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Nie dzieje się
nic…

„Zwieść cię mo że cią gną cy
uli ca mi tłum…” tak za czy na się
re fren pio sen ki Grze go rza Tur -
naua, na pi sa nej do tek stu Mi cha -
ła Za błoc kie go, bo ni by woj na
wy ha mo wa ła swój pierw szy
okres. Czas po wy bor czy i zmia na
sie dzi by też już za na mi i ni by
na po zór emo cje opa dły i tak tro -
chę nie dzie je się nic, to jed nak
nie ule gaj my złu dze niom.

Mo ment wiel kie go en tu zja zmu
dla uchodź ców z woj ny już tro chę
opadł, te raz część z nich wra ca
do do mu, a część zo sta je, pró bu -
jąc za ist nieć w bie żą cej, pol skiej
rze czy wi sto ści. Nie zmie nia to fak -
tu, że wciąż się dzie je, że wciąż
po ma ga my i je ste śmy dla nich,
gdy po trze bu ją. Po dob nie jest
w sa mym sa mo rzą dzie…

Pra ca wre, tyl ko nie rzu ca się
w oczy, bo te raz bar dziej dzie je
się pod skó rą i wła śnie o to cho -
dzi. Okres od wy bo rów w izbach
okrę go wych do wy bo rów Na czel -
nej Izby Le kar skiej to bar dzo go -
rą cy czas. To czas ana liz te go, co
się już wy da rzy ło, snu cia pla nów
na naj bliż szą ka den cję i sta wia nie
so bie i in nym za dań do wy ko na -
nia w sta rym lub mo że w no wym
roz da niu. Ka den cje okrę go we są
już roz li czo ne, no we otwar cia też,
ale pro ble my ca łe go sa mo rzą du,
je go wpły wu na na sze ży cie i ży -
cie na szych pa cjen tów to do pie ro
wy zwa nie i to dla naj bliż szej
IX Ka den cji Na czel nej Izby Le kar -
skiej. Ja kie jest tam na sze miej -
sce? W mi ja ją cej ka den cji
mie li śmy dość sze ro ką re pre zen -
ta cję, pa trząc z hi sto rycz ne go
punk tu, w NRL by ło trzech „na -
szych” i mie li śmy swo ich lu dzi
w Ko mi sji Kształ ce nia i re dak cji
Ga ze ty Le kar skiej, czy li w każ -
dym miej scu gdzie mo gło być
o nas, by li śmy. Chcie li by śmy
utrzy mać to po ło że nie z wie lu po -
wo dów, cho ciaż by ta kich, że ja ko
je dy na izba okrę go wa, ale ogól -
no pol ska, ma my pro ble my z in te -
gra cją i gdy by nie fakt wspól ne go
po cho dze nia by ło by cięż ko. Istot -
ne róż ni ce w do stę pie i moż li wo -
ściach spe cja li zo wa nia się,
wy ni ka ją ce z prze bie gu służ by
i jej mo de li wy ma ga też trzy ma nia

rę ki na pul sie ga lo pu ją cej le gi sla -
cji, po przez udział w pra cach Ko -
mi sji Kształ ce nia (tu wiel ki sza cun
dla doktora Ste fa na An to sie wi cza
za mi nio ne i mam na dzie ję przy -
szłe); by cie bli sko sa mo rzą do -
wych me diów po zwa la ło nam
rów nież przed sta wiać tam na sze
spo strze że nia, ale i wy da rze nia
zwią za ne z hi sto rią woj sko wej
służ by zdro wia. For mal nie wy bo -
ry na Kra jo wym Zjeź dzie Le ka rzy
do pie ro za ty dzień, a le mam na -
dzie ję, że przy nio są re al ną zmia -
nę w funk cjo no wa niu sa mo rzą du,
da dzą pod sta wę, by „ko le ga
z tyl nej ław ki” stał się roz gry wa ją -
cym. Na sza dzie się cio oso bo wa
re pre zen ta cja na pew no bę dzie
się o to sta rać, a ko niec koń -
ców – czas po ka że.

Jesz cze tyl ko oso bi sta re flek -
sja, mo że już ko lej na – czy by ło
war to przez ostat nie czte ry la ta
re pre zen to wać woj sko wą służ bę
zdro wia w sa mo rzą dzie le kar -
skim? By ło war to.

Za koń czę cy ta tem z ame ry -
kań skiej pi sar ki Jo di Pi cault:

Naj trud niej za wsze przy cho dzi
nam uwie rzyć, że lu dzie, jak chcą,
mo gą się zmie nić. I du żo pro ściej
utrzy my wać za wszel ką ce nę sta -
tus quo, niż przy znać się do błę -
du.

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

Szpalta Prezesa
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W po sie dze niu Pre zy dium Ra dy Le kar skiej Woj sko -
wej Izby Le kar skiej wzię ło udział 6 je go człon ków oraz
dy rek tor biu ra WIL Edy ta Klim kie wicz, p.o. gł. księ go -
wej Ka ta rzy na Ko wal czyń ska i czło nek RL WIL Piotr
Dzię gie lew ski. Spo tka nie od by ło się w for mie zdal nej.

Ob ra dy Ra dy Le kar skiej otwo rzył jej Pre zes Artur
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.

Zgło szo no na fo rum NRL pro po zy cję, aby Ga ze -
tę Le kar ską, a tak że biu le ty ny izb okrę go wych wy -
da wać tyl ko w for mie elek tro nicz nej. Omó wił
przy go to wa nia do XV Kra jo we go Zjaz du Le ka rzy
i ma new ry od by wa ją ce się z te go po wo du w or ga -
nach i ko mi sjach NIL przed je go roz po czę ciem.

W na stęp nym punk cie po sie dze nia, na wnio sek
kol. S. An to sie wi cza, pod ję to jed no gło śnie 27
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 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 5
uchwał o zwro cie kosz tów. Ra da Le kar ska przy ję ła
tak że do ak cep tu ją cej wia do mo ści przy zna nie punk -
tów edu ka cyj nych za uczest nic two w Kon fe ren cji
Naukowej EpiMilitaris 2022 za ty tu ło wa nej: „Epi de mio -
lo gia i Bez pie czeń stwo CBRN – In no wa cje, tech no lo gie,
prak ty ka” oraz w XV Kon fe ren cji Na uko wej – Szko le nio -
wej Woj sko wych Le ka rzy Den ty stów, któ ra od bę dzie się
w Ju ra cie w dniach 3–5.06.2022 r.

Na wnio sek kol. A. Płach ty, Ra da Le kar ska WIL
jed no gło śnie gło so wa ła za przy ję ciem dwóch
uchwał:

• w sprawie powołania redaktora naczelnego
biuletynu Wojskowej Izby Lekarskiej pn. „Skalpel”
i w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego
biuletynu WIL pn. „Skalpel”.
W ko lej nym punk cie po sie dze nia, Pre zes RL WIL

omó wił wnio ski do ty czą ce uchwał Pre zy dium RL
w spra wie przy zna nia za po móg lo so wych w związ -
ku ze śmier cią le ka rzy, człon ków WIL. Pre zy dium
jed no gło śnie gło so wa ło za przy ję ciem czte rech
uchwał. A. Płach ta zwró cił się tak że z wnio skiem
w spra wie przy zna nia wspar cia fi nan so we go na po -
kry cie kosz tów or ga ni za cji Wiel ka noc ne go Spo tka -
nia Ko le żeń skie go zor ga ni zo wa ne go przez Za rząd
Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Tra dy cji WAM i WSZ.
Prezydium jed no gło śnie gło so wa ło za przy zna niem
ta kie go wspar cia.

Na wnio sek kol. P. Jam ro zi ka Pre zy dium wy da ło
po zy tyw ną opi nię na te mat kan dy da tu ry kol. Ma cie -
ja Za krzew skie go na sta no wi sko służ bo we Or dy na -
to ra Od dzia łu -Izba Przy jęć w 7. SzMW z Przy chod nią
SP ZOZ w Gdań sku.

Na wnio sek Pre ze sa RL WIL, pre zy dium przy ję -
ło, przy jed nym gło sie wstrzy mu ją cym się, uchwa łę
w spra wie okre śle nia wy so ko ści wy na gra dza nia
redaktora na czel ne go biu le ty nu Skal pel.

Po wy czer pa niu te ma tów Pre zes A. Płach ta
zamknął po sie dze nie Ra dy Le kar skiej.

ppłk rez. lek. dent. Ja cek Wosz czyk

Posiedzenie Prezydium Rady
Lekarskiej WIL

w dniu 25.04.2022 r.
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nr i rodzaj posiedzenia nr uchwały Data posiedzenia Uchwała w sprawie

nr 3 – Prezydium RL WIL 11/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie dokonania wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 3 – Prezydium RL WIL 12/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie dokonania wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 3 – Prezydium RL WIL 13/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie dokonania wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 3 – Prezydium RL WIL 14/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie dokonania wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 3 – Prezydium RL WIL 15/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie dokonania wpisu
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 3 – Prezydium RL WIL 16/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie dokonania wpisu
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 3 – Prezydium RL WIL 17/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie dokonania wpisu
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 3 – Prezydium RL WIL 18/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie dokonania wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie w miejscu
wezwania

nr 3 – Prezydium RL WIL 19/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie dokonania wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie w miejscu
wezwania

nr 3 – Prezydium RL WIL 20/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 3 – Prezydium RL WIL 21/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

Wykaz uchwał:
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nr 3 – Prezydium RL WIL 22/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 3 – Prezydium RL WIL 23/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 3 – Prezydium RL WIL 24/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 3 – Prezydium RL WIL 25/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 3 – Prezydium RL WIL 26/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie w miejscu
wezwania

nr 3 – Prezydium RL WIL 27/22/IX 25 kwietnia 2022
w sprawie wprowadzenia zmian

do rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich

nr 3 – Prezydium RL WIL 28/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego

nr 3 – Prezydium RL WIL 29/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego

nr 3 – Prezydium RL WIL 30/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego

nr 3 – Prezydium RL WIL 31/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 3 – Prezydium RL WIL 32/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 3 – Prezydium RL WIL 33/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych praktyk
lekarskich wyłącznie w miejscu

wezwania

nr 3 – Prezydium RL WIL 34/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych praktyk
lekarskich wyłącznie w miejscu

wezwania
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nr 3 – Prezydium RL WIL 35/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych praktyk
lekarskich wyłącznie w miejscu

wezwania

nr 3 – Prezydium RL WIL 36/22/IX 25 kwietnia 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w miejscu wezwania

nr 3 – Prezydium RL WIL 37/22/IX 25 kwietnia 2022
w sprawie wykreślenia wpisu

z rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich

nr 3 – Prezydium RL WIL 38/22/IX 25 kwietnia 2022 r. w sprawie dofinansowania
uczestnictwa w kursie doskonalącym

nr 3 – Prezydium RL WIL 39/22/IX 25 kwietnia 2022 r. w sprawie dofinansowania
uczestnictwa w kursie doskonalącym

nr 3 – Prezydium RL WIL 40/22/IX 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu
pomocy naukowych

nr 3 – Prezydium RL WIL 41/22/IX 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu
pomocy naukowych

nr 3 – Prezydium RL WIL 42/22/IX 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów
uczestnictwa w kongresie

nr 3 – Prezydium RL WIL 43/22/IX 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania redaktora

naczelnego biuletynu Wojskowej Izby
Lekarskiej pn. „Skalpel”

nr 3 – Prezydium RL WIL 44/22/IX 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Kolegium
Redakcyjnego biuletynu WIL

pn. „Skalpel”

nr 3 – Prezydium RL WIL 45/22/IX 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyznania wsparcia
finansowego na pokrycie kosztów

organizacji Wielkanocnego
Spotkania Koleżeńskiego

zorganizowanego przez Zarząd
Stowarzyszenia Tradycji WAM i WSZ

nr 3 – Prezydium RL WIL 46/22/IX 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyznania zapomogi
losowej w związku ze śmiercią

lekarza, członka WIL

nr 3 – Prezydium RL WIL 47/22/IX 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyznania zapomogi
losowej w związku ze śmiercią

lekarza, członka WIL

nr 3 – Prezydium RL WIL 48/22/IX 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyznania zapomogi
losowej w związku ze śmiercią

lekarza, członka WIL

nr 3 – Prezydium RL WIL 49/22/IX 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyznania zapomogi
losowej w związku ze śmiercią

lekarza, członka WIL

nr 3 – Prezydium RL WIL 50/22/IX 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie określenia wysokości

wynagrodzenia Redaktora
Naczelnego
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W dniu 23.04.2022 r. pod czas zna ko mi cie zor ga -
ni zo wa nej uro czy sto ści po świę ce nia i wrę cze nia
Sztan da ru Sto wa rzy sze nia Ofi ce rów Ma ry nar ki Wo jen -
nej RP (SOMW RP) udział człon ków ko ła Le ka rzy i Far -
ma ceu tów (ko ło nr 8) był skrom ny, nie mniej przy je go
ma łej li czeb no ści i za awan so wa nym wie ku był na ty le
zna czą cy, że dwóch z na szych człon ków zo sta ło wy -
róż nio nych wrę cze niem oko licz no ścio wych me da li,
albumów i cer ty fi ka tów. By li to Kmdr por. mgr far ma cji
Ze non Zia ja, pre zes fir my o tej sa mej na zwie, oraz prof.
dr hab. na uk me dycz nych Ro mu ald Ol szań ski.

Mat ką Chrzest ną sztan da ru zo sta ła pa ni pro fe -
so ro wa Ja dwi ga Dę go wa, żo na bę dą ce go nie ste ty
na Wiecz nej Wach cie Ko man do ra pro fe so ra hab.
med. Ka zi mie rza Dę gi. Fakt ten był ogrom ną sa tys -
fak cją dla Pa ni Ja dwi gi, jak i dla wszyst kich człon -

ków i sym pa ty ków na sze go ko ła. Dwóch ko man do -
rów bę dą cych człon ka mi ho no ro wy mi: Ko man dor
dr na uk me dycz nych Bo gu mił Fi li pek oraz pi szą cy
te sło wa Ko man dor lek. med. Zbi gniew Ja błoń ski
zo sta ło rów nież wyróżnionych me da lem i al bu mem
z oka zji 30-le cia Sto wa rzy sze nia. To wy da rze nie
przej dzie z pew no ścią do hi sto rii ko ła.

W imie niu na szych człon ków i sym pa ty ków gra -
tu lu ję Pre ze so wi, wi ce ad mi ra ło wi Ma cie jo wi
Węglewskiemu oraz Za rzą do wi Głów ne mu SOMW
zna ko mi tej or ga ni za cji uro czy sto ści, jak rów nież
za oso bi sty udział w ini cja ty wach spo łecz nych na -
sze go ko ła. Dla udo ku men to wa nia ww. wy da rzeń
za łą czam zdjęcie.

kmdr lek. Zbi gniew Ja błoń ski

Udział koła nr 8 (lekarzy i farmaceutów) SOMW
w uroczystości wręczenia sztandaru Stowarzyszenia

kmdr por. mgr farm. Ze non Zia ja wbi ja ho no ro wy gwóźdź w drzew ce
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Dzień jak co dzień, roz po czy nał się
w Izbie Cho rych o go dzi nie szó stej
przy ję cia mi żoł nie rzy służ by za sad ni -
czej, któ rych z re gu ły bła he pro ble my
uda wa ło się roz wią zać w cią gu
dwóch go dzin. Na dru gi krąg, jak ma -
wia ją pi lo ci, od sy ła ne by ły głów nie

przy pad ki wy ma ga ją ce dia gno sty ki la bo ra to ryj nej,
co sta ło się od pew ne go cza su moż li we dzię ki
szczę śli we mu zrzą dze niu lo su, ja kim by ło za trud nie -
nie w Izbie Cho rych wy kwa li fi ko wa nej la bo rant ki
me dycz nej. Przy je cha ła ona w te le śne ostę py w od -
wie dzi ny do swo jej sio stry, a zna la zła tu nie tyl ko
pra cę, ale wkrót ce i mę ża – pi lo ta.

Czas ocze ki wa nia na wy ni ki zle co nych ba dań
wy peł nia ły ewen tu al ne drob ne za bie gi chi rur gicz ne
i zmia ny opa trun ków. Po ich za koń cze niu po zo sta -
wał już tyl ko ob chód na szych czte rech sal cho rych
na pię trze. Z ra cji znacz ne go od da le nia od naj bliż -
sze go szpi ta la woj sko we go (75 km) ska za ni by li śmy
tu na du żą sa mo dziel ność w po dej mo wa niu de cy -
zji te ra peu tycz nych. Cen ną po mo cą oka zał się
w tych wa run kach mój staż w 115. Szpi ta lu Woj sko -
wym w He lu, gdzie już pierw sze go dnia rzu co no
mnie na kil ka ty go dni na głę bo kie wo dy w am bu la -
to rium chi rur gicz nym. Do dzi siaj je stem wdzięcz ny
pra cu ją cej tam wte dy pie lę gniar ce, któ ra wy czu wa -
jąc mo ją tre mę, z wro dzo nym tak tem i życz li wo ścią
po zwo li ła mi prze trwać ten trud ny okres ada pta cji.
Po trzech mie sią cach przy szła po ra na in ter nę, lecz
w sku tek bra ków ka dro wych i tu taj za ją łem jesz cze
cie pły fo tel pe dia try, któ re go wła śnie prze nie sio no
do przy chod ni 7. Szpi ta la Ma ry nar ki Wo jen nej. Dzię -
ki tej hel skiej przy go dzie, trwa ją cej sześć je sien no -
-zi mo wych mie się cy, po zna łem swo je moż li wo ści
i ogra ni cze nia, któ re spra wi ły, że naj bar dziej stre su -
ją ce dla po cząt ku ją ce go le ka rza przy ję cia am bu la -
to ryj ne dzie ci i ma ła chi rur gia, nie by ły dla mnie już
rej sem w nie zna ne po przy by ciu do Sie mi ro wic.

Po za koń cze niu ob cho du dro ga pro wa dzi ła po -
now nie do ga bi ne tu le kar skie go. W tym dniu,
w ocze ki wa niu na ko lej nych pa cjen tów, usły sza łem
jak zza drzwi od bie gła ko men da bacz ność! To star -
szy cho rą ży peł nią cy obo wiąz ki sze fa Izby Cho rych,
jak za wsze w tro chę te atral nej po zie i w prze sad -
nych ge stach skła dał mel du nek star sze mu le ka rzo -
wi puł ku, któ ry wła śnie wró cił z od pra wy.

Nasz cho rą ży opa no wał ten co dzien ny ry tu ał
do per fek cji, cho ciaż obaj trak to wa li to bar dziej ja -
ko te atr, prze zna czo ny dla żoł nie rzy służ by za sad -
ni czej. Po przy wi ta niu się z sze fem, star szy le karz
wszedł do ga bi ne tu i z mar szu zwró cił się do mnie
ści szo nym gło sem.

– Cześć. Nie wiem czy już wiesz, ale szy ku ją się
na cie bie.

– Kto i z czym? – za py ta łem za sko czo ny.
– Wiem tyl ko ty le, że ju tro masz się sta wić do ra -

por tu służ bo we go.
– A co oni tam zno wu wy my śli li w tym Szta bie

Ge nial nych? – zdzi wi łem się.
– Cho dzi o wczo raj sze za bez pie cze nie lo tów, ale

to wia do mość nie ofi cjal na. Ty le się do wie dzia -
łem. – od po wie dział ta jem ni czo star szy le karz.

– A czy mo że sły sza łeś cze go spra wa do ty -
czy? – spy ta łem au ten tycz nie skon fun do wa ny, bo -
wiem wczo raj sze lo ty nie przy nio sły żad nych
szcze gól nych oko licz no ści.

– Po dob no nie do pu ści łeś wczo raj do lo tów pi -
lo ta?

Nie pi lo ta, tyl ko dwóch, bo mie li pod wyż szo ne
ci śnie nie. Je śli z te go po wo du to ca łe za mie sza nie,
to nie wiem czy tyl ko ja po wi nie nem się nie po ko -
ić – po my śla łem.

– Mam na dzie ję, że w pa pie rach jest wszyst ko
le ge ar tis, bo ina czej obu nam się do bio rą do…
A swo ją dro gą to tro chę dziw ne, że wła śnie wczo -
raj szy przy pa dek na brał ta kie go roz gło su w szta bie.
Prze cież u mnie też kie dyś ten pi lot nie prze szedł.

– A o któ rym pi lo cie mó wi my? Prze cież to nie
pierw szy pi lot, któ re go od sta wi li śmy od lo tów i za -
raz ta ka afe ra?

– Po dob no ten miał w ostat nim orze cze niu
z WIML-u wpis, że mo że la tać z pod wyż szo nym ci -
śnie niem. Wie dzia łeś o tym?

– Tak, je śli mó wi my o tym sa mym pi lo cie, bo nie -
daw no na wet mi się tym wpi sem chwa lił. Dla te go
od pis te go orze cze nia umie ści łem w Książ ce Ba dań
Przed star to wych, ku pa mię ci.

– To wi dzia łem na mo ich ostat nich lo tach. Do bra,
ja już ja dę do Lę bor ka i cze kam co się tam ju tro uro -
dzi. Trzy maj się i po wo dze nia – do dał na od chod ne
star szy.

W osa mot nie niu za czą łem ana li zo wać je go sło -
wa. Wy glą da ło na to, że po my sło daw cy tej afe ry

Pa mięt nik z Dom ku Pi lo ta cz. 3
„Tak jest, jak się państwu zdaje”

Luigi Pirandello (1917)
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chy ba nie zna li istot nych oko licz no ści spra wy.
Kolejny dzień za po wia dał się cie ka wie, jed nak po -
sta no wi łem sku pić się na te raź niej szo ści. Tym bar -
dziej, że zbli ża ła się po ra przy jęć pa cjen tów, ma tek,
żon i… nie licz nej gru py eme ry tów woj sko wych, któ -
rzy upodo ba li so bie Sie mi ro wi ce na je sień ży cia.
Po za tym, ja ki był sens mar twić się na za pas sko ro
ju tro też bę dzie dzień, jak traf nie to uję ła w „Prze mi -
nę ło z wia trem” Scar lett O'Ha ra. Jesz cze te go sa -
me go dnia szef szta bu po wia do mił mnie
te le fo nicz nie, że ju tro mam się sta wić o go dzi nie
trzy na stej do ra por tu służ bo we go.

Na stęp ne go dnia, w sto sow nym ubio rze cze ka -
łem w se kre ta ria cie do wód cy puł ku. W tym cza sie
do ga bi ne tu wcho dzi ły ko lej ne wy so kie szar że i już
tam po zo sta wa ły. Ocza mi wy obraź ni już wi dzia łem
te przy go to wa nia do „lin czu”. Wresz cie zo sta łem
we zwa ny. Wsze dłem pew nym kro kiem i sta ną łem
na środ ku po ko ju. Na wprost drzwi, za biur kiem sie -
dział do wód ca puł ku. Za mel do wa łem się do ra por -
tu, po czym do wód ca wska zał mi pod sta wio ne
uprzed nio krze sło.

– Sia daj cie oby wa te lu po rucz ni ku, bo to z pew -
no ścią zaj mie tro chę cza su.

Ulo ko wa łem się na krze śle i bacz nie ro zej rza łem
się po po ko ju. Ota czał mnie ca ły are opag jed nost ki
ma cie rzy stej oraz puł ku, a tak że sze fo wie szta bów
i za stęp cy do wód ców do spraw po li tycz nych, sie -
dzą cy pod ścia ną rów no w kar nym sze re gu, ni czym
woj ska usta wio ne do bi twy. Za po wia da ła się cie ka -
wa par tia – po my śla łem w skry to ści du cha.

Mo wę oskar ży ciel ską roz po czął za stęp ca do -
wód cy do spraw po li tycz nych. Mo ty wem prze wod -
nim je go wy stą pie nia by ły wąt pli wo ści do wódz twa,
co do za sad no ści zbyt czę ste go nie do pusz cza nia
do lo tów pi lo tów ze wzglę dów me dycz nych. Pod -
sta wą za rzu tów oka zał się być wła śnie przy pa dek
pi lo ta, któ re go nie do pu ści łem ostat nio do lo tów.
Wi dać by ło jak na dło ni, że miał on po słu żyć za ko -
nia tro jań skie go. Wy ja śni ło to, dla cze go spra wa
ostat nich lo tów na bra ła ta kie go roz pę du. Wi docz -
nie dla wie lu przy pa dek ten wy da wał się być ide al -
nym do ukró ce nia sa mo wo li me dy ków w ich oce nie.
Pi lot ten miał bo wiem w ostat nim orze cze niu wy da -
nym przez ko mi sję WIML ad no ta cję, do pusz cza ją -
cą do wy ko ny wa nia lo tów na wet przy
pod wyż szo nym ci śnie niu. Po słu gu jąc się tą hi per -
bo lą, oskar ży ciel po sta no wił pod dać w wąt pli wość
mo je in ten cje, a mo że i kom pe ten cje?

Po wy słu cha niu za rzu tów, pro wa dzą cy spra wę
do wód ca puł ku bez sło wa ko men ta rza zwró cił się
do po zo sta łych uczest ni ków czy ma ją jesz cze coś
do do da nia. Ale nikt nie za brał gło su. Bo i cóż tu
moż na by ło jesz cze do po wie dzieć? Po ta kiej przed -

mo wie w la tach 50. do łą czył bym za pew ne do gro -
na wro gów lu du, a mo że i sa bo ta ży stów. Wo bec
bra ku od po wie dzi z sa li, pro wa dzą cy zwró cił się
do mnie na stę pu ją cy mi sło wa mi:

– A za tem, co oby wa tel po rucz nik ma na swo ją
obro nę?

– Oby wa te lu ko man do rze, aby od po wie dzieć
na to py ta nie mu siał bym je omó wić w szer szym
kon tek ście za bez pie cze nia me dycz ne go lo tów.

– Pro szę naj pierw od po wie dzieć na py ta nie, czy
oby wa tel po rucz nik na dal uwa ża, że skre śle nie pi -
lo ta z lo tów, jak mia ło to miej sce w tym kon kret nym
przy pad ku, by ło za sad ne?

– Gdy by to by ła tyl ko zło śli wość z mo jej stro ny,
to spra wę moż na by uznać za ba nal ną. Tym cza sem
nie wszyst ko jest ta kim, ja kim się wy da je. Gdy ów
pi lot przy szedł na ba da nie przed star to we, a wia do -
mo, że ta ko we od by wa ją się w ga bi ne cie w czte ry
oczy, po pro sił mnie o skre śle nie z lo tów, bo wczo -
raj przy je chał szwa gier „…i tro chę – śmy wy pi li”, jak
sam stwier dził. A że lo ty by ły już za pla no wa ne wcze -
śniej, nie bar dzo chciał o tym za wia da miać swo je -
go bez po śred nie go prze ło żo ne go. Po dzię ko wa łem
mu, że mnie o tym po in for mo wał, bo i cóż mo głem
zro bić w ta kiej sy tu acji? Lep sze to, niż gdy by tę in -
for ma cję przede mną za ta ił, dla te go bez dal sze go
ba da nia wpi sa łem do książ ki „nie zdol ny do lo tów
z po wo du pod wyż szo ne go ci śnie nia”. I to by ło by
wszyst ko co mam do po wie dze nia w tej kon kret nej
spra wie.
Po tym krót kim wy ja śnie niu w po ko ju za pa dła ci sza,
ni czym po wrzu ce niu gra na tu do stud ni. Do pie ro
po chwi li głos za brał pro wa dzą cy spra wę do wód ca
puł ku.

– Czy oby wa tel po rucz nik chce nam po wie dzieć,
że pi lot był pod wpły wem al ko ho lu? – za py tał nie co
zdez o rien to wa nym to nem.

– Tak, i nie był to przy pa dek od osob nio ny.
– Jak to? Sko ro ta kie sy tu acje mia ły miej sce, to

dla cze go oby wa tel po rucz nik nie mel do wał, że pi -
lot przy cho dził na lo ty nie dy spo no wa ny? – wy py ty -
wał tro chę ostrzej szym to nem pro wa dzą cy.

– Wi docz nie źle to ują łem. Mia łem na my śli, że
ta ka sy tu acja do ty czy ła nie tyl ko te go pi lo ta i że cza -
sa mi by ła spo wo do wa na tak że in ny mi niż al ko hol
przy czy na mi. Jed nak za każ dym ra zem pi lo ci za -
cho wy wa li się od po wie dzial nie, in for mu jąc mnie
o przy czy nach, dla któ rych w da nym dniu nie mo gli
la tać. Fi nał był za wsze ta ki sam – skre śle nie z lo tów
z po wo dów me dycz nych. Oczy wi ście pi lot po wyj -
ściu z ga bi ne tu zgła szał swo je mu do wód cy, że wy -
padł z gra fi ku, bo dok tor nie do pu ścił go do lo tów
z ja kichś tam po wo dów. Mam za tem na dzie ję, że
oby wa tel ko man dor ja ko pi lot, jak i in ni obec ni tu
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piloci, po wy słu cha niu mo ich wy ja śnień, roz wa żą
kon se kwen cje de cy zji ja ka tu za pad nie w tej kon -
kret nej spra wie wo bec mnie i pi lo ta. Uwa żam, że
zro bi łem to, co na le ża ło, zwa żyw szy na to, że ta kie
po dej ście jest za le ca ne przez WIML. Oso bi ście
w peł ni je ro zu miem, po nie waż słu ży ono wzmoc -
nie niu za ufa nia po mię dzy pi lo tem a le ka rzem.
Co do za ta je nia tych in cy den tal nych spraw
przed prze ło żo nym pi lo ta, to uwa żam, że by ły one
z ko rzy ścią dla bez pie czeń stwa lo tów, a tak że dla
do bra nas wszyst kich. Dla te go nie wi dzę pod staw,
by w ta kich oko licz no ściach uka rać nie tyl ko mnie,
ale tak że pi lo ta, któ ry cho ciaż za cho wał się nie roz -
trop nie spo ży wa jąc al ko hol w dniu po prze dza ją cym
lo ty, to in for mu jąc mnie o tym, jed no cze śnie za cho -
wał się od po wie dzial nie. Ty le mam w tej spra wie
do po wie dze nia i ta ka jest mo ja oce na fak tów.

Po tym wy ja śnie niu przez dłuż szą chwi lę za le gła
w po ko ju ci sza. Ja tym cza sem roz glą da jąc się
po sa li wi dzia łem na twa rzach wszyst kich je dy nie
zdu mie nie z ta kie go ob ro tu spra wy, któ rej za pew ne
nikt z obec nych się nie spo dzie wał.

Po tych wy ja śnie niach do wód ca puł ku, któ ry już
od dłuż szej chwi li spo glą dał to na okno, to na mnie,
bo prze cież nic nie oka za ło się ta kie na ja kie z po -
cząt ku wy glą da ło, zwró cił się wresz cie do mnie spo -
koj nym już to nem:

– To wszyst ko, dzię ku ję dok to rze, mo że cie
odejść – po wie dział do wód ca puł ku, być mo że
w my ślach pró bu ją cy roz szy fro wać, jak zna lazł się
na tym „po lu mi no wym”.

Po wyż sza hi sto ria po twier dza spo strze że nie, że
do pie ro praw da jest cie ka wa, a naj cie kaw sze jest
za wsze to, cze go nie wi dać. Ty le tyl ko, że opi sa ne
zda rze nie sta no wi ło wer sją ofi cjal ną. W rze czy wi sto -
ści ca ła spra wa oka za ła się kla sycz nym dy le ma tem
dla obu stron. Z mo jej per spek ty wy cho dzi ło o ogra -
ni cze nie do mi ni mum strat, ja kie spo wo do wa ło by
ujaw nie nie praw dzi we go prze bie gu zda rze nia, któ -
re na wet w wer sji ofi cjal nej i tak nisz czy ło w ja kimś
stop niu za ufa nie po mię dzy pi lo tem i le ka rzem.
Przed po dob nym dy le ma tem sta nął tak że do wód -
ca puł ku, któ ry osta tecz nie nie wy cią gnął żad nych
kon se kwen cji wo bec pi lo ta, cho ciaż za pew ne do -
sta ło mu się co nie co, o czym mi dał nie dwu znacz -
nie do zro zu mie nia w cza sie ko lej ne go ba da nia.
Tym cza sem sy tu acja, ja ka mia ła miej sce w cza sie
opi sy wa ne go ba da nia przed star to we go za drzwia -
mi ga bi ne tu, prze bie gła dia me tral nie ina czej. Kie dy
pi lot wszedł te go dnia do ga bi ne tu i usiadł na krze -
śle, acz kol wiek znacz nie da lej od biur ka niż zwy kle
czy ni li to in ni pi lo ci, już tym tro chę mnie za sko czył.
Nic nie za po wia da ło jesz cze te go, co wkrót ce na -

stą pi. Jed nak z ra cji więk sze go dy stan su ja ki nas te -
raz dzie lił, by łem zmu szo ny wstać z krze sła i po chy -
lić się z ko niecz no ści nad pi lo tem, aby za ło żyć mu
na ra mię man kiet ci śnie nio mie rza. I wła śnie w tym
mo men cie wy czu łem w wy dy cha nym przez pi lo ta
po wie trzu woń al ko ho lu, cho ciaż ten ca ły czas usi -
ło wał od wra cać ode mnie gło wę, pa trząc gdzieś
tam w róg po ko ju.

– Pa nie pi lot, pi łeś pan wczo raj? – po wie dzia łem
ostrym to nem.

– Ależ skąd, dok to rze – od po wie dział zmie sza -
nym gło sem pi lot.

– Pro szę mi tyl ko nie wma wiać, bo już po od de -
chu wy czu wam, żeś pan pił al ko hol. Je śli pan te mu
za prze cza, to w ta kim ra zie mel du ję swo je wąt pli -
wo ści pań skie mu do wód cy. – W tym mo men cie
do pi lo ta do tar ło, że żar ty się skoń czy ły.

– Pa nie dok to rze, bar dzo prze pra szam, ale
wczo raj rze czy wi ście wy pi li śmy tro chę ze szwa -
grem – wy du kał wy raź nie za czer wie nio ny ze zde -
ner wo wa nia pi lot.

– To nie moż na by ło tak od ra zu, pa nie pi lot?
– To co, dok to rze, jak bę dzie?
– Pa nie Pi lot, mam na dzie ję, że to się wię cej nie

po wtó rzy. Przy naj mniej przez naj bliż sze pół ro ku, bo
ty le mi tu jesz cze zo sta ło służ by.

– Oczy wi ście dok to rze i prze pra szam – po wie -
dział pi lot skru szo nym gło sem.

– A za tem mel du je pan do wód cy eska dry, że
skre śli łem pa na z lo tów z po wo du wy so kie go ci śnie -
nia i za my ka my spra wę. Tyl ko pro szę za cho wać re -
gu la mi no wą od le głość od swo je go prze ło żo ne go
jak bę dzie się pan na mnie ża lił, żeś pan padł ofia -
rą spi sku me dy ków. A swo ją dro gą, masz pan
szczę ście pa nie pi lot, że to ja pierw szy po chy li łem
się nad pa nem, a nie pań ski do wód ca.

– Dzię ku je dok to rze i bar dzo prze pra szam – po -
wie dział pi lot wy cho dząc szyb ko z ga bi ne tu.

Pa ra dok sal nie sy tu acja z „ra por tem służ bo wym”
dia me tral nie zmie ni ła sto su nek do wódz twa i pi lo tów
do le ka rzy. Ty dzień póź niej do wód ca puł ku i je go
za stęp ca do spraw po li tycz nych w cza sie za bez pie -
cze nia lo tów za wi tał do ga bi ne tu ni by przy pad kiem
w ra mach in spek cji Dom ku Pi lo ta. W cza sie dłuż szej
roz mo wy ja ka się wte dy wy wią za ła wy czu łem, że
by ła to pew na for ma prze pro sin za to co mnie spo -
tka ło. I cho ciaż sło wo prze pra szam nie pa dło, to sy -
tu acja ta przy naj mniej oczy ści ła at mos fe rę
po ka zu jąc, że za skre śle niem pi lo ta z lo tów nie za -
wsze mu si stać ludz ka zło śli wość bądź ma łost ko -
wość. Bo nie za wsze jest „Tak jak się nam wy da je”.

kmdr ppor. dr n. med. Le sław Ko larz
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S et na rocz ni ca uro dzin Cze sła wa Że bry ka
(28.04.1922–28.04.2022) by ła oka zją do spo tka -

nia w gdyń skim miesz ka niu ju bi la ta w bar dzo sza -
cow nym gro nie. De le ga cja w skła dzie: Pre zes
Sto wa rzy sze nia Ofi ce rów Ma ry nar ki Wo jen nej RP
(SOMW RP) wi ce ad mi rał Ma ciej Wę glew ski, Ko men -
dant 7. Szpi ta la MW w Gdań sku Oli wie Kmdr dr
med. Krzysz tof Sza bat, Kmdr prof. dr hab. med. Ro -
mu ald Ol szań ski, Pre zes Ko ła Le ka rzy i Far ma ceu -
tów MW Kmdr lek. med. Zbi gniew Ja błoń ski i pa ni
pro fe so ro wa Ja dwi ga Cę go wa. Kwia ty, oko licz no -
ścio wy tort, lamp ka szam pa na, ka wa i her ba ta by ły
oka zją do uho no ro wa nia ju bi la ta, któ ry był wy raź nie
wzru szo ny wrę cze niem oko licz no ścio wych ad re sów,
cer ty fi ka tem fun da to ra sztan da ru Sto wa rzy sze nia,
oko licz no ścio wych me da li i al bu mu wy da ne go
z oka zji trzy dzie sto le cia SOMW RP, ob cho dzo ne go
kil ka dni wcze śniej. W al bu mie uwiecz nio no ju bi la ta
in for ma cją i zdję cia mi w gro nie czło nów ko ła nr 8
oraz z oka zji 99 lat w 2021 ro ku. Po za zjaz dem ro -
dzin nym oraz wi zy ta mi przy ja ciół, spe cjal ny ad res

wraz z cen ny mi po dar ka mi i kwia ta mi przy słał Pre -
zy dent mia sta Gdy nia dr na uk praw nych Woj ciech
Szczu rek. W ro dzin nych uro czy sto ściach szcze gól -
ny udział mia ły cór ki ju bi la ta z dzieć mi. Bar ba ra (za -
miesz ka ła w Niem czech), Kry sty na w Szwe cji
i wnucz ki Ka sia (re ha bi li tant ka me dycz na) oraz Ania
(pie lę gniar ka ge ria trycz na) za miesz ka łe i pra cu ją ce
za gra ni cą. Po wy gło sze niu sym pa tycz nych ży czeń
od śpie wa no sym bo licz ne 200 lat, ju bi lat spraw nie
zdmuch nął świe cę na tor cie i wy chy lił kie lich szam -
pa na. Go dzi na mi łych ży czeń i to a stów bły ska wicz -
nie mi nę ła. Aby nie prze szka dzać wi zy tom dal szych
go ści opu ści li śmy go ścin ne miesz ka nie, obie cu jąc
dal szy czę sty kon takt zgod nie z ży cze niem ne sto ra.

Ży cio rys Ko man do ra lek. Cze sła wa Że bry ka
przed sta wi łem w Skal pe lu w ar ty ku le „Z wi zy tą
u Ne sto ra” w nu me rze 7–8/2021 ro ku, dla te go ogra -
ni czę się do tej krót kiej no tat ki i zdjęcia z de le ga cją
SOMW i człon ka mi ro dzi ny ju bi la ta.

kmdr lek. Zbi gniew Ja błon ski

Stulecie komandora lekarza
Czesława Żebryka

Wi zy ta w miesz ka niu stu lat ka. Od le wej: wi ce ad mi rał Ma ciej Wę glew ski, cór ka ju bi la ta Bar ba ra, ko men -
dant 7. Szpi ta la MW w Oli wie kmdr dr n. med. Krzysz tof Sza bat, prof. dr hab. med. Ro mu ald Ol szań ski,
sie dzą cy ju bi lat kmdr lek. Cze sław Że bryk, kmdr lek. Zbi gniew Ja błoń ski, sie dzi pa ni Ja dwi ga Dę go wa
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Osią gną łem wiek, w któ rym bli żej jak da lej, a po -
nie waż ro zum jesz cze spraw ny, to czę sto wra ca
do cza sów świa do mej mło do ści, któ rą, tak to ja koś
dziw nie wy szło, przy szło mi spę dzić na „po bie ra niu
na uk” w Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej, Na szej
Nie boszcz ce Aka de mii przy uli cy Źró dło wej 52
w mie ście Ło dzi. Spę dzi łem tam sie dem lat istot -
nych dla mo je go wy cho wa nia woj sko we go i za wo -
do we go. Tam wszyst ko się za czę ło, tam ca łe mo je
dal sze ży cie prze sta wio no na in ne, woj sko we to ry.
Tam do szu ku ję się za wsze mo ich wie lu „pierw szych
ra zów”. Wraz z wie kiem „kra ina mo jej mło do ści” ja -
wi mi się ja ko kra ina wiecz nej szczę śli wo ści, cho -
ciaż nie raz „na la ło mi się sa dła za skó rę”. Złe
mo men ty pa mięć „wy ci na”, zo sta je ład na, mi ła,
pod ko lo ro wy wa na przez la ta, pa no ra micz na pocz -
tów ka w 3D. Słyn ny „alarm z wy mar szem” do miej -
sco wo ści No wo sol na je go uczest ni cy wspo mi na ją
dzi siaj w ka te go riach nie mal że roz ryw ko wych, cho -
ciaż na na gra niu wszyst kie sło wa by ły by dzi siaj za -
stą pio ne gwiazd ka mi. Wte dy nie by ło nam
do śmie chu, cho ciaż do pie ro po wie lu la tach przy -
cho dzi ło nam spo ty kać się z praw dzi wy mi pro ble -
ma mi. By li śmy wte dy mło dzi, bar dzo mło dzi,
nie któ rzy wręcz dzie cin ni, ów cze sne „tra ge die” by -
ły pro por cjo nal ne do na szej ów cze snej doj rza ło ści.
Ob raz Źró dło wej po zo stał na za wsze w ser cach

pierw szych sie dem na stu Kur sów Na szej Nie boszcz -
ki, po zo stał, jest i bę dzie w nich na za wsze, tak jak
i na sze wspo mnie nia z dzie ciń stwa i z do mu ro dzin -
ne go. Wspo mi na jąc na sze ko sza ry, wspo mi nam je
za wsze ja ko sza ra we, co ują łem po la tach w ro -
ku 2018, w wier szu „Sza re ko sza ry”, po kry te pa ty -
ną z łódz kich ko mi nów, któ rych by ło peł no
w oko li cy, peł no w ca łym, wte dy bar dzo prze my sło -
wym mie ście. By ła to pa ty na za le d wie pię ciu lat
od po wsta nie WAM, ale wte dy sza lo na Gre ta jesz -
cze się nie na ro dzi ła i mo gli śmy żyć w zu peł nej nie -
świa do mo ści eko lo gicz nej. Dla te go też tak wy raź nie
by ły wi docz ne śla dy po po ci skach se rii z pmK
na bu dyn ku ka tedr spo łecz no-po li tycz nych, wy -
pusz czo ne za pod cho rą żym nie chcą cym oka zać
prze pust ki. Ta kie to by ły cza sy. Ko le ga Ma rek Łu kin,
gdy ku la ka ra bi no wa odłu pa ła pół be to no we go
schod ka pod je go sto pą, po bił chy ba re kord świa -
ta w sprin cie na dru gie pię tro swo je go blo ku. Re -
por te ra ze sto pe rem przy tym nie by ło. A szko da,
miał by pew ny re kord, a tak mu siał „śru bo wać”,
z suk ce sa mi, re kor dy na uko we. Ale ta sza rość by ła
mi ła na szym ser com.

Przed kil ko ma dnia mi zu peł nie nie spo dzie wa nie
otrzy ma łem mms ze zdję cia mi na sze go kom plek su
ko sza ro we go. Nadaw cą był mój zięć, pod puł kow nik,
peł nią cy służ bę w dzia le praw nym Do wódz twa Wojsk

Każdemu wolno marzyć,
a niektórym marzenia spełniają się
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Obro ny Te ry to rial nej w War sza wie. Był na szko le niu
na uli cy Źró dło wej 52 w mie ście Ło dzi. „Na sze” ko -
sza ry są wy re mon to wa ne, ja sne, czy ste, wy glą da ją
wprost „baj ko wo”. Głów nym lo ka to rem w na szym
daw nym bu dyn ku szta bu jest łódz ki Wo je wódz ki
Sztab Woj sko wy. Ma się tam jesz cze prze nieść do -
wódz two Łódz kiej (9) Bry ga dy WOT oraz jed no z ma -
ją cych nie ba wem po wsta wać cen trów
re kru ta cyj nych do woj ska. Po zo sta je na te re nie woj -
sko we Cen trum Na uki Ję zy ków Ob cych, o ile tak się
na zy wa. Ta kie są pla ny, pó ki co ca łość wy glą da bu -
du ją co. Ten fo to re por taż przy po mniał mi mło de la ta,
tak ład nej Źró dło wej 52 ni gdy nie wi dzia łem. Do brze,
że te re nu nie prze jął ja kiś ra do sny de we lo per z ba ta -
lio nem rą czych spy cha czy, bo miej sce „god ne”,
z do brym do jaz dem i bar dzo bli sko cen trum. Szko -
da, że to nie od ro dze nie WAM, ale za wsze lżej na du -
szy! Zdję cia za łą czam, ci śnie nie „star sza kom” mo że
pod sko czyć, ale w su mie zdję cia dzia ła ją ko ją co. Nie
po dej rze wam u ak tu al nych lub przy szłych lo ka to rów
ta kie go po dej ścia do tych ko szar jak na sze, dla nich
mo że to bę dzie po pro stu „Obiekt ko sza ro wy nr…”
(tu wpi sać nu mer). In ny świat, in ne woj sko, cho ciaż
ca ły czas na sze, pol skie. Ser ce tych ko szar za bra li -
śmy ze so bą, opusz cza jąc je i star tu jąc w do ro słe,
woj sko we i me dycz ne ży cie. Jak nam się to no we ży -
cie uda ło? Róż nie, jak to z ży ciem by wa. Ale źró dła
te go ży cia bę dzie my szu kać za wsze tu, na Źró dło -
wej 52. Pięk ny ad res, pięk ne wspo mnie nia, pięk na

mło dość. „To se ne vra ti, pa ne Ha vra nek!” – to jest
tyl ko sty li zo wa ne na zda nie po cze sku, ale brzmi
pięk nie, cho ciaż bar dzo no stal gicz nie. Do pie ro te raz
za sta no wi łem się, od ja kie go źró dła wzię ła na zwę ta
uli ca? Chy ba od źró dła na szej no stal gii za na szą mło -
do ścią, spę dzo ną w tych wła śnie ko sza rach. Ktoś na -
zy wa jąc tak tę uli cę wy prze dził czas. Prze wi dział
po wsta nie te go źró dła pa mię ci. „Nie ma przy pad ków,
są zna ki” (ksiądz Bo zow ski). Je śli jesz cze kie dyś bę -
dzie cie w mie ście Ło dzi, skręć cie ko ło aka de mic kie -
go ko ścio ła św. Te re sy w nie wiel ką, ale na za wsze
na szą, uli cę Źró dło wą. Za trzy maj cie się ko ło nu me -
ru 52. Po pa trz cie zza pło tu na na sze ko sza ry, zno wu
po czu je cie się mło do!

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

M.p. 12.04.2022 r.
W Dniu Czy stych Okien

Szare koszary na Źródłowej
Zawsze były nasze, chociaż zawsze szare
Czasem wyjść z nich było bardzo trudno,
Lub powrócić, gdy uciekłeś na dni parę,

Jednak nigdy nie było nam w nich nudno.

Nadal stoją cicho przy ulicy niepozornej,
Tuż za płotem żółkną trawniki zarośnięte,

Kiedyś stały drewniane domki przy Spornej,
Kiedyś, a ty do nich nadal czujesz miętę.

Już po żniwach, już po zbiorach w ogrodach,
Śpią szare koszary, szaro, późna już pora,
Starszy pan znów prosto stoi na schodach,

Lśnią w oddali siwe włosy i postać Ciemiora.

Czarna bieżnia stadionu, ślady twojego potu,
Okna twego pokoju, dzisiaj ciemne i brudne,
Ścieżka za blokiem, którą biegałeś do płotu,
Wiatr historii rozwiał marzenia twe złudne.

Pojeździłeś po Polsce, a nawet po świecie,
Stałeś prosto, chociaż czasem w rozkroku,
Zakochałeś się w nieprzeciętnej kobiecie,

Twoja młodość tu została, w szarym bloku.

Życie swoje przeżyłeś, naprawdę, czy na niby?
Lat tak wiele minęło, chyba jesteś już stary,
Wzrok twój przenika przez szarość szyby,
Serce bije mocniej, mijasz szare koszary.

23.11.2018

Włodzimierz „Wowka” Kuźma



Medytacje przy (o) winie

14 „Skalpel” 6/2022

Bar dzo dłu go za sta na wia łem się nad tym o czym
na pi sać ten fe lie ton, a wła ści wie czy go w ogó le na -
pi sać. Jak część z was za uwa ży ła w ostat nim nu -
me rze Skal pe la ta ko we go nie by ło. Świe żo
po wkro cze niu wojsk ro syj skich na Ukra inę uzna -
łem, że to nie od po wied ni mo ment na tekst, któ ry
mia łem już w opra co wa niu. Jed nak czas bie gnie
i choć sy tu acja u na szych są sia dów na dal jest eks -
tre mal na i tra gicz na, zde cy do wa łem się.

Ota cza ją cej nas rze czy wi stości z ca łą pew no ścią
nie moż na po strze gać ja ko cza su sie lan ki, od po -
czyn ku, sprzy ja ją ce go są cze niu wi na i pi sa niu o nim.
Nie tak daw no mie rzy li śmy się jesz cze z pan de mią,
któ rą w ma gicz ny spo sób na si rzą dzą cy z dnia
na dzień za koń czy li. W tym dziw nym cza sie też nie
by ło ła two. Wi no naj le piej czu je się w oto cze niu lu -
dzi, w cza sie roz mo wy, wspól nej de gu sta cji. Czas
za ra zy za brał nam, na pe wien czas, część z tych
przy jem no ści. Czę ścio wo wspo mnia ną lu kę wy peł -
ni ły spo tka nia na od le głość, de gu sta cje on -li ne. Dla
wie lu z nas, cięż ko pra cu ją cych w do bie pan de mii,
ten sub sty tut kon tak tów stał się po trzeb ną, nie kie dy
nie zbęd ną od skocz nią od rze czy wi sto ści.

Mi uda ło się skoń czyć stu dia po dy plo mo we
w try bie mie sza nym, on -li ne z czę ścią za jęć sta cjo -
nar nych, na Col le gium Ci vi tas w War sza wie o nie -
zmier nie in te re su ją cej mnie te ma ty ce: Wie dza
o wi nie. Me dia, ry nek, kul tu ra. Ogrom wie dzy teo re -
tycz nej, bar dzo in te re su ją cy wy kła dow cy, jak dla
mnie – pa na w śred nim wie ku nie naj ła twiej sze eg -
za mi ny, świet ne wi na do de gu sta cji, po zna ni ko le -
dzy i ko le żan ki stu den ci za krę ce ni na tym sa mym
punk cie – bez cen ne. Po le cam.

Już mia łem na przy szły rok plan ko lej nych szko -
leń, de gu sta cji, spo tkań i wy cie czek wi niar skich.
Wszyst ko to też po to, że by za ra żać was mo ją pa -
sją. A tu ko lej ny wstrząs, woj na obok nas. Pierw sze
wra że nie: szok i nie do wie rza nie. Jed no jest jed nak
pew ne – żyć mu si my da lej, ro bić swo je, nie za po -
mi na jąc o po mo cy jak naj bar dziej prze my śla nej
i dłu go fa lo wej dla po szko do wa nych w tej woj nie.

I jesz cze coś, co by ło de cy du ją cym ele men tem
wy wo łu ją cym u mnie we wnętrz ny im pe ra tyw, sia daj
i pisz. Mia no wi cie sms od mo je go ko le gi An drze ja
WAM-ola, or to pe dy. Ze wzglę du na to, że nie sa mo -
wi cie ce nię, a wręcz uwiel biam rze czo wy, do sad ny,

zwię zły, ale za ra zem po etyc ki ję zyk za bie gow ców
twar dych, po zwo lę so bie go za cy to wać w ca ło ści:
„A gdzie ar ty kuł? To już jest ta ki ma ły skan dal”.

Dla te go ko niec wstę pu i za bie ram was na chwi -
lę wy tchnie nia do kra iny wi na.

Tym ra zem w czę ści edu ka cyj nej bę dzie o tym
jak po wsta ją wi na słod kie. Nie jest to ka te go ria
trun ków we współ cze snym świe cie o ro sną cej po -
pu lar no ści, a wła ści wie wręcz prze ciw nie. A prze -
cież w daw nych wie kach to naj lep sze mu ska ty,
mał ma zy je, por to, to ka je, ma de ry, czy słod kie re slin -
gi by ły naj droż szy mi wi na mi gosz czą cy mi na kró -
lew skich i szla chec kich sto łach ca łe go świa ta.

Wi no słod kie to ta ki tru nek, w któ rym w koń co wym
pro duk cie po zo sta je więk sza bądź mniej sza ilość cu -
kru reszt ko we go. Aby ów rze czo ny cu kier tam się po -
ja wił, mo że my go do dać do wi na wy traw ne go. Jest
to me to da bar dzo pro sta, ale za ra zem de li kat nie mó -
wiąc ma ło wy kwint na, a w wie lu sza nu ją cych się kra -
jach wi niar skich wręcz za ka za na. Dla te go dla tak
szla chet ne go od bior cy jak wy nie ak cep to wal na.

Ko lej nym spo so bem jest zwięk sze nie ilo ści cu -
kru w gro nach, z któ rych na stęp nie wy twa rza my wi -
no. I tu taj ma my kil ka me tod po zwa la ją cych
na otrzy ma nie ta kie go owo cu z wy so ką lub bar dzo
wy so ką ilo ścią cu kru. Po pierw sze szla chet na pleśń,
któ ra ata ku je wi no gro na po wo du jąc ich od wod nie -
nie i za gęsz cze nie, a co za tym idzie pod wyż sze nie
po zio mu sło dy czy w gro nach (choć by To kaj, Sau -
te ter nes, czy Re slin gi Be ere nau sle sen lub Troc ke -
be ere nau sle sen).

In ną me to dą jest pod su sza nie win nych gron
na krze wach, nie kie dy do dat ko wo prze ła mu jąc ich
ło dyż kę, aby ogra ni czyć do star cza nie wo dy (me to -
da pas se ril la ge). Wi na ta kie czę sto okre śla ne są ja -
ko póź ny zbiór (la te ha rvest).

Owo ce mo że my rów nież su szyć po ze bra niu,
otrzy mu jąc ten sam efekt. Ten spo sób zwa ny jest
czę sto z wło ska pas si to. Ta ką me to dą pro du ko wa -
ne są choć by Re cio to del la Val po li ce la, Vin San to
(z To ska nii), Vin san to (z San to ri ni), czy wi na słom -
ko we z fran cu skiej Ju ry.

Wi na lo do we, o któ rych już by ło, są wy twa rza ne
w ten spo sób, że zbie ra się wi no gro na z krze wów
w cza sie mro zu i od wi ro wu je krysz tał ki lo du „za -
gęsz cza jąc” sok przed fer men ta cją.

Ve ni, vi di, vi num (cz. XXXVII)
Wi no na trud ny czas



Wi no na trud ny czas

„Skalpel” 6/2022 15

Oczy wi ście też mo że my prze rwać fer men ta cję wi -
na (czy li za bić droż dże) po przez je go za siar ko wa nie
(to ko lej na, ma ło szla chet na me to da, któ rą nie bę dzie -
my się zaj mo wać), schło dze nie (tu zda rza ją się już wi -
na zna ne, choć by Mo sca to d’Asti), czy wresz cie
do dat nie spi ry tu su, w ten spo sób po zo sta wia jąc nie -
prze fer men to wa ny cu kier w koń co wym pro duk cie.

Do tej ostat niej gru py win na le żą choć by słyn ne
fran cu skie wi na li kie ro we, jak ri ve sal tes, mau ry, ba -
ny ul, hisz pań skie sher ry, por tu gal skie por to, czy
wresz cie wzmac nia nie wi no z wiecz nie zie lo nej wy -
spy Ma de ry. I o tym ostat nim kil ka słów dzi siaj.

Tru nek ten w wer sji pre mium, mi mo ko lo ru moc no
utle nio ne go ciem ne go bursz ty nu, czy wręcz brą zo wa -
wy jest wi nem bia łym. Je go naj lep sze wer sje są wy -
twa rza ne z czte rech ro dza jów wi no gron,
od po wia da ją cych też po zio mo wi sło dy czy koń co we -
go pro duk tu. Ma de ira ser cial to wer sja wy traw na, ma -
de ira ver del ho pół wy traw na, ma de ira bu al pół słod ka,
aż wresz cie bar dzo słod ka ma de ira mal ma sey. Ma de -
ry prost sze, tań sze, ma so we są pro du ko wa ne z czer -
wo nej od mia ny wi no gron tin ta ne gra, któ ra w wy ni ku
utle nia nia uzy sku je po dob ny ko lor. Wi na są naj czę ściej
blen da mi, choć oczy wi ście te naj lep sze są rocz ni ko we
z ogrom nym, się ga ją cym wie lu dzie sią tek lat po ten cja -
łem doj rze wa nia. Nie jest wiel ką sztu ką ku pić wi no dla
żo ny, przy ja cie la z ro ku je go uro dze nia, czy z ro ku mia -
no wa nia na pierw szy sto pień ofi cer ski. Z ca łą pew no -
ścią te wi na bę dą na dal w re we la cyj nej for mie.

Wi no to w cza sie pro ce su wy twa rza nia prze cho dzi
spe cy ficz ny pro ces ma de ry za cji, któ re go isto tą jest

doj rze wa nie w wy so kiej tem pe ra tu rze w spe cjal nych
zbior ni kach al bo w becz kach dę bo wych (oko ło 600 li -
tro wych) prze cho wy wa nych w po miesz cze niach
ogrze wa nych pa rą, al bo jesz cze le piej na stry chach,
gdzie pod le ga ją na tu ral ne mu wpły wo wi słoń ca. Ma to
na ce lu od two rze nie wa run ków ja kie by ły w ła dow -
niach stat ków Im pe rium Bry tyj skie go cza sów ko lo nial -
nych, któ re kur so wa ły do In dii, na Da le ki Wschód czy
do No we go Świa ta.

Ce chy sma ko we te go wi na to przede wszyst kim
ogrom na zło żo ność aro ma tów su szo nych owo ców,
choć by mo re li, ale też mio du, ro dzy nek, tof fi, kar -
me lu czy orze chów. W wer sjach słod kich ide al ne
do pud din gów, de se rów cze ko la do wych, czy mięk -
kich se rów. Sta no wi też nie za stą pio ną ba zę so sów.

Je den z pro du cen tów ma de ry, fir ma Blan dy’s
wy twa rza tru nek o na zwie Du ke of Cla ren ce na pa -
miąt kę Je rze go Plan ta ge ne ta, któ ry ska za ny
na śmierć w 1478 wy brał so bie śmierć przez uto pie -
nie w becz ce mał ma zji.

Ukra iń cy też wy twa rza li swo je wzmac nia ne wi no
o na zwie mas san dra w słyn nych piw ni cach na Kry -
mie, anek to wa nym fak tycz nie przez Ro sję w 2014
ro ku. Sko ja rze nie na su wa się sa mo. Choć czy nie
by łoby szko da na wet tak prze cięt ne go trun ku dla
ta kich ce lów i czy nie był by to zby tek wiel ko dusz -
no ści dla owe go pa na?

Prze my sław Mich na
XXXVI WAM

6.04.2022



kmdr w st. spocz.
dr n. med.

Andrzej Janusz
Probucki

P rzy szedł na świat 13.04.1951 r. w Od dzia le
Ginekologiczno-Położniczym 7. Szpi ta la Ma ry -

nar ki Wo jen nej. Wy cho wał się w ro dzi nie in te li genc -
kiej, o tra dy cjach pa trio tycz nych. W la tach 1958–1965
uczęsz czał do Szko ły Pod sta wo wej w Gdań sku -
-Wrzesz czu przy ul. Pniew skie go. Na stęp nie w la -
tach 1965–1969 uczył się w III LO, w słyn nej
„To po lów ce”. Po ma tu rze i po myśl nym zda niu eg za -
mi nów wstęp nych, w la tach 1970–1976 był słu cha -
czem XIII kur su w Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej
w Ło dzi, ra zem z ostat nim Rek to rem WAM płk. prof.
dr. hab. med. Krzysz to fem Ze ma nem. Staż po dy plo -
mo wy od był w 7. Szpi ta lu Ma ry nar ki Wo jen nej w la -
tach 1976–1977. Po nim słu żył ja ko le karz Izby
Cho rych i le karz okrę to wy w Ka szub skim Dy wi zjo -
nie Okrę tów Po gra ni cza w Gdań sku w okre sie
od 1977 do 1982 ro ku, rów no cze śnie spe cja li zu jąc
się z dzie dzi ny oto la ryn go lo gii. Po zda niu eg za mi nu
z tej dzie dzi ny na I sto pień zo stał prze nie sio ny do te -
goż Od dzia łu La ryn go lo gii 7. Szpi ta la Ma ry nar ki Wo -
jen nej, w któ rym pra co wał w la tach 1982–1994.
Tam też uzy skał II sto pień spe cja li za cji z oto la ryn go -
lo gii i ja ko star szy asy stent zo stał po wo ła ny na sta -
no wi sko star sze go asy sten ta, rów no cze śnie peł niąc
obo wiąz ki za stęp cy or dy na to ra te goż od dzia łu.
W 1993 ro ku pod kie run kiem pro mo to ra płk. dr. hab.
n. med. Krzysz to fa Bu czył ko w Woj sko wej Aka de mii
Me dycz nej w Ło dzi obro nił z wy róż nie niem pra cę
dok tor ską „War tość dys kret nych cech kli nicz nych
w dia gno sty ce prze sie wo wej ato pii u kan dy da tów
do służ by w Ma ry nar ce Wo jen nej”. W 1994 ro ku zo -
stał po wo ła ny na sta no wi sko za stęp cy Ko men dan -
ta 7. Szpi ta la Ma ry nar ki Wo jen nej d/s lecz nic twa

otwar te go. Funk cję tę peł nił do 1998 ro ku. W la -
tach 1998–2000 był Sze fem Służ by Zdro wia Ma ry -
nar ki Wo jen nej. W la tach 2000–2004 był
Ko men dan tem 7. Szpi ta la Ma ry nar ki Wo jen nej, czy li
do cza su przej ścia w stan spo czyn ku.

Po przej ściu do re zer wy pia sto wał funk cję Sze fa
In spek cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej w MSWiA dla
Wo je wódz twa Po mor skie go w za kre sie in spek cji
i dzia łań edu ka cyj no -pro fi lak tycz nych w for mie
szko leń i wy kła dów. Funk cję tę peł nił do cza su roz -
wią za nia In spek cji tuż przed wy bu chem pan de mii
Co vid -19., tj. do wrze śnia 2019 ro ku. Kmdr dr n.
med. An drzej Pro buc ki po sia dał spe cja li za -
cję II stop nia w dzie dzi nie hi gie ny i epi de mio lo gii
oraz w dzie dzi nie me dy cy ny mor skiej i tro pi kal nej.
Ukoń czył stu dia po dy plo mo we w za kre sie za rzą -
dza nia jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi służ by zdro -
wia. Czyn nie uczest ni czył w wie lu kon fe ren cjach
na uko wych. Opu bli ko wał dru kiem kil ka na ście prac
w fa cho wych cza so pi smach in dek so wa nych.

Na każ dym eta pie swo jej dro gi służ bo wo -le kar -
skiej i ad mi ni stra cyj nej dał się po znać ja ko nie by -
wale pra co wi ty, uczci wy, etycz ny i spra wie dli wy
prze ło żo ny oraz przy ja zny, ko le żeń ski, em pa tycz ny
i czu ły na krzyw dę in nych  czło wiek. Kie ro wał się
w swo im po stę po wa niu uni wer sal nym, etycz no -mo -
ral nym ko dek sem. Osią gnął w służ bie sto pień ko -
man do ra MW. Zo stał wy róż nio ny wie lo ma waż ny mi
od zna cze nia mi.

A ja kim był w isto cie czło wie kiem?
Ci, któ rzy się z Nim przy jaź ni li lub spo ty ka li się

na płasz czyź nie służ bo wej i to wa rzy skiej zgod nie
mó wią, że był oso bo wo ścią nie prze cięt ną, z otwar -
tym i twór czym umy słem. Był czło wie kiem re ne san -
su, hu ma ni stą. Grał na pia ni nie, ma lo wał, la tał
szy bow cem, ska kał na spa do chro nie, że glo wał,
jeździł kon no, upra wiał pie szą wę drów kę wy so ko gór -
ską w Klu bie Tu ry sty ki Wy so ko gór skiej „Wier chy”
Ma ry nar ki Wo jen nej, któ re go był Pre ze sem przez
2 ka den cje w la tach 1996–2004. Or ga ni zo wał wy pra -
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wy we wszyst kie gó ry w Pol sce oraz w Pi re ne je i Ma -
syw Sier ra Ne va da w Hisz pa nii, w Sier ra Ma dre
w Mek sy ku i w pe ru wiań skie An dy. W uzna niu za sług
zo stał do ży wot nim ho no ro wym Pre ze sem Klu bu.

Był człon kiem eli tar ne go na Wy brze żu Klu bu
Dżen tel me na. Uczest ni czył w zjaz dach mo to ry za -
cyj nych po sia da czy kul to we go mo de lu VW Kar man.
In te re so wał się hi sto rią wo jen, zwłasz cza hi sto rią
wo jen na mo rzu. Był bi blio fi lem, fi la te li stą; w swo im
zbio rze miał uni ka to we znacz ki pol skie go mię dzy -
woj nia. Ko lek cjo no wał sta re apa ra ty fo to gra ficz ne
i ka me ry fil mo we. Ale je go naj cen niej szą pa sją, by -
ła pa sja spo łecz ni ka. W cza sie na uki w III LO
w Gdań sku wraz z ko le ga mi zo stał zła pa ny na kol -
por to wa niu an ty rzą do wych ulo tek i osa dzo ny
w aresz cie przez funk cjo na riu szy MO. Gro zi ło im
wy da le nie ze szko ły. Wy ra to wał ich Dy rek tor, któ ry
na ło żył na nich na tych miast ad mi ni stra cyj ną ka rę
i uwol nił ich z aresz tu. W szko le pod sta wo wej, w li -
ceum i w cza sie stu diów w WAM czyn nie dzia łał
w har cer stwie. Był współ or ga ni za to rem wie lu obo -
zów edu ka cyj no -pa trio tycz nych. Prze szedł dro gę
od zu cha do pod harc mi strza. Ta pra ca spo łecz na
i ko deks har cer ski ukształ to wa ły i ugrun to wa ły Je -
go po sta wę wo bec ży cia, i wpły nę ły na wy bo ry
w trud nych i prze ło mo wych cza sach. Gen spo łecz -
ni ka to wro dzo na po win ność ży cia dla in nych, nie -
sie nia bliź nim po mo cy w po trze bie, w spra wach
waż nych i drob nych, zdro wot nych i by to wych.
Kmdr dr n. med. An drzej Pro buc ki ko chał ży cie i lu -
dzi. Był współ za ło ży cie lem, Wi ce pre ze sem i Pre ze -
sem Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Woj sko wej
Aka de mii Me dycz nej. Zor ga ni zo wał wie le nie za po -
mnia nych Kon fe ren cji Na uko wo -Szko le nio wych
w cie ka wych miej scach. Nadał im szcze gól ną war -
tość po znaw czo -tu ry stycz ną z udzia łem wie lu zna -
ko mi tych wy kła dow ców, na szych na uczy cie li
aka de mic kich z róż nych dzie dzin me dy cy ny, a tak -
że z za gad nień hi sto rycz nych i or ga ni za cyj nych Ma -
ry nar ki Wo jen nej. By ły to wspa nia łe Kon fe ren cje:
w Gnie wie na zam ku z po ka zem tur nie ju ry cer skie -
go, w Kra ko wie z kon fe ren cją w ko pal ni w Wie licz -
ce, na pro mie Ste na -Li ne z Gdy ni do Karls kro ny,
w Ko ło brze gu z wy pa dem na wy spę Born holm

katamaranem w cza sie sztor mu na Bał ty ku, w Ja -
no wie Pod la skim w pięk nym pa ła cu Ar che, ze zwie -
dza niem stad ni ny ko ni arab skich, w Au gu sto wie
z wy pa dem do Wil na, z mo dli twą w Ostrej Bra mie
i z za du mą na cmen ta rzu na Ro sie przy gro bie mar -
szał ka Jó ze fa Pił sud skie go, czy też w To ru niu z po -
ucza ją cą lek cją hi sto rycz ną. Or ga ni za cja tych
kon fe ren cji wy ma ga ła nie la da tru du, za an ga żo wa -
nia mnó stwa cza su i do świad cze nia oraz uzy ski wa -
nia do dat ko wych fun du szy i spon so rów, by mo gło
w nich uczest ni czyć jak naj więk sze gro no ab sol -
wen tów. Je go Mu zą, in spi ra tor ką po le mik by ła
w tych nie ła twych przed się wzię ciach or ga ni za cyj -
nych żo na Iwo na, wier na to wa rzysz ka w zdro wiu
i nie stru dzo na opie kun ka w cho ro bie. Ostat nia Kon -
fe ren cja mia ła się od być w Prze my ślu, z wy ciecz ką
do Lwo wa. Sto pień jej or ga ni za cji był już bar dzo za -
awan so wa ny. Nie do szła do skut ku, naj pierw z po -
wo du pan de mii Co vid -19, cho ro by An drze ja
i wresz cie woj ny w Ukra inie.

Obie cu je my Ci nie zrów na ny Pre ze sie, że bę dzie -
my my, Ab sol wen ci Sto wa rzy sze nia, kon ty nu ować
Two je dzie ło. Mi mo, że na sza Al ma Ma ter zo sta ła
roz wią za na w 2003 ro ku na mo cy nie traf nych de cy -
zji po li tycz nych, wie rzy my, że zo sta nie re ak ty wo wa -
na w ja kiejś for mie. Cóż:

„Ta ka na sza na ro do wa ma nie ra.
Sta le za czy nać od ze ra!”

Kmdr dr n. med. An drzej Pro buc ki dzia łał tak że
spo łecz nie w struk tu rach Woj sko wej Izby Le kar skiej,
m.in. peł niąc funk cję skarb ni ka.

Miał jesz cze wiele pla nów do zre ali zo wa nia. Pisał
au to bio gra fię. Peł ną pier sią od dy chał nad mo rzem.
Wie rzył, że w sło necz nym i przy ja znym kli ma cie
śród ziem no mor skiej Hisz pa nii wy gra wal kę ze
śmier tel ną cho ro bą. Ma rzył o po dró ży do oko ła
świa ta. Nie stru dzo ny wę drow nik, pra gnął do tknąć
ho ry zon tu i się gnąć do gwiazd. Ko chał ży cie i lu dzi
po nad wszyst ko. Wal czył z nie wy mier nym cier pie -
niem z wiel ką god no ścią. Zmarł w Hisz pa -
nii 25.04.2022 ro ku.
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Że gna my Cię An drze ju Dro gi, Przy ja cie lu ży cia
i lu dzi ty mi sło wa mi:
Na dnie cier pie nia wskrze szać si łę i mo tyw.
Umieć od na leźć pięk no pod sza tą brzy do ty.
Wie rzyć, że po nad smo giem jest czy sty błę kit nie ba.
I przy dać ży ciu sens głęb szy niż zja da nie chle ba.
Gdyż naj więk szym nad uży ciem.
Jest zmar no wa ne ży cie!

Ty An drze ju go nie zmar no wa łeś.
O czym świad czy pięk ne ży cie ca łe.
Bo czym że jest ży cie?
Prze mi ja ją cym by tem, chwi lą.
W któ rym li czy się nie po spo li ta ja kość, a nie po -

spo li ta ilość.
Ży łeś w zgo dzie z na tu rą, z so bą i z oto cze niem.
Dziś Twą skroń zwień cza lau ro wy wie niec.

Wzbo ga ci łeś swo je pra co wi te ży cie nie po spo li -
tą ja ko ścią.

Zo sta wiasz trwa ły ślad w na szych ser cach i pa -
mię ci.

Ofia ro wa łeś ży wym naj lep szą część Sie bie.
Dzię ku je my Ci za ten dar.
Spo czy waj w spo ko ju Ko man do rze, Przy ja cie lu

Lu dzi.
„Non omnis moriar”

W imie niu sto wa rzy sze nia
kmdr w st. spocz. dr n. med. Piotr Ły czak

Ho no ro wy Pre zes
Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów

Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej

Gdańsk, dn. 1.05.2021 r.

Ko cha ni!
Przy ja cie le, To wa rzy sze do li i nie do li mo je go męża

śp. ppłk. w st. spocz. lek.
Jerzego Feligi

Z głę bo kim ża lem po wia da miam, że
w dniu 17.02.2022 r. w rocz ni cę na sze go ślu bu od -
szedł na wiecz ne spo czy wa nie mój uko cha ny mąż,
mój przy ja ciel, z któ rym przez 56 lat ra mię w ra mię
szli śmy przez ży cie, po ko nu jąc wszel kie trud no ści,
bu du jąc na szą przy szłość.

Ży cie za wo do we ja ko le karz za czy nał od służ by
w gar ni zo nie OPK w Be mo wie Pi skim, gdzie prze -
by wał po nad dwa la ta, a na stęp nie w ba te rii OPK
w Ol szew ni cy. Po ro ku zo stał prze nie sio ny do Woj -
sko we go In sty tu tu Me dycz ne go w War sza wie, gdzie
pra co wał po nad 40 lat.

Tu uzy skał ty tuł le ka rza spe cja li sty I i II stop nia
w dzie dzi nie ane ste zjo lo gii i re ani ma cjii, i tu wy szko -
lił wie lu ane ste zjo lo gów.

W 1975 ro ku brał udział w mi sji po ko jo wej w Do -
raź nych Si łach Zbroj nych ONZ na Bli skim Wscho -
dzie, za co otrzy mał me dal „W Służ bie Po ko ju”
nr 432, a z rąk żoł nie rza, któ re mu ura to wał ży cie,
mun dur żoł nie rza Se ne ga lu.

Po wstą pie niu Pol ski do NATO pol scy chi rur dzy
zo sta li za pro sze ni do Da nii na wspól ne ćwi cze nia.

Po od by tym szko le niu pro wa dzo nym przez
prof. dr. n. med. Zbi gnie wa Gar nu szew skie go i pro -
fe so rów chiń skich, le czył aku punk tu rą, w któ rej miał
du że osią gnię cia.

W dniu 23.02.2022 r. w Ko ście le Gar ni zo no wym
w Le gio no wie po że gna li śmy mo je go uko cha ne go

mę ża, oj ca dwóch sy nów: Mar ci na i Jac ka, te ścia Jo -
an ny i Iwo ny, dziad ka Oli, Amel ci, Ali, Agat ki i Ada sia.

Po że gna li śmy od da ne go cho rym le ka rza i przy -
ja cie la wie lu osób, któ rym w spo sób bez in te re sow -
ny szedł z po mo cą.

Pi smo Skalpel jest łącz ni kiem wszyst kich le ka rzy
woj sko wych i ich ro dzin, więc tą dro gą chcę w wiel kim
skró cie przy bli żyć syl wet kę mo je go śp. mę ża, a Wa sze -
go ko le gi oraz po in for mo wać o tym smut nym i bo le -
snym dla mnie wy da rze niu.

Z po zdro wie niem i ży cze nia mi wie lu lat ży cia
w zdro wiu i mi ło ści, po wo dze nia w pra cy i ży ciu
oso bi stym, po grą żo na w głę bo kiej ża ło bie

Ja dwi ga Fe li ga
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17 mar ca 2022 ro ku, w dniu swo ich imie nin,
zmarł prze żyw szy 84 la ta, płk w st. spocz. prof. dr
hab. n. med. Zbi gniew Mie czy sław Du mań ski, Ko -
men dant Cen tral ne go Szpi ta la Kli nicz ne go Woj sko -
wej Aka de mii Me dycz nej w la tach 1991–1996.

Pro fe sor Zbi gniew Du mań ski uro dził się 7 kwiet -
nia 1938 w Wej he ro wie. W 1963 ro ku ukoń czył stu -
dia na Wy dzia le Le kar skim Woj sko wej Aka de mii
Me dycz nej. Po od by ciu dwu let nie go sta żu po dy plo -
mo we go w 1965 ro ku roz po czął pra cę ja ko asy -
stent, a na stęp nie star szy asy stent w Ka te drze
Ana to mii Pa to lo gicz nej WAM. Tam uzy skał I i II sto -
pień spe cja li za cji z ana to mii pa to lo gicz nej, a 27
kwiet nia 1972 ro ku sto pień dok to ra na uk me dycz -
nych po obro nie rozpra wy pt.: „Ba da nia pa to mor fo -
lo gicz ne, mor fo lo gicz ne i bio che micz ne od czy nu
oko licz nych wę złów chłon nych po al lo tran splan ta -
cji skó ry u kró li ków”, któ rej pro mo to rem był ppłk
doc. dr hab. An drzej Ku lig. W dru giej po ło wie 1972
ro ku prze niósł się do In sty tu tu Kształ ce nia Po dy plo -
mo we go WAM w War sza wie ścią gnię ty tam przez
płk. prof. dr. hab. med. Edwar da Wa niew skie go i roz -
po czął dzia łal ność na sta no wi sku ad iunk ta w Za kła -
dzie Pa to mor fo lo gii IKP WAM. W 1982 ro ku na
pod sta wie ca ło ści do rob ku na uko we go i roz pra wy
pt.: „Kom pu te ro wy Sys tem prze twa rza nia biop syj -
nych da nych pa to mor fo lo gicz nych (SIN-PAT) – no -
we na rzę dzie po znaw cze w pa to mor fo lo gii” uzy skał
sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go nauk medycznych.
Po sta no wie niem Pre zy den ta RP Woj cie cha Ja ru zel -
skie go z dnia 26 paź dzier ni ka otrzy mał ty tuł pro fe -
so ra na uk me dycz nych. W 1986 ro ku, po przej ściu
na eme ry tu rę płk. prof. dr. hab. n. med. Edwar da
Wa niew skie go, zo stał kie row ni kiem Za kła du Pa to -
mor fo lo gii CSK WAM, a pięć lat póź niej, w 1991 ro -
ku roz ka zem Mi ni stra Obro ny Na ro do wej, zo stał
po wo ła ny na sta no wi sko Ko men dan ta Cen tral ne go
Szpi ta la Kli nicz ne go WAM. Funk cję tę peł nił
do 1996 ro ku, kie dy po że gnał się z mun du rem prze -
cho dząc w stan spo czyn ku. W swo jej dzia łal no ści
na uko wej zaj mo wał się za rów no pa to mor fo lo gią kli -
nicz ną, zna ko mi cie współ pra cu jąc z kli ni cy sta mi,
jak i do świad czal ną. Sto so wał no wo cze sne i wte dy
jesz cze no wa tor skie me to dy ba dań ilo ścio wych
w pa to mor fo lo gii. Je go pio nier skim osią gnię ciem

by ło opra co wa nie kom pu te ro we go sys te mu prze -
twa rza nia da nych dla po trzeb za rów no dia gno sty ki
pa to mor fo lo gicz nej, jak i kli ni ki, a tak że dy dak ty ki.
Był zresz tą zna ko mi tym dy dak ty kiem ce nio nym
przez stu den tów, cze go by łem świad kiem, gdyż
czę sto pro wa dzi li śmy ćwi cze nia z hi sto pa to lo gii dla
są sied nich grup pod cho rą żych.

Do wo dem ak tyw no ści na uko wej pro fe so ra
Zbigniewa Du mań skie go jest 205 pu bli ka cji, w któ -
rych jest au to rem lub współ au to rem, był tak że
współ twór cą pa ten tu „Urzą dze nia do ba dań śród o -
pe ra cyj nych”. Był rów nież opie ku nem dwóch ha bi li -
ta cji i pro mo to rem trzech dok to ra tów, a tak że
kie ro wał sze ścio ma spe cja li za cja mi. Czyn nie uczest -
ni czył w pra cach Pol skie go To wa rzy stwa Pa to lo gów
od ro ku 1963, ja ko se kre tarz Ko mi sji Dy dak tycz nej
ZG w la tach 1971–1974 i se kre tarz Od dzia łu War -
szaw skie go (1983–1986). Z in nych pól Je go ak tyw -
no ści war to wy mie nić funk cję se kre ta rza Ko mi sji
Za sto so wań In for ma ty ki w Me dy cy nie przy Wy dzia -
le VI PAN (1983–1986). W la tach 1991–1997 był rów -
nież za stęp cą Prze wod ni czą ce go Ko mi te tu
Re dak cyj ne go cza so pi sma „Le karz Woj sko wy”
(1991–1997). Tak ak tyw na i twór cza dzia łal ność Pro -
fe so ra nie po zo sta ła nie zau wa żo na. Za swo ją dzia -
łal ność na uko wą otrzy mał wie le na gród i wy róż nień:
w 1980 ro ku otrzy mał na gro dę I stop nia Mi ni stra
Obro ny Na ro do wej za cykl prac po świę co nych za -
sto so wa niu la se rów w me dy cy nie, w 1981 ro ku na -
gro dę I stop nia Mi ni stra Na uki, Szkol nic twa
Wyż sze go i Tech ni ki za cykl prac z za kre su krio bio -
lo gii, w 1982 ro ku na gro dę Se kre ta rza Na uko we go
PAN za sys tem kom pu te ro wy SINPAT. Zo stał rów -
nież lau re atem 7 na gród I, II i III stop nia Rek to ra Woj -
sko wej Aka de mii Me dycz nej za osią gnię cia
na uko we i dy dak tycz ne oraz Na gro dy Pol skie go

płk w st. spocz. prof.
dr hab. n. med.

Zbigniew Mieczysław
Dumański
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Śp.
lek. Zygmunt Mączka

17.02.1957–05.12.2021

Śp.
lek. Andrzej Płoński

15.04.1937–8.02.2022

Śp.
lek. dent. Jerzy Tomaszewski

6.05.1943–12.03.2022

Śp.
dr n. med.

Wojciech Pluciński
25.02.1941–8.04.2022

Towarzystwa Pa to lo gów. Zo stał rów nież uho no ro wa -
ny od zna cze nia mi pań stwo wy mi – Krzy żem Ka wa -
ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski (1988) i Zło tym
Krzy żem Za słu gi (1980), od zna cze nia mi re sor to wy -
mi MON, naj mil szym od zna cze niem dla na uczy cie -
la – Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej, Od zna ką
ho no ro wą PCK III stop nia, a tak że od zna cze nia mi
ho no ro wy mi in nych in sty tu cji. Szcze gól ną wy mo wę
mia ło wy róż nie nie Krysz ta ło wym Ser cem PCK.

Zna łem Zbysz ka od 1967 ro ku. Przez pięć lat
pra co wa li śmy w jed nym po ko ju w Za kła dzie Ana to -
mii Pa to lo gicz nej WAM przy pla cu 9 Ma ja, ma jąc
oka zję do roz mów i dys ku sji nie tyl ko na te ma ty na -
uko we. Na tym sa mym po sie dze niu Ra dy Wy dzia łu
Le kar skie go WAM od by ły się obro ny na szych dok -
to ra tów – by li śmy pierw szy mi dok to ran ta mi pro fe -
so ra (wów czas do cen ta) An drze ja Ku li ga. Zda rza ły
się też mi łe spo tka nia po za miej scem pra cy. Po mo -
im prze nie sie niu do War sza wy w 1986 ro ku na sze
kon tak ty od no wi ły się. Mo gę za tem po dzie lić się
mo imi re flek sja mi. Zby szek był nie tyl ko świet nym
spe cja li stą, na ukow cem i dy dak ty kiem, był też zna -

ko mi tym ko le gą. Ni gdy nie sły sza łem, aby o kimś
źle mó wił. Miał du żo przy ja ciół. Był opty mi stą, choć
Je go ży cie nie za wsze by ło usła ne ró ża mi. Ko chał
ży cie i po tra fił mą drze ko rzy stać z je go uro ków.
Był bar dzo uczyn ny i życz li wy dla lu dzi. Wiel ka
szko da, że okrut na cho ro ba wy łą czy ła Go z ak tyw -
no ści, rów nież za wo do wej.

Że gnaj Zbysz ku! Znam wie le osób, któ re za cho -
wa ją Cię na za wsze w życz li wej pa mię ci. Spo czy waj
w po ko ju! Cześć Two jej pa mię ci!

płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med.
Krzysz tof Cho mi czew ski

PS Oprócz wspo mnień wła snych wy ko rzy sta łem
da ne za war te w dwóch źró dłach:
• Kto jest kim w Polskiej Medycynie,

Wydawnictwo Interpress, Warszawa, 1987;
Miłkowski Jerzy. Wojskowa Akademia
Medyczna

• Pamiętnik Akademicki, Wydawnictwo
Spartacus, 1997

Spro sto wa nie
We wspomnieniu o płk. w st. spocz. prof. dr. hab. n. med. Te les fo rze Pie cu chu, za miesz czo nym w nu -

me rze 5. Skal pe la, zo sta ł błęd nie podany rok uro dze nia (1940), za co prze pra sza my. Prawidłowy rok
urodzenia to 1928.

Re dak cja Skal pe la

Śp.
prof. dr hab. n med.
Zbigniew Dumański

7.04.1938–17.03.2022
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