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A ile trze ba…?
Sło wa Jac ka Kleyf fa wciąż mi

to wa rzy szą w dro dze przez ży cie
i ni gdy nie zwąt pi łem w ich sens;
tym, co nie zna ją po le cam po -
znać, a tym co już po zna li,
po pro stu za śpie wać:
A ile wde chów do wzię cia
i do od da nia
A ile słów do pad nię cia i do po -
wsta nia…

Ko ło hi sto rii le kar skie go sa mo -
rzą du wy ko na ło ko lej ny ruch
w swej dro dze, od by ły się wy bo ry
or ga nów cen tral ne go sa mo rzą du
i ma my już no we skła dy Na czel nej
Izby Le kar skiej, Na czel ne go
Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za -
wo do wej, Na czel ne go Są du Le -
kar skie go, człon ków Kra jo wej
Ko mi sji Re wi zyj nej i Kra jo wej Ko -
mi sji Wy bor czej. Każ dy z or ga nów
ma u sie bie na szych, i tak:
• w NRL – Prezesa (z urzędu)

i Wiceprezesa Mariusza
Goniewicza (już z wyboru)

• u Naczelnego Rzecznika OZ
– Zastępcę NROZ Janusza
Małeckiego (ze wskazania)

• w Naczelnym Sądzie
Lekarskim – Sędziego
Jerzego Kruszewskiego (ze
wskazania)

• w Krajowej Komisji
Rewizyjnej – Zbigniewa
Kopocińskiego (z wyboru)

• w Krajowej Komisji
Wyborczej – Artura Płachtę
(z wyboru),
co pa trząc na moc na szej izby

w świe cie izb da je cał kiem nie złą
re pre zen ta cję. Oczy wi ście to
jesz cze nie ko niec, bo 2–3.06 zo -
sta ną wy bra ne ko mi sje pro ble -
mo we w Na czel nej RL i kto wie
co tam się jesz cze wy da rzy…

Sło wa w dal szej czę ści pio sen -
ki „A ile” po ka zu ją si łę i na dzie ję,
los i je go ko le je, smak zwy cię stwa
z go ry czą po raż ki, a tak też się
czu ję po tych wy bo rach. Wy bor -
cze ukła dan ki spo wo do wa ły zmia -
nę na sta no wi sku Pre ze sa
Na czel nej RL i po ka za ły, że nie za -
wsze war to ufać licz bom i cza sa -
mi war to o pew nych rze czach
po my śleć wcze śniej, a nie trwać
w pew no ści sie bie i za du fa niu.
Cze ka my na obie ca ny przez no -
we go Pre ze sa „Sa mo rząd Przy -
szło ści”, zo ba czy my czym mo że
się stać i na co go bę dzie stać
w trud nej wal ce o do bre imię le ka -
rzy, o za sa dę „no fault”, o wspar -
cie izb okrę go wych i in ne
za ło że nia pro gra mo we. Po zo sta je
nam po pa trzeć na otwar cie i póź -
niej szą re ali za cję, by na ko niec
po wie dzieć – spraw dzam. Bądź -
my do brej my śli, to jest nam bar -
dzo po trzeb ne w tych cza sach.

W na szej Woj sko wej Izbie Le -
kar skiej, już z Wo ro ni cza (hur ra!),
pa trzy my na ota cza ją cy świat spo -
koj niej szym okiem, to wresz cie
nasz dom i miej sce, do któ re go
każ dy WIL-czło wiek ma za wsze

drzwi otwar te, a we wnątrz lu dzi,
któ rzy wie dzą po co przy cho dzą
do pra cy i ro bią to w spo sób ab -
so lut nie za an ga żo wa ny, o czym
prze ko ny wa li nas wie lo krot nie
w ostat nim okre sie. Bar dzo im
dzię ku ję za tę pra cę i prze pro -
wadz kę. Do koń ca ro ku chce my
do koń czyć ada pta cję lo ka lu
na na sze usta lo ne po trze by
i przy ostat nim w tym ro ku po sie -
dze niu Okrę go wej RL WIL uro czy -
ście za mknąć ten ko lej ny trud ny
rok i otwo rzyć po dwo je biu ra urzą -
dzo ne we dług na sze go pro jek tu.

Za chwi lę czas urlo pów, czas
od po czyn ku od cięż kiej pra cy
w ab so lut nie cięż kich wa run kach,
czas zro bie nia re se tu przed ko lej -
ną fa lą przy jęć, kon sul ta cji czy
za bie gów, czas dla nas sa mych,
dla na szych bli skich i re ali za cję
ma rzeń. Nie bój my się od po czy -
wać, pa cjen ci nie uciek ną, a je śli
sa mi nie na ła du je my aku mu la to -
rów, nie da my ra dy żyć na peł nej
pe tar dzie w nie skoń czo ność.
Prze cią że nie pra cą to szyb ki krok
do wy pa le nia i de gra da cji sa me -
go sie bie, nie po zwól my na to.
Urlop.

Za koń czę tra dy cyj nie cy ta -
tem, na cza sie, oczy wi ście
z prze past nych cze lu ści In ter ne -
tu. Dzi siej szy z za so bów ame ry -
kań skie go pi sa rza i fi lo zo fa
Pren ti ce’a Mul for da:

Zdo by wać ma ją tek za ce nę
zdro wia zna czy to sa mo, co od -
ciąć so bie no gi by ku pić za nie
pa rę bu tów.

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

Szpalta Prezesa
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Ot to von Bi smarck, nie miec ki kanc lerz i bar dzo
spraw ny eu ro pej ski po li tyk, w Pol sce z oczy wi -

stych wzglę dów nie da rzo ny sym pa tią ze wzglę du
na za cie kłe zwal cza nie pol sko ści na te re nie za bo ru
pru skie go, miał po noć wy po wie dzieć zda nie, któ re -
go sens spro wa dza się do te go, iż lu dzie dla wła snej
hi gie ny psy chicz nej nie po win ni wie dzieć jak ro bi się
kieł ba sę (pa rów ki) i po li ty kę. Trud no nie po dzie lać
tej opi nii, szcze gól nie że ję zyk i oby cza je par la men -
tar ne, nie gdyś sy no nim do bre go wy cho wa nia i kla -
sy, obec nie sta no wią ra czej po wód do wsty du i nie
po win ny być wzo rem dla in nych śro do wisk. Z bó lem
trze ba przy znać, że spo sób pro wa dze nia de ba ty
(w nie któ rych przy pad kach moż na by śmia ło użyć
sło wa ja zgo tu) przez współ cze snych po li ty ków prze -
nik nął nie ste ty w pew nym stop niu do śro do wi ska
me dycz ne go, gdzie część de le ga tów (na szczę ście
na ra zie bar dzo nie licz na) pre zen to wa ła bar dziej po -
ziom za cie trze wio nych apa rat czy ków par tyj nych niż
przed sta wi cie li sa mo rzą du le kar skie go. Szcze gól nie
go rą cy prze bieg mia ła dys ku sja pod czas wy bo rów
no we go pre ze sa NRL, gdzie wy stą pie nia kil ku młod -

szych wie kiem de le ga tów bu dzi ły nie smak du żej
czę ści sa li, nie ty le do ty czą cy po ru sza nych kwe stii
me ry to rycz nych, ile ła god nie mó wiąc nie zbyt
grzecz ne go sty lu i spo so bu pre zen ta cji swo ich po -
glą dów oraz nie do pusz czal nych ata ków ad per so -
nam. Na to miast na le ży z sa tys fak cją za uwa żyć,
że obaj kan dy da ci (Łu kasz Jan kow ski, An drzej Ma -
ty ja) na tym tle wy pa dli do brze i mi mo du że go na -
pię cia zwią za ne go z wy bo ra mi nie da li się po nieść
emo cjom oraz za cho wa li kla sę. Tym nie licz nym
młod szym ko le gom, któ rzy wy róż ni li się je dy nie bra -
kiem ogła dy i czer pa niem naj gor szych wzor ców
z uli cy Wiej skiej, na le ża ło by ży czyć, aby sta ra li się
jed nak na śla do wać na szych Pre ze sów, ustę pu ją ce -
go i no wo wy bra ne go, a nie god ne po li to wa nia par -
tyj ne ku rio za. Prze kra cza nie gra nic do bre go sma ku
pod czas kam pa nii wy bor czych pro wa dzi czę sto
do wy ko pa nia głę bo kich ro wów po dzia łu i wza jem -
nych pre ten sji, któ re póź niej trud no zni we lo wać, cze -
go do sko na łym przy kła dem jest pol ska sce na
po li tycz na. Na le ży wy cią gać wnio ski z błę dów in -
nych, by w śro do wi sku le kar skim uni kać ten den cji

Krajowy Zjazd Lekarzy 12–14 maja 2022
– kilka refleksji

Przerwa kawowa, stoją od lewej: Konrad Maćkowiak, Artur Płachta, Piotr Rapiejko, Jacek Woszczyk,
Zbigniew Kopociński, Mariusz Goniewicz, Kazimierz Janicki, Stefan Antosiewicz, Krzysztof Kopociński
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roz ła mo wych, lecz sta rać się in te gro wać. Pe wien
nie po kój bu dzi ry su ją cy się pod czas zjaz du głę bo ki
po dział NIL, cze go od zwier cie dle niem jest po waż ne
ogra ni cze nie licz by de le ga tów kil ku OIL w skła dzie
NRL. Miej my na dzie ję, że po wszyst kich wy bor czych
per tur ba cjach emo cje opad ną i mi mo róż nych ani -
mo zji bę dzie ist nia ło po le współ pra cy wszyst kich le -
kar skich sa mo rzą dow ców w imię do bra wspól ne go.
Z kro ni kar skie go obo wiąz ku na le ży wspo mnieć,
że do skła du NRL wy bra ny zo stał dr hab. n. med.
Ma riusz Go nie wicz, któ ry wraz z Pre ze sem Ar tu rem
Płach tą bę dzie re pre zen to wał WIL w tym sza cow -
nym gre mium. W skład Na czel ne go Są du Le kar skie -
go z na sze go gro na wszedł prof. dr hab. n. med.
Je rzy Kru szew ski, zaś Ko mi sji Re wi zyj nej NIL dr n.
med. Zbi gniew Ko po ciń ski, a za stęp cą Rzecz ni ka
Od po wie dzial no ści Za wo do wej zo stał dr n. med.
Janusz Ma łec ki, tak że re pre zen tu ją cy WIL. War to
rów nież pod kre ślić, że przez ca ły czas zjaz du w je -
go Pre zy dium za sia dał dr n. med. Ste fan An to sie -
wicz, któ ry czu wał nad pra wi dło wym prze bie giem
wszyst kich prac i dzia łań.

Nie skrom nie trze ba przy znać, iż po mysł ni żej
pod pi sa nych, by za pro jek to wać, za mó wić i do star -
czyć wszyst kim de le ga tom na szej izby na szyw kę
w bar wach woj sko wej służ by zdro wia z lo go WIL
do przy cze pie nia na kie sze ni ma ry nar ki, był strza -
łem w dzie siąt kę. Był to czyn nik in te gru ją cy i wy róż -
nia ją cy na szą sto sun ko wo ma łą grup kę, do sko na le
przyj mo wa ny tak że przez de le ga tów in nych ośrod -
ków, z któ rych wie lu do py ty wa ło się o na sze na szyw -
ki, usi ło wa ło je od nas po zy skać, mie li śmy na wet
de kla ra cję zmia ny „barw” przez jed ne go z le ka rzy.
Przy go to wa li śmy na szyw ki dla wszyst kich de le ga -
tów, na to miast nie mie li śmy do dat ko wych eg zem -
pla rzy, to też nie mo gli śmy ob da ro wać in nych
człon ków WIL obec nych na zjeź dzie, w tym m.in.
prof. dr. hab. n. med. Je rze go Kru szew skie go i dr. n.
med. Ja nu sza Ma łec kie go, któ rzy tak że bar dzo po -
zy tyw nie oce ni li nasz po mysł. Wszyst ko to spra wi ło
nam du żą przy jem ność i sa tys fak cję, a za cho wa ne
fo to gra fie niech bę dą do wo dem, iż war to by ło to zro -
bić, aby de le ga cja WIL pre zen to wa ła się oka za le.

Zjazd był tak że oka zją do spo tka nia wie lu wspa -
nia łych osób, któ rych do ko na nia, nie tyl ko na ni wie
za wo do wej, są sze ro ko zna ne i ce nio ne. Mie li śmy
za szczyt oso bi ście po znać dr. Mie czy sła wa Chru -
ście la z OIL w Szcze ci nie, zna ko mi te go gi ne ko lo ga,
ale tak że wy bit ne go ar ty stę ma la rza i rzeź bia rza,
autora m.in. ga le rii por tre tów Rek to rów PAM, o któ -
rym prof. Je rzy Woy -Woj cie chow ski (tak że obec ny
na zjeź dzie) po wie dział nie gdyś: „Ma gni fi cen cje.
Uchyl cie bi re ty. To jest ge niusz.”. Cóż rzec, wiel kość
idzie zwy kle w pa rze ze skrom no ścią, uj mu ją cym

spo so bem by cia, roz le głą wie dzą god ną praw dzi -
we go hu ma ni sty, cze go mo gli śmy oso bi ście do -
świad czyć pod czas mi łej po ga węd ki z „Ma la rzem
z Bo żej Ła ski”, jak żar to bli wie okre śla swo ją oso bę
szcze ciń ski ar ty sta.

Swo ją zna ko mi tą re pre zen ta cję mia ła tak że szcze -
gól nie nam bli ska gru pa le ka rzy hi sto ry ków - me dy cy ny,
wśród któ rych nie za bra kło jed ne go z naj wy bit niej szych
przed sta wi cie li tej dzie dzi ny na uki czy li prof. dr. hab. n.
med. An drze ja Kierz ka, obec ni by li tak że dr hab. n. med.
Bar ba ra Bru zie wicz -Mi kła szew ska, dr hab. n. med.
Krzysz tof Sie mia no wicz, dr n. med. Ka zi mierz Ja nic ki,
dr n. med. Jan Zyg munt Tru se wicz, dr n. med. Ja cek
Ko tu ła, dr n. med. Mie czy sław Dzie dzic i wie lu in nych.

Wiel kie za in te re so wa nie bu dzi ła obec ność na sze -
go zna ko mi te go Ko le gi, dr. Mar ka Po sob kie wi cza,
byłego Głów ne go In spek to ra Sa ni tar ne go (GIS), a jed -
no cze śnie uta len to wa ne go ar ty sty (ra per GISU-u),
który w dość nie kon wen cjo nal ny a jed no cze śnie sku -
tecz ny spo sób do cie ra z proz dro wot nym prze ka zem
do ty się cy ro da ków. Ilość de le ga tów z ca łej Pol ski, któ -
ra chcia ła zro bić so bie pa miąt ko wą fo to gra fię z naj -
bar dziej zna nym i cha rak ter nym GIS, by ła na praw dę
im po nu ją ca, a jed no cze śnie uka zu ją ca wiel ką sym pa -
tię, ja ką cie szy się w le kar skim śro do wi sku Ma rek, co
z du mą za uwa ża my i pod kre śla my.

Pod wzglę dem lo gi stycz nym zjazd był przy go to -
wa ny do brze, miej sce ob rad (Ho tel Air Port Okę cie)
speł nia ło nie zbęd ne stan dar dy tak pod wzglę dem
za kwa te ro wa nia, jak i głów nej au li oraz ku lu arów.
Pew nym man ka men tem by ły ogrom ne ko lej ki two -
rzą ce się pod czas po bie ra nia kart do gło so wa nia
i sa mych gło so wań, co znacz nie wy dłu ża ło czas ob -
rad i utrud nia ło trzy ma nie się za pla no wa ne go har -
mo no gra mu. W ostat nim dniu ob ra dy za czę ły się
z po nad go dzin nym opóź nie niem z po wo du bra ku
kwo rum, przy czym na le ży z sa tys fak cją pod kre ślić,
iż w od róż nie niu od de le ga cji nie któ rych OIL, de le -
ga ci WIL by li punk tu al nie na miej scu od po cząt ku
za pla no wa ne go po sie dze nia. Na su wa się tu taj ge -
ne ral na re flek sja, iż spraw ność spo so bu or ga ni za -
cji i pro wa dze nia na sze go zjaz du WIL mo gła by być
wzo rem dla or ga ni za to rów KZL, co z du mą na le ży
pod kre ślić.

Na ko niec wy pa da ży czyć dr. Łu ka szo wi Jan -
kow skie mu, no we mu Pre ze so wi NRL, by zdo łał
udźwi gnąć cią żą ce na nim brze mię od po wie dzial -
no ści za ca ły sa mo rząd le kar ski, i do pro wa dził
do zni we lo wa nia po dzia łów okre su wy bor cze go,
gdyż w dzi siej szych bar dzo trud nych cza sach
potrzebne jest jak ni gdy współ dzia ła nie wszyst kich
le ka rzy dla do bra pol skiej służ by zdro wia.

Dr n. med. Zbigniew Kopociński
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Od re dak cji…
Ma jąc moż li wość uczest ni cze nia w XV KZL, ja ko

de le gat WIL, trud no nie zgo dzić się z re flek sja mi po -
zjaz do wy mi ko le gów Ko po ciń skich. Zjazd pękł
na dwie czę ści nim się za czął i sta ło się to na dłu go
przed je go roz po czę ciem. Ma nie ry sto so wa ne przez
po li ty ków i zwy kłych han dla rzy prze nio sły się żyw cem
do sal NIL, a póź niej w ku lu ary Zjaz du i na sa lę ob rad.
No cóż, po li ty ka jak wi dać ma swo je pra wa. No wy Pre -
zes za po wie dział ewo lu cję, a nie re wo lu cję. Czas po -
ka że co uda mu się zre ali zo wać ze swo je go pro gra mu
„Sa mo rząd przy szło ści”. Spo sób doj ścia do wła dzy
oraz pierw sze dzia ła nia bu dzą ra czej nie smak i jed nak
przy po mi na ją re wo lu cję, a nie ewo lu cję.

Za bra kło mi w pro gra mach kan dy da tów na pre -
ze sa (An drzej Ma ty ja, Łu kasz Jan kow ski) de kla ra cji
pod ję cia pró by zmia ny nie któ rych za pi sów ar cha -
icz nej i nie idą cej z du chem cza su Usta wy o Izbach
Le kar skich oraz rów nie jaw nie nie spra wie dli wej or -
dy na cji wy bor czej. Mo że wte dy nie by ło by gło so wa -
nia swój prze ciw swo je mu, nie by ło by róż nych list
nie sy gno wa nych przez au to rów, a nie któ re izby
i za wo dy mia ły by swo ich przed sta wi cie li w NRL.

Obec na Na czel na Ra da Le kar ska dla śro do wi -
ska np. le ka rzy den ty stów jest zu peł nie nie re pre -
zen ta tyw na, a to dzię ki już wspo mnia nej or dy na cji
wy bor czej, we wnątrz izbo wej grze po li tycz nej i ob -
rot no ści lub jej bra ku, pre ze sów izb okrę go wych.

Na uwa gę za słu gu je fakt zmniej sze nia z 15%
na 10% od pi su ze skła dek z izb okrę go wych do NIL,
ale na le ży tak że spo dzie wać się pod nie sie nia kwo -
ty skład ki człon kow skiej, co już chcia no zro bić rę -
ko ma sta rej NRL tyl ko się nie uda ło.

I na ko niec… 26.05.2022 r. od by ło się w Sej mie
po sie dze nie Pod ko mi sji Zdro wia ds. Zdro wia Pu -
blicz ne go po świę co ne w ca ło ści le cze niu sto ma to -
lo gicz ne mu. Przed sta wi cie lem NRL w tym

po sie dze niu zo stał ko le ga, któ ry oprócz te go że zo -
stał człon kiem te go gro na, nie peł nił żad nych obo -
wiąz ków i nie był w te ma cie po sie dze nia zu peł nie
zo rien to wa ny. Do 2.06.2022 r. obo wiąz ki Wi ce pre -
ze sa NRL i Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Sto ma to lo -
gicz nej peł nił ko le ga ze „sta re go roz da nia”,
do sko na le zna ją cy się na po ru sza nych spra wach,
ale de le go wa ny na po sie dze nie Pod ko mi sji nie zo -
stał. O po sie dze niu do wie dział się od dzien ni ka rzy.
Czy li jed nak re wo lu cja. W oby cza jach tak że.

lek. dent. Ja cek Wosz czyk

Prze pro si ny
Re dak cja Skal pe la prze pra sza Dy rek to ra Woj -

sko we go In sty tu tu Me dycz ne go, gen. dyw. prof. dr.

hab. n. med. Grze go rza Gie le ra ka za nie pra wi dło -
wo za pi sa ne Je go na zwi sko w re la cji z XL Spra woz -
daw czo -Wy bor cze go Zjaz du Le ka rzy Woj sko wej
Izby Le kar skiej w nr 5 Skal pe la.
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nr i rodzaj posiedzenia nr uchwały Data posiedzenia Uchwała w sprawie

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 51/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie dokonania wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 52/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie dokonania wpisu
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 53/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie dokonania wpisu
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 54/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie dokonania wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie w miejscu
wezwania

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 55/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie dokonania wpisu
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w miejscu wezwania

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 56/22/IX 20 maja 2022 r.
w sprawie dokonania wpisu

do rejestru indywidualnych praktyk
lekarskich

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 57/22/IX 20 maja 2022 r.
w sprawie dokonania wpisu
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 58/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 59/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 60/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 61/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

Wykaz uchwał:
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nr 4 – Rada Lekarska nr 2 62/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 63/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 64/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 65/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 66/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 67/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 68/22/IX 20 maja 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian

do rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 69/22/IX 20 maja 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian

do rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 70/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 71/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 72/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłacznie w miejscu wezwania

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 73/22/IX 20 maja 2022 r.
w sprawie wykreślenia wpisu

z rejestru indywidualnych praktyk
lekarskich

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 74/22/IX 20 maja 2022 r.
w sprawie wykreślenia wpisu

z rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich
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nr 4 – Rada Lekarska nr 2 75/22/IX 20 maja 2022 r.
w sprawie wydania kolejnego

dokumentu „Prawo wykonywania
zawodu lekarza”

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 76/22/IX 20 maja 2022 r.
w sprawie wydania kolejnego

dokumentu „Prawo wykonywania
zawodu lekarza”

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 77/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie wpisania lekarza dentysty
na listę członków okręgowej izby

lekarskiej i wpisu do rejestru
okręgowej izby lekarskiej w związku
z przeniesieniem z innej okręgowej

izby lekarskiej

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 78/22/IX 20 maja 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu
pomocy naukowych

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 79/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie potwierdzenia spełnieia
warunków kształcenia

podyplomowego lekarzy i lekarzy
dentystów i wpisu organizatora

kształcenia do rejestru podmiotów
uprawnionych do prowadzenia

kształcenia podyplomowego lekarzy
i lekarzy dentystów

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 80/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie przyznania wsparcia
finansowego

na organizację XV Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej Wojskowych

Lekarzy Dentystów

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 81/22/IX 20 maja 2022 r. w sprawie przyznania zapomogi
losowej dla lekarza, członka WIL

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 82/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie upoważnienia Prezydium
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby
Lekarskiej do działania w imieniu
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby

Lekarskiej

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 83/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie składu, zasad działania
i zadań Komisji ds. Rejestru Lekarzy,

Prawa Wykonywania Zawodu
i Praktyk Lekarskich

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 84/22/IX 20 maja 2022 r. w sprawie składu, zasad działania
i zadań Komisji Budżetowej

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 85/22/IX 20 maja 2022 r.
w sprawie składu, zasad działania

i zadań Komisji Kształcenia
i Doskonalenia Zawodowego

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 86/22/IX 20 maja 2022 r.
w sprawie składu, zasad działania

i zadań Komisji
Organizacyjno – Legislacyjnej

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 87/22/IX 20 maja 2022 r. w sprawie składu, zasad działania
i zadań Komisji Stomatologicznej

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 88/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie składu, zasad działania
i zadań Komisji ds. opiniowania
kandydatów na stanowiska lub

funkcje w służbie zdrowia
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nr 4 – Rada Lekarska nr 2 89/22/IX 20 maja 2022 r. w sprawie składu, zasad działania
i zadań Komisji Etyki

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 90/22/IX 20 maja 2022 r. w sprawie składu, zasad działania
i zadań Komisji Historycznej

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 91/22/IX 20 maja 2022 r. w sprawie składu, zasad działania
i zadań Komisji Kultury i Sportu

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 92/22/IX 20 maja 2022 r.
w sprawie składu, zasad działania

i zadań Komisji Emerytów
i Rencistów

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 93/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie powołania zespołu
roboczego do opracowania projektu
uchwały zmieniającej uchwałę Rady
Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

nr 949/19/VIII z dnia 16.04.2019
w sprawie zasad i trybu zwrotu
kosztów podróży oraz innych

uzasadnionych wydatków
poniesionych przez członków
samorządu lekarzy w związku

z wykonywaniem czynności na rzecz
Wojskowej Izby Lekarskiej w sprawie

w sprawie zasad i trybu zwrotu
kosztów podróży oraz innych

uzasadnionych wydatków
poniesionych przez członków
samorządu lekarzy w związku

z wykonywaniem czynności na rzecz
Wojskowej Izby Lekarskiej

nr 4 – Rada Lekarska nr 2 94/22/IX 20 maja 2022 r.

w sprawie powołania zespołu
roboczego do opracowania

projektów regulaminu
organizacyjnego oraz regulaminu
wynagradzania osób funkcyjnych

oraz pracowników Biura Wojskowej
Izby Lekarskiej
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Wstęp
Po stę pu ją ca in for ma ty za cja ochro ny zdro wia

pro wa dzi do cią głe go zwięk sza nia obo wiąz ka mi
biu ro kra tycz ny mi le ka rzy i le ka rzy den ty stów. Obo -
wiąz ko we po sia da nie sys te mów po zwa la ją cych
na re je stro wa nie wi zyt do sys te mu P1, obo wią zek
spra woz daw czo ści z dzia łal no ści (MZ-88, MZ-89),
a tak że ak tu ali za cje wpi su do RPWDL są przez nie -
któ rych le ka rzy po mi ja ne, ze wzglę du na brak wie -
dzy o kon se kwen cjach ta kich dzia łań.

Z ra cji peł nio nej w WIL funk cji, chciał bym ni niej -
szy ar ty kuł po świę cić spra wie RPWDL, któ re po wi -
nien po sia dać i ak tu ali zo wać każ dy le karz
po sia da ją cy wła sną dzia łal ność go spo dar czą.

Czym jest RPWDL
Re jestr Pod mio tów Wy ko nu ją cych Dzia łal ność

Lecz ni czą jest sys te mem, w któ rym obo wiąz ko wo
re je stru ją się wszyst kie pod mio ty i prak ty ki le kar skie,
pie lę gniar ki, po łoż ne, fi zjo te ra peu ci. Pro wa dzo ny
jest zgod nie z usta wą o dzia łal no ści lecz ni czej
z dnia 15 kwiet nia 2011 o dzia łal no ści lecz ni czej
(Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) i jest obo wiąz -
ko wy dla każ de go pod mio tu i prak ty ki.

Ak tu ali za cje
Nie ste ty w wie lu przy pad kach, po jed no ra zo wym

za ło że niu kon ta i re je stra cji dzia łal no ści go spo dar -
czej za po mi na się o je go ist nie niu i ko niecz no ści je -
go ak tu ali za cji.

Brak ta kiej ak tu ali za cji, w świe cie cią głych rosz -
czeń, po zwów są do wych i kon tro li, skut ko wać mo -
że pro ble ma mi, szcze gól nie w przy pad ku
wy stą pie nia zda rzeń nie po żą da nych, po wi kłań sto -
so wa ne go le cze nia i zwy kłych pró bach wy łu dzeń
od szko do wań od nie któ rych pa cjen tów.

Teo re tycz nie, brak pra wi dło we go wpi su KAŻDEGO
miej sca udzie la nia świad czeń, skut ku je nie moż li wo -
ścią praw ne go wy ko ny wa nia w tym miej scu dzia łal no -
ści lecz ni czej. Im pli ku je to rów nież trud ność
w po ten cjal nej obro nie, w przy pad ku spra wy są do wej.

Po za tym, brak ak tu ali za cji re je stru w cią gu 14
dni od po wsta nia zmian za trud nie nia gro zi od po wie -
dzial no ścią kar ną i ka rą do 21 tys. zł; a tak że, zgod -
nie z li te rą pra wa, eli mi nu je ofe ren ta z prze tar gów

i za mó wień lub mo że być pod sta wą do unie waż nie -
nia po stę po wa nia w przy pad ku zgło sze nia pro te stu
przez prze gra nych, po zo sta łych ofe ren tów.

Zmia na wnio sku – jak jej do ko ny wać
Po za wspo mnia ny mi 14 dnia mi, w cią gu któ rych

po zmia nie za trud nie nia ak tu ali zu je się re jestr, na le -
ży pa mię tać o obo wiąz ko wej opła cie do WIL
(w kwo cie 59 zł w przy pad ku zmia ny, 118 zł w przy -
pad ku do ko ny wa nia wpi su do RPWDL). Po twier dze -
nie uisz cze nia ww. opła ty na le ży do łą czyć
do skła da ne go wnio sku ja ko za łącz nik.

Na uwa gę za słu gu je fakt, iż 18 mar ca 2022 r. na -
stą pi ło wdro że nie no we go wy da nia sys te mu
RPWDL, w związ ku z czym przed roz po czę ciem lo -
go wa nia w no wy spo sób na le ży za ło żyć swo je kon -
to w ePLOZ (elek tro nicz na Plat for ma Lo go wa nia
Ochro ny Zdro wia) i prze pro wa dzić sa mo dziel nie
pro ce du rę mi gro wa nia kon ta.

W przy pad ku do ko na nia zmian w księ dze re je -
stro wej po raz pierw szy, na le ży za lo go wać się
w sys te mie, wy brać za kład kę „Jak uzy skać upraw -
nie nia do ksiąg re je stro wych”, wy peł nić i pod pi sać
„Wnio sek o nada nie upraw nie nia do Re je stru Pod -
mio tów Wy ko nu ją cych Dzia łal ność Lecz ni czą”.

Więk szość kro ków i ak tów praw nych za kła da nia
RPWDL opi sa na jest na stro nie in ter ne to wej WIL,
w za kład ce „PRAKTYKI LEKARSKIE” (https://woj -
sko wa -il.org.pl/? pa ge_id=3259).

Jed nak w tym ar ty ku le po zwo lę so bie przed sta -
wić ak tu ali za cję tych da nych na pod sta wie in struk -
cji z RPWDL i zdjęć wła snych.

RPWDL do stęp ny jest pod ad re sem
(https://rpwdl.ez dro wie.gov.pl/)
1. Po zalogowaniu się do aplikacji klikamy

na zakładkę „Nowy wniosek” i dla wybranej
księgi wybieramy akcję „Wniosek o zmianę”
lub odpowiednio „Wniosek o wykreślenie”.

Wpis do Rejestru Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą
– zapomniany obowiązek
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2. We wniosku nanosimy wszystkie potrzebne
zmiany i dodatkowo weryfikujemy zawartość
każdej z zakładek wniosku, czyli:
a) Wybieramy „Wniosek o zmianę”

b) Na zaznaczonym panelu edytujemy pola
(Koniecznie te oznaczone *)

c) Skupiamy się na prawidłowym wyborze
prowadzonej działalności.
93/94 – w przypadku gdy pracujemy
w podmiocie leczniczym (czyli
Przychodniach/Placówkach/Szpitalach nas
zatrudniających)
95/96 – w przypadku pracy „na wezwanie”
w miejscu przebywania pacjenta, gdzie
adresem wykonywania świadczeń jest miejsce
przyjmowania zgłoszeń – czyli adres
zarejestrowanej praktyki lekarskiej
97/98 – w przypadku posiadania własnego
gabinetu i własnej kasy fiskalnej, adres
w zależności od dokładnej lokalizacji gabinetu

d) Da ne pla ców ki/pla có wek wpi su je my ręcz -
nie, w więk szo ści przy pad ków za zna cza jąc
am bu la to ryj ne świad cze nia zdro wot ne.
Moż li we jest tak że au to uzu peł nia nie po wpi -

sa niu nr REGON pla ców ki (93/94).
3. W dziale załączniki dodajemy skan przelewu

za zmianę rejestru RPWDL.

4. Po zakończeniu pracy nad wnioskiem klikamy
na przycisk „Zakończ i zweryfikuj”.

5. Jeżeli na stronie podsumowującej wniosek
zostaną wyświetlone komunikaty błędów, to
należy powrócić do edycji wniosku i nanieść
kolejne zmiany. W przypadku wystąpienia
ostrzeżeń, można je zignorować, jeżeli dotyczą
danych, co do których nie ma wątpliwości, że
są prawidłowe.

6. Po zweryfikowaniu wniosku można przejść
do procesu podpisywania wniosku, wybierając
stosowną akcję.

7. Podpisany wniosek wysyłamy do Organu
Rejestrowego (akcja: „Wyślij”).

Biu ro Woj sko wej Izby Le kar skiej
Wy cho dząc na prze ciw wszel kim pro ble mom, któ -

re mo gą zda rzyć się w trak cie ak tu ali za cji lub pierw -
szo ra zo wej re je stra cji w RPWDL, do dys po zy cji
Ko le ża nek i Ko le gów po zo sta ją pra cow ni cy biu ra:

Pod su mo wa nie
Mam na dzie ję, że ten krót ki „in struk taż in for ma -

cyj ny” po zwo li Pań stwu na bez pro ble mo we do ko -
na nie ak tu ali za cji zmian miejsc za trud nie nia, tak aby
żad ne go człon ka Woj sko wej Izby Le kar skiej nie
spo tka ły nie przy jem no ści i pro ble my zwią za ne
z bra kiem do peł nie nia obo wiąz ku re je stro we go.

kpt. lek. Adam Dur ma
Członek Komisji ds. Rejestru Lekarzy,

Prawa Wykonywania Zawodu i Praktyk Lekarskich
Wojskowej Izby Lekarskiej

Re jestr le ka rzy Prak ty ki le kar skie

An na Mro czek Pau li na Cie cier ska

tel. 22 346 25 70 tel. 22 346 25 71

a.mro czek@hi po kra tes.org p.cie cier ska@hi po kra tes.org



Aktualności

12 „Skalpel” 7-8/2022

W dniach 3–5.06.2022 ro ku w Ju ra cie, w Ho te lu
Li do od by ła się XV Kon fe ren cja Na uko wo -Szko le -
nio wa Woj sko wych Le ka rzy Den ty stów. Kon fe ren cję
zor ga ni zo wa ła Woj sko wa Izba Le kar ska, Woj sko wy
In sty tut Me dy cy ny Lot ni czej i SPS Me dia No wy Ga -
bi net Sto ma to lo gicz ny. W spo tka niu wzię ło
udział 120 le ka rzy den ty stów z ca łe go kra ju i róż -
nych okrę go wych izb le kar skich.

Ju ra ta po wi ta ła nas pięk ną po go dą, któ ra utrzy -
ma ła się do koń ca kon fe ren cji, a nie któ rzy wy ko rzy -
stu jąc po god ną au rę za wi ta li w ho te lu już
w czwar tek.

W pią tek, 3 czerw ca od by ło się pierw sze spo tka -
nie Ko mi sji Sto ma to lo gicz nej RL WIL.

Kon fe ren cję otwo rzył wi ce pre zes RL WIL, lek.
dent. Ja cek Wosz czyk, któ ry po wi tał przy by łych
uczest ni ków, wy kła dow ców i wy staw ców. Przed sta -
wił tak że krót ko obec ne dzia ła nia WIL, jak i wy ni ki
wy bo rów KZL i NRL.

W tym ro ku wpro wa dzi li śmy pew ną in no wa cję,
po sta no wi li śmy dać wię cej cza su wy kła dow com
i oka za ło się, że tra fi li śmy z po my słem w dzie siąt kę.

Wy kła dy roz po czął dr n. med. Mi chał Pau lo, któ ry
omó wił al go ryt my po stę po wa nie w pla no wa niu kom -
plek so wej opie ki nad pa cjen tem. Na stęp nie uczest ni cy
wy słu cha li wy kła du mgr Re na ty Dzie dzic kiej o za sto so -
wa niu bio ma te ria łów do re ge ne ra cji twar dych tka nek zę -
ba. Pierw szy dzień za koń czy ła pre lek cja tech. dent.
Ad ria na Szy maj dy na te mat obec ne go za sto so wa nia
tech no lo gii cy fro wych CAD/CAM w sto ma to lo gii. Dzień
za koń czy ła uro czy sta ko la cja, a dla chęt nych za chód
słoń ca, któ ry w tym dniu był o godz. 21:17.

Dzień dru gi otwo rzył wschód słoń ca o godz. 4:11.
Uczest nic two w tym wy da rze niu nie by ło obo wiąz -
ko we. Wy kła dy roz po czął lek. dent. Krzysz tof Ada -
mo wicz, oma wia jąc za gad nie nia zwią za ne z oklu zją.

Na stęp nie dr hab. n. med. Ha li na Ey -Chmie lew -
ska przed sta wi ła moż li wo ści we wnątrz ust nych apa -
ra tów or to pe dycz nych w le cze niu bez de chu
noc ne go po wią za ne go z za bu rze nia mi ukła du sto -
ma to gna tycz ne go. Po prze rwie na lunch swój wy -
kład przed sta wił prof. dr hab. n. med. Je rzy
So ko łow ski, któ ry omó wił spo so by na unik nię cie nie -
po wo dzeń w ce men to wa niu prac pro te tycz nych.

XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Wojskowych Lekarzy Dentystów
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Sesje wy kła do wą za mknął lek. dent. Ma riusz Cię cia -
ra, któ ry omó wił nie po wo dze nia i kom pli ka cje w le -
cze niu im plan to lo gicz nym. Dzień za koń czy ła ko la cja
przy gril lu i oczy wi ście, dla chęt nych za chód słoń ca.

Dzień na stęp ny, nie dzie la, to wy jaz dy uczest ni -
ków do do mów. XVI Kon fe ren cja, je śli nie zda rzy się

nic nad zwy czaj ne go, jest pla no wa na na rok 2023.
Wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do or ga ni za cji
tegorocznego spo tka nia, ser decz nie dzię ku je my.

lek. dent. Ja cek Wosz czyk

Tak to już by wa, że je śli na czło wie ka od ma leń -
ko ści, na po dwór ku, w szko le jed nej i w dru giej wo -
ła ją „gru by”, to na ogół gdy jest ofi ce rem star szym
„w sta nie spo czyn ku”, po od słu że niu „we woj sku”
„od gwizd ka do gwizd ka”, na ogół ja kiś Nie miec się
do czło wie ka przy cze pi. Jak nie pod stęp ny Al zhe -
imer, to dru gi z tej pacz ki, a mia no wi cie nie ja ki Graf
Zep pe lin – ten ostat ni ze wzglę du na ob fi te kształ ty
słyn ne go ste row ca, dla nie po zna ki przez kul tu ral -
nych „z uro dze nia” Eu ro pej czy ków zwa ne ru ben -
sow ski mi. Jak zwał, tak zwał, ale ten, ko go to
do ty czy i tak wie o co cho dzi. Tra fia ją się w przy ro -
dzie i to w wiel kiej licz bie lu dzie, któ rym wszyst ko
wy da je się pro ste, re for ma służ by zdro wia, re for ma
szkol nic twa wszel kich stop ni, re pre zen ta cja kra ju

w pił ce noż nej (lub ja kiej kol wiek in nej), rzu ce nie pa -
le nia, nie odwo łal ne po zby cia się 5, 10, 20, 30, 40,
50 ki lo gra mów (nie po trzeb ne skre ślić). Są to fan ta -
ści, teo re ty cy ab so lut ni, lu dzie czę sto z wro dzo ną
nie do wa gą, któ rzy ni gdy nie pa li li  lub ni gdy te go
pa le nia nie pró bo wa li rzu cić Dow cip: „Ja ki to pro -
blem rzu cić pa le nie? Ża den! Rzu ca łam już sie dem
ra zy!”. Jed nym z wy jąt ków po twier dza ją cym tę re -
gu łę jest mój młod szy Ko le ga z Pu ław i z Woj sko -
wej Aka de mii Me dycz nej, Na szej Nie boszcz ki
Aka de mii przy uli cy Źró dło wej 52 w mie ście Ło dzi,
Jan Krzysz tof Pod gór ski, pro fe sor au ten tycz ny,
generał dy wi zji naj praw dziw szy. Ja sio za wziął się
w so bie i od wie lu lat szo ku je spo łecz ność nie tyl ko
swo imi osią gnię cia mi me dycz ny mi, ale i utrwa lo ną

„Die ta – cud!”
Die te ty cy w szo ku! – „Wow!”
(tak się na le ży dzi wić po eu ro pej sku)

„Lu dzie to lu bią, lu dzie to ku pią,
By le na cha ma, by le gło śno, by le głu pio…”

„Lu dzie to lu bią”, Woj ciech Mły nar ski, 1967
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„li nią osy”. No, ale dla te go ta cy Lu dzie zo sta ją i pro -
fe so ra mi i ge ne ra ła mi! A resz ta, ze wzglę du
na własną nie do sko na łość bo ry ka się ze swo imi
pro ble ma mi i bra ka mi cha rak te ru. Je śli cho dzi o pa -
le nie, któ re go do świad cza łem przez wie le lat, pa lić
prze sta łem (pa pie ro sy eks tra moc ne z fil trem i ca ro
oraz faj ka, ty to nie ho len der skie) z dnia na dzień
ćwierć wie ku te mu, bez żad nych obiet nic i zo bo wią -
zań. Po pro stu prze sta łem i sam się te mu do dzi siaj
szcze rze dzi wię! Na to miast „w te ma cie” od zwy cza -
ja nia się od je dze nia nie za no to wa łem dłu go trwa -
łych suk ce sów. Z „efek tem jo -jo” je ste śmy za pan
brat, czy li każ dy wie swo je! Teo re tycz nie przy go to -
wa ny do roz wią za nia pro ble mu je stem zna ko mi cie,
ćwi czy łem to od do mu ro dzin ne go, wraz z mo ją Ma -
mą, Ku ja wian ką z uro dze nia, któ ra tra fi ła na pięk ną
Lu belsz czy znę, a więc pie ro gi, klu chy, na le śni ki, so -
sy, miej sco wa mą ka, miej sco wy cu kier, wte dy jesz -
cze pol ski. Kto wie, co to zna czy, ten wie, in ni nie są
w sta nie te go zro zu mieć! A ku ro pa twy w śmie ta nie,
a za jąc z bu racz ka mi, gdyż Oj ciec po pra cy w szpi -
ta lu al bo był na po lo wa niu, al bo na ry bach, a oko
miał do bre, a wpra wę w ło wie niu ryb ogrom ną. Parę
ra zy ta kie „sko ki na wa gę” uda ły mi się, róż ne by ły
przy czy ny, ale prze cież nie moż na ca łe ży cie być
w okre sie uni tar nym, nie moż na być też na okrą gło
za ko cha nym, al bo ob jeż dżać bez prze rwy ro we rem
Ścia nę Wschod nią, szcze gól nie te raz, bo tro chę
tam tłocz no i nie ko niecz nie bez piecz nie. No i cią gle
czuj ny „efekt jo -jo”. A sił co raz mniej, mo ty wa cja to
nie jest to coś, co moż na ku pić na al le gro. W cu da
ra czej nie wie rzę, cho ciaż są sy tu acje, któ re tyl ko
moż na wy tłu ma czyć cu dem. Ale co to nam, ma lucz -
kim, o ta kich spra wach de li be ro wać! Mój kon takt
z ota cza ją cą mnie rze czy wi sto ścią od by wa się
za po mo cą dwóch wi tryn in ter ne to wych, zgod nych
z mo imi po glą da mi, wy nie sio ny mi z do mu ro dzin -
ne go i ugrun to wa nych przez la ta. Tak, że „nie sie -
dzę, ciem ny, jak ta ba ka w ro gu”, ale en tu zja zmu ję
się ra czej na ło go wym czy ta niem ksią żek. Ale w In -
ter ne cie, oprócz spraw bie żą cych są też i re kla my,
czę sto prze dziw ne, przy go to wy wa ne we dług jed ne -
go wzo ru, cza sa mi są po pro stu kal ka mi po przed -
ni czek. Wi dać, że tłu ma czo ne są z jed ne go
sza blo nu, gdyż po wta rza ją się ta kie sa me błę dy ję -
zy ko we. Czę sto roz po czy na ją się od okrzy ku:
„Ortopedzi w szo ku! Oku li ści w szo ku! Die te ty cy
w szo ku!”, w za leż no ści od te ma tu ogło sze nia.
Ortopedzi są w szo ku po za ży ciu przez pa cjen ta
przez ko lej nych 14 dni cu dow nych ta ble tek od twa -
rza ją cych po wierzch nie sta wów bio dro wych, od da -
la jąc bez ter mi no wo ich ewen tu al ną wy mia nę,
oku li ści są w szo ku, ob ser wu jąc nie sa mo wi tą po -
pra wę ja ko ści wzro ku, bez ko niecz no ści le cze nia

ope ra cyj ne go, die te ty cy nie mo gą na dzi wić się utra -
cie 21 ki lo gra mów wa gi cia ła przez sto so wa nie po -
le ca nych ta ble tek przez sie dem dni, bez ćwi czeń
fi zycz nych oraz bez prze strze ga nia ja kiej kol wiek
die ty. Po pro stu – przed sio nek Ra ju! Na wet ob ja wy
ra do ści są znor ma li zo wa ne, „Wow!” (wy ma wiaj
Łoł!), jak cie szą się Eu ro pej czy cy, zmie nia ne są tyl -
ko imio na „szczę śliw ców”. Oczy wi ście, ce ny są pro -
mo cyj ne, zwrot na leż no ści w przy pad ku bra ku
obie cy wa ne go efek tu (po dob no zna ne są oso by,
któ rym to się uda ło, bez po śred nic twa są du).
Jest cho dzą cy ze gar pro mo cji, któ ra koń czy się za -
wsze za pięć dni, jest i „ko ło szczę ścia”, w któ rym
moż na uzy skać 75% zniż ki. Dziw ne ko ło, któ re za -
trzy mu je się za wsze na 75%! Są też przy pad ki wpi -
sy wa ne od ra zu do Księ gi Gu in nes sa, opi nie
któ re goś „zna ne go pol skie go pro fe so ra”. Pro fe sor
ta ki nie ist nie je, kie ro wa ny przez nie go za kład ist nie -
je w wy obraź ni re kla mo daw cy, są wspa nia łe re la cje
za do wo lo nych pa cjen tów, wszy scy kra jo wi, zdję cia
pań, któ re pra wie znik nę ły po ku ra cji. I tak ty dzień
po ty go dniu, mie siąc po mie sią cu. Okres wy le cze -
nia, nie za leż nie od scho rze nia to oko ło 14 dni, dru -
ga daw ka ta ble tek pod trzy mu je efekt wy le cze nia.

W za sa dzie ca łe, dłu gie i dość ab sor bu ją ce stu -
dia me dycz ne wy da ją się zbęd ne. In te res kwit nie,
nie nie po ko jo ny przez ni ko go. Dwa ra zy na pi sa łem
do re dak cji stro ny in ter ne to wej ma il, py ta jąc, czy nie
ma ją wy rzu tów su mie nie ro biąc lu dzi „w ko nia”, czy
za pie nią dze są w sta nie zro bić wszyst ko? Na od po -
wiedź nie cze ka łem i słusz nie. Por tal al le gro pro wa -
dzi dość do kład ny nad zór nad sprze daw ca mi,
moż na wie lu nie do kład no ści do cho dzić, jest to od -
po wie dzial na fir ma, bar dzo rzad ko zda rza ją się oszu -
stwa. Naj wy raź niej nie do ty czy to ogło szeń ty po wo
ko mer cyj nych na in nych stro nach in ter ne to wych.
Tak więc mot to z pio sen ki Woj cie cha Mły nar skie go
„Lu dzie to ku pią” jest po nad cza so we. Na tym po le -
ga wiel kość au to ra, głos miał „ama tor ski”, bar dzo
cha rak te ry stycz ny, ale tek sty wspa nia łe, do cie ra ją ce
za wsze do isto ty pro ble mu, część we szła do obie go -
wej pol sz czy zny. Ar ty sta ogól nie wy kształ co ny, mó -
wią cy i pi szą cy pięk nym ję zy kiem pol skim.

Pod su mo wa nie, zno wu z Mły nar skie go. W jed -
nej z bal lad, „księ ża go spo dy ni”, Gó ral ka, w środ -
ku Sta nów Zjed no czo nych, pod su mo wu je die tę,
ja kiej do ma ga ły się pol skie ar tyst ki na to ur nee:
„Jeśli cho dzi o „da jet” (die tę – ang), to mniej żryć!”.

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

M.p. 1 stycz nia 2022
W Dniu No we go Ro ku
W Świa to wym Dniu Ka ca
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Hor ka 1945–2022
Pamiętamy o łużyckiej Golgocie
polskiej wojskowej służby zdrowia

Po przy mu so wej prze rwie wy wo ła nej pan de mią
Co vid 19, w tym ro ku moż li we by ło zor ga ni zo wa nie
ko lej ne go już XV Raj du „Szla kiem bi tew, po mni ków,
cmen ta rzy kre so wych żoł nie rzy 2. Ar mii Woj ska Pol -
skie go”, któ ry od wie lu lat od by wa się z ini cja ty wy
żar skie go Kre so we go To wa rzy stwa Tu ry stycz no Kra -
jo znaw cze go im. Or ląt Lwow skich (KTTK) oraz or ga -
ni za cji kom ba tanc kich i sto wa rzy szeń gru pu ją cych
by łych żoł nie rzy jed no stek obec nej 11. Lu bu skiej Dy -
wi zji Ka wa le rii Pan cer nej im. Kró la Ja na III So bie skie -
go, dzier żą cych tra dy cje od dzia łów bi ją cych się
w 1945 r. na Łu ży cach. Dla pol skiej woj sko wej służ -
by zdro wia im pre za szcze gól nie waż na, gdyż przy -
po mi na ją ca o okrut nej zbrod ni do ko na nej
na ko lum nie sa ni tar nej prze wo żą cej ran nych żoł nie -
rzy 9. Dy wi zji Pie cho ty 2. Ar mii Woj ska Pol skie go
(2. AWP). W te go rocz nym raj dzie nie za bra kło człon -
ków KTTK na cze le z pre ze sem Jó ze fem Tar nio wym
oraz An ną Ślaw ską, du żą gru pą przy by li człon ko wie
Sto wa rzy sze nia Tra dy cji 34. Bry ga dy Ka wa le rii Pan -
cer nej pod prze wod nic twem pre ze sa Zbi gnie wa Śli -
żew skie go, któ re mu to wa rzy szy li wi ce pre zes
Wie sław Mar sza łek i se kre tarz Ka ta rzy na Ba łut.
Wojskową Izbę Le kar ską (WIL) re pre zen to wa li dr n.
med. Krzysz tof Ko po ciń ski, czło nek Ra dy Le kar skiej
WIL oraz dr n. med. Zbi gniew Ko po ciń ski, prze wod -
ni czą cy Ko mi sji Hi sto rycz nej WIL. Przy by li tak że
człon ko wie Kre so we go Ko ła Świa to we go Związ ku
Żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej, któ rej to de le ga cji prze wod -
ni czy ła pre zes Bo że na Knap pe oraz oso by re pre zen -
tu ją ce Sto wa rzy sze nie 42. Puł ku Zme cha ni zo wa ne go
i 11. Bry ga dy Zme cha ni zo wa nej z pre ze sem Krzysz -
to fem Po lu si kiem na cze le. Du że uzna nie bu dzi ła
obec ność po tom ków pol skich żoł nie rzy wal czą cych
na Łu ży cach w 1945 r., któ rzy z du mą pre zen to wa li
ar chi wal ne zdję cia swo ich pro to pla stów w mun du -
rach żoł nier skich 2. AWP (m.in. Je rzy War szaw ski,
Je rzy Sza łaj), upo mi na jąc się o na leż ną pa mięć i sza -
cu nek. Nie za bra kło przed sta wi cie li władz sa mo rzą -
do wych Żar i Ża ga nia, w tym prze wod ni czą ce go
Ra dy Mia sta Ża ry Ma ria na Po pław skie go. Cen trum
Tra dy cji Wojsk Pan cer nych w Ża ga niu re pre zen to wał
Wal de mar Ko tu la. Wspa nia łą opra wę ar ty stycz ną
uro czy sto ści za pew nił ze spół „On i Oni” z Ża ga nia,
zaś opie kę du cho wą nie za wod ny ks. Pa weł Ko niecz -
ny, pro boszcz ko ścio ła pw. WNMP w Ża rach, któ ry
za dbał tak że o sprzęt na gła śnia ją cy. Rajd, któ re go
zna ko mi tym ko man do rem był Jan Ma zur, wy ru szył
jak za wsze wcze snym ran kiem 28 kwiet nia, czy li

w rocz ni cę wyj ścia z okrą że nia pol skich jed no stek
wal czą cych w dniach 23–28 kwiet nia 1945 r. w bi twie
bu dzi szyń skiej. Cen tral nym punk tem, w któ rym od -
by wa się na sza głów na uro czy stość, jest mia stecz ko
Cro stwitz (po serb sku Chró sći cy), po ło żo ne nie co
na pół noc od Bu dzi szy na. War to wspo mnieć, że ob -
szar Łu życ za miesz ka ny jest od wie lu stu le ci przez
Ser bo łu ży czan, czy li Sło wian po słu gu ją cych się wła -
snym ję zy kiem, dość zro zu mia łym dla Po la ków, po -
sia da ją cych wła sne tra dy cje i bo ga tą kul tu rę,
w cza sach dyk ta tu ry hi tle row skiej prze śla do wa nych
i zwal cza nych. W miej sco wo ści tej na wzgó rzu Fulks -
berg usy tu owa ne są dwa po mni ki, róż nią ce się sty lem
i cza sem po wsta nia (1967 i 1980), oba po świę co ne
upa mięt nie niu pol skich żoł nie rzy po le głych w cza sie
bi twy bu dzi szyń skiej, w szcze gól no ści w tzw. „do li nie
śmier ci” w re jo nie Pan schwitz -Kuc kau -Cro stwitz oraz
w Hor ce, gdzie wy mor do wa no pol ską ko lum nę sa ni -
tar ną. Uro czy stość roz po czę ła się o go dzi nie 10.30
u pod nó ża mo nu men tal ne go Po mni ka -Mau zo -
leum 2. AWP au tor stwa Jo han ne sa Pe schel, któ ry ma
for mę wiel kie go or le go skrzy dła przy ozdo bio ne go
woj sko wym orzeł kiem no szo nym na czap kach żoł -
nier skich oraz in skryp cją z da tą 28.04.1945 r. Wszyst -
kich zgro ma dzo nych w imie niu miej sco wych władz
po wi tał ser decz nie bur mistrz Mar ko Kli mann. Na stęp -
nie głos za brał Da wid Stat nik, prze wod ni czą cy „Do -
mo wi ny”, czy li or ga ni za cji zrze sza ją cej wszyst kie
to wa rzy stwa i in sty tu cje ser bo łu życ kie, któ ry przy po -
mniał o tym, że pol scy żoł nie rze swym po świę ce niem
i ofia rą krwi zło żo ną w kwiet niu 1945 r. na po lach Łu -
życ przy nie śli miej sco wej lud no ści dłu go ocze ki wa -
ną wol ność, to też Ser bo łu ży cza nie są peł ni
wdzięcz no ści i sza cun ku dla swo ich wy zwo li cie li oraz
wy cho wu ją ko lej ne po ko le nia pie lę gnu jąc pa mięć
o pol skich żoł nier zach. Po dob ne ak cen ty wy brzmia -
ły w wy stą pie niu Dia ny Wowčer jo wej, sze fo wej (żu -
pan ki) od dzia łu (żu pa) „Do mo wi ny” im. Mi cha ła
Hór ki w Ka menz (serb. Kam jenc), któ ra po dzię ko wa -
ła uczest ni kom raj du za przy by cie i przy po mi na nie
o do ko na niach pol skich żoł nie rzy oraz pie lę gno wa -
nie przy jaź ni pol sko -ser bo łu życ kiej. Na stęp nie dzie -
ci z miej sco we go przed szko la za pre zen to wa ły krót ki
wy stęp ar ty stycz ny, wy ko nu jąc kil ka ser bo łu życ kich
pio se nek lu do wych z ele men ta mi cie ka wej cho re -
ogra fii, któ ry zo stał na gro dzo ny burz li wy mi okla ska -
mi i du żą por cją sło dy czy przy wie zio nych przez
uczest ni ków raj du. W imie niu zgro ma dzo nych Po la -
ków głos za brał Ma rian Po pław ski, prze wod ni czą cy
Ra dy Mia sta Ża ry, któ ry po dzię ko wał go spo da rzom
za mi łe przy ję cie, kultywowanie pa mię ci o po le głych
pol skich żoł nier zach oraz dba łość o miej sca pa mię -
ci po świę co ne 2. AWP. Na stęp nie zło żo no wią zan ki
kwia tów i za pa lo no zni cze przy obu mo nu men tach.
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War to pod kre ślić, że po mnik od sło nię ty w 1967 r.
autorstwa Cur ta Tau scha, o cie ka wej for mie ar ty -
stycz nej, za wie ra in skryp cję wy ku tą w trzech ję zy -
kach (pol skim, ser bo łu życ kim, nie miec kim)
o na stę pu ją cej tre ści: Cześć pa mię ci po le głym
w wal ce prze ciw ko fa szy zmo wi w kwiet niu 1945
ro ku żoł nie rzom pol skim. Ich ofia ra jest dla nas
wiecz nym ostrze że niem. Wła śnie przy tym upa mięt -
nie niu, po wsta łym z ini cja ty wy miej sco wych Ser bo -
łu ży czan, dr. dr. Ko po ciń scy wrę czy li wła dzom
„Do mo wi ny” swo ją mo no gra fię przed sta wia ją cą dzia -
ła nia służ by zdro wia 2. AWP pod czas tzw. ope ra cji
łu życ kiej, ze szcze gól nym uwzględ nie niem prze bie -
gu li kwi da cji pol skiej ko lum ny sa ni tar nej w Hor ce,
pod kre śla jąc iż pu bli ka cja de dy ko wa na jest żoł nie -
rzom 2. AWP i Ser bo łu ży cza nom1. Na stęp nie uczest -
ni cy raj du uda li się do Ko ścio ła rzym sko -ka to lic kie go
pw. Świę tych Apo sto łów Szy mo na i Ju dy
w Crostwitz, gdzie mszę świę tą w in ten cji po le głych
pol skich żoł nie rzy od pra wił ks. Pa weł Ko niecz ny.
Po za koń cze niu na bo żeń stwa na przy ko ściel nym
cmen ta rzu wbi li śmy bia ło -czer wo ne cho rą giew ki i za -
pa li li śmy zni cze przy zbio ro wym gro bie sze ściu pol -
skich żoł nie rzy, obroń ców oj czy zny z kam pa nii
wrze śnio wej 1939 r., któ rzy zmar li w nie wo li w Szpi -
ta lu Je niec kim Jo han nis bad w Schmec kwitz. War to
pod kre ślić, iż na gro bek ten zo stał nie daw no pod da -
ny re no wa cji i obec nie wszyst kie in skryp cje są w peł -
ni czy tel ne, to też każ dy Po lak wi zy tu ją cy ten
cmen tarz po wi nien tu przy sta nąć i za pa lić znicz pa -
mię ci. Na stęp nie ża gań ski ze spół „On i Oni” od śpie -
wał pieśń pt. „Bar ka”, co by ło na wią za niem do fak tu,
iż we wrze śniu 1975 r. świą ty nię w Cro stwitz od wie -
dził ów cze sny kar dy nał Ka rol Woj ty ła, co zo sta ło upa -
mięt nio ne ta bli cą me mo ra tyw ną na ścia nie świą ty ni
(obec nie w re no wa cji). Koń co wym ele men tem wi zy -
ty w tym miej scu by ło za pa le nie zni czy i zmó wie nie
mo dli twy przy gro bie ks. Měrći na Sa low skie go, wiel -
kie go przy ja cie la Pol ski i Po la ków. Po krót kiej prze -
rwie i po sił ku w ser bo łu życ kiej Szko le im. Ju ri ja
Chěžka, uda li śmy się do Hor ki (serb. Hór ki), po bli -
skiej wsi po ło żo nej na ma low ni czych wzgó rzach,
gdzie ro ze gra ła się chy ba naj bar dziej okrut na tra ge -
dia żoł nie rzy pol skich, w tym per so ne lu woj sko wej
służ by zdro wia, w cza sie ca łej bi twy bu dzi szyń skiej.
Na cen tral nym maj da nie, przy pięk nie zdo bio nej ka -
plicz ce z wmu ro wa ną w fun da ment ta bli cą ufun do -
wa ną przez KTTK, a przy po mi na ją cą o dra ma cie
z 26 kwiet nia 1945 r., ze bra li się wszy scy uczest ni cy
uro czy sto ści. Doktor Zbi gniew Ko po ciń ski omó wił
w krót kim wy stą pie niu re zul tat ba dań na uko wych

pod ję tych wraz z dr. Krzysz to fem Ko po ciń skim, a za -
koń czo nych w for mie mo no gra fii po świę co nej hi sto -
rii mę czeń skiej śmier ci oko ło 200 ran nych żoł nie rzy
i per so ne lu sa ni tar ne go z 15. sa mo dziel ne go ba ta -
lio nu sa ni tar ne go 9. DP. Pa sjo nu ją ca hi sto ria wal ki
pol skich le ka rzy, pie lę gnia rek i sa ni ta riu szy o oca le -
nie ran nych ro da ków zgro ma dzo nych w Dy wi zyj nym
Me dycz nym Punk cie w okrą żo nym przez prze ciw ni -
ka Pul snitz, któ rzy zor ga ni zo wa li ko lum nę sa ni tar ną,
li cząc iż znak czer wo ne go krzy ża po wstrzy ma na -
past ni ków przed ata kiem i po zwo li ewa ku ować ran -
nych na ty ły do szpi ta li. Nie ste ty we wsi Hor ka
ko lum na wpa dła w za sadz kę zor ga ni zo wa ną przez
1. pułk Dy wi zji Gre na die rów Pan cer nych „Bran den -
burg” do wo dzo ny przez płk. Eri cha von Brückne ra
i praw do po dob nie ukra iń skich ko la bo ran tów ze 104.
Bry ga dy Gre na die rów Pan cer nych „Wol na Ukra ina”
ze skła du 14. Dy wi zji Waf fen SS „Ga li zien”, bry ga dą
tą do wo dził zdraj ca, by ły ofi cer WP, mjr Pe tro Dia -
czen ko (w służ bie Hi tle ra awan so wa ny do stop nia
płk/gen. chor.). War to pod kre ślić, że by ły to for ma cje
sły ną ce z bez względ no ści i okru cień stwa, Dy wi zja
„Bran den burg” w cza sie walk na Łu ży cach na wet
zwa na by ła krwa wą dy wi zją, gdyż nie bra ła jeń ców,
zaś Dia czen ko miał już na su mie niu udział w pa cy fi -
ka cji pol skich wsi (Chła nio wa i Wła dy sła wi na) oraz
bez względ nym tłu mie niu po wsta nia war szaw skie go
na Po wi ślu i Czer nia ko wie. Atak nie przy ja cie la na ko -
lum nę ozna czo ną zna ka mi czer wo ne go krzy ża, co
by ło jaw nym zła ma niem Kon wen cji Ge new skiej, roz -
po czął się mię dzy go dzi ną 17.00–18.00, od by wał się
z uży ciem dział pan cer nych, gra nat ni ków i bro ni ma -
szy no wej. Per so nel sa ni tar ny dys po no wał tyl ko bro -
nią krót ką, kie row cy pi sto le ta mi ma szy no wy mi, to też
po krót kiej wy mia nie ognia nie przy ja ciel za jął ca łą
wieś. Cięż ko ran ni, któ rzy znaj do wa li się na sa mo -
cho dach za pa lo nych po ci ska mi za pa la ją cy mi, pło -
nę li żyw cem nie ma jąc moż li wo ści uciecz ki.
Nie przy ja ciel do ko nał na stęp nie okrut nych mor dów
wszyst kich ran nych i per so ne lu sa ni tar ne go (le karz,
sio stry, sa ni ta riu sze), któ rych zdo ła no po chwy cić.
Łącz nie zgi nę ło oko ło 200 osób, z któ rych część
do chwi li obec nej nie zo sta ła eks hu mo wa na i spo -
czy wa w do łach śmier ci w re jo nie wsi Hor ka. W cza -
sie tych dra ma tycz nych wy da rzeń mia ła miej sce
hi sto ria oca le nia ks. Ja na Rdzan ka, ka pe la na 9. DP,
któ ry wraz z kil ko ma żoł nie rza mi zo stał poj ma ny
na krań cu wsi, gdzie żoł dak z Dy wi zji „Bran den burg”
wszyst kich ich za mor do wał strza łem w gło wę, lecz
ka płan do stał po strzał stycz ny, któ ry nie prze bił
czasz ki, a spo wo do wał utra tę przy tom no ści i du że

1 Kopociński Z., Kopociński K., Horka-łużycka Golgota służby zdrowia 2. Armii Wojska Polskiego=Horka-das
Lausitzer Drama des Sanitätsdienstes der 2. Polnischen Armee, Głogów 2021
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krwa wie nie z uszko dzo ne go ucha, co za pew ne spra -
wi ło, iż opraw ca my ślał, że go za bił. Bo ha ter ski ka -
płan prze żył, a je go hi sto ria od bi ła się sze ro kim
echem wśród wszyst kich żoł nie rzy 2. AWP. Doktor
Ko po ciń ski przy po mniał tak że o tym, że w trak cie
tych dra ma tycz nych wy da rzeń ro ze gra ła się tra ge dia
Lej ny Chežkec (1927–1945), ser bo łu życ kiej na sto lat -
ki za bi tej przez pol skich żoł nie rzy na oczach mat ki.
Był to fa tal ny błąd, spo wo do wa ny złą oce ną sy tu acji
i cał ko wi tym wy czer pa niem psy chicz nym na szych
żoł nie rzy, wy wo ła nym ata kiem na ko lum nę sa ni tar -
ną. Ma jąc w pa mię ci dra mat mę czeń skiej śmier ci
oko ło 200 pol skich żoł nie rzy, a tak że jed nej serb skiej
dziew czy ny, nie su ge ru jąc ja kiej kol wiek sy me trii obu
tych zbrod ni, na le ży jed nak bę dąc w Hor ce za wsze
po chy lić się w za du mie i wspo mnieć o mło dej oso -
bie, któ ra w wy ni ku tych tra gicz nych wy da rzeń nie
do cze ka ła koń ca woj ny. Za pa le nie zni czy i zło że nie
wią za nek kwia tów oraz mo dli twa przy ka plicz ce za -
koń czy ły tę część uro czy sto ści.

Ostat nim eta pem raj du był la sek w po bli żu miej -
sco wo ści Lom ske (serb. Łomsk), gdzie 25 kwiet -
nia 1942 r. hi tle row cy po wie si li pol skie go ro bot ni ka
przy mu so we go Sta ni sła wa Bła żej czu ka (1915–1942)
za tzw. Ras sen schan de (zhań bie nie ra sy), czy li
utrzy my wa nie kon tak tów sek su al nych z Niem ką, co

we dług ów cze sne go pra wa nie miec kie go by ło prze -
stęp stwem ka ra nym śmier cią. Hi sto rię tę spo pu la ry -
zo wa ła Mar ja Ku bašec w opo wia da niu pt. „Grób
w łu życ kim le sie”, zaś w 2018 r. z ini cja ty wy Tru dli
Ma lin ko wej od sło nię to w miej scu kaź ni ta bli cę pa -
miąt ko wą. Profesor Die trich Schol ze -Šoł ta, za ło ży -
ciel i dłu go let ni dy rek tor In sty tu tu Ser bo łu życ kie go
w Bu dzi szy nie, w krót kim wy stą pie niu, czy stą i pięk -
ną pol sz czy zną (!), przed sta wił ca łą hi sto rię śmier ci
mło de go Po la ka. Swo imi re flek sja mi po dzie lił się tak -
że Ma rian Po pław ski, a ks. Pa weł Ko niecz ny od mó -
wił mo dli twę, po czym za pa lo no zni cze i zło żo no
wią zan ki kwia tów.

Wszyst kim or ga ni za to rom i uczest ni kom,
a w szcze gól no ści Ja no wi Ma zu ro wi, ko man do ro wi
raj du, a jed no cze śnie zna ko mi te mu fo to gra fi ko wi,
któ ry w pro fe sjo nal ny spo sób udo ku men to wał prze -
bieg wszyst kich uro czy sto ści, skła da my ser decz ne
po dzię ko wa nia. Na sło wa wdzięcz no ści za słu ży ły
tak że wła dze sa mo rzą do we Żar i Ża ga nia, któ re
wspar ły uczest ni ków raj du oraz nie za wod ny ks. Pa -
weł Ko niecz ny. Na sze wy ra zy po dzię ko wa nia kie ru -
je my tak że do władz Cro stwitz i za rzą du
„Do mo wi ny” oraz wszyst kich miesz kań ców Łu życ
za co dzien ne dba nie o miej sca upa mięt nie nia po -
świę co ne pol skim żoł nie rzom.

Uczest ni cy uro czy sto ści przy Po mni ku -Mau zo leum 2. AWP w Cro stwitz fot. Jan Mazur
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Dla ni żej pod pi sa nych, ja ko le ka rzy woj sko wych
od wie lu lat zwią za nych ze 105. Kre so wym Szpi ta lem
Woj sko wym z Przy chod nią w Ża rach, uro czy sto ści
w Hor ce mia ły bar dzo szcze gól ny cha rak ter. Po pierw -
sze dla te go, że do ty czy ły dra ma tu woj sko wej służ by
zdro wia, czy li na szych star szych Ko le ża nek i Ko le gów,
któ rzy od da li tam ży cie, do koń ca chro niąc po wie rzo -
nych im pa cjen tów, mi mo peł nej świa do mo ści gro żą -
ce go nie bez pie czeń stwa utra ty wła sne go ży cia.
Na le ży pod kre ślić, że do wód cą 15. sa mo dziel ne go
ba ta lio nu sa ni tar ne go był wów czas por. dr Igor Dzie -
szuk Ci szew ski (1915–1963), któ ry w la tach po wo jen -
nych spra wo wał obo wiąz ki ko men dan ta żar skiej
lecz ni cy woj sko wej, to też przed sta wi cie li 105. Kre so -
we go Szpi ta la Woj sko we go z Przy chod nią w Ża rach
z oczy wi stych wzglę dów nie mo gło za brak nąć w Hor -
ce. Jed no cze śnie więk szość per so ne lu 15. sbs wy wo -
dzi ła się z Kre sów Wschod nich, co udo wod ni li śmy
w na szej mo no gra fii po świę co nej zbrod ni w Hor ce, to -
też tym bar dziej nie mo gło tu za brak nąć przed sta wi -
cie li szpi ta la no szą ce go dum ną na zwę „Kre so wy”,
a tak że żar skich śro do wisk kre so wych.

Pew nym cie niem na prze bie gu uro czy sto ści kła -
dzie się brak obec no ści de le ga cji żoł nie rzy dzie dzi czą -
cych tra dy cje jed no stek 2. AWP wal czą cych
na Łu ży cach, w szcze gól no ści z 11. LDKPanc. Dy wi -
zja jest z re gu ły re pre zen to wa na pod czas im prez upa -
mięt nia ją cych bo je Pol skich Sił Zbroj nych

na Za cho dzie, w miej sco wo ściach znacz nie od da lo -
nych od Ża ga nia, a nikt nie po ja wia się w po bli skim
Cro stwitz. Ta kie dzie le nie krwi żoł nier skiej prze la nej
za oj czy znę, na tę „słusz ną” w sze re gach PSZ na Za -
cho dzie i na tę „nie słusz ną” w sze re gach 1. i 2. AWP,
jest rze czą da le ce nie wła ści wą, krzyw dzą cą i nie spra -
wie dli wą dla ty się cy pol skich żoł nie rzy, nie zgod ną ze
sło wa mi gen. dyw. Sta ni sła wa Macz ka wy ry ty mi na je -
go ża gań skim po mni ku: „Żoł nierz pol ski bić się mo że
o wol ność wszyst kich na ro dów – umie ra tyl ko dla Pol -
ski”. Wszyst kim oso bom de pre cjo nu ją cym do ko na nia
i ofia rę zło żo ną na oł ta rzu oj czy zny przez żoł nie rzy 2.
AWP war to przy po mnieć, iż Jan Pa weł II, jesz cze ja ko
kar dy nał kra kow ski, we wrze śniu 1975 r. przed po mni -
kiem na wzgó rzu Fulks berg od dał cześć po le głym żoł -
nie rzom 2. AWP i mo dlił się w ich in ten cji, mo że
na le ża ło by pójść śla dem wiel kie go Ro da ka?!

Ma my na dzie ję, że w przy szłym ro ku spo tka my
się na Łu ży cach w po sze rzo nym jesz cze gro nie.
Ma rzy nam się du ża re kon struk cja hi sto rycz na prze -
bie gu dra ma tu pol skiej ko lum ny sa ni tar nej w Hor -
ce, któ ra by ła by wspa nia łą pro mo cją wie dzy
o wiel ce chwa leb nych kar tach hi sto rii pol skiej woj -
sko wej służ by zdro wia, nie tyl ko w Pol sce, ale tak -
że w Niem czech i in nych kra jach są siedz kich.

Dr n. med. Zbigniew Kopociński
Dr n. med. Krzysz tof Ko po ciń ski

Jerzy Szałaj z portretem swego Ojca, mjr. Leona Szałaja, obok Krzysztof i Zbigniew
Kopocińscy, w tle Pomnik-Mauzoleum 2. AWP w Crostwitz. fot. Jan Mazur



Recenzje

„Skalpel” 7-8/2022 19

Gdy za czną na ty sięcz ną mo dłę
Oj czy znę szar pać de kli na cją
i łu dzić ko lo ro wym go dłem,
i ju dzić „hi sto rycz ną ra cją”(…)
Wiedz, że to buj da, gran da zwy kła
Gdy ci wo ła ją „Broń na ra mię”,
że im gdzieś naf ta z zie mi si kła
i ob ro dzi ła do la ra mi;
że coś im w ban kach nie szty mu je,
że gdzieś zwę szy li ka sy peł ne
lub upa trzy ły tłu ste szu je
cło ja kieś grub sze na ba weł nę…

Frag ment wier sza J. Tu wi ma
pt. „Do pro ste go czło wie ka”

W ma ju br. mie li śmy oka zję uczest ni czyć w spo -
tka niu w Żar skim Do mu Kul tu ry w Ża rach, pod czas
któ re go od by wa ła się tak że pro mo cja książ ki au tor -
stwa Ce za re go Ruch nie wi cza i Ar tu ra Łu ka szew skie -
go pt. „Re dun da cja Pół ro ku Afga ni sta nu”, bę dą ca
za pi sem wspo mnień pierw sze go z au to rów z po by -
tu w 2002 r. na mi sji Pol skie go Kon tyn gen tu Woj sko -
we go (PKW) w Afga ni sta nie. Ce za ry Ruch nie wicz to
le karz woj sko wy, ab sol went XXV Kur su Wy dzia łu Le -
kar skie go Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej im. gen.
dyw. prof. Bo le sła wa Sza rec kie go w Ło dzi z 1988 r.,
by ły or dy na tor od dzia łu or to pe dii 105. Kre so we go
Szpi ta la Woj sko we go z Przy chod nią w Ża rach,
obec nie już ofi cer re zer wy. Dru gi z au to rów, Ar tur Łu -
ka szew ski, jak sam o so bie na pi sał, to dzien ni karz
spor to wy i te le wi zyj ny, au tor fe lie to nów, re por ta ży
i wy wia dów, mu zyk, ar che olog i ak tor.

Książ ka po zba wio na jest stro ny tech nicz nej, to -
też nie dys po nu je my in for ma cja mi o wy daw nic twie,
miej scu i ro ku wy da nia, co przy naj mniej w od nie sie -
niu do miej sca i ro ku na le ża ło by uzu peł nić, gdyż dla
osób pra gną cych w przy szło ści za cy to wać frag -
ment tej pra cy by ło by to bar dzo po moc ne.

Pu bli ka cja po wsta ła na kan wie za pi sów z dzien -
ni ka pro wa dzo ne go przez Ruch nie wi cza pod czas
mi sji w Afga ni sta nie, któ ry po sta no wił „spi sy wać co -
dzien ne prze ży cia. Nie dla chwa ły ja ko wychś wiel -
kich czy nów. Po pro stu dla sie bie. Nie dla
po tom no ści. Nie na roz kaz…”. Ma ona for mę krót -
kich fe lie to nów uło żo nych w po rząd ku chro no lo gicz -
nym, od wy jaz du z kra ju na mi sję do Afga ni sta nu,
do po wro tu po jej za koń cze niu. Na pi sa na jest spe -
cy ficz nym sty lem, któ ry jed nym się spodo ba, in nych

bę dzie ra ził ma ło ry go ry stycz nym po dej ściem do za -
sad in ter punk cji czy też uży wa niem ję zy ka ko sza ro -
we go z licz ny mi wul ga ry zma mi. Na to miast wiel ką
war to ścią tej pu bli ka cji jest szcze rość Au to ra, któ ry
nie pró bu je mi to lo gi zo wać dzia łań swo ich i ca łe go
PKW w Afga ni sta nie, lecz przed sta wia za pis wszel -
kich prze ja wów żoł nier sko -le kar skie go ży cia za rów -
no chwa leb nych (ra to wa nie zdro wia i ży cia lu dzi), jak
i bar dziej wsty dli wych (al ko hol, ła ma nie re gu la mi nu,
kom bi na cje fi nan so we etc.). W książ ce moż na zna -
leźć tak że cie ka we opi sy dnia co dzien ne go na mi -
sji, od pre zen ta cji to a let i umy wal ni, po przez
za kwa te ro wa nie, sto łów kę, wy ży wie nie, ale tak że ilu -
stra cje pra cy le ka rza woj sko we go. War to ścio wą czę -
ścią pu bli ka cji jest kil ka na ście fo to gra fii uka zu ją cych
co dzien ność PKW w Afga ni sta nie. Dla wszyst kich,
któ rzy by li na praw dzi wej mi sji wo jen nej, wy dźwięk
wspo mnień Ruch nie wi cza ma cha rak ter z grun tu an -
ty wo jen ny, lecz aby to do kład nie po jąć na le ża ło by
się zja wić w kra ju, przez któ ry prze szła woj na czy li
bez pra wie, cha os, de mo ra li za cja, gra bie że, brak wo -
dy i żyw no ści. To jest praw dzi wa woj na, a nie pro pa -
gan do wy beł kot i wi do wi sko we wy bu chy po ci sków
fil mo wa ne z da le ka, gdyż z bli ska wi dać by ło by krew
i strzę py ludz kich ciał, a to już za kłó ca ło by prze kaz
o wspa nia łej wo jen ce. Lek tu rę tę na le ża ło by po le cić
tym wszyst kim, któ rzy w do bie mi li tar ne go wzmo że -
nia chcie li by roz pę tać w Pol sce ko lej ną woj nę, któ -
ra w oczy wi sty spo sób przy nio sła by tyl ko śmierć
i znisz cze nia, a dla na sze go kra ju być mo że ko niec
pań stwo wo ści, bo na si „wy pró bo wa ni so jusz ni cy”
jak za wsze w od po wied niej chwi li by nas sprze da li,
war to by Po lak choć raz był mą dry przed szko dą.
Co cie ka we, obec nie naj bar dziej „bo jo wi” są cy wi le,
któ rzy bro ni ni gdy nie mie li w rę ku, a ob raz woj ny
bu du ją w gło wie na pod sta wie nie od po wied nich lek -
tur bądź bro szu rek pro pa gan do wych, to też war to im
za cy to wać frag ment wspo mnień Ruch nie wi cza:
„Woj na w ja kiś spo sób plu ga wi. Każ dy kto bie rze
w niej udział zo sta je w ja kiś spo sób ska żo ny i wy ko -
śla wio ny (…). Ja kaś for ma zdzi cze nia i ze zwie rzę ce -
nia sta je się nie tyl ko czymś zwy kłym i po wsze dnim,
ale wręcz ba nal nym…”. Epi log do wspo mnień żar -
skie go le ka rza woj sko we go na pi sa ło sa mo ży cie,
gdy w 2021 r. na stą pi ła pa nicz na rej tar da ar mii USA
z Afga ni sta nu, przy po mi na ją ca rok 1975 w Saj go nie.
Na le ża ło by po sta wić kil ka pro stych py tań: w ja kim
ce lu przez wie le lat oku po wa no Afga ni stan? ile pie -
nię dzy kosz to wa ło sta cjo no wa nie wojsk w tym kra -
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ju? ilu zgi nę ło w tym cza sie tam lu dzi? czy moż -
na by ło wy dać te ogrom ne środ ki fi nan so we w bar -
dziej roz sąd ny spo sób niż na broń? czy pie nią dze
wy da wa ne przez Pol skę na mi sje za gra nicz ne le piej
by ło za in we sto wać w za kup sprzę tu i szko le nie woj -
ska w kra ju?

Gra tu lu jąc Au to rom cie ka wej pu bli ka cji, a Ce za re -
mu Ruch nie wi czo wi tak że du żej od wa gi cy wil nej nie -
zbęd nej do tak szcze re go przed sta wie nia swo ich
wspo mnień, za chę ca my wszyst kich za in te re so wa -
nych te go ty pu te ma ty ką do lek tu ry tej pu bli ka cji. Z ca -
łą pew no ścią w przy szło ści książ ka ta za in te re su je
hi sto ry ków pra gną cych rze tel nie opi sać udział Po la -
ków w dzia ła niach zbroj nych w Afga ni sta nie, uwzględ -
nia jąc su biek tyw ny cha rak ter te go ty pu źró dła, bę dzie
ono mo gło być wy ko rzy sta ne w pra cy ba daw czej.
Jed no cze śnie war to za ape lo wać do wszyst kich le ka -
rzy, aby po zo sta wia li po so bie ja kieś wspo mnie nia,
nie ko niecz nie w for mie dru ko wa nej (tak że ta kie
do szu fla dy), gdyż jest to ja kiś ślad ich byt no ści, ro -
dzaj naj trwal sze go po mni ka, a w przy szło ści źró dło
wie dzy dla na stęp nych po ko leń. Pamiętajmy, że to co
dziś jest oczy wi ste, za 50 czy 100 lat mo że być zu peł -
nie nie zro zu mia łe i tyl ko opis bez po śred nie go świad -
ka roz wie je wszel kie wąt pli wo ści.

Dr n. med. Krzysz tof Ko po ciń ski

Moje wspomnienia

Dziecko
Rok 1952 – miesz ka my w Bra nie wie, oj ciec jest

do wód cą puł ku i ra zem z ca łym woj skiem wy jeż dża
na po li gon. A trze ba wie dzieć, że po byt roz po czy -
nał się ok. ma ja i trwał ok. 4–5 mie się cy. Do wód ca
miał ten przy wi lej, że za bie rał ze so bą ro dzi nę.
Mieliśmy za kwa te ro wa nie w dom ku, w „cen trum”
Ko no to pu. Dla ro dzin by ło tam na wet przed szko le.
Dla ma łe go dziec ka był to cu dow ny czas – cho dzi -
łem do na mio tów żoł nier skich, ma sze ro wa łem
na koń cu gru py – na wet cho dzi łem z ni mi na sto -
łów kę trzy ma jąc w rę ku me naż kę. W do mu nie by ło
tak pysz nych obia dów jak z ko tła. Żoł nie rze wie dzie -
li kim je stem i z wiel kim po bła ża niem trak to wa li mo -
ją obec ność.

Któ re goś dnia za uwa ży łem pod od dział wy cho -
dzą cy, jak się do wie dzia łem, na po bli ską strzel ni cę.
Nie mo głem prze ga pić ta kiej atrak cji. Oświad czy -
łem do wód cy, że idę z ni mi. Po rucz nik spy tał czy
mam zgo dę oj ca, a ja oświad czy łem, że tak.

Czas spę dzo ny na strzel ni cy był dla 5-lat ka fa scy -
nu ją cy – co za przy go da! Po kil ku go dzi nach woj -
sko wra ca do obo zu i tam wi dzi my strasz li we
za mie sza nie. Co się sta ło? Żoł nie rze szu ka ją po le -
sie za gi nio ne go sy na do wód cy! Nikt nie chciał by
być w skó rze te go ofi ce ra, któ ry mnie za brał – nie
po mo gły tłu ma cze nia, że by ła zgo da do wód cy (i oj -
ca) na tę eska pa dę. Do pie ro w do mu do wie dzia łem
się, że od kil ku go dzin mat ka i oj ciec rwa li wło sy
z gło wy, gdzie jest nasz sy nek. Trwa ły po szu ki wa -
nia w oko licz nym le sie i wszyst kich moż li wych dziu -
rach i stru mycz kach. Nie ste ty, od tej po ry mia łem
wiel kie trud no ści w prze ko na niu do wód ców o za -
bra niu mnie na ja ką kol wiek eska pa dę. Nie mia łem
też po ję cia, że bę dę tu wra cał…

WAM
Stu dia roz po czą łem w 1965 ro ku (VIII kurs)

i po raz pierw szy po je cha li śmy „do Draw ska” po dru -
gim ro ku stu diów. W ro ku 1966 wy sła no nas do War -
sza wy na de fi la dę z oka zji 1000-le cia Pań stwa
Pol skie go. By li śmy zgru po wa ni na lot ni sku Okę cie
i od wcze snych (5–6) go dzin ran nych ćwi czy li śmy
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pa rad ny marsz. Pierw sze pró by wy wo ła ły roz pacz
u kie row nic twa zgru po wa nia. Przy dzie lo no nam gru -
pę żoł nie rzy kom pa nii re pre zen ta cyj nej WP, że by na -
uczy li nas cho dzić. Po wie lu pró bach wresz cie się
uda ło. Ten ogrom ny wy si łek pro cen to wał po tem
w Ło dzi, gdyż ża den z rocz ni ków nie umiał tak pięk -
nie de fi lo wać – in ni ćwi czy li, a my mie li śmy wol ne.

Trzy na stęp ne „wa ka cje” spę dza li śmy na po li go -
nie Draw skim, a po 5. ro ku w Li pie.

Po byt na po li go nie był dla mnie przy po mnie niem
lat dzie cię cych – zno wu oko li ce Ko no to pu i zna jo -
me miej sca. W po bli żu na sze go obo zo wi ska by ły
Kar wi ce – daw ny pa ła cyk my śliw ski hi tle row skie go
ka cy ka (na zwi ska ce lo wo nie wy mie niam), za mie -
nio ny w ośro dek wcza so wy i le żą cy nad pięk nym
je zio rem. Nasz po byt w obo zie sta ra li śmy się ja koś
uroz ma icić – naj lep szym spo so bem by ło za pro sze -
nie do przy jaz du na szych ro dzin, zna jo mych, dziew -
czyn do pa ła cy ku. Trud no tu opi sać spo so by ja kich
pró bo wa li śmy, że by uciec z obo zu i do trzeć do na -
szych bli skich. Jed ne go ro ku wy po ży czy li śmy z ko -
le gą ro we ry i ukry li śmy w sto do le u po bli skie go
rol ni ka – każ dą wol ną chwi lę „da wa li śmy no gę”
i w dro gę do Kar wic. By ły i in ne pró by – in wen cja
pod cho rą że go nie ma gra nic! Je den z ko le gów po -
znał w pa ła cy ku dziew czy nę, któ ra po tem zo sta ła
je go żo ną. To by ły cza sy, a każ dy z nas miał by wie -
le do opo wia da nia.

JW (jed nost ka woj sko wa)
Po stu diach i sta żu w War sza wie tra fi łem do

16. Dy wi zji Pan cer nej z sie dzi bą w El blą gu i roz po czą -
łem służ bę ja ko le karz izby cho rych ba ta lio nu łącz no -

ści. Każ do ra zo wy wy jazd na ćwi cze nia szta bu dy wi -
zji po wo do wał ko niecz ność obec no ści le ka rza czy li
mnie. Nie zli czę ile ra zy wy jeż dża łem la tem i zi mą
na po li gon – naj czę ściej do Draw ska i oko lic. Zno wu
zwie dza łem zna jo me miej sca – Ko no top i oko li ce.
Potem prze nie sio no mnie do puł ku czoł gów (w El blą -
gu) i da lej kon ty nu owa łem po dró że w te sa me stro -
ny. Te raz mia łem bar dziej od po wie dzial ne obo wiąz ki,
gdyż za bez pie cza łem strze la nia czoł gów. Cza sa mi
mu sia łem ka ret ką prze je chać kil ka ki lo me trów na in -
ną strzel ni cę. I tu zda rzy ła się hi sto ria, któ ra do dzi siaj
wy wo łu je u mnie ciar ki na ple cach. Do sta łem po le ce -
nie po je cha nia do in nej strzel ni cy i w skła dzie sa ni ta -
riusz (sie dział we wnę trzu), kie row ca i ja (w szo fer ce)
ru szy li śmy pięk nym Ga zem 63 do ce lu. Dro ga pro -
wa dzi ła przez las, pu sto, wko ło ży wej du szy. W pew -
nym mo men cie wy cho dzi z la su moc no star sza pa ni
i ma cha do nas. Nie mo głem jej za brać, to też po je -
cha li śmy da lej. Po prze je cha niu ok. 200 m przy szła
mi do gło wy ta ka myśl: za trzy mu ję się że by ją za brać,
otwie ram drzwi au ta, a tam sa ni ta riusz w sta nie ago -
nal nym – chęć za bra nia „na sto pa” ra tu je ży cie żoł -
nie rza. Mó wię do kie row cy: za trzy maj się. Pod cho dzę
do drzwi sa ni tar ki, otwie ram, a tam mój sa ni ta riusz
bez przy tom no ści, le d wo od dy cha ją cy. Wy cią ga my
go ze środ ka, po da je my tlen, pod łą cza my kro plów kę
i po chwi li za czy na wra cać do ży cia, a po 5–10 mi nu -
tach już kon tak tu je i lo gicz nie od po wia da na py ta nia.
Oka za ło się, że był uszko dzo ny układ wy de cho wy au -
ta i spa li ny le cia ły do środ ka. Od wró ci łem się do ty łu,
ale pa ni znik nę ła!!! Czy by ła?

Sławomir „Kala” Ligaj
VIII kurs
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Tym ra zem bę dzie tak, jak po ra ro ku te go wy ma -
ga – coś let nie go, wa ka cyj ne go, ale też bar dzo oso -
bi ste go. Ma my prze cież wa ka cje, a to czas
wy tchnie nia od edu ka cji. My, wiecz nie mło dzi ab sol -
wen ci WAM-u, uczel ni w sta nie spo czyn ku, rów nież
ta ko we go od de chu po trze bu je my. Dla te go tym ra -
zem, nie bę dę was za mę czał wie dzą o re gio nach,
ape la cjach, spo so bach upra wy, me to dach pro duk -
cji, czy też doj rze wa nia te goż szla chet ne go trun ku.

Od po wiem za to na garść py tań, któ re za da ło mi
kil ku mo ich sta łych czy tel ni ków. Oczy wi ście tyl ko
na py ta nia, któ re mi się spodo ba ły i tyl ko na te,
na któ re chcę od po wie dzieć. Mo że też być tak, że
część tych py tań sam so bie wy my śli łem i sam so -
bie na nie od po wiem. Wia do mo prze cież, że w pew -
nym wie ku naj le piej po roz ma wiać z kimś, kto choć
tro chę cię ro zu mie, czy li z sa mym so bą. Ko le dzy
psy chia trzy mo że już te raz coś mi zdia gno zo wa li i ja
oczy wi ście z ich roz po zna nia mi się w peł ni zga -
dzam, a o ewen tu al nych te ra piach z chę cią
przy lamp ce do bre go trun ku po roz ma wiam.

Py ta nie pierw sze: ja kie wi no jest naj lep sze?
To chy ba na wet nie jest py ta nie, to wła ści wie jest za -
gad nie nie, na któ re mam za wsze od po wiedź szyb -
ką i wy czer pu ją cą – ta kie ja kie lu bisz.

Pro blem dru gi: ile kosz tu je do bre wi no?
I tu mo ja re ak cja jest rów nie bły ska wicz na – ty le ile
chcesz za to wi no za pła cić.

Na stęp nie w ko lej no ści pa da py ta nie – z ja kie go
kra ju są naj lep sze wi na? Tu po głę bo kiej ana li zie,
mo gę tyl ko od po wie dzieć, że w każ dym za kąt ku
świa ta, gdzie ro bi się ten tru nek, moż na zna leźć
świet ne, ale rów nież i pod łe je go eg zem pla rze.

Ta kim spo so bem prze le cie li śmy już pod sta wo -
wy ze staw py tań. Je stem pew ny, że mo je od po wie -
dzi was nie usa tys fak cjo no wa ły, ale cóż, trud no.
Ja je stem kon tent, że od po wie dzia łem wam zgod -
nie z tym co są dzę i wiem.

Ko lej ne py ta nie, któ re mi się na su nę ło, nie wiem
czy ktoś mi je za dał, czy usły sza łem je w mo jej gło -
wie, to czym jest dla cie bie wi no? Od po wia dam
więc zgod nie z praw dą. Dla mnie wi no jest pa sją,
punk tem wyj ścia do roz sze rza nia wie dzy o świe -
cie – geo gra fii, kli ma cie, hi sto rii, ku li na riach. Jed nak
przede wszyst kim, jest przy czyn kiem do po zna wa -
nia lu dzi, zbli ża nia się do nich, po zna wa nia ich po -
glą dów, kul tu ry.

W ma ju by łem na win nej wy pra wie w Gru zji.
Polecieliśmy tam gru pą osób, któ re ni gdy w swo im
to wa rzy stwie nie spę dzi ły jed no ra zo wo wię cej niż
pa ru go dzin. Róż nił nas wiek, miej sce za miesz ka -
nia, pro fe sje, łą czy ła tyl ko, bądź aż sła bość do wi -
na. Przez pięć dni, któ re spę dzi li śmy wspól nie
sta li śmy się so bie bar dzo bli scy. Zmie ni li śmy się
w lu dzi, któ rzy chcą ze so bą być, roz ma wiać, wy -
mie niać się po glą da mi na świat, ubo ga cać je, a mo -
że na wet nie co zmie niać, ko ry go wać. W cza sie
wspól nych bie siad po zna wa li śmy też miej sco wych
wi nia rzy, so me lie rów, ale też wiel bi cie li wi na, któ rzy
po chwi li by li dla nas jak sio stry i bra cia. Gru zi ni, Ka -
za cho wie, Wło si, Li twi ni, Ro sja nie, któ rych po zna li -
śmy na na szym szla ku, je stem prze ko na ny, że czu li
to sa mo co my. Ktoś po wie, że Gru zja jest wy jąt ko -
wa i bę dzie miał ra cję. Bo gdzież, jak nie tam, moż -
na zjeść w ogro dzie gu lasz z po dro bów po da ny
przez 80-let nią, z za wo du fi zycz kę, Mat kę Ni ki Ba -
khii, jed ne go z naj słyn niej szych na tu ra li stycz nych
wi nia rzy Gru zji, a to wszyst ko przy akom pa nia men -
cie je go ge nial nych win i rów nie do brej cha chy (de -
sty la tu z wi no gron). To jest dla mnie ma gia wi na.

Leć my jed nak da lej. Ja kie jest two je ulu bio ne
wi no? – to ko lej ne stan dar do we py ta nie. De gu sto -
wa łem już w ży ciu wie le do brych, wie le świet nych
i kil ka wy bit nych trun ków. Są wi na, któ rych ni gdy
nie za po mnę. Ich pi cie to nie tyl ko wspo mnie nie sa -
me go ich czę sto wy bit ne go sma ku, ale mo że
przede wszyst kim en to ura ge, któ re im to wa rzy szył.
Miej sce, po tra wy, a przede wszyst kim lu dzie, któ rzy
łą czą się z ty mi wspo mnie nia mi są dla mnie bez cen -
ne. Choć oczy wi ście ja kość wi na, je go ce chy sma -
ko we oraz zło żo ność są rzecz ja sna nie zbęd ne.

Wła śnie chy ba zło żo ność, wie lo wy mia ro wość,
ale też coś spe cjal ne go, wy jąt ko we go, in ne go, jest
dla mnie czymś co szu kam w wi nie. Nie gar dzę wi -
na mi do bry mi z róż nych wi no gron, po cho dzą cych
z od mien nych re gio nów. Ma ją one swo je miej sce,
szcze gól nie gdy są od po wied nio do bra ne do po tra -
wy, oto cze nia i cha rak te ru spo tka nia. Ale wi na ge -
nial ne ma ją w so bie to coś, więc uży ję tu pa ra le li
do mu zy ki. W ży ciu by łem na wie lu kon cer tach, róż -
nych ar ty stów, two rzą cych w róż nej sty li sty ce, ale
kon cer ty ge nial ne zda rza ją się rzad ko. Ta kim był dla
mnie ostat nio wy stęp Pa ta Ma the ny. Ge nial ny jaz -
zo wy ar ty sta po ru szył mnie do głę bi. I tak też jest

Ve ni, vi di, vi num (cz. XXXVIII)
Wino autora
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z wi nem. Lu bię pew ne sty le wi na bar dziej, in ne
mniej i wśród tych ulu bio nych prze ze mnie są wi na,
któ re uwa żam za ge nial ne.

Oczy wi ście tu taj za zwy czaj pa da py ta nie do dat -
ko we, tak zwa ne drą żą ce, w cza sach stu denc kich
zwa ne py ta niem wy cią ga ją cym, czy li w efek cie bę -
dą ce gwoź dziem do trum ny dla bied ne go stu den -
ci ny. Po wiedz ja kąś na zwę, al bo choć wi no gro na,
kraj, re gion czy ape la cję – do ma ga się tłum. Jed nak
ja, ja ko sta ry wy ja dacz nie dam się po dejść.
Po pierw sze, je stem jesz cze pra wie mło dy, wi no de -
gu stu ję do pie ro od 25 lat, w prze ci wień stwie
do więk szo ści ce le bry tów i po li ty ków po trze bu je tro -
chę wię cej cza su na wy ro bie nie so bie opi nii,
a przede wszyst kim je stem bez sprzecz nie prze ko -
na ny, że naj lep sze wi no mo je go ży cia jesz cze
przede mną.

Czy jed ną z naj więk szych przy jem no ści w ży ciu
nie jest ma rzyć, ocze ki wać i speł niać ko lej ne pra -
gnie nia? Po tem zaś za sta na wiać się czy owe go nie -
nie kró licz ka nie by ło lep sze niż zła pa ny pu szy sty
ssak. Ja ostat nio cze kam na no wą po wieść Ol gi
Tokarczuk i sam je stem cie ka wy czy to bę dzie to.
Tak sa mo cze kam na no we, nie od kry te jesz cze prze -
ze mnie ape la cje, ide al ne wi na, ge nial ne rocz ni ki.

Na mar gi ne sie mu szę po wie dzieć, że jak prze -
czy ta łem to co wy two rzy łem, to nie co za pach nia ło
ko zet ką w ga bi ne cie psy cho te ra peu ty… A że by już
po zo stać w tym kli ma cie we wnętrz nych wy nu rzeń,
to po le cę wam dzi siaj wi no in ne, nie tu zin ko we, mo -
że nie co trud ne, ale na pew no war te spró bo wa nia
i wy ro bie nia so bie na je go te mat opi nii.

Po zo sta jąc w kli ma cie wspo mnień z mo jej wy -
pra wy do Gru zji oraz zło żo no ści in ter pre ta cji jaz zo -
wych Pa ta Ma the ny pro po nu ję wam wi no z wi niar ni
Kar de na khi 1888 o na zwie Tsa ra pi. Ten wy traw ny
tru nek o ja sno bursz ty no wej bar wie, zro bio ny jest
z naj po pu lar niej szych bia łych, en de micz nych, gru -
ziń skich wi no gron o na zwie rkat si te li. Fer men to wa -
ne by ło i doj rze wa ne w kve vri przez 6 mie się cy,
w kon tak cie ze skór ka mi, stąd je go ko lor. Kve vri to
gli nia ne tra dy cyj ne zbior ni ki o po jem no ści od kil ku -
dzie się ciu do kil ku ty się cy li trów, za ko py wa ne w zie -
mi, w któ rych prze pro wa dza się fer men ta cję oraz
doj rze wa nie tra dy cyj nych gru ziń skich win. Wi no to,
jak na bia łą od mia nę, cha rak te ry zu je się wy so kim
po zio mem al ko ho lu – 15,5%, ale jest on świet nie
zin te gro wa ny z je go peł nym cia łem. Do bra kwa so -
wo ść, krą gła tek stu ra i dłu gi fi nisz do peł nia ją je go
cha rak te ry sty kę. I tu nie spo dzian ka, choć jest to wi -
no bia łe, to dzię ki dłu giej ma ce ra cji ze skór ka mi,
wy czu wal ne są w nim de li kat ne ta ni ny. Smak doj -
rza łych czy wręcz su szo nych owo ców mo re li, śliw -
ki, prze ła ma ny jest ak cen ta mi zio ło wy mi, mo krych

li ści czy wręcz zie mi sty mi niu an sa mi. Ja wy pi łem je
z sa łat ką z ru ko lą i ko zim, in ten syw nym se rem, ale
są dzę, że wi no to po ra dzi ło by so bie też z szasz ły -
kiem z kur cza ka, in dy ka, wie przo win, czy pstrą giem
z wa rzy wa mi oraz zio ło wym dre sin giem.

Spraw dzi łem… nie ste ty to wi no nie jest dys try -
bu owa ne w Pol sce. Wiem, za py ta cie – to cze mu
o nim pi szę? Przede wszyst kim dla te go, że bar dzo
mi sma ko wa ło. Po dru gie, bo bę dzie wam trud no
spraw dzić, czy na praw dę jest do bre i czy wam też
sma ku je, a ja nie pi szę kom plet nych głu pot. Po trze -
cie, naj waż niej sze, chciał bym was zmo bi li zo wać
do po szu ka nia w Pol sce wła śnie wi na w ta kiej sty li -
sty ce. Bia łe go gru ziń skie go wi na z ich en de micz -
nych szcze pów wi no gron (rkat si te li, mtsva ne, ki si
czy tso li ku ri) wy twa rza ne go me to dą doj rze wa nia
w kve vri, któ re za chwy ci was z ca łą pew no ścią głę -
bo ką żół tą czy wręcz bursz ty no wą bar wą. A czy za -
chwy ci was pa le tą swo ich za pa chów i sma ków,
te go już pew ny nie je stem, ale pa mię taj cie, po szu -
ki wa nie, pró bo wa nie i wy ra bia nie so bie opi nii jest
bez cen ne.

Mam proś bę do tych co spró bu ją i stwier dzą, że
to nie ich baj ka, al bo wręcz po my ślą „cóż ten Mich -
na za świń stwa pi ja i do te go jesz cze twier dzi, że to
do bre”, że by nie po rzu ci li czy ta nia mo ich fe lie to -
nów. Przy rze kam, w na stęp nym fe lie to nie bę dzie
o bar dziej tra dy cyj nym wi nie. Al bo i nie… O tym bę -
dzie cie mu sie li prze ko nać się sa mi.

Prze my sław Mich na
XXXVI WAM

5.06.2022



Barw na opo wieść Ko man do ra w sta nie spo czyn ku
Hen ry ka Wa ce wi cza, tu ry sty, hi ma la isty, pa sjo na ta
gór skich wy cie czek na spo tka niu z Ko łem Le ka rzy
i Far ma ceu tów MW RP.

Za cznę ty po wo
Spo tka nie w Klu bie MW Ri wie ra w Gdy ni Ko ła Le -

ka rzy i Far ma ceu tów w dniu 4 ma ja 2022 z ko man -
do rem Hen ry kiem Wa ce wi czem. Od da ję głos
go ścio wi i po chwi li wszy scy obec ni za fa scy no wa ni
je ste śmy opo wie ścią o ży cio wej pa sji ko man do ra.
Wę dro wa nie po świe cie, pro ble my z or ga ni za cją wy -
cie czek w ra mach Woj sko we go Ko ła Tu ry sty ki Gór -
skiej, po cząt ko wo jesz cze w głę bo kich cza sach PLR
i ak tu al na dzia łal ność głów nie wśród eme ry tów. Czy -
ste brzmie nie gło su, swo bo da wy po wie dzi, zna ko -
mi ta dyk cja, cie ka wost ki z ob ser wa cji zwie dza nych
kra jów i wy praw w eg zo tycz ne kra je, a przede
wszyst kim „wa riac ka” wy pra wa w Hi ma la je w ro -
ku 1986, to syn te za po nad go dzin nej ga wę dy ko -
man do ra. Streścić w krót kich sło wach te go się nie
da, i cho ciaż sło wa pi sa ne nie od da dzą at mos fe ry
i emo cji nie kon wen cjo nal nych przy gód or ga ni za to -
ra wy praw, wę drow ca, pa sjo na ta gór, po zna wa nia
Pol ski i in nych kra jów, a przede wszyst kim lu dzi, któ -
rych po znał w trak cie wę dró wek.

Mi mo kar ko łom ne go wy zwa nia opi sa nia sło wem
pi sa nym zna ko mi cie brzmią cych na ży wo, opo wia -
da nych z fan ta zją jed nej z przy gód tu ry stycz nych
pa na Hen ry ka, po dej mu ję rę ka wi cę li te rac ką. Nie bę -
dzie to ła twe. Gość wy ra ził na to zgo dę i na do da tek
fakt, że ni gdzie do tej po ry swo ich przy gód nie pu -
bli ko wał jest wy star cza ją cym po wo dem tej pró by.

Za czę ło się od wy jaz du do Za ko pa ne go świe żo
upie czo ne go pod po rucz ni ka po awan sie na wcza -
sy do WDW Ko ście li sko. Pierw szy raz zo ba czy łem
praw dzi we gó ry – wspo mi na Pan Ko man dor.
Zachwyciłem się i cho dze nie po szla kach i od wie -
dza nie róż nych za kąt ków Pol ski i świa ta sta ło się
mo ją pa sją i spo so bem za ży cie po za służ bo we.
W 1968 ro ku za ło ży li śmy Woj sko wy Klub Tu ry sty ki
Gór skiej. By ło nas trzech ofi ce rów: Zdzi sław Ra -
dom ski, Wła dek Maj i ja. Oby dwaj wy mie nie ni nie -
ste ty nie ży ją, zo sta łem ja i mam na dzie ję jesz cze
po ży ję i na dal bę dę wę dro wał. No, mo że nie w wy -
so kie gó ry, ra czej pa gór ki i do li ny, ale pa sja do wę -
dro wa nia zo sta ła na ca łe ży cie. W tym mo men cie
uczest ni cy wy ra zi li swo ją apro ba tę bra wa mi. By łem
wie le lat Pre ze sem te go Klu bu, któ ry obec nie li czy
oko ło 100 (stu) osób i na dal się pręż nie roz wi -
ja – mó wi ko man dor. Te raz pre ze sem jest kmdr Zby -
szek Woj cie chow ski z Aka de mii Ma ry nar ki
Wo jen nej. W ra mach klu bu zwie dzi li śmy wszyst kie
pol skie gó ry, Świę to krzy skie, Biesz cza dy, Ta try, po -
tem Al py i wresz cie po sta no wie nie: aby za ata ko wać
Hi ma la je. Nie te naj wyż sze ośmio ty sięcz ni ki, ale
szczyt o na zwie TSERGO RI o wy so ko ści 5330 m.
We szli śmy. Ta wy pra wa nie sie naj więk szy ła du nek
przy go do wy. Pra wie każ dy z nas chęt nie po dró żu -
je. Te raz jest to pro ste. Sia da się do kom pu te ra, wy -
szu ku je tra sę, wy naj mu je pokój w ho telu,
prze wod ni ka, mo że włą czyć ma pę w Go ogle
i przed wy lo tem wir tu al nie zwie dzić te ren, po kój
w ho te lu, w któ rym za mie rza my za miesz kać. W do -
mu ma się pasz port, w skle pach spor to wych moż -
na za ku pić od po wied ni sprzęt itd. itp. Przed la ty nie
by ło to pro ste. Spra wa wiz, de wiz, ze zwo leń, dzie -
siąt ki uzgod nień z or ga ni za cja mi tu ry stycz ny mi, cy -
wil ny mi i woj sko wy mi.

To by ła na praw dę ekwi li bry sty ka i wy jazd prak -
tycz nie w ciem no. Trwa ło to mie sią ca mi, ale dzię ki
upar to ści i tro chę zna jo mo ściom w koń cu się uda ło.

Ja ko cie ka wost kę po wiem, cho ciaż nie jest to
obec nie nie mi le wi dzia ne, że mam do dziś pa miąt -
ko we pi smo z du żą okrą głą pie czę cią i pod pi sem

Jak kupiłem kobietę… o tym nie
wiedząc (!?)
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zgo dy na wy pra wę w Hi ma la je ów cze sne go mi ni stra
do spraw Spor tu i Tu ry sty ki Alek san dra Kwa śniew -
skie go, przy szłe go pre zy den ta. Jest to ory gi nal na
pa miąt ka i ka wał nie do brej hi sto rii, nie ma co te go
ukry wać. W tym mo men cie pi szą cy te sło wa wtrą cił,
że ma rów nież spe cy ficz ną pa miąt kę: ory gi nal ny eg -
zem plarz książ ki Wła dy sła wa Go muł ki „O na szej
par tii” wy da nej w 1969 ro ku z je go wpi sem i po dzię -
ko wa niem za udzie lo ną po ra dę le kar ską na Pół wy -
spie Hel skim w 1973 ro ku, kie dy ww. był w izo la cji
po li tycz nej po prze ję ciu wła dzy przez Edwar da Gier -
ka. Książ ki któ rej oczy wi ście ni gdy nie prze czy ta łem,
ale za cho wu ję ją, bo mi mo wszyst ko to hi sto ria
z prze szło ści, a był to czło wiek ja kiś czas pierw szym
oby wa te lem znie wo lo ne go PRL.

Mo gę się po chwa lić – kon ty nu uje swo ją opo -
wieść Ko man dor Wa ce wicz – że nie tyl ko mam
upraw nie nia pi lo ta wy cie czek, ale zdo by łem upraw -
nie nie prze wod ni ka po Bar ce lo nie, gdyż Hisz pa nia
w la tach 90-tych by ła mod na i do stęp na dla śred nio
za moż nych Po la ków. Ma jąc upraw nie nia prze wod -
ni ka po Bar ce lo nie przez je den se zon opro wa dza -
łem pol skie wy ciecz ki ja ko re zy dent. Do tej po ry
pa mię tam wszyst kie za kąt ki i za byt ki te go mia sta. Ze
wsty dem mu szę przy znać, że le piej znam Bar ce lo -
nę niż Gdańsk. W klu bie za czę li śmy pla no wać bar -
dziej eks klu zyw ne wy ciecz ki po świe cie. Ale
wy pra wa hi ma laj ska by ła pierw szą, zor ga ni zo wa ną
przez Woj sko wy Klub i co waż ne, bez żad nych do -
dat ko wych do ta cji, cho ciaż sta ra li śmy się o nie.
Praw do po dob nie nikt z ów cze snych de cy den tów nie
wie rzył, że mo że się nam udać tak rzad kie wów czas
i kosz tow ne przed się wzię cie. Do wy pra wy hi ma laj -
skiej jesz cze wró cę, ale mu szę po chwa lić się in ny -
mi wy pra wa mi, któ re or ga ni zo wa łem ja ko pre zes
klu bu tu ry stycz ne go. Dla przy kła du: w 2003 ro ku
Chi ny, Taj lan dia, Sin ga pur, 2005 Mek syk, Pe ru,
Boliwia, 2007 Wy pra wa do oko ła świa ta. Aby za li czyć
wszyst kie kon ty nen ty i wpi sać się do tzw. klu bu sze -
ściu kon ty nen tów, trze ba by ło wpi sać do zdo by czy
Au stra lię. Za miast po wro tu tą sa ma tra są po le cie li -
śmy da lej, a by ło to tyl ko o 100 do la rów dro żej. Rok
2009 – In die, Ne pal (to dru ga wy pra wa, bo pierw sza
to by ły Hi ma la je, do któ rej opo wie ści wró cę), w 2011
Ta iwan, Bir ma, Kam bo dża, a 2014 To ron to, Mia mi,
Ka ra iby. Pod su mo wu jąc: wszyst kie po pu lar nie na zy -
wa ne sied mio ma cu da mi świa ta z Klu bem zwie dzi li -
śmy. Oczy wi ście nie wspo mi na jąc o Eu ro pie
i pół noc nej Afry ce, za czy na jąc od Egip tu i Gre cji ja -
ko ko leb ce kul tu ry eu ro pej skiej. Ale wra cam do wy -
sta wy hi ma laj skiej. Ża łu ję, że nie za cho wa ły się
do ku men ty zdję cio we, bo to by ło by naj bar dziej
atrak cyj ne, ale wów czas ro bi łem slaj dy. Fir ma już
chy ba nie ist nie ją ca ORWO z by łe go NRD, wy bla kły

od 1986 ro ku i prak tycz nie są nie czy tel ne. Tu włą -
czył się do dys ku sji je den z na szych sym pa ty ków
Ju rek Dwo rzec ki twier dząc, że przy obec nej tech ni -
ce cy fro wej jest moż li wość ura to wa nia nie któ rych za -
cho wa nych slaj dów. Komandor pod chwy cił myśl
mó wiąc, że spró bu je to zre ali zo wać. Sa ma or ga ni -
za cja wy pra wy wy glą da ła in te re su ją co, to praw da,
ale w tam tych cza sach by ła to „dro ga przez mę kę”.
Zbie ra jąc gru pę przy naj mniej 15-oso bo wą trze ba
by ło się po rząd nie na tru dzić. Dla te go szu ka łem pięt -
nast ki, bo je śli jest w gru pie 15 osób je den bi let lot -
ni czy jest gra tis. Taki fakt w fi nan so wych ope ra cjach
bar dzo się li czy. Naj wię cej ka sy trze ba by ło wy ło żyć
na lot sa mo lo tem do Del hi, ja ko głów ne go miej sca,
z któ re go moż na już do ce lo wo do trzeć do Ne pa lu.
Zgo da na wy lot wy ma ga ła do ku men ta cji dla każ de -
go uczest ni ka o je go do tych cza so wych wy pra wach
gór skich. Na zy wa ło się to ży cio rys gór ski, czy li udo -
ku men to wa ne zdo by cia szczy tów w mniej szych gó -
rach. Trwa ło to dłu go, ale uda ło się i ten pro blem
za ła twić. Mia łem już zło tą ozna kę tu ry sty ki gór skiej,
upraw nie nia przo dow ni ka, zdo by cie szczy tów w Ta -
trach i Al pach, więc to pro cen to wa ło, aby sta rać się
o Hi ma la je. Z ko le gów woj sko wych w wy pra wie
uczest ni czył nie ste ty już nie ży ją cy Je rzy Pa lu siak
zwa ny „mi li me trem”, ja ko że miał wzrost oko ło 2 me -
trów, a był w MW sze fem służ by che micz nej. W je go
obo wiąz kach by ło m.in. za ła twie nie pu cho wych śpi -
wo rów. Trze cim uczest ni kiem z Ma ry nar ki był kmdr
Je rzy Świ tek obec nie już na eme ry tu rze. Wię cej nie
bę dę wy mie niał, bo by li to lu dzie z ca łej Pol ski.
Nie by li to tu ry ści przy pad ko wi, bo po za dys po no -
wa niem od po wied nim fun du szem trze ba by ło mieć
za li czo ny wspo mnia ny „ży cio rys gór ski”. Plan wy -
pra wy i li sta uczest ni ków mu sia ła być za twier dzo na
przez kil ka szcze bli ko mi sji tu ry sty ki gór skiej cy wil -
nych (Kra ków, War sza wa) i na koń cu przez wspo -
mnia ne go już Alek san dra Kwa śniew skie go. Ja ką
wie dzę mie li śmy wów czas mo gę stwier dzić jed nym
sło wem… nie wiel ką. W Pol sce nie by ło od po wied -
nich map, prze wod ni ków tras i ca łe go sze re gu
szcze gó łów ko niecz nych, aby ta ką „wy ciecz kę”
zorganizować. Ta kich wy praw wów czas by ło nie wie -
le, ale tro chę in for ma cji uda ło mi się, ja ko pre ze so -
wi Klu bu i or ga ni za to ro wi ze brać. Zo bo wią za no nas
rów nież do na pi sa nia spra woz da nia do Cen tral nej
Ko mi sji Tu ry sty ki Gór skiej w Kra ko wie. Jest to istot -
ne, bo ko rzy sta z tej wie dzy każ da na stęp na gru pa
chcą ca zdo być ja ki kol wiek szczyt, więc z tym nie
mie li śmy pro ble mu. W Pol sce nie ma am ba sa dy
Kró le stwa Ne pa lu, więc wie dzie li śmy, że zdo być
wizę trze ba bę dzie w Del hi. A więc na stęp ny punkt
nie pew ny czy te wi zy otrzy ma my, czy li tro chę lot
w ciem no na tzw. wa ria ta.
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Wresz cie start z War sza wy. Sa mo lo tem ta kim, ja -
ki roz bił się w Smo leń sku. Mię dzy lą do wa nie w Bur -
gas do za tan ko wa nia, dru gie w Du ba ju. Tu pierw sza
cie ka wost ka. W sa mo lo cie po za na mi tu ry sta mi, ca -
ła resz ta, czy li sto kil ka dzie siąt osób to by li han dla -
rze, któ rzy la ta li na tej tra sie co ty dzień. Ca ła hi sto ria
nam wy da wa ła się nie praw do po dob na, ale jak dziś
o tym opo wia dam to uśmiech sam po ja wia się
na twa rzy. Ci „tu ry ści – han dlow cy” mie li ze so bą to -
wa ry tam do sprze da nia (krysz ta ły, apa ra ty fo to gra -
ficz ne). My kom plet nie nie zo rien to wa ni nie wie le
mie li śmy do za ofe ro wa nia. Ale naj cie kaw sza by ła
„ustaw ka” z al ko ho lem. Zgod nie z prze pi sa mi wol -
no by ło mieć je den litr. Z tru dem w ple ca kach ze
sprzę tem mie li śmy dwie li tro we bu tel ki ze wzglę dów
zdro wot nych (prze ciw ame bom i in nym tro pi kal nym
pa skudz twom). Za cho wa li śmy al ko hol dla sie bie
i dzię ki te mu wró ci li śmy zdro wi. Nie pro pa gu ję al -
ko ho li zmu, ale tym, co wszy stek al ko hol sprze da li,
nie ste ty zdro wot nie na do bre nie wy szło. W stre fie
wol no cło wej ci han dlow cy tu ry ści, ku na sze mu zdu -
mie niu ku po wa li po 30 (trzy dzie ści bu te lek Whi sky,
prze waż nie Joh ny Wal ker), czy li ca ły kon te ner.
Wszyst kie przej ścia na lot ni sku na tych miast się
otwo rzy ły, bo przy le cie li „tu ry ści z Pol ski”. Wy glą da -
ło to tak: Kon te ner prze su wa się na ta śmie
przed cel ni ka. Ten li czy bu tel ki, ła pie się za gło wę
ła miąc ję zyk pol ski, że bę dzie „pro ble ma”. Thir ty bu -
te lek… o wie le za du żo. Pol ski tu ry sta dzi wi się, nie
trzy dzie ści… dwa dzie ścia pięć (25), a… wów czas
cel nik ki wa gło wą, ścią ga pięć bu te lek z trzy dzie stu
i moż na je chać da lej. Po lak po tra fi?! Ano po tra fi.

I wilk sy ty i owca ca ła, jak mó wi przy sło wie.
Tu przy po mnia ła mi się po dob na sy tu acja pod czas
mo je go po by tu w re stau ra cji egip skiej w Alek san drii
w 1975 ro ku. Po raz pierw szy po dzi wia łem Strip tiz
i za chwyt Ara bów dla tań czą cej ob fi tych kształ tów
tan cer ki w tań cu brzu cha. Aby tam na pić się whi sky
ku po wa li śmy dwie bu tel ki w kan ty nie ONZ za 2 do -
la ry. Jed na szła na stół, dru ga dla kel ne ra. Po dob no
na wol nym ryn ku kel ner sprze da wał ja za trzy dzie -
ści do la rów (!). Po wta rzam, Po lak po tra fi, cho ciaż nie
za wsze jest to zgod ne z pra wem i do brym oby cza -
jem. Prze bit ka by ła wie lo krot na. Za jed ne go do la ra
w ta nim ho te lu moż na by ło prze no co wać i coś zjeść.
No, ale te cza sy mi nę ły. W Del hi – kon ty nu uje swo ją
opo wieść Pan Ko man dor – wy ko rzy sta li śmy au to kar
i ho tel wła ści cie la na zwi skiem Ku mar. Jak się prze -
ko na li śmy by ło to naj ta niej, ale wia do mo – trze ba
przejść sa me mu lek cję gre en hor na, by na uczyć się
ko rzy stać z rad wcze śniej szych by wal ców. Rze czy
do sprze da ży, bo też coś ze so bą mie li śmy (krysz ta -
ły, apa ra ty fo to gra ficz ne) – każ dy z nas zo sta wił je
na swo im łóż ku. Po po wro cie z wy ciecz ki wie czo -

rem, każ dy zo ba czył po zo sta wio ne tam pie nią dze.
Oka za ło się, że Pan Ku mar był so lid nym kup cem
i ma na ge rem, bo wie dział, że nie opła ca się oszu ki -
wać i wy le wać „dziec ka ro ku ją ce go do bry biz nes”
z ką pie lą. Nie by ło wów czas kan to rów, a do la rów
na Hi ma la je otrzy ma li śmy o ile pa mię tam do słow -
nie pięć (5). W Del hi spę dzi li śmy po nad dwa ty go -
dnie. To był czas nie tyl ko na zwie dza nie
i akli ma ty za cję, ale i na za ła twia nie wiz do Ne pa lu,
co oczy wi ście kosz to wa ło spo ro za bie gów i oczy -
wi ście ła pó wek dla urzęd ni ków. Cóż, si gnum tem -
po ri – ta kie cza sy. I zda je się trwa to do dziś, mo że
nie co w mniej szym za kre sie, ale za pew ne dro żej.
A kraj i mia sto bar dzo cie ka we. Kraj kon tra stów.
Kastowość od wie ków utrzy ma na. Bie da w spo łe -
czeń stwie (w więk szo ści) okrut na, ale wyż sze sfe ry
i po ziom na uki i za moż no ści na świa to wym wy so -
kim po zio mie. Z sa li pa dła uwa ga… ma ją na wet
broń ją dro wą i w ko smos wy sy ła ją swo ich na ukow -
ców. A w ho te lu wa run ki okrop ne – cią gnie swo ją
opo wieść Pan Hen ryk. Brud, to a le ty w opła ka nym
sta nie, drzwi pod pie ra ne ce głą, spłu ki wa nie nie czy -
sto ści wia drem na peł nio nym wo dą. Cho ciaż spłucz -
ki by ły, ale oczy wi ście nie czyn ne. Wie dzie li śmy
o tych wa run kach w kra ju i by li śmy na to przy go to -
wa ni. Każ dy z nas miał uszy ty z prze ście ra dła wór,
w któ ry się wcho dzi ło, szczel nie za wią zy wa ło, co
chro ni ło nas przed wszech obec nym tam szcze gól -
nie do kucz li wym no cą ro bac twem, no i w tych wa -
run kach da ło się prze trwać. W New Del hi ho te le
by ły na eu ro pej skim po zio mie, ale nas na to nie by -
ło stać. Ale jest to ten sma czek od kry wa nia tu ry sty -
ki na no wo i po ko ny wa nie nie spo dzia nek. Wresz cie
wy ru szy li śmy do Ne pa lu. Przed tem ku pi li śmy ma pę.
Ale to nie by ła zwy czaj na ma pa tyl ko świa tło czu ła
ko pia, nie wy raź na, czar no bia ła i po za za zna czo ny -
mi więk szy mi miej sco wo ścia mi i rze ka mi nic na niej
nie by ło wi dać. Pierw sza miej sco wość, do któ rej do -
tar li śmy na zy wa ła się TRISULI BAZAR, nad rze ką
o na zwie TRISULI RIVER. Tam do je cha li śmy bez
przy gód. Trze ba by ło wy na jąć tra ga rzy (ku li sów), bo
ple ca ki by ły peł ne za pa sów żyw no ści, pa li wa do ku -
che nek, sprzę tu wy so ko gór skie go itp. Nie mie li śmy
na mio tów, tyl ko śpi wo ry ty pu mu mia, gdzie wcho -
dzi ło się do środ ka w bu tach, ale by ły one przy go -
to wa ne do prze trwa nia na wet w wa run kach
zi mo wych, bo wia do mo by ło, że na pew nej wy so ko -
ści spo tka my się ze śnie giem i tem pe ra tu ra mi po ni -
żej ze ra. Moż li wość no co wa nia w ma łych
miej sco wo ściach by ła i z te go też ko rzy sta li śmy.
Ale cie ka we by ło wy naj mo wa nie ku li sów. Zde cy do -
wa li śmy po dzie lić się na czte ry 3-oso bo we gru py,
na każ dą gru pę je den ku lis. Wy bra li śmy z wy glą du
naj sil niej szych i wa ru nek był, aby mie li bu ty, bo tam
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więk szość cho dzi bo so. Ma ją gru bą skó rę pod sto -
pa mi jak po de szwa. Głód pra cy był tam tak du ży,
że oni nie od stą pi li nas o krok tyl ko spa li w kuc kach
obok. Je den z na szych ko le gów nie za piął szczel -
nie śpi wo ra i ra no obu dził się ze skrwa wio ną twa rzą
po cię tą przez pi jaw ki wę dru ją ce przez mo krą tra wę
z rze ki. To by ło też na stęp ne do świad cze nie, jak
w no wych wa run kach zwra cać uwa gę na dro bia zgi.
W eki pie by ło dwóch le ka rzy, mię dzy in ny mi Ma rek
Krze miń ski – by ły or dy na tor or to pe dii w Kar tu zach,
obec nie też na eme ry tu rze. Z ku li sa mi pod pi sa no
umo wę na kar tecz kach z no tat ni ka. Oni pod pi sy wa li
się krzy ży ka mi i bar dzo to sza no wa li. Ale spo wal -
nia li wę drów kę, bo by li nie wy spa ni, co też spra wia -
ło nam kło pot. Ru sza li śmy usta lo ną tra są tak, aby
każ da gru pa mia ła na stęp ną w za się gu wzro ku, ale
nie by ło to za wsze moż li we. Jak by ło roz wi dle nie
dróg i oczy wi ście nie by ło ko go za py tać w któ rą się
kie ru je my, za zna cza li śmy cze ka nem kie ru nek i za -
wsze uda wa ło się nam od na leźć, choć cza sem trze -
ba by ło wra cać. Ale wró cę jesz cze do wcze śniej szej
przy go dy, jaz dy au to bu si kiem. Był wiel ko ści na sze -
go mi kro bu su, a mie ści ło się w nim pra wie sto osób.
Sie dze nia by ło bar dzo wą skie, bo Ne pal czy cy są
drob nej bu do wy. W prak ty ce oka za ło się, że naj wy -
god niej sze miej sce by ło na da chu. Dro ga wio dą ca
w gó rę by ła wą ska na je den po jazd, mi jan ki by ły wy -
ku te w ska łach, co ja kiś czas i naj gor sze, co mo gło
nas spo tkać to po jazd z prze ciw nej stro ny po za mi -
jan ką. Tak też się nam zda rzy ło, ale naj gor sze by ło
to, że sa mo chód był sta ry i od gło sy „rzę że nia” sil -
ni ka (ziu, ziu, ziu) w ci szy gór skiej, gdy z jed nej stro -
ny jest ska ła, z dru giej prze paść, ro bi ła nie sa mo wi te
wra że nie. Kie dy wi docz ność nie by ła naj lep sza
i trze ba by ło co fać do wy ku te go w ska le miej sca,
po moc nik kie row cy sta wał z ty łu na dra bin ce pro -
wa dzą cej na dach i po je dyn czym ude rze niem
w bla chę in for mo wał kie row cę, że trzy ma się dro gi.
Je śli jed no ko ło tro chę zbo czy ło, gwał tow nie ude -
rzał w przy śpie szo nym tem pie i kie row ca wie dział,
że to sy gnał: ha muj! Jed no z kół kie ro wa ło się wów -
czas w prze paść. Kie ru ją cy da wał znać, tro chę
do przo du i po now nie do ty łu. By ła to sy tu acja
na kra wę dzi przy go dy pod ty tu łem: Je den metr
do prze pa ści. Czu li śmy się jak ar go nau ci w wy pra -
wie po zło te ru no. Na nie szczę ście sa mo chód w po -
ło wie dro gi się ze psuł. Ja ko me cha nik
z wy kształ ce nia wie dzia łem wcze śniej po od gło sach
wa łu (du, du, du), że to się sta nie. W re zul ta cie resz -
tę dro gi, po ostrym spo rze (z cze ka na mi w rę kach)
z kie row cą i je go po moc ni kiem o zwrot pie nię dzy,
co się uda ło, da lej ru szy li śmy pie szo. Na za koń cze -

nie dzi siej sze go spo tka nie opo wiem jesz cze cie ka -
wost kę. Nie co śmiesz na, a jed no cze śnie po waż na.
Otóż idąc przez wieś LANGTAG zo ba czy łem w głę -
bi po dwó rza ko bie tę sie dzą cą jak by w fo te lu ule pio -
nym z łaj na Ja ka. Ko bie ta trzy ma ła ma łe dziec ko
na rę ku.  Po my śla łem, że ta ki ory gi nal ny obra zek
trze ba utrwa lić fo to gra fią. Wy cią gam apa rat z ple ca -
ka, usta wiam wa run ki, bo to nie to jak obec nie apa -
rat ro bi to au to ma tycz nie, a tu na gle wy ska ku je
z chat ki star sza ko bie ta, ta ka ty po wa bab cia. W rę -
ku trzy ma ostry przed miot, po dob ny do sier pa, krzy -
czy i pę dzi w mo im kie run ku. Przy po mnia łem so bie
jak mi mó wio no, że Ne pal czy cy wie rzą, że ro biąc
zdję cie krad nie się fo to gra fo wa ne mu du szę.
Nie chcąc się na ra żać na uszko dze nie, uspo ka jam
ko bie tę, cho wam apa rat i wy cią gam pie nią dze da -
jąc do zro zu mie nia, że za pła cę za zro bie nie zdję cia.
Na tę pro po zy cję sy tu acja na tych miast się zmie nia.
Sta rusz ka przyj mu je pie nią dze, ale w mię dzy cza sie
ko bie ta z fo te la wsta ła. Ob ra zek stał się nie ak tu al -
ny, więc trud no, pie nią dze stra co ne. Ale… czy
na pew no? Sy tu acja za czy na się kom pli ko wać. Idzie -
my da lej wę dru jąc w gó rę, a ko bie ta z fo te la idzie
za na mi. My śla łem, że mo że do na stęp nej wio ski.
Ale oka zu je się, że ona wę dru je nie za trzy mu jąc się
w mi ja nych wio skach. Krzy czy my do niej, że by wra -
ca ła, ale ona nie re agu je. Rzu ca my na wet w jej kie -
run ku ka mie nia mi, gro żąc, że nic od nas nie
do sta nie, za chę ca jąc, aby wró ci ła do swo jej cha ty.
Sy tu acja nie prze wi dzia na, nie zwy kła, co naj mniej
dziw na. Wresz cie wpa dli śmy na po mysł. Aby na roz -
wi dle niu dro gi po dzie lić się na i ru szyć w róż nych kie -
run kach. Aby spo tkać się w na stęp nym punk cie,
a przy oka zji ją zgu bić. Ten po mysł w koń cu się udał.
Zdez o rien to wa na ko bie ta nie po ja wi ła się na da lszej
tra sie. Wy ja śni li śmy spra wę py ta jąc Ne pal czy ków na
na stęp nym eta pie po dró ży uda jąc, na wszel ki wy pa -
dek, że zda rzy ło się to in nym tu ry stom. Oka za ło się,
że sta rusz ka z sier pem po trak to wa ła pie nią dze nie za
fo to gra fię, ale za ko bie tę, któ rą po pro stu sprze da ła
tu ry stom. Tak więc fi nal nie ku pi łem ko bie tę nie wie -
dzą o tym. Oczy wi ście jej los nie jest mi zna ny, ale
przy pusz czal nie ska za łem ją na wę drów kę po wio -
secz kach Ne pa lu, bo ro dzi na przy pusz czal nie nie
przy ję ła jej z po wro tem.

Tą re flek sją koń czę na dziś. Dal sze pe re gry na cje
wę dró wek po świe cie na na stęp nym spo tka niu
po wa ka cjach.

Prezes Koła Lekarzy i Farmaceutów
Stowarzyszenia Oficerów MW RP

kmdr lek. w st. spocz. Zbigniew Jabłoński
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Jak kupiłem kobietę… o tym nie wiedząc (!?)



Śp.
lek. Tomasz Grędziński

16.10.1971–05.05.2022

Śp.
lek. Jacek Korowiecki

18.02.1955–11.08.2021

Kmdr ppor. rez. lek.
Michał Kapusta

W dniu 28.05.2022 na cmen ta rzu w Gdy ni Wi to -
mi nie po że gna li śmy na sze go ko le gę i przy ja -

cie la ko man do ra ppor. rez. lek. Mi cha ła Ka pu stę.
Po raz pierw szy po zna łem „Miś ka” w19 77 na eg -

za mi nach wstęp nych na uli cy Źró dło wej w Ło dzi.
Ot, je den z se tek chło pa ków

sta ra ją cych się o stu dio wa nie me -
dy cy ny na na szej uko cha nej Woj -
sko wej Aka de mii Me dycz nej.
Po tem w skła dzie 280 przy ję tych,
tra fi li śmy na szko le nie uni tar ne
do Skier nie wic. Bę dąc w jed nym
plu to nie szkol nym spa li śmy w jed -
nej wie lo oso bo wej izbie żoł nier -
skiej. Bie ga li śmy w upa le, desz czu
i bło cie, czoł ga li śmy się po żuż lu,
for so wa li śmy wpław tam tej szą
rzecz kę pod sro gim okiem ka pra li
służ by za sad ni czej. Ja czu łem się
jak do ra sta ją cy Ram bo, „Mi siek”
na le żał do gru py zde cy do wa nie
umiar ko wa nie za chwy co nych.

Po tem, już ja ko pod cho rą żo wie
roz po czę li śmy na ukę na XX Kur sie
WAM. Z ra cji na zwisk na „K” w jed -
nej kom pa nii, ale w in nych dru ży nach. Każ dy miał
swo ją „pacz kę” ko le gów. „Mi siek” na le żał do frak cji
„na ukow ców”, ja do frak cji „har cow ni ków”. Ci ostat ni
znacz nie wię cej cza su spę dza li w „re jo nie sta łej dys -
lo ka cji alar mo wej WAM” czy li aka de mi kach UŁ oraz
AM na ul. Lu mum by. „Mi siek” ja ko do bry „słu chacz”
w prze wi dzia nym ter mi nie 6 lat za koń czył na ukę.

Po pro mo cji i wrę cze niu Dy plo mu Le ka rza tra fił
na staż do Szpi ta la Woj sko we go w Szcze ci nie.

Po za koń cze niu sta żu otrzy mał przy dział do jed -
nost ki OTK w Gdań sku na Zło tej Karcz mie.

Ja ukoń czy łem WAM z XXI Kur sem, od by łem
staż w 7. SzMW w Gdań sku Oli wie. Po je go za koń -
cze niu przy dzie lo no mnie do Jed nost ki Roz po zna -

nia WRE w Oli wie (po tocz nie zwa nej ja ko „6. dzi ki
pułk pa ni ki”). I wte dy po now nie ze szły się na sze
dro gi. Roz po czę li śmy spe cja li za cję z Or to pe dii
i Trau ma to lo gii pod kie row nic twem kmdr. dr. n. med.
An drze ja Beł dziń skie go. Po uzy ska niu spe cja li za cji
tra fi li śmy oby dwaj do pra cy w Od dzia le Or to pe dii
i Trau ma to lo gii 7. SzMW.

„Mi siek” był wy znaw cą sta rej rzym skiej za sa dy
„nie mu sisz za wsze mó wić wszyst kie go co wiesz,
ale mu sisz za wsze wie dzieć co mó wisz”. Sta tecz ny,

zrów no wa żo ny, spo koj ny o wiel -
kim za so bie wie dzy teo re tycz nej
i prak tycz nej, do sko na ły ope ra -
tor – był wspa nia łym to wa rzy szem
w pra cy. Kie ro wał spe cja li za cją
„mło dzie ży”. Ce nio ny, po wa ża ny,
lu bia ny przez wszyst kich. Bez kon -
flik to wy.

Ra zem z żo ną Ja dwi gą (lek.
spe cja li sta ge ria tra) i cór ką Anią
(Ja sne Sło necz ko Ta tu sia) stwo -
rzy li cie pły dom oto czo ny ba śnio -
wym wręcz ogro dem.

Mi ja ły la ta, czas po sre brzył
skro nie. Co raz cię żej by ło „wy stać
go dzi ny przy sto le”, w miej sce dy -
żu rów czło wiek za czy nał pre fe ro -
wać spa nie w swo im łóż ku.
Ogra ni czy li śmy pra cę do przy -
chod ni. „Mi siek” pra co wał do koń -

ca – do cza su kie dy mógł sa mo dziel nie do trzeć
do ga bi ne tu.

A te raz, kie dy prze brzmia ła ho no ro wa sal wa
i umilkł dźwięk sy gna ło wej trąb ki, chcia łoby się za -
wo łać pa ra fra zu jąc Sien kie wi cza:

Ko man do rze Ka pu sta! Dok to rze Mi cha le! Oj czy -
zna w po trze bie! La rum gra ją!

Ro syj ska hy dra łby pod no si, zę ba mi kła pie, pia -
nę z py sków to czy, w kra ju mi lio ny uchodz ców wo -
jen nych z Ukra iny – a Ty w sze re gu nie sta jesz!

Tak bar dzo, bar dzo nam Cie bie bra ku je.
Cześć Two jej Pa mię ci.

kmdr ppor. rez. lek. Ma rek Ko ło dziej czak
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