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Nr i rodzaj posiedzenia Nr uchwały Data posiedzenia Uchwała w sprawie

nr 7 – Prezydium RL nr 4 237–295/22/IX 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza w celu

odbycia stażu podyplomowego,
wpisania na listę członków oraz

wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy
dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej

nr 7 – Prezydium RL nr 4 296/22/IX 26 sierpnia 2022 r.
w sprawie wydania kolejnego

dokumentu „Prawo wykonywania
zawodu lekarza”

nr 7 – Prezydium RL nr 4 297–298/22/IX 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie wpisu do rejestru
indywidualnych praktyk lekarskich

wyłącznie w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego

nr 7 – Prezydium RL nr 4 299/22/IX 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie wpisu do rejestru
indywidualnych specjalistycznych

praktyk lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 7 – Prezydium RL nr 4 300–304/22/IX 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie
w przedsiębiorstwie podmiotu

leczniczego

nr 7 – Prezydium RL nr 4 305–312/22/IX 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 7 – Prezydium RL nr 4 313/22/IX 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian
do rejestru indywidualnych praktyk

lekarskich wyłącznie w miejscu
wezwania

nr 7 – Prezydium RL nr 4 314–317/22/IX 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w przedsiębiorstwie

podmiotu leczniczego

nr 7 – Prezydium RL nr 4 318–321/22/IX 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w miejscu wezwania

nr 7 – Prezydium RL nr 4 322–323/22/IX 26 sierpnia 2022 r.
w sprawie wykreślenia wpisu

z rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich

nr 7 – Prezydium RL nr 4 324–325/22/IX 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu
pomocy naukowych

Wykaz podjętych uchwał:



L a Man cha, kra ina na po łu dnie od Ma dry tu
w Hisz pa nii, na zwa po cho dzi z ję zy ka arab skie -

go i ozna cza brak wo dy. Kra ina roz sła wio na przez
Mi gu ela Ce rvan te sa w swej po wie ści „Don Ki szot
z la Man czy”, zna nej na ca łym świe cie, a wy da nej
po raz pierw szy w ro ku 1605. Don Ki szot zna ny był
ja ko „Błęd ny Ry cerz” al bo ja ko „Ry cerz o Smęt nym
Ob li czu”. Oba te okre śle nia od da ją w peł ni je go ry -
cer ski i ludz ki cha rak ter. Je go po stę po wa nie we szło
do ję zy ka obie go we go ja ko „don ki szo te ria” lub ja -
ko „wal ka z wia tra ka mi”, wal ka bez na dziej na,
nie do wy gra nia, ale wal ka wy pły wa ją ca z ry cer sko -
ści, po ję cia za ni ka ją ce go już na po cząt ku wie -
ku XVII, a co do pie ro mó wić o wie ku XXI? Każ dy
z nas, ab sol wen tów Woj sko wej Aka de mii Me dycz -
nej, Na szej Nie boszcz ki Aka de mii przy uli cy Źró dło -
wej 52 lub pod in ny mi ad re sa mi w mie ście Ło dzi,
w swo im ży ciu pry wat nym, a co do pie ro w służ bo -
wym, w woj sko wym, z pro ble ma mi trud ny mi,
na pierw szy rzut oka nie do roz wią za nia, jak ma wia -

ją nie obli czal ni rów nież ak tu al nie, Ro sja nie: „Biez
wod ki nie ra zbie riosz!”, na grun cie kra jo wym sły szy -
my zda nie: „To się trze ba na pić!”. Na trzeź wo spra -
wa wy da je się nie do roz wią za nia, ale ja ko
za wo do wi woj sko wi ru sza my jed nak do ata ku! Cza -
sa mi się uda, wróg pierz cha prze ra żo ny po zor nie
stra ceń czą szar żą. Ale na tym wła śnie po le ga ły
szar że, nie za wsze na ro zum, ale czę sto na koń co -
wy efekt. Szar że, wraz z ka wa le rią, prze szły do hi -
sto rii, ale my, pó ki co, ży je my.

W ob ję cia chu der la we go Błęd ne go Ry ce rza Don
Ki szo ta, na ta kim sa mym jak on ko niu Ro sy nan cie
i je go krą głe go gierm ka San cho Pan cha na nie wiel -
kim osioł ku pchnę ła mnie prze moż na chęć zmia ny
cha rak te ru czy ta nych ksią żek, z bar dzo cięż kie go
i po waż ne go na nie ko niecz nie kro to chwil ny, ale kla -
sycz ny po wie ścio wy. I tak, w mo im ulu bio nym al le -
gro, tra fi łem na spo rą se rię „Naj słyn niej szych
po wie ści świa ta”, wy da nych przez war szaw ski Pań -
stwo wy In sty tut Wy daw ni czy pod ko niec lat pięć -
dzie sią tych XX wie ku, w zło tym okre sie
wy daw ni czym, w spo sób fa cho wy, ele ganc ki, z fa -
cho wy mi ko men ta rza mi i przy pi sa mi. „Miód na ser -
ce”. Za nie wiel kie pie nią dze na mo im za sta wio nym
książ ka mi sto le po ja wi ło się kil ka na ście, są dząc
z wy glą du, nie czy ta nych „Cre me de la cre me”,
po fran cu sku „śmie tan ka”, „po na sze mu” „sa mo gę -
ste” li te ra tu ry współ cze snej. Po wieść Ce rvan te sa,
w dwóch to mach, po szła na pierw szy ogień, i pó ki
co da je się czy tać, bo nie któ re książ ki na pi sa ne
w wie ku XVI wy ma ga ją ogrom ne go har tu du cha,
albo po pro stu zwy cię ża ją na wet upar te go i am bit -
ne go czy tel ni ka. Spo sób kon wer sa cji jest w sta nie
uśpić każ de go, tam te pro ble my prze szły do hi sto -
rii, a na wet do pre hi sto rii wraz z moc no ar cha icz -
nym ję zy kiem, tak sa mo nie zro zu mia łym, jak
mło dzie żo wy slang, prze waż nie two rzo ny i uży wa -
ny w spe cy ficz nym śro do wi sku. Ale słow ni ki gwa ry,
ję zy ka mło dzie żo we go po wsta wa ły już w po ło wie
ubie głe go wie ku. Nie dzi wi on w roz mo wach mło -
dych rów no lat ków, ale brzmi dość dziw nie w ustach
pod ta tu sia łych chło pów, któ rych je dy nym związ -
kiem z mło do ścią jest fakt spro ku ro wa nia „dzi dziu -
sia” pa nien ce młod szej od nich o trzy dzie ści,
czter dzie ści lat i spo ty ka nie się na spa ce rach z mło -
dy mi ma ma mi w wie ku swo ich wnu czek. Mó wie nie
mło dzie żo wą gwa rą do peł nia ob ra zu. Ale ser ce nie
słu ga. „Gdzie drwa rą bią, tam wió ry le cą!”. Po kil ku

Don Ki cho te z La Man cha
(po na sze mu Don Ki szot z Man czy)
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la tach unie sień mi łość więd nie w słod ka wym za pa -
chu pie luch, prze raź li wym krzy ku ma łe go „dzi dziu -
sia” (110 de cy be li) – 120 de cy be li  ma star tu ją cy
od rzu to wiec! A „mło dy” ta tuś wy trzy ma i nie wsta -
nie, niech wsta je mło da ma mu sia. Co świad czy o si -
le je go cha rak te ru! Ta kie to są pu łap ki spóź nio ne go
oj co stwa. Ale póź niej sza sa tys fak cja – nie do opi sa -
nia! (wiem to z opo wia dań).

Każ dy z BMWSZ (Bia łych Ma mu tów Woj sko wej
Służ by Zdro wia) ma w swo jej skarb ni cy pa mię ci epi -
zo dy ma ją ce ce chy don ki szo te rii. Czę sto „wra sta -
nie” mło de go le ka rza w struk tu rę puł ku łą czy ło się
z na pi sa niem pierw sze go ra por tu, tak „we woj sku”
na zy wa ło się wte dy po da nie o prze nie sie nie w in ne
miej sce bli żej do mu, bli żej kli ni ki, czy też w każ de in -
ne miej sca, aby nie tu, bo i tu na stę po wa ła li ta nia
bra ków ak tu al ne go gar ni zo nu, gdzie po zo sta ła
część ka dry słu ży ła kil ka lub kil ka na ście lat i zdą ży -
ła się już wczuć w uro ki Ba bi mo stu, Ko żu cho wa, czy
Czar ne go, a tu, le d wie przy szedł ten mło dy le karz,
a już mu się wszyst ko nie po do ba! I już wo kół mło -
de go po rucz ni ka na ra sta ła „otocz ka” co naj mniej
osob ni ka kon tro wer syj ne go, że by nie po wie dzieć
„awan tur ne go” (gó ral skie). Jesz cze, je śli oka zał się
for ma li stą, nie chciał da wać zwol nień i zbyt do kład -
nie zaj mo wał się blo kiem żyw no ścio wym, za czę ło
pach nieć koń cem świa ta. Że by mło de go „dok tor ka”
utem pe ro wać, za czę to mu „umi lać” ży cie, a ta kich
moż li wo ści by ło wie le – udział w roz pro wa dze niu
puł ko wym, szko le niach dla ka dry, szko le niach po li -
tycz nych. Brak po par cia ra por tu był uko ro no wa niem
nie chę ci puł ko wej, coś w ro dza ju pierw sze go wia -
tra ka Don Ki cho te’a, któ ry bez li to śnie zwa lił ry ce rza
z je go Ro sy nan ta. Je śli po czuł by się zwy cię żo ny,
nie by ło by ca łej po wie ści! Na zdję ciu w prze wod ni -
ku do San tia go jest kil ka za cho wa nych, pięk nych,
do stoj nych, ale wszel kie pa gór ki są ob sa dzo ne ca -

ły mi „far ma mi wia tro wy mi”, z ogrom ny mi wia tra ka -
mi z któ ry mi don Ki cho te nie miał by żad nych szans,
chy ba że by Ro sy nant po czuł by się pe ga zem i ja ko
he te ro nor ma tyw ny za czął by la tać! Ze zna nych mi
wia tra ków, oprócz „farm wia tro wych”, XVIII-wiecz ny
wia trak ty pu ho len der skie go ma swo ich don ki szo -
tów w mło dej pa rze wła ści cie li, któ rzy w dłu go trwa -
łej szar ży po urzę dach, pod nie śli go z ni co ści
i przy wró ci li do ży cia ja ko pięk ny, przy tul ny pen sjo -
nat. Czy li duch Don Ki cho te’a na dal ży je i ma się do -
brze! Bez nie go po sęp na bry ła wia tra ka „z du szą”
na dal stra szy ła by wieś nie opo dal Re wa la na Po mo -
rzu Za chod nim. Ta kim Don Ki cho tem wa mow skie go
cho wu jest nie wąt pli wie Ko le ga To masz Wi niec ki
z „Cie mior ków”, któ re go los ka dro wy rzu cił do dy wi -
zjo nu WOPK (Wojsk Obro ny Po wietrz nej Kra ju) ko ło
Choj nic. To mek sko rzy stał z moż li wo ści, nie dość,
że wy spe cja li zo wał w wie lu „fa chach” me dycz nych
na miej scu, to pod niósł „z nie by tu” nie gdyś pięk ny
i pięk ny na dal dwór w Kro jan tach, przy sto so wał go
do po trzeb me dycz nych, na zwał go na wy rost kli ni -
ką. Och, ta cią gła chęć ży cia To ma sza „na ba je rze!”,
a je śli chce cie zo ba czyć, jak wy glą da praw dzi wa kli -
ni ka re ha bi li ta cyj na, to za jedź cie tam, gdy bę dzie cie
w oko li cy. Za kład pro wa dzo ny z roz ma chem przez
dwóch wa mow ców, Oj ca i Sy na, roz ra sta się ce lo wo
i lo gicz nie, mo że być wzor cem dla pla có wek służ by
zdro wia. Ty po wy za kład ro dzin ny, za rzą dza ny no wo -
cze śnie, a jed no cze śnie za kład „z du szą”. Dwór do -
da je mu splen do ru, a moż li wo ści lecz ni cze,
no wo cze sno ści. Po pro stu, Don Ki cho te! War to, jak
wi dać, wal czyć z wia tra ka mi!

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

M.p. 6 czerwca 2022
W Dniu Jo jo
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Już za okna mi pierw sze chłod ne po wie wy wia -
tru, w wa rzyw nia kach co raz wię cej mo ich ulu bio -
nych śli wek. Na traw ni kach jesz cze zie lo no, ale
drze wa za czy na ją się już mie nić fe erią barw. W słoń -
cu czło wiek pod wi ja man kie ty ko szu li, ale o po ran -
ku pę dząc do pra cy przy spie sza kro ku my śląc
o włą cze niu w sa mo cho dzie ogrze wa nia, a nie kli -
ma ty za cji.

A tu ta ki am ba ras. Co z tym ogrze wa niem zi mą?
Wę giel dro gi i nie od stęp ny, gaz za krę co ny, chrust
wy zbie ra ny. Czym się zi mą ogrzać? Ra dy pły ną ze -
wsząd. „Pa lić wszyst kim po za opo na mi i po dob ny -
mi rze cza mi” – pra wi je den (ten pierw szy wśród
pierw szych). „Po sta raj cie się ocie plić wa sze do my
przed se zo nem grzew czym” – bły sko tli wie za uwa -
ża rów nie waż nym, po my sło wy Do bro mir. In ny ra -
dzi „jeść tro chę mniej i tro chę ta niej”, mo że nie kie dy
„zna jo mi za pro szą na obiad”. Mu szę po wie dzieć,
że to do mnie prze mó wi ło, czło wiek schud nie,
a i od bie ga nia po zna jo mych kon dy cji na bie rze,
a oszczęd no ści na ogrze wa nie po zo sta ną. Wia do -
mo, to prze cież sło wa nie by le ko go, tyl ko naj waż -
niej sze go edu ka to ra te go kra ju, moż na by rzec
na de du ka to ra.

Na fa li tych ge nial nych prze my śleń i ja skrom ny
eme ryt woj sko wy, jesz cze czyn ny le karz, zwa ny do -
chtó rem bądź ko no wa łem w za leż no ści od stop nia
za do wo le nia klien tów, po sta no wi łem przed sta wić
wam mo je po my sły ra cjo na li za tor skie na zi mę i ko -
rzy ści z nich pły ną ce.

Po pierw sze wi no. Wierz cie mi, ono mo że zi mą
spra wić cu da. Czer wo ne, smacz ne, z ca łą pew no -
ścią da od czu wal ne po czu cie kom for tu ciepl ne go
na szym trze wiom. W skraj nych wa run kach po go do -
wych moż na, w ce lu spo tę go wa nia efek tu, sko rzy -
stać z grza ne go trun ku (choć ja ta kie go nie lu bię to
i tę opcję po zo sta wiam na szczyt kry zy su). Psy che
bez wąt pie nia też od nie sie, mo że tyl ko chwi lo we
i ulot ne, ale za wsze ko rzy ści. Pew ne jest, że „w ży -
ciu pięk ne są tyl ko chwi le” jak śpie wał Ry siek Rie -
del. Dla te go war to ła pać te prze bły ski ra do ści
za klę te w lamp ce wi na w do bo ro wym to wa rzy stwie.

Ko lej na za le ta – nie bę dzie trze ba mar twić się
o chło dze nie wi na. Gdy tem pe ra tu ra w na szych do -
mach zbli ży się do ide al nej dla se rwo wa nia czer wo -
nych eg zem pla rzy trun ku, czy li 16–18 stop ni jak

w fran cu skim cha te au, czy nie miec kim klo ster.
A jeśli w tra dy cyj nym pol skim dwor ku, czy też
miesz ka niu z wiel kiej płyty tem pe ra tu ra spad nie ni -
żej, nic to i bia łe osią gnie swo je ide al ne wa run ki
do pi cia 10–12 stop ni. Oby tyl ko win mu su ją cych
nie trze ba by ło pić z szaf ki w bar ku (6–10 stop ni).
Czar nym sce na riu szom o moż li wo ści ro bie nia lo du
do de sty la tów na bla tach ku chen nych w opa ko wa -
niach po zje dzo nym jo gur cie mó wi my nie. Bo to
prze cież tyl ko pro pa gan da ob cych nie przy ja znym
nam na ro dów i to tal nej opo zy cji.

Ja mam jesz cze swo ją taj ną broń. Za uwa ży li ście,
że pi ję od ja kie goś cza su. Sta ram się to ro bić w spo -
sób cy wi li zo wa ny i zgod ny, je śli cho dzi o ilość, z wy -
tycz ny mi za war ty mi w ba da niach na uko wych, aby
nie wejść w krąg za in te re so wa nia naj bliż szej ko mi -
sji roz wią zy wa nia pro ble mów al ko ho lo wych. Bio rąc
pod uwa gę czas trwa nia mo je go hob by oraz mój
we wnętrz ny im pe ra tyw na ka zu ją cy mi do głęb ne
spe ne tro wa nie ba da ne go ob sza ru, ma te riał ba daw -
czy, któ ry pod da łem ana li zie był nie ma ły. Mam też
zwy czaj po zo sta wia nia kor ków od cie ka wych win,
a wła ści wie przed mio tów mo ich ba dań. Na zbie ra ła
się za cna ko lek cja ta ko wych. Z nie któ ry mi z nich bę -
dzie mi trud no się roz stać, ale cóż, gdy bę dę miał
nóż na gar dle mam ja kieś wyj ście.

I ta kim to za wi łym spo so bem, jak to z mo imi fe -
lie to na mi by wa, do tar łem do głów ne go te ma tu mo -
ich wy nu rzeń – do kor ka. A spra wa jest nad wy raz
in te re su ją ca.

Ko rek na tu ral ny wy ko na ny z jed no li te go ka wał -
ka ko ry jest z ca łą pew no ścią naj bar dziej tra dy cyj -
nym, naj lep szym i naj bar dziej eks klu zyw nym
spo so bem za my ka nia bu te lek wi na, szcze gól nie
tych wy so kiej ja ko ści o du żym po ten cja le doj rze wa -
nia, co naj mniej 5–10 i wię cej let nim. Wi na, któ re zy -
sku ją na ja ko ści w trak cie dłu gie go prze cho wy wa nia
w bu tel ce sta no wią tyl ko ma ły od se tek – oko ło 1%

Ve ni, vi di, vi num (cz. XL)

Korek – odnawialny
nośnik energii wszelakiej
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ogól ne go wo lu me nu pro du ko wa nych win. Z ca łą
pew no ści jed nak to one są cre me de la cre me pro -
duk cji wi niar skiej.

Kor ki ta kie otrzy mu je my z dę bu kor ko we go
(Quercus sub er L.). Ga tu nek ten ro śnie na ogra ni -
czo nym ob sza rze ba se nu Mo rza Śród ziem ne go
w Por tu ga lii, Hisz pa nii, Wło szech, Ma ro ko, Tu ne zji,
Al gie rii i Fran cji. La sy kor ko we zaj mu ją na tym ob -
sza rze 2,2 mi lio na hek ta rów. Por tu ga lia wy twa rza
nie mal że 50% świa to wej pro duk cji kor ka, a dąb kor -
ko wy jest tam praw nie chro nio ny od XIII wie ku.
Hiszpanie są od po wie dzial ni za 32%, a Wło si za 6%
kor ko we go ryn ku.

Dę by kor ko we osią ga ją wy so kość oko ło 10–15
me trów, rzad ko 20, ży ją zaś oko ło 200 lat. Ma ją nie -
zwy kłą zdol ność do od twa rza nia ko ry po ode rwa niu
jej ob umar łej czę ści wy ko rzy sty wa nej w prze my śle.
Żni wa kor ko we od by wa ją się mię dzy ma jem a sierp -
niem. Dąb pierw szy raz na da je się do po zy ska nia
ko ry po 25 la tach od po sa dze nia, ale do pie ro
3. zbiór po zwa la na uzy ska nie od po wied niej ja ko ści
ma te ria łu do wy twa rza nia za ty czek do wi na. Każ de
drze wo jest od kor ko wy wa ne co 9 lat. Jak ła two ob -
li czyć na pierw szy, od po wied niej ja ko ści su ro wiec
trze ba cze kać 43 lata. Jest to z ca łą pew no ścią bu -
si ness dla cier pli wych.

W na stęp nych eta pach pła ty ko ry są su szo ne
na tu ral nie przez 6 mie się cy, wy bie ra ne naj lep sze
de ski, na stęp nie są one go to wa ne w ce lu po zby cia
się ele men tów or ga nicz nych, jesz cze tyl ko su sze -
nie, po now ne sor to wa nie, wy bór naj lep szych de -
sek, wy ci na nie kor ków, oce na kom pu te ro wa
wy ro bu, pa ro wa eli mi na cja wszel kich śla dów TCA,
my cie, su sze nie, po le ro wa nie, si li ko no wa nie i ma -
my go to wy pro dukt. I ta ką pro stą me to dą po wsta ją
kor ki do bu te lek. I tak to wła śnie ro bi Amo rim – naj -
więk szy por tu gal ski i świa to wy pro du cent kor ka,
któ re go fa bry kę mia łem oka zję zwie dzać.

Te raz już chy ba ła twiej so bie uzmy sło wić, że ce -
na ta kie go praw dzi we go kor ka nie mo że być ni ska
i z ca łą pew no ścią nie słu ży on do za my ka nia naj -
po pu lar niej szych i naj tań szych win su per mar ke to -
wych, gdyż ce na kor ka mo głaby prze wyż szać
war tość wi na. Do ich za my ka nia uży wa się kor ków
z mia łu kor ko we go, kor ko wo -si li ko no wych, si li ko no -
wych, czy też za krę tek me ta lo wych, za ty czek szkla -
nych, a na wet kap sli. O tych za mknię ciach in nym
ra zem.

Jesz cze tyl ko o tym, dla cze go ko rek na tu ral ny
jest tak do bry i nie za stą pio ny. Jest on trwa ły, lek ki,
nie prze pusz czal ny dla cie czy, a je go po ro wa ta
struk tu ra po zwa la na mi kro ok sy ge na cję wi na, co
jest klu czo we w po wol nym doj rze wa niu naj przed -
niej szych trun ków. Pa mię taj my, aże by za cho wać

dro go cen ne wła ści wo ści kor ka po wi nien on być od -
po wied nio wil got ny. Dla te go bu tel ki wi na naj le piej
prze cho wuj my w po zy cji ho ry zon tal nej, ko rek ma
wów czas ca ły czas kon takt z wi nem, naj le piej w po -
miesz cze niach bądź chło dziar kach o od po wied niej
wil got no ści (oko ło 55% – 75%).

Je śli cho dzi o wa dy, to po za wspo mnia ną ce ną,
pro ble mem jest cho ro ba kor ko wa wi na, tzn. ska że -
nie wi na TCA (tri chlo ani zo lu) związ kiem pro du ko -
wa nym przez róż ne ga tun ki grzy bów. Wi no ta kie ma
nie przy jem ny za pach bu twie ją ce go drew na, sta rej
ścier ki, mo krej piw ni cy czy wil got ne go kar to nu.
Niestety, ta kie wi na nie na da ją się do pi cia. Cho ro -
ba ta do ty ka kil ka pro cent win za my ka nych na tu ral -
nym kor kiem. Choć licz ba ta spa da ze wzglę du
na roz wój tech no lo gii kon tro li ja ko ści, na dal sta no -
wi ona re al ny pro blem. W do brej re stau ra cji czy też
skle pie spe cja li stycz nym nie po win ni śmy mieć pro -
ble mu z wy mia ną ta kiej wa dli wej bu tel ki.

Nie ste ty tym ra zem część edu ka cyj no -fe lie to ni -
stycz na za ję ła mi tak du żo, że na wi no zo sta ło tyl ko
kli ka słów. Po le cam dziś zno wu wi na por tu gal skie
od czło wie ka, któ ry nie tyl ko ro bi naj lep sze na tu ral -
ne kor ki na świe cie, ale też ge nial ne wi na, od ro dzi -
ny Amo rim. W swo jej po sia dło ści Qu ita No va
w do li nie Do uro pro du ku ją wi na czer wo ne, bia łe, por -
to, a na wet wi na ró żo we. War to spró bo wać wszyst -
kich. Na mnie, wiel bi cie lu win czer wo nych i mi ło śni ku
win por tu gal skich szcze gól ne wra że nia zro bi ły czer -
wo ne ku pa że, za rów no te nie becz ko wa ne, peł ne
owo co wo ści, jak i do tknię te dę bi ną, zrów no wa żo ne
i peł ne za rów no w no sie jak i w ustach. Uda ło mi się
ostat nio wy pić w pol skiej re stau ra cji ta kie wi no,
a więc jest w na szym kra ju, trze ba je dy nie po szu kać.

Ma gia, ry tu ał otwie ra nia, a wła ści wie od kor ko wy -
wa nie wy ma rzo nej, wy cze ka nej bu tel ki wi na w to -
wa rzy stwie lu dzi któ rych się lu bi czy ko cha,
po wą cha nie kor ka, pierw sze za cią gnię cie za pa chu
trun ku, pierw sze po czu cie wi na w ustach, dla mnie
to są te chwi le o któ rych śpie wał Ry siek Rie del.

Ży czę wam wie lu ta kich chwil, nie zmą co nych
za pa chem wi na kor ko we go. Je sie nią zaś ży czę
wam nie tyl ko do brych win, ale też wie le cie pła
w wa szych ser cach i do mach. Pa mię taj cie, w ra zie
cze go zbie raj cie kor ki, oczy wi ście tyl ko na tu ral ne.
Z wiel kim od da niem za bez pie czaj cie to eko pa li wo,
przy oka zji de gu sta cji świet nych win. Nie wia do mo
ile po trwa kry zys, a przy od po wied nim wa szym za -
an ga żo wa niu ma ły za pas na przy szły se zon grzew -
czy bę dzie jak zna lazł.

Prze my sław Mich na
XXXVI WAM

8.09.2022
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R ak płuc zaj mu je pierw sze miej sce na świe cie
wśród no wo two ro wych przy czyn zgo nów.

Co ro ku w Pol sce na ra ka za cho ro wu je po -
nad 20 tys. osób, czy li wię cej niż z po wo du ra ka
pier si, je li ta gru be go i pro sta ty łącz nie. Z tej licz by
je dy nie 10–15% ma szan sę na te ra pię ra dy kal ną
i wy le cze nie. Po nie waż rak płu ca póź no da je ob ja -
wy kli nicz ne, u 80–90% osób cho ro bę roz po zna je
się w sta dium zbyt za awan so wa nym, aby te ra pia ra -
dy kal na gwa ran to wa ła wy le cze nie. Czę sto tli wość ra -
ka płuc wzra sta z wie kiem. Cho ro ba ta rzad ko
po ja wia się przed 45. ro kiem ży cia, szczyt za cho ro -
wań przy pa da w oko li cach 80. ro ku ży cia.

Prze waż nie mó wi się o ra ku płuc ja ko o jed nej
cho ro bie, ale w isto cie ma my na my śli dwa za sad -
ni cze je go ro dza je, róż nią ce się za rów no wła ści wo -
ścia mi, jak i spo so bem le cze nia. No wo two ry płuc
moż na po dzie lić na zło śli we i ła god ne. Za sad ni -
czym kry te rium po dzia łu jest wy gląd ko mó rek
pod mi kro sko pem, czy li typ hi sto lo gicz ny.

Pierw szy typ to rak drob no ko mór ko wy, po zo -
sta łe ty py łą czą się w jed ną gru pę: ra ka nie drob -
no ko mór ko we go.

Ra ki nie drob no ko mór ko we ro sną wol niej i za nim
ule gną drob ne mu roz sie wo wi (prze rzu tom), da ją
prze żu ty do wę złów chłon nych w ob rę bie klat ki pier -
sio wej mię dzy płu ca mi i ser cem, czy li rak tak zwa ny
w śród pier siu. Na stęp na gru pa węz łów znaj du je się
u na sa dy szyi, pod oboj czy kiem. Prze żu ty od le głe po -
ja wia ją się naj czę ściej w mó zgu, wą tro bie i ko ściach.

Rak drob no ko mór ko wy ro śnie szyb ko i czę sto daje
od le głe prze rzu ty, za nim po ja wią się jesz cze w wę złach
chłon nych. In na jest rów nież wraż li wość obu ty pów
na le cze nie. Ra ki drob no ko mór ko we do brze re agu ją
na che mio te ra pię i ra dio te ra pię. Cho ciaż po stęp cho -
ro by moż na po wstrzy mać tyl ko na ja kiś czas.

Ra ki nie drob no ko mór ko we są mniej wraż li we
na che mio te ra pię, dla te go le czo ne są chi rur gicz nie
i wspo ma ga ne ra dio te ra pią.

Ob ja wy ra ka  nie drob noko mór ko we go – pierw -
sze ob ja wy wy stę pu ją dłu go przed roz po zna niem
cho ro by, ale są trud no roz po zna wal ne ze wzglę du
na wy stę po wa nie w wie lu in nych cho ro bach płuc,
takie jak: uczu cie bra ku po wie trza, zmniej sze nie wy -
dol no ści fi zycz nej. Zwra ca my uwa gę do pie ro wte dy
gdy wy stą pi ból w klat ce pier sio wej, zwłasz cza gdy
trwa kil ka dni i w tym sa mym miej scu. Waż nym ob -
ja wem jest utrzy mu ją cy się ka szel z od ksztu sza niem
zie lo nej plwo ci ny, któ re mu nie to wa rzy szy za pa le nie
oskrze li, po nad to po ja wia się na gła dusz ność.

Rak płuc mo że być przy czy ną w na gro ma dze niu
się pły nu wo kół płu ca czy li wy się ku wo kół płu ca
i spo wo do wać wy się ko we za pa le nie opłuc nej.
Występuje wte dy dusz ność, ka szel lub ból przy głę -
bo kim wde chu. Czę stym ob ja wem jest za ka że nie
frag men tu płu ca za opa try wa ne go w po wie trze
przez oskrze le, któ re zo sta ło za mknię te przez guz.
Rak płuc mo że uci skać du że ży ły we wnątrz klat ki
pier sio wej, co ob ja wia się w po sta ci obrzę ku rąk,
ramion lub twa rzy.

Rak płuc mo że być przy czy ną ob ja wów ogól -
nych ta kich jak utra ta ape ty tu, zmniej sze nie cię ża -
ru cia ła, sta łe uczu cie zmę cze nia czy też po pro stu
złe sa mo po czu cie.

Roz po zna nie
Le karz po zba da niu po dej rze wa jąc ra ka płuc,

zle ci zdję cie kla tki pier sio wej, w przy pad ku dal szej
nie ja sno ści zle ca wy ko na nie bron cho sko pii czy li
oglą da nie wnę trza oskrze li za po mo cą głę bo kie go
wzier ni ka. Moż na po brać wy ci nek do ba dań hi sto -
pa to lo gicz nych. W za leż no ści od po trzeb wy ko nu -
je się to mo gra fię kom pu te ro wą, spe cja li stycz ne
ba da nie krwi za bu rze nia pew nych mi ne ra łów
(zwłasz cza wap nia).

Le cze nie
Le cze nie chi rur gicz ne – Za sad ni czo moż na

ope ro wać gu zy, któ re nie da ły jesz cze prze rzu tów,
po ło żo ne z da la od klat ki pier sio wej. Naj czę ściej
usu wa się część pła ta al bo ca ły płat z przy le gły mi
wę zła mi.

Ra dio te ra pia – jest po moc na w nie któ rych przy -
pad kach np. gu zów na cie ka ją cych.

La se ro te ra pia – przy dat na zwłasz cza przy ope -
ra cji gu zów krwa wią cych do oskrze la.

Che mio te ra pia – nie ma usta lo nej ro li w le cze -
niu ra ka nie drob no ko mór ko we go płuc. Moż na dzię -
ki niej uzy skać czę ścio wą re mi sję, czy li
zmniej sze nie roz mia rów gu za, ale tyl ko na krót ko.
Che mio te ra pia nie ma więk sze go za sto so wa nia
w le cze niu te go ty pu ra ka płu ca.

Drob no ko mór ko wy rak płu ca
Rak drob no ko mór ko wy ma du żo więk szą skłon ność

do roz sie wu od le głe go już we wcze snych sta diach, ale
bar dzo czę sto do brze re agu je na che mio - i ra dio te ra pię.

Cho ro ba no wo two ro wa płuc
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Cho ro ba no wo two ro wa płuc

Przerzu ty od le głe naj czę ściej na stę pu ją do móz -
gu, wą tro by i ko ści.

Ob ja wy  – ogól ne i miej sco we nie róż nią się od oma -
wia nych w ra ku niedrob no ko mór ko wym. Przy pusz cza
się, że są to gu zy po wsta ją ce z ko mó rek po cho dzą cych
z tych czę ści za rod ka, z któ rych w pra wi dło wych wa -
run kach roz wi ja ją się na rzą dy wy dzie la ją ce hor mo ny.
Kie dy ko mór ka ule gnie prze mia nie no wo two ro wej na -
stę pu je ich nie kon tro lo wa na pro duk cja.

Rak drob no ko mór ko wy mo że wy twa rzać wie le ro -
dza jów hor mo nów, ale tyl ko trzy z nich stwa rza ją pro -
ble my. Pierw szy to hor mon wzma ga ją cy wy twa rza nie
w or ga ni zmie ste ry dów, co po wo du je cha rak te ry -
stycz ną opu chli znę twa rzy, ogól ną oty łość oraz nad -
ci śnie nie tęt ni cze. Dru gi po wo du je uwal nia nianie się
wap nia z ko ści i zwięk szo ne wy dzie la nie wap nia we
krwi, cze go ob ja wem są bó le ko ści, za bu rze nia świa -
do mo ści, a na wet otę pie nie i śpiącz ka. Trze ci hor -
mon jest przy czy ną zmniej sze nia się ilo ści so du we
krwi, co mo że pro wa dzić do drga wek i śpiącz ki.

Roz po zna nie – jak w ra ku nie drob no ko mó ro wym.
Le cze nie – pod sta wo wą me to dą le cze nia jest

che mio te ra pia.
Naj czę ściej sto su je się sche ma ty wie lo le ko we,

na któ re skła da ją się mię dzy in ny mi: Ad ria my cy na,
po chod ne pla ty ny, cy klo fos fa mid i eto po zyt.

Jest wie le in nych sche ma tów. Wszyst kie one nie -
wie le po ma ga ją, a da ją du że po wi kła nia.

Ra dio te ra pia – ra ki drob no ko mó ro we są pro -
mie nio wow raż li we. Ra dio te ra pię sto su je się w przy -
pad ku prze rzu tów na le cze nie zmian na nie wiel kim
ob sza rze np. prze rzut do ko ści.

Le cze nie chi rur gicz ne – w więk szo ści przy pad -
ków uwa ża się za nie ce lo we.

Za po bie ga nie – nie pa le nie lub za prze sta nie pa -
le nia. Po pięt na stu la tach nie pa le nia ry zy ko za cho -
ro wa nia na ra ka płuc u by łych pa la czy ty to niu
zrów nu je się z wy stę pu ją cym u osób, któ re ni gdy
nie pa li ły.

Obec nie je dy ną me to dą wcze sne go wy kry wa nia
ra ka płu ca o udo wod nio nej sku tecz no ści jest ni sko -
daw ko wa to mo gra fia kom pu te ro wa klat ki pier sio -
wej wy ko ny wa nej u osób z gru py wy so kie go ry zy ka
za cho ro wa nia na ten typ no wo two ru. W 2011 r.
ame ry kań ski in sty tut me dycz ny ogło sił na pod sta -
wie ba da nia prze pro wa dzo ne go w gru pie 56 tys.
osób za gro żo nych za cho ro wa niem na ra ka płu -
ca – któ re po twier dzi ło, że za sto so wa nie ba dań
prze sie wo wych przy uży ciu ni sko daw ko wej TK po -
zwo li ło ob ni żyć śmier tel ność z po wo du te go no wo -
two ru o co naj mniej 20%.

W Pol sce, Pi lo ta żo wy Pro gram Ba dań Wcze sne -
go Wy kry wa nia Ra ka Płu ca pod ję ła uczel nia po mor -
ska. Uczel nia na ten pro gram otrzy ma ła
do fi nan so wa nie z fun du szy eu ro pej skich oraz
ze środ ków sa mo rzą du wo je wódz kie go w su mie
oko ło 4 mln. Do tych ba dań TK kwa li fi ko wa ne by ły
oso by z gru py wy so kie go ry zy ka na ra ka płu ca tj.
od 50 do 75 lat, pa lą ce co naj mniej 20 lat jed ną
pacz kę dzien nie. Są już pie rwsze wy ni ki po dob ne
do wy ni ków ame ry kań skich. Aby ten pro gram szyb -
ko roz po wszech nił się na ca łą Pol skę.

lek. Piotr Bia ło ko zo wicz
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W dniach 25.06–02.07.2022 r. w Bia łym sto ku
odbył się Zlot Ogól no pol skie go Klu bu Mo to cy -

klo we go Le ka rzy „DoctorRiders” PSK (Po znaj Swój
Kraj). Or ga ni za to rzy za pla no wa li w ra mach pro gra -
mu zwie dza nie Mu zeum Pa mię ci Sy bi ru. Ofi cjal ne
otwar cie Mu zeum Pa mię ci Sy bi ru od by ło się sto sun -
ko wo nie daw no, gdyż do pie ro we wrze śniu 2021 r.
W mu zeum za in sta lo wa no dwie sta łe wy sta wy.

Pierw sza z nich po świę co na zo sta ła Po la kom
i oso bom in nej na ro do wo ści ze sła nym na Wschód,
po cząw szy od wie ku XVIII aż po la ta 50-te XX wie -
ku. Wy sta wa ta opo wia da o lo sach ze słań ców, któ -
rzy zna leź li się na te re nach daw ne go im pe rium
car skie go, Ro sji So wiec kiej i daw ne go Związ ku So -
wiec kie go. W ję zy ku pol skim Sy bir nie jest po ję ciem
geo gra ficz nym, lecz hi sto rycz no -emo cjo nal nym.
Ozna cza ob sza ry Im pe rium Ro syj skie go lub Związ -
ku So wiec kie go, na któ re od XVI wie ku zsy ła no jeń -
ców i więź niów oraz de por to wa no lud ność cy wil ną.
By ła to nie tyl ko Sy be ria (kra ina w Azji po ro śnię ta
taj gą), lecz tak że zie mie Ro sji eu ro pej skiej, Ka zach -

stan i Da le ki Wschód. Sy bir to waż na część hi sto rii
Po la ków, ale też i in nych na ro dów, bo wiem
w XX wie ku stał on się naj więk szym wię zie niem
świa ta. Sy bir to sym bol cier pie nia, bó lu i tę sk no ty,
ale też nie złom no ści i wal ki o prze trwa nie. Szcze -
gól nie cie ka we by ły zbio ry do ku men tu ją ce hi sto rię
de por ta cji zwią za ną z okre sem II Woj ny Świa to wej.

Jesz cze do nie daw na nie wy god ne fak ty z hi sto -
rii naj now szej by ły prze mil cza ne ze wzglę dów po li -
tycz nych. Dla te go ko rzy sta jąc z in for ma cji i źró deł
mu ze al nych po zwo lę przed sta wić po krót ce pew ne
da ne hi sto rycz ne z okre su lat czter dzie stych dwu -
dzie ste go wie ku, a za ra zem za chę cić do oso bi ste -
go od wie dze nia Mu zeum i za po zna nia się
ze zbio ra mi. Wy wóz ki na Sy bir zo sta ły po dzie lo ne
na czte ry okre sy.

Pierw sza de por ta cja mia ła miej sce w lu tym
1940 r. Wy wie zie ni zo sta li wraz z ro dzi na mi osad ni -
cy woj sko wi i cy wil ni (go spo da rze, któ rzy przed woj -
ną ku pi li na Kre sach zie mię), a tak że pra cow ni cy
służ by le śnej. De por to wa no po nad 140 ty się cy

Lekarze z Klubu Motocyklowego
DoctorRiders w Muzeum Pamięci Sybiru
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osób, nie mal wy łącz nie na ro do wo ści pol skiej.
NKWD ra por to wa ło: „Człon ko wie Związ ku Osad ni -
ków by li woj sko wo -po li cyj ną agen tu rą rzą du pol skie -
go i w dal szym cią gu sta no wią po waż ną ba zę dla
dzia łań kontr re wo lu cyj nych”. Le śni ków oba wia no się
głów nie ze wzglę du na ich zna jo mość te re nu, któ ra
się mo gła przy dać or ga ni zu ją cej się an ty so wiec kiej
par ty zant ce. Zszo ko wa ne wy wóz ką ro dzi ny nie by ły
w sta nie w krót kim cza sie przy go to wać się do po -
dró ży, któ ra oka za ła się być mor der czą. Wie lu lu dzi
zo sta ło de por to wa nych bez cie płej odzie ży przy po -
nad 30-stop nio wym mro zie.

Dru ga de por ta cja, któ ra mia ła miej sce w kwiet -
niu 1940 ro ku, ob ję ła ro dzi ny osób aresz to wa nych
i jeń ców wo jen nych. W swo ich wy tycz nych NKWD

stwier dzi ło ka te go rycz nie: „Za człon ków ro dzin na -
le ży uwa żać żo nę, dzie ci, a tak że ro dzi ców, bra ci
i sio stry w przy pad ku, je śli za miesz ku ją oni ra zem”.
Po nie waż wy wie zio no przede wszyst kim ko bie ty,
star ców i dzie ci, gru pa ta (li czą ca co naj mniej 60 ty -
się cy osób) mia ła ogrom ne pro ble my, aby po ra dzić
so bie z tru da mi ży cia na ze sła niu. So wie ci okła my -
wa li wy wo żo nych, że na ze sła niu spo tka ją swo ich
bli skich, któ rych w rze czy wi sto ści mor do wa li wów -
czas w Ka ty niu, Char ko wie i w in nych miej scach.

Trze cia de por ta cja – czer wiec 1940 ro ku.
„Przystąpić do wy ko na nia uchwa ły do ty czą cej wy -
sie dle nia do pół noc nych re jo nów ZSRR wszyst kich
bie żeń ców” – tak brzmiał frag ment roz ka zu NKWD.
Pod okre śle niem „bie żeń cy” So wie ci ro zu mie li
uchodź ców z cen tral nych i za chod nich ziem Pol ski,
głów nie Ży dów, któ rzy w oba wie przed nie miec ki mi
re pre sja mi ucie kli na oku po wa ne Kre sy. Fakt, że by li
to przy jezd ni, zna czą co utrud niał usta le nie miejsc
ich po by tu, za trzy my wa nie i iden ty fi ka cję, dla te go
wy wóz ka, któ ra ob ję ła co naj mniej 90 ty się cy lu dzi,
trwa ła nie mal ty dzień.

Czwar ta de por ta cja mia ła miej sce w ma ju
i czerw cu 1941 r. So wie ci de por to wa li „spo łecz nie
ob cy ele ment” – człon ków or ga ni za cji kon spi ra cyj -

vnych, bo ga tych go spo darzy, han dlow ców i fa bry -
kan tów, by łych pol skich urzęd ni ków i oso by
po dej rza ne o „wro gość” wo bec Związ ku So wiec kie -
go. Wy wie zio no ich wraz z ro dzi na mi, do łą cza jąc
do nich tak że prze stęp ców kry mi nal nych. W su mie
by ło to co naj mniej 40 ty się cy oby wa te li Pol ski. Ope -
ra cję prze pro wa dzo no też w oku po wa nych pań -
stwach bał tyc kich i w Moł da wii. Nie prze rwa no jej
na wet po wy bu chu woj ny nie miec ko -so wiec kiej.
Część trans por tów nie zdą ży ła wy je chać ze stre fy
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na lo tów. Jak ra por to wa ło NKWD, wsku tek bom bar -
do wań zgi nę ło 10–13% wy wo żo nych w tych trans -
por tach, 12–15% zo sta ło ran nych.

Dru ga sta ła wy sta wa w Mu zeum Pa mię ci Sy bi ru
to Me mo riał Zbrod ni Ka tyń skiej – wy sta wa po świę -
co na pol skim ofi ce rom i żoł nie rzom za mor do wa -
nym przez So wie tów w Ka ty niu w kwiet niu 1940 r.
Cen tral nym punk tem w ciem nym piw nicz nym po -
miesz cze niu jest syl wet ka klę czą ce go żoł nie rza
w oto cze niu pod świe tlo nych, sta lo wych, rdze wie ją -
cych płyt w któ rych tech ni ką la se ro wą wy pa lo no
imio na i na zwi ska za mor do wa nych osób. Spo śród
pol skich jeń ców NKWD wy bra ło nie mal 15 ty się cy
żoł nie rzy Woj ska Pol skie go i Kor pu su Ochro ny Po -
gra ni cza oraz funk cjo na riu szy Po li cji Pań stwo wej,
Stra ży Gra nicz nej i stra ży Wię zien nej, a na stęp nie
umie ści ło ich w obo zach w Ko ziel sku, Ostasz ko wie
i Sta ro biel sku. Wszy scy zo sta li uzna ni za „wro gów”
i de cy zją Sta li na za mor do wa ni strza łem w tył gło wy
wio sną 1940 ro ku. Wśród nich by li na ukow cy, le ka -
rze, in ży nie ro wie, praw ni cy, na uczy cie le, urzęd ni cy,
przed się bior cy. Ofia ry po cho wa no skry cie w ma so -
wych gro bach w Ka ty niu pod Smo leń skiem, Mied -
no je ko ło Twe ru, Pia ti chat kach pod Char ko wem,
By kow ni ko ło Ki jo wa oraz praw do po dob nie w Ku ro -
pa tach pod Miń skiem. Spraw cy tej zbrod ni ni gdy
nie zo sta li osą dze ni. Za pre zen to wa ne tu li sty nie -
mal 18 ty się cy ofiar te go ak tu lu do bój stwa, a za ra -
zem zbrod ni wo jen nej, nie są peł ne. Na pu stych
ta bli cach znaj dą się kie dyś tak że nie zna ne dziś na -

zwi ska jesz cze oko ło 4 ty się cy za mor do wa nych.
Me mo riał Ka tyń ski – sym bol pa mię ci skła nia ją cy
do za du my nad isto tą czło wie czeń stwa, ak tu al ny
szcze gól nie dziś w okre sie to czą cej się woj ny
na Ukra inie.

W trak cie ty go dnio we go po by tu na Pod la siu,
uczest ni cy Zlo tu – le ka rze (wśród nich licz na gru pa
le ka rzy woj sko wych) oraz sym pa ty cy bę dą cy rów -
nież en tu zja sta mi tu ry sty ki mo to cy klo wej – mie li oka -
zję za po znać się z dzie dzic twem kul tu ro wym te go
re gio nu. Zo sta li śmy po dzie le ni na ko lum ny szo so we
i gru pę szu tro wą – we dle upodo bań oraz tak, by prze -
miesz cza jąc się mo to cy kla mi nie ła mać za sad ru chu
dro go we go. Bia ły stok – Pa łac Bra nic kich, So kół ka,
Ty ko cin, Bia ło wie ża, Su praśl, Kru szy nia ny, Po czo pek,
Au gu stów, Gra bar ka – to tyl ko nie licz ne z miej sco wo -
ści i atrak cji któ re od wie dzi li śmy. Po nad to oprócz wa -
lo rów tu ry stycz nych, ku li nar nych i ar ty stycz nych
re gio nu, dzię ki moż li wo ściom or ga ni za to rów mo gli -
śmy rów nież zo ba czyć „od kuch ni” wio dą ce za kła dy
prze my sło we – Bro war Doj li dy w Bia łym sto ku (by ła
de gu sta cja) oraz SaMASZ w Za błu do wie. Do te go
wszyst kie go prze pięk na, sło necz na po go da i szko le -
nia mo to cy klo we z in struk to ra mi na to rze. Ko le gów
za in te re so wa nych spor tem i tu ry sty ką mo to cy klo wą
za pra szam do od wie dze nia stro ny in ter ne to wej Klu -
bu: www.do ctor ri ders.pl.

dr med. Krzysz tof Ku śmier czyk
XXXIII KWL
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Z du żym opóź nie niem (cięż ki udar nie do krwien ny jed ne go z au to rów) in for mu je my, że uka za ła się mo -
no gra fia au to rów: płk dr n. med. Zbi gnie wa Kę dzier skie go, pro fe so ra WSSP im. Win cen te go Po la w Lu bli -
nie i płk prof. dr hab. n. med. Wła dy sła wa Wit cza ka „71 lat Wo jsko we go Szpi ta la Kli nicz ne go
w Lu bli nie 1944–2015”.

Mo no gra fia za wie ra hi sto rię po szcze gól nych od dzia łów, pra cow ni, ga bi ne tów spe cja li stycz nych i czę -
ści ad mi ni stra cyj nej. Przed sta wia dzia łal ność lecz ni czo – usłu go wą, na uko wą i dy dak tycz ną, któ ra obej -
mu je szko le nie asy sten tów, re zy den tów, stu den tów i pie lę gnia rek.

Z sa tys fak cją oce nia my do ro bek na uko wy i lecz ni czy mi nio nych dzie się cio le ci za pi sa ny na stro nach tej
książ ki. Za har to wa ny w bo jach, owia ny wo jen ną le gen dą (przyj mo wał ran nych żoł nie rzy z fron tu nad wi -
ślań skie go), słu żą cy woj sko wej i cy wil nej spo łecz no ści, ma bo ga tą i cie ka wą hi sto rię, któ ra wpi su je się
w kar ty hi sto rii woj sko wej służ by zdro wia, któ re do tych czas nie by ły zna ne.

Wła dy sław Wit czak

71 lat Wojskowego Szpitala
Klinicznego w Lublinie 1944–2015
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Przede mną ko lej ny
stycz nio wy po ra nek wy -
zna cza ją cy rytm pra cy
lot ni cze go gar ni zo nu.
Na koń cu ko ry ta rza
w Dom ku Pi lo ta zbie ra
się pod drzwia mi ga bi ne -
tu le kar skie go pierw sza
gru pa pi lo tów. Nie któ rzy
są już na wet w lot ni czych
kom bi ne zo nach, cze ka -
jąc na swo ją ko lej, nim
za sią dą za ste ra mi sa -

mo lo tu. W za sa dzie sam nie mo głem się na dzi wić,
że od mo jej de cy zji za le ża ło nie tyl ko czy kon kret ny
pi lot za sią dzie za ste ra mi sa mo lo tu, a cza sa mi na -
wet czy lo ty w ogó le doj dą do skut ku. I nie by ło to
je dy nie prze ro śnię te ego mło de go WAM-owca.
Jakieś pół ro ku wcze śniej ba da nia przed star to we
po szły nam tak spraw nie i „re we la cyj nie”, że ich
efek ty prze szły na wet mo je naj śmiel sze ocze ki wa -
nia. Po ich za koń cze niu, za miast w fo te lach lot ni -
czych, wszy scy pi lo ci za sie dli, ale w do mo wych
fo te lach przed te le wi zo ra mi. Oka za ło się bo wiem, że
w spo sób nie za mie rzo ny tra fi łem „bin go” ja kim by ło
nie do pusz cze nie do lo tów czte rech in struk to rów.
Efekt tej nad gor li wo ści był dla mnie du żym za sko -
cze niem. Nie są dzi łem, że tak ła two moż na roz ło żyć
na ło pat ki ca ły mi ster ny plan lo tów. Na szczę ście mi -
mo po mru ków nie za do wo le nia ze stro ny szta bu
spra wa ro ze szła się po ko ściach. Za pew ne po mo -
gła w tym oko licz ność, że tym ra zem de cy zje po dej -
mo wa ło kon sy lium, w któ ry za sia da łem ja oraz
po wo ła ny na ćwi cze nia le karz ze spe cjal no ścią in -
ter ny i psy chia try w jed nej oso bie. W każ dym ra zie
sze fo stwo z Gdy ni, któ re zo sta ło za pew ne o tym po -
in for mo wa ne, wy sła ło do omó wie nia te go zda rze nia
swo je go le ka rza, uwa ża jąc spra wę za za mknię tą.
Jed na ko woż ma jąc w pa mię ci to zda rze nie, przy po -
dej mo wa niu de cy zji o nie do pusz cze niu pi lo ta do lo -
tów, za wsze od te go cza su spraw dza łem czy aby to
nie in struk tor. W przy pad ku wąt pli wo ści od sy ła łem
ta kie go „na dru gi krąg” do za koń cze nia ba dań resz -
ty pi lo tów. Już sa ma ta ka de cy zja wzbu dza ła za nie -
po ko je nie or ga ni za to rów lo tów. Oczy wi ście ni gdy już
do po dob nej sy tu acji za mo jej byt no ści w jed no st ce
nie do szło, jed nak sa mo jej zaj ście po ka za ło ska lę

wza jem nych za leż no ści. Cho ciaż to do do wód cy na -
le ża ło osta tecz ne sło wo czy pi lot po le ci czy nie, to
w wa run kach po ko jo wych nikt ra czej nie jest sko ry
do po dej mo wa nia ry zy kow nych de cy zji. W koń cu,
jak ma wiał szef szta bu mo jej jed nostk: ki lo gram sa -
mo lo tu wart jest pra wie ty le, ile ki lo gram zło ta, więc
klu czo we py ta nie każ do ra zo wo do ty czy ło od po wie -
dzial no ści za ewen tu al ne nie szczę ścia. Wy glą da ło
na to, że i ja po czę ści sta łem się straż ni kiem te go
zło ta, po dej mu jąc każ do ra zo wo de cy zję o do pusz -
cze niu pi lo ta do lo tów lub je go za wie sze niu.

Szcze gól ną gru pą, wy ma ga ją cą bacz niej szej
uwa gi, by li no wo pro mo wa ni ab sol wen ci tzw. Dę -
bliń skiej Szko ły Or ląt, któ rzy co rocz nie za si la li nasz
per so nel la ta ją cy. By li oni dla nas z me dycz ne go
punk tu wi dze nia ni czym ta bu la ra sa. Tym pi lo tom
naj ła twiej moż na się by ło przyj rzeć w trak cie lo tów.
Jesz cze nie pew ni sie bie – ni czym pi sklę ta, z po dzi -
wem spo glą da li na sta re wy gi, bie głe w lot ni czym
fa chu. Przed ni mi by ło jesz cze spo ro do zro bie nia.
Przez la ta na uki w Wyż szej Ofi cer skiej Szko le Lot -
ni czej [WOSL] opa no wa li do pie ro nie zbęd ne pod -
sta wy lot ni cze go rze mio sła. Te raz przy szedł czas
na wy ro bie nie pra wi dło wych na wy ków, nie zbęd -
nych do wy ko ny wa nia za dań bo jo wych, aby w przy -
szło ści stać się ce lu ją cym -ce lem, a nie tyl ko ce lem.

Pew ne go ra zu do ga bi ne tu wszedł wła śnie je den
z ta kich pi lo tów – mło dy, przy stoj ny i na do da tek wy -
spor to wa ny, z czym póź niej by wa róż nie. Był nie co
pod eks cy to wa ny ma ją cy mi na stą pić lo ta mi, więc
tęt no i ci śnie nie odro bi nę się roz sza la ło. Wy glą da ło
na to, że już sa mo ba da nie przed star to we by ło dla
nie go trud nym do opa no wa nia stre sem. Od nio słem
wręcz wra że nie jak by za chwi lę miał wy ko nać skok
na spa do chro nie, któ ry by ł chy ba naj bar dziej nie lu -
bia nym i stre so gen nym ele men tem ćwi czeń per so -
ne lu la ta ją ce go.

Był czas, że za szczę śliw ców uzna wa no pi lo tów,
u któ rych kon sty tu cyj nie wy stę po wa ło ni skie ci śnie -
nie. Wie lu im za zdro ści ło do cza su, aż na pół ro ku
przed mo im przy by ciem do jed nost ki zmarł w trak -
cie pro wa dze nia sa mo cho du pi lot, u któ re go stwier -
dzo no sek cyj nie pęk nię cie tęt nia ka mó zgu. Był on
wła śnie owym szczę ścia rzem, któ ry za wsze
przed ba da niem le kar skim ro bił dwie run dy do oko -
ła Dom ku Pi lo ta z po wo du zbyt ni skie go ci śnie nia.
Po ta kim (za) bie gu ci śnie nie miał ide al ne, jed nak

Pa mięt nik z Dom ku Pi lo ta cz. 4
„Nie ma lu dzi zdro wych, są tyl ko nie zdia gno zo wa ni”

Zygmunt Freud
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tęt no sza la ło. Fi zjo lo gii zwy czaj nie nie da się oszu -
kać. Dla te go cho ciaż wszy scy pi lo ci prze cho dzi li co -
rocz ne ba da nia w WIML to do każ de go z nich
trze ba by ło pod cho dzić in dy wi du al nie.

W eska drze, w któ rej słu ży łem, mo ją pierw szą
linią kon tro li per so ne lu by ły oso bi ste wy pa dy
do szta bu dwa ra zy w ty go dniu, aby przy po mnieć
wszem i wo bec, kto tu rzą dzi me dy cy ną. Tym bar -
dziej, że w prze ci wień stwie do ko le gi z ro ku, peł nią -
ce go obo wiąz ki star sze go le ka rza puł ku JW5 576,
je dy nie le karz JW4557 był na eta cie lot nym, któ re -
mu przy słu gi wa ły wszyst kie sor ty mun du ro we pi lo -
ta, za wy jąt kiem skó rza nej kurt ki oraz fu ra żer ki.
Ta ostat nia przy słu gi wa ła wów czas wy łącz nie per -
so ne lo wi la ta ją ce mu. Mniej sza o kurt kę, ale fu ra żer -
ki za zdro ści łem pi lo tom od sa me go po cząt ku,
uwa ża jąc ją za bar dzo uży tecz ne na kry cie gło wy
w wa run kach po lo wych. Za miast niej mu sia łem za -
do wo lić się czar nym be re tem, w któ rym czło wiek
wy glą dał ni czym sier żant Po ssum (Lee Mar lin) z fil -
mu „The Big Red One” („Wiel ka czer wo na je dyn -
ka”). Ta kie by ły mo je od czu cia, kie dy usi ło wa łem
przed lu strem bez sku tecz nie wy pro fi lo wać go
na swo jej gło wie.

Dru gą li nią kon tro li by ły ba da nia przed star to we
oraz w trak cie lo tów, kie dy to mo głem przyj rzeć się
bli żej pi lo tom, a w ra zie wąt pli wo ści prze pro wa dzić
na wet roz sze rzo ne ba da nia dzię ki po sia da niu
na miej scu kom baj nu dia gno stycz ne go pro duk cji
wę gier skiej.

To wła śnie pod czas jed ne go z lo tów mo ją uwa -
gę przy kuł wspo mnia ny wcze śniej mło dy pi lot, sta le
wy ka zu ją cy pod wyż szo ne ci śnie nie tęt ni cze w gra -
ni cach 100/160. Męż czy zna o wy spor to wa nej syl -
wet ce, śred nim wzro ście, bez śla du nad wa gi
i na ło gów. Pi lot, jak każ dy pod cho rą ży w Dę bli nie,
mu siał co rocz nie prze cho dzić ba da nia kon tro l ne
w WIML, więc pro ble my z nad ci śnie niem wzbu dzi ły
mo je po dej rze nia. Dla te go też de cy du jąc się po cząt -
ko wo na wa run ko we do pusz cza nie pi lo ta do lo tów,
po sił ko wa łem się tak że po mia rem ci śnie nia w prze -
rwach mię dzy ko lej ny mi lo ta mi. Za ło ży łem bo wiem,
że przy czy ną są tu sze ro ko po ję te czyn ni ki śro do wi -
sko we. Jed nak ob ra zy co raz bar dziej roz mi ja ły się
z za ło żo ną prze ze mnie hi po te zą. Ja kiś klo cek nie
pa so wał do tej ukła dan ki, co nie da wa ło mi spo ko -
ju. Osta tecz nie do sze dłem do wnio sku, że pro blem
na le ży zwe ry fi ko wać tak że w dni nie lot ne i bez mo -
je go udzia łu. Dla te go pierw szą rze czą ja ką zle ci łem,
był co dzien ny po miar ci śnie nia bez mo jej obec no -
ści przez pie lę gniar kę w Izbie Cho rych w go dzi nach
po ran nych, przed obia dem i przed opusz cze niem
jed nost ki. Po dwóch ty go dniach ob ser wa cji nie mia -
łem już żad nych wąt pli wo ści, że pi lot wy ma ga grun -

tow nej dia gno sty ki. Po in for mo wa łem za tem sze fa
szta bu, że wi dzę ko niecz ność po now ne go wy sła nia
pi lo ta na ba da nia, cho ciaż od ostat niej ko mi sji mi -
nę ły le d wie 3 mie sią ce. Tak też się sta ło i wkrót ce pi -
lot za opa trzo ny w sto sow ny roz kaz wy jaz du
i skie ro wa nie po je chał do WIML-u.

Ja kież by ło mo je zdzi wie nie, kie dy po trzech
dniach pi lot zgło sił się do Izby Cho rych z no wym
orze cze niem, w któ rym czar no na bia łym wid nia ło,
że wszyst ko jest w po rząd ku i do dat ko wą ad no ta -
cją, że „pi lot mo że la tać z wyż szym ci śnie niem”.
Mo że bym na wet dał te mu wia rę i prze szedł
nad tym do po rząd ku dzien ne go, gdy by nie star szy
le karz, któ ry nie zna jąc ca ło ści spra wy, kil ka dni
póź niej nie do pu ścił go do lo tów. Wzbu dzi ło to ży -
wy pro test do wód cy eska dry, któ ry znał orze cze nie
Ko mi sji z WIML. Jed nym sło wem wy da ne w tak bły -
ska wicz nym tem pie orze cze nie Woj sko wej Ko mi sji
Lot ni czo -Le kar skiej po sta wi ło nas le ka rzy w schi zo -
fre nicz nej sy tu acji. Bo jak prze ko nać sta rych lot ni -
czych wy ja da czy, skre śla nych z lo tu z urzę du
przy pod wyż szo nym ci śnie niu, gdy tym cza sem
„mło dy” mógł la tać na wet z ci śnie niem 100/160.
Tym orze cze niem Woj sko wa Ko mi sja Lot ni czo-Le -
kar ska na pi sa ła sce na riusz go to we go kon flik tu.
Dlatego po mny po przed nich do świad czeń, za miast
wda wać się w ko re spon den cję z WIML-em po sta no -
wi łem tym ra zem prze pro wa dzić wstęp ną dia gno -
sty kę w 7. Szpi ta lu Ma ry nar ki Wo jen nej, do kąd
od pra wi łem pi lo ta na kon sul ta cje. Ja kież by ło mo je
zdu mie nie kie dy po kil ku dniach otrzy ma łem wy nik
ba da nia oku li stycz ne go, gdzie wid niał wpis „Re ti no -
pa tia nad ci śnie nio wa I/II stop nia”.

Po od kry ciu tej cie ka wost ki już tyl ko pro for ma
po wtó rzy łem przez ko lej ne dwa ty go dnie ma newr
z po mia rem ci śnie nia w Izbie Cho rych i z tak uzu -
peł nio ną do ku men ta cją wy sła łem pi lo ta po now nie
do WIML-u. Tym ra zem pi lot prze padł aż na ca ły
mie siąc w cze lu ściach tam tej szych pro ce dur me -
dycz nych. Kie dy po mie sią cu po now nie sta wił się
w jed no st ce, wer dykt był du żym za sko cze niem dla
do wód cy jed nost ki, a za ra zem dru zgo cą cy w swo -
jej wy mo wie dla sa me go pi lo ta – „trwa le nie zdol ny
do lo tów – cu krzy ca”.

Cho ciaż upór z ja kim wte dy drą ży łem te mat
mógł być źró dłem sa tys fak cji za wo do wej, to
po ludz ku na pa wał mnie smut kiem. Oso bi ście ro zu -
mia łem bo wiem je go dra mat de fi ni tyw ne go po że -
gna nia się z la ta niem. Sam kie dyś zna la złem się
w po dob nej sy tu acji, któ ra po skut ko wa ła wy bo rem
ta kie go, a nie in ne go kie run ku stu diów i póź niej szej
spe cja li za cji.

Ten punkt zwrot ny już na star cie ka rie ry mło de -
go lot ni ka dał mu na szczę ście wy star cza ją cy czas
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na do sto so wa nie wy ko ny wa ne go za wo du do moż -
li wo ści zdro wot nych. Osta tecz nie nie do szły pi lot po -
zo stał w mun du rze, lecz zo stał prze nie sio ny
do służ by me te oro lo gicz nej w Sie mi ro wi cach jesz -
cze za mo jej byt no ści tam.

Do pie ro po oko ło pięt na stu la tach spo tka li śmy
się po now nie, ale już w Biu rze Hy dro me te oro lo gicz -
nym Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni, gdzie swo im
zwy cza jem za glą da łem za wsze w po szu ki wa niu

śred nio ter mi no wej pro gno zy po go dy przed wyj -
ściem w mo rze na jed nym z jach tów z JKMW „Ko -
twi ca”. Po chy la jąc się wspól nie nad ma pą me teo,
ana li zo wa li śmy wa run ki po go do we na pla no wa nej
tra sie rej su.

Czy by ło to dla nie go szczę śli we za koń cze nie?
Nie wiem.

kmdr ppor. rez. dr med. Le sław Ko larz
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SA WAM
K il ka lat te mu pi sa łem na ła mach „Skal pe la”

o „wa mow skich” zwy cza jach w Ko sza li nie.
Głów nie do ty czy ło to na szych spo tkań in te gru ją cych
śro do wi sko ab sol wen tów na szej Uczel ni -Mat ki, jak
pi sze w comie sięcz nych ar ty ku łach ko le ga „Wow ka”
Kuź ma. Dla przy po mnie nia star szym czy tel ni kom
biu le ty nu, a do wia do mo ści no wym ab sol wen tom le -
kar skie go fa chu w mun du rze, w Ko sza li nie jest dość
licz ne gro no ko le gów (od nie daw na tak że jest ko le -
żan ka, ale o tym w dal szej czę ści) le ka rzy, któ rzy
ukoń czy li WAM. Przez la ta sta ra li śmy się in te gro wać
śro do wi sko, oczy wi ście dla chęt nych, po nie waż nie -
któ re oso by nie by ły za in te re so wa ne ta ką dzia łal no -
ścią. Na sza ak tyw ność prze ja wia ła się w dość
cy klicz nych spo tka niach, raz na 1–2 mie sią ce, w gro -
nie kil ku na stu osób, w jed nym z ko sza liń skich lo ka li
ga stro no micz nych, w cza sie któ rych oma wia li śmy
„waż ne” dla nas spra wy bie żą ce oraz wspo mi na li -
śmy róż ne hi sto rie z cza sów wa mow skich i pra cy
w woj sku. Oczy wi ście śmia li śmy się z tych sa mych
aneg dot i opo wie ści, mi mo ich okre so we go po wta -
rza nia. Ale o to cho dzi ło na ta kich im pre zach.

Oprócz spo tkań zwa nych przez nas ze bra nia mi
ro bo czy mi, by ły oka zje spe cjal ne: za koń cze nie ro -
ku szkol ne go, ko niec wa ka cji itp. waż ne sy tu acje.
Do te go do cho dzi ły bar dziej uro czy ste chwi le
przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia oraz Wiel ka no -
cy, wów czas gro no uczest ni ków by ło więk sze, przy -
cho dzi li tak że star si ko le dzy z kur sów
jed no cy fro wych. Naj bar dziej uro czy stą for mą był
Bal Pod cho rą że go, od by wa ją cy się w oko li cach
29 li sto pa da. Jest to spo tka nie z oso bą to wa rzy szą -
cą, z mu zy ką i tań ca mi.

Tak się dzia ło do wio sny 2020. Jak wszę dzie, trze -
ba by ło od wo łać im pre zy, dłu go by ły nie czyn ne lo -
ka le, a jed no spo tka nie w wą skim gro nie skoń czy ło
się in fek cją co vid u uczest ni ków. Na to miast w tym
cza sie, pierw szy raz od 2006 ro ku, po ja wi ły się no we
oso by, któ re skoń czy ły na miast kę daw ne go WAM-u.
Ma ła dy gre sja, część ko le gów z pier wot nej uczel ni
nie uwa ża mło dych ab sol wen tów łódz kiej me dy cy ny
za Wa mow ców, mó wią, że to nie tak, jak daw niej.
Ja wy cho dzę z za ło że nia, że są tym sa mym śro do -
wi skiem, za czy na ją uni tar ką we Wro cła wiu, no szą
mun dur pod cho rą żac ki w cza sie stu diów, ma ją pro -
mo cję ofi cer ską. Wszyst ko, jak kie dyś my mie li śmy,
że cza sy in ne, to i for ma nie co in na. Idea ta ka sa ma.

Je sie nią 2019 tra fi ło do Ko sza li na dwóch ko le gów,
je den po kil ku mie sią cach prze niósł się do Ła sku.
Przed epi de mią uda ło się „ofi cjal nie” przy jąć ich
do gru py, po móc się za do mo wić. Po ro ku, je sie -

nią 2020 ro ku, pierw szy raz w na szej hi sto rii tra fi ły się
ko le żan ki. Na ta ki fakt szy ko wa li śmy się od bli sko
10 lat, po ru sza jąc te kwe stie na zjaz dach SA WAM.
Ale wra ca jąc do te ma tu, w pierw szy week end, kie dy
ze zwo lo no na dzia łal ność ga stro no micz ną w ogród -
kach, to wy bra li śmy się, mi mo nie sprzy ja ją cej po go -
dy, na ta kie waż ne z punk tu na sze go wi dze nia,
spo tka nie. Oczy wi ście w li sto pa dzie 2021 od był się
ko lej ny Bal Pod cho rą że go, w któ rym uczest ni czył
nasz ko le ga -ne stor Zdzi sław Wa chec ki (ab sol went
z 1962 ro ku) oraz naj młod si ab sol wen ci z lat 2018–20.

Pi szę o tym, by za chę cić ko le żan ki i ko le gów
w in nych gar ni zo nach i miej sco wo ściach do in te gra -
cji śro do wisk wa mow skich oraz „wy mia ny do świad -
czeń”. Sam je stem zwo len ni kiem ta kich spo tkań.
Ja ko czło nek pierw sze go plu to nu z ósmej kom pa -
nii 27. Kur su jeż dżę na spo tka nia ko le żeń skie, któ -
re or ga ni zo wa ne są co dwa la ta w róż nych
czę ściach Pol ski przez po szcze gól nych ko le gów,
sam przy go to wa łem ta ki zjazd w Miel nie. Po nad to
od 2005 ro ku uczest ni czę z żo ną w co rocz nych spo -
tka niach – kon fe ren cjach (po waż niej sza na zwa)
Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów WAM. Do dat ko wo
od 2017 ro ku jeź dzi łem na spo tka nia do Wro cła wia
na ko le żeń ską wód kę. Wy jazd do sto li cy Dol ne go
Ślą ska miał in ny cha rak ter niż SA WAM, ale war to
prze je chać raz w ro ku te ki lo me try z Ko sza li na,
zwłasz cza, że dro ga co raz lep sza.

W trak cie spo tkań ogól no pol skich ty pu Kon fe ren -
cja SA WAM czy Wro cław sły sza łem gło sy uczest ni -
ków, że war to po sze rzać gro no uczest ni ków, że faj nie
się spo tkać we wspól nym gro nie. Jed nak by ły oso -
by, któ re mó wi ły, że SA WAM to dla star szych ko le -
gów, a Wro cław to „mło da krew”. Nie mam nic
prze ciw ko tym dwóm, od mien nym w cha rak te rze,
im pre zom. Na wet do brze, że ma ją in ną for mu lę, ale
za chę cam do spo tkań mię dzy po ko le nia mi. Niech
star si ko le dzy tak że przy jeż dża ją do Wro cła wia,
a przede wszyst kim sze ro ko po ję ta mło dzież (sam
re pre zen tu ję kurs 27, czy li jesz cze bar dzo mło dy,
cho ciaż mam świa do mość, że czas pły nie nie ubła -
ga nie i w do dat ku co raz szyb ciej, nie dłu go pew nie
sta nę się star szym go ściem) wy bie rze się na
SA WAM. Kie dyś pa dło zda nie, że mu si my się trzy -
mać ra zem, bo bę dzie nas co raz mniej. Obec nie jest
szan sa by to się zmie ni ło, ale mu si my mieć spo sob -
ność by prze ka zać na sze tra dy cje i za sa dy no wym
po ko le niom. Waż ne, by ab sol wen ci daw ne go
WAM-u chcie li się spo tkać ze swo imi ko le ga mi z tam -
tych cza sów, ale też by li otwar ci na no wych ab sol -
wen tów, no we po ko le nie ko le ża nek i ko le gów. By nie
by ło uprze dzeń tyl ko ko le żeń ska współ pra ca. Za chę -
cam wszyst kich czy tel ni ków „Skal pe la” do kon taktu
z ko le ga mi, któ rzy nie są już człon ka mi WIL-u, by
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prze ka zać in for ma cje o Kon fe ren cji SA WAM i jesz -
cze raz za chę cam wszyst kich ab sol wen tów oraz
sym pa ty ków WAM-u do uczest nic twa w naj bliż szym
spo tka niu, ja kie pla no wa ne jest na wio snę 2023 ro -
ku w Gnie wie. Mie li śmy już tam spo tka nie kil ka lat te -
mu. Do sko na łe wa run ki lo ka lo we, atrak cyj ne miej sce
oraz dość do bra moż li wość do jaz du (bli sko au to stra -

dy A1) są war te, by za pla no wać swo ją obec ność.
Szcze gól nie te raz, kie dy po śmier ci na sze go Pre ze -
sa An drze ja po win ni śmy za sta no wić się nad for mu łą
przy szłych spo tkań i dzia łal no ścią sto wa rzy sze nia.

p.o. Pre ze sa SA WAM
lek. Ja nusz Mar cin Gu daj czyk

XXIII Kon fe ren cję Na uko wo -Szko le nio wą SA WAM za pla no wa li śmy na tra dy cyj ny okres na szych
spo tkań za czy na ją cy się w Bo że Cia ło, a więc 08.06.2023 do dn. 11.06.2023 na Zam ku w Gnie wie.

Nasz e -ma il: sa wam13@gma il.com
Te le fo ny kon tak to we:

Piotr Ły czak 602 233 106, e -ma il: pio lyc@gma il.com
Ko stek Smu ła: 601 059 600, e -ma il: gi ne ko lo gia@wp.pl

Za rząd
Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów

Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej



W ro ku bie żą cym przy pa da stu le cie na ucza nia
me dy cy ny woj sko wej w Pol sce. Pod cho rą żo -

wie – przy szli le ka rze, le ka rze den ty ści, far ma ceu ci,
ana li ty cy me dycz ni oraz psy cho lo dzy woj sko wi
w okre sie mię dzy wo jen nym, w cza sie II WŚ i po woj -
nie kształ ci li się w War sza wie, Edyn bur gu i Ło dzi.

W związ ku z tą waż ną rocz ni cą pra gnę, dzię ki
uprzej mej zgo dzie Re dak to ra Na czel ne go „Skal pe -
la”, przed sta wić syl wet ki nie ży ją cych pro fe so rów,
któ rzy w tych uczel niach na ucza li hi sto lo gię i em -
brio lo gię. A by li ni mi pro fe so ro wie: Mie czy sław Ko -
no pac ki, Ma rian Ko sto wiec ki, Ste fan Ba giń ski,
Ta de usz Paw li kow ski, Le szek Cie ciu ra.

Mie czy sław Fer dy nand Konopacki (1880–1939)
Bro ni sław Ko no pac ki syn Bro ni sła wa i An to ni ny

ze Zdro jew skich uro dził się 16 kwiet nia 1880 r. w Wie -
lu niu. Oj ciec był ka sje rem w miej sco wym ma gi stra -
cie. Szko łę śred nią ukoń czył w Ka li szu i roz po czął
stu dia na Wy dzia le Przy rod ni czym w Ce sar skim Uni -
wer sy te cie War szaw skim (1899–1903), gdzie uzy skał
sto pień kan dy da ta na uk przy rod ni czych. Tam że stu -
dio wał oraz pra co wał u zna ne go em brio lo ga prof.
Paw ła Mi tro fa no wa i za pra cę pt. „O two rze niu się
żółt ka w ja ju jasz czur ki” otrzy mał srebr ny me dal.

W 1903 r. zo stał aresz to wa ny i osa dzo ny na Pa -
wia ku, za dzia łal ność pa trio tycz ną i oświa to wą
na wsiach w ka li skim (pro wa dził taj ne kół ka mło -
dzie żo we), a na stęp nie wy da lo ny z te re nów Kró le -
stwa Pol skie go. Prze niósł się do Kra ko wa
i na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim ukoń czył stu dia
me dycz ne. Na stęp nie był mł. asy sten tem w Za kła -
dzie Ana to mii i Em brio lo gii, a w 1909 r. w uczel ni tej
uzy skał dok to rat (pro mo tor prof. Emil Go dlew ski Jr).
Te ma tem pra cy był pro ces od dy cha nia u dżdżow -
nic i zo sta ła opu bli ko wa na w Biu le ty nie Aka de mii
Umie jęt no ści. Je go na uczy cie la mi by li mie dzy in ny -
mi pro fe so ro wie Na po le on Cy bul ski, Ka zi mierz Ko -
sta nec ki i wspo mnia ny wy żej Emil Go dlew ski Jr.
Po dok to ra cie w la tach 1913–1914 prze by wał
na spe cja li stycz nych stu diach za gra nicz nych
w Inns bruc ku (u pro fe so rów K. He ide ra i F. Hoch -
stet te ra), w Bruk se li (u prof. J. Bra che ta) oraz w uni -
wer sy te tach w Wied niu i Mo na chium.

W ka te drze prof. Emi la Go dlew skie go Jr. M. Ko no -
pac ki po zna je Bro ni sła wę Ja ki mo wicz, z któ rą za wie -
ra w 1907 r. zwią zek mał żeń ski. Od tąd pań stwo

Ko no pac cy pra cu ją ra zem, w Pol sce i w la bo ra to riach
za gra nicz nych nad roż ny mi aspek ta mi roz wo ju za -
rod ko we go zwie rząt bez krę go wych i krę gow ców.

Po ślu bie Ko no pac cy prze no szą się do Lwo wa.
W Ka te drze Hi sto lo gii i Em brio lo gii Uni wer sy te tu
im. Ja na Ka zi mie rza, kie ro wa nej przez pro fe so ra
Wła dy sła wa Szy mo no wi cza Ko no pac ki zo sta je
st. asy sten tem, a w 1914 r. do cen tem hi sto lo gii i em -
brio lo gii w opar ciu o, przy no szą cą mu uzna nie
w śro do wi sku eu ro pej skich em brio lo gów, pra cę pt.
„Wpływ pły nów hi po to nicz nych na róż ne sta dya
roz wo ju je żow ców”. Na sta no wi sku do cen ta pra cu -
je dwa la ta.

Bę dąc człon kiem Związ ku Strze lec kie go wstą pił
do II Bry ga dy Le gio nów Pol skich. Do wio sny 1916 r.
słu żył na fron cie w Kar pa tach, a na stęp nie pra co wał
ja ko le karz le gio no wy w szpi ta lu w Piotr ko wie
Trybunalskim.
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Z kart historii wojskowego
szkolnictwa medycznego

Portret prof. M. Konopackiego (autorstwa artysty
malarza Marka Bojarskiego) z galerii portretów
kierowników Katedry i Zakładu Histologii
i Embriologii w Bibliotece Zakładu Histologii
i Embriologii Collegium Medicum Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Dzięki uprzejmości aktualnego kierownika
Pana prof. dr hab. n. med. Jacka Malejczyka 
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1 paź dzier ni ka 1916 r. roz po czął pra cę w or ga -
ni zu ją cym się Uni wer sy te cie War szaw skim.
W obiek cie uni wer sy tec kim przy ul. Ba na cha,
przy wy dat nej po mo cy mał żon ki or ga ni zu je od pod -
staw Za kład Hi sto lo gii i Em brio lo gii. W 1919 r. zo -
sta je pro fe so rem nad zwy czaj nym, a w 1921 r.
pro fe so rem zwy czaj nym.

W cza sie woj ny bol sze wic kiej zo sta je po now nie
zmo bi li zo wa ny i mia no wa ny ko men dan tem woj sko -
we go Szpi ta la im. Dzie ciąt ka Je zus w War sza wie
(1920–1922).

W ro ku 1925 prze by wał w Ro sto wie nad Do nem
i w Tam bo wie z de le ga cją, któ rej ce lem by ło od zy -
ska nie ma jąt ku Uni wer sy te tu War szaw skie go i In sty -
tu tu We te ry na ryj ne go, wy wie zio ne go w 1914 r.
do Ro sji.

Mie czy sław Ko no pac ki – na uko wiec do dzie więt -
na sto wiecz nej kla sycz nej em brio lo gii opi so wej
wniósł no wo cze sne me to dy ba daw cze, któ re zgod -
nie z ów cze snym tren dem ba dań zmie rza ły do wy -
ja śnie nia me cha ni zmów roz wo ju. Za sto so wał
me to dy hi sto che micz ne w ba da niach ko mó rek ja -
jo wych i za rod ków (ba dał zna cze nie gli ko ge nu
w roz wo ju, ak tyw ność i ro lę en zy mów mi to chon -
drial nych, któ re na zwał - wi te la zą A i B).

Był au to rem pra cy pt. „Hi sto ria pol skiej cy to lo gii
i hi sto lo gii, o wkła dzie Po la ków w roz wój tych na uk
po za gra ni ca mi Pol ski”.

Jest to pierw sze te go ty pu opra co wa nie w hi sto -
rii tych przed mio tów.

W 1923 r. le ka rze i przy rod ni cy war szaw scy
Edward Loth (płk rez. E. Loth był pro fe so rem ana to -

ppor. dr M. Konopacki transportuje rannych
w czasie I WŚ. Młodków, Karpaty, 1914 r.
Źródło: domena publiczna Wikipedia



Historia

„Skalpel” 10/2022 21

mii, cie szył się du żą sym pa tią pod cho rą żych CWS,
zgi nął w wie ku 60 lat wraz z żo ną i cór ką w Po wsta -
niu War szaw skim), Jan Tur, Le on Kry siń ski i M. Ko -
no pac ki po wo ła li To wa rzy stwo Ana to micz ne
War szaw skie. A w 1926 r. od był się zjazd za ło ży ciel -
ski Pol skie go To wa rzy stwa Ana to micz no-Zoo lo gicz -
ne go – PTAZ (póź niej Pol skie To wa rzy stwo
Ana to micz ne – PTA), któ re w 1930 r. zo sta ło przy ję te
do Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji To wa rzystw Ana to -
micz nych (In ter na tio nal Fe de ra tion of As so cia tions of
Ana to mi sts – IFAA). Or ga ni za cję ko lej ne go Kon gre -
su w 1931 r. IFAA po wie rzy ła Pol sce. Or ga ni za to rem
te go wy da rze nia po łą czo ne go z III Zjaz dem PTAZ był
prof. Ko no pac ki. Na kon gres przy by li do War sza wy
ucze ni z ca łe go świa ta (naj licz niej sza de le ga cja fran -
cu ska li czy ła 50 osób). Go ście wy so ko oce ni li je go
po ziom na uko wy i or ga ni za cyj ny kon gre su.

Prof. Ko no pac ki stwo rzył war szaw ską szko łę em -
brio lo gów z któ rej wy wo dzą się: Sta ni sław Bi le -
wicz – póź niej szy rek tor AWF w War sza wie,
Alek san der Elk ner – do cent w Ka te drze kie ro wa nej
przez Ko no pac kie go (aresz to wa ny za taj ne na ucza -
nie w War sza wie, zgi nął w Gross Ro sen), Hen ryk
Go dlew ski – pro fe sor w Za kła dzie Pa to lo gii Do -
świad czal nej Pol skiej Aka de mii Na uk w War sza wie,
czło nek – za ło ży ciel i wie lo let ni pre zes Pol skie go To -
wa rzy stwa Hi sto che mi ków i Cy to che mi ków, Jó zef
La skow ski wy bit ny ana to mo pa to log, au tor pod ręcz -
ni ków, oraz dy rek tor In sty tu tu On ko lo gii w War sza -
wie, Piotr Sło nim ski świa to wej sła wy cy to ge ne tyk,
pra cu ją cy po woj nie we Fran cji.

Ad iunk tem w ka te drze prof. Ko no pac kie go był,
w la tach 1916–1933, Ju liusz Zwe ibaum, któ ry po ha -

bi li ta cji (1925 r.) zor ga ni zo wał i kie ro wał Za kła dem
Hi sto lo gii i Em brio lo gii w Wy dzia le We te ry na ryj nym
UW, a po za koń cze niu II WŚ ob jął kie row nic two Ka -
te dry i Za kła du Hi sto lo gii UW (a na stęp nie Aka de -
mii Me dycz nej w War sza wie).

Prof. Ko no pac ki w 1930 r. zo stał człon kiem ko -
re spon den tem Pol skiej Aka de mii Umie jęt no ści,
a dwa la ta póź niej człon kiem czyn nym. Był człon -
kiem rze czy wi stym (1918) i człon kiem zwy czaj nym
(1929) To wa rzy stwa Na uko we go War szaw skie go.
W War sza wie zor ga ni zo wał Woj sko we Stu dium Le -
kar skie, w któ rym wy kła dał, a tak że brał udział w po -
wo ła niu Wy dzia łu We te ry na ryj ne go UW, gdzie
zo stał ku ra to rem i wy kła dow cą hi sto lo gii ogól nej.

Prof. Ko no pac ki był wy kła dow cą pod cho rą -
żych – przy szłych le ka rzy woj sko wych w Wy dzia le
Le kar skim UW oraz pod cho rą żych – przy szłych sto -
ma to lo gów woj sko wych w Pań stwo wym In sty tu cie
Den ty stycz nym.

Prof. Ko no pac ki dwu krot nie pia sto wał funk cję
dzie ka na Wy dzia łu Le kar skie go Uni wer sy te tu War -
szaw skie go (1927–1928 i 1937–1938).

W cza sie uro czy sto ści 15-le cia Cen trum Wy szko -
le nia Sa ni tar ne go, z udzia łem Pre mie ra Rzą du gen.
dyw. F. Sła woj Skład kow skie go, re pre zen tu jąc

Prof. M. Ko no pac ki dzie kan Wy dzia łu Le kar skie go
UW. Źró dło: do me na pu blicz na Wi ki pe dia

Fo lia Mor pho lo gi ca (Se pa ra tum), 1931, vol. 3, No 2–3)
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władze Uni wer sy te tu War szaw skie go, wy gło sił pło -
mien ne prze mó wie nie, któ re w ca ło ści cy tu ję: „Do -
brze jest cza sa mi za sta no wić się nad ubie gły mi
zja wi ska mi ży cia, aby, od twa rza jąc je so bie z prze -
szło ści wy cią gnąć pew ne wnio ski na przy szłość.
Dziś od sła nia my po pier sie zga słe go Wo dza i wiel -
kie go na uczy cie la na ro du, a tak że ta bli cę uwiecz nia -
ją cą na zwi ska mło dych żoł nie rzy służ by sa ni tar nej,
któ rzy swe ży cie od da li za oj czy znę. My śląc o bo ha -
ter stwie po le głych zwy kle się my śli o żoł nier zach in -
nych ro dza jów bro ni, a nie o tzw. ła pi du chach czy li
żoł nier zach służ by sa ni tar nej. Nie zna jąc oko licz no -
ści, w ja kich zgi nę li czcze ni dziś ci mło dzi me dy cy,
lecz sta jąc je dy nie wo bec fak tu, że od da li oni swe
ży cie z wro giem, chciał bym dziś tu taj nie co oświe -
tlić ro lę le ka rzy i służ by sa ni tar nej na woj nie i wska -
zać wam mło dym na to co was ja ko przy szłych
le ka rzy mo że cze kać w służ bie cy wil nej, bądź woj -
sko wej. Mam wra że nie, że mo gę to uczy nić z czy -
stym su mie niem, gdyż sam do świad czy łem służ by
woj sko wej fron to wej, z dru giej zaś stro ny na le ży
do mo ich obo wiąz ków ja ko obec ne go dzie ka na Wy -
dzia łu Le kar skie go i wa sze go pro fe so ra. Mo że cie
mieć w swym przy szłym za wo dzie dwóch wro gów,
gro żą cych wam za wsze śmier cią – cho ro by za kaź -
ne i kul kę nie przy ja ciel ską. Uni wer sy tet kształ cąc
was na le ka rzy mo że wam dać tyl ko jed ną broń,
tj. umie jęt ność wal ki z cho ro ba mi za kaź ny mi, któ ra
wam po zwo li bro nić przed ni mi in nych i sie bie.
Ale nikt was nie mo że na uczyć, jak unik nąć kul ki nie -
przy ja ciel skiej. Mi mo to za da niem Uni wer sy te tu po -
win no być przed sta wie nie wam obo wiąz ku
le kar skie go w wal ce tak z jed nym, jak i z dru gim wro -
giem. Z punk tu wi dze nia psy cho lo gicz ne go wal ka
z cho ro ba mi za kaź ny mi jest ła twiej sza, gdyż le karz
przy stę pu jąc do cho re go mo że się uzbro ić w no wo -
cze sną broń tech nicz ną, tj. środ ki za po bie ga ją ce za -
ka że niu. Go rzej jest w dru giej sy tu acji – sy tu acji
wo jen nej. Wte dy le karz mu si pra co wać zu peł nie bez -
bron ny. Każ dy z was za pew ne wie co zna czy i jak
dzia ła de mo ra li zu ją co po czu cie bez bron no ści wo -
bec nie bez pie czeń stwa, ale ma ło kto z was zda je so -
bie spra wę z sy tu acji, gdy w po czu ciu bez bron no ści
trze ba peł nić swój obo wią zek, tj. ra to wać ży cie in -
nych. Ko le dzy żoł nie rze z in nych bro ni czę sto nie -
spra wie dli wie oce nia ją zna cze nie i sy tu ację
psy chicz ną le ka rza i sa ni ta riu sza na woj nie, gdyż ni -
gdy pra wie nie są tak, jak my bez bron ni. Ka ra bin, re -
wol wer lub choć by sza bla w rę ku da ją przy naj mniej
złu dze nie obron no ści i po czu cie pew no ści sie bie.
To też za ła ma nia psy chicz ne, ja kie się wi du je nie -
rzad ko u dziel nych żoł nie rzy, gdy zo sta ną choć by
lek ko ran ni, a tym sa mym bez bron ni, są te go naj lep -
szym przy kła dem. Ten jed nak tro chę lek ce wa żo ny

ła pi duch na fron cie sta le jest bez bron ny, a mi mo to
mu si peł nić swój obo wią zek w sto sun ku do ran nych,
za po mi na jąc w zu peł no ści o so bie. Kto nie prze żył
ta kich chwil, ten nie wie, ile po trze ba har tu du cha,
aby być do brym le ka rzem czy sa ni ta riu szem na woj -
nie, ile po trze ba sa mo za par cia się, by na le ży cie
speł nić swój obo wią zek le kar ski. To też dla te go dziś,
gdy skła da my hołd bo ha ter skie mu Wo dzo wi, któ ry
nas na uczył, jak zwy cię żać ma my, uczcij my też tych
po le głych wa szych ko le gów, a wy cho wan ków Uni -
wer sy te tu Je go imie nia. I acz kol wiek nie zna my oko -
licz no ści ich śmie ci, uczcij my ich jak bo ha te rów,
gdyż speł ni li oni swój obo wią zek do ostat ka. Do brze
więc zro bi ło Ko ło Me dy ków, że na zwi ska tych ci -
chych bo ha te rów uwiecz ni ło na ta bli cy w swym
dniu, obok po do bi zny Wiel kie go Mar szał ka. Nie chaj
bo wiem oni tak, jak On, któ ry jest wzo rem dla ca łe -
go na ro du, bę dą dla was wzo rem jak ma cie ro zu -
mieć i speł niać swój obo wią zek le kar ski na woj nie.
W imie niu więc Wy dzia łu Le kar skie go Uni wer sy te tu
sto łecz ne go skła dam hołd Wiel kie mu Wo dzo wi i od -
da ję cześć je go do brym uczniom”.

An ga żo wał się po li tycz nie, był człon kiem lo ży
wol no mu lar skiej w War sza wie (Pierw szym Do zor cą
Wiel kiej Lo ży Na ro do wej) i wal nie przy czy nił się
do przy ję cia Pol ski, w 1927 r., do tej mię dzy na ro do -
wej or ga ni za cji ma soń skiej. Na le żał tak że do gru py
za ło ży cie li Unii Na ro do wo-Pań stwo wej.

W 1939 r. bę dąc puł kow ni kiem re zer wy wstą pił
ochot ni czo do woj ska i pra co wał ja ko le karz
w Szpitalu im. Mar szał ka Pił sud skie go w War sza wie.
Zgi nął 25 wrze śnia 1939 r. idąc do pra cy, tuż przy do -
mu zo stał śmier tel nie tra fio ny odłam kiem bom by lot -
ni czej. Osie ro cił dwie cór ki – Han nę i Bro ni sła wę.

Spo czy wa na Po wąz kach Woj sko wych. Był od -
zna czo ny Krzy żem Wa lecz nych, Krzy żem i Me da -
lem Nie pod le gło ści, Zło tym Krzy żem Za słu gi.

Pro fe sor Ko no pac ki był wiel kim uczo nym, zna -
ko mi tym or ga ni za to rem, su ro wym re cen zen tem
prac współ pra cow ni ków i in nych, a tak że wła snych.
Za pew ne był wy ma ga ją cym na uczy cie lem dla stu -
den tów (nie ste ty nie za cho wa ły się wspo mnie nia
pod cho rą żych). Pań stwo Ko no pac cy by li her me -
tycz ną ro dzi ną, sta now czo od dzie la li ży cie za wo do -
we od do mo we go.

Mał żon ka Bro ni sła wa Ko no pac ka (1884–1965)
by ła ko bie tą po stę po wą, po li glot ką. Za in te re so wa -
nia em brio lo gią wy nio sła z okre su stu diów (pod kie -
run kiem prof. Emi la Go dlew skie go Jr.), w cza sie
pra cy w Uni wer sy te cie we Lwo wie (pod kie row nic -
twem prof. W. Szy mo no wi cza) oraz w za chod nich
la bo ra to riach pod czas wspól nych wy jaz dów z mał -
żon kiem (mie dzy in ny mi w la tach 1930–1934 pra co -
wa ła w Sta cji Zoo lo gicz nej w Ne apo lu). Od 1916 r.
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pra co wa ła ja ko wo lon ta riusz ka w Za kła dzie Hi sto lo -
gii UW (kie ro wa nym przez mał żon ka) i przy czy ni ła
się wal nie do stwo rze nia ba zy dy dak tycz nej tej pla -
ców ki. Po wy bu chu II WŚ ra to wa ła ra zem ze współ -
pra cow ni ka mi, pre pa ra ty hi sto lo gicz ne, apa ra tu rę,
sprzęt, oraz przede wszyst kim za so by bi blio tecz ne
z pło ną ce go bu dyn ku Ana to mi cum przy ul. Ba na -
cha. Z de ter mi na cją i na ra że niem ży cia czy ni ła to
na wet po 29 wrze śnia 1939 r. kie dy to oku pan ci za -
mknę li uni wer sy tet. W cza sie oku pa cji pra co wa ła
w Pań stwo wym Za kła dzie Hi gie ny oraz uczest ni czy -
ła w taj nym na ucza niu hi sto lo gii i em brio lo gii
w „Szko le Za or skie go”. W 1946 r. przy by ła do Ło dzi

i zo sta ła za trud nio na w Ka te drze Hi sto lo gii i Em brio -
lo gii Uni wer sy te tu Łódz kie go (kier. Prof. S. Ba giń -
ski). Po po wro cie do War sza wy i uzy ska niu
dok to ra tu oraz ha bi li ta cji, w 1952 r. zo sta ła kie row -
ni kiem Ka te dry i Za kła du Hi sto lo gii i Em brio lo gii
Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go. By ła
pre ze sem Pol skie go To wa rzy stwa Ana to micz ne go.

Brat Sta ni sław Ko no pac ki zgi nął w Ka ty niu,
a dru gi Wi told był na uczy cie lem w War sza wie, Wiel -
mo ży i Ol ku szu. W tym ostat nim mie ście był dy rek -
to rem Szko ły Prze my sło wej Ol ku skiej Fa bry ki
Na czyń Ema lio wa nych (OFNE) oraz wi ce dy rek to -
rem Li ceum Ogól no kształ cą ce go.

Po dzię ko wa nie
Ser decz nie dzię ku ję za kon sul ta cje Pa nu Pro fe so ro wi Ja nu szo wi Ko men de ro wi – pra cow ni ko wi Ka te -

dry i Za kła du Hi sto lo gii i Em brio lo gii Aka de mii Me dycz nej w War sza wie w la tach 1952–1969, a od 1970 r.
or ga ni za to ro wi i kie row ni ko wi Za kła du Trans plan to lo gii In sty tu tu Bio struk tu ry AM, Mi ni stro wi Zdro wia w la -
tach 1987–1988.

płk w st. spocz. Hieronim Bartel
emerytowany profesor w Zakładzie Histologii i Embriologii
Katedry Anatomii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego

w Łodzi, ul. Żeligowskiego 7/9.

Źró dła
• Bartel. H. History and status of embryology and developmental biology at Polish Medical Faculties

and Schools. Int. J. Dev. Biol., 2008, 52, 141–146
• Bielańska-Osuchowska Z. Prof. dr Bronisława Konopacka (1884–1965). Folia Morphologica,

1964, 24, 4, 357–362.
• Komender J., Ostrowski K., Moskalewski S. „Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, nazwa 2007 r.

pierwsza nazwa – Katedra Fizjologii i Histologii Szkoły Głównej”. Z dziejów I Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Warszawie. Pod redakcją prof. Marka Krawczyka. Na stronie internetowej
Zakładu Histologii i Embriologii WUM.

• Konopacka Ewa. „Kronika rodu Konopackich z Konopał i Polkowa”. Ottawa, Pelplin 1994, wyd. 1.
Drukarnia Wydawnictwa „Bernardinum” w Pelplinie.

• Markowski B. (redaktor) „Podchorążowie z Ujazdowa. Wspomnienia Szkoły Podchorążych
Sanitarnych 1922–1939 w 50 – tą rocznicę założenia szkoły”. Nakładem Klubu Wychowanków Szkoły
Podchorążych Sanitarnych, Londyn, 1972.



Zachowajmy Ich w naszej pamięci

24 „Skalpel” 10/2022

Śp.
lek. Piotr Zając
4.12.1929–22.07.2022

Śp.
lek. Marian Witkowski

7.10.1935–28.07.2022

Śp.
lek. Janusz Jaskowicz

29.03.1959–31.03.2022

Zachowajmy Ich w naszej pamięci

Włodzimierz „Wowka” Kuźma

Spokojne dni, spokojne myśli
Nadeszły dni spokojne, z nimi spokojne myśli,
Za oknem barwna jesień złotem maluje liście,
Czasami wróci młodość, miłego coś się przyśni,
Szare dymy z ogniska płożą się powłóczyście.

Wszystko dojrzałe, lśni paleta pięknych barw,
Pomarańczowa dynia drzemie na starym płocie,
Przy domu pręży się dwuszereg smukłych malw,
Jesiennych kwiatów na grządkach całe krocie.

Jak złote denary lśnią w trawie brzozowe liście,
Wiatr podwiewa je, pobłyskują wtedy w słońcu,
Za płotem małe dziecko zaśmiewa się perliście,
Jest tak szczęśliwe, że nie myśli o lata końcu.

Winne grona ciężkie, coraz bardziej fioletowe,
Wiszą omszałe, wypełnione dojrzałą słodyczą,
Opierasz na dłoniach swą zmęczoną siwą głowę,
Czy przemijanie, zaduma, ciebie także dotyczą?

Może także dotyczą, tak jak to bywa jesienią,
Dojrzały owoc jest słodki, lecz opieki wymaga,
Może jeszcze ciepłe wiosny człowieka odmienią,
Póki co idzie jesień, wciąż konieczna rozwaga.

Powoli, rozmarzony, zbliżasz się do lata końca,
Wdychasz aromat słodkich swym sokiem wiśni,
Pragniesz się nasycić złocistym ciepłem słońca,
Płyną spokojne dni, wraz z nimi spokojne myśli.

(14.09.2021)
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