cy mo gli na wet prze le cieć się śmi głow cem Mi8.
Za kil ka dzie siąt lat do pie ro mie li śmy usły szeć o „tria -
ge” w szpi tal nych SOR (Szpi tal nych Od dzia łach Ra -
tun ko wych) – no win ce z oświe co ne go Za cho du,
pod czas gdy my, co praw da z za co fa ne go Wscho -
du, ćwi czy li śmy to sa mo, tyl ko pod in ną na zwą – ro -
syj ską, gdyż ca ła na sza dok try na woj sko wa by ła
po cho dze nia ra dziec kie go, bo i ja ka mia ła by być?
Ów cze sny prze ciw nik, wte dy ozna cza ny na ma pach
szta bo wych zło wro gim ko lo rem nie bie skim, ak tu al -
nie ćwi czy na tym sa mym po li go nie ja ko Nasz Naj -
więk szy So jusz nik, za cho wu jąc ten sam nie bie ski,
te raz przy ja zny, ko lor na ma pach tak tycz nych. Jak tu
czło wiek mo że za cho wać rów no wa gę psy chicz ną?
Po pro stu nie tyl ko BMWSZ (Bia łe Ma mu ty Woj sko -
wej Służ by Zdro wia), ale i spo ro mło dzie ży za tym
wszyst kim nie jest w sta nie na dą żyć. A tu cią gle
marsz, marsz, marsz, gdyż kto stoi w miejscu, ten się
co fa! Cen trum i do wódz two po li go nu mie ści ło się we
wsi -mia stecz ku? Olesz no. By ło to coś po mię dzy mia -
stecz kiem na Dzi kim Za cho dzie, a sta ni cą ko zac ką

na Dzi kim Wscho dzie. Fil my moż na by krę cić do wol -
ne, gdy by nie by ło taj ne. Jaw ny był tyl ko Ko men dant
płk Bu dy le wicz i je go woł ga, któ ra po ja wia ła się i zni -
ka ła na bez dro żach, „Po ja wiasz się i zni kasz, i zni -
kasz, i zni kasz” „Jó zek, nie da ru ję ci tej no cy” (ze spół
Bajm, Be ata Ko zi drak, 1983), za wsze ci cho i za wsze
z za sko cze nia. Po nie waż w m. Olesz no funk cjo no wał
areszt gar ni zo no wy, ko men dant po li go nu oso bi ście
za peł niał go pe cho wy mi ofia ra mi swo ich po dró ży
woł gą. Wte dy, że by uka rać żoł nie rza aresz tem nie
trze ba by ło cze kać na kontr asy gna tę Bruk se li, ani
nie za wi słe go są du. Kil ka dni aresz tu moż na by ło do -
stać „w lo cie”. By ła za sa da, m.in. na sze go do wód cy
Kur su VIII ppłk. Cie mio ra: „Wie le mam, ty le dam!”,
a miał spo ro i da wał szczo drze. Na sze obo zo wi sko
wy glą da ło bar dzo ele ganc ko, skła da ło się z no wych
na mio tów NS-62 (na miot sa ni tar ny mod. 62), bar dzo
funk cjo nal nych, prze stron nych, każ da dru ży na mia -
ła swój. Po rząd na kon struk cja, skła da ne łóż ka po lo -
we za pew nia ły wa run ki na praw dę kom for to we,
czu li śmy się „u sie bie”. Oczy wi ście wszyst kie usta -
wio ne „pod sznu rek”, wzdłuż alej ki, wy gra co wa nej,
póź niej wy sy pa nej żół tym pia skiem, zwa nej „alej ką
ge ne ral ską”, w ocze ki wa niu przy by cia ge ne ra ła.
Tak to już by wa „we woj sku”, że każ de woj sko cze ka
na ge ne ra ła, tak jak w słyn nej sztu ce Sa mu ela Bec -
ke ta „Cze ka nie na Go do ta”. Go do ta, któ ry w koń cu
nie przy był. Nam jed nak po szczę ści ło się, przy był,
co praw da jesz cze nie był wte dy ge ne ra łem, ale ko -
man do rem, Wie sław Ła siń ski, no wy ko men dant
WAM. Ale za mie sza nie by ło ta kie, jak przed wi zy tą
praw dzi we go ge ne ra ła. Or ga ni zo wa nie, wy rów ny wa -
nie i wszel kie in ne woj sko we „piesz czo ty” tro chę cza -
su nam za ję ły i po kil ku dniach by li śmy jak
praw dzi we „zie lo ne lu dzi ki”. Za pra wa na wol nym po -
wie trzu, by ło gdzie po bie gać, w pa mię ci utkwił mi
na za wsze wi dok kil ku set ko le gów sto ją cych wzdłuż
młod ni ka so sno we go po le wej stro nie, z ulgą i na -
masz cze niem „na wad nia ją cym” go, pod słoń ce, wi -
dok nie za po mnia ny! Przez pół wie ku, jak ze zna li
świad ko wie, las stał się sta rym la sem, tak jak i tam ci
mło dzi chłop cy sta li się sta ry mi chło pa mi. Po tem gra -
bie nie szy szek, ukła da nie z nich or łów, róż nych to te -
mów, tro chę jak w har cer stwie, by li śmy tak mło dzi,

„… To ostatnia niedziela
Wkrótce się rozstaniemy

Dzisiaj się rozejdziemy
Na wieczny czas…”

Tekst: Zenon Friedwald
Kompozytor: Jerzy Petersburski

Śpiewał: Mieczysław Fogg (1935)

Obóz Ćwiczebny
(OC) Drawsko
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że aż dzie cin ni. Za ję cia sa me woj sko we, cie ka we,
wy kła dow cy sym pa tycz ni, na ło nie na tu ry wszyst ko
wy glą da ło ina czej. Za ję cia na ko lej nych obo zach do -
ty czy ły za sad ewa ku acji me dycz nej, prze cho dzi li śmy
prak tycz nie wszyst ko, od by cia ran nym żoł nie rzem,
przez sa ni ta riu sza, pod ofi ce ra sa ni tar ne go do le ka -
rza, po zna wa li śmy za sa dy i sens ist nie nia woj sko wej
służ by zdro wia. Na sze stu dia by ły bar dzo prak tycz -
ne, wie le umie jęt no ści na by tych na obo zach przy da -
wa ło się nam póź niej w pra cy w jed nost kach
woj sko wych czy w po go to wiu ra tun ko wym, by li śmy
w sta nie do ce nić ich sens. Po zna wa li śmy po li gon
na ma pach w cza sie za jęć oraz in dy wi du al nie,
„po go dzi nach”, w po szu ki wa niu skle pu z wi nem al -
bo in ny mi „sma ko ły ka mi”. Wszyst ko to by ło w „de li -
ka te sach” w PGR (Pań stwo wym Go spo dar stwie
Rol nym) w Gol czu (na zwa od bo ga tej ro dzi ny jun -
krów pru skich von Goltz). Mo je za in te re so wa nie hi -
sto rią Prus przy szło do pie ro za kil ka lat, w mo jej
pierw szej Jed no st ce Woj sko wej w Gry fi cach, na Po -
mo rzu Za chod nim (zno wu bo ga ty księ go zbiór te ma -
tycz ny i kil ka set pocz tó wek „z epo ki”). Wy jaz dy
na OC Draw sko, mi mo swo jej in ten syw no ści, by ły
skrzy żo wa niem woj ska z har cer stwem, wie lu z nas

pa mię ta ło jesz cze cza sy szkol ne. Pięk ne, czy ste
i roz le głe je zio ro Bu cierz Ma ły, z woj sko wym ba se -
nem, ry ba mi dla ama to rów i pięk ną „Pa tel nią”
do opa la nia. Pły wa nie, zdo by wa nie „żół te go czep -
ka”, Ju rek Nie mi ro wicz, dzi siaj uro log i in spek tor
w sta nie spo czyn ku, w pięk nym del fi nie, łza się w oku
krę ci. Pły wa nie w peł nym opo rzą dze niu z pm wz. 43
(nada wał się tyl ko do pły wa nia) i w heł mie sta lo wym.
Prze ży li śmy!

W cza sie stu diów prze cho dzi li śmy kurs za jęć
ze szko ły ofi cer skiej, oprócz dy plo mu le ka rza mie li -
śmy po ję cie o woj sku, tra fia jąc do jed no stek nie by -
li śmy jak „nie win ne pa nien ki” po rwa ne w ta tar ski
ja syr. Oczy wi ście, nie wszy scy prze pa da li za tym
woj skiem, jak to w ży ciu, ale jed nak woj sko po zo -
sta wi ło w nas swój ślad, któ ry trwa do dzi siaj, mi mo
róż nych, póź niej szych na szych lo sów i upły wu lat.
Na dal czu je my się le ka rza mi woj sko wy mi!

I je ste śmy z te go dum ni, tak, jak i ze swo jej
Uczel ni!

Wło dzi mierz „Wow ka” Kuź ma
Kurs VIII „Cie mior ków”

M.p. 27.02.2022 r.
W dniu Niedź wie dzia Po lar ne go

Podaruj swój 1% podatku
Koleżanki i Koledzy!

Bardzo dziękuję za przekazanie na moje konto 1% należnego podatku w ubiegłym roku.
Dzięki tym wpłatom mogę korzystać z niezbędnej w moim schorzeniu rehabilitacji (od 1997
roku choruję na stwardnienie rozsiane).

Jestem Wam bardzo wdzięczny za dotychczasową pomoc i ośmielam się prosić o wsparcie
również w tym roku.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi, KRS 0000049771
z dopiskiem Jerzy Mikołajczyk.

Z wyrazami szacunku
Jerzy Mikołajczyk

emerytowany lekarz wojskowy
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105 lat te mu, w dniach 1–2 lu te go 1917 r.,
w War sza wie miał miej sce I Zjazd pol -

skich le ka rzy woj sko wych, zwa ny też Zjaz dem me -
dy cy ny wo jen nej. Zor ga ni zo wa ny z ini cja ty wy
To wa rzy stwa Pol skiej Me dy cy ny spo łecz nej. War to
przy po mnieć to wy da rze nie. Tak re la cjo no wał je go
ob ra dy „Ku rier War szaw ski” (z nie wiel ki mi, nie istot -
ny mi skró ta mi przez LJW):

Pierw szy zjazd pol skich le ka rzy woj sko wych
W sa li wy kła do wej in sty tu tu ana to micz ne go

przy ul. Cha łu biń skie go pod pro tek to ra tem mar szał ka
Tym cza so wej Ra dy sta nu Nie mo jow skie go. 300 osób,
pro fe so ro wie uni wer sy te tu z rek to rem dr. Bru dziń skim
i ku ra to rem hr. Hut ten-Czap skim, z ra dy
miej skiej, za rzą du mia sta, Li gi ko biet i in -
nych in sty tu cji, któ rych po wo łał przew.
ko mit. or gan. dzie kan wydz. le kar skie go
prof. Le on Kryń ski.

„Dziś gdy wśród bu rzy wszech świa to -
wej kar ta hi stor ji od wró ci ła się nie odwo łal -
nie, przy stę pu je my do za kła da nia zrę bów
na szej na wy pań stwo wej a bu du jąc no -
wą Pol skę, pra gnie my uj rzeć w niej jak
naj ry chlej jej pod po rę i osto ję, jej chlu -
bę i na dzie ję – uj rzeć arm ję pol ską,
arm ję, god ną na szej wiel kiej Oj czy zny.
W wy peł nie niu te go na der trud ne go za -
da nia wiel ką otu chę sta no wi dla nas jej za -
wią zek i pod sta wa – le gjo ny pol skie. Od dwu
mie się cy ma my je tu, wśród sie bie. Po pa ro let nich
krwa wych za pa sach na róż nych fron tach, zdo byw -
szy waw rzy ny bo ha ter stwa na po lach bi tew, zdo -
byw szy sza cu nek i uzna nie ob cych, przy szły one
do kra ju zdo być ser ca swo ich. I sto ją te ser ca dla
nich otwo rem w ca łej Pol sce i stać bę dą tem go rę -
cej, im wyż sza bę dzie ich spraw ność woj sko wa, im
więk sza du cho wa war tość. A ni gdzie mo że w wyż -
szym stop niu, niż wła śnie w spra wach woj sko wych,
nie obo wią zu je sta re przy ka za nie rzym skie: Mens
sa na in cor po re sa no. Aby wska za niu te mu god nie
od po wie dzieć, aby wcie lić je w ży cie, nie zbęd na jest
w każ dej arm ji do bra, świa do ma swych ce lów or ga -
ni za cja le kar ska. Po mi mo wiel kich bra ków w na szej
kul tu rze woj sko wej, wy wo ła nych ka ta stro fa mi dzie jo -
wy mi ze szłe go wie ku, or ga ni za cje le kar skie ist nia ły
w na szych arm jach za rów no okre su na po le oń skie -
go, jak i w r. 1830, i czę sto kroć nie ustę po wa ły war -
to ścią tym, ja kie mi roz po rzą dza ły arm je państw

in nych. Na wet w roz pacz li wym wy sił ku r. 1863 wi dzi -
my tro skę o wy two rze nie po mo cy le kar skiej dla od -
dzia łów par ty zanc kich. Mi ło mi za zna czyć, iż
po sia da my dziś w gro nie na szem jed ne go, a za pew -
ne już ostat nie go z człon ków ów cze snej or ga ni za cji
me dy cy ny woj sko wej w oso bie ne sto ra chi rur gów
war szaw skich, dr. Stan kie wi cza, uosa bia ją ce go nić
tra dy cji me dy cy ny woj sko wej pol skiej.”

Na stęp nie mów ca stwier dził, że na uka w nad -
zwy czaj nym swym po stę pie po mna ża jąc środ ki
w rę kach le ka rza, roz sze rzy ła za kres je go obo wiąz -
ków, tak, że dziś nie wy star cza chi rur go wi ura to wa -
nie ży cia cho re mu za po mo cą ope ra cji, lecz mu si
dbać on o to, aby wy le czo ny był zdol ny do pra cy,
aby nie stał się cię ża rem dla spo łe czeń stwa. Dla

tych za dań le ka rza woj na współ cze sna
jest te re nem nie zmier nie bo ga tym.

„To też cie szy my się szcze rze
(w za koń cze niu mo wy prof. Le ona

Kryń skie go) wi dząc dzi siaj tak licz ny za -
stęp ko le gów woj sko wych, któ rzy pra cu -

jąc wśród tak od mien nych wa run ków
wo jen nych, ze bra li bo ga ty ma ter jał

spo strze żeń, któ re mi po dzie lą się z na -
mi. Znaj dzie my z pew no ścią spo ro za -
gad nień, któ rych wspól ne roz wa że nie
do da nie jed ną ce gieł kę do gma chu na -

szej na uki, rzu ci nie je den pro mień świa -
tła na za gad nie nia me dy cy ny woj sko wej.

Z ha słem więc, „Na uka pol ska dla pol skiej
arm ji” otwie ram zjazd dzi siej szy.”

Po tym wy stą pie niu prof. Le on Kryń ski za pro sił
na pre ze sów zjaz du sen jo ra le ka rzy pol skich dr. Wła -
dy sła wa Stan kie wi cza i le ka rzy woj sko wych: Woj cie -
cha Ro gal skie go i Emi la Bo brow skie go, na se kre ta rzy
zaś pp.: Adam skie go, Lip skie go, Mos sa kow skie go,
Ko ro le wi cza, Ste fa now skie go i Stroń skie go. Po ukon -
sty tu owa niu się pre zy dium dr. Wł. Stan kie wicz na wią -
zał nić tra dy cyj ną do cza sów po wsta nia 1863 ro ku,
wspo mi na jąc o or ga ni za cji po mo cy le kar skiej dla po -
wstań ców, w któ rej sam brał wy bit ny udział, two rząc
w War sza wie ko mi sję le kar ską.

Na zjeź dzie by li też dok to rzy Kar wow ski i Som -
mer, któ rzy też czyn ni by li w or ga ni zo wa niu i nie sie -
niu po mo cy le kar skiej bo ha te rom po wsta nia 1863 r.

W imie niu Tym cza so wej Ra dy sta nu po wi tał
uczest ni ków zjaz du Mi chał Łem pic ki, w imie niu uni -
wer sy te tu – rek tor dr. Jó zef Bru dziń ski, w imie niu ma -
gi stra tu War sza wy – bur mistrz Zyg munt Chmie lew ski,
w imie niu ra dy miej skiej pre zes Adolf Su li gow ski,

W 105. rocz ni cę…
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w imie niu war szaw skie go Tow. Le kar skie go i wyż -
szych Kur sów na uko wych dr. Al fred So ko łow ski.

Pierw szy re fe rat „Za rys dzie jów po mo cy le kar -
skiej w arm ji pol skiej” od czy tał dr. Wa cław Mącz -
kow ski, dru gi „O obec nym sta nie po mo cy le kar skiej
w le gjo nach pol skich” dr. An to ni Ste fa now ski. Ko lej -
ne to „O współ cze snych po trze bach le kar skich arm -
ji pol skiej” prof. Edward Loth i dr. Emil Bo bro wisk,
a „O cho ro bach za kaź nych i wal ce z nie mi pod czas
woj ny” dr. Zyg munt Szy ma now ski.

W dys ku sji za bra li głos tyl ko dr. Męcz kow ski,
dr. Rudz ki i dr. Szy ma now ski.

Na stęp nie se kre tarz kom. or ga niz. dr. Wer nic od -
czy tał te le gra my, li sty i ad re sy po wi tal ne od pol skie -
go Tow. le kar skie go w Za głę biu Dą brow skiem, dr.
Cie cha now skie go do dr. Kryń skie go z proś bą o po -
wi ta nie zjaz du w imie niu To wa rzy stwa le kar skie go
w Kra ko wie, re dak cji Prze glą du le kar skie go i Cza so -
pi sma le kar skie go w Kra ko wie, prof. O. Buj wi da
do prof. Kryń skie go z ży cze niem aże by zjazd stał się
pod sta wą dla po wsta nia or ga ni za cji służ by woj sko -
wej arm ji pol skiej i z wy ra że niem go to wo ści słu że nia
w sze re gach arm ji pol skiej w służ bie le kar skiej;
od dr. Mi ko ła ja Rejch ma na, dr. An to nie go Żół tow -
skie go z Kut na. Ad re sy na de sła ły też: pol skie To wa -
rzy stwo wal ki z cho ro ba mi we ne rycz ne mi, za rząd
kur sów sa ni tar no -hy gje nicz nych, po zo sta ją cych
pod opie ką sek cji me dy cy ny wo jen nej pol skie go To -
wa rzy stwa me dy cy ny spo łecz nej, To wa rzy stwo le ka -
rzy zie mi lu bel skiej, To wa rzy stwo pra cow ni ków
ap tecz nych „Far ma cja” i or ga ni zu ją ce się Ko ło pol -
skiej far ma ceu ty ki wo jen nej. Pierw szy dzień zjaz du

za koń czył po kaz za raz ków ty fu su pla mi ste go przez
dr. Le ona Kar pac kie go. Wie czo rem w ho te lu „Po lo -
nia” ze bra nie ko le żeń skie uczest ni ków zjaz du. Licz -
ne to a sty, któ re roz po czął prof. Le on Kryń ski. Po tem
prze ma wia li dr. Ra dzi wił ło wicz, ko men dant le gio nów
pol skich hr. Szep tyc ki, dr. Emil Bo bro wisk, dr. Jan -
kow ski z Lu bli na i dr. Zyg munt Kramsz tyk. Dr Wernic
za zna czył ko niecz ność wstę po wa nia le ka rzy z Kró -
le stwa Pol skie go do kor pu su le kar skie go le gio nów.
Wy stę po wa li jesz cze dr. Pa wiń ski, dr. Szum lań ski,
dr. Droz dow ski.

Dru gi dzień – do po łu dnia 9 re fe ra tów, po po łu -
dniu 7. Ob ra dy od 9.15.:
• dr. Władysław Jakowicki i dr. Bronisław

Stroński „O chirurgji polowej na froncie”
• dr. August Zaremba „O chirurgji polowej

na tyłach armji”
• dr. A. Dopmaszewicz „O leczeniu ran

postrzałowych czaszki w polu”
• dr. Składkowski „O statystyce lekarskiej

w wojsku polskim” (referat nadprogramowy)
• dr. Franciszek Kijowski „O ranach

postrzałowych klatki piersiowej i płuc”
• dr. Jan Borzymowski „O wskazaniach

operacyjnych przy postrzałach brzucha”
• prof. L. Kryński demonstrował pokaz

preparatów anatomicznych ran postrzałowych.
W prze rwie obia do wej pre zy dium Zjaz du i ko mi -

tet or ga ni za cyj ny zo sta li przy ję ci przez mar szał ka
ko ron ne go, któ ry wzniósł pierw szy to ast w rę ce
dr. Stan kie wi cza. Po tem wy stą pie nia dr. Stan kie wi -
cza, prof. L. Kryń skie go, wi ce mar szał ka Jó ze -
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fa Pomorskiego, dr. E. Bo brow skie go, Ste fa now -
skie go i Łem pic kie go.

O godz. 3 uczest ni cy zjaz du zgro ma dzi li się
w Sa li po sie dzeń ra dy miej skiej gdzie od by ło się
przy ję cie na ich cześć. Ho no ry peł ni li bur mi strzo wie
Piotr Drze wiec ki i Zyg munt Chmie lew ski.

O godz. 5 ob ra dy po po łu dnio we:
• dr. Mieczysław Kapelner i dr. Jan Stopczański

„O chorobach wenerycznych w legionach
polskich”

• dr. Leon Sernic „O chorobach wenerycznych
w wojsku podczas wojny i pokoju”

• dr. Kapelner też mówił o chor. wen. w wojsku,
który twierdził, że choroby te wśród żołnierzy
w okopach i w ogóle na froncie są wypadkami
rzadkiemi. Natomiast poza frontem na etapach
są bardzo częste.
Spra wy in wa li dów i pro tez omó wił dr. E. Bo bro -

wisk, któ ry swo je wy stą pie nie za koń czył: „Pierw szy
zjazd me dy cy ny wo jen nej uzna je za pil ną po trze bę
spo łecz no -le kar ską zor ga ni zo wa nia opie ki pań -
stwo wej nad in wa li da mi wo jen ny mi, przede w szyst -
kim uwa ża zjazd za ko niecz ne utwo rze nie szko ły dla
in wa li dów wo jen nych oraz sa na tor jów dla żoł nie rzy
cho rych na gruź li cę.”
• dr. Maurycy Hertz „O chorobach ucha

na wojnie i przeciwdziałaniu im”
• dr. Boguszewski (lekarz wojskowy) „O brakach

fizycznych wśród żołnierzy polskich”, bo 60%
z nich nie ma 20 lat, 49% było wzrostu poniżej
normalnego.

• dr. Michałowicz gorąco namawiał do założenia
trwałych podwalin polskiego korpusu lekarzy
wojskowych i wskazywał te zalety moralne
i zawodowe, jakie powinny cechować ten
korpus.

• dr. Szalik poruszył sprawy pomocy
dentystycznej, która dotychczas leży odłogiem.

• dr. Teodor Heryng mówił o nowej metodzie
wyjaławiania wody i mleka.
Na za koń cze nie dr. Zyg. Gru ziń ski po ka zem

rent ge no gra ficz nym po ka zał skut ki dzia ła nia po ci -
sków i ich lo ka li za cji w cie le ludz kim. Po czym zło -
żył wnio sek m.in. o za pro wa dze nie ka te dry
rent ge no gra fii na wy dzia le le kar skim uni wer sy te tu.

Na za koń cze nie przy ję to 9 wnio sków do ty czą -
cych or ga ni za cji woj sko wej służ by zdro wia, wal ki
z gruź li cą w woj sku, po mo cy den ty stycz nej i utwo -
rze nia w War sza wie or ga ni za cji cen tral nej dla
przy go to wa nia wy star cza ją cych i od po wied nio
przy go to wa nych sił le kar skich i sa ni tar no -pie lę -
gniar skich dla arm ji pol skiej (pod kre śle nie LJW).

Zjazd za koń czył prof. Le on Kryń ski okrzy ka mi:
„Niech ży je na uka pol ska!” i „Niech ży je arm ja pol -
ska!”.

Zjazd re la cjo no wał i „Ty go dnik Il lu stro wa ny”
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(nr 6 z 10 lu te go), ale sku pił się na ogól nej re la cji
i ogól nym wra że niu ze Zjaz du:

„Kor pus le kar ski le gio nów pol skich”
i z Pierwszego zjazdu polskiego, poświęconego

medycynie wojennej
Ogólne wrażenie ze zjazdu.

„Na de szła chwi la, że przed le ka rzem pol skim od -
sła nia się tak go rą co upra gnio na dzia łal ność le ka -
rza -żoł nie rza i oby wa te la. Po ste ru nek ten
za szczyt ny, acz cięż ki, sta je się dla do bra le ka rza
pol skie go świę tym obo wiąz kiem. Ra to wać ży cie
i nieść ulgę w cier pie niach tym, któ rzy wal czą o przy -
szłość i wiel kość Oj czy zny, jest naj pięk niej szym i naj -
do sko nal szym je go za da niem – za znaczył słusz nie
dr. W. Męcz kow ski, je den z uczest ni ków -człon ków
Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go pierw sze go pol skie go
zjaz du, po świę co ne go me dy cy nie woj sko wej, urzą -
dzo ne go przez Tow. Pols. Me dy cy ny spo łecz nej
w War sza wie, w pierw szych dniach te go mie sią ca.

I za da nie swe szczyt ne speł nia ją z za par tym się
sie bie le ka rze -Po la cy, sta no wią cy je den z naj lep -
szych kor pu sów Le gio nów Pol skich, a każ dy z nich,
jak gło si jed no myśl nie przez Zjazd po wzię ta uchwa -
ła, jest „har mo nij nem ze spo le niem le ka rza -oby wa -
te la, dla któ re go naj wyż szym na ka zem jest do bro
oj czy zny i żoł nie rza pol skie go, jej naj istot niej sze go
słu gi i obroń cy, i le ka rza za wo dow ca, go to we go
do wszel kich dla do bra umi ło wa nej na uki”. Jest
więc le karz le gio no wy wzo rem do na śla do wa nia
god nym dla no wych sze re gów le ka rzy woj sko wych
two rzą cej się ar mii pol skiej”.

I do brze się sta ło, że To wa rzy stwo Me dy cy ny
Spo łecz nej urzą dzi ło te raz Zjazd, po świę co ny me dy -
cy nie woj sko wej, któ rą re pre zen tu je obec nie nie licz -
ny na ra zie kor pus le kar ski Le gio nów Pol skich,
bę dą cy za wiąz kiem licz niej szych bez wąt pli wo ści już
ka drów le kar skich ma ją cej po wstać ar mii pol skiej.
Dzię ki te mu Zjaz do wi ogół nasz i ci, któ rzy ma ją two -
rzyć ar mię pol ską re gu lar ną, mie li po znać wszech -
stron nie przed sta wia ny w sze re gu ogól niej szej
i spe cy al nej tre ści re fe ra tów stan obec ny po mo cy le -
kar skiej w Le gio nach, a z sze re gu dłu gie go po sta -
wio nych pod czas ob rad wnio sków i z po wzię tych
uchwał do wie dzieć się, ja kie są współ cze sne po trze -
by le kar skie ar mii pol skiej. Za ry so wa ne zaś uję cie
dzie jów po mo cy le kar skiej w ar mii pol skiej b. Rzpli -
tej, na stęp nie zaś w woj sku pol skiem Kró le stwa Kon -
gre so we go do ro ku 1831 i przed sta wie nie
mar ty ro lo gii le ka rzy -żoł nie rzy -oby wa te li z pa mięt nych
„dni mi nio nych” w la tach: 1831–32 i 1863–64 – na -
wią za ło jak by nić tra dy cyi mię dzy daw nym a współ -
cze snym ty pem pol skie go le ka rza woj sko we go.

Po za tem Zjazd wy ka zał, że „Ni gdzie mo że w wyż -
szym stop niu, niż wła śnie w spra wach woj sko wych,
we dług okre śle nia prof. Kryń skie go (w prze mó wie niu
in au gu ra cyj nym), nie obo wią zu je sta re przy ka za nie
rzym skie: „Mens sa na in cor po re sa no”.

I wska za niu te mu  sta ra się w mia rę moż no ści od -
po wia dać kor pus le kar ski woj sko wy pol ski god nie,
dą żąc do te go, aby or ga ni za cya je go by ła swych
ce lów świa do ma. Do wo dem te go sze reg wnio sków
i uchwał po wzię tych na Zjeź dzie, a zna nych już
z pism co dzien nych, do wo dem te go są rów nież pra -
ce, od zwier cie dla ją ce się w re fe ra tach wy gło szo -
nych na Zjeź dzie a do ko na ne przez na szych le ka rzy
woj sko wych wśród tak od mien nych wa run ków wo -
jen nych, pra ce, sta no wią ce bo ga ty ma te ry ał cie ka -
wych spo strze żeń i za gad nień, któ re – jak za uwa żył
słusz nie prof. Kryń ski w swych prze mo wach, otwie -
ra ją cej i za my ka ją cej Zjazd – „do da dzą nie jed ną ce -
gieł kę do gma chu na uki le kar skiej i rzu cą nie je den
pro mień świa tła na za gad nie nia me dy cy ny woj sko -
wej”, a nad to świad czyć bę dą o ści słym kon tak cie,
ja ki mi wy two rzył się już u nas mię dzy tą ga łę zią wie -
dzy a ar mią pol ską.

Po mi ja jąc tu taj szcze gó ło wy opis prze bie gu
Zjaz du, któ ry pod wzglę dem fa cho wym przed sta -
wio ny bę dzie w spra woz da niach pism za wo do wych
le kar skich oraz „Pa mięt ni ku Zjaz du” przy go to wy wa -
nym do dru ku przez Ko mi sję re dak cyj ną Zjaz du
a se kre ta rzem ge ne ral nym Ko mi te tu or ga ni za cyj ne -
go, dr. L. Wer ni cem, na cze le, ogra ni czy my się tu taj
na za zna cze niu, że Zjazd trwał przez dwa d ni: d. 1 i
2-go b.m., że bra ło w nim udział prze szło 3 00 le ka -
rzy, w czem prze szło 50, czy li pra wie po ło wa, le ka -
rzy -le gio ni stów z sze fem ich dr. Puch -Ro gal skim
na cze le, że na strój na trzech po sie dze niach Zjaz -
du i na zgo to wa nych dla uczest ni ków przy ję ciach
w ho te lu „Po lo nia”, u Mar szał ka ko ron ne go w „Bri -
sto lu” i Za rzą dzie Mia sta w Sa li po sie dzeń Ra dy
Miej skiej, był na der po waż ny i ser decz ny, świad -
cząc o sym pa tyi i uzna niu ogó łu na sze go dla tru -
dów i zno jów, peł nych po świę ceń, na szych
le ka rzy -żoł nie rzy -oby wa te li, że wresz cie wy ni ki Zjaz -
du, znaj du ją ce swój wy raz w sze re gu uchwał, po -
win ny zna leźć od dźwięk wśród tych, któ rym
po ru czo no stwo rzyć ar mię pol ską, i wy dać re zul ta -
ty po myśl ne dla pol skiej me dy cy ny woj sko wej, tak
sa mo, jak i sze reg uwag, ja kie wy po wie dział
dr. Puch -Ro gal ski.

O KOR PU SIE LE KAR SKIM LE GIO NÓW POL SKICH

Ze brał i opra co wał Le sław J. We lker

PS. Za cho wa łem ory gi nal ną pi sow nię wy stę pu -
ją cą w re la cjach obu pism.
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Go dzi na czwar ta nad ra nem. Wła śnie
ogło szo no alarm. W ko sza rach i po -
ło żo nym nie opo dal osie dlu, w krót -
kich od stę pach cza su za pa la ją się
ko lej ne świa tła w oknach, któ rych
tem po i se kwen cja w ni czym nie
przy po mi na le ni we go bu dze nia się

do ży cia zie lo ne go gar ni zo nu. Wkrót ce z osie dlo -
wych blo ków wy pły nie wart ki stru mień lu dzi w mun -
du rach po dą ża ją cych wą skim chod ni kiem
w kie run ku ko szar i lot ni ska.

Ubie ram się, od cza su do cza su spo glą da jąc
przez ho te lo we okno na bu dzą cy się do ży cia sztab.
Do Izby Cho rych mam nie ca łe sto me trów. Po nie ca -
łej mi nu cie je stem już na miej scu. Kie row ca sa ni tar ki
cze ka za kie row ni cą na szej er ki. Ru sza my w kie run -
ku lot ni ska, gdzie mu szę do trzeć jesz cze przed przy -
by ciem pierw szych pi lo tów, któ rzy na ra zie gro ma dzą
się w bu dyn ku szta bu. Je dzie my jak za wsze na skró -
ty, roz glą da jąc się czuj nie na pra wo i le wo, ma jąc
jesz cze w pa mię ci nie daw ne prze cię cie się dro gi na -
szej er ki z pod cho dzą cym do lą do wa nia Ant kiem
(An-2). Na szczę ście pi lot do strzegł wów czas bez tro -
skę kie row cy i pod ry wa jąc ma szy nę prze le ciał ni sko
nad na szy mi gło wa mi.

W od da li wi dać już żoł nie rzy ob słu gi tech nicz nej,
uwi ja ją cych się przy wy to czo nych z han ga rów sa mo -
lo tach i nasz cel, ja kim jest Do mek Pi lo ta. Kie row ca
spraw nie sta wia na szą sa ni tar kę przy ścia nie bu dyn -
ku i pod łą cza do ze wnętrz ne go źró dła za si la nia, któ -
re za pew ni ogrze wa nie jej wnę trza. Wcho dzę przez
oszklo ne drzwi do środ ka pa wi lo nu i kie ru ję się na le -
wo. W pół mro ku ko ry ta rza, na koń cu któ re go jest
nasz ga bi net le kar ski, nie wi dać ży we go du cha. Zry -
wam re fe rent kę i otwie ram cięż kie „pan cer ne” drzwi.
W środ ku po miesz cze nia szum nie na zwa ne go ga bi -
ne tem ba dań le kar skim stoi biur ko, dwa krze sła i ko -
zet ka. Sia dam za biur kiem i wyj mu ję z szu fla dy
Książ kę Ba dań Przed star to wych, słu chaw ki i ci śnie -
nio mierz. Ma my tu co praw da jesz cze praw dzi we go
po two ra dia gno stycz ne go wiel ko ści pierw szych kom -
pak to wych ma gne to wi dów na ta śmy VHS, któ ry po -
zwa la na wy ko na nie au dio gra mu, spi ro me trii, EKG,
a na wet EEG. Ale to wła śnie je go ma łe roz mia ry są
na szym naj więk szym utra pie niem z oba wy, że mo że
stać się ła twym łu pem zło dziei. Je śli do da my do te go
je go ce nę, któ ra wy no si ła rów no war tość ofi cjal nej ce -
ny no we go Fia ta 125p, to sta je się ja sne dla cze go

okna ga bi ne tu na tym od lu dziu by ły okra to wa ne,
a drzwi obi te bla chą ni czym w taj nej kan ce la rii.

Wkrót ce na ko ry ta rzu ro bi się gwar no. To pierw si
pi lo ci zo sta li już do wie zie ni „Osi no bu sem” na ba da -
nia. W tam tych la tach był to pod sta wo wy po jazd
do prze wo zu osób na nie du że od le gło ści, po sia da ją -
cy dwa dzie ścia sie dem miejsc sie dzą cych. Pro du ko -
wa ny był na ba zie ko lej nych mo de li sa mo cho dów
cię ża ro wych Star 28/29, gdzie w miej sce skrzy ni ła -
dun ko wej, zwy kle słu żą cej do prze wo zu pia sku, gru -
zu itp. ma te ria łów, in ży nie ro wie z Za kła dów Bu do wy
Ma szyn w miej sco wo ści Osi ny ko ło Czę sto cho wy za -
mon to wa li „ka bi nę pa sa żer ską”. Je dy ną za le tą te go
wy na laz ku by ła je go względ na od por ność na po li go -
no we dro gi i pro sto ta ob słu gi wy ma ga ją ca od kie row -
cy je dy nie ka te go rii C. Jed nym sło wem: ja ka
ka te go ria, ta ki kom fort.

Tym cza sem le d wie uwi ną łem się z pierw szą tu rą,
a już w ko lej ce pod drzwia mi sta ła dru ga i za ra zem
ostat nia gru pa pi lo tów. Jesz cze przed koń cem ba dań
da ło się sły szeć w ga bi ne cie ryk sil ni ków pierw szych
star tu ją cych sa mo lo tów. Dzi siaj nikt nie od padł, więc ha -
ła su bę dzie aż nad to. Po przy ję ciu ostat nie go pi lo ta po -
sze dłem do po ko ju od praw zo ba czyć gra fik lo tów. Już
na pierw szym za bez pie cze niu od kry łem, że by ło to naj -
lep sze źró dło in for ma cji o pi lo tach, któ rzy w da nym dniu
wy ko ny wa li lo ty, a co za tym idzie mie li obo wią zek zgło -
sze nia się na ba da nia. Oka za ło się, że tym ra zem nie
zgło si ło się aż czte rech! Tak licz nej gru py nie obec nych
jesz cze nie mia łem. Dla pew no ści zwró ci łem się
do jednego z nieobecnych, z pytaniem:

– Pa nie Pi lot, czy wia do mo coś o tych czte rech pi -
lo tach, bo nie do tar li na ba da nia.

Pi lot pod no sząc gło wę znad do ku men tów od po -
wie dział z wy raź ną iry ta cją w gło sie:

– Dok to rze, te raz nie czas na ba da nia, jest alarm,
to jest jak woj na.

Od po wiedź ta w pierw szej chwi li zbi ła mnie z pan -
ta ły ku. Ale w pa mię ci mia łem jesz cze na świe żo na -
uki wy nie sio ne z Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej,
gdzie na si star si ko le dzy w mun du rach cier pli wie wbi -
ja li nam do gło wy, co jest na praw dę waż ne dla „dok -
to ra JW5 00–900”, jak żar to bli wie ma wiał uczą cy mnie
wte dy EKG, póź niej szy płk pro fe sor Jan Goch.
Po pierw sze pe dia tria, a po dru gie in struk cje.

– Ro zu miem Pa nie Pi lot, ale nie są mi zna ne żad -
ne in struk cje zwal nia ją ce pi lo ta z ba da nia przed star -
to we go. A co do woj ny, to wte dy mo je miej sce jest nie

Pa mięt nik z Dom ku Pi lo ta cz. 2
„Jaka piękna katastrofa” „Grek Zorba” roku 1964
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tu taj, ale w Puł ko wym Punk cie Me dycz nym Lot ni ska.
– Dok to rze, prze cież nie wy ślę na ko niec lot ni ska

sa mo cho du dla czte rech lu dzi, że by ich pa nu przy -
wie zio no na ba da nia – i koń cząc zda nie je dy nie wzru -
szył ra mio na mi.

Wi dać by ło, że dal sza roz mo wa na tym szcze blu
nie roz wią że spo ru. Wy sze dłem przed Do mek Pi lo ta
i czu jąc w so bie we wnętrz ną złość i bez rad ność, spo -
glą da łem na ko lej ną pa rę star tu ją cych sa mo lo tów
w po świa cie wscho dzą ce go słoń ca. Je dy nie sam mo -
ment od ry wa nia się ma szyn od pa sa za sła niał mi, sto -
ją cy na pierw szym pla nie, wóz tech nicz ny Dy żur ne go
In ży nie ra Star tu (DIS) *. W tym mo men cie przy szła mi
do gło wy sza lo na myśl. Ru szy łem po wol nym kro kiem
w kie run ku po jaz du, ob my śla jąc po dro dze plan dzia -
ła nia. Drzwi ka bi ny by ły uchy lo ne. W środ ku, na miej -
scu pa sa że ra sie dział ofi cer w stop niu po rucz ni ka,
kie ru ją cy per so ne lem ob słu gu ją cym sa mo lo ty na sta -
no wi sku po sto jo wym. On i je go szef kmdr ppor. to ab -
sol wen ci Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej, z któ ry mi
łą czy ła nas wspól na pa sja – że glar stwo mor skie.

– Cześć, jak lo ty? – spy ta łem nie zo bo wią zu ją co.
– Ok.
– Słu chaj, mam proś bę.
– Tak, jest ja kiś pro blem?
– Czy mógł byś na chwi lę pójść do WC? O nic nie

py taj.
– OK. A na jak dłu go?
– Ile chcesz.
– Za ła twio ne – od po wie dział DIS i po mi mo swo -

ich pra wie dwóch me trów wzro stu zwin nie wy su nął
się z ka bi ny, uda jąc się pro sto w kie run ku Dom ku
Pi lo ta.

Po chwi li sie dzia łem sam w pu stej ka bi nie na miej -
scu kie row cy. Z mo ich wcze śniej szych wi zyt tu taj wie -
dzia łem, że gdzieś na środ ku za wie szo ny jest
mi kro fon, słu żą cy do sim plek so wej łącz no ści ra dio wej
z per so ne lem na pły cie lot ni ska i z Kie row ni kiem Lo -
tów. Do te go mo men tu wie dzia łem o nim je dy nie ty le,
że ni ko mu oprócz DIS-a nie wol no by ło te go urzą dze -
nia do ty kać, gdyż wszel kie roz mo wy są tu na gry wa -
ne. Ty le że dzi siaj jak naj bar dziej mi to pa so wa ło
i przy szedł czas po wie dzieć „spraw dzam”. Wzią łem
do rę ki mi kro fon i na ci sną łem przy cisk na nada wa nie.

– Pa nie ko man do rze, mel du ję, że czte rech pi lo -
tów – i tu pa dły na zwi ska, nie pod da ło się ba da niom
przed star to wym – zwol ni łem przy cisk mi kro fo nu.
Po chwi li usły sza łem od po wiedź, któ ra by ła szyb ka,
krót ka i tre ści wa.

– Ku*** mać…
Od wie si łem mi kro fon na swo je miej sce i wy sze -

dłem z ka bi ny kie ru jąc się do Dom ku Pi lo ta. W drodze
po wrot nej mi nę li śmy się z DIS-em bez sło wa, mru ga -
jąc do sie bie po ro zu mie waw czo. W tym mo men cie
by łem już wię cej niż pe wien, że pro blem prak tycz nie
zo stał roz wią za ny. I rze czy wi ście, nie mi nę ło pół go -
dzi ny, a przed Do mek Pi lo ta za je chał se le dy no wy
Fiat 125p do wód cy puł ku, z któ re go szyb ko wy sia dło
czte rech pi lo tów. Po cząt ko wo usi ło wa li coś tam krę -
cić, że w Dom ku Pi lo ta nie by ło le ka rza itp., ale nie

* Dy żur ny In ży nier Star tu (DIS) kie ru je lo ta mi od stro ny tech nicz nej. Sta ły i cią gły kon takt DIS-a z tech ni ka mi
za pew nia spraw ne kie ro wa nie i za bez pie cze nie lo tów.
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przy wią zy wa łem więk szej wa gi do ich tłu ma czeń.
Nawet gdy by w ich wy mów kach by ło ziarn ko praw -
dy, pi lo ci mie li obo wią zek zgła sza nia się na ba da nie
do Izbie Cho rych, gdzie le karz jest za wsze osią gal ny.
A tym bar dziej w cza sie alar mu.

Nie mia ło to zresz tą żad ne go wpły wu na wy ni ki
ba dań ca łej czwór ki. Co praw da wszy scy mie li pod -
wyż szo ne ci śnie nie i tęt no, ale to za pew ne za spra -
wą za ist nia łej sy tu acji – w koń cu sam do wód ca
puł ku wy słał po nich swój sa mo chód. Dla te go wpi -
su jąc do Książ ki Ba dań Przed star to wych ci śnie nie
i tęt no pi lo tów mu sia łem je dy nie uwzględ nić ten
stre su ją cy dla nich bo dziec. I tak oto, cho ciaż z pe -
ry pe tia mi, na resz cie mia łem po rzą dek w pa pie rach.
Te raz po zo sta ło już tyl ko cze kać na ko niec lo tów,
przy sy pia jąc na po lo wym łóż ku w ga bi ne cie,
w prze rwach po mię dzy ry kiem sil ni ków ko lej no star -
tu ją cych sa mo lo tów. Ale po ja kimś cza sie i ten ha -
łas ustał. Wła ści wie to obu dził mnie je go brak
i wra że nie, że za drzwia mi zro bi ło się ja kieś za mie -
sza nie. Wy sze dłem z ga bi ne tu. I rze czy wi ście,
na ko ry ta rzu pa no wa ła ja kaś dziw na ner wo wość,
a pi lo ci spra wia li wra że nie, jak by lo ty do bie gły już
koń ca. Pod sze dłem do jed ne go ze zna nych mi in -
struk to rów, aby do wie dzieć się cze goś wię cej
o przy czy nach te go za mie sza nia.

– Pa nie Pi lot, co się dzie je?
– Ko niec lo tów – ogło sił pi lot ner wo wym gło sem.
– Jak to, już? Prze cież le d wo co za czę li śmy na szą

woj nę, jak sa mi ją na zy wa cie.
– No tak, ale chy ba coś się sta ło, cho ciaż jesz cze

nie wie my co. – W je go gło sie i za cho wa niu da ło się
jed nak wy czuć nie pew ność.

– Jak to, prze cież przed chwi lą jesz cze sły sza łem,
że alarm to jak woj na – od po wie dzia łem tro chę zgryź -
li wie, ale wy po wia da jąc te sło wa już w pół zda nia zda -
łem so bie spra wę z ich nie sto sow no ści, dla te go bez
dal szych ko men ta rzy, dys kret nie wy co fa łem się
do swo je go ga bi ne tu, przy go to wu jąc się do wy jaz du.

O tym co na praw dę się sta ło mia łem do wie dzieć
się nie ba wem, gdy w trak cie pa ko wa nia wszedł
do ga bi ne tu ofi cer WSW.

– Dok to rze, przy sze dłem za bez pie czyć Książ kę
Ba dań Przed star to wych Pi lo tów – po wie dział ci chym,
ale zde cy do wa nym gło sem.

– W ja kim ce lu?
– Mia ła miej sce ka ta stro fa sa mo lo tu i za bez pie cza -

my do ku men ta cję.
– A co z pi lo tem?
– Jesz cze nie wia do mo, ale chy ba nie ży je.
To wła śnie wte dy po raz pierw szy usły sza łem sło -

wo ka ta stro fa! Od te go mo men tu ży cie w ko sza rach
i osie dlu woj sko wym na bra ło in ne go wy mia -
ru – wszyst ko za mar ło.

Praw dzi we czyn no ści pro ce so we roz po czę ły się do -
pie ro na stęp ne go dnia, kie dy na na szym lot ni sku wy lą -
do wał sa mo lot z Ko mi sję Ba da nia Wy pad ków
Lot ni czych Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej, w któ rej
skład wcho dzi ło rów nież dwóch le ka rzy. Je den z Woj -
sko we go In sty tu tu Me dy cy ny Lot ni czej i dru gi
ze 111. Szpi ta la Woj sko we go w Po zna niu. Jesz cze te -
go sa me go dnia ca ła ko mi sja uda ła się „Osi no bu sem”,
za wy jąt kiem na szej trój ki le ka rzy, któ rzy do tar li na miej -
sce ka ta stro fy sa ni tar ką. Pierw szą czyn no ścią gru py
me dycz nej by ło opi sa nie roz miesz cze nia szcząt ków
ludz kich, a na stęp nie ich ze bra nie przez żoł nie rzy służ -
by za sad ni czej, któ rzy wy ra zi li na to zgo dę. Po za koń -
cze niu tych pro ce dur le ka rze ko mi sji po zo sta li jesz cze
na miej scu ka ta stro fy. Mnie zaś przy padł smut ny obo -
wią zek prze trans por to wa nia ze bra nych szcząt ków
do pro sek to rium szpi ta la w Lę bor ku. Do pie ro po za koń -
cze niu wi zji lo kal nej miej sca ka ta stro fy przez przed sta -
wi cie li ko mi sji roz po czę to ła do wa nie te go co po zo sta ło
z sa mo lo tu na sa mo cho dy, któ re zwo zi ły ten złom
do jed ne go z han ga rów. Tam też ukła da no po szcze gól -
ne ele men ty na na ma lo wa nym na be to nie ob ry sie sa -
mo lo tu. Moż li wość przy glą da niu się pra cy le ka rzy
i in nych przed sta wi cie li ko mi sji by ła dla mnie je dy nym
w swo im ro dza ju do świad cze niem ży cio wym, ja kim jest
pro ce du ra ba da nia przy czyn ka ta stro fy lot ni czej.

Na stęp ne go dnia zo sta łem we zwa ny na prze słu -
cha nie przez pro ku ra to ra, któ ry tak że wcho dził
w skład ko mi sji. Są dzę, że prze pro wa dzo na wte dy
roz mo wa, mia ła za sad ni czy wpływ na oce nę dzia ła -
nia sek cji me dycz nej w koń co wym ra por cie. Za pew -
ne nie bez zna cze nia by ły ra dy, ja kich udzie li li mi
po przed nie go dnia przy by li z ko mi sją le ka rze. Naj -
ogól niej z mo jej stro ny prze słu cha nie spro wa dza ło się
do udzie la nia krót kich od po wie dzi je dy nie na za da -
wa ne przez pro ku ra to ra py ta nia, któ ry to prze bieg wy -
glą dał jak na stę pu je:

– Dok to rze, czy na ba da nia przy szli wszy scy pi lo -
ci?

– Nie wszy scy.
– A ko go bra ko wa ło?
– Bra ko wa ło czte rech pi lo tów.
– Kie dy zo rien to wał się pan, że bra ko wa ło czte -

rech pi lo tów?
– Kie dy po rów na łem spo rzą dzo ną prze ze mnie li -

stę prze ba da nych pi lo tów z pla nem lo tów.
– Za wsze ro bi pan ta ką li stę, dok to rze?
– Tak, po nie waż nie mam pa mię ci do na zwisk.
– A co pan zro bił, aby ci czte rej pi lo ci przy szli

na ba da nie?
– Po sze dłem do DIS-a i zgło si łem przez ra dio te le -

fon Kie row ni ko wi Lo tów nie obec ność tych pi lo tów
na ba da niach przed star to wych.

– A dla cze go nie zgło sił pan te go ich do wód cy?
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– Pa nie ka pi ta nie, ja nie znam na zwisk więk szo ści
pi lo tów, a co do pie ro któ ry jest czy im do wód cą.

– A dla cze go po szedł pan wła śnie do DIS-a w tej
spra wie? – za śmia łem się w du chu. Prze cież nie po -
wiem pro ku ra to ro wi: dla te go, że to ko le dzy że gla rze.

– Bo wy da wa ło mi się to naj lep szym roz wią za niem
na tam ten mo ment.

– W ja kim sen sie naj lep szym? – za py tał z za cie ka -
wie niem w gło sie pro ku ra tor.

– Bo wie dzia łem, że zgło sze nie tej spra wy przez
ra dio te le fon DIS-a zo sta nie na gra ne na me ta lo wej ta -
śmie ma gne to fo no wej – za pew ne tak on, jak i ja wie -
dzie li śmy, że spra wa ta śmy to klu czo wy do wód
trud ny do zma ni pu lo wa nia.

– A skąd pan miał wie dzę, że ta śma jest me ta lo -
wa? – spy tał zdzi wio ny tym fak tem pro ku ra tor.

– Pa nie pro ku ra to rze, ja to lot ni sko znam jak wła -
sną kie szeń, po nie waż raz w mie sią cu ob jeż dżam ca -
łą jed nost kę w ra mach spo rzą dza nia mie sięcz ne go
mel dun ku do do wód cy, któ ry obej mu je oce nę sta nu
sa ni tar no -epi de micz ne go. Tak się umó wi li śmy ze star -
szym le ka rzem puł ku już na po cząt ku, jak tu przy je -
cha li śmy, że ja to za ła twiam en bloc. Dzię ki te mu
mia łem wgląd do wie lu miejsc, jak cho ciaż by sta cji
ra da ro wej czy spa do chro niar ni, gdzie na mo ją proś -
bę urzą dzo no po kaz skła da nia spa do chro nu, a na -
wet prze szko lo no mnie w je go ob słu dze i tech ni ce
sko ku gdy bym się na to kie dyś zde cy do wał. Dla te go
też wie dza o tym, że w ka bi nie kie row cy wo zu tech -
nicz ne go DIS-a jest ra dio te le fon, z któ re go wszel kie
roz mo wy są re je stro wa ne na me ta lo wej ta śmie ma -
gne to fo no wej, nie by ła dla mnie wie dzą ta jem ną.

I kie dy tak zbli ża li śmy się do koń ca prze słu cha nia
pa dło py ta nie, któ re mnie zu peł nie za sko czy ło.

– A czy pi lot miał oku la ry w cza sie lo tów? – do pie -
ro na sło wo oku la ry wresz cie przy po mnia ła mi się
twarz pi lo ta, któ ry zgi nął. To krót kie wspo mnie nie spra -
wi ło, że do pie ro po chwi li od po wie dzia łem na py ta nie.

– Nie wiem, czy miał oku la ry przy so bie, ale jak -
bym z nim le cia ł, to z pew no ścią bym się tym za in te -
re so wał – Mo ja zwło ka w od po wie dzi wi dać nie uszła
uwa dze pro ku ra to ra.

– Sko ro wie dział pan, że pi lot no sił oku la ry, to co pan
o tym wie, dok to rze? – drą żył da lej te mat pro ku ra tor.

– Pa nie pro ku ra to rze, pew nie pa na za sko czę, ale
o tym, że pi lot no sił oku la ry wie dzia łem od chwi li
przyj ścia do jed nost ki.

– Ale mnie in te re su je czy pan wie dział coś wię cej,
cho ciaż by o tym ja ką pi lot miał wa dę wzro ku? Prze -
cież mu siał go pan ba dać co mie siąc, bo te go wy ma -
ga ją prze pi sy.

– Nie jest to do koń ca praw dą. Ja od po wia dam
za co mie sięcz ne ba da nie, ale pi lo tów mo jej jed nost -
ki JW4 557, a to był pi lot z JW5576, któ ra for mal nie

pod le ga pod star sze go le ka rza puł ku. Ale rze czy wi -
ście wie dzia łem, że pi lot no sił oku la ry.

– A od jak daw na pi lot no sił oku la ry?
– Dla mnie od za wsze, ale nie mia ło to żad ne go

zna cze nia dla bez pie czeń stwa lo tów.
– A na ja kiej pod sta wie pan tak uwa ża, dok to rze?
– Otóż mia ło to miej sce na jed nym z mo ich pierw -

szych za bez pie czeń lo tów, kie dy zo ba czy łem te go pi -
lo ta w oku la rach, wy peł nia ją ce go ja kieś do ku men ty
przed lo tem. By ło to dla mnie tak du żym za sko cze -
nie, że pod sze dłem do nie go i za py ta łem: „Pa nie Pi -
lot, czy WIML wie o tym, że pan uży wa oku la ry?”,
na co pi lot od po wie dział: „Tak, sa mi wy sta wi li mi tam
re cep tę na oku la ry.” Dla pew no ści już na stęp ne go
dnia za dzwo ni łem do WIML-u, aby do wie dzieć się
cze goś wię cej w tej spra wie. No tat ka o tym, że ta ką
roz mo wę te le fo nicz ną prze pro wa dzi łem, jest umiesz -
czo na w Książ ce Ba dań Przed star to wych. Są tam in -
for ma cje o ro dza ju wa dy wzro ku pi lo ta, ja ka znaj du je
się w je go do ku men ta cji me dycz nej, za pi sa nych
szkłach ko rek cyj nych oraz dzień, go dzi na i da ne le -
ka rza oku li sty z imie nia i na zwi ska, z któ rym prze pro -
wa dzi łem roz mo wę, To wła śnie wte dy do wie dzia łem
się od oku li sty z WIML-u, że ta wa da nie ma istot ne go
zna cze nia dla bez pie czeń stwa lo tów.

W tym mo men cie pro ku ra tor wziął le żą cą ca ły
czas na biur ku Książ kę Ba dań Przed star to wych
i otwo rzył na stro nie pi lo ta. Po chwi li, pod no sząc wol -
no gło wę znad książ ki spoj rzał na mnie zdu mio nym
wzro kiem.

– Pa nie dok to rze, pierw szy raz w ży ciu wi dzę coś
ta kie go. Po tej no tat ce i tym co od słu cha łem wcze -
śniej z ta śmy, kie dy to zgła szał pan przez ra dio te le -
fon brak tych czte rech pi lo tów, któ rzy nie zgło si li się
na ba da nia przed star to we, a z któ rych je den zgi nął
w tej ka ta stro fie to my ślę, że pan skoń czył nie tyl ko
me dy cy nę, ale i pra wo.

Ba da nie przy czyn ka ta stro fy zbli ża ło się nie uchron -
nie ku koń co wi i wkrót ce sze fo wie służb i ich za stęp -
cy zo sta li ze bra ni w du żej sa li od praw, gdzie mie li
usły szeć wy ni ki prac ko mi sji. Wie lu ka mień spadł
z ser ca, gdy wstęp ne usta le nia ko mi sji ob cią ży ły bez -
po śred nią wi ną za ka ta stro fę pi lo ta, któ ry w trak cie wy -
ko ny wa nia lo tu na ni skim pu ła pie wla tu jąc w chmu ry
za czął usta lać swo je po ło że nie wzglę dem zie mi roz -
glą da jąc się do oko ła, za miast za ufać przy rzą dom na -
wi ga cyj nym. Oczy wi ście w trak cie prze pro wa dzo nej
kon tro li do sta ło się jak to by wa w ta kich sy tu acjach co
nie co każ dej ze służb. Oce nio no tak że dzia łal ność
służ by zdro wia, któ rą okre ślo no dwo ma sło wa mi:
„BEZ UWAG”. I to by ła chy ba naj więk sza nie spo dzian -
ka dla wszyst kich ze bra nych na sa li od praw.

kmdr ppor. rez. dr med. Le sław Ko larz



Uro dził się w 1936 r. w miej sco wo ści Szym ki w woj.
bia ło stoc kim. Li ceum Ogól no kształ cą ce ukoń czył
w Mi cha ło wie w ro ku 1954. W tym że ro ku roz po czął
stu dia le kar skie po cząt ko wo ja ko słu chacz Woj sko we -
go Cen trum Wy szko le nia Me dycz ne go, a na stęp nie
Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej, któ rą ukoń czył w ro -
ku 1961. Po od by ciu sta żu w Woj sko wym Szpi ta lu
w Szcze ci nie roz po czął dal szą służ bę na róż nych sta -
no wi skach w 12. Dy wi zji Zme cha ni zo wa nej. W tym
cza sie uzy skał I i II sto pień w dzie dzi nie oto la ryn go lo -
gii. W 1971 r. zo stał prze nie sio ny do 39. Ba ta lio nu Me -
dycz ne go w Ko ło brze gu, gdzie ob jął sta no wi sko
prze wod ni czą ce go Gar ni zo no wej Woj sko wej Ko mi sji
Le kar skiej. W 1976 r. uzy skał sto pień dr n. med.
W 1978 r. prze nie sio ny na sta no wi sko Or dy na to ra Od -
dzia łu La ryn go lo gicz ne go 2. Szpi ta la Okrę go we go
w To ru niu, a na stęp nie w ro ku 1985 na sta no wi sko Kie -
row ni ka Od dzia łu Kli nicz ne go Oto la ryn go lo gii z Pod -

od dzia łem Chi rur gii Szczę ko wej 10. W.Sz.K. w Byd -
gosz czy. 8.01.1996 r. zo stał zwol nio ny z za wo do wej
służ by woj sko wej i prze nie sio ny do re zer wy.

Ste fa na po zna łem 50 lat te mu w 72 r. w Ko ło brze -
gu, gdzie roz po czą łem pod je go kie run kiem spe cja li -
za cję z oto la ryn go lo gii. Bar dzo szyb ko stał się mo im
men to rem i przy ja cie lem, a w 1985 r. mo im prze ło żo -
nym w Szpi ta lu Woj sko wym w Byd gosz czy. Przez
wszyst kie la ta swo jej dzia łal no ści le kar skiej wy kształ cił
w la ryn go lo gii kil ku na stu le ka rzy woj sko wych i cy wil -
nych. Był au to rem bądź współ au to rem kil ku dzie się ciu
ar ty ku łów na uko wych opu bli ko wa nych w fa cho wych
pi śmien nic twach za rów no kra jo wych, jak i za gra nicz -
nych. Po za la ryn go lo gią je go wiel ką pa sją by ły po dró -
że. Zwie dził wszyst kie kon ty nen ty oprócz An tark ty dy
i Ark ty ki. Nie mal do koń ca swo ich dni, mi mo eme ry -
tu ry pra co wał ja ko le karz dzie ląc się swo im do świad -
cze niem w po mo cy cho rym. W mo jej pa mię ci
na za wsze po zo sta niesz ja ko wspa nia ły le karz, mąż,
oj ciec, a przede wszyst kim ja ko mój przy ja ciel.

płk dr n. med. To masz Go spo da rek

p.s. przebieg służby wojskowej pochodzi
z dokumentów ze zbiorów CAW WBH.

płk dr n. med.
Stefan Ziuzia

(2.01.1936–30.11.2021)

Za wo do wą służ bę woj sko wą roz po czął od sta no -
wi ska do wód cy plu to nu w Fa kul te cie Woj sko wo Me -
dycz nym Woj sko we go Cen trum Wy szko le nia

Me dycz ne go w 1955 r. Do wo dził IX, X kur sem WAM.
Do koń ca ży cia był zwią za ny ser decz ny mi wię za -

mi ze swy mi pod opiecz ny mi, któ rych lo sy – ka rie ry
z du mą śle dził, a oni ad mi ro wa li Go na zjaz dach ko -
le żeń skich. Spo czął, z ho no ra mi woj sko wy mi,
na Cmen ta rzu Woj sko wym na łódz kich Do łach.

Cześć Je go pa mię ci.

prof. dr hab. n. med. Hieronim Bartel

płk w st. spocz.
Stanisław Świerczyński

(1931–2022)
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Śp.
lek. Stefan Korcz
22.09.1940–4.02.2022

Śp.

dr n. med. Andrzej Zabielski
4.01.1951–9.02.2022

Śp.
lek. Mieczysław Kisiel

10.03.1949–26.01.2022






	Szpalta Prezesa 	
	Posiedzenie Prezydium Rady Lekarskiej WIL 	
	List od zatroskanego, kiedyś wojskowego lekarza-ortopedy 	
	MON zachęca lekarzy, by robili specjalizacje 	
	Obóz Ćwiczebny (OC) Drawsko 	
	W 105. rocznicę …	
	Pamiętnik z Domku Pilota cz. 2 	
	Wspomnienia 	
	płk w st. spocz. Stanisław Świerczyński (1931–2022) 	
	płk dr n. med.Stefan Ziuzia (2.01.1936–30.11.2021) 	


