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Szanowni Państwo

Przypominamy, że dzięki wspólnej inicjatywie Wojskowej Izby Lekarskiej
i Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie we współpracy z PZU SA powstał
program ubezpieczeń skierowany do lekarzy i lekarzy dentystów
– członków OIL w Warszawie oraz członków WIL.

Umowa programu ubezpieczeń dla lekarzy i lekarzy dentystów – członków
ww. Izb została podpisana 6 maja 2019 r. i w dalszym ciągu jest kontynuowana.

Umowa gwarantuje lekarzom ochronę ubezpieczeniową opłacaną odpowiednio
przez izbę, której są członkiem w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego
lub dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej (zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą),
bez ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnej ochrony jest konieczność przystąpienia
do niej poprzez coroczne złożenie deklaracji przystąpienia.

Można to uczynić poprzez dedykowaną aplikację na stronie www.ins-med.pl/wil,
a certyfikat potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową zostanie przesłany
na podany adres mailowy.

Do programu można również przystąpić osobiście (także członkowie WIL)
w siedzibie OIL w Warszawie przy ul. Puławskiej 18, 02–512 Warszawa lub też
wysyłając deklarację przystąpienia pocztą lub jej skan na adres: biuro@ins-med.pl

Nowością jest specjalnie stworzony na potrzeby Programu pakiet ubezpieczeń
dobrowolnych zawieranych indywidualnie przez lekarza lub lekarza dentystę.

W ramach tej oferty lekarz i lekarz dentysta – członek Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie lub Wojskowej Izby Lekarskiej może zawrzeć dodatkowo umowę
ubezpieczenia:

1. utraty dochodu przez lekarza,
2. ochrony prawnej,
3. ubezpieczenia nadwyżkowego odpowiedzialności cywilnej z sumą

gwarancyjną aż do 4 mln zł,
4. NNW ze świadczeniem związanym z ekspozycją na ryzyko HIV/WZW.

Jednocześnie każdy lekarz lub lekarz dentysta przystępując do Programu
nabywa prawo do dodatkowej zniżki dla wybranych produktów
ubezpieczeniowych PZU SA aż do 20%.

Partnerem programu jest sprawdzony ubezpieczyciel – PZU SA.
Program jest dobrowolny. Jego organizatorem, płatnikiem składek

i ubezpieczającym (z wyjątkiem ww. ubezpieczenia dodatkowego) jest Okręgowa
Izba Lekarska w Warszawie oraz Wojskowa Izba Lekarska. Szczegółowy zakres
ubezpieczenia znajdą Państwo na stronie www.ins-med.pl/wil

Wątpliwości wyjaśnią konsultanci przedstawiciela PZU SA, którzy są dostępni
pod numerami tel.: 22 494 36 50, 577 930 380, 577 930 370.



Je śli się bar dzo
chce, to moż na?
po dob no…

Przy cho dzą mo men ty, w któ -
rych coś się zmie nia. Dla cze go?
Bo ktoś chce wię cej niż ma, dla -
te go, że nie ma te go co miał?
a mo że, ot tak po pro stu, ma
dość pew nej kon struk cji i chce
cze goś in ne go?… Sy tu acja po -
wy bor cza spo la ry zo wa ła świat
sa mo rzą du chy ba jak ni gdy do -
tąd; ma my więc obóz zwy cięz -
ców – patrz zwo len ni ków zmia ny
w po sta ci „Sa mo rzą du Przy szło -
ści” ak tu al ne go Pre ze sa NIL
Łukasza Jan kow skie go oraz
obóz prze gra nych – zwo len ni ków
do tych cza so we go „sta tus quo”
An drze ja Ma tyi. Go rycz po raż ki
jest wprost na ma cal na, a ema na -
cja w po sta ci cią głych za cze pek,

że nu ją ca. Wszak do pie ro nie ca -
łe 2 mie sią ce po zmia nie, a już
chęć roz li cza nia „no wych” przez
prze gra nych przy bie ra po stać jak
z pa sków TVP. Wi dać to nie ste ty
i u nas, a szko da, bo my śla łem,
że je ste śmy dość her me tycz ni
na uro ki wła dzy, zwłasz cza ma jąc
za ple ca mi ca ło kształt woj sko we -
go za rzą dza nia w na szych ży wo -
tach. Hi sto ria mó wi, że zwy cięz cy
ją pi szą, więc daj my szan sę no -
wym, by ją na pi sa li.

Czas ka ni ku ły to tro chę lu zu
w spo tka niach pla no wych sa mo -
rzą du, nie zmie nia to fak tu, że
pra ca gdzieś w tle po ci chu się to -
czy, a le gi sla cja nie zmien nie nas
za ska ku je, bo i tem po zna ne i roz -
mach, gdzie moż li wo ści ana li zy
abs trak cyj ne, bo za krót kie na wet
na do kład ne prze czy ta nie. Ile więc
jesz cze wy pro du ku je my jed no -
stron nych do ku men tów? Spra wa
„no fault” ugrzę zła w nie mo cy po -
przez nie prze jed na ne sta no wi sko
Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści mi -
mo obiet nic Mi ni ster stwa Zdro wia.
Pod wyż ki dla pra cow ni ków ochro -
ny zdro wia to ko lej ne nie do mó wie -
nie, czy zwy kła nie do rób ka,
a mo że ce lo wa za gryw ka? I jak
żyć, Pa nie Pre mie rze?

Ostat nie spo tka nie pla no we
Ra dy Le kar skiej WIL ob ro dzi ło

po my sła mi, któ re chcie li by śmy
zre ali zo wać, i to moż li wie szyb ko.
Cie szy dłu go wy cze ki wa na ak -
tyw ność młod sze go po ko le nia,
co po twier dza tyl ko fakt, że zmia -
ny są nie zbęd ne, a wy mia na po -
ko leń to tak że wy mia na po trzeb
i ocze ki wań, o któ rych star si czę -
sto już nie pa mię ta ją. Bę dzie do -
brze, a mo że jesz cze le piej, bo
po ten cjał jest, wspar cie jest, więc
nie ma wyj ścia, ofen sy wa ma iść
do przo du!

Na za koń cze nie chciał bym
po ży czyć Wam na leż ne go od po -
czyn ku, je śli ten czas, to wła śnie
dla Was ten, a je śli nie, to spo ko -
ju i wy trwa ło ści w opie ce nad pa -
cjen ta mi, bo w koń cu: Kto jak
nie My?

I nie wiem na ile praw dzi we
jest zda nie Ma rie von Eb ner -
-Eschen bach, bo ja chy ba jed nak
się z nim do koń ca nie zga dzam,
a co Wy na to?

„Lu dzie współ cze śni stwo rze -
ni są do na rze ka nia. Z ca łe go
Achil le sa wi dzą tyl ko pię tę.”

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

PS. Z utę sk nie niem cze ka my
na po wra ca ją cych z Nie miec.

Szpalta Prezesa

„Skalpel” 9/2022 1

Z okazji awansu na stopień generała broni
składamy

Dyrektorowi Wojskowego Instytutu Medycznego
prof. dr. hab. n. med. Grzegorzowi Gielerakowi

serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia.

Prezes Rady Lekarskiej, Rada Lekarska
oraz Pracownicy Biura

Wojskowej Izby Lekarskiej
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S ta rość jest na tu ral ną czę ścią ży cia czło wie ka,
z któ rą nie trze ba wal czyć, tyl ko spo koj nie ją

za ak cep to wać. Jest na tu ral nym eta pem na sze go
ży cia: naj pierw się ro dzi my, ro śnie my i doj rze wa my,
roz wi ja my się, do sko na li my swo je umie jęt no ści,
osią ga my nasz bio lo gicz ny szczyt ży cio wy (dzie je
się to mię dzy 25. a 35. ro kiem ży cia), a po tem wcho -
dzi my w po wol ny okres sta rze nia się aż do okre su
sta ro ści. Rok 35. moż na uznać, że od te go mo men -
tu za czy na my się sta rzeć, cho ciaż pew ne pro ce sy,
któ re za li cza my do sta rze nia się mo gą za cząć się
wcze śniej, a nie któ re póź niej.

Jak sta rze je my się?
Naj ogól niej moż na stwier dzić, że pro ces sta rze -

nia po le ga na „zu ży wa niu się” po szcze gól nych or -
ga nów na sze go or ga ni zmu. Nie któ re tkan ki
z na szych or ga nów sta rze ją się wol niej, in ne szyb -
ciej. Dla te go każ dy czło wiek sta rze je się nie ja ko
„we wła snym tem pie”, jest pro ce sem bar dzo zło żo -
nym, uwa run ko wa nym ge ne tycz nie oraz mo dy fi ko wa -
nym czyn ni ka mi ze wnętrz ny mi, czy li śro do wi sko wy mi
i we wnętrz ny mi, głów nie cho ro ba mi. Od współ dzia ła -
nia tych czyn ni ków za le ży czy sta rze je my się wol niej
czy szyb ciej.

W ge nach ma my wpi sa ną po ten cjal ną dłu gość
na sze go ży cia. Na tu ral nie sta rze nie się prze bie ga -
ją ce bez na kła da nia się nie ko rzyst nych zda rzeń,
mo gło by trwać, jak prze wi du ją ge ron to lo dzy,
do oko ło 100, a na wet 120 lat. Jed nak prze cięt nie
ży je my kró cej, bo oko ło 80–100 lat, po nie waż umie -
ra my jed nak z po wo du cho rób, a nie sta ro ści
(w ostat nich la tach z po wo du ko ro na wi ru sa, ży je my
kró cej).

Jak spo wol nić pro ces sta rze nia się?
Po pierw sze, wraz ze sta rze niem się trze ba być

przy go to wa nym na ko lej ne fa zy ży cia, i je ak cep to -
wać. Po dru gie, na le ży sza no wać wła sne zdro wie
i re gu lar nie dbać o swo ją ak tyw ność fi zycz ną i psy -
chicz ną. I po trze cie, nie wol no za po mi nać o wła ści -
wym od ży wia niu się, tak by nie do pu ścić
do nie do ży wie nia ani do oty ło ści.

Wła ści we od ży wia nie
Wła ści we od ży wia nie po win no za pew nić nam

wszyst kie skład ni ki nie zbęd ne do za cho wa nia zdro -

wia i si ły oraz do star czyć ener gii bez po wo do wa nia
nad wa gi. Na sza die ta jest prze waż nie nie zdro wa
po pro stu na sku tek te go, że je my za du żo i za tłu -
sto. Po za tym w mia rę sta rze nia się or ga ni zmu ogra -
ni cza my swo ją ak tyw ność fi zycz ną, a mniej wy sił ku
fi zycz ne go ozna cza mniej sze za po trze bo wa nie or -
ga ni zmu na po karm. Nad miar zja da ne go po ży wie -
nia nie zo sta je wów czas wy ko rzy sta ny, lecz od kła da
się ja ko tkan ka tłusz czo wa, cze go re zul ta tem jest
oty łość.

Je śli przyj rzy my się uważ nie so bie, a zwłasz cza
swe mu oto cze niu, za uwa ży my, że więk szość lu dzi
ży je nie zdro wo. Wszyst ko ro bią z prze sa dą i w nad -
mia rze: je dzą za du żo, za tłu sto i za sło no, nad uży -
wa ją al ko ho lu i w do dat ku pa lą pa pie ro sy, ca łe
go dzi ny spę dza ją przed te le wi zo ra mi i kom pu te rem.
Smart fo ny i ko mór ki no szą w kie sze ni, idą do pra cy
i z pra cy i wciąż kli ka ją. Po nad to nie ustan nie czymś
się stre su ją, smu cą się al bo de ner wu ją, a jak by te -
go by ło ma ło, z re gu ły sto su ją du żo che mii. Wręcz
na pa stli we re kla my wtła cza ją nam co dzien nie, że
rze ko mo zdro we „wy na laz ki ku li nar ne” wszel kie go
ty pu (przy spie sza cze, za gęsz cza cze, spulch nia cze,
kon ser wan ty, barw ni ki syn te tycz ne, emul ga to ry, sło -
dzi ki, środ ki ener gi zu ją ce itd.), obec ne w go to wej
na szpi ko wa nej che mią żyw no ści, po dob nie jak licz -
ne udo god nie nia cy wi li za cyj ne, nie mal cał ko wi cie
eli mi nu ją ce po trze bę wy sił ku fi zycz ne go przy wy ko -
ny wa niu róż nych czyn no ści. Wszyst ko to jest za bój -
cze dla na sze go or ga ni zmu.

Pra wi dło wy spo sób od ży wia nia po wi nien po le -
gać na wy bie ra niu żyw no ści nie prze two rzo nej przez
prze mysł.

Za cho wa nie spraw no ści psy cho fi zycz nej, po go -
dy du cha i ra do ści ży cia w po de szłym wie ku za le ży
w du żym stop niu od od ży wia nia się. Po win no ono
być ra cjo nal ne, to zna czy zgod ne z fi zjo lo gicz nym
za po trze bo wa niem or ga ni zmu, a ono za le ży od płci
i ro dza ju wy ko ny wa nej pra cy.

W na szym ży wie niu po peł nia my wie le błę dów,
któ re są wy ni kiem wa dli wych przy zwy cza jeń, złych
tra dy cji, nie pra wi dło wych upodo bań sma ko wych.
Nie ra cjo nal ność ży wie nia po le ga na nie wła ści wym
ze sta wie niu pro duk tów. Ba da nia ży wie niow ców
wska zu ją, że za ma ło spo ży wa my wa rzyw, owo ców,
mle ka, se ra, ryb, jaj, a za du żo tłusz czów i pro duk -
tów zbo żo wych (zwłasz cza zbyt oczysz czo nych),
ziem nia ków (fryt ki). Błę dy ży wie nio we wpły wa ją nie -
ko rzyst nie na wzrost i roz wój dzie ci i mło dzie ży.
Spo ży wa nie zbyt du żej ilo ści po kar mów, zwłasz cza

Sta ro ści nie trze ba się bać
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bo ga tych w tłusz cze na sy co ne sprzy ja m.in. po -
wsta wa niu za bu rzeń wą tro by oraz cho rób prze mia -
ny ma te rii (cu krzy ca, miaż dży ca, oty łość).
Przy sło wie lu do we ra dzi ło kie dyś: „Tłu sto jeść, dłu -
go spać, pan Bóg zdro wie mu si dać”. Dzi siaj to za -
le ce nie nie wy da je się słusz ne, ale nie ma
wąt pli wo ści, że dłu gość na sze go ży cia za le ży głów -
nie od sty lu po stę po wa nia: ak tyw no ści fi zycz nej,
die ty i sze ro ko sto so wa nej pro fi lak ty ki.

Obok ak tyw no ści w pro ce sie sta rze nia się czło -
wie ka du że zna cze nie ma umie jęt ność za cho wa nia
po go dy du cha, obec ność bli skich: ko cha ją ce go
współ mał żon ka i dzie ci, bo ro dzi na jest dla bar dzo
wie lu pod sta wą psy chicz nej sta bi li za cji. War to za -
tem uśmie chać się jak naj czę ściej, mi mo zmar twień,
któ re jak wszyst kich in nych nas też nie omi ja ją.
Przy da je się ure gu lo wa nie spraw ro dzin nych.
Dobre sa mo po czu cie, o któ re po win ni śmy dbać
każ de go dnia, na pew no nas wzmoc ni i uod por ni,
je śli nie na wszyst kie, to na pew no na nie któ re cho -
ro by. Na ucz my się cie szyć każ dym ko lej nym, do -
brze prze ży tym dniem.

Sta ro ści – co po twier dza ją le ka rze ge ron to lo dzy
i ge ria trzy – nie da się za trzy mać, ale moż na ją spo -
wol nić dzię ki wła ści we mu try bo wi ży cia. Waż ne jest
po go dze nie się z nią, uświa do mie nie so bie, że jest
to ta ki sam etap ży cia jak in ne, ma ją cy swo je ra do -
ści i smut ki. Ak cep ta cja te go sta nu rze czy, w po łą -

cze niu z mą drym trosz cze niem się o swój or ga nizm,
i to już od wcze snej mło do ści, to szan sa na szczę -
śli wą i sa tys fak cjo nu ją cą je sień ży cia.

War to przy po mnieć, że le ka rze sta rze ją się też!

PS Z ostat niej chwi li!
W ostat nim nu me rze Skal pe la (7–8/2022 r.) nasz

fe lie to ni sta „Wow ka'' opi sał cie ka wie swo ją wal kę
o „efekt jo-jo”. Wal kę tę pod jął już od „ko ły ski” – po -
ma ga li w tej wal ce ro dzi ce. Ma mu sia ja ko „oręż”
przy ję ła smacz ne na le śni ki, pie ro gi (jesz cze wte dy
by ły ru skie), klu chy ob wa ro wa ne so sem. Ta tuś ja ko
my śli wy, do star czał ku ro pa twy i za ją ce. Ma mu sia
przy rzą dza ła: ku ro pa twy w śmie ta nie i za jącz ka z bu -
racz ka mi. Ta wal ka trwa ła przez ca łe la ta szkol ne, mi -
mo że w szko le wo ła li „gru by”. Jak wcho dził
na trze pak, to lek ko się ugi nał, ale nie za ła my wał.
Gdy tra fił do WAM-u otrzy mał broń praw dzi wą, ale
do no sze nia. Nie by ło ku ro pa twy ani za jącz ka, by ła
gro chów ka, po któ rej mu siał la tać jak za ją czek.
Oj by ło cięż ko, cięż ko, ale się zwy cię ży ło!

Wło dziu! Nie mu sia łeś mieć efek tu jo -jo, zo stać
pro fe so rem, ge ne ra łem. Waż ne, że je steś, waż ne, że
zna la złeś swo je miej sce w książ kach i w wi try nach
in ter ne to wych. Po zdra wiam. Ży czę zdro wia. Piotr.

lek. Piotr Bia ło ko zo wicz
3.08.2022 r.
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Trwa ją wła śnie ob cho dy 78. rocz ni cy wy bu chu
Po wsta nia War szaw skie go. Upa mięt nia ją je rów nież
znacz ki róż nych poczt, a wśród nich są tak że znacz -
ki po ka zu ją ce me dycz ne aspek ty te go Po wsta nia.
Nie ste ty, nie jest ich wie le. Pierw szym i do tych czas
je dy nym, jest zna czek Pocz ty Pol skiej emi to wa ny
w 1984 r., w se rii po świę co nej 40. rocz ni cy wy bu -
chu Po wsta nia, któ ry jest re pro duk cją ory gi nal ne go
zdję cia wy ko na ne go przez ppor. Jo achi ma Ja chim -
czy ka ps. Jo achim z BIP, przed sta wia ją ce go sce nę
udzie la nia po mo cy ran ne mu Po wstań co wi z 2. Har -
cer skiej Ba te rii Ar ty le rii P/lot. „Żbik”, na ul. Chmiel -
nej 55.* Do dat ko wo zna czek jest opa trzo ny
zna kiem Czer wo ne go Krzy ża (górne fo to – ostat ni
zna czek).

Po śred nio do Po wsta nia na wią zu je zna czek po -
świę co ny Cen trum Zdro wia Dziec ka w War sza wie,
na któ rym po ka za no Po mnik Ma łe go Po wstań ca
(foto poniżej).

In ną pocz tą upa mięt nia ją cą Po wsta nie by ła Pocz ta
So li dar no ści, któ ra po świę ci ła mu sze reg wy daw nictw,
wśród któ rych są 2 znacz ki na wią zu ją ce do wo jen nej,
po wstań czej me dy cy ny, a przed sta wia ją ce po wstań -
cze sa ni ta riusz ki. Na środkowym pa sku znacz ków,
na tle ru in War sza wy po ka za no umun du ro wa nie
Powstańców, w tym sa ni ta riusz ki (trze ci zna czek), a rok
wcze śniej (w 1983 r.) w se rii upa mięt nia ją cej
39. rocznicę Po wsta nia (dolny pasek) pierw szy zna -
czek przed sta wia sce nę z po wstań czych walk, a w niej
sa ni ta riusz kę pro wa dzą cą ran ne go Po wstań ca.

W ubie głym ro ku, tu w To ru niu, ode szła na Wiecz -
ną War tę jed na z nich, mjr mgr Ma ria Ko wa lew ska,
wie lo let nia pra cow ni ca Szpi ta la Za kaź ne go.

*Dzię ku ję Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go
za tę in for ma cję.

Le sław J. We lker

Medyczne aspekty Powstania
Warszawskiego na znaczkach pocztowych



Obo wią zu ją cy dla kur sów do sko na lą cych
lekarzy, człon ków WIL, któ re bę dą prze pro wa -
dza ne w okre sie od 1 lip ca do 31 grud nia 2022 r.
na pod sta wie umo wy za war tej mię dzy Woj sko wą
Izbą Le kar ską (da lej „WIL”) a Cen trum Kształ ce -
nia Po dy plo mo we go Woj sko we go In sty tu tu Me -
dycz ne go (da lej „CKP WIM”) w War sza wie.

1. Kur sy prze zna czo ne bę dą dla le ka rzy spe -
cja li stów i in nych le ka rzy, człon ków WIL za in te re so -
wa nych ich te ma ty ką, a w tym dla mło dych le ka rzy
z uwzględ nie niem w szcze gól no ści le ka rzy sta ży -
stów. Obej mo wać one bę dą od po wied nio wy kła dy,
warsz ta ty oraz za ję cia prak tycz ne z wy ko rzy sta niem
spe cja li stycz ne go sprzę tu me dycz ne go.

2. Re kru ta cja po łą czo na z za pi sa mi na kur sy
do sko na lą ce uję te w Pla nie Te ma tycz nym Przed się -
wzięć Szko le nio wych Ośrod ka Do sko na le nia Za wo -
do we go WIL umiesz czo nym na stro nie in ter ne to wej
WIL i biu le ty nie „Skal pel”, pro wa dzo na bę dzie
w sys te mie elek tro nicz nym w CKP WIM po przez
plat for mę WIM-CON (https://wim con.wim.mil.pl/).

3. Licz ba miejsc dla uczest ni ków szko le nia
bę dzie ogra ni czo na.

4. Wstęp na kwa li fi ka cja na kurs od by wać się
bę dzie na 14 dni przed ter mi nem kur su na pod sta -
wie zło żo ne go przez le ka rza do CKP WIM po zy tyw -
nie za opi nio wa ne go przez prze ło żo ne go wnio sku
o wy ra że nie zgo dy na udział w kur sie oraz za łą czo -
ne go do wnio sku wy peł nio ne go Oświad cze nia
do Urzę du Skar bo we go we dług wzo ru jak w za łącz -
ni ku nr 3 Uchwa ły nr 30/22/IX XL Zjaz du Le ka rzy
WIL z dnia 18 mar ca 2022 r.

5. Osta tecz na kwa li fi ka cja na kurs od bę dzie
się po za twier dze niu li sty uczest ni ków kur su przez
WIL na pod sta wie speł nie nia wa run ków okre ślo -
nych w za łącz ni ku nr 1 Uchwa ły nr 30/22/IX XL Zjaz -
du Le ka rzy WIL z dnia 18 mar ca 2022 r.
umiesz czo nej na stro nie in ter ne to wej WIL. Ewen tu -
al na re zy gna cja z kur su, na któ ry le karz wcze śniej
się za pi sał, mu si być zgło szo na w obo wią zu ją cym
ter mi nie tyl ko ma ilo wo – ckp@wim.mil.pl nie póź -
niej niż 7 dni przed roz po czę ciem kur su.

6. Le ka rze, uczest ni cy kur su obo wią za ni bę -
dą uczest ni czyć we wszyst kich za ję ciach teo re tycz -
nych i prak tycz nych prze wi dzia nych pro gra mem

kur su. Bę dzie to pod sta wą do je go za li cze nia
w usta lo nej for mie prze pro wa dzo ne go na je go za -
koń cze nie.

7. Uczest nik kur su bę dzie mógł w trak cie
szko le nia ak tyw nie w nim uczest ni czyć po przez
uczest nic two w dys ku sji i za da wa niu py tań wy kła -
dow cy z te ma ty ki ob ję tej je go pro gra mem.

8. Le ka rze za kwa li fi ko wa ni na da ny kurs obo -
wią za ni bę dą w szcze gól no ści:

a) po twier dzić swo ją obec ność lub zło żyć
na pi śmie umo ty wo wa ną re zy gna cję z kur su we dług
usta lo nej pro ce du ry za war tej w re gu la mi nie sta no -
wią cym za łącz nik nr 1 do ak tu al nej uchwa ły
zjazdowej o do fi nan so wa niu kształ ce nia le ka rzy
nie póź niej niż na 7 dni przed pla no wa nym ter mi -
nem roz po czę cia kur su;

b) przy być do CKP WIM nie póź niej niż 30 mi -
nut przed pla no wa nym je go roz po czę ciem;

c) pod pi sać li stę obec no ści i po brać nie zbęd -
ne ma te ria ły zwią za ne z te ma ty ką kur su;

d) uczest ni czyć we wszyst kich za ję ciach teo -
re tycz nych i prak tycz nych ob ję tych pro gra mem da -
ne go kur su;

e) za sto so wać się do wszyst kich pro ce dur
i za dań, któ rych wy ma gać bę dą wy kła dow cy pro -
wa dzą cy to szko le nie.

9. Każ dy uczest nik kur su po speł nie niu wa -
run ku okre ślo ne go w pkt. 5 bę dzie miał obo wią zek
uczest ni czyć w za li cze niu kur su prze pro wa dzo ne -
go w for mie te stu lub in nej for my pro wa dze nia
spraw dzia nu w da nym kur sie.

10. Bez po śred nio po za koń czo nym każ dym
kur sie każ dy je go uczest nik obo wią za ny bę dzie
ode brać od Or ga ni za to ra kur su do sko na lą ce go
Cer ty fi kat (Za świad cze nie) po twier dza ją cy uczest -
nic two w nim.

11. Za każ dy kurs wy mie nio ny w pla nie kur sów
na 2022 r. i za miesz czo ny na stro nie in ter ne to wej
WIL od je go uczest ni ków nie bę dą po bie ra ne żad -
ne opła ty, bo bę dzie fi nan so wa ny przez WIL.

Se kre tarz RL WIL
Prze wod ni czą cy Ko mi sji

Kształ ce nia i Do sko na le nia Za wo do we go
płk rez. dr n. med. Ste fan Antosiewicz
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Woj sko wa Izba Le kar ska War sza wa 30.06.2022 r.
ul. Ja na Paw ła Wo ro ni cza 15, 02–625 War sza wa
NIP 113–19–36–487, REGON 006231150
tel. 22 621 04 93, fax. 22 621 12 11 www.woj sko wa -il.org.pl, e -ma il: woj sko@hi po kra tes.org
Kon to: PKO BP S.A. IX O/War sza wa nr 50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Re gu la min kształ ce nia
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Plan tematyczny
przedsięwzięć szkoleniowych

Ośrodka Doskonalenia Zawodowego
Wojskowej Izby Lekarskiej

na 2022 rok1)

1) tematyka i terminy kursów doskonalących w ciągu roku mogą być w miarę potrzeb poprawiane lub
uzupełniane

Dane Uzupełniające
1. Kandydaci do odbycia kursu winni na bieżąco opłacać składki członkowskie na rzecz WIL

i rozpatrywani będą na podstawie wniosków o zgodę na odbycie kursu doskonalącego pozytywnie
zaopiniowanego przez przełożonego (stażyści dodatkowo zaopiniowanego przez koordynatora stażu
podyplomowego) oraz załączonego do wniosku wypełnionego Oświadczenia do Urzędu Skarbowego
według wzoru jak w załączniku nr 3 do uchwały zjazdowej wymienionej niżej, przesłanych do CKP WIM
(organizatora kursu) nie później niż 14 dni przed planowanym terminem kursu.

2. Rezygnacja z kursu członka WIL wraz z uzasadnieniem musi być zgłoszona najpóźniej na 7 dni przed
planowym rozpoczęciem kursu do organów wymienionych w par. 3 ust. 2.

3. Lekarze nie będący żołnierzami zawodowymi składają wnioski w tym samym terminie kursu w sposób
określony w par. 3 ust. 2.

4. Informacja o kursach doskonalących na 2022 r. pojawi się dodatkowo w Skalpelu i na stronie
internetowej WIL i CKP WIM.

Nadto przypomina się również, że od 1 stycznia 2015 r. Wojskowa Izba Lekarska refunduje lekarzom/lekarzom
dentystom – członkom WIL koszty ich uczestnictwa w kursach doskonalących oraz wspiera finansowo osoby
ubiegające się o stopień naukowy na podstawie obronionych rozpraw naukowych (dofinansowanie kosztów
nie może w kolejnych czterech latach kalendarzowych przekroczyć kwoty 4000 zł, w tym na zakup pomocy
naukowych do kwoty 2000 zł – do tego limitu wlicza się również bezpłatne kursy ww. organizowane przez
CKP WIM, w jednym roku kalendarzowym można ubiegać się o maksymalnie 2000 zł) – po spełnieniu
warunków określonych w Uchwale nr 30/22/IX XL Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 18 marca
2022 r. (tekst tej uchwały wraz z załącznikami opublikowany został na stronie internetowej WIL).

Sekretarz RL WIL
Przewodniczący Komisji Kształcenia

i Doskonalenia Zawodowego
płk rez. dr n. med. Stefan Antosiewicz

Lp. Temat przedsięwzięcia szkoleniowego Nazwa przedsięwzięcia
szkoleniowego Termin kursu Minimalna/ maksymalna

liczba uczestników
wrzesień

1. Pre Hospital Trauma Course (PHTC) Kurs doskonalący 22–23 września min. 6, max. 9 osób

2. Hospital Trauma Course (HTC) Kurs doskonalący 28–30 września min. 5, maks. 12 osób

październik

3. MASCAL Kurs doskonalący 6–7 października maks. 12 osób

4. ACLS- Zaawansowane zabiegi
resuscytacyjne u osób dorosłych Kurs doskonalący 13–14 października min. 6, maks. 12 osób

5. USG Point of Care Kurs doskonalący 20–21 października min. 5, maks. 10 osób

listopad

6. Internal Emergency Medicine
Course (IEM) Kurs doskonalący 7–8 listopada min. 5, max. 10 osób

grudzień

7. ACLS- Zaawansowane zabiegi
resuscytacyjne u osób dorosłych Kurs doskonalący 1–2 grudnia min. 6, maks. 12 osób
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Nr i rodzaj posiedzenia Nr uchwały Data posiedzenia Uchwała w sprawie

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 95/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 96/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 97/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 98/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 99/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 100/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 101/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 102/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 103/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 104/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 105/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

Wykaz uchwał:
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nr 5 – Rada Lekarska nr 3 106/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 107/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie w miejscu
wezwania

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 108/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie w miejscu
wezwania

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 109/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie w miejscu
wezwania

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 110/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie w miejscu
wezwania

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 111/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie w miejscu
wezwania

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 112/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie w miejscu
wezwania

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 113/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w miejscu wezwania

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 114/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia wpisu

do rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 115/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia wpisu

do rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 116/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia wpisu

do rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 117/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 118/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego
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nr 5 – Rada Lekarska nr 3 119/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 120/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 121/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 122/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 123/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 124/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 125/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 126/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 127/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 128/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 129/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 130/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 131/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego
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nr 5 – Rada Lekarska nr 3 132/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie w miejscu
wezwania

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 133/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w miejscu wezwania

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 134/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w miejscu wezwania

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 135/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian

do rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 136/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian

do rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 137/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian

do rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 138/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian

do rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 139/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian

do rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 140/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian

do rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 141/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 142/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 143/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 144/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 145/22/IX 1 lipca 2022 r.

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

wezwania
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nr 5 – Rada Lekarska nr 3 146/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w miejscu wezwania

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 147/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie wykreślenia wpisu

z rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 148/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie wykreślenia wpisu

z rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 149/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie wykreślenia wpisu

z rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 150/22/IX 1 lipca 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów
uczestnictwa w kursie doskonalącym

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 151/22/IX 1 lipca 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu
pomocy naukowych

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 152/22/IX 1 lipca 2022 r. w sprawie dofinansowania
uczestnictwa w kursie doskonalącym

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 153/22/IX 1 lipca 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu
pomocy naukowych

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 154/22/IX 1 lipca 2022 r. w sprawie dofinansowania
uczestnictwa w kursie doskonalącym

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 155/22/IX 1 lipca 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów
uczestnictwa w kursie doskonalącym

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 156/22/IX 1 lipca 2022 r. w sprawie dofinansowania
uczestnictwa w kursie doskonalącym

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 157/22/IX 1 lipca 2022 r. w sprawie dofinansowania
uczestnictwa w kursie doskonalącym

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 158/22/IX 1 lipca 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów
uczestnictwa w kursie doskonalącym

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 159/22/IX 1 lipca 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów
uczestnictwa w kursie doskonalącym

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 160/22/IX 1 lipca 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu
pomocy naukowych

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 161/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie zwrotu kosztów
uczestnictwa w konferencji

naukowo-szkoleniowej

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 162/22/IX 1 lipca 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów
uczestnictwa w kursie doskonalącym

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 163/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie zwrotu kosztów

uczestnictwa w XXVI Mistrzostwach
Polski w Halowej Piłce Nożnej

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 164/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie zwrotu kosztów

uczestnictwa w 18. Igrzyskach
Lekarskich
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nr 5 – Rada Lekarska nr 3 165/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie przyznania zapomogi
losowej w związku ze śmiercią

lekarza, członka WIL

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 166/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie przyznania zapomogi
losowej w związku ze śmiercią

lekarza, członka WIL

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 167/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie przyznania zapomogi
losowej w związku ze śmiercią

lekarza, członka WIL

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 168/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie składu, zasad działania
i zadań Komisji Młodych Lekarzy

Wojskowej Izby Lekarskiej

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 169/22/IX 1 lipca 2022 r.
w sprawie podjęcia przez Wojskową

Izbę Lekarską działalności
gospodarczej

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 170/22/IX 1 lipca 2022 r.

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 5 – Rada Lekarska nr 3 171/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela Rady Lekarskiej

Wojskowej Izby Lekarskiej
w Warszawie do komisji konkursowej

przeprowadzającej konkurs
na stanowisko zastępcy komendanta

ds. ekonomiczno-
organizacyjnych

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 172/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela Rady Lekarskiej

Wojskowej Izby Lekarskiej
w Warszawie do komisji konkursowej

przeprowadzającej konkurs
na stanowisko pielęgniarki naczelnej

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 173/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela Rady Lekarskiej

Wojskowej Izby Lekarskiej
w Warszawie do komisji konkursowej

przeprowadzającej konkurs
na stanowisko pielęgniarki

oddziałowej bloku operacyjnego

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 174/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie upoważnienia Prezesa
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby
Lekarskiej oraz Dyrektora Biura

Wojskowej Izby Lekarskiej
do zamknięcia rachunku bankowego
prowadzonego w Banku Millennium

nr 5 – Rada Lekarska nr 3 175/22/IX 1 lipca 2022 r.

w sprawie przyznania wsparcia
finansowego Fundacji im. WAM

w Łodzi przeznaczonego
na organizację i przeprowadzenie
konferencji naukowej nt. wyzwania
wojskowej służby zdrowia wobec
konfliktu zbrojnego na Ukrainie
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Nr i rodzaj posiedzenia Nr uchwały Data posiedzenia Uchwała w sprawie

nr 6 – Prezydium RL nr 3 176/22/IX 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa

w kursie doskonalącym oraz zakupu
pomocy naukowych

nr 6 – Prezydium RL nr 3 177/22/IX 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa
w kursie doskonalącym

nr 6 – Prezydium RL nr 3 178/22/IX 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy
naukowych

nr 6 – Prezydium RL nr 3 179/22/IX 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy
naukowych

nr 6 – Prezydium RL nr 3 180/22/IX 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa

w kursie doskonalącym oraz zakupu
pomocy naukowych

nr 6 – Prezydium RL nr 3 181/22/IX 5 sierpnia 2022 r. w sprawie dofinansowania uczestnictwa
w kursie doskonalącym

nr 6 – Prezydium RL nr 3 182/22/IX 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy
naukowych

nr 6 – Prezydium RL nr 3 183/22/IX 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy
naukowych

nr 6 – Prezydium RL nr 3 184/22/IX 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy
naukowych

nr 6 – Prezydium RL nr 3 185/22/IX 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa
w konferencji

nr 6 – Prezydium RL nr 3 186/22/IX 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu pomocy
naukowych

nr 6 – Prezydium RL nr 3 187/22/IX 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa
w konferencji

nr 6 – Prezydium RL nr 3 188/22/IX 5 sierpnia 2022 r. w sprawie dofinansowania uczestnictwa
w kursie doskonalącym

nr 6 – Prezydium RL nr 3 189/22/IX 5 sierpnia 2022 r. w sprawie dofinansowania uczestnictwa
w kursie doskonalącym

nr 6 – Prezydium RL nr 3 190/22/IX 5 sierpnia 2022 r. w sprawie dofinansowania uczestnictwa
w kursie doskonalącym

nr 6 – Prezydium RL nr 3 191/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

w Warszawie do komisji konkursowej
przeprowadzającej konkurs na stanowisko

zastępcy komendanta ds. lecznictwa

nr 6 – Prezydium RL nr 3 192/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu do rejestru
indywidualnych praktyk lekarskich

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 193/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu do rejestru
indywidualnych praktyk lekarskich

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego
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nr 6 – Prezydium RL nr 3 194/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu do rejestru
indywidualnych praktyk lekarskich

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 195/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu do rejestru
indywidualnych praktyk lekarskich

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 196/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu do rejestru
indywidualnych praktyk lekarskich

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 197/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu do rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 198/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia wpisu do rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 199/22/IX 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia wpisu do rejestru

indywidualnych praktyk lekarskich
wyłącznie w miejscu wezwania

nr 6 – Prezydium RL nr 3 200/22/IX 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia wpisu do rejestru

indywidualnych praktyk lekarskich
wyłącznie w miejscu wezwania

nr 6 – Prezydium RL nr 3 201/22/IX 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wpisu do rejestru
indywidualnych praktyk lekarskich

nr 6 – Prezydium RL nr 3 202/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do rejestru
indywidualnych praktyk lekarskich

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 203/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do rejestru
indywidualnych praktyk lekarskich

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 204/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 205/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 206/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 207/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 208/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego



nr 6 – Prezydium RL nr 3 209/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 210/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 211/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 212/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 213/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 214/22/IX 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk

lekarskich

nr 6 – Prezydium RL nr 3 215/22/IX 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk

lekarskich

nr 6 – Prezydium RL nr 3 216/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 217/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 218/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 219/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 220/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 221/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 6 – Prezydium RL nr 3 222/22/IX 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru
indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego
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nr 6 – Prezydium RL nr 3 223/22/IX 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru

indywidualnych praktyk lekarskich
wyłącznie w miejscu wezwania

nr 6 – Prezydium RL nr 3 224/22/IX 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru

indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania

nr 6 – Prezydium RL nr 3 225/22/IX 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru

indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania

nr 6 – Prezydium RL nr 3 226/22/IX 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru

indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania

nr 6 – Prezydium RL nr 3 227/22/IX 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru

indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich

nr 6 – Prezydium RL nr 3 228/22/IX 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru

indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich

nr 6 – Prezydium RL nr 3 229/22/IX 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru

indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich

nr 6 – Prezydium RL nr 3 230/22/IX 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru

indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich

nr 6 – Prezydium RL nr 3 231/22/IX 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru

indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich

nr 6 – Prezydium RL nr 3 232/22/IX 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru

indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich

nr 6 – Prezydium RL nr 3 233/22/IX 5 sierpnia 2022 r.
w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru

indywidualnych specjalistycznych praktyk
lekarskich

nr 6 – Prezydium RL nr 3 234/22/IX 5 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania zapomogi losowej
w związku ze śmiercią lekarza, członka WIL

nr 6 – Prezydium RL nr 3 235/22/IX 5 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania zapomogi losowej
w związku ze śmiercią lekarza, członka WIL

nr 6 – Prezydium RL nr 3 236/22/IX 5 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania zapomogi losowej
w związku ze śmiercią lekarza, członka WIL
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Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej

Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2022 r.

o wygaśnięciu mandatu członka Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. nr 219, poz. 1708, z późn. zm.), § 45 ust. 3 Regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu
odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska
w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego

załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy oraz uchwały
nr 1/IX/2022 Okręgowej Komisji Wyborczej Wojskowej Izby Lekarskiej

w Warszawie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie potwierdzenia
wygaśnięcia mandatu członka Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

w Warszawie obwieszcza się, co następuje:

wygasa mandat członka Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej
w Warszawie na okres IX kadencji 2022–2026 lekarza Jana Sapieżko.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie

lek. dent. Marzena Mokwa-Krupowies

.
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Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej

Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2022 r.

o uzyskaniu mandatu członka Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. nr 219, poz. 1708, z późn.zm.), § 45 ust. 3 Regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu
odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska
w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego

załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy oraz uchwały
nr 2/IX/2022 Okręgowej Komisji Wyborczej Wojskowej Izby Lekarskiej
w Warszawie z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie uzyskania mandatu

członka Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie
obwieszcza się, co następuje:

członkiem Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie
na okres IX kadencji 2022–2026 został lek. Wojciech Wójcicki.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie

lek. dent. Marzena Mokwa-Krupowies

.
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W dniach 17–19 czerwca 2022 r., w pięknie
odremontowanej siedzibie Dolnośląskiej Izby

Lekarskiej (DIL) przy ulicy Kazimierza Wielkiego 45
we Wrocławiu (były pałac Selderów), miało miejsce
bardzo ciekawe wydarzenie dotyczące środowiska
historyków medycyny, a mianowicie robocze
spotkanie Ośrodka Dokumentacji Historycznej
Śląskiej Izby Lekarskiej (ODH ŚIL) z Ośrodkiem
Pamięci i Dokumentacji Historycznej DIL (OPiDH
DIL). Wojskową Izbę Lekarską (WIL), na
zaproszenie dr. n. med. Tadeusza Urbana, Prezesa
ŚIL oraz dr. hab. n. med. Krzysztofa Siemianowicza,
Przewodniczącego ODH ŚIL, mieli reprezentować
dr. dr. Krzysztof i Zbigniew Kopocińscy, niestety
nagle wynikłe problemy natury logistycznej
sprawiły, iż ten wielki honor, zaszczyt i przyjemność
przypadł w udziale jedynie Krzysztofowi.

Pierwszego dnia, po ciepłym powitaniu
wszystkich uczestników przez dr Bożenę Kaniak,
Wiceprezes DIL, rozpoczęła się sesja naukowa,
której przewodzili dr hab. Barbara Bruziewicz-
Mikłaszewska oraz dr hab. Krzysztof Siemianowicz.
Słuchacze mieli możność zapoznać się z bardzo
ciekawymi wystąpieniami, większość z nich
poświęcona była prezentacji luminarzy śląskiej
medycyny, w szczególności tych, którzy pracowali
zarówno na Górnym, jak i Dolnym Śląsku. Dr Ry -
szard Wą sik przy po mniał w swo im re fe ra cie po stać
zna ko mi te go lwow skie go chi rur ga prof. Wik to ra
Bros sa, jed ne go z oj ców pol skiej kar dio chi rur gii,
któ ry po 1945 r. zwią za ny był z Wro cła wiem, choć
tak że z Ka to wi ca mi czy Sie mia no wi ca mi Ślą ski mi.
Z ko lei dr Da riusz Le we ra przed sta wił syl wet ki wy -
bit nych uczo nych Uni wer sy te tu Fry de ry ka Wil hel ma
z ów cze sne go Bre slau (daw na nie miec ka na zwa
Wro cła wia), któ rzy swo imi do ko na nia mi za pi sa li się
na trwa łe na kar tach dzie jów me dy cy ny. Na stęp nie
le gen dar ne mu lwow skie mu ba da czo wi prof. Ru dol -
fo wi We iglo wi, twór cy szcze pion ki prze ciw du ro wi
pla mi ste mu, swój wy kład po świę cił dr Mie czy sław
Dzie dzic, po czym na za koń cze nie czę ści na uko wej
w tym dniu dr Ewa Pa szek przed sta wi ła syl wet kę
swo je go oj ca dr. Le ona Gło gow skie go, by łe go
człon ka Kor po ra cji Gór no ślą skich Aka de mi ków Me -
dy ków Si le sia Su pe rior. Wszyst kie wy stą pie nia spo -
tka ły się z du żym za in te re so wa niem słu cha czy
i wzbu dzi ły cie ka wą dys ku sję. Dzień za koń czy ła

wspól na ko la cja i wie czor ne zwie dza nie Wro cła wia
śla da mi ka pi ta na Han sa Klos sa, gdyż wie le scen
kul to we go se ria lu pt. „Staw ka więk sza niż ży cie” na -
krę co no wła śnie w ma low ni czej sto li cy Dol ne go Ślą -
ska. Dru gi dzień roz po czął się w Mu zeum Miej skim
Wro cła wia, gdzie w iście sprin ter skim tem pie
uczest ni cy mo gli po znać po nad 1000-let nią hi sto rię
gro du nad Od rą. Ko lej ną atrak cją by ło zwie dza nie
miej skie go ra tu sza, gdzie po dzi wia no m.in. Ga le rię
Sław nych Wro cła wian, wśród któ rych du żą gru pę
sta no wią me dy cy (m.in. Al bert Ne is ser, Jan Mi ku -
licz -Ra dec ki, Lu dwik Hirsz feld i in ni). Zna ko mi tym
prze wod ni kiem i barw nym ga wę dzia rzem oka zał się
tu dr hab. Krzysz tof Wro nec ki. Na stęp nie prof. dr
hab. Edward Bia łek z In sty tut Fi lo lo gii Ger mań skiej
Uni wer sy te tu Wro cław skie go, od wie lu lat bar dzo
ce nio ny i lu bia ny w śro do wi sku le kar skim, za pro sił
do zwie dze nia prze pięk nej, ba ro ko wej Au li Le opol -
dyń skiej, naj bar dziej re pre zen ta cyj ne go miej sca
Uni wer sy te tu Wro cław skie go, któ re wzbu dzi ło nie -
ukry wa ny po dziw wszyst kich uczest ni ków spo tka -
nia. Zwień cze niem wi zy ty we wro cław skiej uczel ni
by ła moż li wość po dzi wia nia z jej wi do ko wej wie ży
ma low ni czej pa no ra my Wro cła wia. Po obie dzie
chęt ni uda li się do Miej skie go Ar se na łu, gdzie gru -
py re kon struk cyj ne od twa rza ły osa dę sło wiań ską,
szcze gól nie du że wra że nie zro bił po kaz wy to pu ru -
dy że la za w sta ro daw nych, gli nia nych pie cach.
Kolejną atrak cją by ła moż li wość obej rze nia by łej
sie dzi by Kli ni ki Sto ma to lo gicz nej AM we Wro cła wiu,
miesz czą cej się no ta be ne przy uli cy in ne go lwow -
skie go na ukow ca prof. An to nie go Cie szyń skie go,
gdzie mo gli śmy wy słu chać wspo mnień dr hab. Bar -
ba ry Bru zie wicz -Mi kła szew skiej. Obec nie w bu dyn -
ku tym mie ści się ho tel, ale dzię ki ta bli cy
pa miąt ko wej tu ry ści do wia du ją się o hi sto rii te go
miej sca i lu dziach za słu żo nych dla wro cław skiej sto -
ma to lo gii.

Po po łu dniu roz po czę ła się dru ga se sja na uko -
wa, pod czas któ rej dr Jan Rauch przy bli żył syl wet -
kę lwow skie go bak te rio lo ga prof. Zdzi sła wa
Steu sin ga, któ ry po 1945 r. bu do wał fun da men ty
wro cław skiej me dy cy ny. Z ko lei dr Sta ni sław My siak
opo wie dział o prof. Al fre dzie Me is sne rze, zna ko mi -
tym sto ma to lo gu i na ukow cu. Dzień za koń czył się
uro czy stą ko la cją w re stau ra cji DIL pn. „Gol den Re -
cord Club”, miesz czą cej się w prze pięk nie od re -

Piastowski Wrocław gościł
historyków medycyny
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stau ro wa nym by łym pa ła cu hra bi ny Fry de ry ki von
Pro skau.

War to pod kre ślić, że spo tka nie na uko we, któ re
od by ło się we Wro cła wiu, to ko lej na już, po do sko -
na łej ubie gło rocz nej kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej
przez ODH ŚIL w Ustro niu, wspa nia ła ini cja ty wa in -
te gru ją ca śro do wi sko hi sto ry ków me dy cy ny, a tak -
że zna ko mi te fo rum wy mia ny do świad czeń
ba daw czych. Wiel kie sło wa uzna nia za or ga ni za cję
ca łe go spo tka nia oraz ser decz ne po dzię ko wa nia
za za pro sze nie kie ru je my do dr. hab. Krzysz to fa Sie -
mia no wi cza, sze fa ODH ŚIL. Rów nie go rą ce wy ra -
zy wdzięcz no ści za ser decz ne przy ję cie, go ści nę
i przed sta wie nie naj pięk niej sze go ob li cza sto li cy
Dol ne go Ślą ska na le żą się dr hab. Bar ba rze Bru zie -
wicz -Mi kła szew skiej prze wod ni czą cej OPiDH DIL,
prof. dr. hab. Edwar do wi Biał ko wi, dr. hab. Krzysz -

to fo wi Wro nec kie mu, dr. Da riu szo wi Le we rze.
Słowa po dzię ko wa nia kie ru je my tak że do tych
osób, któ re wzię ły na sie bie du ży cię żar przy go to -
wa nia ca łe go przed się wzię cia pod wzglę dem lo gi -
stycz nym, w szcze gól no ści Ka ta rzy ny B.
Ful bi szew skiej – jak za wsze nie zwy kle pro fe sjo nal -
nej i kom pe tent nej ko or dy na tor ODH ŚIL oraz Jac -
ka Bon dy ra i Mar ty Waw rzy niak.

Wro cław skie spo tka nie hi sto ry ków me dy cy ny
ŚIL, DIL, WIL, a tak że człon ków Pol skie go To wa rzy -
stwa Hi sto rii Na uk Me dycz nych po zo sta nie już
na za wsze w na szej wdzięcz nej pa mię ci i z ca łą
pew no ścią bę dzie źró dłem in spi ra cji do dal szych
owoc nych dzia łań na po lu na uko wym.

dr n. med. Krzysz tof Ko po ciń ski
dr n. med. Zbi gniew Ko po ciń ski

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania fot. Jacek Bondyra



W dniu 30 czerw ca 2022 r. od by ła się uro czy -
stość wrę cze nia wy róż nia ją cym się pra cow ni -

kom woj sko wej służ by zdro wia od zna czeń
i wy róż nień. Mia ła ona miej sce pod czas od pra wy
ka dry kie row ni czej De par ta men tu Woj sko wej Służ -
by Zdro wia (DWSZ) w pięk nych wnę trzach Klu bu
Do wódz twa Gar ni zo nu War sza wa, gdzie mi mo tro -
pi kal nych wów czas upa łów, dzię ki spraw nie dzia ła -
ją cej kli ma ty za cji, by ło przy jem nie chłod no.
Ce re mo nia roz po czę ła się w woj sko wym sty lu
od mel dun ku zło żo ne go dr Au re lii Ostrow skiej,
Dyrektor DWSZ, po czym po wi ta ła ona wszyst kich
uczest ni ków zgro ma dze nia, a na stęp nie wie lo wąt -
ko wy re fe rat (z licz ny mi dy gre sja mi) pt. „No we wy -
zwa nia dla Woj sko wej Służ by Zdro wia w ob li czu
współ cze snych za gro żeń na pod sta wie ana li zy
dzia łań zwią za nych z wy stą pie niem Co vid -19” wy -
gło sił płk lek. mgr farm. Ta de usz Nie re biń ski, Głów -
ny In spek tor Sa ni tar ny WP. Z ko lei Dy rek tor DWSZ
w krót kim wy stą pie niu pod su mo wa ła dzia łal ność
w tym trud nym cza sie pod le głej jej struk tu ry oraz
przed sta wi ła pla no wa ne kie run ki roz wo ju woj sko -
wej służ by zdro wia, w szcze gól no ści na po lu zwal -
cza nia cho rób za kaź nych. Szcze gól ne sło wa
po dzię ko wa nia dr Ostrow ska skie ro wa ła do wszyst -
kich pra cow ni ków woj sko wej służ by zdro wia, któ -
rzy by li za an ga żo wa ni w zwal cza nie pan de mii
Co vid -19, w tym gen. dyw. prof. dr. hab. n. med.
Grze go rza Gie le ra ka za spraw ne i szyb kie zor ga ni -
zo wa nie (pod pa tro na tem Woj sko we go In sty tu tu

Me dycz ne go) Tym cza so we go Szpi ta la w 1. Ba zie
Lot ni czej na 250 łó żek oraz Szpi ta la Mo du ło we go
WIM dla pa cjen tów z Co vid -19 na 60 łó żek. Na stęp -
nie roz po czę ła się głów na ce re mo nia uho no ro wa -
nia wszyst kich wy róż nio nych, ak tu wrę cze nia
od zna czeń pań stwo wych i re sor to wych oraz wy róż -
nień do ko na ła Dy rek tor DWSZ. Ja ko pierw si zo sta li
ude ko ro wa ni dr. dr. Krzysz tof i Zbi gniew Ko po ciń -
scy, któ rzy na wnio sek Mi ni stra Obro ny Na ro do wej,
za za słu gi na rzecz ochro ny zdro wia oraz za an ga -
żo wa nie w upa mięt nia nie hi sto rii Pol ski, Po sta no -
wie niem Pre zy den ta RP z dnia 22 ma ja 2021 r.
zo sta li od zna cze ni Zło tym Krzy żem Za słu gi. Z ko lei
Brą zo we Krzy że Za słu gi ode bra li kmdr lek. Se ba -
stian Daj no wiec i płk Ma riusz Świ der ski. Me da lem
Stu le cia Od zy ska nia Nie pod le gło ści ude ko ro wa ny
zo stał płk lek. mgr farm. Ta de usz Nie re biń ski.
Następnie wrę czo no Me da le za Dłu go let nią Służ bę,
Zło te czte rem oso bom (Han na Kry nic ka, Iza be la
Kulikowska, płk lek. Mi ro sław Fer dy nand Sie miąt -
kow ski, Ja cek Urba no wicz) i ta ką sa mą ilość Srebr -
nych (płk lek. Ar tur Lip czyń ski, płk lek. Prze my sław
Ma kow ski, kmdr dr n. med. Krzysz tof Sza bat, płk dr
n. med. Woj ciech Tań ski). Me da lem za Za słu gi dla
Obron no ści Kra ju wy róż nio no łącz nie pięć osób,
w tym Zło tym trzy (Ire ne usz Lel wic, Zdzi sław Pu zio,
płk To masz Ste fań ski), zaś Srebr nym dwie (Ża ne ta
Kru szew ska, płk dr n. biol. Alek san der Mi chal ski).
Zwień cze niem uro czy sto ści by ło wrę cze nie za słu -
żo nym pra cow ni kom woj sko wej służ by zdro wia,
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Woj sko wi le ka rze na me dal!

Fotografia grupowa uczestników uroczystości fot. Emil Kordalski
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w tym m.in. płk. lek. Mar ko wi Śmiał ko wi, pięk nie
gra we ro wa nych i zdo bio nych po dzię ko wań
za udział w wal ce z pan de mią Co vid -19 oraz wy ko -
na nie gru po wej fo to gra fii wszyst kich uczest ni ków
ce re mo nii, po czym dr Ostrow ska za pro si ła
na wspól ny obiad.

Ni żej pod pi sa nym jest bar dzo mi ło, iż po wie lu
la tach na szej owoc nej dzia łal no ści na po lu za wo do -
wym, jak i na uko wym, za wsze w służ bie pol skiej
woj sko wej służ by zdro wia, do strze żo no te go zna -
cze nie i wa gę, co zna la zło wy raz w zu peł nie nie spo -
dzie wa nym, tym bar dziej dla nas przy jem nym,

wy so kim wy róż nie niu pań stwo wym.
Bar dzo ser decz nie gra tu lu je my wszyst kim in nym

wy róż nio nym oso bom, w szcze gól no ści Ko le gom
Le ka rzom zrze szo nym w Woj sko wej Izbie Le kar -
skiej.

Dr Au re lii Ostrow skiej dzię ku je my za spraw nie
i pięk nie zor ga ni zo wa ną uro czy stość, bo od bie rać
od zna cze nie w ta kich oko licz no ściach i tak za cnym
to wa rzy stwie by ło dla nas praw dzi wym za szczy tem.

dr n. med. Krzysz tof Ko po ciń ski
dr n. med. Zbi gniew Ko po ciń ski

Serdecznie przepraszamy Autorów artykułów pt. „Krajowy Zjazd Lekarzy 12–14 maja 2022 – kilka
refleksji” oraz „Redundacja Pół roku Afganistanu – recenzja wspomnień Cezarego Ruchniewicza”
zamieszczonych w biuletynie „Skalpel” nr 7–8/2022 za opublikowanie niepełnych podpisów.
Błąd powstał na etapie wykonywania składu numeru.

Autorami obydwu artykułów są dr n. med. Krzysztof Kopociński i dr n. med. Zbigniew Kopociński.

Z wyrazami szacunku
Zespół LM Promotion
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Za zwy czaj swo je fe lie to ny pi szę w do mu w Byd -
gosz czy na Ku ja wach. Nie kie dy we na na pa da mnie
w mo jej pra cy w sto li cy Pa łuk w Żni nie. Ten tekst bę -
dzie jed nak z miej sca, któ re jest mi szcze gól nie bli -
skie – z Ka szub. Ko le dzy z mo je go ro ku,
po dej rze wam, że pa mię ta ją mnie bar dziej ja ko Ka -
szu ba vel Ka shi (bo i wer sja an glo ję zycz na mo je go
pseu do ni mu by ła w po wszech nym użyt ku) niż ja ko
Prze my sła wa Mich nę. Bar dzo mi to od po wia da.
Choć nie po słu gu ję się bie gle ani w mo wie, ani w pi -
śmie czy stą ka szubsz czy zną, to ro zu miem tę pięk -
ną mo wę, z mo ich ko rze ni zaś je stem bar dzo
dum ny. Dla te go też czas na pi sać wam coś z mo ich
wa ka cji, z mo je go azy lu, z dom ku let ni sko we go
na Ka szu bach.

Na wet na zwa osa dy, z któ rej ślę wam te sło wa
zo bo wią zu je do pi sa nia o trun kach, bo wiem brzmi
ona No wa Karcz ma, a że je stem tu za wsze w do -
brym na stro ju, bę dzie o wi nie szczę śli wym, nie tu -
zin ko wym, bli skim na tu rze, nie okieł zna nym. Jak dla
mnie cha rak ter tych win naj le piej opi su je ob raz
„Szał” Pod ko wiń skie go, szcze gól nie przy trze ciej
bu tel ce.

Te raz bę dę bu do wał na pię cie, a wła ści wie bę dę
opi sy wał ota cza ją ce mnie oko licz no ści przy ro dy.
Nie mar tw cie się, to nie bę dzie opis w sty lu „Chło -
pów” Rey mon ta, bo po pierw sze nie mam ta kie go
ta len tu li te rac kie go, a po dru gie nie mam ty le cza -
su. Wo lę go spę dzić na de gu sta cjach, ale kil ka słów
wam się na le ży.

Chwi lę te mu usły sza łem od gło sy żu ra wi, słoń ce
po wo li za cho dzi nad ta flą je zio ra. Czas za mknąć
szyb ko drzwi na we ran dę, bo ko ma ry nie ma ją sza -
cun ku na wet dla eme ry to wa ne go cia ła WAM-ola.
Do brze cho ciaż, że prze pięk na pu cha ta ćma spę -
dzi ła chwi le na mo jej dło ni, uświa da mia jąc mnie
o pięk nie te go co nas ota cza. Zro bi ło się nie co
chłod no, na pa li łem w ko min ku. Iskry tań czą za szy -
bą pa le ni ska. Szczę śli wie mam jesz cze czym pa lić,
nie mu szę iść ju tro po chrust do la su, jak pro po nu -
je wła dza. Mam też jesz cze więk szy fart, nie mu szę
mniej jeść, jak pro po no wał nie daw no mi ni ster edu -
ka cji. Co gor sza, chy ba je stem wręcz roz rzut ny,
a mo że ży ję po nad stan, bo mam na dal wi no w kie -
lisz ku. Bez więk szych wy rzu tów su mie nia mu szę
przy znać się jesz cze do zbyt ku w po sta ci kil ku za -
cnych bu te lek w zie mian ce. Uf… choć mo że to

osta nie sło wo – zie mian ka, mo że ura to wać mnie
przed po są dze niem o ja kieś cią go ty do ośmior ni -
czek (choć przy zna ję, że owo ce mo rza uwiel biam).
Za pew niam was sta now czo, że ja na dal je stem zwy -
czaj ny chłop, choć lu bię do bre wi no, rze mieśl ni cze
de sty la ty, wy kwint ną kuch nię, jazz, Ol gę To kar czuk
i na dal na iw nie wie rzę, że war to my śleć.

No do bra, ale naj waż niej sze to, co ja tam mam
w tej zie mian ce. Oczy wi ście kil ka bu te lek bia łych
i ró żo wych win, bo to prze cież na upa ły rzecz nie -
zbęd na. Ja kieś mu sia ki, bo ni gdy nie wia do mo co
przyj dzie świę to wać. Coś lek kie go czer wo ne go
do pa sty, piz zy i in nych ku li nar nych sub tel no ści.
Coś czer wo ne go, moc niej zbu do wa ne go, na po -
chmur ne wie czo ry i do pie czy ste go na obiad. Mam
tam też mo je ostat nie zdo by cze z wy jaz do wej de -
gu sta cji w Po zna niu – pét -na ty.

Mo że cie te raz się za sta na wiać, co to wła ści wie
jest i czy jest to nie zbęd ne wy po sa że nie piw ni cy
prze cięt ne go de gu sta to ra wi na. Przy cho dzę więc
z od po wie dzia mi na wa sze py ta nia. Pét -na ty to
obec nie, jak mó wią mło dzi, hi cior, nie odzow ny dla
każ de go mło de go hip ste ra, a każ dy WAM-ol, bez
wzglę du na wiek, du chem jest mło dy, dla te go po -
wi nien te go wy na laz ku spró bo wać. Ta za chę ta ma
w so bie oczy wi ście tyl ko część praw dy. Bę dąc
szcze rym, są to wi na z ca łą pew no ścią nie tra dy cyj -
ne, dziw ne, czy wręcz dzi kie i na pew no nie dla każ -
de go. O bar dzo du żej róż no rod no ści, czę sto do bre,
nie kie dy, co mu szę przy znać uczci wie, nie pi jal ne.

Ale do rze czy! Co to wła ści wie jest ów rze czo ny
pét -nat? Skrót ten po cho dzi od fran cu skiej fra zy
pétil lant -na tu rel, co ozna cza na tu ral ne mu so wa nie.
Wi na te po wsta ją z wy ko rzy sta niem me to dy pra -
daw nej (me tho de an ce stra le). W od róż nie niu
do me to dy kla sycz nej (jak mię dzy in ny mi w szam -
pa nach czy ca vie), czy też w me to dzie Char ma ta
(jak w pro sec co), nie ma my tu do czy nie nia z dru -
gą fer men ta cją w bu tel ce czy też w ka dzi. Jesz cze
na eta pie pierw szej fer men ta cji „pra cu ją ce” wi no
roz le wa my do bu te lek i naj czę ściej kap slu je my,
choć i eg zem pla rze za my ka ne kla sycz nym kor kiem
o kształ cie cha rak te ry stycz nym dla win mu su ją cych
się zda rza ją. Oczy wi ście, me to da ta po wo du je,
że w bu tel ce ma my wi no męt ne, czę sto z nie ma łą
ilo ścią osa du droż dży i in nych sta łych ele men tów,
któ re się w na szym eg zem pla rzu wy trą ci ły.

Ve ni, vi di, vi num (cz. XXXIX)
Pét-nat – wakacyjne, szalone wino
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Wina te oczy wi ście za wie ra ją bą bel ki w roż nej ilo ści.
Mo gą mieć na wet ty le ci śnie nia co w bu tel ce szam -
pa na, czy li 5–6 at mos fer, choć czę ściej jest oko ło 3 at -
mos fer. To tyl ko nie co wię cej niż w ko łach wa szych
aut, któ re wie lu z was da ją ty le przy jem no ści. Ja oso -
bi ście wo lę ba ry z bu te lek, ale każ dy lu bi co chce.

Wi na te ostat nio zy ska ły szcze gól nie na zna cze -
niu wraz ze wzro stem za po trze bo wa nia klien tów
na wi na na tu ral ne, czy wręcz bio dy na micz ne. W ta -
kich trun kach, in ter wen cja wi nia rza w pro ces pro -
duk cji te go bo skie go wy ro bu ja kim jest wi no, jest
ogra ni czo ne do mi ni mum. Ma to oczy wi ście swo je
plu sy i mi nu sy. Otrzy mu je my pro dukt na tu ral ny, nie
pod krę co ny prze my sło wą „che mią”. Mu si my jed nak
pa mię tać, że po szcze gól ne rocz ni ki te go wi na
od te go sa me go pro du cen ta mo gą się róż nić,
a umie jęt no ści wi nia rza ma ją ogrom ny wpływ na fi -
nal ny pro dukt. Stąd tak ogrom ne róż ni ce w sma ku
i ja ko ści tych win od po szcze gól nych wy twór ców.

Wi na te mo gą mieć wszel kie ko lo ry od bia łych,
przez ró żo we, żół te, po ma rań czo we do czer wo nych
i za le ży to tyl ko od wy obraź ni wi nia rza i mat ki na tu -
ry. Pa mię taj cie, że wi na te za rów no w „no sie” (czy li
za pa chu jak mó wią wiel bi cie le wi na) jak i w ustach
mo gą mieć wie le nut na tu ry. Nie mó wię tu tyl ko
o kwia tach, owo cach, ale też o za pa chach droż dżo -
wych, ki szon ko wych czy wiej skiej za gro dy.

Wi na te spraw dzą się so lo, ale też war to po dać
do nich prze ką ski, choć by te in spi ro wa ne pi kant ny -
mi sma ka mi orien tu, do któ rych wy bór wi na czę sto
nie jest ła twy. Jed nym z wie lu ta kich przy kła dów
mo że być choć by kim chi, pi klo wa na rze pa czy wo -
do ro sty wa ka me.

Wie le z pét-na tów ma jesz cze jed ną bar dzo cie -
ka wą ce chę, ich ety kie ty są in ne, bar dzo róż no rod -
ne, czę sto za baw ne. Dla te go, na wet je śli w skle pie
z wi na mi nie zde cy du je cie się na ich kup no, war to
choć na chwi lę przy nich się za trzy mać i obej rzeć,
po czy tać, po śmiać się, mo że za sta no wić nad sen -
ten cja mi i gra fi ka mi zdo bią cy mi ich ety kie ty.

Wi na te, jak już wspo mnia łem, są czę sto kap slo -
wa ne jak pi wa. Ten spo sób za mknię cia nie świad -
czy o ich sła bej ja ko ści. Uwa żaj cie jed nak przy ich
otwie ra niu. Pa mię taj cie, otwie raj cie je schło dzo ne
do 6–8 stop ni, ostroż nie. Szko da że by 3/4 za war to -
ści wa szej bu tel ki na pik ni ku wró ci ło bez po śred nio
do mat ki zie mi. Nie chcę na wet my śleć, ja kie by ły -
by kosz ty wa szych prze pro sin, gdy by ów tru nek za -
koń czył ży wot na ulu bio nym per skim dy wa nie żo ny.

Sko ro wie cie już czym sa me pét -na ty są, war to
przed sta wić wam choć by jed ne go ich przed sta wi -
cie la. Wśród pét -na tów w mo jej taj nej, let niej piw -
nicz ce jest okaz, któ ry wy bra ła mo ja żo na w trak cie
wspo mnia nej de gu sta cji. Kie dy de cy do wa łem się,

któ re z de gu sto wa nych prze ze mnie win za ku pię
i zo ba czy łem co wy bra ła mo ja żo na, z przy czyn
sen ty men tal nych wzią łem dwie sztu ki. Był to pét -nat
z zro bio ny z sey val blanc z win ni cy Te cław ska Gó -
ra. Sym bo lem tej win ni cy jest miecz, zaś na zwa
nawiązuje do le gen dy o XVI-wiecz nym ry ce rzu -roz -
bój ni ku Te cła wie. Jest jed nak jesz cze je den sma -
czek tej hi sto rii – owa win ni ca mie ści się nie da le ko
miej sco wo ści Oko nek na Po je zie rzu Szcze ci nec -
kim. My ślę, że wie lu z nas na zwa ta mó wi wie le.
Zapewniam was tak że, że wi no to jest po wie lo kroć
lep sze niż trun ki, któ re w trak cie WAM-owskich
draw skich po li go nów pi li śmy wów czas, tym bar -
dziej, że je śli pa mięć mnie nie my li, nie by ły to wy -
ro by z wi no gron.

Te raz na mnie już czas, gdyż mu szę za ma ry no -
wać mię so, upiec bu ra ki oraz do pra co wać wszyst -
kie po my sły, po nie waż to mi przy pa da ju tro
za szczyt ro bie nia ro dzin ne go obia du. Jed no jest
jed nak pew ne – do car pac cio z bu ra ka z ko zim se -
rem po dam pét -nat. Nie wiem czy wszy scy bę dą za -
do wo le ni.

W ra zie cze go do głów ne go, mię sne go da nia za -
pla no wa łem po dać coś tra dy cyj ne go, je śli by się
oka za ło, że nie wszy scy bie siad ni cy po dzie la ją mo -
ją fa scy na cję od kry wa niem cią gle cze goś no we go
w nie prze bra nej róż no rod no ści świa ta wi na.

Prze my sław Mich na
XXXVI WAM

4.08.2022
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P an de mia COVID-19 unie moż li wi ła na sze 18. cy -
klicz ne spo tka nie za pla no wa ne na czer -

wiec 2020 r., któ re jed nak od by ło się z opóź nie niem
na po cząt ku paź dzier ni ka 2021 r. w Mercure Hotel
w Piotr ko wie Try bu nal skim. Tam ten po byt i wspa -
nia ła at mos fe ra oraz do sko na ła kuch nia spra wi ły, że
na ko lej ne 19. spo tka nie wy bra no to sa mo miej sce.

W dniach 10–12 czerw ca 2022 ro ku w spo tka niu
wy cho wan ków VI kur su WAM uczest ni czy ło 29
WAM-ców, w tym 20 to wa rzy szy ły mał żon ki. Za bra -
kło nie ste ty kil ku ko le gów, któ rzy za de kla ro wa li
chęć udzia łu w spo tka niu, ale w ostat niej chwi li,
głów nie z po wo dów zdro wot nych zre zy gno wa li
z udzia łu m.in. ko le dzy Lech Sa rec ki, Mi chał He rej -
czak, Ka zi mierz Ro zu mek, Ro man Du da. Z kro ni kar -
skie go obo wiąz ku na le ży wspo mnieć tych
uczest ni ków na szych spo tkań, któ rzy ode szli
od nas na za wsze w osta tnim okre sie: ko le dzy
Andrzej Pa rec ki i Zbi gniew Kiej zie wicz oraz mał żon -
ki i wie lo let nie to wa rzysz ki ży cia na szych ko le gów:
Ga bi Ko czur i Zo fia Dzik, któ rych pa mięć uczci li śmy
chwi lą ci szy pod czas ze bra nia w dru gim dniu po by -
tu. Z na sze go gro na ode szło już na wiecz ny dy -
żur 51 ko le gów i na pew no z nie ba przy glą da li się
na sze mu spo tka niu.

W re stau ra cji ho te lu Mercure usy tu owa nej
na IV pię trze w pierw szym dniu po by tu spę dzi li śmy
nie za po mnia ne i wzru sza ją ce chwi le do póź nych

go dzin noc nych bie sia du jąc i ko rzy sta jąc z ob fi te -
go szwedz kie go sto łu oraz ra cząc się lamp ką bia łe -
go lub czer wo ne go wi na, ale i rów nież kie lisz kiem
zmro żo nej „Fin lan dii”, oczy wi ści tej co nie pla mi
mun du ru.

Przy bie siad nym sto le z du żym sen ty men tem
wspo mi na li śmy na szych zmar łych pro fe so rów i ko -
le gów, z któ ry mi da ne by ło nam dzie lić tru dy i zno -
je pod cho rą żac kie go ży cia na WAM. Ko le dzy
przy ta cza li róż ne za baw ne hi sto rie i aneg do ty
z okre su stu diów, bo prze cież któż nie lu bi wspo mi -
nać w mia rę bez tro skie go okre su lat mło dzień czych
spę dzo ne go przy ul. Źró dło wej 52, a pro szę wie -
rzyć, że by ło war to cho ciaż przez chwi lę prze nieść
się w tam ten nie za po mnia ny okres na sze go ży cia.

Te mi łe wspo mnie nia do ty czy ły na szych na uczy -
cie li aka de mic kich, któ rzy w opi nii uczest ni ków
szcze gól nie utkwi li w na szej wdzięcz nej pa mię ci i to,
że mie li śmy du że szczę ście, że uczy li nas me dy cy -
ny ta cy wy bit ni pro fe so ro wie jak: Prof. Ta de usz Wa -
si lew ski kie row nik Ka te dry Ana to mii Pra wi dło wej,
prof. Jan Cho mi czew ski kie row nik Ka te dry Mi kro bio -
lo gii Le kar skiej, prof. Mie czy sław Ma zur kie row nik
Ka te dry Far ma ko lo gii, prof. Jan Leń ko uro log i pro -
rek tor ds. kli nicz nych, prof. Jan Pru szyń ski kie row -
nik Kli ni ki Chi rur gii, prof. Zdzi sław Ry dzyń ski
psy chia tra i pro rek tor ds. kli nicz nych oraz wie lu in -
nych, któ rych nie spo sób wszyst kich tu taj wy mie nić.

Pod czas na sze go spo tka nia nie oby ło się od po -
dzie le nia się przez nas na szy mi sy tu acja mi ro dzin -
ny mi, opo wia da nia mi o na szych dzie ciach
i wnu kach. Jed nak szyb ko na sze wspo mnie nia ula -
ty wa ły do wspo mnień stu denc kich oraz, że do stą -
pi li śmy wiel kie go szczę ścia być stu den tem
pod cho rą żym Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej
w Ło dzi, tak pre sti żo wej uczel ni me dycz nej, któ rej
roz wią za nie by ło jed ną wiel ką po mył ką ów cze snych
de cy den tów po li tycz nych.

Na le ży wspo mnieć, że oprócz bie sia do wa nia
i wspo mnień moż na by ło tań czyć na par kie cie,
w czym szcze gól nie wy róż niał się nasz ko le ga
Ryszard Wro cław ski, któ ry za tań czył z każ dą obec -
ną na spo tka niu pa nią.

W dru gim dniu spo tka nia moż na by ło uczest ni -
czyć w Dniach Piotr ko wa Try bu nal skie go, któ re od -
by wa ły się w oko li cy ryn ku, gdzie usta wio no licz ne
kier ma sze z re gio nal ny mi spe cja ła mi ku li nar ny mi oraz
wy ro ba mi rze mieśl ni czy mi. Po tru dach zwie dza nia

Ko lej ne 19. cy klicz ne spo tka nie
wy cho wan ków VI kur su WAM

Od lewej S. Maciak i jego małżonka, trzecia z lewej
A. Klukowska. Po prawej W. Śliwowski
i T. Markowski
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i za ku pów więk szość z nas ra czy ła się ku flem chłod -
ne go re gio nal ne go piw ka „Try bu nal skie” przy sto li -
kach „ogród ków” zlo ka li zo wa nych na ryn ku.

Po po wro cie do ho te lu i po spo ży ciu obia du
uczest ni czy li śmy w ze bra niu, na któ rym zo sta ło omó -
wio ne ko lej ne ju bi le uszo we, bo 20-te cy klicz ne spo -
tka nie wy cho wan ków VI kur su WAM. W pierw szej
czę ści ze bra nia wy słu cha li śmy wy kła du pt. „Me dy cy -
na ko smicz na – nor mal ne oso by w nie nor mal nym
śro do wi sku” wy gło szo ne go przez na sze go wy bit ne -
go ko le gę prof. zw. dr. hab. n. med. dr. h. c. Krzysz to -
fa Klu kow skie go, któ ry w bar dzo przy stęp ny spo sób
i ze swo iste go ro dza ju swa dą przy bli żył nam hi sto rię
lo tów ko smicz nych oraz ujaw nił cie kaw sze nie zna ne
sze ro kiej opi nii pu blicz nej frag men ty z bio gra fii ko -
smo nau tów, któ rych w więk szo ści po znał oso bi ście
w okre sie kie dy przy go to wy wał do lo tu w ko smos je -
dy ne go pol skie go ko smo nau tę gen. Mi ro sła wa Her -
ma szew skie go. Z wy kła du do wie dzie li śmy się wie lu
nie zna nych sze ro kiej rze szy osób fak tów zwią za nych
z lo ta mi ko smicz ny mi. Na praw dę niech ża łu ją ci ko -
le dzy, któ rzy nie przy je cha li na na sze spo tka nie.

W dru giej czę ści ze bra nia ko le ga Wie sław Ra -
szew ski przed sta wił spra woz da nie z or ga ni za cji
obec ne go spo tka nia oraz ocze ki wał chęt nych
do zor ga ni zo wa nia spo tka nia w na stęp nym ro ku.
Po burz li wej dys ku sji i przez akla ma cję uczest ni cy
do szli do jed no znacz nych wnio sków, że nikt nie jest
w sta nie do rów nać Wie sła wo wi i Je go mał żon ce Ce -
cy lii w przy go to wa niu ko lej ne go spo tka nia. Pod ję to
uchwa łę, że ko lej ne ju bi le uszo we 20-te cy klicz ne
spo tka nie wy cho wan ków VI kur su WAM od bę dzie
się w czerw cu 2023 ro ku w tym sa mym miej scu tj.
w Mercure Hotel w Piotr ko wie Try bu nal skim.

W imie niu wszyst kich uczest ni ków spo tka nia
pra gnę zło żyć Pań stwu Ce cy lii i Wie sła wo wi Ra -
szew skim go rą ce po dzię ko wa nie oraz wy ra zy uzna -
nia i po dzi wu za trud wnie sio ny w or ga ni za cję
więk szo ści do tych cza so wych spo tkań na sze -
go VI kur su WAM, bo gdy by nie Oni, to praw do po -
dob nie nie moż na by ło by spo ty kać się co ro ku.
Na sze cy klicz ne spo tka nia od by wa ją się prak tycz -
nie nie prze rwa nie od 2003 ro ku, od tam te go pierw -
sze go na sze go spo tka nia w 40-tą rocz ni cę
roz po czę cia stu diów na WAM, któ re rów nież wspa -
nia le zo sta ło zor ga ni zo wa ne w Spa le przez Pań stwo
Wan dę i Ro ma na Go siów i nieja ko sta no wi ło „ka -
mień wę giel ny” pod ko lej ne spo tka nia.

W nie dziel ny sło necz ny po ra nek po śnia da niu
i po że gna niach uda li śmy się w dro gę po wrot ną
na wcze śniej usta lo ne po zy cje.

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

Od prawej kolega R. Goś z małżonką

Wykład kolegi prof. K. Klukowskiego

Od lewej koledzy R. Piotrowski, W. Mirosław
i C.W. Raszewscy



B y ło to na sze ko lej ne, cy klicz ne spo tka nie, tym
ra zem zor ga ni zo wa ne w prze pięk nej sce ne rii

Zam ku w Gnie wie (po mor skie). Do pi sa ła po go da,
hu mo ry i licz nie ze bra ne ko le żeń skie gro no (wśród
ok. 130 osób – przy by ło pra wie 70 ofi ce rów – le ka -
rzy z na sze go rocz ni ka). Prze wod ni te mat spo tka -
nia: „Opa nuj (g) Gniew” był nie przy pad ko wy, gdyż
cięż ki stan pan de mii z jed nej stro ny sku tecz nie
prze orał na sze za cho wa nia i wska zał naj waż niej sze
war to ści, a z dru giej stro ny dłu go trwa le roz luź niał
i unie moż li wiał do tych cza so we ko le żeń skie kon tak -
ty. Je śli do da my prze wle kły stres zwią za ny z wy zwa -
nia mi i no wy mi uwa run ko wa nia mi co dzien nej pra cy
za wo do wej, licz ne wśród nas, ro dzin, ko le gów przy -
pad ki za cho ro wań na COVID, wszech obec nej
śmier ci wo kół, przy gnę bia ją cych wia do mo ści me -
dial nych, to fakt, że po tra fi li śmy się tu zor ga ni zo wać
jest opty mi stycz ny. Ko mi tet or ga ni za cyj ny jak wi dać
wy szu kał zna ko mi te miej sce, by da ne nam by ło mi -
łe spę dze nie wspól nych chwil w oto cze niu po tęż -
nych, ma je sta tycz nych i spo koj nych mu rów zam ku,

za bu do wań, ko ścio ła i mia sta – le żą cych na skar pie
w za ko lu pra do li ny Wi sły.

By ła to też kon wen cja nie przy pad ko wa, bo -
wiem 20 lat te mu (2002) roz wią za na zo sta ła Woj sko -
wa Aka de mia Me dycz na, jed nak obec nie – tak że
z po wo du dzia łań zbroj nych za na szą wschod nią
gra ni cą – ry su ją się no we moż li wo ści jej re ak ty wa -
cji, bądź po wo ła nia no wej uczel ni kształ cą cej le ka -
rzy woj sko wych. O tym wszyst kim do wie dzie li śmy
się z oso bi ste go li stu gen. w st. spocz. dr. n. med.
An drze ja Wi śniew skie go, a prze ka za ne go przez kol.
Sta ni sła wa Tka czy ka. Uzu peł nił to wy stą pie nie in -
for ma cją o Fun da cji Va le tu di na ria, dzia ła ją cej
w opar ciu o za ple cze 10. Woj sko we go Szpi ta la Kli -
nicz ne go w Byd gosz czy (cer ty fi kat NATO-wski),
a słu żą cą od pra wie 20 lat m.in. ofia rom ka ta strof,
klęsk ży wio ło wych i kon flik tów zbroj nych (sic!).

Przy wi ta li śmy się pod oko licz no ścio wym ba ne -
rem i po obo wiąz ko wej wstęp nej de zyn fek cji prze -
szli śmy do przy ja ciel skich roz mów, oso bi stych
kon tak tów, wspól nych re la cji. Pod czas uro czy ste go
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spo tka nia na ba lu spe cjal ny ho nor od da li śmy na -
sze mu by łe mu nie zrów na ne mu do wód cy – płk. Ta -
de uszo wi Onusz cza ko wi, dziś – wspa nia łe mu
ko le dze, któ re go za cho wu je my we wdzięcz nej pa -
mię ci. Przy wi ta li śmy go Mar szem Ge ne ral skim oraz
wrę czy li śmy oko licz no ścio wy ryn graf. Ko la cja z tań -
ca mi wraz z Opra wą Sar mac ką za koń czy ła pierw -
szy dzień spo tka nia. Dru gi dzień po świę ci li śmy
na zwie dza nie zam ku i prze pięk nej oko li cy, a sprzy -
ja ją ca po go da do star czy ła do dat ko wych wra żeń
oraz tła do licz nych zdjęć.

Po po łu dniu uczest ni czy li śmy w spe cjal nej se sji: od -
da li śmy na leż ny hołd tym, któ rzy ode szli na wiecz ny dy -
żur i war tę (przed sta wił kol. Zbi gniew Dud kie wicz),
wska za li śmy na ko lej ne spo tka nie (praw do po dob nie
w 2025 r. w Ło dzi – bę dzie to ju bi le usz 50-le cia na szych
dy plo mów). Z aplau zem przy ję ty zo stał po mysł (mi -
mo kontr pro po zy cji) kol. kol. Je rze go Mił kow skie go,
Ja nu sza Czar nec kie go, Ry szar da Kryst ka i in.,
o zbiór ce pie nię dzy na Fun da cję Ad op cyj ną im.
dr. Krzysz to fa Lisz cza (za ło żo ną przez je go żo nę
po śmier ci na sze go ko le gi, a wspie ra ją cą głów nie
dzie ci uro dzo ne z po al ko ho lo wym ze spo łem FAS).
Dr Liszcz był wy bit nym spe cja li stą z za kre su ze spo łu
al ko ho li zo wa ne go pło du oraz pro mo to rem ak cji ad -
op cji tych cho rych dzie ci. Przed wie lo ma la ty wraz
z żo ną ad op to wał on czwo ro dzie ci z ta ką nie peł no -
spraw no ścią. Ze bra ne do spe cjal nie przy go to wa nej
pusz ki pie nią dze w kwo cie 5500 zł zo sta ły już prze -
ka za ne na rzecz fun da cji.

Wie czor ny grill był i smacz ny i do dat ko wo okra -
szo ny po ka zem Gniew Hu sa rii, co dla nas by ło świet -
nym bo nu sem. Oka zją do wspól nej za ba wy
i przy śpie wek był też re ci tal kol. Jac ka Rud nic kie go,

a na stęp nie pre zen ta cja wier szy i wspo mnień kol.
Krzysz to fa Osma na. Ci ko le dzy za pre zen to wa li też
swo je naj now sze pu bli ka cje: „Stu dium sztu ki, fi lo zo -
fii i me dy cy ny” (kol. Rud nic ki) oraz „Pa pie ro we pta ki”
(kol. Osman), któ re wrę czy li nam z oso bi sty mi de dy -
ka cja mi. Dla wszyst kich by ło to za ra zem ser decz ne
i wzru sza ją ce. Po tem na pręd ce za im pro wi zo wa na ka -
pe la w skła dzie kol. kol. Ada ma Ka liń skie go (gi ta ra)
i Sta ni sła wa Ma chow skie go (akor de on) da ła zna ko -
mi ty kon cert, w któ ry wie lu z nas spon ta nicz nie i ra -
do śnie się włą czy ło. Do wy stę pów ko le dzy do da li
sty lo we, fan ta zyj ne na kry cia głów, co by ło ich do sko -
na łym uzu peł nie niem. W ku lu arach zaś „przy kaw -
ce i zim nych na pit kach” by ły dal sze wspo mnie nia
i pla ny na przy szłość. Gdy wy jeż dża li śmy z mi ły mi
wra że nia mi, ze sto sow ny mi pa miąt ka mi i zdję cia -
mi – pod pi sa li śmy się na spe cjal nym pla ka cie (po -
ni żej), nie szczę dząc so bie po zdro wień i so len nych
za pew nień o ko lej nych spo tka niach.

Per fek cyj ne przy ję cie za pew ni ła nam p. Alek san -
dra Du bie la – sze fo wa mar ke tin gu Zam ku, zaś wa -
lo ry oko li cy za owo co wa ły po my słem na ko lej ne
spo tka nia in nych rocz ni ków na szej Aka de mii oraz
Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów WAM.

Komitet organizacyjny (usatysfakcjonowany
z realizacji ciekawego spotkania i zmobilizowania

tak wielu kolegów):
kol. Zbi gniew Dud kie wicz – Du di
kol. Zbi gniew Ka szyń ski – Bu bu

kol. Kon stan ty Smu ła – Ko stek
kol. Wi told Tłu sto cho wicz – Tłu sty (Ho no ro wy

Prze wod ni czą cy)
kol. An drzej Za czkie wicz – Ma ły
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Wdniach 3–5 czerwca 2022 roku w Toruniu odbyło
się spotkanie absolwentów IV Kursu Wojskowej

Akademii Medycznej z okazji 55. rocznicy mianowania
na stopień oficerski. W 1961 r. 124 kandydatów
rozpoczęło studia na Wydziale Lekarskim naszej
Uczelni, z tego 82 szczęśliwie dobrnęło do promocji.
Niestety, obecnie żyje tylko połowa z nas. Na spotkanie
przybyło siedemnastu ele ganc kich star szych pa nów,
któ rym zdro wie po zwo li ło wziąć udział w uro czy sto ści,
w więk szo ści z to wa rzysz ka mi ży cia (na zdjęciu), co
sprzy ja ło ra do snej at mos fe rze. Był też gość ho no ro -
wy Na sze go Kur su ab sol went V Kur su Ry szard We -
tosz ka. W ogól nym pod su mo wa niu pod kre ślo no, że
„Czwar ta cy” do brze wy peł ni li swo je obo wiąz ki ofi ce -
ra -le ka rza. Wie lu z nas peł ni ło waż ne funk cje służ bo -
we i le kar skie. Mię dzy in ny mi dzie ka na Wy dzia łu
Le kar skie go i ko men dan ta -rek to ra WAM (Jan Choj -
nac ki), Sze fa Służ by Zdro wia POW (Zbi gniew Paw ło -
wicz), Ko men dan ta Szpi ta la Woj sko we go (Zdzi sław
Baś kie wicz), do wód ców Służ by Zdro wia Ze spo łów
Tak tycz nych i Cen tral nych In sty tu cji MON (Syl we ster
Ce lej, Ze non Kru kow ski, Je rzy Ma le wicz, An drzej Ro -
ga la, Ta de usz Sta nek, Sta ni sław Wie czo rek, An drzej
Ge pert). In ni by li kie row ni ka mi Kli nik lub Za kła dów
(Krzysz tof Bu czył ko, Jan Choj nac ki, Ma rian Cho le wa,
Zbi gniew Ma ziarz, Grze gorz Kra som ski, Wła dy sław
Wid czak, Grze gorz Krzy mań ski, Bro ni sław Jaż dżew -
ski) lub or dy na to ra mi Od dzia łów (Sta ni sław Cha biel -
ski, Mi chał Cio ła, Zdzi sław Leń ko, Jó zef My ślic ki,
Wik tor So ro ko, Ma ciej Szpu nar).

Na oficjalnym spotkaniu dzielono się swoimi
doświadczeniami zawodowymi i osobistymi.

We wspomnieniach często wracano do lat
studenckich oraz egzaminów z nauk
podstawowych, które odbywały się w gmachu przy
obecnym Placu im. gen. Józefa Hallera (obecnie
Szpital im. Wojskowej Akademii Medycznej). Tam
również w Sali Rady Wydziału Lekarskiego im. gen.
prof. Mariana Garlickiego, wielu z nas kończyło
przewody doktorskie, habilitacyjne i profesorskie.
Symbolem nierozerwalnej więzi z historią jest
wspólne zdjęcie wykonane przed pomnikiem gen.
Józefa Hallera.

To ruń to mia sto pier ni ków, więc ja ko se nio rzy
czu li śmy się w nim zna ko mi cie. Po dzi wia jąc przy -
odzia ny na ro do wą fla gą Ukra iny mo nu ment Mi ko -
ła ja Ko per ni ka, dys ku to wa li śmy nad do ko na nia mi
te go re ne san so we go le ka rza, stra te ga woj sko we go
i astro no ma w trud nych cza sach woj ny. Ko ścio ły,
ka mie ni ce, skle py i in ne nie zwy kłe za kąt ki pięk ne -
go To ru nia oka za ły się wspa nia łym tłem spa ce rów
wy peł nio nych roz mo wa mi o ży ciu, zdro wiu i nę cą -
cej, choć nie wia do mej przy szło ści. Bli skość ko le -
gów, z któ ry mi zwią zał nas los, wciąż sta no wi
wspar cie i nie ocze ki wa nie waż ny punkt od nie sie nia
do obec nych po staw i per spek tyw. A jed no cze śnie
jest po wro tem do szczę śli wych lat mło do ści. Roz -
sta li śmy się z ża lem i na dzie ją na ko lej ne spo tka nie.

Organizator Spotkania – Józef Myślicki

Spotkanie koleżeńskie IV kursu WAM
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Zwiel kim smut kiem i ża lem przy ją łem in for ma cję
o na głej śmier ci prof. Ta de usza Płu sy – wy bit ne -

go na ukow ca, od da ne go le ka rza, ale na pla nie pierw -
szym – czło wie ka otwar te go i za an ga żo wa ne go.

Był – tak jak ja  – jed nym z uczniów i po tem współ -
pra cow ni ków prof. Hen ry ka Tchó rzew skie go, sta no -
wiąc kon ty nu ację roz wo ju me dy cy ny w opar ciu o ten
sam wspól ny spo sób my śle nia i poj mo wa nia pa to lo -
gii. Rzec by moż na – kon ty nu ację tej Szko ły Im mu -
no lo gii, gdzie mi kro śro do wi sko za pal ne idzie w pa rze
z lo sem cho rych. Pro fe sor był więc wie lo let nim
Człon kiem Ko mi sji Cho rób Ukła du Od de cho we go
Ko mi te tu Pa to fi zjo lo gii Kli nicz nej PAN oraz Sek cji Me -
dycz nej Cen tral nej Ko mi sji ds. Stop ni i Ty tu łów.

A że mo je po cząt ki w okre sie Stu denc kie go To -
wa rzy stwa Na uko we go opar te by ły o aler go lo gię
to – za nim bli żej po zna łem Pa na Pro fe so ra – ocie -
ra łem się o je go licz ne pu bli ka cje, mo no gra fie
i książ ki, jak na przy kład „Po stę py w Aler go lo gii”,
któ rych duch prze kła dał na uki pod sta wo we
na prak ty kę le kar ską. I sze reg in nych prac za wsze
by ło bu do wa niem mo stów po mię dzy obo ma brze -
ga mi me dy cy ny. Jak bar dzo bra ku je nam ta kich na -
uczy cie li, na ukow ców i in te lek tu ali stów w obec nym
kształ ce niu – wy star czy po pa trzeć na wiel ki dy stans
ja ki dzie li choć by ba da nia pod sta wo we i licz ne wy -
tycz ne od trud nych i skom pli ko wa nych cho rych.

Dla te go nie dzi wi, że Pan Pro fe sor zo stał Re dak -
to rem Na czel nym pi sma – Or ga nu Pol skie go To wa -
rzy stwa Le kar skie go. I nie tyl ko mo im zda niem, ale
i wie lu pul mo no lo gów, z ja ki mi współ pra co wa łem
i pra cu ję na co dzień, wy kła dy Pro fe so ra oce nia ło
za wsze ja ko kon kret ne, bez nad mia ru teo rii opar -
tych na ba da niach in vi tro lub mo de lach zwie rzę -
cych, jed nak wy zna cza ją cych przy szłość. Na wet
ogól no świa to we wy tycz ne oce niał z do zą kry ty cy -
zmu i od wa gą.

Mo je bez po śred nie spo tka nie z Pro fe so rem się -
ga dwa dzie się cio le cia wstecz. Wów czas mia ły miej -
sce waż ne wy da rze nia. W pierw szym z nich
od bie ra łem swój dy plom dok tor ski do kład nie w dniu
za mknię cia – wy pro wa dze nia sztan da ru Woj sko wej
Aka de mii Me dycz nej.

Dru gie wy da rze nie, to First Po lish -Chi ne se Me -
di cal Me eting Al ler gy -Envi ron ment -In fec tion. Wów -
czas oso bę pro fe so ra Płu sy przy bli żył mi mój
na uczy ciel. By ło to pio nier skie i trud ne przed się -
wzię cie, przy bli ża ją ce nas do te go jak że wiel kie go
kra ju, o któ rym nie wie le wie dzia no, a z pew no ścią
utoż sa mia no z ko mu ni stycz ną go spo dar ką, a nie

dy na micz nie roz wi ja ją cym kra jem, tak że w me dy cy -
nie. Tam po dob nych – woj sko wych uczel ni me dycz -
nych by ło po nad 4. I jak bar dzo to wy da rze nie
skło ni ło do prze war to ścio wań, re flek sji i wy prze dza -
ło póź niej sze wy da rze nia, w tym sze ro ką glo ba li za -
cję i pry mat Azji? – to po ka zu je te raź niej szość.
Za an ga żo wa nie Pro fe so ra Płu sy by ło te go za cząt -
kiem. To za an ga żo wa nie i cha ry zmat mo głem do -
strzec po wie lu la tach, jak choć by w do bie Covid 19,
gdy z tro ską po par tą kon kret ny mi dzia ła nia mi za in -
te re so wał się mo ją ścież ką na uko wą tyl ko dla te go,
że łą czy ły nas wspól ne ko rze nie, za mi ło wa nie
do na uki, pa to fi zjo lo gii i oso by pro fe so ra Tchó rzew -
skie go, o któ rym już pi sa łem na ła mach Skal pe la.

A że był oso bą otwar tą i po dej mu ją cą się cza -
sem (jak je go Pa tron) „spraw trud nych i bez na dziej -
nych” to wi dać by ło, gdy – mi mo scep ty cy zmu
in nych – usi ło wał oca lić tra dy cję i kon ty nu ować pro -
wa dze nie cza so pi sma „Le karz Woj sko wy”. Po dob -
nie mi mo wiel kiej kon ku ren cji, zwłasz cza w do bie
cza so pism tyl ko w wer sji on -li ne, kon ty nu ował roz -
wój naj star sze go ogól no le kar skie go cza so pi sma
w Pol sce, z tra dy cja mi przed wo jen ny mi, po cząt ko -
wo uka zu ją ce go się ja ko ty go dnik, mi mo że o pa -
pier by ło znacz nie trud niej niż obec nie.

Je go wy sił ki i dzia ła nia – czę sto nie do ce nio -
ne – moż na do pie ro do strzec po je go odej ściu i pu -
stym miej scu, jak w 2015 ro ku z Woj sko we go
In sty tu tu Me dycz ne go, czy 13 czerw ca na ostat nią
dro gę…

Na za koń cze nie przy to czę o Pro fe so rze sen ten -
cję cy to wa ną przez jed ne go z mo ich świet nych na -
uczy cie li: „tyl ko do bry czło wiek mo że być do brym
le ka rzem”.

dr n. med. Prze my sław Zdziar ski

Ta de usz Lwie Ser ce

Zachowajmy Ich w naszej pamięci



Śp.
dr n. med. Andrzej Polański

31.05.1953–6.06.2022

Śp.
lek. Józef Bartnicki

24.05.1950–20.06.2022

Śp.
dr n. med. Wiesław Sibiga

22.05.1953–20.07.2022

Śp.
dr hab. n. med.

Wojciech Perdzyński
24.09.1948–20.07.2022

Śp.
lek. Władysław Król

25.09.1948–23.06.2022

Na wieczną wachtę
odszedł

kmdr lek.
Czesław Żebryk

Z ża lem in for mu je my, że 30 ma ja 2022 ro ku prze -
żyw szy lat 100 od szedł na wiecz ną wach tę

kmdr lek. Cze sław Że bryk.
Kie dy ofi cer skie ser ce bić prze sta je to od cho dzi

tyl ko peł nić Wiecz ną Wach tę w in nym wy mia rze.
U tych, w któ rych pier siach jesz cze ży je, zo sta wia pa -
mięć. NON OMNIS MORIAR – nie wszyst ko umie ra…

Msza św. ża łob na od pra wio na by ła 18 czerw ca
o godz. 11.00 w ko ście le Ma ry nar ki Wo jen nej RP
pw. Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej w Gdy ni -Oksy wiu.
Od pro wa dze nie do gro bu w asy ście Kom pa nii Ho -
no ro wej oraz sztan da ru Sto wa rzy sze nia Ofi ce rów
Ma ry nar ki Wo jen nej RP na stą pi ło na Cmen ta rzu Ma -
ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni.

W imieniu Koła Lekarzy i Farmaceutów MW RP
Prezes Koła

kmdr lek. Zbigniew Jabłoński
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