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Szanowni Państwo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wątpliwości wyjaśnią konsultanci przedstawiciela PZU SA, którzy są dostępni
pod numerami tel.: 22 494 36 50, 577 930 380, 577 930 370.
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Ze so bą sa mym…
Kie dy tak pa trzę wo kół wi dzę

jak czas nie ubła ga nie ucie ka,
akcja go ni ak cję i na wszyst ko go
bra ku je. Przy pa dek wro cław skie -
go przy ja cie la na ka zu je zwol nić
na tych miast, bo kon se kwen cje
takiego try bu oczy wi ście nie są
zna ne, ale do mnie ma ne już
na pew no. Na pew no nie któ re
pro jek ty, w któ re je stem za an ga -
żo wa ny, wkrót ce się za koń czą.
Utwo rzy my bu dże ty, roz li czy my
sta ry rok, za mó wi my coś extra
na no wy i to ab so lut nie w związ ku
ze skład ką o pod wyż szo nej kwo -
cie i wciąż bę dzie my pra co wać
na rzecz na sze go śro do wi ska.
Wy sła ne pi sma do mi ni ster stwa
po win ny uzy skać od po wiedź,
a wte dy bę dzie my mo gli pod rą żyć
te mat da lej, aż do ocze ki wa nej
zmia ny.

Cie szy mnie ak tyw ność młod -
szych, ileż na to cze ka łem… ale
kto cze ka, ten się do cze ka, bo
prze cież cier pli wość jest praw dzi -
wą cno tą.

Mar twią mnie z ko lei nie sna ski
wsród sa me go wnę trza sa mo rzą -
du, ten bez na dziej ny pat w roz -
mo wach, któ re ma ją łą czyć,
a wciąż dzie lą, to go rycz po raż ki,
któ ra po wo du je co fa nie się tre ści,
z każ dym dniem o więk szym na -
si le niu i jesz cze wię cej go ry czy.
Czy prze gry wa nie wy ma ga ja -
kichś do dat ko wych umie jęt no -
ści? Skąd się bie rze ta ka
wro gość do zwy cięz ców, czy to
wszyst ko co prze gra ne jest te go
war te, by prze kre ślać do tych cza -
so we? Za sta na wiam się nad tym
od ostat nich wy bo rów, pa trzę
z róż nych per spek tyw, przez pry -
zmat Na czel nej Ra dy, Kon wen tu
Pre ze sów OIL i na szej wła snej
izby i nie wiem.

Ktoś po wie – ale sam masz
nie chęć do dzi siej szej wła dzy
i nie jed no krot nie da jesz te mu wy -
raz. Du żo w tym ra cji, jest jed na -
ko woż róż ni ca w śro do wi sku
py ta nia i ta wła śnie wy kra cza po -
za na szą jed no rod ną, mi mo
wszyst ko, brać. Po za tym, tam te
wy bo ry za le żą od nas w mniej -
szej ska li niż lo kal ne, le kar skie.

Smu tek idzie więc ze mną, bo
chciał bym by by ło jak daw niej,
a ta kie go roz wią za nia te raz nie
mo gę się spo dzie wać i kto wie,
kie dy bę dę mógł.

Pro jekt, w któ ry się za an ga żo -
wa łem ja kiś czas te mu, zna lazł
swo ją kul mi na cję. Film „O tym się
nie mó wi”, któ re go je stem pa tro -
nem i am ba sa do rem, jest już do -
stęp ny w sze ro kim, bez płat nym
roz po wszech nia niu, po przez
YouTube. Po le cam tym, co nie wi -
dzie li, że by zo ba czy li z bli -
ska – o czym się w tym kra ju nie
mó wi.

Cze ka my na ko lej ne zmia ny
w le gi sla cji, do ty czą ce na szych
pro ble mów i chcie li by śmy, by
słu cha no na sze go gło su przed,
a nie po.

Bądź my ra zem i nie daj my się
roz pro szyć ani skłó cić, bo o to
nie któ rym cho dzi, cze go no to -
rycz nie da ją wy raz.

Po że gnam się już tra dy cyj -
nie – cy ta tem, tym ra zem z Er ne -
sta He min gwaya:

„De ner wo wać się, to mścić
się na wła snym zdro wiu za głu po -
tę in nych.”

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

Szpalta Prezesa

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wiele szczęścia i radości w nadchodzącym

Nowym Roku
życzy Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej

i Redakcja Skalpela
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Komunikat dot. składki członkowskiej
W dniu 21.10.2022 r. Naczelna Rada Lekarska, swoją uchwalą nr 38/22/IX zmieniającą uchwałę

w sprawie wysokości składek nr 27/14/VIII, postanowiła:
1. Ustalić wysokość składki obowiązującej lekarza i lekarza dentystę w wysokości 120 zł miesięcznie.

2. Lekarz stażysta będzie opłacał składkę w wysokości 60 zł miesięcznie.
3. Zwolnienie z opłacania składki obowiązuje lekarza i lekarza dentystę, który ukończył 70 lat.

Powyższe zmiany obowiązują od 1.01.2023 r.
Wszystkie pozostałe zapisy w uchwale 27/14/VIII z dnia 5.09.2014 pozostają w mocy.

Redaktor naczelny

Uchwała nr 27/14/VII
Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 5 września 2014 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(Dz.U. nr 219, poz. 1708, z 2011 r. nr 112, poz. 654 i nr 113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779)

uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Ustala się wysokość składki obowiązującej lekarza i lekarza dentystę, członka okręgowej lub
wojskowej izby lekarskiej, zwanego dalej „lekarzem”, w wysokości 60 zł miesięcznie.

2. Lekarz posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu, zwany dalej „lekarzem stażystą”,
opłaca składkę w wysokosci 10 zł miesięcznie.

§ 2
1. Obowiązek opłacania składki powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym lekarz, lekarz stażysta:

1) został wpisany do rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej;
2) utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

2. Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem,
osobiscie lub za pośrednictwem pracodawcy:

1) na konto bankowe okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej lub
2) na indywidualny numer subkonta bankowego nadany i przekazany przez okręgową lub

wojskową izbę lekarską lub
3) w kasie okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej.

3. Od zaległych składek nalicza się odsetki ustawowe od dnia wymagalności.

§ 3
1. Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje na podstawie niniejszej uchwały w pierwszym
dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz:

1) ukonczył 75 lat;
2) został skreślony z rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej;
3) złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze zródeł

przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,
z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb
mundurowych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres
nieosiągania przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze zródeł przychodów wymienionych
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury,
w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw
regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych.
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3. W razie uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia przez lekarza warunku nieosiągania przychodu
opisanego w ust. 1 pkt 3, okręgowa lub wojskowa rada lekarska może zażądać od lekarza dokumentów
podatkowych w celu weryfikacji prawdziwości oświadczenia o nieosiąganiu przychodu.
4. W przypadku ustalenia, na podstawie analizy dokumentów podatkowych przedstawionych przez
lekarza, że oświadczenie o nieosiąganiu przychodu zostało złożone niezgodnie z prawdą, oraz
w przypadku nieprzedstawienia przez lekarza dokumentów podatkowych, okręgowa lub wojskowa rada
lekarska podejmuje uchwałę stwierdzającą brak podstaw do zwolnienia lekarza z obowiązku opłacania
składki w okresie, w którym lekarz faktycznie korzystał ze zwolnienia, oraz wzywa lekarza do zapłaty
zaległych składek wraz z odsetkami ustawowymi.
5. Lekarz korzystający ze zwolnienia z obowiązku opłacania składki na podstawie ust. 1 pkt 3
ma obowiązek niezwłocznie powiadomić okręgową lub wojskową radę lekarską o osiagnięciu
przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
6. Lekarz traci prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki na podstawie ust. 1 pkt 3
z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnie przychód, o którym mowa
w ust. 1 pkt. 3.
7. Wzór oświadczenia o nieosiąganiu przychodów, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stanowi załącznik nr 1
do uchwały.
8. Wzór oświadczenia o osiągnięciu przychodów, o którym mowa w ust. 5, stanowi załącznik nr 2
do uchwały.

§ 4.
1. Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, miał ustaloną miesięczną wysokość składki na
kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku
opłacania składki na podstawie § 3 uchwały.
2. Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania
składki zachowuje prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem
obowiązku opłacania składki zgodnie z § 3 ust. 6.

§ 5.
Traci moc uchwała nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości
składki członkowskiej, zmieniona uchwałą nr 9/12/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

SEKRETARZ PREZES
Konstanty Radziwił Maciej Hamankiewicz
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Załącznik nr 1 do uchwały
Naczelnej Rady Lekarskiej nr 27/14/VII

miejscowość, data...........................
…...........................................
imię i nazwisko

...........................................…
numer prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

OKRĘGOWA RADA LEKARSKA
W…...........................................

OŚWIADCZENIE O NIEOSIĄGANIU PRZYCHODÓW

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 3 uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej nr 27/14/VII z dnia 5 września 2014 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej oświadczam, że nie osiągam przychodów z tytułu wykonywania
zawodu lekarza/lekarza dentysty oraz ze zródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie
emerytalne służb mundurowych.

Oświadczenie jest składane w celu uzyskania zwolnienia od składki członkowskiej.

W przypadku osiągnięcia przychodów z tytułu wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty lub ze zródeł
przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem
renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych zobowiązuję się
niezwłocznie złożyć oświadczenie o osiąganiu przychodów.

Podpis

…......................

Załącznik nr 2 do uchwały
Naczelnej Rady Lekarskiej nr 27/14/VII

miejscowość, data...........................
…...........................................
imię i nazwisko

...........................................…
numer prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

OKRĘGOWA RADA LEKARSKA
W…...........................................

ZAWIADOMIENIE O OSIĄGANIU PRZYCHODÓW

Na podstawie § 3 ust. 5 uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej nr 27/14/VII z dnia 5 września 2014 r. w sprawie
wysokości składki członkowskiej informuję, że osiągam przychód z tytułu wykonywania zawodu
lekarza/lekarza dentysty lub ze zródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym
od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb
mundurowych.

Podpis

…......................
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UCHWAŁA nr 38/22/IX
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 21 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz.
1342) uchwala się, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki
członkowskiej wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Usta la się wy so kość skład ki obo wią zu ją cej le ka rza i le ka rza den ty stę, człon ka okrę go wej lub
Woj sko wej Izby Le kar skiej, zwa ne go da lej „le ka rzem”, w wy so ko ści 120 zło tych mie sięcz nie.

2. Le karz po sia da ją cy pra wo wy ko ny wa nia za wo du przy zna ne w ce lu od by cia sta żu po dy plo mo -
we go, zwa ny da lej „le ka rzem sta ży stą”, opła ca skład kę w wy so ko ści po ło wy jej pod sta wo we -
go wy mia ru okre ślo ne go w ust. 1, tj. 60 zło tych mie sięcz nie.”

2) W § 3 ustęp 1 punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1) ukoń czył 70 lat.”

3) dodaje się § 4a w brzmieniu: „Komisja Finansowo-Budżetowa Naczelnej Rady Lekarskiej co najmniej
raz na dwa lata dokonuje analizy wysokości składki członkowskiej, uwzględniając w szczególności
poziom inflacji, stan wynagrodzeń lekarzy oraz możliwości realizacji zadań ustawowych i przedstawia
wnioski co do utrzymania lub zmiany wysokości składki członkowskiej.”

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

SEKRETARZ PREZES
Grzegorz Wrona Łukasz Jankowski
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Wykaz podjętych uchwał WIL:

Nr i rodzaj posiedzenia Nr uchwały Data posiedzenia Uchwała w sprawie

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 366–371/22/IX 14

października 2022

w sprawie dokonanie wpisu
do Rejestru Podmiotów

Wykonujących Działalność Leczniczą

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 372–393/22/IX 14

października 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z Rejestru Podmiotów Wykonujących

Działalność Leczniczą

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 394–439/22/IX 14

października 2022

w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza,

wpisania na listę członków
Wojskowej Izby Lekarskiej oraz

wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy
dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 440/22/IX 14

października 2022

w sprawie wydania kolejnego
dokumentu „Prawo wykonywania

zawodu lekarza”

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 441/22/IX 14

października 2022

zwrot kosztów uczestnictwa w kursie
doskonalącym oraz zakupu pomocy

naukowych

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 442/22/IX 14

października 2022
dofinansowanie uczestnictwa

w kursie doskonalącym

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 443/22/IX 14

października 2022
zwrot kosztów zakupu pomocy

naukowych

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 444/22/IX 14

października 2022
zwrot kosztów uczestnictwa w kursie

doskonalącym

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 445/22/IX 14

października 2022
zwrot kosztów zakupu pomocy

naukowych

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 446/22/IX 14

października 2022

w sprawie potwierdzenia spełnienia
warunków kształcenia

podyplomowego lekarzy i lekarzy
dentystów i wpisu organizatora

kształcenia do rejestru podmiotów
uprawnionych do prowadzenia

kształcenia podyplomowego lekarzy
i lekarzy dentystów
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Wykaz uchwał WIL

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 447–478/22/IX 14

października 2022

w sprawie dokonania wpisu
do Rejestru Podmiotów

Wykonujących Działalność Leczniczą

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 449–455/22/IX 14

października 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z Rejestru Podmiotów Wykonujących

Działalność Leczniczą

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 456–457/22/IX 14

października 2022

w sprawie dokonania wpisu
do Rejestru Podmiotów

Wykonujących Działalność Leczniczą

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 458/22/IX 14

października 2022

w sprawie przyznania zapomogi
losowej w związku ze śmiercią

lekarza, członka WIL

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 459/22/IX 14

października 2022

w sprawie zmiany uchwały
nr 170/22/IX Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 1 lipca 2021 r.

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 460/22/IX 14

października 2022

w sprawie powołania zespołu
roboczego odpowiedzialnego

za procedowanie spraw związanych
z remontem biura WIL

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 461/22/IX 14

października 2022

w sprawie wydania opinii o lekarzu
na wniosek Prezesa Sądu
Okręgowego w Elblągu

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 462/22/IX 14

października 2022

w sprawie wydania opinii o lekarzu
na wniosek Prezesa Sądu
Okręgowego w Koszalinie

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 463/22/IX 14

października 2022

w sprawie wydania opinii o lekarzu
na wniosek Prezesa Sądu
Okręgowego w Elblągu

nr 9 Rada Lekarska
nr 5 464/22/IX 14

października 2022

w sprawie upoważnienia Prezesa WIL
do prowadzenia negocjacji i zawarcia

umowy w imieniu WIL z LEX
SECURE 24H Opieka Prawna

Komar-Komarowski spółka
komandytowa z siedzibą w Sopocie
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Pod la sie to po gra ni cze kul -
tur i na ro dów sło wiań skich,
z je go wie lo barw no ścią
etniczną, ję zy ko wą i re li gij -
ną. To hi sto rycz ne po gra ni -
cze wiel kie go eto su
bał to  -sło wiań skie go i te re ny,
na któ rych ście ra ły się wpły -
wy ru skie, pol skie i li tew skie.

Hi sto rycz nie Pod la sie (Pod la sze) to daw ne zie mie:
Biel ska, Dro hic ka, Miel nic ka, Brze ska, Ka mie niec ka,
Ko bryń ska, któ re w la tach 1514–1566 two rzy ły wo je -
wódz two pod la skie. Od X wie ku by ło czę ścio wo we
wła da niu ksią żąt ma zo wiec kich i Ja dź win gów.

Obec nie zie mie pół noc ne go Pod la sia (Biel ska
Podlaskiego, Haj nów ki, Bia ło wie ży, Na rwi) za miesz ku -
ją Polacy i Bia ło ru si ni wy zna nia pra wo sław ne go. W od -
da lo nych wsiach od tych miast za miesz ku ją głów nie
pra wo sław ni. Gdy ich za py tasz: „Kto ty je steś?”, od po -
wie dzą: „Je stem Po lak” tu tej szy „wy zna nia pra wo sław -
ne go”. Lu dzie tu taj są przy wią za ni do swej mo wy, re li gii
z mle kiem mat czy nym i mi ło ścią oj cow ską prze ka za ną
od przod ków. W Pol sce wi gi lia Bo że go Na ro dze nia ob -
cho dzo na jest 24 grud nia, a w ko ście le gre ko ka to lic kim
i pra wo sław nym 6 stycz nia.

Wi gi lia Bo że go Na ro dze nia
„Jest w mo im kra ju zwy czaj, że w dzień wi gi lij ny,

przy wzej ściu pierw szej gwiaz dy wie czor nej na nie -
bie, lu dzie z gwiaz dą wspól nie ła mią chleb bi blij ny
naj tkliw sze prze ka zu ją uczu cia w tym chle bie.”

Cy prian Ka mil Nor wid

Wi gi lia Bo że go Na ro dze nia, jak ża den dzień w ro ku
tak nie zbli ża lu dzi do sie bie i to nie za leż nie od te go czy
ktoś jest wie rzą cy czy nie. Da le ko jak mróz za oknem
zo sta ją kło po ty i wszel kie swa ry. Przy wi gi lij nym sto le
za pra co wa ny oj ciec, za bie ga na mat ka, szczę śli we dzie -
ci i ten pięk ny pol ski oby czaj po zo sta wie nia miej sca dla
za błą ka ne go wę drow ca, czy ko goś, kto po trze bu je po -
mo cy. Wie cze rza wi gi lij na roz po czy na się zgod nie
ze zwy cza jem wraz z uka za niem się „pierw szej gwiazd -
ki” na nie bie. Jak ka rze oby czaj, po win na być po st na
(obec nie od stę pu je się od tej za sa dy). Przed za sia da -
niem do sto łu przy kry te go bia łym ob ru sem (a pod nim
roz ło żo ne sian ko) na stę pu je dzie le nie się opłat kiem
(pros fo rą czy chle bem) i skła da nie so bie ży czeń.

Po tra wy wi gi lij ne przy go to wu je się zgod nie z tra -
dy cją ro dzin ną i re gio nem kra ju, róż nią się one nie -

znacz nie. Zwy cza jo wo na wi gi lij nym sto le po win ny
zna leźć się wszyst kie pło dy na szej zie mi. Po traw po -
win no być 12. Do naj bar dziej ty po wych na le żą:
barszcz z uszka mi, żu rek, zu pa grzy bo wa, śledź,
kró lu je karp, pie ro gi z grzy ba mi i ka pu stą, ka pu sta
z gro chem i grzy ba mi, klu ski z ma kiem, kom pot
z su szo nych owo ców. W tra dy cji wschod niej i nie
tyl ko: ku le biak, go łąb ki i ku tia.

Ja ka po win na być ko lej ność spo ży wa nia po sił ków?
Na po cząt ku ko la cji war to żo łą dek wy peł nić sy -

cą cy mi po tra wa mi, a uczu cie sy to ści da je błon nik,
czy li np. barszcz, a po tem ka pu sta po st na z gro -
chem. Lek ko straw ne biał ko np. ry ba pie czo na al bo
w ga la re cie. To za pew ni sta ły po ziom glu ko zy i zje -
my mniej póź niej. Ciast z kre ma mi, sma żo nych ryb,
śle dzi z ma jo ne zem nie zo sta wia my na ko niec, bo
or ga nizm szy ku je się do wy po czyn ku (snu). Pro ce -
sy tra wien ne wy ci sza ją się. Na ko niec ko la cji nie po -
pie ram de se rów, bo po łą cze nie słod kie-tłu ste jest
naj gor sze dla na sze go tra wie nia.

Ja ki wpływ na tra wie nie ma po pi ja nie? Po pi ja nie
pły nów po win no od by wać się po za koń cze niu je -
dze nia. Pły ny w trak cie je dze nia uła twia ją prze cho -
dze nie tre ści po kar mo wej przez prze łyk, ale
jed no cze śnie roz dzie la ją i zmniej sza ją wy dzie la nie
en zy mów i so ków tra wien nych w pro ce sie tra wie nia
w prze wo dzie po kar mo wym.

Podlaska Gwiazdka Betlejemska
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Czy po tra wy wi gi lij ne są zdro we?
Py ta nie jest ta kie, czy w wi gi lie po ścić przez ca -

ły dzień w ocze ki wa niu na ko la cję, czy też w mię -
dzy cza sie coś zjeść? We dług die te ty ków je dze nie
du żych por cji po ca ło dzien nej gło dów ce jest „szo -
kiem” dla or ga ni zmu. Uru cha mia on wszyst kie ukła -
dy tra wien ne: po kar mo wy, wą tro bo wy, hor mo nal ny,
ner wo wy. Zwięk sza się po ziom glu ko zy, trzust ka wy -
twa rza wów czas in su li nę – hor mon, któ ry chce ob -
ni żyć po ziom cu kru we krwi do war to ści
pra wi dło wych. Sia da jąc do ko la cji je ste śmy wy gło -
dze ni. Ob ser wu jąc ob fi cie za sta wio ny stół zja da my
szyb ko, du żo, a że je ste śmy sy ci do cho dzi do mó -
zgu do pie ro po 30 mi nu tach. W tym cza sie po tra fi -
my zjeść du żo wię cej niż por cja, któ ra gwa ran tu je
sy tość. Do pa da nas wte dy naj czę ściej sen ność,
zmę cze nie i trud no nam usie dzieć przy sto le. Dla te -
go le piej jeść dwa, trzy ma łe po sił ki przed wi gi lij ną
ko la cją. Je dząc przed ko la cją nor mal nie, bę dzie my
kon tro lo wać się przy sto le i nie rzu ci my się na je -
dze nie. Wy gło dze ni pró bu je my nad ro bić ca ły dzień,
czy li je my szyb ko, po ły ka my je dze nie wraz z po wie -
trzem, co po wo du je nie straw ność i wzdę cia. Du że
kę sy po kar mu mo gą zra nić ślu zów kę prze ły ku, zna -
my to uczu cie bo le sne go prze cho dze nia po kar mu
przez prze łyk, jak by śmy po łknę li ość. Gdy za spo -
ko imy głód i je my da lej, to nad mier nie roz cią ga my
żo łą dek i ob cią ża my prze wód po kar mo wy, ma my
zga gę, wzdę cia, ga zy, od bi ja się nam. Ina czej wy -
glą da to u osób star szych z za bu rze nia mi wchła nia -
nia, cho ro ba mi wą tro by, je lit, ka mi cą żół cio wą czy
cho ro ba mi trzust ki. U nich ilość en zy mów i so ków
tra wien nych mo że być ob ni żo na i wte dy tra wie nie
od by wa się wol no.

Jak od by wa się tra wie nie?
Pro ces tra wie nia roz po czy na się w ja mie ust nej,

gdzie na stę pu je roz drob nie nie po kar mu i wy mie sza -
nie ze śli ną. Na stęp nym eta pem tra wie nia jest żo łą -
dek. W żo łąd ku tra wie nie od by wa się 24 do 36

go dzin, za le ży od ro dza ju, ilo ści i spo so bu przy go -
to wa nia po sił ku. Tłu ste pro duk ty tra wio ne są w żo -
łąd ku do 8 go dzin, ry by pie czo ne 2–3 go dzi ny, ale
karp sma żo ny czy śledź w śmie ta nie już od 5 do 8
go dzin. Do kład ne prze żu wa nie po kar mów sprzy ja
lep sze mu i szyb sze mu tra wie niu w żo łąd ku. Po ły ka -
nie do brze roz drob nio nych kę sów mo że za po biec
co fa niu się po kar mów, to jest za rzu ca niu tre ści żo -
łąd ko wej do prze ły ku. Szcze gól ną uwa gę po win ni
zwró cić cho rzy na: prze wle kłe za pa le nie żo łąd ka
i je lit, ze spół je li ta draż li we go, re fluks prze ły ku, cho -
rzy na ka mi cę pę che rzy ka żół cio we go.

Ja kie po tra wy świą tecz ne nasz or ga nizm lu bi?
Ta kie, nad któ ry mi nie mu si się na pra co wać, czy -

li lek ko straw ne. Pod czas świąt nie ma wie lu ta kich
po kar mów. Prze wód po kar mo wy pre fe ru je po tra wy
go to wa ne nie sma żo ne i bez wie lu tłu stych do dat -
ków, lek kie zu py i chu de ry by bo ga te w peł no war -
to ścio we biał ko. Przy go to wu jąc ry by na świą tecz ny
stół pre fe ru je my pie czo ne w fo lii lub go to wa ne
na pa rze. Uni kaj my tłu stych pa nie rek. Groch na mo -
czo ny przed go to wa niem po zba wio ny jest sub stan -
cji ga zo twór czych. Żo łą dek lu bi kom pot z su szu, bo
za wie ra du żo in nych skład ni ków po kar mo wych.
Barszcz czer wo ny, po st ny, na wy wa rze z ja rzyn
i grzy bów lek ko straw nych na wad nia or ga nizm.

Po tra wy dzia ła ją ce nie ko rzyst nie na or ga nizm
Wszyst kie po tra wy sma żo ne! Po nad to po łą cze -

nia, któ re dłu go za le ga ją w żo łąd ku, np. je śli je my
bo ga tą w biał ko ry bę pie czo ną z ka pu stą peł ną
błon ni ka to szyb ko ją tra wi my, na wet jak do ło ży my
wę glo wo da ny (ziem nia ki z wo dy). Ina czej je śli do -
ło ży my sma żo ne da nia, cia sta czy na po je ga zo wa -
ne. Naj gor szy cią gle po zo sta je tra dy cyj ny pol ski
obiad, któ ry je my w pierw szy dzień świąt. Ko tlet
sma żo ny w pa nier ce, za sma ża na ka pu sta al bo na -
wet bi gos i ziem nia ki purée z ma słem. Ta kie po łą -
cze nie to bom ba ka lo rycz na. To po łą cze nie bar dzo
nie ko rzyst ne dla zdro wia, du żo tłusz czów na sy co -
nych, trud no przy swa jal nych. Po ta kim obie dzie
obo wiąz ko wo od być po win no się dłu gi marsz.

Sto su jąc się do za sad die te tycz nych spę dzi my
świę ta w zdro wiu.

Ży czę więc zdro wej, nie prze je dzo nej, niczym nie
za kłó co nej wie cze rzy wi gi lij nej, w mi łej, ser decz nej
at mos fe rze i uda nych świąt Bo że go Na ro dze nia
oraz szczę śli we go no we go ro ku 2023.

lek. Piotr Białokozowicz
8.10. 2022 r.



Ko lej ny rok zbli ża się wiel ki mi kro ka mi ku koń co -
wi. Rok trud ny, nie pew ny. Róż ne kon flik ty zbroj ne
na pod ło żu et nicz nym, kul tu ro wym, na ro do wo ścio -
wym, re li gij nym, po li tycz nym, hi sto rycz nym czy też
eko no micz nym to czą się w wie lu miej scach na świe -
cie. Cho ciaż by ten w Ukra inie, tak bli sko na szej
wschod niej gra ni cy. Pro ble my eko no micz ne świa ta
i Pol ski, czy zmia ny kli ma tycz ne też bu dzą w nas
wie le nie pew no ści.

Ku ja kiej przy szło ści zmie rza nasz świat? – za da -
ję so bie cza sa mi ta kie py ta nie. Czy jesz cze umie my
ze so bą po le mi zo wać, a nie tyl ko ob rzu cać się in -
wek ty wa mi? Czy po zo sta ło wo kół nas miej sce
na dy plo ma cję, czy zo sta ły już nam tyl ko ka ra bi ny?
Czy umie my sza no wać i to le ro wać swo ją róż no rod -
ność, a nie tyl ko wy klu czać się, łą cząc się w zwal -
cza ją ce siebie „ple mien ne gru py”? Czy ludz kość
znaj dzie w so bie si łę w ce lu zjed no cze nia się, wbrew
par ty ku lar nym in te re som, by ra to wać ota cza ją cy nas
eko sys tem? Nie znam od po wie dzi na te py ta nia, nie -
ste ty o opty mizm, by naj mniej mi, co raz trud niej.

Je dy ne cze go je stem pe wien to, że już nie dłu go
Świę ta Bo że go Na ro dze nia i No wy Rok. Uro czy sto -
ści, któ re w na szym kra ju za wsze by ły bar dzo waż -
ne. Dla wie lu ich sed no sta no wią prze ży cia re li gij ne,
dla in nych jest to oka zja do za cie śnie nia wię zów ro -
dzin nych czy przy ja ciel skich. Mo że to od po wied ni
mo ment, aby zmie nić coś w nas i wo kół nas. Mo że
to ta chwi la, aże by spró bo wać, nie tyl ko na te kil ka
dni, zro zu mieć i za ak cep to wać in ność i wspól nie za -
cząć bu do wać coś no we go, lep szy świat, za czy na -
jąc od te go naj bliż sze go wo kół nas. Mo że brzmi to
jak na iw ne no wo rocz ne ży cze nia, ale ma rze nia to
coś, cze go nie wol no nam dać so bie ode brać.

Wi gi lij ny i no wo rocz ny stół w Pol sce za wsze był
od zwier cie dle niem róż no rod no ści, prze ni ka ją cych
się re gio na li zmów, któ ry ewa lu ował przez wie ki wraz
z na pły wa ją cy mi róż ny mi na cja mi do na sze go, nie -
gdyś bar dzo to le ran cyj ne go kra ju. Stół zmie nia ją cy
się wraz z po wie wa mi hi sto rii, sy tu acją eko no micz -
ną i spo łecz ną. Pro ces ten jest od wiecz ny i bez u -
stan ny.

Na przy kład na mo im sto le wi gi lij nym po wo li,
stop nio wo, ale sku tecz nie za go ści ło wi no. Nie przy -
po mi nam so bie, abym w mo im dzie ciń stwie wśród
świą tecz nych ra ry ta sów by ła bu tel ka przed nie go wi -
na. Te raz zaś sta no wi ono dla mnie nie odzow ne do -
peł nie nie mo je go wi gi lij ne go po sił ku.

Od ja kie goś cza su drą żąc te ma ty wo kół -win ne,
nie tyl ko w for mie prak tycz nej, de gu sta cyj nej, ale też
li te ra tu ry spe cja li stycz nej, do tar łem do cy klu ksią żek
wy da nych przez Sto wa rzy sze nie Hi sto ry ków Sztu -
ki – „Stu dia z Hi sto rii Wi na w Pol sce”, któ re zna czą co
roz sze rzy ły mo je hi sto rycz no -wi niar skie ho ry zon ty
(każ de mu za in te re so wa ne mu po le cam). Bo gat szy
o tre ści w nich za war te, stwier dzi łem, że ani ze mnie
od kryw ca no wej zie mi, ani re wo lu cjo ni sta, gdyż
przy świą tecz nym sto le szcze gól nie szlach ty i ma gna -
te rii, bo po nich zo sta ły źró dła pi sa ne, wi no by ło oczy -
wi stą skła do wą uczto wa nia. Oczy wi ście po ja wia ło się
nie tyl ko wi no, ale i in ne trun ki, jed nak ja wier ny pro -
duk to wi fer men ta cji wi no ro śli, na niej się sku pię.

Jak się rze kło, po sta no wi łem pod jąć się wiel ce
ry zy kow ne go za da nia za pro po no wa nia wam kil ku
win, któ re moż na spa ro wać z cha rak te ry stycz ny mi
pol ski mi wi gi lij ny mi po tra wa mi oraz z da nia mi gosz -
czą cy mi na na szych sto łach w ko lej nych dniach bo -
żo na ro dze nio we go świę to wa nia. Bę dą to oczy wi ście
pro po zy cje bar dzo su biek tyw ne, wy ni ka ją ce z mo -
je go do świad cze nia i wy mia ny po glą dów z pa sjo na -
ta mi, ale też z fa chow ca mi, som me lie ra mi

Tak więc do dzie ła.
Za czy nam od praw dzi we go wy zwa nia, wi gi lij nej

zu py. Z za sa dy łą cze nie zu py z wi nem jest kar ko -
łom nym za da niem, a tym bar dziej z ty mi cha rak te -
ry stycz ny mi wi gi lij ny mi. W tej ma te rii moż na
wy róż nić dwie głów ne wy klu cza ją ce się szko ły:
czer wo ną, czy li barszcz z uszka mi lub pasz te ci ka -
mi oraz grzy bo wą. Do pierw szej, czer wo nej wer sji,
któ ra kró lo wa ła w mo im ro dzin nym do mu, chy ba
spró bo wał bym pol skie go re gen ta bądź ron do,
takiego bar dzo owo co we go, mo że z lek kim cu krem
reszt ko wym. Do grzy bo wej, je śli nie jest nad mier nie
pi kant na to becz ko wa ny char don nay. Go rzej, kie -
dy zu pa ta po nie wie ra nad mia rem pie przu i ogrom -
ną ilo ścią grzy bów, nio są cych za so bą „cię ża rów kę”
sma ku uma mi (to ten pią ty mię sny smak, po za słod -
kim, sło nym, gorz kim i kwa śnym), jak esen cjo nal ny
barszcz grzy bo wy mo jej te ścio wej. W ta kim przy -
pad ku po zo sta je tyl ko scho wać kie lisz ki do wi na

Medytacje przy (o) winie
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i po ci chu wy co fać się, jak wpraw ny żoł nierz,
na z gó ry upa trzo ne po zy cje i przy cza jo nym ocze -
ki wać na ko lej ne da nia.

Ja w za sa dzie do zu py, za rów no w mo im do mu
jak i w do mu „ma mu si” nie pro po nu ję wi na. Przy -
cza jam się tyl ko, uda jąc chwi lo wo abs ty nen ta i pla -
nu jąc ja kie dzia ła wy sta wię przy ko lej nych da niach.

Da lej na warsz tat bie rze my pie ro gi z ka pu stą
i grzy ba mi lub ka pu stę z fa so lą bądź gro chem.
Tu już mo że my coś po kom bi no wać. Wy traw ny,
w mia rę świe ży i neu tral ny pi not gris to na praw dę
do bry wy bór. Spraw dzą się te z Nie miec, pół noc -
nych Włoch, czy Sło we nii, ale moż na rów nie do brze
się gnąć po te naj lep sze z Al za cji. Wia do mo też, że
gdy w grę wcho dzi ka pu sta, też ta ki szo na i grzy by,
to na pew no war to wy cią gnąć przed nie go wy traw -
ne go rie slin ga. Broń to pew na, za rów no ten naj bar -
dziej tra dy cyj ny z Mo ze li, jak i lu bia ne prze ze mnie
bar dziej cie li ste eg zem pla rze choć by z Rhe in gau.

Praw do po dob nie po tym bia łym wi nie, nasz
pierw szy bój spo tka nio wy z ro dzi ną i prze ko ny wa -
niem ich do łą cze nia wi na z wi gi lij ny mi po tra wa mi
ma my wy gra ny. Tak za zwy czaj się dzie je u mnie
w do mu. Choć ta ka pin ka wi na, bo prze cież
przy sto le jest wie le osób, nie za ła twia spra wy.

Czas na głów ne si ły. Na stół wjeż dża sma żo ny
karp. Ta tłu sta ry ba (że by by ło ja sne, nie mo ja ulu -
bio na) w ro dzin nym do mu mo jej żo ny po da wa na
jest sma żo na. Ja do ta kiej wer sji pro po nu ję lek kie
czer wo ne wi no – ga may z Be au jo la is, nie przy sa dzi -
ste no wo świa to we pi not no ir lub też nie miec ką wer -
sję tej od mia ny na zy wa ną spat bur gun der.

Te raz już ma my z gór ki. Wła ści wie peł ne zwy cię -
stwo ma my w kie sze ni. Ostat ni cios to wi no do de -
se rów. Tu stra te gia wy da ję się ła twa i pew na.
Obo jęt nie czy pre fe ru je my ma kieł ki, ma ko wiec, pier -
ni ki, mio dow ni ki czy ser ni ki, wy bór wi na do tych ra -
ry ta sów jest ogrom ny. Słod kie wzmac nia ne sher ry
cre am lub por to, czy słod kie czer wo ne wi no z pod -
su sza nych wi no gron – Re cio to Del la Val po li cel la,
moż na też po dać to skań skie bia łe z wi no gron su -
szo nych na ma tach Vin San to (świę te wi no – ide al -
na świą tecz na na zwa), koń cząc na wi nach
bo try ty zo wa nych (za ata ko wa nych przez szla chet ną
pleśń)… Wszyst kie tra fią w cel i zro bią pio ru nu ją ce
wra że nie. Ja za zwy czaj po sił ku ję się bu tel ką trun ku
z tej ostat niej gru py, a mia no wi cie to ka jem. Nie bez
zna cze nia dla te go wy bo ru jest tra dy cja. To my, Po -
la cy, od wie ków spro wa dza li śmy, prze cho wy wa li -
śmy, doj rze wa li śmy, a na wet cza sem ku pa żo wa li śmy
te słyn ne wę grzy ny. Przed wo jen ne za so by te go dłu -
go wiecz ne go wi na w war szaw skich piw ni cach Fu -
kie ra by ły słyn ne na ca ły wi niar ski świat.

Ko lej ne świą tecz ne dni to już ła twi zna. Każ dy
dom ma swo je „must ha ve” na obiad w pierw sze
świę to. Dla te go nie bę dę przed sta wiał dzie sią tek,
a na wet se tek kom bi na cji dań i win. U mnie kró lu ją
dwa ze sta wy.

Pierw szy, ten mo jej ma my, czy li zraz wo ło wy
z ziem nia ka mi lub ka szą oraz bu racz ka mi. Wte dy obo -
wiąz ko wo otwie ram mer lo ta. Ze wzglę dów oszczęd -
no ścio wych rzad ko z pra we go brze gu Do rdo gne
z Po me ro lu czy Sa int -Emi lion. Sta wiam ra czej na coś
ze Sło we nii, pół noc nych Włoch czy też no we go świa -
ta, naj le piej doj rze wa ją ce go w dę bo wej becz ce.

Dru ga opcja to obiad u te ściów, a tu taj są już dwie
rów nie sma ko wi te moż li wo ści. Pie czo na kacz ka,
do któ rej na stół „wjeż dża” pi not no ir lub też neb bio -
lo z Lan ghe. Obie opcje pa su ją mi ide al nie. Dzi czy -
znę zaś lu bię łą czyć z Bru nel lo di Mon tal ci no. Ta nio
nie jest, ale świę ta prze cież są raz w ro ku. Niekiedy
wy mie niam je na wi no z pół wy spu ibe ryj skie go Rio ja
w kla sie co naj mniej re se rva, czy To uri ga Na cio nal
z Dao lub ku paż z do li ny Do uro. Wszyst kie z du żym
wpły wem dę bi ny w doj rze wa niu wi na.

My ślę, że i wy ma cie swo je ulu bio ne świą tecz ne
me nu, a pew nie część z was ma już też spraw dzo -
ne pa irin gi tych dań z wi na mi. Po zo sta łych za chę -
cam do spró bo wa nia i szu ka nia ulu bio nych
po łą czeń.

Że by was nie za nu dzać i nie od ry wać od pla no -
wa nia co znaj dzie się na świą tecz nym sto le i wy szu -
ki wa nia pre zen tów dla bli skich, wy pa da ło by jesz cze
zło żyć świą tecz no -no wo rocz ne ży cze nia.

Dla te go ży czę wam, wa szym bli skim, ale też i so -
bie zdro wia, mi ło ści oraz speł nie nia tych naj skryt -
szych i tych naj na iw niej szych ma rzeń. Niech
ota cza ją cy nas świat nie bę dzie w sta nie nas z nich
obe drzeć, a za miast te go po zwo li nam na stwo rze -
nie no wych.

Prze my sław Mich na
XXXVI WAM
14.11.2022
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W y da je mi się, że wśród czy tel ni ków „Skal pe la”
nie znaj dzie się nikt, kto nie ze tknął się oso bi -

ście z Ju bi la tem, bądź nie sły szał o Je go dzia łal no -
ści, na wet w po sta ci aneg do tycz nej. Pan Pro fe sor
za pi sał się bo wiem zło ty mi czcion ka mi w dzie jach
na szej nie za po mnia nej Woj sko wej Aka de mii Me -
dycz nej im. gen. Bo le sła wa Sza rec kie go ja ko zna -
ko mi ty dy dak tyk, na uko wiec i wiel ce ce nio ny,
nie tyl ko w kra ju, spe cja li sta pa to mor fo log oraz na -
uczy ciel i wy cho waw ca mło dych (obec nie już nie co
star szych) spe cja li stów tej dys cy pli ny  – moż na
śmia ło za ry zy ko wać twier dze nie, że stwo rzył „wa -
mow ską” szko łę pa to mor fo lo gii.

Pro szę wy ba czyć, ale ja ko naj star szy z ży ją cych
uczniów Pa na Pro fe so ra nie mo gę w tym ar ty ku le
po mi nąć pew nych wąt ków i re flek sji oso bi stych.

Pro fe sor uro dził się 11 grud nia 1932 ro ku i po -
cho dził ze zna nej kra kow skiej ro dzi ny le kar skiej.
W 1955 ro ku ukoń czył stu dia na Wy dzia le Le kar -
skim Aka de mii Me dycz nej w Kra ko wie, a już w cza -
sie stu diów re ali zo wał swo ją pa sję na uko wą
dzia ła jąc ak tyw nie w ko le na uko wym przy II Kli ni ce
Chi rur gicz nej oraz współ two rząc Stu denc kie To wa -
rzy stwo Na uko we. Jesz cze przed otrzy ma niem dy -
plo mu roz po czął pra cę w Za kła dzie Ana to mii

Pa to lo gicz nej tra fia jąc pod skrzy dła zna ko mi tej
uczo nej i spe cja list ki pro fe sor dr hab. med. Ja ni ny
Ko wal czy ko wej, któ ra twór czo roz wi ja ła zna mie ni tą
kra kow ską szko łę ana to mii pa to lo gicz nej, mia ła
rów nież wiel ki dar wy szu ki wa nia i kie ro wa nia roz wo -
jem mło dych zdol nych współ pra cow ni ków. Wśród
uczniów i wy cho wan ków „Dzie dzicz ki” (jak na zy wa li
Ją współ pra cow ni cy) zna la zło się wie lu pro fe so rów
i zna ko mi tych spe cja li stów zna nych i ce nio nych
nie tyl ko w kra ju (m.in. w USA, Fran cji i Szwe cji).
Wśród tej gro mad ki zna lazł się rów nież An drzej
Kulig, któ ry po cząt ko wo pra co wał ja ko asy stent,
a od 1960 ro ku ja ko star szy asy stent uzy skaw szy
w 1957 ro ku I stopień, w 1962 II stopień spe cja li za -
cji, a sto pień na uko wy dok to ra w 1960 ro ku. W 1963
ro ku zo stał po wo ła ny do za wo do wej służ by woj sko -
wej, słu żył krót ko ja ko le karz 6. Po mor skiej Dy wi zji
Po wietrz no de san to wej, a na stęp nie w la tach
1965–1970 kie ro wał Pra cow nią Ana to mii Pa to lo gicz -
nej 5. Woj sko we go Szpi ta la Re jo no we go w Kra ko -
wie, nie tra cąc jed nak kon tak tu z Za kła dem Pa ni
prof. Ko wal czy ko wej. W la tach 1968–1969 prze by -
wał na sty pen dium Fun da cji im. hr. Ja ku ba Po toc -
kie go w Pa ry żu pra cu jąc w Szpi ta lu St. Lo uis
pod kie run kiem zna ne go pa to mor fo lo ga prof. dr.
Ch. Gou y gou, gdzie wy ko nał znacz ną część do -
świad czal ną swo jej roz pra wy ha bi li ta cyj nej, któ ra
by ła wraz z do rob kiem na uko wym pod sta wą
do nada nia Mu w 1969 ro ku przez Ra dę Wy dzia łu
Le kar skie go Aka de mii Me dycz nej w Kra ko wie stop -
nia dok to ra ha bi li to wa ne go na uk me dycz nych.

W stycz niu 1970 ro ku, z chwi lą prze ję cia od płk.
prof. dr hab. Edwar da Wa niew skie go kie row nic twa
Ka te drą i Za kła dem Ana to mii Pa to lo gicz nej WAM
(po tem by ły zmia ny na zwy, ale de fac to by ła to ta
sa ma in sty tu cja, ostat nia na zwa to Ka te dra Pa to -
mor fo lo gii Kli nicz nej), roz po czę ła się w Woj sko wej
Aka de mii Me dycz nej pięk na, cie ka wa i owoc na ka -
rie ra za wo do wa, na uko wa, or ga ni za cyj na i spo łecz -
na ów cze sne go ma jo ra do cen ta dr hab. An drze ja
Ku li ga (wkrót ce pod puł kow ni ka, po kil ku la tach już
puł kow ni ka), pro fe so ra nad zwy czaj ne go (1975 rok)
i zwy czaj ne go (1988). Ta mi sja pro fe so ra Ku li ga
trwa ła 27 lat.

Pro fe sor w la tach 1972–1976 był pro dzie ka nem
Wy dzia łu Le kar skie go WAM, od 1977 do 1980 je go
dzie ka nem, od 1980 do 1984 pro rek to rem ds. na -
uki i szko le nia, w la tach1973–1990 człon kiem Se na -
tu WAM. W 1997 ro ku za koń czył za wo do wą służ bę

Piękny Jubileusz: 90-lecie urodzin płk. w st. spocz.
prof. zw. dr. hab. n. med. Andrzeja Kuliga
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woj sko wą i w tym sa mym ro ku zo stał kie row ni kiem
Za kła du Pa to mor fo lo gii Kli nicz nej In sty tu tu Cen trum
Zdro wia Mat ki Po lki. W 1984 ro ku zo stał wy bra ny
pre ze sem Pol skie go To wa rzy stwa Pa to lo gów, funk -
cję tę peł nił przez trzy ka den cje, a na stęp nie zo stał
wi ce pre ze sem To wa rzy stwa. Wy ra zem naj wyż sze -
go uzna nia śro do wi ska pol skich pa to mor fo lo gów
by ło nada nie Pro fe so ro wi god no ści – ty tu łu Człon -
ka Ho no ro we go Pol skie go To wa rzy stwa Pa to lo gów.
W la tach 1993–1998 Pro fe sor był kon sul tan tem kra -
jo wym ds. pa to mor fo lo gii, a od 1986 do 1996 ro ku
tak że Na czel nym Spe cja li stą Woj ska Pol skie go
w dzie dzi nie pa to mor fo lo gii. W la tach 1984–1990
wcho dził w skład Ra dy Na uko wej przy Mi ni strze
Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej. Był tak że człon kiem
Cen tral nej Ko mi sji ds. Stop ni i Ty tu łu Na uko we go
(1997–2000).

Pro fe sor Ku lig był rów nież świet nym dy dak ty kiem
i wie lo krot nie or ga ni za to rem ogól no pol skich eg za mi -
nów z pa to mor fo lo gii dla stu den tów aka de mii me -
dycz nych w ca łym kra ju. Zo stał przez Mi ni stra Zdro wia
po wo ła ny na prze wod ni czą ce go Mię dzy uczel nia nej
Ra dy Pro gra mo wej Eg za mi nów Wstęp nych na Aka -
de mie Me dycz ne (1994–1999), a na stęp nie prze wod -
ni czył Kra jo wej Ra dzie Eg za mi nów Le kar skich
(1999–2001). Był tak że dy rek to rem Cen trum Eg za mi -
nów Me dycz nych (2001–2003). Zor ga ni zo wał no wo -
cze sny te sto wy sys tem eg za mi nów, któ ry za pew niał
peł ną obiek tyw ność i wy so ką rze tel ność eg za mi nów
dla kan dy da tów na stu dia me dycz ne. Sys tem ten zna -
ko mi cie spraw dził się w prak ty ce, a na stęp nie zo stał
roz sze rzo ny i przy sto so wa ny do sto so wa nia przy eg -
za mi nach m.in. do spe cja li za cji.

Pro fe sor peł nił jesz cze in ne funk cje, m.in. w 1993
ro ku był człon kiem -za ło ży cie lem sek cji pol skiej
Międzynarodowej Aka de mii Pa to lo gii, był tak że
człon kiem Mię dzy na ro do wej Unii On ko lo gicz nej,

wcho dził w skład ko mi te tów re dak cyj nych cza so -
pism na uko wych (Po lish Jo ur nal of Pa tho lo gy, Me -
di cal Scien ce, Pol ski Mer ku riusz Le kar ski,
Prok to lo gia, Va le tu di na ria), a przez dzie sięć lat był
re dak to rem Na czel nym Biu le ty nu WAM.

Do wo dem wiel kie go uzna nia śro do wi ska le ka rzy
woj sko wych by ło po wie rze nie Pro fe so ro wi z wy bo -
ru w 1989 ro ku funk cji pierw sze go po re ak ty wa cji
izb le kar skich Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo -
do wej Woj sko wej Izby Le kar skiej, któ rą peł nił przez
dwie ka den cje. Pro fe sor zor ga ni zo wał od pod staw
biu ro rzecz ni ka i wy pra co wał wy so kie stan dar dy
dzia łal no ści te go waż ne go or ga nu na sze go sa mo -
rzą du le kar skie go.

Pro fe sor Ku lig ma nie zwy kły ta lent i ogrom ny za -
pał do pra cy na uko wej, co ujaw ni ło się jesz cze
w cza sie stu diów i w pra cy mło de go asy sten ta, gdyż
Pa ni prof. Ko wal czy ko wa szyb ko wy kry ła te ce chy
u swo je go no we go współ pra cow ni ka i po wie rzy ła
Mu już w 1958 ro ku kie ro wa nie Ko łem Na uko wym
Stu den tów, co czy nił z wiel kim po żyt kiem przez
10 lat. Z te go gro na pod opiecz nych wy ro sło spo ro
do brych na ukow ców na wet z ty tu ła mi pro fe so rów.
Ca ły do ro bek na uko wy Pro fe so ra obej mu je po -
nad 280 pu bli ka cji w cza so pi smach na uko wych kra -
jo wych i za gra nicz nych, rów nież w re no mo wa nych
cza so pi smach o za się gu świa to wym. Ale to nie je -
dy ny mier nik Je go pa sji na uko wej. Pro fe sor in spi ro -
wał i wspie rał swo ją wie dzą oraz do świad cze niem
mło dych pra cow ni ków na uko wych, po tra fił usza no -
wać i do ce nić in dy wi du al ne za in te re so wa nia i do pin -
go wał do in ten syw nej ich re ali za cji. Dzię ki ta kie mu
po dej ściu moż na mó wić o utwo rze niu przez Nie go
wła snej szko ły ba daw czej oraz dia gno stycz nej.

Na re zul ta ty ta kie go po dej ścia Pro fe so ra nie trze -
ba by ło dłu go cze kać, gdyż już w dwa la ta po ob ję -
ciu kie row nic twa Ka te dry od by ły się pierw sze
obro ny dok to ra tów, w któ rych był pro mo to rem
(Z. Du mań ski, K. Cho mi czew ski – 27.04.1972 r.).
W na stęp nych la tach „po sy pa ły się” na stęp -
ne – w su mie – 36. Pod Je go opie ką prze pro wa dzo -
no 6 prze wo dów ha bi li ta cyj nych (S. Szram i S.
Bier nat – 1978, K. Cho mi czew ski – 1979, E. Spy -
chal ski – 1985, K. Zie liń ski – 1989, W. Ko złow -
ski – 1995). Czte rech z wy mie nio nych dok to rów
ha bi li to wa nych uzy ska ło ty tu ły na uko we pro fe so ra
i kie ro wa ło za kła da mi uczel nia ny mi bądź in sty tu cja -
mi na uko wo -ba daw czy mi. Z gro na współ pra cow ni -
ków Pro fe so ra dwóch Je go dok to ran tów
po prze nie sie niu do in nych pla có wek zo sta ło rów -
nież sa mo dziel ny mi pra cow ni ka mi na uko wy mi
(Z. Du mań ski – ha bi li ta cja 1982 r., ty tuł pro fe so -
ra 1990 r., P. Sier mon tow ski – ha bi li ta cja – 2018 r.).
W Ka te drze zo sta ły wy ko na ne rów nież ba da nia,

Prze ka za nie obo wiąz ków kie row ni ka Ka te dry Ana -
to mii Pa to lo gicz nej. Od pra wej: płk prof. Edward
Wa niew ski, mjr doc. An drzej Ku lig, mjr dr An to ni
Kno pik (ad iunkt).
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których wy ni ki sta ły się frag men ta mi 14 ha bi li ta cji
i 28 dok to ra tów le ka rzy in nych spe cjal no ści. Pro fe -
sor tak że kie ro wał spe cja li za cja mi z pa to mor fo lo -
gii 16 le ka rzy. Pięk nym i zna czą cym do rob kiem
pro fe so ra jest za tem gro no Je go uczniów. War to
wspo mnieć, że w na szej Ka te drze ist nia ło rów nież
ak tyw nie dzia ła ją ce stu denc kie ko ło na uko we.

Jed ną z pa sji pro fe so ra Ku li ga by ła dy dak ty ka.
Pro wa dził bar dzo in te re su ją co, sys te ma tycz nie ak -
tu ali zo wa ne wy kła dy oraz dbał o wy so ki po ziom
pro wa dze nia przez nas za jęć dy dak tycz nych.
Był wy ma ga ją cym, ale spra wie dli wym na uczy cie -
lem aka de mic kim, co (mi mo cza sem ję ków i na rze -
kań) by ło ce nio ne przez pod cho rą żych. Nada li oni
Pro fe so ro wi sym pa tycz ne i wie le mó wią ce prze zwi -
sko „Sze ryf”, co jest udo ku men to wa ne na za miesz -
czo nym zdję ciu. Pa no wa ła po wszech nie opi nia, że
je że li ktoś prze brnął przez pa to mor fo lo gię u Ku li ga,
to prak tycz nie ma już dy plom w kie sze ni.

Wy ra zem te go uzna nia by ło pię cio krot ne uzy -
ska nie przez Pro fe so ra ty tu łu naj lep sze go na uczy -
cie la aka de mic kie go w ple bi scy cie stu den tów oraz
za szczyt ny ty tuł Przo du ją ce go Na uczy cie la Aka de -
mic kie go – Mi strza Dy dak ty ki. Szef sta wiał też wy -
so kie wy ma ga nia swo im pod wład nym, co zmu sza ło
nas rów nież do po głę bia nia swo jej wie dzy i eg ze -
kwo wa nia na każ dych za ję ciach ko niecz ne go za -
kre su wie dzy od stu den tów.

Oprócz tych za let na uczy cie la i na ukow ca Pro -
fe sor jest zna ko mi tym pa to mor fo lo giem – dia gno -
stą, co by ło wręcz Je go pa sją, któ rą nam
prze ka zy wał i te umie jęt no ści od nas eg ze kwo wał.
Uwa żał, że każ dy asy stent od po cząt ku swo jej pra -
cy oprócz au top sji (któ re to ba da nia też wy ma ga ły
z re gu ły uzu peł nie nia dia gno sty ką mi kro sko po wą)
po wi nien uczyć się dia gno sty ki biop syj nej. Spo wo -
do wał, że WAM za war ła umo wy na od płat ne wy ko -
ny wa nie ba dań biop syj nych ze szpi ta li te re no wych,
któ re nie mia ły ta kich pra cow ni lub nie za trud nia ły
spe cja li stów (już wte dy był de fi cyt spe cja li stów pa -

to mor fo lo gów). To roz wią za nie umoż li wi ło roz wi nię -
cie dia gno sty ki biop syj nej, „do sta wę” bar dzo cie ka -
wych i róż no rod nych przy pad ków, co mia ło wiel kie
zna cze nie dla pod no sze nia na szych kwa li fi ka cji.
Pocz ta mia ła du żo ro bo ty, gdyż nie mal co dzien nie
fur go net ka przy wo zi ła pacz ki za wie ra ją ce ma te ria ły
utrwa lo ne w for ma li nie. Każ dy z nas (we dług gra fi -
ku) po bie rał wy cin ki, a po otrzy ma niu pre pa ra tów
trze ba by ło obej rzeć je jesz cze te go sa me go dnia,
aby na stęp ne go dnia ra no u Sze fa zda wać tę biop -
sję. Pro fe sor Ku lig oglą dał po ko lei pre pa ra ty, słu -
chał na szych opi sów i roz po znań, czę sto
pro po no wał, aby spoj rzeć do je go mi kro sko pu
i zwró cić uwa gę na ta kie czy in ne frag men ty ob ra -
zu oraz je zin ter pre to wać. Zda rza ło się, że zwra cał
pre pa ra ty z po le ce niem do kład ne go po now ne go
ich przej rze nia. Kie dy roz po zna nie by ło po praw ne,
za twier dzał je, a na stęp nie dwie se kre tar ki prze pi -
sy wa ły wy nik na ma szy nach do pi sa nia (by ło coś
ta kie go, kom pu te rów jesz cze wów czas nie mie li -
śmy). Pro fe sor wy ma gał, aby do kład nie opi sy wać
wi docz ny ob raz, co przy nie któ rych pre pa ra tach zaj -
mo wa ło tro chę cza su; osta tecz ne roz po zna nie pi -
sa li śmy oczy wi ście po ła ci nie. By ła to zna ko mi ta
szko ła dia gno sty ki hi sto pa to lo gicz nej. Do pie ro
po uzy ska niu II stopnia spe cja li za cji czło wiek był
zwol nio ny z opi su i wy star cza ło tyl ko sa mo roz po -
zna nie. Uzy ska nie te go stop nia spe cja li za cji zwal -
nia ło od obo wiąz ku zda wa nia ca łej biop sji
u Pro fe so ra, ale zda rza ły się trud niej sze i nie jed no -
znacz ne przy pad ki, wte dy oczy wi ście kon sul to wa li -
śmy je z Sze fem, a dys ku sja by ła z re gu ły bar dzo
cie ka wa i in spi ru ją ca. Dziw na spra wa, cho ciaż mie -
li śmy mi kro sko py do brej kla sy, to za wsze w mi kro -
sko pie Sze fa wi dać by ło le piej i czło wiek
spo strze gał wię cej szcze gó łów! Mi mo licz nych obo -
wiąz ków nasz Mistrz za wsze zna lazł czas na dia -
gno sty kę, jak to po tra fił zor ga ni zo wać przy ta kim
na tło ku obo wiąz ków, po zo sta je dla mnie ta jem ni cą.

Pro fe sor Ku lig po tra fił do sko na le kie ro wać ze -
spo łem, wy ma gał du żo od nas, ale naj wię cej od sie -
bie. My śmy to do sko na le czu li i sta ra li się
wy ko ny wać jak naj le piej swo je obo wiąz ki. Szef nie
tyl ko wy ma gał, ale tak że wi dział w każ dym pod -
wład nym nor mal ne go czło wie ka, któ re go spo ty ka -
ją w ży ciu ra do ści i kło po ty. Pro fe sor do sko na le to
ro zu miał i po tra fił w ta kich chwi lach jak naj życz li wiej
do ra dzić i po móc. Za wsze moż na by ło przyjść
do Nie go ze swo imi pro ble ma mi. Dzię ki ta kie mu po -
dej ściu at mos fe ra w Ka te drze by ła nie mal ro dzin na.
Mi mo du żej ilo ści pra cow ni ków sta no wi li śmy zgra -
ny ze spół, nie by ło mię dzy na mi istot nych ani mo zji.

Za swo ją dzia łal ność Pro fe sor Ku lig był wie lo -
krot nie wy róż nia ny na gro da mi na uko wy mi róż ne go

Wśród naszych podchorążych nie brakowało ludzi
utalentowaych i dowcipnych. Dowodem jest ten
rysunek, który zauważyliśmy ze Zbyszkiem
Dumańskim na tablicy wchodząc na salę ćwiczeń
(1972 rok)
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stop nia oraz wy so ki mi od zna cze nia mi pań stwo wy -
mi m.in. Krzy żem Ko man dor skim, Ofi cer skim i Ka -
wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Zło tym
Krzy żem Za słu gi, Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro -
do wej, wie lo ma in ny mi od zna cze nia mi re sor to wy -
mi, oko licz no ścio wy mi i pa miąt ko wy mi oraz in ny mi
sym bo la mi uzna nia i sza cun ku.

Pro fe sor Ku lig jest nie tyl ko zna ko mi tym spe cja -
li stą, na ukow cem i dy dak ty kiem, ale w peł nym te go
sło wa hu ma ni stą o sze ro kich za in te re so wa niach
literaturą, po ezją, te atrem i fi lo zo fią. Za in te re so wa -
nie te wy niósł z do mu ro dzin ne go i zna ko mi te go kra -
kow skie go hu ma ni stycz ne go Gim na zjum i Li ceum
im. Bar tło mie ja No wo dwor skie go, a kul ty wu je je
przez ca łe swo je ży cie. Roz mo wy i dys ku sje z Pro -
fe so rem czę sto są zna ko mi tą ucztą in te lek tu al ną.

Nie moż na za po mnieć też o tra dy cjach na sze go
za wo du, któ rych Pro fe sor jest kon ty nu ato rem i po -
tra fił prze ka zać je swo im sy nom. Ro dzi ce Pa na Pro -

fe so ra by li zna ny mi w Kra ko wie i ce nio ny mi le ka rza -
mi. Dwóch spo śród trzech sy nów kon ty nu uje tra dy -
cje ro dzin ne już w trze cim po ko le niu. Maciej,
ab sol went Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej jest in -
ter ni stą i kie ru je jed ną z przy chod ni w Ło dzi. Je go
młod szy brat Bar tosz, ab sol went Aka de mii Me dycz -
nej w Ło dzi jest gi ne ko lo giem i pra cu je w Cen trum
Zdro wia Mat ki Po lki. Naj star szy syn An drzej jest
praw ni kiem – spe cja li stą pra wa kon sty tu cyj ne go,
dok to rem ha bi li to wa nym i pro fe so rem Uni wer sy te tu
Ja giel loń skie go oraz Pierw szym Za stęp cą Pre zy den -
ta m. Kra ko wa, lecz w swo im ży ciu miał też bliż szy
kon takt z me dy cy ną ja ko Dy rek tor Szpi ta la Uni wer -
sy tec kie go w Kra ko wie w la tach 2005–2014.

Sza now ny i Dro gi Ju bi la cie, Mi strzu i Przy ja -
cie lu!

Wśród wie lu wspa nia łych osią gnięć w Two jej
dłu giej ka rie rze za wo do wej wiel ce zna czą cym
jest du że gro no uczniów, dla któ rych je steś ciągle
mi strzem i au to ry te tem. Przyj mij za tem od na szej
gro mad ki naj ser decz niej sze ży cze nia – du żo
zdro wia, jak naj wię cej za do wo le nia z ży cia i sa -
tys fak cji ze wszyst kie go, co na dal czy nisz i cze -
go już do ko na łeś. AD MULTOS ANNOS!

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

Bar dzo dzię ku ję Ko le dze Ma cie jo wi Ku li go wi
za udo stęp nie nie dwóch zdjęć z ar chi wum ro dzin -
ne go, po zo sta łe zdję cia po cho dzą z mo ich zbio rów.
Oprócz wła snej pa mię ci wy ko rzy sta łem da ne
z trzech zna ko mi tych źró deł: „Woj sko wa Aka de mia
Me dycz na - Pa mięt nik Aka de mic ki” J. Mił kow skie go,
„Pro fe so ro wie i Do cen ci Woj sko wej Aka de mii Me -
dycz nej” Cz. Je śma na i ar ty ku łu oko licz no ścio we go
W. Ko złow skie go z oka zji 40-le cia pra cy dy dak tycz -
nej pro fe so ra Ku li ga opu bli ko wa ne go w Biu le ty nie
WAM w 1994 ro ku.

P.S. Ist nie je du że praw do po do bień stwo, że
wśród czy tel ni ków „Skal pe la” znaj du je się au tor za -
miesz czo ne go ry sun ku na ta bli cy w sa li ćwi czeń
w 1972 ro ku. Z przy jem no ścią po gra tu lo wał bym mu
ta len tu i po czu cia hu mo ru, któ re to ce chy Pro fe sor
wy so ko ce ni.

Profesor Kulig ze swoimi synami. Od lewej:
Andrzej, Maciej i Bartosz

Pro fe sor Ku lig ze swo im ze spo łem, sty czeń 1986
ro ku
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Wksiąż kach, a szcze gól nie w ar ty ku łach na prze -
róż ne te ma ty, któ re jed nak czy tu ję, bar dzo so -

bie ce nię wszel kie ob ja wy ekwi li bry sty ki słow nej,
cza sa mi na miej scu, cza sa mi bez sen su, a cza sa mi
na wy rost, co świad czy o wy tę żo nej pra cy au to ra
nad so bą. Za wsze w szko le „z pol skie go” by łem nie -
zły, cze go nie moż na po wie dzieć o „ra chun kach”.
Dla te go też za nu dzam Was mo im pi sa niem, a nie
przy kła da mi za dań z ma te ma ty ki, np. z ro syj skich
zbio rów. Zno wu za la tu je „ru ską onu cą”, a to na praw -
dę by ły do bre przy kła dy. Wiem to od zna jo mych,
któ rzy je roz wią zy wa li. Na to miast je śli cho dzi o sło -
wo pi sa ne, to od lat czy tam je ze zro zu mie niem i po -
tra fię do ce nić ar tyzm. Po nie waż do te go, co pi szę,
za wsze sta ram się pod cho dzić na po waż nie, go to -
we tek sty czy tam po kil ka lub kil ka na ście ra zy, cy ze -
lu jąc je, przy każ dym czy ta niu coś się znaj dzie,
szcze gól nie przy czy ta niu na głos. Za wsze du że wra -
że nie na mnie wy wie ra ły ar ty ku ły „z gór nej pół ki”,
a bar dzo eks cy to wa ły ta kie np. „Glo sa do.” No my -
ślę so bie, ten to do pie ro po szedł po ban dzie! No
i w koń cu po sta no wi łem prze móc drze mią ce w każ -
dym z nas le ni stwo i do trzeć do sa me go ją dra, tak
jak w któ rymś z ka ba re tów Ja na Pie trza ka opi sy wał

on struk tu rę prze róż nych ko lek ty wów, „Na za kła -
dzie”, „na stocz ni” lub „na ko mi te cie”. Sa mo gę ste
dzia ła czy i to wa rzy szy to by ło „zdro we ją dro ak ty wu
ko lek ty wu”. Tu taj nie mu sia łem ucie kać się aż do ta -
kich po szu ki wań, prze wle kle nie sto wa rzy szo ny, po -
szu ka łem w in ter ne cie, wy ni ki po wy żej, jak zwy kle
strach ma wiel kie oczy, a to po pro stu głos w dys ku -
sji do któ rej na ma wia Ko le ga Ja nusz Gu daj czyk
z Kur su XXVII, p.o. Pre ze sa SA WAM. W dys ku to wa -
niu, szcze gól nie na ła mach Skal pe la mam dość dłu -
ga prze rwę, przed la ty bro ni łem i obro ni łem swo je
ra cje od no śnie li kwi da cji In sty tu tu Sto ma to lo gii
na Ko szy ko wej, o któ rą to nie go dzi wość by łem ob -
wi nia ny przez nie ży ją ce go już dr. Bog da na Ba ru ta
z Kró lew skie go Mia sta Kra ko wa. Po nie waż roz mo -
wa na sza za czę ła przy po mi nać spa cer w kie ra cie,
na pi sa łem ład ny wiersz dla Dok to ra i w ten spo sób
każ dy z nas wy szedł na swo je. Od no śnie dzia ła -
nia SA WAM, by ło mi o ty le bli skie, gdyż za czy na łem
stu dia w Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej, Na szej
Nie boszcz ce Aka de mii przy ul. Źró dło wej 42 w mie -
ście Ło dzi na Kur sie VII, wraz z nie ży ją cym już Ja -
siem Siecz kow skim, któ re go za cho wu ję w do brej
pa mię ci, ja ko za ło ży cie la SA WAM. By łem na kil ku

Chcie li ście Pol ski, no to ją ma cie,
(skum brie w to ma cie pstrąg)

(Kon stan ty Il de fons Gał czyń ski
„Skum brie w to ma cie”, 1936 r.

Trze ba ce nę swo ją znać, ko cha na,
Trze ba trzeź wo ży cie brać, ko cha na,
Trze ba wie dzieć, kie dy wstać i wyjść
Trze ba wy czuć, kie dy w szat ni,
Płaszcz po zo stał przed ostat ni,
Trze ba wstać i wyjść
I czy to już przed -ostat ni walc.

„Przed ostat ni płaszcz”
Woj ciech Mły nar ski, 1970 r.

Glo sa
• W dawnych tekstach odręczna uwaga wpisywana

między wierszami
• Naukowy komentarz do orzeczenia sądowego
• Głos w dyskusji na jakiś temat lub komentarz

wydarzenia ujęty w formę literacką
(wszyst kie te mą dro ści ze Słow ni ka PWN

prof. W. Do ro szew skie go, In ter net)

Chcie li ście??? No to ma cie!!!



Chcieliście??? No to macie!!!
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spo tka niach, ale za wsze przy oka zji, po pro stu przy -
pad ko wo tra fia łem w oko li ce zjaz du. Mi mo, że je -
stem z Kur su „jed no cy fro we go”, bar dzo do bre
okre śle nie, na pierw szych zjaz dach czu łem się jak
mło dzik, by li star si ode mnie, na sta no wi skach, z do -
rob kiem, a by li śmy za wsze wy cho wy wa ni na Źró dło -
wej w sza cun ku do star szych Ko le gów. Mi mo, że
w mię dzy cza sie zo sta łem za li czo ny do BMWSZ (Bia -
łych Ma mu tów Woj sko wej Służ by Zdro wia), ale
na szczę ście są jesz cze star sza ki star sze niż ja. Spo -
tka nia SA WAM ma ją jed nak zu peł nie in ną at mos fe -
rę niż Spę dy na sze go Kur su Cie mior ków. Też wo kół
sa mi Ko le dzy, ale jed nak ina czej.

Z wszel ką tra dy cją jest za wsze je den pro blem,
po wsta je ona przez la ta, przez dzie się cio le cia, znisz -
czyć ją mo że jed no po cią gnię cie pió ra, cho ciaż Oni
pod pi su ją się na ogół dłu go pi sem, do pió ra trze ba
do ro snąć. Od two rze nie tra dy cji by wa bar dzo trud -
ne, prze waż nie nie moż li we, trwa la ta mi, je śli coś po -
wsta nie, to już nie bę dzie to sa mo. Znaw cy mó wią,
że frak le ży do brze do pie ro w trze cim po ko le niu!
Swe go cza su by ły u nas wpro wa dza ne „no we
świec kie tra dy cje”, ale cha rak te ry zo wa ły się one
tym, że wpro wa dzo ne z szu mem w pią tek, zdy cha -
ły po ci chu we wto rek. I ty le ich by ło. Co do po my -
słu wspól nych spo tkań SA WAM i Wro cław skich,
wi dzę pro blem, ale pod sta wo wy, na sza, łódz ka tra -
dy cja Wa mow ska zo sta ła sta ran nie i bez myśl nie za -
mor do wa na. Ko le żeń stwo mło de swo ją tra dy cję
wy wo dzi naj pierw z Wro cła wia (uni tar ka, pro mo cja).
Pre ten sji o to do ni ko go nie mam, ale trud no mi po -
rów ny wać uni tar kę w ZMECH do na szych za baw
na Zdro wiu. Mi mo ca łej mo jej sym pa tii do Na szej
Nie boszcz ki i za in te re so wa nia dal szym roz wo jem
na stęp ców WAM, w tej sym pa tii bra ku je świa do mie
prze rwa nej cią gło ści. Mło dzi ab sol wen ci z Ło dzi są
in ny mi le ka rza mi, szko lo ny mi gdzie in dziej i w cał -
ko wi cie in nych wa run kach, dla nas, star szych, zu -
peł nie nie zna nych. Star szym przy słu gu je po wa ga,
tro ska o zdro wie, in ne pro ble my, po wo li zbli ża ją ce
się za koń cze nie dzia łal no ści za wo do wej. Ja kie są
pro ble my in te gra cji śro do wi ska, aż strach po my -
śleć, wiem, ja kie są przy in te gra cji Cie mior ków,
czym zaj mu ję się od lat trzy dzie stu. Or ka na ugo rze
to bet ka. Zo sta ło nas 112, la ta bie gną co raz szyb -
ciej, na to nie ma le kar stwa. Wi zy ta „star sza ków”
we Wro cła wiu, bądź „mło dzie ży” na SA WAM mo że
przy po mi nać wi zy tę u sza no wa nej, sta rej cio ci, te -
go nie wol no, te go nie ro zu miem. Al bo spo tka nie
z ko le ga mi na szych wnu cząt, obu stron ne na pię cie,
nie wy ni ka ją ce ze złej wo li któ rej kol wiek ze stron.
Jak by na spra wę nie pa trzeć, w róż nej for mie kon -
flikt po ko leń. Ale on był, na dal jest, gdyż lu dzie, któ -
rzy ro sną i uczą się obok nas, to są zu peł nie in ni

lu dzie, nie lep si ani gor si, po pro stu in ni. Gdy pra -
co wa łem po ja wi ło się u mnie dwóch Ko le gów pod -
cho rą żych, po czte ry pa ski na rę ka wie. Ser ce
za czę ło bić szyb ciej. I to uczu cie w nas jest i nie po -
zwól my, aby zga sło. Je śli cho dzi o udział „star sza -
ków” z SA WAM we wro cław skim ZMECH, to
mi mo wol nie sta je mi przed ocza mi jed na z pierw -
szych scen mo ich ulu bio nych „Przy gód dziel ne go
wo ja ka Szwej ka w woj nie świa to wej”. Je śli o mnie
cho dzi, to ro zu mu mi na ra zie w spo sób za uwa żal -
ny „nie odej mu je”, na to miast co do cho dze nia to
i ow szem, cho dzę z cho dzi kiem. Po za mor do wa niu
ar cy księ cia Fer dy nan da, co sta ło się de to na to rem
Pierw szej Woj ny Świa to wej, uli ca mi Pra gi cze skiej
ru szył tłum pra żan na stro jo nych bar dzo pa trio tycz -
nie i bar dzo bo jo wo. W pierw szym sze re gu, na wóz -
ku in wa lidz kim i wy ma chu ją cym ku lą drew nia ną
je chał Jó zef Szwejk w czap ce po lo wej, po py cha ny
przez Pa nią Mil le ro wą, je go po słu gacz kę, z któ rą
cza sa mi sy piał. Roz en tu zja zmo wa ny tłum wzno sił
bo jo we okrzy ki: „Na Bia ło gród!” – tak wte dy na zy -
wa no Bel grad. W wy ni ku tych eks ce sów Szwejk do -
stał się zu peł nie nie chcą cy w try by ma chi ny
woj sko wej, co Ja ro sław Ha szek ujął w na dal ak tu -
al nych czte rech to mach. Cho ciaż by z te go po wo du
do Wro cła wia się nie wy bio rę. Czło wiek po wo li ro bi
się nie co przy ziem ny, za wsze jed nak ży cząc in nym
dłu gich lat w do brej for mie, a ja opu ści łem na wet
ostat ni Spęd Cie mior ków, co mi się ni gdy wcze śniej
nie zda rza ło. Na każ de go przy cho dzi kie dyś ta ki
dzień, w któ rym prze sta je my grać w te ni sa. Je śli ja -
kieś wa mow w skie spo tka nie bę dzie gdzieś nie da le -
ko, a ja, mó wiąc po woj sko we mu, „bę dę się
kwa li fi ko wał do trans por tu”, to cze mu nie, za wsze
mi ło spo tkać się z ludź mi, z któ ry mi nas co łą czy ło,
lub łą czy. Prze cież Woj sko wa Aka de mia Me dycz na,
na sza Nie boszcz ka Aka de mia to na sza mło dość,
na sza na dzie ja, nasz start w praw dzi we ży cie. I te -
go nikt nie zmie ni, z pió rem, czy z dłu go pi sem, nikt
nam te go nie od bie rze. Po pro stu trzy maj my się,
czas zro bi swo je i spra wy Ja koś się sa me uło żą.
„Bo ni gdy tak ja koś nie by ło, że by ja koś nie by -
ło” – to zno wu dziel ny wo jak Szwejk. SA WAM po -
wo li zga śnie jak świe ca, nie gdyś pięk na, ale z la ta mi
co raz krót sza. Grzej my się jej cie płem, a być mo że,
po pew nym cza sie po ja wi się no wy pło mień, jesz -
cze nikt nie wie, ja ką na zwę bę dzie no sił. Nie mar -
twmy się o ca ły świat i o wszyst ko na świe cie,
głów ki na to za ma łe, ro zum ki przy krót kie. „Świa ta
nie zmie nisz, ale pa sek mo żesz” – ze gar mistrz z Ko -
szy ko wej. Tak, jak przed wie ka mi for mo wa ły się mo -
rza i lą dy, tak i tu, przy odro bi nie szczę ścia,
po wsta nie ja kieś pręż ne, a mo że na wet wy so ko -
pręż ne sto wa rzy sze nie le ka rzy woj sko wych.
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I zno wu na si na stęp cy i na stęp cy na szych na -
stęp ców bę dą wspo mi nać, ma rzyć, ba wić się.
A my, wszy scy już z raj skich ogro dów, łap czy wie bę -
dzie my za glą dać im do ta le rzy i bę dzie my dzi wić
się – czy aby ta am bro zja ja kaś do brze schło dzo na?

No ale na to wszyst ko przyj dzie czas, a pó ki co
za pra szam do wy mia ny po glą dów na za da ny te mat.
Na po waż nie, na we so ło, jak tam ko mu w du szy, nie
w płu cach, gra. Ty le wy kształ co nych pięk nych osób
płci oboj ga, nie wąt pli wie coś wy my śli, ku wiecz nej
chwa le Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej, na szej Nie -
boszcz ki Aka de mii w mie ście Ło dzi.

Ser decz nie po zdra wiam, w na dziei, że rze sze re -
for ma to rów i my śli cie li spod zna ku Esku la pa rzu cą
się hur mem, aby swe od kryw cze my śli prze le wać
na pa pier mi li me tro wy, nu to wy, czer pa ny, a na wet
„wy czer pa ny”.

Ale nie za leż nie od wy ni ków i prze my śleń pa mię -
taj cie: Ostat ni ga si świa tło!

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

M.p. 13.10 2022
w Dniu Bez Sta ni ka
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50 lat mi nę ło…
A b sol wen ci czter na ste go kur su Woj sko wej Aka -

de mii Me dycz nej mie li się spo tkać w 2021 ro -
ku, jed nak pan de mia COVID 19 unie moż li wi ła to
spo tka nie.

Oka zją do nie go mia ło być pięć dzie się cio le cie ja -
kie upły nę ło od roz po czę cia stu diów w uczel ni. Nasz
nie oce nio ny or ga ni za tor Wie sław Chu dzik za pro sił nas
do ho te lu Am ba sa dor w Ło dzi w tym ro ku, aże by ce -
le bro wać opóź nio ny ju bi le usz, któ ry zbiegł się w 45.
rocz ni cę ukoń cze nia stu diów w Aka de mii. Spo tka nie
od by ło się w dniach 6–8 paź dzier ni ka 2022 ro ku.

Każ de go z uczest ni ków bar dzo ser decz nie wi tał
go spo darz spo tka nia dr Wie sław Chu dzik wrę cza -
jąc oko licz no ścio wą ko szul kę, cy try nów kę oraz
chęt nym bi let na od by wa ją cy się w tym dniu mecz
siat ków ki ko biet w ra mach trwa ją cych Mi strzostw
Świa ta w tej dys cy pli nie.

W spo tka niu uczest ni czy ło czter dzie stu ko le gów,
któ rzy przy je cha li z róż nych stron Pol ski. Roz po czę -
ło się ono ko la cją, któ ra prze cią gnę ła się do póź -
nych go dzin noc nych; wspo mnie niom i roz mo wom
nie by ło koń ca… Ko le dzy za in te re so wa ni obej rze -
niem me czu nie co wcze śniej uda li się do Atlas Are -
ny na mecz re pre zen ta cji Pol ski i Ka na dy.

Na stęp ne go dnia – po śnia da niu au to ka rem uda -
li śmy się do Mu zeum Hi sto rii Ło dzi miesz czą ce go się
w Pa ła cu Po znań skie go. Z prze wod nicz ką obej rze li -
śmy bar dzo wie le eks po na tów i pa mią tek zwią za -
nych z bar dzo bo ga tą hi sto rią Ło dzi. Ze szcze gól nym
za in te re so wa niem ko le dzy oglą da li pa miąt ki po wy -
bit nych ło dzia nach m.in: Ar tu rze Ru bin ste inie, Mar ku
Edel ma nie i Ju lia nie Tu wi mie.

Dru gim punk tem na sze go pro gra mu by ło zwie -
dza nie obiek tów po Woj sko wej Aka de mii Me dycz -
nej przy uli cy Źró dło wej 52. Ze szcze gól nym
za in te re so wa niem obej rze li śmy blok, w któ rym
przez 6 lat da ne nam by ło miesz kać i stu dio wać.
Cie szy li śmy się, że obiekt ten jest bar dzo za dba ny,

ak tu al nie mie ści się w nim Stu dium Na uki Ję zy ków
Ob cych Woj ska Pol skie go.

Na umó wio ne wcze śniej spo tka nie nie przy był
do wód ca na sze go kur su puł kow nik Ka zi mierz Ju -
ściń ski. Te le fo nicz nie prze ka zał nam ser decz ne po -
zdro wie nia i ży cze nia. Po wo dem Je go nie obec no ści
był stan zdro wia. Pan puł kow nik roz po czął w bie żą -
cym ro ku 95. rok ży cia. Prze ka za li śmy Je mu te le fo -
nicz nie ży cze nia zdro wia i dłu gich lat ży cia.

Po prze rwie obia do wej w re stau ra cji Kau kaz na te -
re nie Ma nu fak tu ry uda li śmy się do Ko ścio ła Gar ni zo -
no we go pod we zwa niem św. Je rze go, gdzie wspól nie
z ka pe la nem tej pa ra fii mo dli li śmy się za na szych
zmar łych ko le gów oraz we wła snych in ten cjach.

Ko lej nym punk tem na sze go spo tka nia był ban -
kiet w ho te lu Am ba sa dor. W je go trak cie nasz ko le -
ga Ser giusz Bo jen ko przed sta wił mul ti me dial ną
pro jek cję z cza sów stu dio wa nia, ćwi czeń na po li go -
nach oraz z od by tych do tych czas spo tkań ko le żeń -
skich. Cza sa mi trud no by ło nam sie bie roz po znać…

W trak cie uro czy stej ko la cji wy stą pił śpie wa jąc
pie śni ne apo li tań skie bar dzo uta len to wa ny ba ry ton
Da niel Wy so kiń ski.

Czter na sty kurs był naj lep szy w ca łej hi sto rii Woj -
sko wej Aka de mii Me dycz nej. Wśród je go ab sol wen -
tów jest trzech pro fe so rów, dwóch ge ne ra łów,
kil ku dzie się ciu dok to rów na uk me dycz nych, wie lu
dy rek to rów szpi ta li i przy chod ni.

Po śnia da niu 9 paź dzier ni ka uda li śmy się do ro -
dzin nych stron.

Po sta no wi li śmy po now nie spo tkać się w 2023 ro -
ku w Ło dzi. Nasz nie oce nio ny ko le ga i or ga ni za tor
W. Chu dzik pod jął się po now nie je go or ga ni za cji.

W imie niu nas wszyst kich pra gnę ser decz nie
Jemu po dzię ko wać za wło żo ny trud i bar dzo cie ka -
wy pro gram.

Do zo ba cze nia za rok w Ło dzi.

ppłk w st. spo cz. Ma rian Bro dow ski
Ab sol went XIV kur su
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Ste fan Ba giń ski (1892–1969)
Ste fan Ba giń ski uro dził się 30 sierp nia 1892 r.

w War sza wie. Mat ka Zo fia Elż bie ta z Ro sne rów zaj -
mo wa ła się do mem, oj ciec To masz pra co wał w ap -
te ce ja ko po moc nik pro wi zo ra.

Uzy skał świa dec two ma tu ral ne w sto li cy Azer bej -
dża nu Ba ku (do kąd, w 1900 r. ro dzi ce mu sie li wy emi -
gro wać w związ ku z dzia łal no ścią po li tycz ną oj ca),
a dy plom le ka rza (cum exi mia lau de) w Wy dzia le Le -
kar skim Uni wer sy te tu w Ki jo wie, 6 kwiet nia 1916 r.
W cza sie I WŚ był młod szym or dy na to rem w szpi ta -
lu Ro syj skie go Czer wo ne go Krzy ża w Lu bli nie, na -
stęp nie w Hom lu, a z Hom la zo stał prze nie sio ny
z ca łym per so ne lem szpi tal nym do La Sey ne s/mer,
ko ło Tu lo nu we Fran cji. We wrze śniu 1917 r. po wró -
cił do Ro sji wraz z gru pą in wa li dów wo jen nych, któ -
rych prze ka zał szpi ta lom Czer wo ne go Krzy ża

w Pe tro gra dzie (Sa int Pe ters burg). Na stęp nie zo stał
urlo po wa ny, wró cił do Ba ku i przez peł ne dwa la ta
pra co wał ja ko le karz w prze my śle naf to wym u Bra ci
No bel na wy spie Pir Ał ła gi (Świę ta Wy spa). Pro wa -
dził tam, wy bu do wa ny wg wła sne go pro jek tu, szpi -
ta lik dla 20 pa cjen tów. W 1919 r. przy je chał
do War sza wy i w stycz niu 1920 r. zo stał po wo ła ny do
Woj ska Pol skie go, po cząt ko wo pra co wał w Szpi ta lu
Mo ko tow skim, a w li sto pa dzie zo stał od de le go wa ny
do Wil na. W stop niu ka pi ta na le ka rza słu żył w ba onie
za pa so wym 85. Wi leń skie go Puł ku Pie cho ty. Rów no -
cze śnie na wią zał pierw szy kon takt – ja ko wo lon ta -
riusz – z no wo pow sta ją cym Uni wer sy te tem im.
Ste fa na Ba to re go.

Z dniem 1 wrze śnia 1921 r. roz po czął ka rie rę
aka de mic ką w Ka te drze Hi sto lo gii Uni wer sy te tu
S. Ba to re go w Wil nie (kie row nik prof. dr Je rzy Sta -
ni sław Ale xan dro wicz lub Alek san dro wicz był puł -
kow ni kiem Pol skich Sił Zbroj nych, hi sto lo giem,
neu ro fi zjo lo giem). S. Ba giń ski w 1924 r. uzy skał sto -
pień dok to ra me dy cy ny na pod sta wie roz pra wy pt.
„Ba da nia do świad czal ne nad cia ła mi tłusz czo wa ty -
mi w nad ner czach ssa ków” (dy plom nr 1).

W ro ku aka de mic kim 1926/27 ko rzy sta jąc ze sty -
pen dium Rzą du Fran cu skie go prze by wał w pra cow -
ni pro fe so ra Al ber ta Po li car da w Lyonie, gdzie
za po znał się, z racz ku ją cy mi w tym okre sie, tech ni -
ka mi hi sto che micz ny mi (prof. Po li card był przez la -
ta le ka rzem woj sko wym, a na stęp nie wy kła dow cą
hi sto lo gii w Fa kul te cie Me dy cy ny i Far ma cji Uni wer -
sy te tu w Lyonie, gdzie edu ko wa li się słu cha cze Éco -
le de Santé des Armées – od po wied ni ka „naszego”

Z kart historii wojskowego
szkolnictwa medycznego, część III

Fo to gra fia z akt per so nal nych zgro ma dzo nych
w Ar chi wum Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ło dzi
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CWSan. i FWMed.), a na stęp nie u pro fe so ra Mar cel
E. Gleya (fi zjo lo ga) w Do świad czal nej Sta cji Mor -
skiej w Ba ny uls-sur-Mer w Pi re ne jach, na Wy brze żu
Mo rza Śród ziem ne go. Przed woj ną Sta cja – waż ny
wie lo pro fi lo wy ośro dek ba daw czy, ist nie ją cy
do dziś – by ła mek ką em brio lo gów eu ro pej skich
(tak że kil ku Po la ków). W tym pre sti żo wym ośrod ku
na uko wym pro wa dzo no, mię dzy in ny mi, ba da nia
em brio lo gicz ne na do god nym mo de lu do świad czal -
nym – za rod kach je żow ca.

W 1929 r. S. Ba giń ski uzy skał ve niam le gen di
i sto pień do cen ta na pod sta wie pra cy pt.: „O ko mór -
kach barw ni ko wych w szy szyn kach zwie rząt ssą -
cych i lu dzi”. Przez pe wien okres peł ni obo wiąz ki
kie row ni ka Ka te dry Hi sto lo gii, a w 1937 r. wy jeż dża
po now nie do Fran cji i u pro fe so ra A. Po li car da, tym
ra zem za po zna je się z hi sto-spek tro gra ficz ną me to -
dy ką ba dań.

Z po le ce nia swe go sze fa prof. Alek san dro wi cza
doc. Ba giń ski zo stał na uczy cie lem bio lo gii w I Gim -
na zjum Mę skim im. Kró la Zyg mun ta Au gu sta

w Wilnie („Ga bi net przy rod ni czy, za opa trzo ny w no -
wo cze sne mi kro sko py, przy cią gał mnie ja ko sie dzi -
ba wie dzy jak naj mniej dla mnie abs trak cyj nej, bo
do ty czą cych mo ich le śnych i my śliw skich prak tyk…
Zoo lo gii, bo ta ni ki, a na stęp nie bio lo gii uczył do cent
miej sco we go uni wer sy te tu, spe cja li zu ją cy się w cy -
to lo gii tj. na uce o ko mór ce. Chu dy, o żół tej ce rze,
miał w so bie zgryź li wość wą tro bia rza, ale swój
przed miot lu bił i umiał nam to prze ka zać. Za ło żył Ko -
ło Mi ło śni ków Przy ro dy, gdzie wo dzi łem prym ja ko
je den z za pa leń ców. Nie ogra ni czy łem się do ćwi -
czeń i pod ręcz ni ków, się ga łem po książ ki fa cho we.
W po ło wie me go po by tu w szko le, tj. w czwar tej kla -
sie, wy gło si łem swój pierw szy od czyt o do bo rze ga -
tun ków i Dar wi nie”.

Czesław Miłosz „Rodzinna Europa”,
Wydawnictwo Literackie Kraków, 2001, str. 83).

W związ ku z wy jaz dem prof. Alek san dro wi cza
do Lwo wa i ob ję ciem sta no wi ska kie row ni ka Ka te -
dry Hi sto lo gii w Aka de mii Me dy cy ny We te ry na ryj -
nej, S. Ba giń ski obej mu je kie row nic two ka te dry
w Wil nie, a kie dy prof. Alek san dro wicz zo stał po wo -
ła ny na sta no wi sko vi ce – mi ni stra w Mi ni ster stwie
Wy znań Re li gij nych i Oświe ce nia Pu blicz ne go
(1937–1938) doc. Ba giń ski wy jeż dża do Lwo wa
i w la tach 1937–1939 kie ru je Ka te drą Hi sto lo gii Aka -
de mii Me dy cy ny We te ry na ryj nej.

W czerw cu 1939 r. po wra ca do Wil na i już w sierp -
niu 1939 r. zo sta je po wo ła ny do 1. Ba ta lio nu Mar szo -
we go („swo je go ba onu”) 86. Ko weń skie go Puł ku
Pie cho ty. Na fron cie z Niem ca mi zo sta je dwu krot nie
po waż nie ran ny (pierw szy raz już 1 wrze śnia pod Piotr -
ko wem, a dru gi wkrót ce pod Su le jo wem). Z czę ścią
swo ich sa ni ta riu szy do cie ra do Brze ścia n/Bu giem,
gdzie w li sto pa dzie 1939 r. zo sta je zde mo bi li zo wa ny.

Po re ha bi li ta cji po wra ca na sta no wi sko ad -
iunkt – do cent w Ka te drze Hi sto lo gii Uni wer sy te tu
S. Ba to re go i peł ni obo wiąz ki do 15 grud nia 1939 r.
tj. dnia za mknię cia uczel ni przez fa szy stow skie wła -
dze li tew skie.

Po wkro cze niu Ar mii Czer wo nej na Li twę pra co -
wał ja ko le karz oraz dwu krot nie był dy rek to rem In -
sty tu tu Prze ciw gruź li cze go w Wil nie (I/1940 – V/1942
i VII/1944 – V/1945).

17 lu te go 1945 r. S. Ba giń ski przy jeż dża do Bia -
łe go sto ku, skąd z rąk wo je wo dy J. Szta chel skie go
(lo kal ne go przed sta wi cie la Rzą du) otrzy mał skie ro -
wa nie do Ło dzi. Do Ło dzi do cie ra w mar cu wraz
z pro fe so ra mi Uni wer sy te tu Wi leń skie go (Emil Ley -
ko – far ma ko log, Fran ci szek Ve nu let – pa to fi zjo log)
oraz swo imi naj bliż szy mi współ pra cow ni ka -
mi. I przy stę pu je, w ra mach Uni wer sy te tu Łódz kie -
go, do or ga ni za cji po wie rzo nej mu Ka te dry
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Hi sto lo gii i Em brio lo gii (for mal nie od ro ku aka de -
mic kie go 1945/46).

W pra cach or ga ni za cyj nych uczest ni czy Bro ni -
sła wa Ko no pac ka za trud nio na przez kil ka mie się cy
w ka te drze.

W gro nie naj bliż szych współ pra cow ni ków pro fe -
so ra by ła tak że do cent He le na Le wiń ska, któ ra na -
stęp nie ob ję ła Ka te drę Hi sto lo gii i Em brio lo gii
Aka de mii Me dycz nej w Bia łym sto ku.

W 1946 r. zo sta je pro fe so rem nad zwy czaj nym,
a w 1949 pro fe so rem zwy czaj nym. Od 1949 r. był
człon kiem ko re spon den tem Pol skiej Aka de mii
Umie jęt no ści oraz człon kiem L” As so cia tion des
Ana to mi stes.

W la tach pięć dzie sią tych zo stał po wo ła ny na rze -
czo znaw cę Cen tral nej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej dla
Pra cow ni ków Na uki.

W Uni wer sy te cie Łódz kim, a na stęp nie Aka de mii
Me dycz nej prof. Ba giń ski peł nił funk cje: se kre ta rza
Ra dy Wy dzia łu (1945–1946), pro dzie ka na (1946–
1948) i dzie ka na Wy dzia łu Le kar skie go (1948–1958).

Z funk cji dzie ka na zre zy gno wał w związ ku z po gar -
sza ją cym się sta nem zdro wia. Był lu bia ny i życz li wy
dla stu den tów, co w pew nym sen sie ilu stru je ka ry ka -
tu ra prof. Lesz ka Woź nia ka (au to ra se tek ka ry ka tur,
pa to mor fo lo ga, rek to ra Aka de mii Me dycz nej/Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go w Ło dzi la tach 1981–1987).

In au gu ra cja ro ku aka de mic kie go 1956/57 w Aka -
de mii Me dycz nej od by ła się 1 paź dzier ni ka w Fil har -
mo nii Łódz kiej, or ga ni za to rem uro czy sto ści
i pro wa dzą cym był dzie kan prof. Ba giń ski. Na za jutrz
w łódz kim dzien ni ku „Gło sie Ro bot ni czym” na pierw -
szej stro nie zna la zło się zdję cie z ak tu im ma try ku la -
cji. Przed sta wia ono de le ga cję stu den tów cy wil nych
AM i pod cho rą żych Fa kul te tu Woj sko wo Me dycz ne -
go. Wszy scy są umun du ro wa ni, ko le żan ki i ko le dzy
w mun du rach ZMP (gra na to we spód nicz ki, zie lo ne

Inauguracyjne posiedzenie Rady Wydziału
Lekarskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy
z prawej rektor UŁ prof. T. Kotarbiński,
prof. S. Bagiński drugi z lewej

Najbliżsi współpracownicy profesora – doc. dr
med. Helena Lewińska i dr n. wet. Julian
Hajdukiewicz – adiunkt. Lata pięćdziesiąte XX w.
Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości profesora
Jana Chodynickiego

Stefan Bagiński – dziekan Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1948–1958



blu zy i czer wo ne kra wa ty), my w su kien nych, nie wy -
god nych mun du rach (gra na to we spodnie z czer wo -
ny mi lam pa sa mi, zie lo ne blu zy za pi na ne pod szy ję,
brą zo wy pas). By łem w czte ro oso bo wej gru pie pod -
cho rą żych, na pierw szym pla nie nie ży ją cy już
podch. Hen ryk Racz kow ski. Dzie ka no wi to wa rzy szy
pro dzie kan ds. sto ma to lo gii prof. dr med. Ta de usz
Wa si lew ski (w tle). NN oso ba po le wej.

Prof. Ba giń ski jest au to rem 127 prac oraz 10 rę -
ko pi sów (w tym pod ręcz ni ka hi sto lo gii cz. I. „Hi sto -
lo gia ogól na”), któ re spło nę ły w 1944 r. w Wil nie.
Le szek Cie ciu ra we wspo mnie niu po śmiert nym
o prof. Ba giń skim spo rzą dził, po dzi wu god ny, peł -
ny wy kaz pu bli ka cji (łącz nie z ar ty ku ła mi pra so wy -
mi) w chro no lo gicz nym ukła dzie od 1925 do 1969 r.

W bo ga tym do rob ku na uko wym na wy róż nie nie
za słu gu ją: ba da nia hi sto che micz ne tłusz czów
i tłusz czow ców (ba da nia nad li pa zą w żo łąd ku
szczu pa ka roz po czął ja ko stu dent, ale z po cząt kiem
I WŚ prze rwał je, gdyż zo stał skie ro wa ny, ja ko pod -
le karz, do szpi ta li woj sko wych), pra ce nad tkan ką
gle jo wą, hi sto fi zjo lo gią ukła du sia tecz ko wo-śród -
błon ko we go, lo ka li za cją skład ni ków nie orga nicz -
nych w ko mór kach.

S. Ba giń ski był twór cą teo rii kam bium tkan ko we -
go za kła da ją cej, iż w na rzą dach znaj du ją się ko mór -
ki speł nia ją ce ro lę współ cze snych ko mó rek
ma cie rzy stych (przy kła do wo: na skór ko we, je li to we,
ner wo we ko mór ki kam bial ne). Pra ca pt.: „Précis de
la théorie cam bium du tis su ani mal” zo sta ła opu bli -
ko wa na w Ar chi vum hi sto lo gi cum ja po ni cum
(1966, 27, 77–80). W bo ga tej współ cze snej li te ra tu -
rze do ty czą cej stem cells nie zna la złem od nie sie nia
to tej pio nier skiej pu bli ka cji S. Ba giń skie go,
nad czym, ja ko uczeń pro fe so ra ubo le wam. Wy kła -
da jąc o ko mór kach ma cie rzy stych za wsze mó wię

o od kry ciu pro fe so ra, do da jąc osią gnie cia pol skich
na ukow ców nad stem cells, w tym pro fe so rów
z „wa mow skim” ro do wo dem.

Stefan Ba giń ski wraz z cór ką Ire ną Bor suk opi -
sał wcze sny za ro dek z cią ży ja jo wo do wej. Em brio -
log pro fe sor Ro nan O’Ra hil ly w swo jej ko lek cji
naj wcze śniej szych za rod ków ludz kich, opi sa nych
w hi sto rii em brio lo gii, za kwa li fi ko wał ten za ro dek
do sta dium dzie wią te go (ja ko jed ne go z naj wcze -
śniej szych z po zna nych i ko lek cjo no wa nych w mu -
zeum em brio lo gicz nym).

Ste fan Ba giń ski jest au to rem pod ręcz ni ka „Zarys
em brio lo gii czło wie ka” wy da ne go przez Pań stwo wy
Za kład Wy daw nictw Le kar skich (PZWL).
We „Wstępie” do pierw sze go wy da nia z 1952 r. na -
wią zał do osią gnięć Ły sen ki ta kim, za wi łym i nie zro -
zu mia łym wy wo dem”… Do wo dem praw dzi wo ści
po wyż sze go są do świad cze nia, w któ rych z po ło wy
po dzie lo nej ko mór ki ja jo wej – z jed ne go bla sto me -
ru – po wsta wa ły pra wi dło we ustro je, je że li zo sta ły
za cho wa ne swo iste wa run ki roz wo jo we, swo ista
prze mia na ma te rii, czy li jak mó wi Ły sen ko: We -
wnętrz ne prze ci wień stwo mie dzy dwie ma ze spo lo -
ny mi, ale sto sun ko wo róż ny mi ko mór ka mi
płcio wy mi, sta no wi pod sta wę po wsta wa nia
i wzmoc nie nia we wnętrz nej ener gii ży cio wej, wła ści -
wo ści prze kształ ca nia się i prze obra ża nia (Agro bio -
lo gia), bo wiem we dług Drie scha roz wój jest
ewo lu cją epi ge ne tycz ną”. Dru gie wy da nie pod ręcz -
ni ka uka za ło się w 1956 r. i w nim au tor w „Przed -
mo wie” tak że na wią zał do osią gnięć na uki
ra dziec kiej pi sząc: „Au tor sta rał się – w gra ni cach
obec nych moż li wo ści – sto so wać me to dy kę dia lek -
ty ki mark si stow skiej na wią zu jąc do em brio lo gii ewo -
lu cyj nej, sze ro ko krze wią cej się w Związ ku
Ra dziec kim”. W cza sach sta li now skich au to rzy ksią -
żek (a tak że ar ty ku łów na uko wych) by li zo bo wią za -
ni do, za ka mu flo wa nej choć by, po chwa ły
„osią gnięć” na uki ra dziec kiej, w in nym przy pad ku
książ ki (ar ty ku łu) po pro stu nie dru ko wa no.

S. Ba giń ski jest tak że au to rem po ży tecz ne go
pod ręcz ni ka me to dycz ne go tech ni ki hi sto lo gicz nej,
a tak że in nych po zy cji książ ko wych: „Ta jem ni ce
ludz kie go mó zgu” ze współ au tor stwem łódz kie go
psy chia try dr. J. Po go rzel skie go i „Kra jo we ro śli ny
tru ją ce” – współ au tor prof. far ma cji J. Mow szo wicz.

Prof. Ba giń ski był opie ku nem dwóch ha bi li ta cji
oraz pro mo to rem sied miu dok to rów. Kil ku człon ków
Stu denc kie go Ko ła Na uko we go z cza sów prof. Ba -
giń skie go zo sta ło pro fe so ra mi po Je go śmier ci
(śp. Wal de mar For tak, śp. Mi chał Ka ra sek, a za gra -
ni cą w Ho lan dii: śp. Ry szard Bil ski – chi rurg i Ste -
fan Skot nic ki – kar dio chi rurg z Nij me gen).

Pro fe sor re cen zo wał mój dok to rat.

Uroczysty moment immatrykulacji w czasie
inauguracji nowego roku akademickiego
w Akademii Medycznej
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Z dniem 1 paź dzier ni ka 1962 r. prze szedł na eme -
ry tu rę i de cy zją Mi ni stra Zdro wia Je rze go Szta chel -
skie go otrzy mał eme ry tu rę spe cjal ną (4500 zł).

Nie zwy kle bo ga ta jest kar ta dzia łal no ści spo łecz -
nej Pro fe so ra. Już w 1925 r. roz po czął współ pra cę
z Wi leń skim To wa rzy stwem Prze ciw gruź li czym,
a tak że w Wil nie (w m. Bez da ny) zor ga ni zo wał Opie -
kę Le kar ską nad Mat ką i Dziec kiem.

Pro fe sor był:
• członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa

Histochemików i Cytochemików
• założycielem i pierwszym przewodniczącym

Wydziału IV Nauk Medycznych przy Łódzkim
Towarzystwie Naukowym (1949–1960) oraz
wiceprezesem Łódzkiego Towarzystwa
Naukowego (1960–1962). Przy ŁTN założył
czasopismo Folia Medica Lodziensia, którego
wieloletnim redaktorem był prof. hab. med.
Wacław Markret, internista, przyjaciel profesora
i także jeden z pierwszych etatowych
profesorów WAM

• przewodniczącym Komisji Nauk Lekarskich
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

• przewodniczącym Komitetu Przeciwgruźliczego
Dzielnicy Łódź – Śródmieście

• przewodniczącym OŁ Towarzystwa
Świadomego Macierzyństwa

• przewodniczącym Towarzystwa Kultury
Moralnej w Łodzi

• prezesem Komitetu Wojewódzkiego
Stronnictwa Demokratycznego (1950–1958)

• przewodniczącym Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej przy wyższych uczelniach
łódzkich oraz członkiem prezydium Zarządu
Głównego TPPR.
Po sia dał licz ne od zna cze nia w tym Krzyż Ofi cer -

ski OOP (1950) i Krzyż Ko man dor ski OOP (1957),
Medal X-le cia Pol ski Lu do wej, Ho no ro wą Od zna kę
m. Ło dzi, od zna kę „Za Wzo ro wą Pra cę w Służ bie
Zdro wia”, od zna kę „Za słu żo ne go Po pu la ry za to ra
Wie dzy” TWP.

Pro fe sor Ba giń ski był rzecz ni kiem po wsta nia
Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej. Uczest ni czył
w pra cach spe cjal nej ko mi sji po wo ła nej ds. or ga ni -
za cyj nych, a po po wsta niu uczel ni woj sko wej ob jął
sta no wi sko sze fa Ka te dry Hi sto lo gii i Em brio lo gii
(od 1958 do 1963 r., „ba zą” ka te dry był Za kład Hi -
sto lo gii i Em brio lo gii AM przy ul. Na ru to wi cza 60).

We wsi Ro sa nów k/Zgie rza miał w le sie do mek
let ni sko wy, gdzie chęt nie wy po czy wał.

Wy kła dy z hi sto lo gii i em brio lo gii w cza sach
FWMed. od by wa ły się ra zem ze stu den ta mi Wy dzia łu
Le kar skie go AM w sa li wy kła do wej Ana to mi cum
przy uli cy Na ru to wi cza 60 (nb. sa la ta do dzi siaj,

nieznacznie zmo der ni zo wa nia, słu ży wy kła dom, cho -
ciaż za kła dów ana to mii, hi sto lo gii, far ma ko lo gii, pa to -
fi zjo lo gii, od kil ku lat, nie ma w tym hi sto rycz nym
miej scu) i mia ły swój ści sły sce na riusz. Naj pierw
wcho dził do sa li pan Jó zef Wo łej szo – woź ny Za kła du
i za wie szał du że ta bli ce, na stęp nie wkra cza li w ści śle
prze strze ga nej ko lej no ści, pa nie ad iunkt, asy sten ci
oraz stu den ci – człon ko wie Stu denc kie go Ko ła Na uko -
we go, zwa ni „Ko la rza mi”, a na koń cu pro fe sor w wy -
kroch ma lo nym bia łym far tu chu, czę sto w musz ce.

Raz w ro ku w kar na wa le w bi blio te ce Za kła du
od by wa ło się „świę to koł du no we”. Ran kiem te go
dnia, woź ny, wyż. wym. J. Wo łej szo, na miej sco wym
ryn ku ku po wał ba ra ni nę, a je go mał żon ka pa ni Emi -
lia (pań stwo Wo łej szo wie przy je cha li do Ło dzi z Wil -
na ra zem z pro fe so rem, za miesz ka li w bu dyn ku
na za ple czu Ana to mi cum i pra co wa li w Za kła dzie,
aż do eme ry tu ry) przy rzą dza ła cia sto i na dzie nie.
Na to miast pan Al fons An drasz – eta to wy ry sow nik
i au tor zna ko mi tych mi nia tu ro wych ry sun ków oraz
plansz, przez la ta słu żą cych dy dak ty ce, przy uży ciu
dłu giej przy kład ni cy pre cy zyj nie kro ił cia sto i ra zem
z pa nia mi la bo rant ka mi za wi jał w ma łe koł du ny.
Przy wspól nym sto le, w iście fa mi lij nej at mos fe rze,
nie któ rzy co młod si asy sten ci po tra fi li zjeść po kil -
ka dzie siąt sztuk tych zna ko mi to ści.

Pro fe sor ja ko eme ryt miał w Za kła dzie swój po -
kój do któ re go za glą dał od cza su do cza su, a ja czu -
łem się za szczy co ny spo ra dycz nym za pro sze niem.
Pew ne go ra zu po da ro wał mi kom plet pre pa ra tów hi -
sto lo gicz nych. Po cho dzi ły z Wil na, by ły zna ko mi tej
ja ko ści (cien kie szkieł ka, cien kie skraw ki, in ten syw -
ny ko lor he ma tok sy li ny i eozy ny, ka li gra ficz ny opis)
i słu ży ły mi przez la ta (wy po ży cza łem je do prze glą -
dów przed eg za mi na cyj nych). Ale za gi nę ły w nie zna -
nych oko licz no ściach, a prze cież trak to wa łem je
nie mal jak re li kwie. Ubo le wam tak że, jesz cze bar -
dziej i z te go po wo du, iż do no wych po miesz czeń
Za kła du w obiek cie przy ul. Że li gow skie go nie po -
zwo lo no prze nieść za so bów bi blio tecz nych z Na ru -
to wi cza (a by ły tam cen ne po zy cje przy wie zio ne
z Wil na i te na gro ma dzo ne przez dzie się cio le cia
dzia łal no ści Za kła du po woj nie – bo ga ta, cen na hi -
sto ria tej jak że za słu żo nej pla ców ki na uko wo-dy dak -
tycz nej Ło dzi).

Prof. S. Ba giń ski zmarł 26 paź dzier ni ka 1969 r.
z po wo du uda ru mó zgo we go, w Kli ni ce La ryn go lo -
gicz nej WAM. Spo czy wa na Cmen ta rzu Woj sko wym
na łódz kich Do łach.

Mał żon ka Ol ga Ma ria z do mu Ste fa no wi czów na
nie pra co wa ła za wo do wo. Pań stwo Ba giń scy mie li
jed no dziec ko. Cór ka Ire na Bor suk (mał żon ka płk.
prof. dr. med. Jó ze fa Bor su ka kie row ni ka Kli ni ki La -
ryn go lo gicz nej i dzie ka na WAM), by ła le ka rzem
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Śp.
lek. Zbigniew Przybysz

1.10.1961–24.07.2022

Śp.
lek. dent. Bernard Hryncewicz

21.08.1935–29.04.2022

Panu
płk. lek. Krzysztofowi STOŁOWSKIEMU,

Jego Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

oraz słowa wsparcia i otuchy
w trudnych chwilach z powodu śmierci

Rodziców
składają żołnierze i pracownicy

resortu obrony narodowej
Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie.

Śp.
lek. Andrzej Płaszczak

17.09.1952–19.09.2022

Śp.
lek. Janusz Sokół
27.06.1946–17.10.2021
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i wie lo let nim ad iunk tem w Ka te drze Hi sto lo gii i Em -
brio lo gii AM w Ło dzi. Z dwóch wnu ków star szy
Krzysz tof Bor suk – ab sol went Po li tech ni ki Łódz kiej
zmarł w 2021 r. Ppłk w st. spocz. lek. Le szek Bor -
suk ukoń czył WAM (kurs VIII, „Cie mior ki”), miesz ka
z ro dzi ną w War sza wie. W ro dzi nie są trzy pra -
wnucz ki i je den pra wnuk.

Je den z dwóch bra ci pro fe so ra – Ry szard zgi nął
w Ba ku cza sie Re wo lu cji Paź dzier ni ko wej.

płk w st. spocz. Hieronim Bartel
emerytowany profesor w Zakładzie Histologii

i Embriologii Katedry Anatomii i Embriologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Źró dła:
• Akta osobowe prof. S. Bagińskiego z Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
• Bartel H. Nasi Założyciele. Biogramy oraz wspomnienia o członkach Komitetu Założycielskiego

Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Via Medica, Gdańsk 2017, 16–19.
• Cieciura L. Wspomnienie pośmiertne o prof. dr. n. med. Stefanie Bagińskim (1892–1969). Biuletyn

WAM 1970, 13, 1, 25–32.
• Fortak W. Jubileusz 50 – lecia pracy lekarskiej i naukowej prof. dr med. Stefana Bagińskiego.

Folia Morphologica 1966, 25, 4, 503–506.



Ko le żan ki i Ko le dzy.
Przy po mi na my, że zgod nie z uchwa ła mi pod ję ty mi przez: XXXVI Spra woz daw czo -Wy bor czy

Zjazd Lekarzy Woj sko wej Izby Le kar skiej z dn. 17.03.2018 r. (Uchwa ła nr 13/18/VIII) i XL Spra -
woz daw czo -Wy bor czy Zjazd Le ka rzy Woj sko wej Izby Le kar skiej z dn. 18.03.2022 r. (Uchwa ła
nr 30/22/IX) ist nie je moż li wość do fi nan so wa nia kształ ce nia po dy plo mo we go i do sko na le nia za -
wo do we go le ka rzy i le ka rzy den ty stów, człon ków Woj sko wej Izby Le kar skiej oraz pod mio tów
upraw nio nych do ich pro wa dze nia, a tak że wspar cia fi nan so we go okre ślo nych wy da rzeń.

Do fi nan so wa nie do ty czą ce kształ ce nia po dy plo mo we go jak i do sko na le nia za wo do we go obej -
mu je: uczest nic two w kur sach, kon fe ren cjach, zjaz dach, sym po zjach i in nych formach pod wyż -
sza nia kwa li fi ka cji, rów nież w try bie e -le ar nin go wym. Fi nan so wa nie do ty czy tak że za miesz cza niu
pu bli ka cji w fa cho wych cza so pi smach kra jo wych jak i za gra nicz nych, a tak że za kup po mo cy na -
uko wych słu żą cych do kształ ce nia i do sko na le nia za wo do we go. Do fi nan so wa nie udzie lo ne le -
ka rzo wi nie mo że prze kro czyć kwo ty 4000 zł w okre sie cy klu czte ro let nie go (okres 2022–2025),
przy czym w jed nym ro ku nie mo że prze kro czyć 2000 zł.

Wszyst kie in for ma cje na ww. te mat znaj du ją się na stro nie WIL (www.woj sko wa -il.org.pl)
w zakładce Ko mi sja Kształ ce nia i Do sko na le nia Za wo do we go. Nie zbęd nych in for ma cji udzie la
tak że pra cow nik biu ra, nr te le fo nu 22 346 25 72.

Wspar cie fi nan so we obej mu je: za po mo gi lo so we (in dy wi du al ne zda rze nia lo so we, klę ski
ży wio ło we, dłu go trwa ła cho ro ba lub śmierć człon ka WIL, le cze nie sa na to ryj ne, do fi nan so wa -
nie le cze nia), na gro dę pre ze sa WIL dla co rocz ne go ab sol wen ta z naj lep szą śred nią ocen
z okre su stu diów, wspar cie spo tkań ko le żeń skich, udział w im pre zach spor to wych.

Woj sko wa Izba Le kar ska ofe ru je rów nież, w ra mach skład ki, ubez pie cze nie od od po wie dzial -
no ści za wo do wej, obo wiąz ko we jak i do bro wol ne. In for ma cja o ubez pie cze niu znaj du je się
na stro nie WIL, jak i na II okład ce obec ne go biu le ty nu.

Fi na li zu je my umo wę w spra wie do radz twa praw ne go.

O wszyst kich no wych wspar ciach fi nan so wych bę dzie my in for mo wać.
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