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Jen ga
Jest ta ka zręcz no ścio wo -umy -

sło wa gra to wa rzy ska: z drew nia -
nej wie ży gra cze ko lej no usu wa ją
do wol ny klo cek po ni żej skoń czo -
ne go po zio mu i ukła da ją go
na gó rze; prze gry wa oso ba, któ -
ra wy cią ga jąc klo cek prze wró ci
wie żę. Wie lu z nas za pew ne gra -
ło nie raz w jen gę, któ ra jest faj ną
al ter na ty wą wo bec kom pu te ro -
wych „strze la nek”. Go rzej, gdy by
jej re gu ły mia ły słu żyć do re or ga -
ni zo wa nia róż nych sys te mów.
Nie ste ty, ob ser wu jąc „w co gra”
Mi ni ster stwo Zdro wia zmie nia jąc
sys tem kształ ce nia le ka rzy (ostat -
nio w to wa rzy stwie Min. Edu ka cji
i Na uki), moż na mieć nie od par te
wra że nie, że gra wła śnie w jen gę.

Jak wszy scy do sko na le wie -
dzą, wśród ota cza ją cych nas pro -
ble mów, do stęp do świad czeń
zdro wot nych na dal na le ży do naj -
istot niej szych. MZ naj wy raź niej
uwa ża, że głów ną przy czy ną te -
go sta nu rze czy jest zbyt ma ła
licz ba le ka rzy. To nie nie wy star -
cza ją ce na kła dy na ochro nę
zdro wia (ow szem ro sną w licz -
bach bez względ nych, ale da le ko
im do nie daw no obie cy wa nych
wskaź ni ków), nie nad mier na biu -
ro kra cja, nie brak ja kiej kol wiek
kon ku ren cji po stro nie płat ni ka,
ale „le kar ska lu ka po ko le nio wa”
od po wia da za ca łe zło. Er go,
trze ba moż li wie naj szyb ciej
zwięk szyć ich licz bę po przez ma -
so we szko le nie, a wła ści wie „pro -

duk cję”. Jesz cze kil ka lat te mu
na 15 uczel niach kształ cą cych le -
ka rzy li mit przy jęć wy no sił łącz nie
ok. 4600 miejsc (nie li cząc stu -
diów w jęz. an giel skim). Owe 15
uczel ni to 11 uni wer sy te tów me -
dycz nych oraz 4 uni wer sy te ty,
któ re wszak że do pro wa dze nia
stu diów le kar skich przy go to wy -
wa ły się, jak się wy da je, so lid nie.
W ro ku aka de mic kim 2022/23
wspo mnia ny li mit przy jęć na 24
uczel niach (z te go na dal 11 to
uni wer sy te ty me dycz ne) zbli żył
się do 7500. Nie któ re uczel nie
otrzy ma ły zgo dę po mi mo ne ga -
tyw nej opi nii Pol skiej Ko mi sji
Akre dy ta cyj nej. Ale to nie ko -
niec – w ko lej nych la tach pla nu je
się uru cho mie nie na stęp nych
„wy dzia łów le kar skich” w co raz
bar dziej eg zo tycz nych (jak
na me dy cy nę) szko łach wyż -
szych. Na wszel kie uwa gi i ape le,
że trze ba dbać o ja kość kształ ce -
nia, że me dycz na mło dzież mu si
mieć praw dzi wy do stęp do na uk
pod sta wo wych i kli nicz nych, że
ko niecz ne jest za pew nie nie
miejsc spe cja li za cyj nych, od po -
wied niej licz by pro ce dur (czy li
kon trak tów z NFZ), moż na usły -
szeć, że mi ni ster stwo wie le piej,
a le ka rze oba wia ją się do pły wu
mło dych kadr. Czy ja się oba -
wiam? Oczy wi ście, że tak. Ale nie
kon ku ren cji – bo za nim młod si
ko le dzy uzy ska ją po rów ny wal ne
kwa li fi ka cje mi nie spo ro lat (kwa -
li fi ka cje, ale nie ko niecz nie upraw -
nie nia, bo te po li kwi da cji sta żu,
„za ora niu” LEK i za stą pie niu spe -
cja li za cji umie jęt no ścia mi moż na

bę dzie nada wać szyb ko).
Obawiam się na to miast fru stra cji
mło dych war to ścio wych lu dzi,
któ rzy szyb ko zo rien tu ją się,
że ja kość kształ ce nia, któ re im
się ser wu je jest nie za do wa la ją ca,
a per spek ty wa spe cja li za cji mar -
na, oba wiam się, że wie lu z nich
(oczy wi ście naj zdol niej szych) po -
słu cha ha sła „niech ja dą”, oba -
wiam się wresz cie, że ja ko
pa cjent mo gę tra fić w rę ce dok to -
ra po „Aka de mii Pa na Klek sa”.

Czy za tem w kra ju jest za ma -
ło le ka rzy? Ow szem, bra ku je spe -
cja li stów z wie lu dzie dzin, a ich
„dys try bu cja” jest bar dzo nie rów -
no mier na. Zrów no wa żo ny roz wój
sys te mu kształ ce nia kadr me -
dycz nych, nie tyl ko le ka rzy, jest
na pew no po żą da ny, ale „ma so -
wa pro duk cja” nie sta no wi pa na -
ceum – a ilość nie przej dzie
w ja kość. War to by przy tym po -
rzu cić ma nię pe na li za cji i upor -
czy wą nie chęć do „no -fault”,
war to też prze pro wa dzić praw dzi -
wą ana li zę bra ków per so nal nych.
Pó ki co – nie wia do mo ilu le ka rzy
bra ku je w Pol sce. Z pew no ścią
bra ku je ich w kie row nic twie Mi ni -
ster stwa Zdro wia.

Na nad cho dzą ce dłu gie je sien -
ne i zi mo we wie czo ry gra w jen gę
mo że być na praw dę zna ko mi tą
roz ryw ką. Jed nak w pro ce sie re -
for mo wa nia le piej po słu gi wać się
spraw dzo ny mi na rzę dzia mi or ga -
ni za cji i za rzą dza nia.

Sekretarz Rady Lekarskiej WIL
płk rez. dr n. med.

Stefan M. Antosiewicz

Szpalta RL WIL
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Podziękowania…
W dniu 16.09.2022 r. w siedzibie Wojskowej Izby Lekarskiej Prezes kol. Artur Płachta w imieniu Rady

Lekarskiej podziękował za pracę na rzecz samorządu lekarskiego kolegom:

Eugeniuszowi Dziukowi

Zbigniewowi Zarębie

i Januszowi Wasilewskiemu

Pre zes wrę czył ko le gom pa miąt ko we dy plo my i upo min ki.

Zbigniewowi Teterowi



Wojskowa Izba Lekarska
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Wykaz podjętych uchwał:
Nr i rodzaj posiedzenia Nr uchwały Data posiedzenia Uchwała w sprawie

nr 8 Rada Lekarska nr 4
326/22/IX 16 września 2022

w sprawie potwierdzenia spełnienia
warunków kształcenia

podyplomowego lekarzy i wpisu
organizatora kształcenia do rejestru

podmiotów uprawnionych
do prowadzenia kształcenia

podyplomowego lekarzy i lekarzy
dentystów

nr 8 Rada Lekarska nr 4
327/22/IX 16 września 2022

w sprawie uchwalenia Regulaminu
Wynagradzania pracowników

Wojskowej Izby Lekarskiej

nr 8 Rada Lekarska nr 4
328/22/IX 16 września 2022

w sprawie wynagradzania osób
funkcyjnych i osób związanych

z Wojskową Izbą Lekarską umowami
cywilnoprawnymi

nr 8 Rada Lekarska nr 4
329–331/22/IX 16 września 2022

w sprawie dokonania wpisu
do rejestru podmiotów wykonujących

działalność leczniczą

nr 8 Rada Lekarska nr 4
332–333/22/IX 16 września 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru podmiotów wykonujących

działalność leczniczą z powodu
śmierci

nr 8 Rada Lekarska nr 4
334/22/IX 16 września 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru podmiotów wykonujących

działalność leczniczą

nr 8 Rada Lekarska nr 4
335/22/IX 16 września 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru podmiotów wykonujących

działalność leczniczą z powodu
śmierci

nr 8 Rada Lekarska nr 4
336–337/22/IX 16 września 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru podmiotów wykonujących

działalność leczniczą

nr 8 Rada Lekarska nr 4
338–344/22/IX 16 września 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru podmiotów wykonujących

działalność leczniczą z powodu
śmierci

nr 8 Rada Lekarska nr 4
345–346/22/IX 16 września 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru podmiotów wykonujących

działalność leczniczą

nr 8 Rada Lekarska nr 4
347/22/IX 16 września 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru podmiotów wykonujących

działalność leczniczą z powodu
śmierci

nr 8 Rada Lekarska nr 4
348/22/IX 16 września 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru podmiotów wykonujących

działalność leczniczą

nr 8 Rada Lekarska nr 4
349/22/IX 16 września 2022

w sprawie sprostowania z urzędu
wpisu do rejestru podmiotów

wykonujących działalność leczniczą
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nr 8 Rada Lekarska nr 4
350–353/22/IX 16 września 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z rejestru podmiotów wykonujących

działalność leczniczą

nr 8 Rada Lekarska nr 4
350–353/22/IX 16 września 2022

w sprawie wpisania lekarza dentysty
na listę członków okręgowej izby

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

izby lekarskiej

nr 8 Rada Lekarska nr 4
354–355/22/IX 16 września 2022 w sprawie zwrotu kosztów zakupu

pomocy naukowych

nr 8 Rada Lekarska nr 4
356/22/IX 16 września 2022

w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela Rady Lekarskiej

Wojskowej Izby Lekarskiej
w Warszawie do komisji konkursowej

przeprowadzającej konkurs
na stanowisko zastępcy dyrektora

ds. lecznictwa

nr 8 Rada Lekarska nr 4
357/22/IX 16 września 2022

w sprawie wskazania przedstawiciela
Wojskowej Izby Lekarskiej do Komisji

Stomatologicznej Naczelnej Rady
Lekarskiej

nr 8 Rada Lekarska nr 4
358/22/IX 16 września 2022 w sprawie wyboru mediatora

Wojskowej Izby Lekarskiej

nr 8 Rada Lekarska nr 4
359/22/IX 16 września 2022

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
terminów posiedzeń Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej w 2022 r.

nr 8 Rada Lekarska nr 4
360/22/IX 16 września 2022

w sprawie przyznania wsparcia
finansowego na przygotowanie,

organizację i przeprowadzenie XXIII
Konferencji Naukowej Towarzystwa
Medycyny Hiperbarycznej i Techniki

Hiperbarycznej

nr 8 Rada Lekarska nr 4
361/22/IX 16 września 2022

w sprawie ustalenia wzoru pieczątki
indywidualnej praktyki lekarskiej
i indywidualnej specjalistycznej

praktyki lekarskiej

nr 8 Rada Lekarska nr 4
362/22/IX 16 września 2022

w sprawie zmiany uchwały Rady
Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej
nr 1774/20/VIII z dnia 7 litego 2020 r.

w sprawie powołania oraz
szczegółowego trybu działania

i finansowania komisji bioetycznej
przy Wojskowej Izbie Lekarskiej

nr 8 Rada Lekarska nr 4
363/22/IX 16 września 2022 w sprawie zakupu kalendarzy

trójdzielnych na 2023 rok

nr 8 Rada Lekarska nr 4
364/22/IX 16 września 2022

w sprawie zakupu powołania zespołu
roboczego ds. opracowania założeń

projektu strony internetowej
Wojskowej Izby Lekarskiej

nr 8 Rada Lekarska nr 4
365/22/IX 16 września 2022

w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela Rady Lekarskiej

Wojskowej Izby Lekarskiej
w Warszawie do komisji konkursowej

przeprowadzającej konkurs
na stanowisko zastępcy dyrektora

ds. lecznictwa
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W dniach 21–23 wrze śnia 2022 r. w Byd gosz czy
od był się już XXVI Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa

Hi sto rii Na uk Me dycz nych (PTHNM daw niej do 2016 r.
Pol skie To wa rzy stwo Hi sto rii Me dy cy ny i Far ma cji)
wraz z Kon fe ren cją Na uko wą „Me dy cy na – prze mia -
ny – pro ce sy”. Współ or ga ni za to ra mi wraz z PTHNM
by li: Fun da cja Na uko wa „Byd go ska Szko ła Hi sto rii
Na uk Me dycz nych”, Mu zeum Okrę go we im. Le ona
Wy czół kow skie go w Byd gosz czy, Col le gium Me di -
cum im. L. Ry dy gie ra w Byd gosz czy Uni wer sy te tu
Mikołaja Ko per ni ka w To ru niu. Ob ra dy od by wa ły się
w no wo cze snym i prze stron nym gma chu Mu zeum
Okrę go we go im. L. Wy czół kow skie go w Byd gosz czy,
gdzie zje cha li z ca łe go kra ju, jak i za gra ni cy (Cie cha -
nów, Gdańsk, Kra ków, Lwów, Łódź, Opo le, Piotr ków
Try bu nal ski, Szcze cin, War sza wa, Ża ry), ba da cze zaj -
mu ją cy się opi sem dzie jów me dy cy ny. Wy kład in au -
gu ra cyj ny pt. „Mór czy li za ra za – z pro ble ma ty ki
ba daw czej nad kształ to wa niem się iden ty fi ka cji cho -
rób za kaź nych w prze szło ści” wy gło sił prof. G. Zie liń -
ski z Uni wer sy te tu Ka zi mie rza Wiel kie go
w Byd gosz czy. Or ga ni za to rzy przy ję li i za kwa li fi ko wa li
do udzia łu w kon fe ren cji łącz nie 34 re fe ra ty po ru sza -
ją ce róż no rod ną pro ble ma ty kę. Ko mi sję Hi sto rycz ną
Woj sko wej Izby Le kar skiej (KH WIL) re pre zen to wa li
dr n. med. Zbi gniew Ko po ciń ski, Prze wod ni czą cy KH
WIL oraz dr n. med. Krzysz tof Ko po ciń ski, któ rzy
w 1. se sji pro wa dzo nej przez prof. Wan dę Kor pal ską
za pre zen to wa li re fe rat pt. „Woj sko wy Dom Pu blicz ny
ja ko kon tro wer syj na me to da za po bie ga nia roz prze -

strze nia niu się cho rób we ne rycz nych wśród pol skich
żoł nie rzy w gar ni zo nie Rów ne w 1919 r.”. W tej sa mej
se sji dwóch pre le gen tów w swych wy stą pie niach sku -
pi ło się na pro ble mie epi de mii cho le ry w XIX w., w Kłaj -
pe dzie (prof. Ja nusz Mał łek, Mał go rza ta
Mał łek -Gra bow ska „Epi de mia cho le ry w Kłaj pe dzie
w ro ku 1831”) i War sza wie (dr n. med. Mi chał Owec ki
„Wy buch epi de mii cho le ry w War sza wie w 1892 ro -
ku – po glą dy lo kal ne go śro do wi ska le kar skie go”).
W ko lej nej se sji te go dnia do mi no wa ły re fe ra ty do ty -
czą ce bar dziej od le głych cza sów, Ane ta Li wer ska -Gar -
stec ka wy gło si ła re fe rat pt. „Le cze nie w an tycz nych
askle pie jo nach  – ry tu ał in ku ba cji czy prak ty ka me dycz -
na”, na to miast doc. Ana sta zja Bau ko wa pt. „Uzdra wia -
ją ce bó stwa ja ko sym bo le nie pod le gło ści grec kich
miast rzym skiej pro win cji Azja”, zaś prof. An na Ta tar -
kie wicz pt. „Czy So ra nus znał ska lę Ap gar?”, a Ma rian -
na Zyg munt pt. „Me dy cy na arab ska – ma gia
a roz są dek”. W tej se sji po ja wił się rów nież re fe rat
Justyny Dłu bek -Ru xer pt. „Oet zi – ta jem ni ca za mknię -
ta w lo dzie”, opi su ją cy spo sób ba da nia mu mii lo do wej
sprzed kil ku ty się cy lat oraz oma wia ją cy mniej lub bar -
dziej praw do po dob ne hi po te zy z nią zwią za ne.

W tym dniu o 16:00 roz po czę ło się tak że Wal ne
Zebranie Człon ków PTHNM, ce lem któ re go by ło pod -
su mo wa nie dzia łal no ści w tej ka den cji oraz wy bór no -
wych władz. Prof. Ani ta Ma gow ska, Pre zes Za rzą du
PTHNM, za po zna ła ze bra nych ze swo im spra woz da -
niem z dzia łal no ści to wa rzy stwa w cią gu ostat nich czte -
rech lat, któ re zo sta ło przy ję te przez akla ma cję.
Tak sa mo sta ło się ze spra woz da niem dr. Pio tra Skal -
skie go, skarb ni ka PTHNM. Na stęp nie do ko na no wy -
bo ru no wych władz. Pre ze sem wy bra ny zo stał prof.
Woj ciech Ślu sar czyk z CM UMK, zaś na funk cję wi ce -
pre ze sów prof. Ani ta Ma gow ska z UM w Po zna niu
i dr Da riusz Le we ra z Wro cła wia. Człon ka mi Za rzą du
zo sta li prof. Ry szard W. Gry glew ski, dr Se we ry na Ko -
niecz na i dr Agniesz ka Rze pie la. Funk cje skarb ni ka
i se kre ta rza po zo sta ły bez zmian, bę dą peł nić je od po -
wied nio dr Piotr Skal ski i dr Ka ta rzy na Pę kac ka -Fal kow -
ska. Ko mi sję Re wi zyj ną PTHNM utwo rzy li Krzysz tof
i Zbi gniew Ko po ciń scy. Pod czas dys ku sji do ty czą cej
dal szych form dzia ła nia to wa rzy stwa Z. Ko po ciń ski za -
pro po no wał, by stwo rzyć od zna ki z na szym lo go
do no sze nia w kla pie ma ry nar ki, co zo sta ło przy ję te
przez ze bra nych ze zro zu mie niem i ak cep ta cją.
Na wnio sek dr. n. med. Mi cha ła Owec kie go pod ję to
de cy zję, iż ko lej ny zjazd bę dzie miał miej sce rok wcze -
śniej niż upły wa ka den cja, czy li w 2024 r., gdyż wów -
czas przy pad nie 100. rocz ni ca po wsta nia na sze go

Relacja z XXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Historii Nauk Medycznych w Bydgoszczy

Ko mi sja Re wi zyj na z Pre ze sem i Wi ce pre ze sa mi
PTHNM, od le wej: Krzysz tof Ko po ciń ski, Ani ta Ma -
gow ska, Woj ciech Ślu sar czyk, Da riusz Le we ra, Zbi -
gniew Ko po ciń ski (ar chi wum au to rów)
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to wa rzy stwa. Od bę dzie się on we Wro cła wiu, zaś cię -
żar or ga ni za cji wziął na swo je bar ki no wo wy bra ny
wiceprezes D. Le we ra. Zwień cze niem Wal ne go Ze bra -
nia by ła wspól na fo to gra fia wszyst kich uczest ni ków.

W wol nej chwi li po sta no wi li śmy zwie dzić „fil mo -
wą” Byd goszcz szu ka jąc miejsc, gdzie krę co no sce -
ny ze zna ne go se ria lu pt. „Czte rej pan cer ni i pies”
oraz zna ko mi te go fil mu pt. „Są sie dzi” trak tu ją ce go
o nie miec kiej dy wer sji pod czas kam pa nii wrze śnio -
wej 1939 r. w tym mie ście. Trze ba pod kre ślić, że
mia sto pre zen tu je się oka za le, pięk nie wy sprzą ta ne
i wy re mon to wa ne, co uła twi ło od na le zie nie miejsc
nad Brdą i na uli cy Gdań skiej, gdzie za re je stro wa -
no sce ny z tych po pu lar nych dzieł sztu ki fil mo wej.

W ko lej nym dniu pod czas 3. se sji oży wio ną dys ku -
sję wy wo łał zna ko mi ty re fe rat prof. Ani ty Ma gow skiej
pt. „Zdro wie pu blicz ne w prak ty ce le ka rzy po znań skich
w la tach 1831–1884”, po ru sza ją cy kwe stie róż nych na -
ro do wo ści za miesz ku ją cych sto li cę Wiel ko pol ski (Po -
la cy, Niem cy, Ży dzi) i ist nie nia w związ ku z tym
wła ści wie trzech róż nych sys te mów opie ki zdro wot nej.
Po mysł na przy szłą pu bli ka cję i to wa rzy szą ce te mu
prze my śle nia za pre zen to wa ła w swo im wy stą pie niu
dr Ma ria Bie gań ska -Płon ka z UM w Ło dzi („Da ne licz -
bo we we Wpro wa dze niu do Kom plet ne go sys te mu
po li cji me dycz nej (1784) Jo han na Pe te ra Fran -
ka – u po cząt ków no wo żyt nej hi sto rii sta ty sty ki w me -
dy cy nie”), zaś prof. Ani ta Na pie ra ła z Po zna nia
wy gło si ła re fe rat pt. „Śro do wi sko le kar skie wo bec lecz -
nic twa nie me dycz ne go od koń ca XIX w. (kon tekst pol -
ski pro ble mu)”, na to miast prof. Be ata Szcze pań ska
z Ło dzi pt. „Prze mia ny w hi gie nie szkol nej

od poł. XIX w. do 1939 r. na przy kła dzie Ło dzi”. Cie ka -
wą dys ku sję wy wo łał ostat ni re fe rat w tej se sji wy gło -
szo ny przez dr Mał go rza tę Mar cy siak z Cie cha no wa
pt. „Opie ka ge ria trycz na na wsi w okre sie po wo jen -
nym”, a spór do ty czył sto so wa nej no men kla tu ry,
w szcze gól no ści py ta nia o mo ment roz po czę cia uży -
wa nia na sze ro ką ska lę sło wa ge ria tria.

Nie ste ty w dal szych se sjach nie mo gli śmy
uczest ni czyć, gdyż mu sie li śmy już udać się w kie -
run ku Zie lo nej Gó ry na 2. Ogól no pol ską Kon fe ren -
cję Hi sto rycz ną Izb Le kar skich.

Na le ży pod kre ślić, iż po wszyst kich se sjach od -
by wa ły się go rą ce dys ku sje i po le mi ki, któ re są
esen cją te go ty pu spo tkań na uko wych, umoż li wia -
jąc wy mia nę my śli i do świad czeń ba daw czych.

Za pod ję cie tru du or ga ni za cji zjaz du i kon fe ren cji
sło wa ser decz ne go po dzię ko wa nia na le żą się prof.
Woj cie cho wi Ślu sar czy ko wi oraz wszyst kim oso bom,
któ re współ pra co wa ły z nim współ two rząc to wy da -
rze nie. Po dob ne wy ra zy wdzięcz no ści kie ru je my rów -
nież na rę ce prof. Ani ty Ma gow skiej, za wy si łek
zwią za ny z peł nie niem funk cji Pre ze sa PTHNM w po -
przed nich la tach, kła nia my się ni sko tak że wszyst kim
oso bom spra wu ją cym ja kieś funk cje w po przed niej
ka den cji. No wym wła dzom ży czy my co naj mniej ta -
kich suk ce sów jak w po przed nich la tach, choć zda -
je my so bie spra wę, iż cza sy co raz cięż sze,
a po przecz ka za wie szo na jest bar dzo wy so ko.

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

Ko mi sja Hi sto rycz na WIL

Zaproszenie
Zapraszam na mazowieckie spotkanie wigilijne w dniu 2.12.2022 r. godz 18.00

Dom bankietowy „Anna” Nowy Dwór Mazowiecki al. Jana Pawła II 27
wszystkich Wamoli na wspaniałe wspomnienia.

Tel kont; �48 604 125 598
Koszt 200 zł

nr konta: 76 1140 2004 0000 3402 7696 2608
Termin deklaracji do 20.11.2022

Istnieje możliwość noclegu tel: 503–948 380 hasło: „Wigilia 2022”
Serdecznie zapraszam

Organizator Szczepan Więckowski
XXXIII kurs WAM
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W dniach 23–25 wrze śnia 2022 r. w Zie lo nej
Górze od by ła się dru ga edy cja Ogól no pol skiej Kon -
fe ren cji Hi sto rycz nej Izb Le kar skich, bę dą ca kon ty -
nu acją cy klu za po cząt ko wa ne go przed ro kiem
w Ustro niu wspa nia łą kon fe ren cją zor ga ni zo wa ną
przez Ośro dek Do ku men ta cji Hi sto rycz nej Ślą skiej
Izby Le kar skiej (ODH ŚIL) we współ pra cy z Ośrod -
kiem Hi sto rycz nym Na czel nej Izby Le kar skiej (OH
NIL). Z wiel ką sa tys fak cją na le ży od no to wać, iż
dr n. med. Ja cek Ko tu ła, pre zes Okrę go wej Izby Le -
kar skiej (OIL) w Zie lo nej Gó rze, któ ry pod jął się zor -
ga ni zo wa nia te go rocz nej kon fe ren cji, wy wią zał się
z te go za da nia wręcz zna ko mi cie, za pew nia jąc do -
sko na łe wa run ki ob rad i ota cza jąc czu łą opie ką
wszyst kich uczest ni ków. W go ścin ne pro gi ho te lu
„Qu bus”, gdzie cze ka ły wy god ne po ko je i bar dzo
smacz ne po sił ki oraz świet nie wy po sa żo na sa la
kon fe ren cyj na, zje cha li przed sta wi cie le ko mi sji
i ośrod ków hi sto rycz nych róż nych OIL (m.in. Ka to -
wi ce, Płock, Szcze cin, Wro cław, Zie lo na Gó ra),
obec ni by li tak że zna ko mi ci na ukow cy z In sty tu tu
Hi sto rii Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go (IH UZ) zaj -
mu ją cy się w swo jej dzia łal no ści rów nież pro ble ma -
ty ką do ty czą cą dzie jów me dy cy ny. Woj sko wą Izbę
Le kar ską (WIL) re pre zen to wał dr n. med. Zbi gniew
Ko po ciń ski, Prze wod ni czą cy Ko mi sji Hi sto rycz nej
(KH) WIL oraz dr n. med. Krzysz tof Ko po ciń ski, któ -
rzy przed sta wi li re fe rat pt. „Pol ski pa trio ta o ro syj -
skiej du szy, czy li rzecz o prof. mjr. Mi ko ła ju
Pro cho ro wie (1901–1971), le ka rzu, na ukow cu,
oficerze Woj ska Pol skie go” oraz by li mo de ra to ra mi
jed nej z se sji na uko wych.

Do udzia łu w kon fe ren cji or ga ni za to rzy za kwa li -
fi ko wa li łącz nie 17 re fe ra tów, któ rych te ma ty ka by ła
dość zróż ni co wa na. I se sja, któ rą za in au gu ro wał
prof. Ro bert Sko bel ski, dy rek tor IH UZ, cie ka wym
re fe ra tem pt. „Nie do koń czo na in we sty cja Szpi ta la
Wo je wódz kie go w Zie lo nej Gó rze”, po świę co na by -
ła tak że hi sto rii sa mo rzą du le kar skie go w Pol sce, co
zna la zło wy raz w re fe ra cie dr Han ny Ku row skiej
z IH UZ pt. „Izby Le kar skie w la tach 1945–1950”,
któ re go w pew nym sen sie kon ty nu acją był re fe rat
wy gło szo ny przez dr. n. med. J. Ko tu łę pt. „Hi sto ria
Okrę go wej Izby Le kar skiej w Zie lo nej Gó rze 1989–
2022”. W ko lej nych se sjach po ja wi ły się licz ne re fe -
ra ty bio gra ficz ne, pre zen tu ją ce syl wet ki
za słu żo nych le ka rzy, któ rzy za sły nę li nie tyl ko
z dzia łal no ści za wo do wej, lecz tak że ak tyw no ści
na in nych waż nych po lach, te go ty pu pra ce wy gło -
si li m.in.: dr n. med. Krzysz tof Szcze chow ski z ODH

ŚIL („Trzej me dycz ni te no rzy: Fran ci szek Ko kot,
Wła dy sław Grzesz czak, Ma rian Ze mba la”),
dr n. med. Emi lian Ko cot z ODH ŚIL („Dr Jó zef Czaj -
kow ski – pro win cjo nal ny le karz, na uko wiec i dzia -
łacz spo łecz ny”). W tej gru pie osob ny zbiór
sta no wi ły pra ce do ku men tu ją ce za słu gi wy bit nych
pol skich sto ma to lo gów, któ re wy gło si li: prof. Ha li na
Ey -Chmie lew ska z KH OIL w Szcze ci nie („Po wo jen -
na sto ma to lo gia w Szcze ci nie. Syl wet ki prof. Ire ny
So ma de ni -Ko no pac kiej i prof. Alek san dra Ku li kow -
skie go”), dr Mag da le na Szew czyk z KH OIL
w Szcze ci nie („Pro fe sor Zbi gniew Jań czuk je den
z naj więk szych au to ry te tów w pol skiej sto ma to lo -
gii”), dr Alek san dra Som mer link -Bier nat z ODH ŚIL
(„Syl wet ka prof. Ada ma Masz ta le rza, twór cy wro -
cław skiej szko ły or to don tycz nej”). Bar dzo ory gi nal -
ny re fe rat pt. „Epo ni my me dycz ne w roz wo ju
me dy cy ny” wy gło sił dr Sta ni sław My siak z ODH ŚIL,
a dr Ewa Szczut kow ska z KH OIL w Płoc ku za pre -
zen to wa ła pra cę pt. „Płoc kie To wa rzy stwo Le kar -
skie – 150 lat dzia łal no ści”. War to pod kre ślić,
iż w wy stą pie niach po ja wia ła się tak że te ma ty ka do -
ty czą ca dzie jów pol skiej woj sko wej służ by zdro wia,
w szcze gól no ści w re fe ra cie ni żej pod pi sa nych,
a tak że wy gło szo nym przez dr. n. med. Ja na Rau -
cha z ODH ŚIL pt. „Służ ba zdro wia 2. Ar mii Woj ska
Pol skie go”, pew ne na wią za nia do tej te ma ty ki wy -
stą pi ły tak że w wie lu pra cach bio gra ficz nych.
Bardzo cie ka we wy stą pie nie pt. „Fa le ry sty ka służ by
zdro wia w Woj sku Pol skim”, ubo ga co ne pre zen ta -
cją wspa nia łej ko lek cji róż ne go ro dza ju od znak
i ozna czeń zwią za nych ze służ bą zdro wia, za pre -
zen to wa li Zbi gniew Se dlak i dr n. med. Mie czy sław
Dzie dzic, Se kre tarz Ra dy Pro gra mo wej ODH ŚIL.
W ja kimś sen sie do dzie jów woj sko wej służ by zdro -
wia od niósł się tak że prof. Krzysz tof Sie mia no wicz,
Prze wod ni czą cy Ra dy Pro gra mo wej ODH ŚIL, który
w re fe ra cie pt. „Od Edyn bur ga do Za brza. Hi sto ria
Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej” przed sta wił za rys
dzie jów Pol skie go Wy dzia łu Le kar skie go w Edyn -
bur gu z okre su II woj ny świa to wej oraz wpływ lu dzi
z nim zwią za nych na roz wój Ślą skiej Aka de mii Me -
dycz nej. Do po nu rych cza sów ostat niej woj ny świa -
to wej po wró cił w swym re fe ra cie dr n. med. Le szek
Ja ne czek, któ ry w pra cy pt. „Pierw sza na zie miach
pol skich li kwi da cja szpi ta la psy chia trycz ne go do ko -
na na przez oku pan ta nie miec kie go w ra mach ak cji
T 4” przy po mniał o zbrod niach do ko ny wa nych
z udzia łem nie miec kich psy chia trów na pa cjen tach
cier pią cych na cho ro by psy chicz ne.

Relacja z II Ogólnopolskiej Konferencji
Historycznej Izb Lekarskich w Zielonej Górze
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Pod su mo wa niem ob rad był zna ko mi ty film stwo -
rzo ny przez ODH ŚIL, w któ re go te ma ty kę pięk nie
wpro wa dzi ła Ka ta rzy na B. Ful bi szew ska, ko or dy na -
tor ODH ŚIL i oso ba nie zwy kle za słu żo na dla stwo -
rze nia Mu zeum Hi sto rii Me dy cy ny i Far ma cji ŚIL
w Ka to wi cach. Wła śnie ta no wa pla ców ka mu ze al -
na i jej zbio ry zo sta ły za pre zen to wa ne w tej bar dzo
ory gi nal nej, cie ka wej, barw nej i ar ty stycz nej for mie,
co zy ska ło wiel kie uzna nie i po dziw wśród uczest -
ni ków kon fe ren cji.

War to pod kre ślić, iż po wszyst kich se sjach od -
by wa ły się go rą ce dys ku sje, sta no wią ce zna ko mi tą
moż li wość wy mia ny po glą dów, my śli i do świad czeń
na uko wych, co jest wiel ką war to ścią ta kich kon fe -
ren cji.

W dru gim dniu kon fe ren cji do łą czył do nas dr Ja -
ro sław Wa nec ki, kie row nik Ośrod ka Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Hi sto rycz ne go Na czel nej Izby Le kar skiej,
któ ry przed sta wił swo ją au tor ską wi zję funk cjo no -
wa nia no wo po wo ła nej, hy bry do wej in sty tu cji łą czą -
cej bar dzo sze ro ko ro zu mia ną dzia łal ność na po lu
kul tu ry i sztu ki z ak tyw no ścią w dzie dzi nie hi sto rii
me dy cy ny.

Nasz go spo darz, Ja cek Ko tu ła, za pew nił tak że
wspa nia łe atrak cje to wa rzy skie, w tym wi zy tę w po -
bli skiej win ni cy, po łą czo ną z cie ka wą pre lek cją na te -
mat spo so bu pro duk cji wi na i de gu sta cją
miej sco wych wy ro bów wi niar skich. By li śmy tak że

na uro czy stej ko la cji w prze pięk nej zie lo no gór skiej
Pal miar ni, któ ra zro bi ła du że wra że nie, szcze gól nie
na tych oso bach, któ re go ści ły w sto li cy Zie mi Lu bu -
skiej po raz pierw szy. War to nad mie nić, iż dzię ki wsta -
wien nic twu or ga ni za to rów to wa rzy szył nam Bachus,
po stać wszech obec na i do brze zna na na tych te re -
nach sły ną cych z wi no bra nia. Dzię ki oso bi ste mu uro -
ko wi i si le per swa zji Ka ta rzy ny B. Ful bi szew skiej, któ ra
zdo ła ła prze ko nać ob słu gę ta ra su wi do ko we go
do otwar cia nam drzwi już po go dzi nach „urzę do wa -
nia”, mo gli śmy po dzi wiać noc ną pa no ra mę Zie lo nej
Gó ry. Ostat nim ak cen tem na sze go spo tka nia był spa -
cer z prze wod ni kiem, któ ry opro wa dzał po cie ka wych
za ka mar kach sto li cy Zie mi Lu bu skiej.

Pod su mo wu jąc na le ży wy ra zić ser decz ne po -
dzię ko wa nia wszyst kim oso bom za an ga żo wa nym
w or ga ni za cję kon fe ren cji w Zie lo nej Gó rze,
w szcze gól no ści dr. n. med. Jac ko wi Ko tu le. Dzię -
ku je my wszyst kim uczest ni kom spo tka nia, któ rzy
swo ją obec no ścią do da wa li bla sku i two rzy li nie sa -
mo wi tą at mos fe rę. Li czy my na to, iż w przy szłym ro -
ku spo tka my się na już III Ogól no pol skiej
Kon fe ren cji Hi sto rycz nej Izb Le kar skich, do zo ba -
cze nia za rok!

dr n. med. Zbigniew Kopociński
dr n. med. Krzysztof Kopociński

Komisja Historyczna WIL

Fotografia grupowa uczestników konferencji w sali Hotelu „Qubus” (archiwum K.B. Fulbiszewskiej)



Aktualności

10 „Skalpel” 11/2022

29 wrze śnia br. w Na ro do wym In sty tu cie Ge ria -
trii, Reu ma to lo gii i Re ha bi li ta cji w War sza wie

mia ło miej sce roz strzy gnię cie 5. edy cji ple bi scy tu
„Zdro wa Przy szłość In spi ra cje 2021/2022”.
Organizatorem wy da rze nia jest Idea Tra de.

Ko men dant Szpi ta la płk dr n. med. Ro bert Szy -
ca ode brał wy róż nie nia aż w dwóch ka te go riach
w te go rocz nej edy cji:

W ka te go rii „No wa tor skie pro duk ty i usłu gi po pra wia -
ją ce ja kość ży cia, zdro wia i do stęp do usług”, 3. miej sce
za jął zgło szo ny przez Nas pro jekt „Re kon struk cje ubyt -
ków twa rzy i szyi z uży ciem od le głych pła tów prze -
no szo nych na ze spo le niach mi kro na czy nio wych”.

W ka te go rii „In no wa cyj ny szpi tal – za rzą dza nie”
otrzy ma li śmy ty tuł lau re ata 4. miej sca z pro jek tem
„Kom plek so we le cze nie ope ra cyj ne gle ja ków
mó zgu”.

Za my słem ple bi scy tu jest na gra dza nie osób,
organizacji po za rzą do wych, firm i szpi ta li, któ re
wpro wa dza ją no we roz wią za nia i tech no lo gie, wpły -
wa ją ce na zdro wie, kom fort ży cia jak i ochro nę śro -
do wi ska. Lau re atów wy bie ra Ka pi tu ła, zło żo na
z osób, któ rym bli ska jest idea bez pie czeń stwa,
innowacyjności i no wo cze snych roz wią zań w ochro -
nie zdro wia, tj. de cy den tów z klu czo wych firm i or -
ga ni za cji, sze fów in sty tu tów me dycz nych,
naj lep szych szpi ta li i ośrod ków zdro wot nych.

Wszyst kim lau re atom oraz fi na li stom ser decz -
nie gra tu lu je my i ży czy my si ły do wdra ża nia ko -
lej nych in no wa cyj nych po my słów w swo ich
pla ców kach.

Kin ga Cha bow ska

Kilka słów o projektach

Rekonstrukcje ubytków twarzy i szyi z użyciem
odległych płatów przenoszonych na zespoleniach
mikronaczyniowych

Ubyt ki tka nek w za kre sie twa rzy i szyi naj czę ściej
po wsta ją w prze bie gu le cze nia no wo two rów zło śli -
wych oraz ła god nych, rza dziej w sku tek ura zów.
Ze wzglę du na zło żo ną bu do wę ana to micz ną
na sto sun ko wo nie wiel kiej prze strze ni twa rzo czasz -
ki oraz bli skość na rzą dów zmy słów po wsta łe ubyt -
ki po wo du ją wie lo kie run ko we za bu rze nia
czyn no ścio we i es te tycz ne. W związ ku z tym pla no -
wa ne re kon struk cje mu szą uwzględ niać od two rze -
nie rów nież utra co nej funk cji i es te ty ki.

W re kon struk cji mniej szych ubyt ków z po wo dze -
niem moż na za sto so wać pla sty ki miej sco we pła ta -
mi z są siedz twa, prze szczep skó ry po śred niej
gru bo ści oraz pła ty uszy pu ło wa ne z są sied nich
oko lic ana to micz nych (np. płat czo ło wy). Pew ne lo -
ka li za cje no wo two rów ma ją de dy ko wa ne spo so by
re kon struk cji za leż ne od stop nia za awan so wa nia
miej sco we go, jak w przy pad ku ra ka war gi dol nej
(re kon struk cja met. Ka ra pan dzji ca). Roz le głe ubyt -
ki tka nek na to miast za wsze po wo du ją znacz ne za -
bu rze nia czyn no ścio we i es te tycz ne. W trak cie
le cze nia no wo two rów ja my ust nej naj czę ściej do -
cho dzi do za bu rze nia żu cia, po ły ka nia, mo wy,
co istot nie wy pły wa ne ga tyw nie na ja kość i kom fort
ży cia cho rych (QOL-Qu ali ty Of Li fe). Nie ste ty, wy ko -
rzy sta nie re kon struk cji miej sco wych czę sto po wo -
du je po wsta nie wcią ga ją cych i przy kur cza ją cych
blizn, unie ru cho mie nie ję zy ka, czy wi docz nych asy -
me trii twa rzy, a tak że czę sto wy ma ga wie lo eta po -
wo ści le cze nia.

Z po mo cą przy cho dzi chi rur gia re kon struk cyj na
z uży ciem od le głych pła tów prze no szo nych na ze -
spo le niach mi kro na czy nio wych. W za kre sie twa rzo -
czasz ki naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne są pła ty
skór ne: pro mie nio wy, skór no -mię śnio we: przed -
nio-bocz ny uda oraz kost ne: ze strzał ki lub ko ści
bio dro wej. Wpro wa dze nie una czy nio nej ma sy tkan -
ko wej od twa rza ją cej uby tek za pew nia do bre efek ty
es te tycz ne po pra wia ją ce ja kość ży cia cho rych, ma
po zy tyw ny wpływ na czyn ność oko licz nych tka nek
i na rzą dów oraz szyb sze go je nie. Le cze nie jest jed -
no eta po we – od twa rza wszyst kie utra co ne tkan ki.

Nagrody dla 10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy
w konkursie Bezpieczny Szpital – Zdrowa Przyszłość
Inspiracje 2021/2022
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Nagrody dla 10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy
w konkursie Bezpieczny Szpital – Zdrowa Przyszłość

Inspiracje 2021/2022

Za bieg prze pro wa dza się w dwóch ze spo łach.
Pierw szy ze spół wy ko nu je część abla cyj ną, czy li
usu nię cie wę złów chłon nych oraz gu za i przy go to -
wu je na czy nia do ze spo le nia na szyi. Dru gi ze spół
w tym sa mym cza sie pre pa ru je płat, a na stęp nie wy -
ko nu je ze spo le nie mi kro na czy nio we. Wa da mi re -
kon struk cji pła ta mi mi kro na czy nio wy mi jest
ko niecz ność ope ro wa nia w dwóch do świad czo nych
ze spo łach ope ra cyj nych, wy ko rzy sta nie de dy ko wa -
ne go in stru men ta rium, znacz ny sto pień za awan so -
wa nia pro ce du ry, jed no cze śnie otwar te dwa po la
ope ra cyj ne oraz spe cy fi ka opie ki po ope ra cyj nej.

W Od dzia le Chi rur gii Twa rzo wo -Szczę ko wej
10. Woj sko we go Szpi ta la Kli nicz ne go z Po li kli ni ką
SP ZOZ w Byd gosz czy le czo no 1281 cho rych w la -
tach 2019–2021. W tej gru pie cho rych on ko lo gicz -
nych by ło 686, a po śród nich 111 cho rych
z no wo two ra mi ja my ust nej. Do re kon struk cji z wy -
ko rzy sta niem pła tów mi kro chi rur gicz nych za kwa li fi -
ko wa no 14 cho rych.

W naj bliż szym cza sie pla no wa ne jest wpro wa -
dza nie ko lej nych pła tów kost nych, zło żo nych oraz
wir tu al ne pla no wa nie re kon struk cji kost nych po zwa -
la ją ce na przy go to wa nie sza blo nów do oste oto mii
przy uży ciu dru kar ki 3D.

Kom plek so we le cze nie ope ra cyj ne gle ja ków mó zgu
Pod sta wą le cze nia gle ja ków jest ich ra dy kla ne

usu nię cie. Gu zy usu wa ne są z wy ko rzy sta niem
wszyst kich do stęp nych ak tu al nie na świe cie tech nik
ope ra cyj nych. Do pla no wa nia za bie gu wy ko rzy stu je
się sze reg tech nik re zo nan su ma gne tycz ne go, jak
ba da nie czyn no ścio we (do lo ka li za cji waż nych czyn -
no ścio wo oko lic jak ko ra ru cho wa czy ośrod ki ko ro -
we mo wy), trak to gra fia (do lo ka li za cji dróg
ner wo wych jak np. dro ga wzro ko wa, pę czek łu ko wa -
ty), po zy to no wą to mo gra fię emi syj ną (PET) – do lo -
ka li za cji ognisk wzmo żo ne go me ta bo li zmu.
W trak cie za bie gu w oko li cach czyn no ścio wo waż -
nych (np. ko ra ru cho wa, ośrod ki mo wy) wy ko rzy -
stu je się tech ni ki słu żą ce śród o pe ra cyj ne mu
mo ni to ro wa niu dróg ner wo wych (tzw. neu ro mo ni to -
ring) oraz śród o pe ra cyj ne wy bu dze nie (tzw. awa ke -
cra nio to my). Wszyst kie te tech ni ki słu żą te mu, aby
usu nąć guz mak sy mal nie bez piecz nie z jak naj więk -
szą ra dy kal no ścią. W przy pad ku gle ja ków o wyż -
szym stop niu zło śli wo ści, któ re ce chu ją się gor szym
ro ko wa niem, do ich usu wa nia uży wa się po chod -

nych kwa su 5-ami no le wu li no we go. Jest to po chod -
na pro to por fi ny (pro dukt de gra da cji he mo glo bi ny).
Pa cjent na trzy go dzi ny przed znie czu le niem za ży -
wa pre pa rat w for mie do ust nej, któ ry po wo du je,
iż w trak cie za bie gu z uży ciem spe cjal ne go mi kro -
sko pu ze świa tłem ul tra fio le to wym guz świe ci na ró -
żo wo, co uła twia je go lo ka li za cję i zwięk sza
ra dy kal ność za bie gu. Kli ni ka Neu ro chi rur gii
10. WSK w Byd gosz czy wy ko nu je naj wię cej ope ra -
cji z uży ciem kwa su 5-ami no le wu li no we go w Pol -
sce – ak tu al nie wy ko na ła ich po nad 350.

Je sie nią 2018 r. po zda niu eg za mi nu cer ty fi ka -
cyj ne go w Bruk se li płk dr n. med. Ja cek Fur tak ja -
ko pierwsza oso ba w Pol sce uzy skał upraw nie nia
do mię dzy na ro do wych szko leń w za kre sie za sto so -
wa nia ww. me to dy. W Kli ni ce Neu ro chi rur gii od by -
wa ją się cy klicz ne szko le nia dla le ka rzy
neu ro chi rur gów z Pol ski, dzię ki cze mu nie mu szą
wy jeż dżać za gra ni cę.

W cią gu 48 go dzin od za bie gu pa cjent ma za -
wsze wy ko ny wa ne kon tro l ne ba da nie MRI gło wy ce -
lem oce ny ra dy kal no ści za bie gu. W przy pad ku
wy stą pie nia przej ścio wych de fi cy tów neu ro lo gicz -
nych po za bie gu, pa cjen ci są uspraw nia ni i re ha bi li -
to wa ni już w 1-szej do bie po ope ra cji. W cią gu 7–10
dni od ope ra cji do stęp ne są wy ni ki ba dań hi sto pa -
to lo gicz nych i ge ne tycz nych. Na stęp nie cho rzy kie -
ro wa ni są na Kon sy lium d.s. No wo two rów
Ośrod ko we go Ukła du Ner wo we go (Cen trum On ko -
lo gii w Byd gosz czy), w któ rym rów nież uczest ni czy
ope ru ją cy pa cjen ta neu ro chi rurg. Pa cjent zgła sza
się na ww. Kon sy lium z ba da nia mi ra dio lo gicz nymi
sprzed i po ope ra cji, wy ni kiem ba da nia hi sto pa to lo -
gicz ne go i ba da nia mi ge ne tycz nym w krót kim cza -
sie od ope ra cji, co bar dzo po ma ga w dal szym
pro ce sie te ra peu tycz nym. Kom plek so we wy ko rzy -
sta nie wszyst kich do stęp nych ak tu al nie tech nik ope -
ra cyj nych w jed nym miej scu – tzn. w Kli ni ce
Neu ro chi rur gii 10. WSK w Byd gosz czy, po zwa la
na bez piecz ne usu nię cie gu za, zwięk sze nie je go ra -
dy kal no ści i skró ce nie pro ce su dia gno stycz no -lecz -
ni cze go od mo men tu roz po zna nia do włą cze nia
dal sze go le cze nia on ko lo gicz ne go.

Ope ra cje on ko lo gicz ne (no wo two ry mó zgu) w licz bach:
• Rok 2018 662
• Rok 2019 561
• Rok 2020 474
• Rok 2021 505
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Aktualności

L i sto pad to jesz cze pol ska „zło ta je sień”.
Wraz z na dej ściem je sie ni wszyst ko zmie nia się

w przy ro dzie. Dni sta ją się co raz krót sze i co raz
mniej sło necz ne, po ran ki mgli ste. Kie dy zni ka ją ko -
lo ro we bar wy sło necz nej je sie ni, a desz czo wa po -
go da po głę bia zły na strój i apa tię, na sze my śli sta ją
się też po nu re i bez barw ne.

W ostat nich trzech la tach prze ży wa li śmy wie le
wy da rzeń zdro wot nych i po li tycz nych (woj na
na Ukra inie). Wal ka z ko ro na wi ru sem znacz nie od -
bi ła się na na szym zdro wiu i psy chi ce, przez ogra -
ni cze nia i re stryk cje: kwa ran tan na, izo la cja,
lock down, szcze pie nie mRNA, re spi ra tor, wy ma zy,
pul sok sy me tria. Okres ten zdecydowanie ujem nie
wpły nął na na sze sa mo po czu cie i zdro wie. Do wal -
ki z epi de mią, cięż ką cho ro bą w pierw szej li nii sta -
nę li Pra cow ni cy Ochro ny Zdro wia. Ochro na zdro wia
nie by ła przy go to wa na do tak cięż kiej cho ro by
w wa run kach epi de micz nych jak COVID-19. Bra ko -
wa ło wszyst kie go: le ka rzy, pie lę gnia rek i in ne go
per so ne lu me dycz ne go, szpi ta li, łó żek, apa ra tu ry
tle no wej, re spi ra to rów, środ ków de zyn fek cyj nych,
ma se czek.

W ta kich wa run kach, le ka rze i ca ły per so nel me -
dycz ny pod ję li wal kę z Co vid-19. Wal ka by ła trud na!
Na po cząt ku pan de mii le ka rze do koń ca nie wie dzie -
li z czym ma my do czy nie nia. Wraz z na pły wem cho -
rych o po dob nych ob ja wach, prze pro wa dzo nych
ba da niach na uko wych, wie dzie li z ja ką cho ro bą
przyszło im się mierzyć. Pod ję to te ra pię. Le ka rze
pra co wa li bar dzo cięż ko dwo jąc się i tro jąc. Dzień
pra cy nie raz trwał 15–18 go dzin, w kom bi ne zo nach,
rę ka wicz kach i ma secz ce. Za ka żeń ko ro na wi ru sem
przy by wa co dzien nie na wet kil ka ty się cy, cię żej cho -
rzy, star si z wie lo cho ro bo wo ścią tra fia ją do szpi ta li
w pierw szej ko lej no ści. W od dzia łach ra tun ko wych
i szpi ta lach two rzy się tłok. Brak miejsc, cho rzy ocze -
ku ją na miej sce aż zwol ni się i zo sta nie pod pię ty
pod re spi ra tor. Przy kład z Kra śni ka  – umie ra pa cjent
w szpi ta lu miej skim. Szpi tal przez dwa dni szu kał
miej sca w pla ców ce dru gie go stop nia aby pod łą -
czyć do re spi ra to ra. Miej sce zna la zło się w Po zna -
niu, ale cho ry nie zdą żył do je chać. Zgon na stą pił
w ka ret ce. Dru gi przy pa dek – opo wia da le kar ka:
Mia łam cho re go 80-lat ka z co vi dem w cięż kim sta -
nie i nikt nie chciał go przy jąć. Kie dy za dzwo ni łam
do le ka rza w Pro ko ci miu, le karz za py tał ile ma lat,
ko le ga za czął się śmiać. Po wie dział, że on szu ka re -
spi ra to ra dla 40-lat ka i nie mo że zna leźć miej sca, a ja

mu pod sy łam dziad ka! Wresz cie le kar ka za dzwo ni -
ła na SOR. Otrzy ma ła te le fon od ko le gi, że w nie da -
le kiej miej sco wo ści zmar ło dwóch. Dzwoń szyb ko!
Szyb ko za dzwo ni ła, no i tym ra zem się uda ło.
Nie by ło żad nej ko or dy na cji w lo ko wa niu pa cjen tów,
o któ rych mó wi mi ni ster zdro wia, nie ma za sad, za to
za czy na się wy mu szo na se lek cja. Cho rzy w szpi ta -
lach w od dzia łach przy pię ci do re spi ra to rów bez
moż li wo ści kon tak tu z naj bliż szy mi, w ocze ki wa niu
w sa mot no ści nie raz na ostat nie tchnie nie. Le ka rze
ro bi li wszyst ko, co na danym etapie mogło pomóc
cho re mu. Zda rza ły się przy pad ki kie dy bra ko wa ło
re spi ra to rów dla pil nie po trze bu ją ce go cho re go,
to le ka rze wza jem nie uma wia li się, że ty pod łą czysz
swe go cho re go na ja kiś czas, a na stęp nie ja pod łą -
czę – wy mie ni my się. Umie ral ność na nie któ rych od -
dzia łach do cho dzi ła do 60–70% po mi mo opie ki
i le cze nia. By wa ło tak, że le karz po pra cy wy cho dzi
do do mu i zo sta wia pod opie ką trzech pa cjen tów.
Kie dy wra ca ra no dwóch już ode szło na wiecz ny
spo czy nek. Pod skom pli ko wa ną re spi ra to ro wą apa -
ra tu rą, na wy rzu co nych po za na wias nor mal ne go ży -
cia w od dzia łach ko wi do wych, na sta dio nach,
w ha lach tar go wych za mie nio nych w tym cza so we
szpi ta le. W tych bla sza kach po zba wio nych nie raz
okien, w to wa rzy stwie bia łych po sta ci, w kom bi ne -
zo nach, bez bli skich, bez trzy ma nia za rę kę do ostat -
nie go tchnie nia. Wiel ki cię żar po zo stał nam, kie dy
znik nę ło z po wierzch ni Pol ski jed no mia sto śred niej
wiel ko ści.

God ne umie ra nie
Czło wiek w wie ku po de szłym, cho ry, jest

w szcze gól nym okre sie ży cia, któ ry czy chce my czy
nie chce my mu si za koń czyć się śmier cią. Pro blem
jest w tym, aby umie rać god nie. Pra wo do na tu ral -
nej, god nej, świa do mej, bez fi zycz ne go bó lu, któ re -
go dziś moż na unik nąć. Po sza no wa nia god no ści,
pra wa do peł nej in for ma cji o po stę pach cho ro by
i kon tak tu z naj bliż szy mi. Od wiecz nym dy le ma tem
jest pro blem, gdzie umie rać!? W szpi ta lu czy w do -
mu? Śmierć w szpi ta lu ma zawsze w sobie coś
urzędowego, dużo surowości i samotności. Mi mo
naj więk szych sta rań jest to śmierć bez oso bo wa.
A prze cież każ dy czło wiek, szcze gól nie czło wiek
sta ry ma pra wo do „pod su mo wa nia” swe go ży cia
w go dzi nie śmier ci. Dla te go po żą da nym jest, aby lu -
dzie sta rzy, zwłasz cza prze wle kle cho rzy, umie ra li

Re flek sje li sto pa do we
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w do mu ro dzin nym, w oto cze niu ro dzi ny. Daw ny
oby czaj, że przy umie ra ją cym gro ma dzi ła się ca ła
ro dzi na, zo stał za nie dba ny z wie lu po wo dów.
A szko da. Moż na tu wy mie nić źle po jęt ny „hu ma ni -
ta ryzm”, za któ rym kry je się bez rad ność, a cza sem
na wet wy god nic two ro dzi ny, sta ra ją cej się zdą żyć
z umiesz cze niem w szpi ta lu nie od wra cal nie cho re -
go star ca.

Naj bliż sza ro dzi na i śro do wi sko ota cza ją ce po -
win no stwo rzyć at mos fe rę cie płej przy jaź ni i za pew -
nić wła ści wą opie kę do mo wą i le kar ską w ostat nich
dniach ży cia, w okre sie umie ra nia. Przy kła dem mo -
że być Jan Pa weł II, ja ko chrze ści ja nin głę bo ko wie -
rzą cy, dał nam przy kład jak moż na „bez wsty du”,
na oczach ca łe go świa ta przejść okres umie ra nia
i śmier ci. Oj ciec Świę ty, umie ra jąc w mę kach, umarł
god nie wśród naj bliż szych osób. Z je go na uki i koń -
co we go okre su ży cia na le ży wy cią gnąć wnio ski
i sta rać się na śla do wać.

Li sto pad to mie siąc za du my i re flek sji. Cmen tarz
po wsta je z my ślą o ży wych – że by śmy mie li do kąd
pójść, aby po wspo mi nać zmar łych. W na szej tra dy -
cji chrze ści jań skiej w li sto pa dzie, kie dy od wie dza -
my miej sca wiecz ne go spo czyn ku naj bliż szych,
za pa la my zni cze i kła dzie my kwia ty, przy po mi na my

so bie, ja cy by li. Wspo mi na my czas, gdy by li śmy ra -
zem, gdy nas wy cho wy wa li i uczy li, prze ka zy wa li
wła sną wie dzę i do świad cze nie, uczy li nas żyć i po -
ma ga li. Za sta na wia my się i py ta my, dla cze go ży cie
tak szyb ko prze mi ja i dla cze go za bra kło nam cza -
su na roz mo wy? Przy po mi na my so bie do bre chwi -
le i suk ce sy, ale tak że nie po wo dze nia i po raż ki.
Ale czy war to za mra żać do wio sny nie po wo dze nia
i nie speł nio ne na dzie je? Na wet w przy ro dzie
wszyst ko się zmie nia i do sto so wu je do no wych wa -
run ków. Zim no tyl ko na krót ko spo wal nia ży cie przy -
ro dy i po zwa la ze brać jej si ły, aby po now nie
od ro dzić się wio sną, wy pusz cza jąc no we pę dy
i kwia ty. Bierz my z niej przy kład i nie za pa mię tuj my
złe go. Ży cie ludz kie się nie po wta rza, mi ja szyb ko
i bez pow rot nie, ale niech w na szej pa mię ci za wsze
zo sta nie to, co by ło do bre, pięk ne i mi łe. War to pa -
mię tać tyl ko ta kie chwi le, któ rych wspo mnie nia
spra wia ją wra że nie nie prze mi ja nia.

Je sień jest od po wied nim okre sem na prze my śle -
nia, pod su mo wa nia i roz li cze nia z mi nio nym cza -
sem.

8.10.2022 r.
lek. Piotr Bia ło ko zo wicz

N ie wiem co wie dzą ab sol wen ci Woj sko wej Aka -
de mii Me dycz nej, Na szej Nie boszcz ki Aka de mii,

tym ra zem cho dzi o Kur sy z kom plek su ko sza ro we -
go przy Pla cu Hal le ra (d. 9 Ma ja) o pa tro nie te go pla -
cu. Mój Kurs VIII „Cie mior ków” brał czyn ny udział
w wy bo rze Pa tro na Na szej Nie boszcz ki. Przed sta wio -
no nam czte ry (?) bio gra fie, dość ob szer ne, opra co -
wa ne przez płk. Wojt ko wia ka, na sze go „Sło nia
bo jo we go”, wy po wia da li śmy się póź niej w ple bi scy -
cie. Kto wy grał, wszy scy wie dzą. Ge ne rał Bo le sław
Sza rec ki, oprócz swo je go na wskroś woj sko we go ży -
cio ry su, udzia łu we wszyst kich woj nach, od woj ny ro -
syj sko-ja poń skiej 1905, po II Woj nie Świa to wej
sze fo wał Woj sko wej Służ bie Zdro wia, miesz kał
przy uli cy No wo wiej skiej, w bu dyn ku zaj mo wa nym
te raz przez De par ta ment Kadr MON. Je go trum na
by ła wy sta wio na w hal lu dzi siej sze go CePeLek,
w tym, w któ rym wi si por tret Ge ne ra ła. Po nie waż

przy szło mi w tym bu dyn ku prze pra co wać ład nych
pa rę lat, a hi sto rią woj ska in te re su ję się od trzy dzie -
stu lat, po stać Pa tro na WAM jest mi bli ska.

O pa tro nie pla cu, gen. bro ni Jó ze fie Hal le rze mam
wia do mo ści ra czej ulot ne; ca łe ży cie w woj sku ce sar -
sko-kró lew skim, po tem w Woj sku Pol skim, przy pro -
wa dził z Fran cji do Kra ju Błę kit ną Ar mię, błę kit ną
od ko lo ru swo ich mun du rów, ar mię z praw dzi we go
zda rze nia, wy po sa żo ną, z lot nic twem, ar ty le rią,
wyszkoloną. Po tem woj na 1920 ro ku, za ślu bi ny Pol -
ski z mo rzem w Puc ku, pier ścień za ślu bi no wy do dzi -
siaj nie od na le zio ny, po dob nie jak ko ło brze ski
z ro ku 1945. Po woj nie emi gra cja w Wiel kiej Bry ta nii,
czy li na zde cy do wa nej ob czyź nie. Nie mam po ję cia
o pro gra mie stu diów woj sko wo-le kar skich pod zmie -
nia ją cy mi się szyl da mi, czy jest tam przed miot o hi -
sto rii woj sko wej służ by zdro wia? Po zli kwi do wa niu
na sze go ma tecz ni ka na Źró dło wej, Na szą Nie boszcz -

Hal ler czy cy, czy li pod cho rą żo wie
z Pla cu Hal le ra w mie ście Ło dzi



14 „Skalpel” 11/2022

Hallerczycy, czyli podchorążowie z Placu Hallera w mieście Łodzi

kę okrył Ca łun Za po mnie nia, na wet po wsta ło no we
Sto wa rzy sze nie mi ło śni ków i ab sol wen tów, kon ku ren -
cyj ne do SA WAM. W su mie więk szość Kur sów Na -
szej Nie boszcz ki wy wo dzi się już z Pla cu Hal le ra, ze
Źró dło wej tyl ko pierw szych 17! Ci, któ rzy za czy na li
i koń czy li stu dia pod nu me rem 52 tej uli cy (pro mo wa -
ny w ro ku 1980 Kurs XVII), sta no wią te raz trzon
BMWSZ (Bia łych Ma mu tów Woj sko wej Służ by Zdro -
wia), coś w ro dza ju „Gła zów Ostań ców”, w co raz bar -
dziej za po mi na nych miej scach, po kry wa nych co raz
grub szą war stwą mchów, po ro stów i war stwą za po -
mnie nia. Mło dzi lub młod si cza sa mi, w wol nej chwi li,
rzu cą na nie okiem, jak na ska mie li nę, ale kto w mło -
do ści in te re su je się geo lo gią? Nie wie dzą, że mech,
któ ry po kry je ich i pa mięć o nich, już po wo li, po ci -
chu, jak to ma w zwy cza ju mech, jesz cze w od da li,
ale już ru szył w ich kie run ku. Ta kie są pra wa przy ro -
dy, któ rych nikt nie jest w sta nie za trzy mać, moż na
sta rać się je opóź niać, ale tyl ko ty le! Cie kaw je stem,
a być mo że i moi rów no lat ko wie, Wa szych wra żeń
z okre su stu diów na Pla cu Hal le ra, w zu peł nie in nej,
ale jed nak na dal Na szej Aka de mii. Prze cież mie li ście
do wód ców, wy cho waw ców, ko le gów, a od pew ne go
mo men tu i ko le żan ki, ży li ście w tym „wa mow skim
woj sku” przez sześć lat, lat istot nych, lat doj rze wa nia,
lat cięż kiej na uki i lat dys cy pli ny, ja ka by nie by ła, woj -
sko wej. Nasze Kur sy mia ły nie da le ko na Lu mum by,
wy znacz nie da lej, na By strzyc ką. Czy ma cie za miar
cze kać do mo je go wie ku, aby po dzie lić się swo imi
wspo mnie nia mi, czy mu si cie cze kać, aż za ło ży cie
„Skal pel-bis?”. Szpal ty cze ka ją, chęt nych od lat brak.
Mam już swo je la ta, cza sem na pi sze ktoś młod szy,
ale nie wie le, cza sem ktoś star szy. Ab sol wen tów Kur -
su I WAM pa mię tam ja ko sta ży stów!

A „mło dzież” co? Mil czy, tra wi swo je wspo mnie -
nia, bo nie uwie rzę, że wspo mnień nie ma! Pó ki co,
jesz cze ko ja rzę, wiem, jak się na zy wam, na wet po -
tra fię „z ro zu mu” po dać swój nu mer PESEL.
Póki jesz cze po tra fię czy tać ze zro zu mie niem, chęt -
nie po czy tał bym wspo mnie nia mo ich „na stęp ców”.
Nie tyl ko „we woj sku” z któ rym by li śmy, al bo jesz cze
je ste śmy zwią za ni nie tyl ko ka są za po mo go wo-po -
życz ko wą, ale i emo cjo nal nie lub in sty tu cjo nal nie,
przez ty le lat stu diów i lat po stu diach, w cza sach re -
form dla mo je go po ko le nia zu peł nie nie zro zu mia -
łych, tych wspo mnień na gro ma dzi ło się spo ro.
Nie wszyst kie są lub by ły tak taj ne, że by nie moż na
by ło się ni mi po dzie lić ze star szy mi ko le ga mi. Mi mo
róż ni cy po ko leń, na dal je ste śmy ko le ga mi, po tej sa -
mej, cho ciaż zu peł nie in nej, uczel ni woj sko wej.
Dochowaliście się swo ich ge ne ra łów, pro fe so rów,
wspa nia łych le ka rzy prak ty ków, dla któ rych pi sa nie
jest czyn no ścią co dzien ną, wspo mnie nia nie mu szą
być pi sa ne zgod nie z re gu la mi nem pism na uko wych,

one mu szą być pi sa ne ser cem i od ser ca. Nie mu szą
mieć wy so kie go Im pact Fac tor, ma ją do cie rać do ko -
le gów oraz do ko le ża nek, je śli już w wa szych cza -
sach stu dio wa ły, ma ją do cie rać do ich serc. Mo że
po wsta nie re ak cja łań cu cho wa uko ro no wa na za peł -
nie niem ła mów Skal pe la wa szy mi wra że nia mi z wa -
mow skie go ży cia. Spró buj cie! Nie mam sy na, cór ka
skoń czy ła war szaw ską me dy cy nę i już daw no jest
praw dzi wym pro fe so rem neu ro lo gii, ale ja je stem nie -
po praw nym ki bi cem łódz kiej me dy cy ny woj sko wej,
jej wzlo tów i upad ków, prób jej re ak ty wa cji, ki bi cu ję
jej z po trze by ser ca, bo już daw no je stem „w sta nie
spo czyn ku”. Pie czo ło wi cie dbam o kom plet od znak
ab sol wen ta Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej, Na szej
Nie boszcz ki Aka de mii z uli cy Źró dło wej 52 w mie ście
Ło dzi, mój kor dzik, gdyż pro mo wa ny by łem w mun -
du rze lot ni czym, a po tem słu ży łem, dość krót ko,
w „jed no st ce lot ni czej, nie la ta ją cej”, jak mnie po wia -
do mio no przy przy dzia le na uli cy Win nic kiej w Sto li -
cy, czy li w 26. Bry ga dzie Ar ty le rii (Ra kie to wej) Wojsk
Obro ny Po wietrz nej Kra ju, w pięk nym, ma łym, po nie -
miec kim mia stecz ku na Po mo rzu Za chod nim, czy li
po pro stu w Gry fi cach, nad pięk ną rze ką Re gą.
Dzisiaj nie ma tych wojsk, nie ma tej jed nost ki, są na -
dal Gry fi ce, a rze ka Re ga na dal pły nie do Bał ty ku.
Po tem był po wrót do żo ny, przy jazd do nie zna nej
War sza wy, pułk bu dow lan(n)y na Szwedz kiej 2/4,
potem Ko szy ko wa, w ko lej nych „pre fi gu ra cjach”.
I to wszyst ko wy wo łu je we mnie co raz to no we wspo -
mnie nia. Wiek po wo li pre de sty nu je czło wie ka do ży -
cia wspo mnie nia mi. Prze cież na spo tka niach
Kur so wych każ dy ma ty le do opo wie dze nia, prze -
krzy ku ją się, a że by to za pi sać, sa me nie win ne, nie -
zbor ne pa nien ki na wy da niu!

A mo że wszy scy zna ją za sa dę: „Nie myśl, je śli
my ślisz, nie mów, je śli po wie dzia łeś, nie pisz, je śli
na pi sa łeś, nie pod pi suj, je śli pod pi sa łeś, nie dziw
się!” Ni by cza sy się zmie ni ły, ale mo że nie do koń -
ca, ale do od waż nych świat na le ży, war to spró bo -
wać, a nuż się uda, mo że wam się spodo ba, mo że
in nym spodo ba ją się wa sze wspo mnie nia? Uko ro -
no wa niem mo ich woj sko wych sen ty men tów jest ro -
ga tyw ka puł kow ni ka -le ka rza, z pięk nym, wi śnio wym
oto kiem i nie re gu la mi no wym, oku tym dasz kiem,
mo ja du ma woj sko wa.

A te raz ad rem! Urzęd ni cy do biur! Le ka rze
do piór!

(je śli jesz cze wie dzą, co to ta kie go pió ro wiecz -
ne!)

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

M.p. 4.04.2022
w dniu Woj sko wej Służ by Zdro wia
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Aktualności

W dniach 30.09–2.10.2022
w Ho te lu Wod nik, w Sło ku

k. Beł cha to wa od by ły się XI Łódz -
kie Spo tka nia Sto ma to lo gicz ne,
zor ga ni zo wa ne przez Ko mi sję
Sto ma to lo gicz ną OIL w Ło dzi.

Dość licz na gru pa uczest ni -
ków, ze wzglę dów or ga ni za cyj -
nych i to wa rzy skich przy by ła już
w czwar tek tj. 29.09. Był jesz cze
trze ci po wód wcze śniej sze go
przy jaz du. Se zon na grzy by, któ re
w tym ro ku ob ro dzi ły wy jąt ko wo.

W Spo tka niach, po dwu let niej
prze rwie spo wo do wa nej pan de -
mią Co vid -19, uczest ni czy ło
ok. 200 le ka rzy den ty stów z ca łe -
go kra ju oraz dość licz na gru pa
wy staw ców.

Kon fe ren cję otwo rzy li Wi ce -
pre zes ORL w Ło dzi, lek. dent.
Mał go rza ta Lin dorf oraz dr n.
med. Le sław Ja cek Py peć. Po wi -
ta li wszyst kich uczest ni ków oraz
go ści z OIL we Wro cła wiu, To ru -
niu, Rze szo wie i Woj sko wej Izby
Le kar skiej.

Na stęp nie głos za bra li: Pre zes
ORL w Ło dzi, dr n. med. Pa weł
Cze kal ski, Wi ce pre zes NRL, lek.
dent. Pa weł Ba ru cha oraz au tor
ni niej sze go tek stu.

W pierw szym dniu (pią -
tek, 30.09) od by ły się trzy wy kła -
dy, któ re do ty czy ły wie ku
eme ry tal ne go i wy pa le nia za wo -
do we go, no wych me tod le cze nia
w or to don cji oraz za sto so wa nia
bio ak tyw nych ma te ria łów w en -
do don cji.

W tym dniu od by ło się tak że
po sie dze nie Ko mi sji Sto ma to lo -
gicz nej WIL, któ rej prze wod ni czy
kol. S. Żmu da.

Dzień za koń czy ła uro czy sta
ko la cja ko le żeń ska.

Dru gi dzień (so bo ta, 1.10)
zdo mi no wa ła pro te ty ka sto ma to -
lo gicz na. Mie li śmy tak że swój
czas – wy kład na te mat „Kry te ria
wy bo ru ma te ria łów do od bu do wy
pro te tycz nej” wy gło sił ppłk lek.
dent. Re mi giusz Bu dził ło. Dzień
za koń czył wy stęp Krzysz to fa
Dauk sze wi cza oraz ko la cja
przy gril lu, któ rej nie po psu ła na -
wet fa tal na po go da.

Trze cie go dnia (nie dzie -
la, 2.10) te ma ta mi wio dą cy mi by -
ła pe rio don to lo gia i opie ka
nad pa cjen tem pe rio don to lo gicz -
nym. Kon fe ren cję za koń czy ło po -
sie dze nie sa mo rzą do we.

W pod su mo wa niu Kon fe ren cji
na le ży stwier dzić, że te ma ty ka
wy kła dów jak i spo sób ich pre -
zen ta cji umoż li wił po sze rze nie
i po głę bie nie wie dzy oraz zdo by -
cie no wych do świad czeń wśród
uczest ni ków Spo tkań. Or ga ni za -
to rom na le żą się ogrom ne bra wa
i po dzię ko wa nia za bar dzo
spraw ną or ga ni za cję i go ścin ne
przy ję cie.

lek. dent. Ja cek Wosz czyk

IX Łódz kie Spo tka nia Sto ma to lo gicz ne

ppłk lek. dent. Remigiusz Budziłło
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Prze mi ja nie
Wia do mo, czło wiek to du sza i cia ło. Mo je do -

świad cze nia ostat nich lat uczą, że co raz czę ściej
cia ło nie słu cha me go du cha, mej wo li, jak by wy my -
ka się spod nad rzęd nej kon tro li du cha.

Na nic przy tym roz ka zy pły ną ce do cia ła, na nic
pró by wy mu sza nia od po wied nie go funk cjo no wa nia
cia ła… Nie po ma ga na wet bat na to cia ło w po sta ci
mniej szych czy więk szych da wek le ków, co jest jak by
nie by ło sto so wa niem przy mu su. W ta kich sy tu acjach
moż na je dy nie uzy skać krót ko trwa ły efekt, nie ma spo -
so bu by or czy kiem lub ba tem uzy skać trwa łe efek ty.

Cia ło – skom pli ko wa na sub stan cja bio che micz na
i fi zycz na ma swo je pra wa. Te pra wa to pew nie zna ne
„vis vi ta lis”, z któ rym przy cho dzi my na ten ziem ski świat.
Cia ło ro dzi się z jak by okre ślo nym za so bem „ener gii,
si ły ży cia”; je den osob nik ma jej wię cej, in ny mniej.

To co spo ży wa my, w tym ma te rię ener ge tycz ną,
nie jest tym sa mym co za sób „ener gii ży cia”.

Da na nam ener gia ży cia to jak by „wy trzy ma łość
ma te ria łu”, któ rą w świe cie ma te rii nie oży wio nej po -
tra fi my zba dać i dość ści śle okre ślić.

Ina czej jest z or ga ni zmem ży wym – pó ki co nie
jest rze czą moż li wą okre ślić a prio ri wy trzy ma łość,
ży wot ność, dłu go wiecz ność isto ty oży wio nej.
Niektórzy szu ka ją od po wie dzi w ge ne ty ce – jak do -
tąd bez jed no znacz nej pew no ści.

Zaś spo ży wa nie ma te rii ener ge tycz nej to tyl ko
bu du lec, a przede wszyst kim pa li wo umoż li wia ją ce
pra wi dło we funk cjo no wa nie or ga ni zmu.

Bar dzo skom pli ko wa na i w naj drob niej szych
szcze gó łach prze my śla na bu do wa cia ła każ dej isto -
ty ży wej, a szcze gól nie czło wie ka jest, jak są dzę,
nie do ogar nię cia przez umysł czło wie ka. Or ga nizm
ludz ki, tak jak ca ły Świat i sam Stwór ca, jest po zna -
wal ny, ale nie do osta tecz ne go po zna nia.

Praw dą jest, że czło wiek co raz wni kli wiej po zna -
je swo je cia ło; w tym po zna wa niu czę sto wręcz pie -
je z za chwy tu nad sa mym so bą, że ty le już po znał,

że ty le już wie, że jesz cze tro chę a w la bo ra to rium
stwo rzy dro gą syn te zy nie tyl ko oży wio ne biał ko, ale
i ca łe go czło wie ka.

No i na co mu bę dzie po trzeb ne po zna wa nie
Stwór cy, sko ro sam, w swym głę bo kim prze ko na -
niu, nim się sta je…

Przy po mi nam so bie mo je li sty ja kie pi sa łem do Ro -
dzi ców w cza sie po zna wa nia na uk pod sta wo wych
w za kre sie me dy cy ny – ana to mii, hi sto lo gii, cy to lo gii
i wresz cie fi zjo lo gii czło wie ka. By łem pe łen za chwy tu
nad pięk nem i skom pli ko wa ną bu do wą naj drob niej -
szych, wów czas już po zna nych, struk tur cia ła ludz kie -
go i nad do sko na łą funk cją tych dro bin ana to micz nych.
Dzi siaj, gdy czło wiek zaj rzał głę biej w struk tu ry cia ła
ludz kie go mój za chwyt jest jesz cze więk szy.

Brak mi prze ko na nia, że coś ta kie go po wsta ło
sa mo z ni cze go, bez udzia łu Stwór cy.

Jesz cze bar dziej skom pli ko wa na i ta jem ni cza,
a przy tym za chwy ca ją ca jest spra wa du szy – du cha
czło wie ka. Już na wstę pie swe go za my śle nia – bo
prze cież nie roz wa ża nia; bra ku je mi wie dzy w tym za -
kre sie, mo gę je dy nie spe ku lo wać z wła snej per spek -
ty wy – na pi sa łem, że z pew no ścią du sza i cia ło to
dwie róż ne „sub stan cje” (bra ku je mi tu taj wła ści we -
go sło wa) te go sa me go or ga ni zmu, czy li czło wie ka.

Dwie róż ne „sub stan cje”, bo jed na wraz z upły -
wem lat zmie rza do swe go koń ca, a ta dru ga „sub -
stan cja” jak by by ła wiecz na, nie zmien na…

Prze cież każ dy z nas wie do sko na le, że na sze
cia ła wraz z upły wem lat sta ją się nie tyl ko mniej
atrak cyj ne dla oczu in nych, ale i dla nas sa mych.
Sta ją się nam jak by cię ża rem, na wet po wo dem cier -
pień, licz nych ogra ni czeń, nie kie dy do te go stop nia,
że ko niecz na jest po moc in nej oso by.

I nie ma co w tym miej scu uty ski wać – na sze cia ła
są pod po rząd ko wa ne ziem skim pra wom, pra wom bio -
lo gii, pra wom prze mi ja nia, ziem skim pra wom na tu ry.

Za pew ne in nym pra wom pod le ga nie śmier tel na
du sza. Pew nie po peł nię w tej chwi li ja kiś istot ny
błąd, ale mam ta kie oto sko ja rze nie: dwie ży we sub -
stan cje/isto ty – du sza i cia ło two rzą jed ną oso bę
ludz ką; w tym miej scu wy da je mi się, że ła twiej jest
zro zu mieć pew ne ta jem ni ce teo lo gicz ne.

Mam wra że nie, wręcz prze ko na nie, że z wie kiem
bar dziej utoż sa mia my się z wła sną du szą niż z wła -
snym cia łem. Na bie ra my prze ko na nia, że sko ro je -
dy nie na sza du sza jest nie śmier tel na, to my śląc
o wiecz no ści sta je się ona waż niej sza niż cia ło.

Soliloquium, czyli rozmowa
z samym sobą starego lekarza

Pa mię ci Ko le gów III Kur su,
któ rzy już ode szli

…nie jestem psychologiem, nie jestem psychiatrą
ani fizjologiem; to co poniżej napisałem nie jest
opracowaniem fachowca, jest to wyłącznie i jedynie
moją, małego człowieczka, prawie swobodną
rozmową, głównie z samym sobą (soliloquium)
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Nie zna czy to wca le, że na le ży lub moż na
od pew ne go wie ku za nie dby wać cia ło – cho ciaż
w tym za kre sie na sze wy sił ki mo gą być wo bec Na -
tu ry ni kłe. Ale za dbać na le ży, bo na ko niec przyj dzie
ten dzień, że wszy scy z gro bów wsta nie my; a kto
w to nie wie rzy, niech ma na uwa dze, że na ka ta fal -
ku też trze ba ja koś wy glą dać…

O tym, że du sza nie ule ga sta rze niu się świad -
czy po śred nio fakt, że w mar nie ją cym cie le nasz
duch ma się na ogół dość do brze. Czę sto na wet
wy da je się nam, że cią gle je ste śmy ta ki mi, jak
przed dzie siąt ka mi mi nio nych nam lat. Je dy nie z re -
ali za cją pew nych za mie rzeń jest go rzej.

Kło po ty z gło wą? To nie jest sku tek sta rze nia się
du cha, to jest je dy nie efekt re gre sji w funk cjo no wa -
niu na sze go mó zgu. Mózg ule ga tym sa mym pro -
ce som de gra da cji co ca łe cia ło, a za pew ne na wet
szyb ciej niż resz ta tka nek.

Ow szem, utrud nia to pro ce sy po znaw cze. Je śli
jed nak re gres zdol no ści psy chicz nych po stę pu je
w ta kim sa mym tem pie jak resz ta ustro ju, to pół bie -
dy. Go rzej jest tyl ko w sy tu acji, gdy na pro ces sta -
rze nia się ogól no ustro jo we go na ło ży się ja kaś
pa to lo gia cho ro bo wa. A ta ma wła śnie szcze gól ną
zło śli wą zdol ność na kła da nia się na bio lo gicz ny
pro ces sta rze nia (na po chy łe drze wo każ da ko za
wle zie).

W tym wspa nia łym urzą dze niu ja kim jest „mó -
zgow ni ca” są jed nak pro ce sy ochron ne. W znacz -
nym stop niu si ła tych pro ce sów ochron nych za le ży
od sta łe go tre nin gu – per ana lo giam do mię śni.

Duch nasz ma wpływ na cia ło, po tra fi wy mu szać,
cho ciaż jak już po wie dzia łem z wie kiem te dwie dro -
gi ży cio we „roz jeż dża ją się”.

Gdzieś tu taj mie ści się ro zum, zdol ność ro zu mo wa -
nia, zdol ność ko ja rze nia, zdol ność po zna wa nia no wych
rze czy – cho ciaż wraz z wie kiem po zna wa nie no we go
re ali zu je się więk szym na kła dem sił niż kie dyś.

Gdzieś tu taj mie ści się rów nież na sza wo la, któ -
ra jak są dzę nie zmie nia się z bie giem lat.

Na sza zdol ność ro zu mo wa nia, na sza wo la – to
na sza toż sa mość. I my ślę, że ta toż sa mość za war -
ta jest w na szej du szy, a nie w cie le – więc na le ży
przy jąć, że bę dzie wiecz na!

Zmierzch
To, że nad cho dzi nasz zmierzch jest spra wą

oczy wi stą, tak jak jest spra wą oczy wi stą, że bę dzie
to zmierzch ta ki jed nost ko wy, ta ki pry wat ny, ta ki ci -
chy – bez za ćmie nia słoń ca, czy choć by księ ży ca,
ta ki ma ło zna czą cy dla świa ta. Za fa lu je tyl ko nie co
i je dy nie wy łącz nie wo kół nas.

Od kil ku już lat, z ra cji wie ku i przy pa dło ści,
jestem w krę gu, z któ re go co rusz ktoś jest „od wo -
ły wa ny” z tej zie mi, z te go ziem skie go świa ta.

Do kąd? Wie rzą cy ma ją na dzie ję, że bę dzie to
przej ście do in ne go świa ta, do lep sze go i wiecz ne -
go świa ta, in nym to wa rzy szy świa do mość je dy nie
przej ścia na dru gi brzeg Styk su.

Ten obec ny świat dla wszyst kich jest jed nak
pięk ny i cie ka wy, po mi mo bar dzo wie lu za wi ro wań
i wy da rzeń, na wet tych tra gicz nych.

Jest pięk ny – choć by i z te go po wo du, że czło wiek
przez la ta swe go ży cia przy zwy cza ja się do obec no ści
w nim. Po la tach czło wiek uwa ża, chy ba słusz nie, że
jest to je go świat – tak jak sam jest czą stecz ką te go
świa ta. I stąd za pew ne jest żal zwią za ny z nie uchron -
ną ko niecz no ścią odej ścia, opusz cze nia te go, co dość
do brze zna my i pój ścia… jed nak w nie zna ne.

Ni by to „nie zna ne”, dzię ki swej wie rze, tro chę
po zna wa li śmy. Tyl ko, że wy obraź nia czło wie ka,
skro jo na na po trze by ży cia na zie mi, nie wy star cza
na wy obra że nie so bie te go in ne go, dru gie go, wspa -
nial sze go świa ta z ży ciem wiecz nym.

Stąd pew nie w każ dym po zo sta je choć by odro -
bin ka nie pew no ści, a cza sem je dy nie cie ka wo ści.

Po za tym po zo sta je nie pew ność, czy ten dru gi
świat bę dzie dla mnie do stęp ny. Czę sto jed nak czło -
wiek, obok wia ry god nych prze ka zów, od czu wa ta ką
po ku sę i po trze bę by doj rzeć i do tknąć. Bo ni by czło -
wiek bez resz ty wie rzy, ale tak dla stu pro cen to wej
pew no ści chciał by ma te rial ne go, fi zycz ne go po twier -
dze nia – tak zwy czaj nie, z do świad cze nia wy nie sio ne -
go z ma te rial ne go świa ta, po któ rym jesz cze wę dru je.

Te sło wa to nie wy nik bra ku wia ry, to nie są sło -
wa zwąt pie nia – to sło wa ma łe go czło wiecz ka, któ -
ry przy zna je się do swej sła bo ści wy nie sio nej
z ziem skie go je dy nie do świad cze nia. Chcia ło by
się… chcia ło by się wię cej wie dzieć, co jest po tej
dru giej stro nie. Ale ileż to ra zy czło wiek w swym ży -
ciu chciał, chciał by… i na dal cią gle cze goś chce.

My ślę, że nikt z nas tak zu peł nie swe go ży cia nie
zmar no wał. Wie le w tym ży ciu chcie li śmy i wie le
z te go chce nia, po przez wy trwa łe po stę po wa nie,
uzy ska li śmy, zre ali zo wa li śmy, osią gnę li śmy.

Wie le z tych re ali za cji da ło nam ogrom ną ra dość,
da ło po czu cie speł nie nia – szcze gól nie w spra wach za -
wo do wych. W in nych spra wach za pew ne tak że. Wy bór
mej dro gi za wo do wej wi dzę ja ko traf ny – by ło bar dzo
wie le sa tys fak cji, cho ciaż zda rza ły się i nie po wo dze nia.
Wśród tych nie po wo dzeń ra czej nie wi dzę swej wi -
ny – czę sto jed nak za cho dzi łem na swój cmen ta rzyk,
by za du mać się nad przy czy ną nie po wo dzeń. Po la -
tach wiem, że za cho dze nie na ten cmen ta rzyk uczy ło
mnie po ko ry, bar dzo czę sto do kształ ca ło – tak za wo -
do wo jak i du cho wo. Uczy ło tak że praw dy i Praw dy.

Mam jed nak świa do mość, że wie lu rze czy nie
zre ali zo wa łem – czę sto przez za nie cha nie, przez
chęć unik nię cia tru dów.
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Zbyt czę sto w ży ciu wy da je się, że ni by to nor -
mal ne i jest za sad ne uni ka nie tru dów po wszech nie
uzna wa nych za zbęd ne, że nor mal ne i za sad ne jest
do ko ny wać ła twiej szych wy bo rów – po pro stu pój -
ście na skró ty. I ja tak nie kie dy ro bi łem, za pew ne za -
wsze w po czu ciu traf ne go wy bo ru. Ale wła śnie nie
za wsze był to wy bór traf ny…

Ostat nia pro sta?
Coś mi mó wi, że „ostat nia pro sta” nie jest wła ści -

wym okre śle niem na to co jesz cze przede
mną – pew nie le piej bę dzie mó wić „ostat ni od ci nek”.

Do tych cza so we mo je do świad cze nie, wła śnie
z ostat nich kil ku lat, szcze gól nie z ostat nich mie się cy,
wska zu je, że to co mi jesz cze zo sta ło wca le nie jest
ta kie pro ste, wręcz prze ciw nie – na dal jest wy raź nie
po krę co ne i na dal jak by cią gle by ło pod gór kę.

Nie do syć, że ten ostat ni od ci nek dro gi, tej tu taj
na Zie mi, jest i krę ty i pod gór kę, to jesz cze nie wia -
do mo jak mo że on być dłu gi. Mo że le piej, mo że go -
rzej, że te go koń co we go dy stan su nie zna my. A nie
zna my, bo nikt te go nam nie po wie, a żad ne wzo ry
ma te ma tycz no -fi zycz ne nie roz wią żą te go za da nia.

Jest tyl ko tro chę, czy też na wet spo ro, co rusz
ko lej no ob ja wia ją cych się, prze ja wów/ob ja wów bio -
lo gicz nych, w któ rych za wie ra się pew na in for ma -
cja o zbli ża niu się koń ca.

Przy kre jest tyl ko, gdy tych bio lo gicz nych symp -
to mów jest na zbyt wie le u jed ne go osob ni ka. A nie -
ste ty, czę sto zda rza się, że ja kiś pe cho wiec ma tak
wie le tych ob ja wów nad cho dzą ce go kre su, że nie
jest w sta nie ich udźwi gnąć.

Wszyst kie za tem mo je wła sne symp to my sta rze -
nia się i zbli ża nia się do kre su nie są na zbyt cięż kie
w po rów na niu z wie lo ma in ny mi nie szczę śni ka mi.

Da ję jesz cze ra dę, cho ciaż mo je przy pa dło ści czę -
sto za bie ra ją mi z ży cia ca łe go dzi ny. Nie na rze kam,
i sta ram się świa do mie po dą żać do swe go koń ca…

Co raz czę ściej pa trzę wstecz, niż do przo du. Dla -
te go, na mia rę swo ich moż li wo ści, spi su ję swe
wspo mnie nia. Są one do syć cha otycz ne, jak by nie -
upo rząd ko wa ne. Nie pró bu ję jed nak „po rząd ko wać”
tych za pi sów – w koń cu ży cie, choć by po zor nie upo -
rząd ko wa ne, ni gdy ta kie nie jest. Czę sto prze cież
błą dzi my, za wra ca my, sta ra my się pro sto wać, na pra -
wiać, szu kać lep szej dro gi. To ra czej jest na tu ral ne
u prze cięt ne go czło wie ka. A ileż to ra zy za sta na wia -
my się czy ob ra na dro ga, ob ra ny kie ru nek są traf ne.

No tu jąc swą prze szłość mam też moż li wość
spoj rze nia na swe do tych cza so we ży cie. Nie pró bu -
ję przy tym ucie kać się do oce ny te go co się wy da -
rzy ło, co się prze ży ło, co zro bi łem.

Pew nie jak każ dy i ja mia łem dni bar dzo mi łe,
szczę śli we, cie ka we, do bre, ale i dni trud ne, przy -
kre, złe.

Od no si łem pew ne suk ce sy na mia rę swych moż -
li wo ści, ale mia łem też dni nie po wo dzeń. Kie dyś na -
pi sa łem już, że ży cie mia łem usła ne ró ża mi, cho ciaż
ró że te nie za wsze by ły po zba wio ne kol -
ców – na sta rość jed nak wi dzę, że kol ce te zmur -
sza ły, ich już nie wi dać, już nie kłu ją, a za su szo ne
kwia ty na dal cie szą swą bar wą, a na wet za pa -
chem… te go co prze mi ja.

W tym miej scu „roz mo wy” pra gnę za cy to wać
sło wa na pi sa ne, na krót ko przed śmier cią, przez
zma ga ją ce go się ze śmier tel ną cho ro bą i z bó lem,
Je rze go Pio sic kie go, ad wo ka ta, pla sty ka i po etę,
ab sol wen ta Wy dzia łu Pra wa UAM (zmarł 7.11.2018)

Jesz cze nie te raz
Choć ból do skwie ra
chcia ło by się sta nąć na gło wie
lub biec przed sie bie
by za nu rzyć się w zie le ni,
ob jąć ra mio na mi ko lo ry je sie ni,
któ re wy ro sły z zie mi.
Jesz cze nie te raz.
Pro szę…

Wy co fy wa nie
U po cząt ków swe go ży cia każ dy czło wiek pra -

wie wszyst ko lub wręcz wszyst ko prze ży wa, po zna -
je, do zna je i do świad cza, umiej sca wia w swej
pa mię ci „po raz pierw szy”. Po zor nie nic od kryw cze -
go w tym stwier dze niu. Na wet nie za uwa ża my, że
stop nio wo wszyst ko sta je się po raz pierw szy – to
prze cież ta kie nor mal ne, to świa dec two do ra sta nia,
doj rze wa nia, zdo by wa nia so bie miej sca w świe cie…

Zu peł nie ina czej jest, gdy wszyst ko i stop nio wo
sta je się, jest, „po raz ostat ni”. Do ty ka to każ de go
z nas u schył ku swe go ży wo ta.

W od róż nie niu jed nak od na ogół ra do sne go
„po raz pierw szy”, prze ży wa nie cze goś „po raz
ostat ni” na ogół nie jest ra do sne, bo jest po twier dze -
niem swe go stop nio we go od cho dze nia, prze mi ja -
nia. Dla nie któ rych to stop nio we prze mi ja nie sta je
się tra ge dią. Dla in nych jest rze czą nor mal ną, tak jak
ab so lut nie nor mal ne jest stop nio we, co raz wy raź -
niej sze do strze ga nie me ty te go ziem skie go eta pu.

Mi mo wszyst ko jed nak żal jest wie lu osób, rze -
czy, do znań, któ re to wa rzy szy ły nam przez ca łe ży -
cie, wy peł nia ły na sze ży cie, by ły na szym ży ciem,
na szym świa tem.

Trze ba tyl ko umieć oswo ić się z ty mi uby wa ją cy -
mi ka wał ka mi „po raz ostat ni”.

płk w st. spocz. dr n. med. Bog dan Sle bo da
III Kurs WAM
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Ma rian Ko sto wiec ki (1904–1970)
Z pol sko brzmią cym na zwi skiem Ko sto wiec ki

z Uni wer sy te tu Pen n syl wa nii na tkną łem się w 1969 r.
od kąd roz po czą łem ba da nia nad roz wo jem gra si cy
ludz kiej i my siej. Otrzy ma łem od bit ki je go pu bli ka cji
o gra si cy, cy to wa łem te pra ce oraz je go opi nię o gra -
si cy ja ko enig ma tic or gan, co wte dy by ło za sad ne,
a i te raz ma tro chę ra cji. Po la tach po wra cam do ży -
cio ry su M. Ko sto wiec kie go w związ ku z je go udzia -
łem w na ucza niu w Pol skim Wy dzia le Le kar skim
w sta rym Uni wer sy te cie w Edyn bur gu.

Mar jan Mi chał An to ni Ko sto wiec ki uro dził się
23 stycz nia 1904 r. w Do bro mi lu, w ob wo dzie lwow -
skim. Uczęsz czał do gim na zjum w Stry ju i w paź dzier -
ni ku 1922 r. roz po czął stu dia w Wy dzia le Le kar skim
Uni wer sy te tu Kró la Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie, któ -
re ukoń czył 15 grud nia 1927 r. W cza sie stu diów był
de mon stra to rem w Ka te drze Hi sto lo gii i Em brio lo gii
(kier. prof. Wła dy sław Szy mo no wicz), a po stu diach
zo stał za trud nio ny w Ka te drze Ana to mii Opi so wej i To -
po gra ficz nej kie ro wa nej przez pro fe so ra Jó ze fa Mar -
kow skie go. Był asy sten tem, st. asy sten tem, w 1928 r.
uzy skał dok to rat, a 22 czerw ca 1939 r. obro nił pra cę
ha bi li ta cyj ną i zo stał do cen tem. Prof. Mar kow ski wy -
ha bi li to wał trzech współ pra cow ni ków – Edwar da Lo -
tha w 1914 r. (póź niej sze go kie row ni ka Ka te dry
Ana to mii Uni wer sy te tu War szaw skie go), To ma sza
Mar ci nia ka w 1930 r. (po woj nie pro fe so ra ana to mii
w uczel niach wro cław skich, w tym Aka de mii Me dycz -
nej) i wy żej wspo mnia ne go Ko sto wiec kie go.

Po wy bu chu II WŚ i mo bi li za cji por. doc. dr med.
Ko sto wiec ki zna lazł się w Co etqu idan, w Bre ta nii
nie da le ko Ren nes, gdzie w Kwa te rze Pol skich Sił
Zbroj nych był za stęp cą Sze fa Sa ni tar ne go Pol skie -
go Kor pu su.

Na stęp nie zo stał prze nie sio ny do Craw ford
i Alyth w Wiel kiej Bry ta nii, gdzie prze by wał do
13 stycz nia 1941.

Wraz z po wo ła niem Pol skie go Wy dzia łu Le kar -
skie go (PWL) w Uni wer sy te cie w Edyn bur gu
(rok za ło że nia 1583), któ re go uro czy ste otwar cie,
z udzia łem Pre zy den ta RP Wła dy sła wa Racz kie wi -
cza oraz władz uni wer sy te tu od by ło się 22 mar -
ca 1941 r., por. doc. dr med. Ma rian Ko sto wiec ki
ob jął sta no wi sko kie row ni ka Ka te dry Hi sto lo gii.

W PWL stu dio wa li głów nie żoł nie rze (… „Więk -
szość z was jest żoł nie rza mi. Obo wią zu je was
oprócz dys cy pli ny aka de mic kiej, kar ność woj sko -
wa…” z prze mó wie nia dzie ka na Wy dzia łu, le gen -
dar nej wprost po sta ci ppłk. prof. dr. med. An to nie go
Ju ra sza – chi rur ga, pod czas in au gu ra cji trze cie go
ro ku aka de mic kie go 1943/44).

Z kart historii wojskowego
szkolnictwa medycznego, część II

Rycina pochodzi ze wspomnień profesor Janiny
Sokołowskiej – Pituch, która wykonała pracę
habilitacyjną, ale nie zdążyła jej obronić we
Lwowie. Po wojnie przez wiele lat kierowała
Katedrą i Zakładem Anatomii Akademii Medycznej
– Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego
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Pol ski Wy dział Le kar ski dzia łał do 31 mar ca
1949 r., ostat nie po sie dze nie Ra dy Wy dzia łu Le kar -
skie go od by ło się 30 czerw ca 1949 r., a ostat nie dy -
plo my wrę czo no 30 lip ca 1949 r. Jak wy ni ka
z ar ty ku łów doc. dr. hab. Wi tol da Li sow skie go oraz
in nych opra co wań w cią gu ośmiu lat dzia łal no ści wy -
dzia łu z 341 ima try ku lo wa nych 5 lat stu diów ukoń -
czy ło 236, dy plom le ka rza uzy ska ło 227, a 19 zo sta ło
dok to ra mi me dy cy ny. Spe cjal na usta wa Par la men tu

Insygnia PWL opracowane przez doc. Wiktora
Tomaszewskiego, za zgodą dziekana i Rady
Wydziału Lekarskiego, oraz zaakceptowane przez
władze Uniwersytetu w Edynburgu i Urząd
Heraldyczny (Lyon King – of Arms).
Na górze: Godło Polskiego Wydziału Lekarskiego
Na dole: Repliki pieczęci Polskiego Wydziału
Lekarskiego. Z lewej z lat 1941–1945, z prawej
z lat 1945–1949

Grono pedagogiczne Polskiego Wydziału Lekarskiego w 1941 r. W pierwszym rzędzie stoją od lewej:
doc. E. Mystkowski, doc. A. Fidler, dr Dekarski, prof. Rostowski, dziekan PWL, prof. A. Jurasz,
prof. I. Fegler, prof. L. Lakier, dr T. Sokołowski, doc. M. Mostowiecki.

Nowopromowani lekarze, absolwenci PWL
(lipiec 1941 r.)

Zdję cia udo stęp nio ne dzię ki uprzej mo ści doc.
W. Li sow skie go. Docent Ko sto wiec ki na zdję ciu
poniżej pierw szy po pra wej, powyżej pierw szy po
le wej.
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Bry tyj skie go, uzna ją ca waż ność dy plo mu PWL uła -
twi ła pod ję cie de cy zji o dal szych lo sach oso bi stych
i za wo do wych ab sol wen tów. Z ww. 227 ab sol wen -
tów 22 po wró ci ło do kra ju.

M. Ko sto wiec ki za koń czył dzia łal ność dy dak -
tycz ną w PWL 30 wrze śnia19 46 r., na stęp nie przez
dwa la ta prze by wał w Pol skim Kor pu sie Prze sie -
dleń czym. W Edyn bur gu pod jął pra cę pro te ty ka sto -
ma to lo gicz ne go i do pie ro w lip cu 1951 r.
wy emi gro wał do Fi la del fii.

Moż na przy pusz czać, że Ko sto wiec ki (jak i in ni,
któ rzy zma ga li się z de cy zją o swych dal szych lo -
sach, a co doc. To ma szew ski na zwał „bo le sną de -
cy zją”) ocze ki wał na re zul ta ty in ten syw nych
za bie gów „swe go dzie ka na” ppłk. prof. dr. med. An -
to nie go Ju ra sza, któ ry chciał prze nieść PWL ze szpi -
ta lem do Pol ski na Śląsk. W tym ce lu prof. Ju rasz

wy je chał do Sta nów Zjed no czo nych, aby po zy skać
od po wied nie środ ki fi nan so we (i po zy skał) oraz uzy -
skał zgo dę Fun da cji Pa de rew skie go na prze nie sie -
nie do kra ju (fak tycz nie wy bu do wa nie) Pol skie go
Szpi ta la im. Pa de rew skie go (któ ry zo stał za ło żo ny
przez prof. Ju ra sza w 1941 r. w jed nym z bu dyn ków
kom plek su We stern Ge ne ral Ho spi tal i był ba zą na -
ucza nia kli nicz ne go stu den tów PWL). Wła dze Pol ski
Lu do wej nie zgo dzi ły się na te pro po zy cje, a prof.
Ju ra sza po za roz cza ro wa niem spo tka ły i in ne oso -
bi ste przy kro ści. Do ku men ty zwią za ne z hi sto rią
PWL zo sta ły zde po no wa ne w Spe cial Col lec tion
Edyn burg Uni ver si ty Li bra ry, a w Pol sce w Za kła dzie
Hi sto rii Me dy cy ny Aka de mii Me dycz nej w Po zna niu
oraz w Pol skiej Aka de mii Na uk w War sza wie.

W miej sco wo ści Wo od bi ne ku pił dom i w tym sa -
mym ro ku zo stał za trud nio ny w Uni wer sy te cie

Zdję cie do mu Ko sto wiec kie go na de sła ne dzię ki uprzej mo ści pa na Ste ve Sy sko ak tu al ne go wła ści cie la
do mu, z do kład nym opi sem, w któ rym za war ta jest mię dzy in ny mi in for ma cja, że na par te rze za stał na rzę -
dzia la bo ra to ryj ne, pre pa ra ty che micz ne, pędz le, a po ko jach ol brzy mie lu stra.
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w Pen n syl wa nii (po cząt ko wo, przez rok, na sta no -
wi sku wy kła dow cy – vi si ting lec tu rer, a na stęp nie
do cen ta – as so cia te pro fe sor of ana to my w Gra du -
ate De part ment of Ana to my at the Uni ver si ty of Pen -
n sy lva nia Scho ol of Me di ci ne).

Doc. Ko sto wiec ki opu bli ko wał 29 prac, któ rych
pro ble ma ty ka do ty czy ła głów nie gra si cy (cia łek
Has sal la w pło do wej gra si cy ludz kiej, do świad czal -
nej in wo lu cji gra si cy u kró li ka, ma kro fa gom w gra -
si cy świn ki mor skiej, róż nym aspek tom roz wo ju
i struk tu ry gra si cy u czło wie ka i zwie rząt, po wią za -
niom gra si cy z no wo two ra mi).

Na le żał do róż nych or ga ni za cji. We Lwo wie zo -
stał, po la tach człon ko stwa, ho no ro wym skarb ni kiem
Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go, a po woj nie był
człon kiem, mie dzy in ny mi: Pol skie go To wa rzy stwa
Pro fe so rów i Do cen tów w Lon dy nie, Po lish So cie ty

of Arts and Scien ces Abro ad (Lon don) oraz Ame ri -
can As so cia tion of Ana to mist, a tak że Na tio nal Geo -
gra phic So cie ty i Na tio nal Ri fle Ass so cia tion.

Zmarł 20 sierp nia 1970 r. na za wał ser ca. Ne kro -
lo gi uka za ły się w miej sco wej pra sie (zo stał po cho -
wa ny na Wo odland Ce me te ry). In for ma cja o śmier ci
Mar ja na Ko sto wiec kie go uka za ła się w pre sti żo wym
cza so pi śmie Jo ur nal of the Ame ri can Me di cal Ass -
so cia tion.

M. Ko sto wiec ki był roz wie dzio ny (mał żon ka Ze -
no na po zo sta ła w Pol sce) i bez dziet ny.

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
• Ahern Joseph – James. Senior Archivist, University Archives, University of Pennsylvania, Philadelphia

PA (PDF).
• Dyczek H. „Życie, działalność i osiągnięcia prof. dr med. Antoniego Tomasza Aleksandra Jurasza

(1882–1961)”. Rozprawa doktorska, promotor prof. dr hab. n. med. J. Supady – kierownik Katedry
Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2012 r.

• Lisowski W. Powstanie i rozwój Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu (1941–1949).
Skalpel 2008, 1, 20–23.

• Lisowski W. Profesorowie i wykładowcy Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu (1941–1949).
Skalpel, 2008, 3, 28–31.

• Sokołowska – Pituch J., Walocha J. A., Skrzat J., Mazur M., Gziut T. In Memory of Professor Józef
Markowski, an anatomist from Lvov. Folia Morphologica, 2007, 66, 4, 360–364.

• Tomaszewski W. „Pięćdziesiąt lat Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu 1941–1991”.
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 1994, 57, 3, 297–313.

• http.//www.guer-coetquidan-bronceliande.fr/bisto/coet/polonais.html



„Skalpel” 11/2022 23„Skalpel” 11/2022

płk prof.
dr hab. med.

Grzegorz Krasomski
23 li sto pa da 2022 r. mi jają dwa la ta od śmier ci

pro fe so ra dr. hab. med. Grze go rza Kra som -
skie go, puł kow ni ka Woj ska Pol skie go.

Prof. dr hab. n. me dycz nych Grze gorz Kra som ski
uro dził się 3 ma ja 1944 ro ku w Ję drze jo wie. Szko łę
śred nią – Gim na zjum im. Śnia dec kich w Kiel cach
ukoń czył pro fe sor w 1961 ro ku. Na ukę w Szko le Wyż -
szej w Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej w Ło dzi
na Wy dzia le Le kar skim od by wał w la tach 1961–1967.
Swo je ży cie z woj skiem roz po czął w 17. ro ku ży cia.
Uzy skał w trak cie ca łej ka rie ry sto pień puł kow ni ka
Woj ska Pol skie go. Pro fe sor Grze gorz Kra som ski od -
był rów nież stu dia ma gi ster skie na Wy dzia le Bio lo gii
i Na uk o Zie mi w za kre sie bio lo gii ze spe cja li za cja bio -
che mii, któ re ukoń czył w 1971 ro ku z wy róż nie niem.

Spe cja li za cję I i II stop nia w dzie dzi nie po łoż nic -
twa i gi ne ko lo gii uzy skał od po wied nio w 1974 i 1977
ro ku. To po dwój ne wy kształ ce nie bio che mi ka i spe -
cja li sty z dzie dzi ny po łoż nic twa i gi ne ko lo gii po zwo -
li ło mu w spo sób nie praw do po dob ny ro zu mieć gdzie
i dla cze go zo stał po peł nio ny błąd w pro wa dze niu
cią ży i po ro du. Ty tuł dok to ra na uk me dycz nych
nada ny uchwa łą Ra dy Wy dzia łu Le kar skie go Woj -
sko wej Aka de mii Me dycz nej otrzy mał w 1976 ro ku.
Sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go na uk me -
dycz nych w za kre sie po łoż nic twa i gi ne ko lo gii zo stał
mu przy zna ny uchwa łą Ra dy Wy dzia łu Le kar skie go
Woj sko wej Aka de mii w czerw cu 1982 ro ku. Ty tuł na -
uko wy pro fe so ra nad zwy czaj ne go na uk me dycz nych
otrzy mał w 1990 ro ku, pro fe so ra zwy czaj ne go
w 2005 ro ku. Na prze ło mie ro ku 1977/1978 brał
udział w mi sji woj sko wej Uni ted Na tions Me di cal Se -
rvi ce w Egip cie, w szpi ta lu w Isma ili.

Pro fe sor Grze gorz Kra som ski od po nad 30 lat za -
wo do wo zwią za ny był z In sty tu tem „Cen trum Zdro -
wia Mat ki Po lki” w Ło dzi. Od pod staw współ two rzył
Kli ni kę Gi ne ko lo gii i Po łoż nic twa In sty tu tu „Cen trum
Zdro wia Mat ki Po lki” oraz Ka te drę Uni wer sy te tu
Medycznego. Był wie lo let nim Le ka rzem Na czel nym,
Kon sul tan tem Kli nik Po łoż ni czych i Kie row ni kiem
Kliniki, a na stęp nie Kie row ni kiem II Ka te dry i Kli ni ki
Gi ne ko lo gii i Po łoż nic twa Uni wer sy te tu Me dycz ne go
w Ło dzi. Był rów nież współ twór cą Wy dzia łu Na uk
o Zdro wiu ds. po łoż nic twa Uni wer sy te tu Me dycz ne -
go w Ło dzi, któ re go był pro dzie ka nem przez dwie ka -
den cje. Wie lo let ni czło nek Ko mi sji Bio ety ki Le kar skiej
Uni wer sy te tu Me dycz ne go.

Pro fe sor był pre kur so rem w Pol sce za kła da nia
szwu przezbrzusz ne go u ko biet z nie wy dol no ścią
szyj ki ma ci cy, Przy ja cie lem Ro dzi ców, dla któ rych był
„oj cem” po nad stu dzie ci uro dzo nych dzię ki le cze -
niu pa cjen tek za po mo cą ta śmy TAC. Ofia ro wał tym
Ro dzi com do bro, mi łość i dar ży cia. To za szczyt, że
mo gli śmy z Pa nem współ pra co wać. Za wsze po moc -
ny i życz li wy dla pa cjen tów i współ pra cow ni ków.
Był czło wie kiem nie zwy kle pra co wi tym, wzo rem
punk tu al no ści i do kład no ści aż do sa me go koń ca.
Pro fe sor był nie prze cięt nym i wspa nia łym le ka rzem.
Je go szcze gól nym da rem był ła twy kon takt ze współ -
pra cow ni ka mi i ota cza ją cy mi cho ry mi. Po tra fił do -
trzeć do ich umy słów i serc. Sza no wa nie pa cjen tek
da wa ło mu z ich stro ny sym pa tię, za ufa nie i od da nie.
Żył Pan dla in nych, za wsze wy cią gał swo ją po moc -
ną dłoń, za wsze moż na by ło li czyć na Je go wspar -
cie i bez in te re sow ność.

Praw dą by ło, że był czło wie kiem sta now czym
i wy trwa łym, dla te go nie pod da wał się ni gdy, nie za -
kła dał nie po wo dze nia i nie mó wił, że nie da ra dy.
Odszedł od nas wy bit ny le karz, pe łen twór cze go
dzia ła nia na uko wiec i wy ro zu mia ły na uczy ciel. Au tor
kil ku dzie się ciu prac na uko wych i pro mo tor wie lu
prac dok tor skich i ma gi ster skich. W ży ciu pry wat nym
skrom ny, pa sjo nat li te ra tu ry sta ro żyt nej i wo jen nej,
ko cha ją cy las i przy ro dę. Wy spor to wa ny, do sko na ły

Zachowajmy Ich w naszej pamięci
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dr n. med. Lesław Lipiński

30.05.1954–23.09.2022
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nar ciarz, jeź dził zna ko mi cie kon no. Lu bił czyn ne ży -
cie: grał w te ni sa, do sko na le pły wał. Za pa lo ny ale
bar dzo etycz ny my śli wy. Udo wod nił po nad to, że wie -
lu lu dzi moż na uczy nić do bry mi le ka rza mi, ale rów -
nież to, że wie lu le ka rzy moż na uczy nić do bry mi
ludź mi. Dzię ku je my za to. Dzię ku je my ca łym ze spo -
łem za to, że był Pan z na mi. Pra ca z Pa nem Pro fe -
so rze by ła dla nas ogrom nym wy róż nie niem
i za szczy tem. Za szczy tem dla Pro fe so ra Ma riu sza
Grze sia ka, a obec nie dla mnie jest rów nież fakt, że
je ste śmy na stęp ca mi Pa na Pro fe so ra w pra cy na sta -

no wi skach kie row ni ków kli nik. Pan Pro fe sor Grze -
gorz Kra som ski zmarł 23 li sto pa da 2020 ro ku. Chciał -
bym na ko niec po że gnać się w spo sób bar dzo
oso bi sty. „Umie ra się nie po to, by prze stać żyć, lecz
po to, że by żyć ina czej.”

Że gnaj Pro fe so rze, na uczy cie lu, wspa nia ły przy -
ja cie lu, po zo sta nie Pan na za wsze w mo im ser cu.

dr n. med. Mi chał Kre ko ra
p.o. Kie row ni ka Kli ni ki Po łoż nic twa i Gi ne ko lo gii

ICZMP w Ło dzi
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