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I ha ve a dre am…
Ta ki mi sło wa mi za po wie dział

swo je dal sze dzia ła nia Mar tin Lu -
ther King w słyn nym prze mó wie -
niu po za koń czo nym Mar szu
na Wa szyng ton. Ja też mam ta kie
ma rze nie, by przy jed nym sto le
za sie dli wresz cie wszy scy opo -
nen ci i prze sta li się kłó cić, a wzię li
się wspól nie do dal szej pra cy.

Ale to nie je dy ne ma rze nie…
drugie, mo że na wet bar dziej istot ne,
to wiel kie spo tka nie ab sol wen tów
nie ist nie ją cej uczel ni i choć, de fac to,
wy pro wa dze nie sztan da ru WAM-u
do Mu zeum Woj ska Pol skie go na -
stą pi ło w ro ku 2002 i pierw szy rocz -
nik no wo po wsta łe go Uni wer sy te tu
Me dycz ne go w Ło dzi za czął na -

ukę 1.10.2002, to ta ki wła ści wy ko -
niec uczel ni wy padł w ro ku 2003
po za koń cze niu te go pierw sze go
wspól ne go jesz cze ro ku (Usta wa
z dnia 27 lip ca 2002 r. o utwo rze niu
Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ło -
dzi – Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1184).
Mi ja do kład nie 20 lat i wi dać z tej
per spek ty wy błęd ne za ło że nie li -
kwi da cji szkol nic twa me dycz ne go
woj sko we go w na szym kra ju… ale
to już by ło. Mi ja rów nież 65 rocz ni -
ca po wo ła nia do ży cia Woj sko wej
Aka de mii Me dycz nej, mo że więc
war to, wy ko rzy stu jąc ja kiś du ży
obiekt, bo jed nak jest nas jesz cze
wie lu, a chy ba chęć spo tka nia też
by ła by du ża, by to ma rze nie spró -
bo wać zre ali zo wać. Ja ko Pre zes
mam nie ogra ni czo ne moż li wo ści
kon tak tu z Wa mi po przez re jestr le -
ka rzy, a tak że przez wła śnie nasz
biu le tyn „Skal pel” oraz stro nę in ter -
ne to wą Woj sko wej Izby Le kar skiej,
więc mo że do łą czy my in for ma cję
o po ten cjal nej ak ce sji po przez te
me dia? Jesz cze to prze my śli my
w więk szym gro nie Ra dy Le kar skiej
WIL. Na sze młod sze po ko le nie, już
po in nych wy dzia łach, uczel niach
i ko le giach, bę dzie rów nież mia ło
szan sę spo tka nia je śli wy ra zi ta ką
chęć, tyl ko mu szą ja koś roz wią zać
pro blem da ty?

Pod wyż sze nie skład ki i jed no -
cześ nie ob ni że nie wie ku zwol nie -
nia z jej opła ca nia to głów ne
ele men ty uchwa ły Na czel nej Ra -
dy le kar skiej jesz cze w sta rym ro -
ku i przy szłość przez naj bliż sze
la ta, czy ste ty czy nie ste ty, to każ -
dy oce ni po swo je mu. U nas,
od no we go ro ku wpro wa dzi my
ca ło do bo wą opie ką praw ną
do ist nie ją ce go już bez płat ne go
OC obo wiąz ko we go, spró bu je my
wy ne go cjo wać do bre wa run ki za -
wie ra nia umów na ko rzy sta nie
z sie ci spor to wych obiek tów
w Pol sce, ulep szy my funk cjo nal -
ność stro ny in ter ne to wej i za koń -
czy my pro ces ada pto wa nia
za ku pio nej sie dzi by na na sze po -
trze by. Wciąż oczy wi ście cze ka -
my na Wa sze pro po zy cje udzia łu
sa mo rzą du w le kar skim ży ciu,
choć nie na pły wa ją one mi mo
gło śnych obiet nic.

Na za koń cze nie, ży cząc Wam
i so bie sa me mu – ab so lut nie uda -
ne go ko lej ne go ro ku, po że gnam
się sen ten cją Kon fu cju sza:

Bra kiem od wa gi jest wie dzieć,
co pra we, lecz te go nie czy nić.

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

Szpalta Prezesa

Komunikat dotyczący
Zjazdu Lekarzy Delegatów WIL 

Zgodnie z uchwałą RL WIL nr 557/22/IX z dnia 25 listopada 2022 r.
„W sprawie zwołania XLI Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Delegatów

Wojskowej Izby Lekarskiej”

zjazd odbędzie się w dniu 24 marca 2023 roku.

Miejscem zjazdu będzie Double Tree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw
mieszczący się w Warszawie przy ul. Skalnicowej 21.

Szczegółowe informacje delegaci otrzymają w terminie późniejszym.



2 Skalpel” 2/2023

WOJSKOWA IZBA LEKARSKA
(www.wojskowa-il.org.pl)

Prezes RL WIL: ppłk rez. lek. Artur Płachta

Wiceprezesi RL WIL: ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk
ppłk rez. dr hab n. med. Mariusz Goniewicz
płk rez. dr n. med. Piotr Jamrozik

Sekretarz WIL: płk rez. dr n. med. Stefan Antosiewicz

Zastępca Sekretarza WIL: płk rez. dr hab. n. med. Grzegorz Kade

Skarbnik WIL: ppłk lek. dent. Remigiusz Budziłło

Rzecznik
Odpowiedzialności
Zawodowej:

płk dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz

Przewodniczący Sądu
Lekarskiego WIL:

ppłk. rez. dr n. med. Jerzy Aleksandrowicz

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej:

mjr rez. lek. dent. Dariusz Myśliński

Przewodniczący Komisji
Wyborczej:

ppłk rez. lek. dent. Marzena Mokwa-Krupowies

BIURO WIL
Dyrektor Biura Edyta Klimkiewicz tel. 22 346 25 77

Sekretariat Danuta Foltyńska tel. 22 621 04 93
fax 22 621 12 11

Rejestr lekarzy Anna Mroczek tel. 22 346 25 70

Praktyki lekarskie Paulina Ciecierska tel. 22 346 25 71

Kształcenie Anna Mroczek tel. 22 346 25 72

Biuro Rzecznika
Odpowiedzialności
Zawodowej

Małgorzata Mazur tel. 22 346 25 73

Biuro Sądu Lekarskiego Bogdan Sieradzki tel. 793 830 361
Krzysztof Drewniacki tel. 22 346 25 74

Główna księgowa Katarzyna Kowalczyńska tel. 22 346 25 76

Składki członkowskie Katarzyna Kowalczyńska tel. 22 346 25 76

Spis treści
Szpalta Prezesa ................................................................................. 1
Wykaz podjętych uchwał WIL ............................................................ 3
Pismo Prezesa Rady Lekarskiej WIL do Ministra Obrony
Narodowej .......................................................................................... 6
Nie pytaj co Izba może zrobić dla Ciebie, zapytaj co możesz
zrobić dla Izby .................................................................................... 8
Symbol nowego pokolenia podchorążych, czyli historia
pewnego piekarnika ........................................................................ 10
Wina konwencjonalne i niekonwencjonalne, organiczne,
ekologiczne, z zrównoważonych upraw, biodynamiczne,
naturalne .......................................................................................... 16
Z kart historii wojskowego szkolnictwa medycznego, część IV ...... 19
Zachowajmy w naszej pamięci ........................................................ 26

Jerzy Kamiński 14.02.1929–4.12.2022 ....................................... 26
mjr lek. Zdzisław Matwiejczyk 16.12.1946–04.09.2022 ............. 27

SKALPEL
nr 2/2023

WYDAWCA:
Wojskowa Izba Lekarska
02-625 Warszawa
ul. Jana Pawła Woronicza 15

e-mail: wojsko@hipokrates.org
www.wojskowa-il.org.pl
tel. 22 621 04 93
fax 22 621 12 11

Konto WIL:
PKO BP S.A., IX O/Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Redaktor naczelny:
Jacek Woszczyk
redakcjaskalpela@gmail.com
tel. 602 702 038

Redakcja Skalpela:
redakcjaskalpela@gmail.com

Rada redakcyjna:
Artur Płachta
Stanisław Żmuda
Jerzy Aleksandrowicz
Mirosław Dziekiewicz

Kolegium redakcyjne:
Jacek Woszczyk
Stefan Antosiewicz
Witold Bryl
Kazimierz Janicki
Krzysztof Kopociński

Opracowanie graficzne,
skład, łamanie i druk: 

www.LMPromotion.pl
Tel. 663 664 440
e-mail: biuro@LMPromotion.pl

Nakład: 4030 egz.
ISSN 1230–493x

Redakcja zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian
redakcyjnych w nadsyłanych
tekstach.
Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść listów
do redakcji, ogłoszeń i reklam.



Wojskowa Izba Lekarska

Skalpel” 2/2023 3

Wykaz podjętych uchwał WIL:

Nr i rodzaj posiedzenia Nr uchwały Data posiedzenia Uchwała w sprawie

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 569 22/IX 16 grudnia 2022

w sprawie dokonania wpisu
do Rejestru Podmiotów

Wykonujących Działalność
Leczniczą

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 570 22/IX 16 grudnia 2022

w sprawie dokonania wpisu
do Rejestru Podmiotów

Wykonujących Działalność
Leczniczą

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 571 22/IX 16 grudnia 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z Rejestru Podmiotów Wykonujących

Działalność Leczniczą

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 572 22/IX 16 grudnia 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z Rejestru Podmiotów Wykonujących

Działalność Leczniczą

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 573 22/IX 16 grudnia 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z Rejestru Podmiotów Wykonujących

Działalność Leczniczą

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 574 22/IX 16 grudnia 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z Rejestru Podmiotów Wykonujących

Działalność Leczniczą

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 575 22/IX 16 grudnia 2022

w sprawie wykreślenia wpisu
z Rejestru Podmiotów Wykonujących

Działalność Leczniczą

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 576 22/IX 16 grudnia 2022 w sprawie uchylenia Uchwały Rady

Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 577 22/IX 16 grudnia 2022 zwrot kosztów uczestnictwa w kursie

doskonalącym

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 578 22/IX 16 grudnia 2022 zwrot kosztów uczestnictwa

w konferencji

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 579 22/IX 16 grudnia 2022

zwrot kosztów uczestnictwa w kursie
doskonalącym oraz zakupu pomocy

naukowych (2 wnioski)

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 580 22/IX 16 grudnia 2022 zwrot kosztów zakupu pomocy

naukowych

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 581 22/IX 16 grudnia 2022 dofinansowania uczestnictwa

w kursie doskonalącym
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Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 582 22/IX 16 grudnia 2022 zwrot kosztów zakupu pomocy

naukowych

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 583 22/IX 16 grudnia 2022 dofinansowania uczestnictwa

w kursie doskonalącym

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 584 22/IX 16 grudnia 2022 dofinansowania uczestnictwa

w kursie doskonalącym

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 585 22/IX 16 grudnia 2022 zwrot kosztów uczestnictwa

w kursach doskonalących

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 586 22/IX 16 grudnia 2022 zwrot kosztów zakupu pomocy

naukowych

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 587 22/IX 16 grudnia 2022 zwrot kosztów zakupu pomocy

naukowych

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 588 22/IX 16 grudnia 2022 zwrot kosztów zakupu pomocy

naukowych

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 589 22/IX 16 grudnia 2022

w sprawie wyrażenia zgody
na przesunięcie środków

pieniężnych pomiędzy
poszczególnymi pozycjami

uchwalonego budżetu

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 590 22/IX 16 grudnia 2022

w sprawie uchylenia uchwały Rady
Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej
nr 568/22/IX z dnia 25 listopada 2022

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 591 22/IX 16 grudnia 2022

w sprawie dofinansowania
Wigilijnego Spotkania Koleżeńskiego

organizowanego przez Zarząd
Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji

WAM i WSZ

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 592 22/IX 16 grudnia 2022

w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela Rady Lekarskiej

Wojskowej Izby Lekarskiej
w Warszawie do komisji konkursowej

przeprowadzającej konkurs
na stanowisko zastępcy dyrektora

ds. medycznych

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 593 22/IX 16 grudnia 2022

w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela Rady Lekarskiej

Wojskowej Izby Lekarskiej
w Warszawie do komisji konkursowej

przeprowadzającej konkurs
na stanowisko ordynatora oddziału

Posiedzenie nr 11
– RL nr 7 594 22/IX 16 grudnia 2022

w sprawie przyznania
dofinansowania kosztów udziału
lekarzy seniorów, członków WIL

w uroczystości opłatkowej
organizowanej przez Dolnośląską

Izbę Lekarską

Wykaz uchwał WIL
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Wykaz uchwał WIL

Posiedzenie nr 12
– RL nr 8 595 22/IX 28 grudnia 2022

w sprawie dokonania wpisu
do Rejestru Podmiotów

Wykonujących Działalność
Leczniczą

Posiedzenie nr 12
– RL nr 8 596 22/IX 28 grudnia 2022

w sprawie dokonania wpisu
do Rejestru Podmiotów

Wykonujących Działalność
Leczniczą

Posiedzenie nr 12
– RL nr 8 597 22/IX 28 grudnia 2022

w sprawie dokonania wpisu
do Rejestru Podmiotów

Wykonujących Działalność
Leczniczą

Posiedzenie nr 12
– RL nr 8 598 22/IX 28 grudnia 2022

w sprawie dokonania wpisu
do Rejestru Podmiotów

Wykonujących Działalność
Leczniczą

Posiedzenie nr 12
– RL nr 8 599 22/IX 28 grudnia 2022

w sprawie dokonania wpisu
do Rejestru Podmiotów

Wykonujących Działalność
Leczniczą

Posiedzenie nr 12
– RL nr 8 600 22/IX 28 grudnia 2022

w sprawie dokonania wpisu
do Rejestru Podmiotów

Wykonujących Działalność
Leczniczą

Posiedzenie nr 12
– RL nr 8 601 22/IX 28 grudnia 2022 dofinansowanie uczestnictwa

w kursie doskonalącym

Posiedzenie nr 12
– RL nr 8 602 22/IX 28 grudnia 2022 dofinansowanie uczestnictwa

w kursie doskonalącym

Posiedzenie nr 12
– RL nr 8 603 22/IX 28 grudnia 2022

w sprawie przyjęcia prowizorium
budżetowego Wojskowej Izby

Lekarskiej na rok 2023

Posiedzenie nr 12
– RL nr 8 604 22/IX 28 grudnia 2022

w sprawie zmiany uchwały
nr 86/22/IX Rady Lekarskiej

Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 20
maja 2022 r. w sprawie składu, zasad

działania i zadań Komisji
Organizacyjno-Legislacyjnej
Wojskowej Izby Lekarskiej

Posiedzenie nr 12
– RL nr 8 605 22/IX 28 grudnia 2022

w sprawie wydania opinii o lekarzu
na wniosek Wiceprezesa Sądu

Okręgowego w Olsztynie



Pismo Prezesa Rady Lekarskiej WIL
do Ministra Obrony Narodowej
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Nasze sprawy
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Ta pa ra fra za słów kam pa nii wy bor czej jed ne go
z ame ry kań skich pre zy den tów (JFK) zo sta -

ła prze ze mnie pro wo ka cyj nie uży ta w ce lu przy ku -
cia Pań stwa uwa gi. Pod wyż ka skład ki na Okrę go we
Izby Le kar skie, do ko na na przez Na czel ną Izbę Le -
kar ską ze lek try zo wa ła ca łe spo łe czeń stwo le ka rzy
i wy wo ła ła dys ku sje na te mat za sad no ści ist nie nia
i funk cjo no wa nia Izb. Po zwo lę so bie w ni niej szym
ar ty ku le uświa do mić Pań stwa ile spraw na -
sza – Woj sko wa Izba le kar ska – ro bi dla swo ich
człon ków i cze mu nie po win ni śmy bul wer so wać się
tą pod wyż ką.

Za cznę prze kor nie od za rob ków le ka rza star tu ją -
ce go w swo je do ro słe le kar skie ży cie. Pod po rucz nik
po sta żu po dy plo mo wym za ra bia obec nie (do da tek
wy słu gi 6 lat, bez in nych do dat ków i świad cze nia
miesz ka nio we go) ok. 5876 zł net to. Od no we go ro -
ku, zgod nie z za po wie dzia mi wa lo ry za cyj ny mi bę -
dzie to ok. 6335 zł. Skład ka na Izbę le kar ską
wy no szą ca od 1.01.2023 r. bę dzie za tem <2% je go
mie sięcz nych za rob ków. Za kła dam (i mam na dzie -
ję), że na dal szych eta pach ka rie ry za wo do wej le ka -
rze za ra bia ją je dy nie wię cej, więc od se tek wy pła ty
prze zna czo ny na Izbę bę dzie tyl ko mniej szy.

Co za to „da je” WIL?
Przede wszyst kim dar mo we ubez pie cze nie OC

dla każ de go człon ka Izby Le kar skiej. Bez wzglę du
na to ja ką spe cja li za cję wy ko nu je i ja kie jest ry zy ko
za wo do we. Z ubez pie cze nia mo że sko rzy stać każ -
dy przez Biu ro Izby lub przez stro nę in ter ne to wą.

Za po mo gi po zmar łych le ka rzach są ko lej nym
dzia ła niem izby. Z za po mo gi mo gą sko rzy stać ro -
dzi ny zmar łe go le ka rza. Izba rów nież prze cho wu je
do ku men ta cję me dycz ną po zmar łych le ka rzach
i od cią ża ro dzi ny pa cjen ta od usta wo we go obo -
wiąz ku gro ma dze nia do ku men ta cji przez okres cza -
su prze wi dzia ny usta wa mi.

Za po mo gi dla le ka rzy -ren ci stów i do fi nan so wa -
nia sa na to riów prze wi dzia ne w bu dże cie na ko lej ny
rok rów nież wy pła ca ne są na wnio sek za in te re so -
wa nych.

Bar dzo waż nym aspek tem ist nie nia Izby jest też
moż li wość or ga ni za cji Ko mi sji Bio etycz nych. Na le -
ży pa mię tać, iż ak tu al ne ak ty praw ne po zwa la ją
na ist nie nie ta kich ko mi sji je dy nie przy izbach le kar -
skich. Każ dy eks pe ry ment me dycz ny (a więc więk -

szość prac pro wa dzo nych przez le ka rzy w to ku roz -
wo ju na uko we go) wy ma ga zgo dy ta kiej ko mi sji.
Dla człon ków WIL wnio sko wa nie do Ko mi sji Bio -
etycz nej WIL i wy da nie opi nii jest dar mo we.

WIL fi nan su je rów nież dzia łal ność spor to wą swo ich
człon ków. Każ dy le karz bio rą cy udział w Mi strzo stwach
Pol ski Le ka rzy mo że wnio sko wać o re fun da cję wpi -
so we go za uczest nic two w ta kich za wo dach.

Jed nym z naj bar dziej war to ścio wych dzia łań Izby
jest też re fun da cja kosz tów szko leń i po mo cy na -
uko wych. Prze wi dzia na kwo ta 4000 zł na 4 la ta ka -
len da rzo we (w tym mak sy mal nie 2000 zł rocz nie) jest
jed ną z naj wyż szych, je śli nie naj wyż szą w ca łym kra -
ju. Pa mię tać na le ży, iż zgod nie z re gu la mi nem
nie wszyst kie kur sy mo gą być ob ję te re fun da cją.
Dotyczy to głów nie kur sów me dy cy ny es te tycz nej i al -
ter na tyw nej. Ty po wo ko mer cyj ne kur sy, nie zwią za ne
z rze czy wi stym, prze wi dzia nym w evi den ce ba sed
me di ci ne za po trze bo wa niem pa cjen tów i wska za nia -
mi me dycz ny mi mo gą zo stać nie zre fun do wa ne.

Oma wia jąc pra cę Ko mi sji Kształ ce nia, chciał bym
też wspo mnieć o jed nym z naj bar dziej spek ta ku lar -
nych i ma ją cych wpływ na co dzien ną służ bę le ka -
rzy dzia ła niu. Jest to wpro wa dze nie do Ustaw
i Roz po rzą dzeń za pi sów o mi ni mal nej ilo ści dni
prze zna czo nych na spe cja li za cję w przy pad ku le -
ka rzy peł nią cych służ bę w jed nost kach woj sko -
wych. Dzię ki te mu le ka rze woj sko wi nie mu szą
obec nie, jak ich star si ko le dzy w prze szło ści, wal -
czyć o każ dy dzień i go dzi nę spe cja li za cji.

Ko lej nym (tro chę nie zau wa ża nym i nie do ce nia nym)
dzia ła niem Izb jest pro wa dze nie re je stru pod mio tów
wy ko nu ją cych dzia łal ność lecz ni czą i pra wa wy ko -
ny wa nia za wo du. Zwięk sze nie licz by imi gran tów
na ryn ku pra cy, zwią za ne z sy tu acja po li tycz ną, stwa -
rza za gro że nie za rów no dla Pa cjen ta (brak zna jo mo ści
eu ro pej skich stan dar dów i me tod le cze nia), jak rów nież
dla kon ku ren cyj no ści za wo du (dum pin go wa ne cen wy -
ko rzy stu jąc trud ną sy tu ację ma te rial ną imi gran tów -le -
ka rzy). Każ da z Izb le kar skich we ry fi ku je upraw nie nia
i umie jęt no ści le ka rzy do wy ko ny wa nia za wo du przy -
zna jąc PWZ je dy nie tym, speł nia ją cym usta wo we wy -
mo gi wy kształ ce nia i zna jo mo ści ję zy ka.

Woj sko wa Izba Le kar ska pla nu je w naj bliż szym
cza sie rów nież uru cho mie nie ocze ki wa nych przez jej
człon ków in nych form wspar cia, ta kich jak: „be ci ko -
we”, no wo cze sna stro na in ter ne to wa z moż li wo ścią
skła da nia elek tro nicz nych wnio sków, for ma elek tro -

Nie pytaj co Izba może zrobić dla Ciebie,
zapytaj co możesz zrobić dla Izby
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nicz na „Skal pe la” z ogra ni cze niem wy sy ła nia for my
pa pie ro wej (oczy wi ście dla osób, któ re zrzek ną się
pa pie ro we go biu le ty nu), kar tę spor to wą, czy bar dzo
waż ny aspekt dla każ de go le ka rza, czy li do stęp
do kon sul ta cji z praw ni kiem – za rów no w spra wach
me dycz nych, jak i woj sko wych. Więk szość (je śli nie
wszyst kie) pla no wa ne dzia ła nia bę dą mo gły zo stać
sfi nan so wa ne wła śnie dzię ki pod wyż kom skład ki.

Co w za mian „ocze ku je” Izba?
Re gu lar ne go opła ca nia skła dek zgod nych z de -

cy zja mi NIL, pa mię ta nia o obo wiąz ku ak tu ali za cji

da nych oso bo wych przy naj mniej raz na 5 lat
(lub w przy pad ku zmia ny miej sca pra cy/pro wa dze -
nia dzia łal no ści) i uczest nic twa w od by wa ją cych się
co 4 la ta wy bo rach. Wy da je się być to nie wiel kim
na kła dem sił i środ ków, wzglę dem moż li wo ści ja kie
nie sie ze so bą człon ko stwo w Woj sko wej Izbie Le -
kar skiej. Po rów na nie be ne fi tów człon ko stwa w na -
szej izbie wzglę dem in nych izb po zo sta wię
każ de mu czy tel ni ko wi te go ar ty ku łu, acz kol wiek
wąt pię, by któ ra kol wiek z nich by ła w sta nie kon ku -
ro wać z Woj sko wą.

kpt. lek. Adam Dur ma

Komunikat
Uchwałą Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 25.11.2022 r.

biuletyn „Skalpel” wydawany będzie od marca 2023 roku

jako DWUMIESIĘCZNIK.

Redakcja Skalpela
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S wo ją przy go dę z Woj sko wym Cen trum Kształ -
ce nia Me dycz ne go za czą łem we wrze śniu 2013

ro ku. W tam tym okre sie głów ne dwa bu dyn ki miesz -
kal ne to za miesz ki wa ny przez trzy rocz ni ki bu dy nek
Ło soś (od ko lo ru far by, któ rym zo stał po ma lo wa ny)
zlo ka li zo wa ny przy uli cy 6 sierp nia 92 oraz tak zwa -
ny wie żo wiec – za miesz ki wa ny przez po zo sta łe trzy
rocz ni ki.

Ja i mój 60-oso bo wy rocz nik mia łem to szczę -
ście (al bo nie szczę ście) wy lą do wać w Ło so siu
na ca łe 6 lat sze ro ko po ję tej edu ka cji. Łącz nie za -
kwa te ro wa nych by ło tam po nad 180 osób.

No wy trzy pię tro wy bu dy nek, dość przy ja zny
do miesz ka nia, więk szość po ko jów dwu oso bo -
wych, świe tli ca na każ dym pię trze, su szar nie. Moż -
na za ry zy ko wać stwier dze nie, że Ło soś był pra wie
jak kla sycz ny cy wil ny aka de mik. Pra wie… – gdy by
nie fakt, że to te ren Jed nost ki Woj sko wej, a więc
obec ność służ by dy żur nej, wi zyt ofi ce ra dy żur ne go,
a kil ka ra zy do ro ku – na wet Ko men dan ta.

Tym co rów nież od róż nia ło Ło so sia od je go cy -
wil nych od po wied ni ków by ła też nie ko niecz nie do -
brze prze my śla na ilość AGD prze zna czo ne go
do użyt ku miesz kań ców:

• 4 pralki
• 4 lodówki
• 4 płyty grzewcze
• 4 mikrofalówki

To zde cy do wa nie za ma ło dla tak du żej licz by
dwu dzie sto kil ku lat ków. Do te go brak ofi cjal nej zgo -
dy na po sia da nie pry wat nej elek tro ni ki.

Zwy kły czaj nik elek trycz ny do za go to wa nia wo -
dy na her ba tę, był nie mi le wi dzia ny. A z dru giej stro -
ny choć tro chę pod no sił kom fort ży cia. Dość
trud ne go ży cia – bo ży cia stu den ta me dy cy ny, któ -
ry mu si jed no cze śnie peł nić obo wiąz ki woj sko we.

Kom pu ter, dru kar ka, że laz ko – to w XXI wie ku
wła ści wie ar ty ku ły pierw szej po trze by. A my ofi cjal -
nie nie mo gli śmy ich po sia dać.

Mi mo wszyst ko po wo li za czę li śmy przy wo zić na -
sze wła sne urzą dze nia.

Naj pierw drob ne rze czy, po tem te więk sze. Naj -
waż niej sze by ło tyl ko, do brze to scho wać na czas
kon tro li.

Su szar ka do wło sów, eks pres do ka wy, lo dów -
ka  – czło wiek mógł w koń cu tro chę po czuć się jak
w do mu.

A ja w swo im do mu bar dzo lu bię spę dzać czas
w kuch ni. Du żo osób lu bi go to wać. To też wspól ne
po miesz cze nie ku chen ne po ja kimś cza sie wy peł -
ni ło się mik se ra mi, blen de ra mi, pa ro wa ra mi, garn -
ka mi, czy so ko wi rów ka mi.

Ale am bi cje ku li nar ne pod cho rą żych wy dzia łu
woj sko wo – le kar skie go na tym się nie koń czą.

Przy da ło by się coś w czym moż na upiec cia sto.
Coś – gdzie moż na upiec piz zę. Coś – gdzie moż -
na upiec chle bek. Jed nym sło wem – Pie kar nik.

Tak więc na czwar tym ro ku stu diów zro bi łem listę
chęt nych. Ze bra łem po 5 zło tych od za in te re so wa -
nych osób i przy wio złem do Ło dzi wspa nia ły pie kar -
nik fir my IKEA.

Już w trak cie prze no sze nia go przez biu ro prze pu -
stek uda ło mi się zbić ca łą ze wnętrz ną szy bę pie kar -
ni ka. Set ki drob nych ka wał ków szkła har to wa ne go
za sy pa ły wte dy nie mal ca łe po miesz cze nie. Na ca łe
szczę ście ta nie wiel ka uster ka nie wpły nę ła w ża den
spo sób na funk cjo nal ność i pie kar nik szyb ko za jął
dum ne miej sce w jed nej z ogól no do stęp nych kuch ni.

Ze wzglę du na swo ją uni kal ność i du żą moc
szyb ko zdo był uzna nie wie lu pod cho rą żych, któ rzy
z chę cią z nie go ko rzy sta li. Pie kli śmy spo ro. Pie kli -
śmy z du mą. Na wet słyn ny cho rą ży Ja cek P. do ce -

Symbol nowego pokolenia podchorążych,
czyli historia pewnego piekarnika



nił pie kar nik sło wa mi: „Jak od pa la cie ten kum bajn,
to aż tram wa je na alei Włók nia rzy się za trzy mu ją.”

Nie ste ty do bre cza sy nie trwa ły wiecz nie. Zda rza -
ły się co raz częst sze i bar dziej do cie kli we kon tro le go -
spo dar cze. Za każ dym ta kim ra zem pie kar nik i in ne
urzą dze nia, któ re nie są na sta nie, trze ba by ło scho -
wać. Cza sem wy star czy ło tyl ko przy kryć je prze ście -
ra dłem, cza sem trze ba by ło bar dziej kom bi no wać.

W pew nym mo men cie wła dze WCKMED rów nież
uzna ły, że trze ba wy tę pić wszel kie nad licz bo we AGD
i RTV, więc za czę li co raz czę ściej kon tro lo wać to
z cze go ko rzy sta ją pod cho rą żo wie. Co raz więk sza
ilość urzą dzeń mu sia ła zo stać usu nię ta po za te ren
jed nost ki pod groź bą kon se kwen cji dys cy pli nar -
nych. To już był mój szó sty – ostat ni rok stu diów.

Uda ło mi się na wet prze ka zać pie kar nik ko lej nym,
młod szym rocz ni kom w na dziei, że jesz cze ko muś
po słu ży i na dal bę dzie piec do bre rze czy. Nie ste ty
dal sze przy krę ca nie śru by mię dzy in ny mi pod po sta -
cią prze ci na nia ka bli od urzą dzeń elek trycz nych,
kolejnych gróźb do pro wa dzi ły do te go, że spraw ny
pie kar nik mu siał wy lą do wać na śmiet ni ku.

To nie był zwy kły pie kar nik. To był NASZ pie kar -
nik. To był sym bol. Sym bol praw dzi wej pod cho rą -
żac kiej wol no ści.

I by naj mniej nie mam za mia ru roz pi sy wać się
o pral kach, któ rych w za sa dzie cią gle by ło za ma ło.

W 2013 ro ku mie li śmy do dys po zy cji 6 pra lek,
a na ko niec stu diów już w za sa dzie tyl ko jed ną.
Wszak pod cho rą ży na za ję cia kli nicz ne w szpi ta lu
nie mu si cho dzić w czy stych ubra niach, a na pra wa
pral ki lub uzy ska nie no wej na pew no wy ma ga
wypełnienia do ku men tów.

Po za tym mie li śmy też 4 lo dów ki, 4 pły ty elek -
trycz ne i 4 mi kro fa lów ki.

I to wła śnie AGD bę dzie te ma tem dzi siej sze go
ar ty ku łu.

Ge ne ral nie w bu dyn kach miesz kal nych na wet
naj zwy klej szy czaj nik elek trycz ny nie był mi le wi -
dzia ny. Ar gu men to wa ne by ło to bez pie czeń stwem
prze ciw po ża ro wym, oraz tym, że w Woj sko wym
Cen trum Kształ ce nia Me dycz ne go pod cho rą żo wie
mie li za pew nio ną moż li wość spo ży wa nia po sił ków
na sto łów ce.

Ale nie za wsze by ła moż li wość zje dze nia.
Często go dzi ny za jęć na uczel ni unie moż li wia ły
spo ży cie po sił ku.

por. lek. Wi told Bryl

Symbol nowego pokolenia podchorążych,
czyli historia pewnego piekarnika

Skalpel” 2/2023 11



Aktualności

12 Skalpel” 2/2023

N o wo two ry zło śli we sta no wią na ra sta ją cy pro -
blem zdro wot ny, spo łecz ny i eko no micz ny

w Pol sce. Obec nie po nad 1,17 mln Po la ków ży je
z cho ro bą no wo two ro wą. Pro gno zy epi de mio lo gicz -
ne wska zu ją, że w cią gu naj bliż szych 10 lat licz ba
pa cjen tów on ko lo gicz nych zwięk szy się o 28%.
Nowotwory są dru gą w ko lej no ści przy czy ną zgo nu
w Pol sce (po cho ro bach ukła du krą że nia) od po wia -
da jąc za oko ło 1/4 zgo nów. Bez względ na licz ba no -
wo two rów zło śli wych w kra ju sta le wzra sta, cze go
przy czy ną jest za rów no pro ces sta rze nia się spo łe -
czeń stwa, jak i wzrost na ra że nia na czyn ni ki zwią za -
ne ze sty lem ży cia. Scho rze niem o znacz nej
dy na mi ce wzro stu za cho ro wal no ści i dru gim co
do czę sto ści no wo two ro wych zgo nów u męż czyzn,
a trze cim u ko biet jest no wo twór je li ta gru be go.
W 4. Woj sko wym Szpi ta lu Kli nicz nym z Po li kli ni ką
SPZOZ we Wro cła wiu od kil ku dzie się ciu lat re ali zo -
wa ny jest pro ces dia gno stycz no -te ra peu tycz ny no -
wo two rów, w tym ra ka je li ta gru be go, a od 2015 r.
w ra mach tzw. szyb kiej ścież ki on ko lo gicz nej (DiLO). 

Od 1 lu te go 2019 ro ku wro cław ski szpi tal woj sko -
wy ja ko je den z pierw szych w Pol sce zo stał włą czo ny
do pi lo ta żu Kra jo wej Sie ci On ko lo gicz nej, obej mu jąc
ko or dy no wa ną opie ką on ko lo gicz ną pa cjen tów w pię -
ciu roz po zna niach no wo two ro wych: je li to gru be, pierś,
płu co, gru czoł kro ko wy, jaj nik. Do dat ko wo od 1 stycz -
nia 2023 r. ro ku Szpi tal zy skał po now nie sta tus
Centrum Kom pe ten cji Ra ka Je li ta Gru be go (Colorectal
Can cer Unit), co sta no wi po twier dze nie za pew nie nia
przez pla ców kę kom plek so wej i wy so kiej ja ko ści opie -
ki nad świad cze nio bior cą.

Mo del kom plek so wej opie ki nad pa cjen tem
z no wo two rem je li ta gru be go zo stał opra co wa ny
przez Mi ni ster stwo Zdro wia na pod sta wie ana li zy
roz wią zań or ga ni za cyj nych w za kre sie dia gno sty ki
i le cze nia no wo two rów je li ta gru be go w in nych kra -
jach eu ro pej skich. Do świad cze nia po ka za ły, iż ko -
or dy no wa na opie ka zna czą co przy czy nia się
do po pra wy wy ni ków le cze nia. Jed no cze śnie po -
twier dzo no zwią zek mię dzy licz bą ope ro wa nych
przy pad ków, a osią ga ny mi wy ni ka mi le cze nia.

Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego
w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

Zespół Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego



Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego w 4. Wojskowym
Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
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Od kil ku lat MZ suk ce syw nie wpro wa dza no we roz -
wią za nia or ga ni za cyj ne, któ re ma ją wy eli mi no wać
ne ga tyw ne zja wi ska w on ko lo gii, ta kie jak frag men -
ta cja opie ki, czy roz pro sze nie świad czeń i ośrod -
ków on ko lo gicz nych. Mo del kom plek so wej opie ki
jest zgod ny z Na ro do wą Stra te gią On ko lo gicz ną
na la ta 2020–2030, któ ra za kła da m.in. cen tra li za cję
chi rur gii on ko lo gicz nej oraz stop nio wą de cen tra li -
za cję ra dio te ra pii i che mio te ra pii.

Kry te ria, ja ki mi po win na się cha rak te ry zo wać
pla ców ka, aby zo stać Cen trum Kom pe ten cji Ra ka
Je li ta Gru be go, zo sta ły ści śle okre ślo ne w roz po rzą -
dze niu mi ni stra zdro wia i po dzie lo ne na kil ka grup
(for mal ne, per so nal ne i ja ko ścio we).

Wy ma ga nia for mal ne to przede wszyst kim po -
sia da nie w lo ka li za cji na stę pu ją cych ko mó rek or ga -
ni za cyj nych:
1) oddziału o profilu chirurgia ogólna lub chirurgia

onkologiczna,
2) oddziału o profilu onkologia kliniczna lub

onkologia kliniczna/chemioterapia,
3) bloku operacyjnego,
4) OAiT,
5) poradni chirurgii ogólnej lub chirurgii

onkologicznej,

6) poradni onkologicznej lub chemioterapii,
7) zakładu patomorfologii,
8) pracowni endoskopii,
9) pracowni diagnostyki obrazowej (TK, RTG,

USG).
Ko lej ne wa run ki for mal ne to za pew nie nie w lo -

ka li za cji, lub w do stę pie, re ali za cji świad czeń w za -
kre sie ra dio te ra pii, bra chy te ra pii, me dy cy ny
nu kle ar nej, po zy to no wej to mo gra fii emi syj nej, re zo -

nan su ma gne tycz ne go, dia gno sty ki ge ne tycz nej
i mo le ku lar nej, po rad ni ga stro en te ro lo gii oraz po -
rad ni, w któ rej jest re ali zo wa na opie ka sto mij na.
W za kre sie per so ne lu, aby re ali zo wać no wy mo del
opie ki nad pa cjen tem z ra kiem je li ta gru be go, szpi -
tal mu si rów nież za pew niać per so nel, speł nia ją cy
na stę pu ją ce mi ni mal ne kry te ria: w od dzia le o pro fi -
lu chi rur gia ogól na lub chi rur gia on ko lo gicz na – co
naj mniej dwóch le ka rzy spe cja li stów w dzie dzi nie
chi rur gia ogól na lub chi rur gia on ko lo gicz na, z udo -
ku men to wa nym do świad cze niem obej mu ją cym wy -
ko na nie w ostat nim ro ku ka len da rzo wym w ro li
ope ra to ra co naj mniej 15 za bie gów usu nię cia pier -
wot ne go no wo two ru je li ta gru be go oraz z do świad -
cze niem w za kre sie za sto so wa nia tech nik
la pa ro sko po wych lub trans rek tal nych. W za kła dzie



pa to mor fo lo gii mu si pra co wać co naj mniej dwóch
le ka rzy spe cja li stów w dzie dzi nie pa to mor fo lo gii
z udo ku men to wa nym do świad cze niem obej mu ją -
cym po sta wie nie w ostat nim ro ku ka len da rzo wym
co naj mniej 30 roz po znań (z ma te ria łu po ope ra cyj -
ne go) pier wot ne go no wo two ru je li ta gru be go przez
każ de go le ka rza pa to mor fo lo ga. Ko lej ne wy ma ga -
nia do ty czą za trud nia nia co naj mniej dwóch le ka rzy
spe cja li stów w dzie dzi nie ga stro en te ro lo gii lub cho -
rób we wnętrz nych lub chi rur gii z udo ku men to wa -
nym do świad cze niem obej mu ją cym wy ko na nie
w ostat nim ro ku ka len da rzo wym przez każ de go le -
ka rza co naj mniej 200 ko lo no sko pii, w tym co naj -
mniej 40 za bie gów po li pek to mii en do sko po wej.
Do dat ko wo, aby być Co lo rec tal Can cer Unit w pla -
ców ce mu si pra co wać co naj mniej je den le karz spe -
cja li sta w dzie dzi nie ra dio te ra pii on ko lo gicz nej,
z udo ku men to wa nym do świad cze niem obej mu ją -
cym le cze nie no wo two rów prze wo du po kar mo we -
go. Ko niecz ne jest rów nież za trud nia nie co naj mniej
trzech le ka rzy spe cja li stów on ko lo gii kli nicz nej lub
che mio te ra pii no wo two rów z udo ku men to wa nym
do świad cze niem w le cze niu prze ciw cia ła mi mo no -
klo nal ny mi prze ciw ko EGFR i VEGF oraz le cze niu
sko ja rzo nym (ra dio che mio te ra pia). Wszyst kie wy żej
wy mie nio ne kry te ria do ty czą ce kwa li fi ka cji i do -
świad cze nia per so ne lu 4. WSzKzP zo sta ły po twier -
dzo ne przez kon sul tan tów wo je wódz kich w da nej
dzie dzi nie me dy cy ny.

Jed no cze śnie Cen trum Kom pe ten cji za trud nia
(w okre ślo nym wy mia rze go dzin) pie lę gniar ki, fi zjo -
te ra peu tów, psy cho lo gów lub psy cho on ko lo gów
oraz oso by pla nu ją ce die tę. Nie zbęd ne jest tak że
za trud nia nie ko or dy na to rów w wy mia rze za pew nia -
ją cym cią głość pro ce su dia gno stycz no -te ra peu -
tycz ne go.

Ko lej nym nie zbęd nym wa run kiem do uzy ska nia
sta tu su Cen trum Kom pe ten cji Ra ka Je li ta Gru be go
jest speł nie nie wa run ków ja ko ścio wych. Pierw szy
z nich to wy ko na nie w ostat nim ro ku ka len da rzo -
wym co naj mniej 75 za bie gów usu nię cia pier wot ne -
go no wo two ru je li ta gru be go oraz co naj mniej 200
ko lo no sko pii, w tym nie mniej niż 20 za bie gów po -
li pek to mii en do sko po wej. We wro cław skim szpi ta lu
woj sko wym licz ba ko lo no sko pii w ana li zo wa nym
okre sie wy nio sła po nad ty siąc. W Cen trum Kom pe -
ten cji mu szą być rów nież sto so wa ne tech ni ki la pa -
ro sko po we lub trans rek tal ne. Wy ma ga ne jest tak że
re ali zo wa nie pre dyk cyj nych ba dań ge ne tycz nych
i mo le ku lar nych przez la bo ra to rium ge ne tycz ne
oraz pre dyk cyj nych ba dań im mu no hi sto che micz -
nych przez za kład pa to mor fo lo gii, po twier dzo ne
w obu przy pad kach od po wied ni mi cer ty fi ka ta mi.
Ko niecz ne jest rów nież, aby w pra cow ni en do sko -
pii za bie go wej ist nia ła moż li wość wy ko ny wa nia
peł ne go za kre su pro ce dur za bie go wych (en do sko -
po wej mu ko zek to mii, en do sko po wej dys sek cji
pod ślu zów ko wej, po li pek to mii, abla cji, udroż nia -
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nia, pro te zo wa nia oraz co naj mniej dwóch me tod
he mo sta zy en do sko po wej). Nie zbęd ne jest tak że
aby pla ców ka po sia da ła wdro żo ne wy stan da ry zo -
wa ne pi sem ne pro to ko ły do ty czą ce dia gno sty ki
i po stę po wa nia te ra peu tycz ne go we wszyst kich
sta diach za awan so wa nia ra ka je li ta gru be go (tzw.
stan dar do we pro ce du ry po stę po wa nia).

W za kre sie or ga ni za cji udzie la nia świad -
czeń 4. WSzKzP speł nia rów nież wy ma ga nia do ty -
czą ce or ga ni za cji udzie la nia świad czeń od
za pew nie nia re ali za cji dia gno sty ki on ko lo gicz nej
w ter mi nie nie dłuż szym niż 7 ty go dni, przez po wo -
ły wa nie wie lo dy scy pli nar ne go ze spo łu te ra peu tycz -
ne go usta la ją ce go plan le cze nia pa cjen ta, po ści słą
współ pra cę z in ny mi pla ców ka mi w za kre sie np.
radioterapii, re ha bi li ta cji lecz ni czej, opie ki pa lia tyw -
nej i ho spi cyj nej oraz mo ni to ro wa nia po za koń czo -
nym le cze niu przez okres do 5 lat.

Wdro żo ne roz wią za nia or ga ni za cyj ne w za kre sie
kom plek so wej opie ki on ko lo gicz nej nad pa cjen tem
z ra kiem je li ta gru be go, w Cen trum Kom pe ten cji,
zakładają ko or dy na cję dzia łań jed no stek za an ga żo -
wa nych w opie kę nad pa cjen tem on ko lo gicz nym
i wy zna cza ją okre ślo ny stan dard i ja kość opie ki.
Pacjent, któ ry tra fia do wro cław skie go szpi ta la woj -
sko we go (za rów no ten z po dej rze niem jak i po twier -
dze niem no wo two ru je li ta gru be go) zo sta je ob ję ty
opie ką już od pierw szej wi zy ty przez pra cow ni ków
Punk tu On ko lo gicz ne go. Wy zna cza ny jest mu ter min
pierw szej wi zy ty w cią gu kil ku dni, a czę sto (je że li jest
już wy sta wio na kar ta DILO) tra fia do po rad ni spe cja -
li stycz nej już w dniu zgło sze nia się. W mo men cie wy -
sta wie nia skie ro wań na wy ma ga ne ba da nia
ko or dy na to rzy usta la ją wszyst kie ter mi ny wraz z wi -
zy tą z wy ni ka mi. Po stę po wa nie me dycz ne obej mu je
wy ko na nie nie zbęd nych ba dań, m.in. ba dań la bo ra -

to ryj nych, en do sko po wych, hi sto pa to lo gicz nych,
RTG, TK, MR ce lem wy klu cze nia lub po twier dze nia
no wo two ru zło śli we go oraz usta le nia stop nia je go
zaawansowania. Ba da nia wy ko ny wa ne są w pra cow -
niach/za kła dach zlo ka li zo wa nych na te re nie
4. WSzKzP SPZOZ. Po za koń cze niu dia gno sty ki zwo -
ły wa ne jest in ter dy scy pli nar ne Kon sy lium On ko lo gicz -
ne, w skład któ re go wcho dzą le ka rze spe cja li ści
chi rur gii on ko lo gicz nej, on ko lo gii kli nicz nej, ra dio te -
ra pii on ko lo gicz nej, ra dio lo gii oraz pa to mor fo lo gii.
Leczenie on ko lo gicz ne roz po czy na się nie póź niej niż
w ter mi nie 14 dni od dnia usta le nia pla nu le cze nia,
a ca łość nad zo ro wa na jest przez ko or dy na to ra le cze -
nia on ko lo gicz ne go. W po sta ci pro ce dur za bie go -
wych od by wa się ono w Od dzia le Chi rur gii
On ko lo gicz nej. W przy pad ku che mio te ra pii
– w Oddziale On ko lo gii Kli nicz nej, w któ rym re ali zo -
wa ne są świad cze nia zdro wot ne w try bie ho spi ta li -
za cji, leczenia jed ne go dnia i am bu la to ryj nym.
Na to miast je że li ist nie je ko niecz ność le cze nia w ra -
mach ra dio te ra pii, pa cjent kie ro wa ny jest, w ra mach
współ pra cy, do in nych pod mio tów lecz ni czych
realizujących ra dio te ra pię za rów no we Wro cła wiu,
jak i w mia stach bli żej miej sca za miesz ka nia. Ter min
przy ję cia usta la ny jest przez ko or dy na to ra w po ro -
zu mie niu z cho rym. W ra zie po trze by pa cjent ko rzy -
sta tak że z po rad ży wie nio wych, sto mij nych,
psy cho lo gicz nych lub psy cho on ko lo gicz nych.
Po za koń czo nym pro ce sie le cze nia pa cjen ci po zo -
sta ją pod opie ką i ob ser wa cją przez okres do 5 lat
z uwzględ nie niem obo wią zu ją cych sche ma tów pro -
wa dze nia pro ce su „fol low -up”, zgod nie z ak tu al ny -
mi wy tycz ny mi prak ty ki kli nicz nej.

dr n. med. Mag da le na Ka nic ka
Zdję cia: Ma rze na Ka sper ska
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Medytacje przy (o) winie

Nad szedł No wy Rok i po syl we stro wych sza leń -
stwach czas wra cać do rze czy wi sto ści. Wie lu z nas
wraz z roz po czę ciem ko lej ne go ro ku sta wia so bie no -
we za da nia, przy rze ka coś kon ty nu ować al bo wresz -
cie coś za koń czyć. Chce my być chud si al bo na brać
pięk nych, wy rzeź bio nych kształ tów, chce my ze rwać
z na ło ga mi al bo jesz cze bar dziej się w nich za to pić.
Chce my być spraw niej si du chem i młod si cia łem,
co mi mo roz wo ju me dy cy ny (szcze gól nie tej es te tycz -
nej) jest nie wy ko nal ne. Chce my prze czy tać wię cej
ksią żek, czę ściej uczest ni czyć w ży ciu kul tu ral nym,
być bli żej ro dzi ny, a mo że czę ściej spo ty kać się
ze zna jo my mi. Osią gać ko lej ne stop nie ka rie ry za wo -
do wej, a za ra zem mniej pra co wać i zna leźć wię cej
cza su na le ni stwo. Jed no jest pew ne, wszyst kie go
co za mier za cie i tak nie speł ni cie. Po sta no wie nia
noworoczne to ro dzaj ry tu ału, a mo że na wet gu sła,
któ re mu i ja się od da ję. Sku tecz ność re ali za cji mo ich
ce lów jest ostat nio w „sta nach śred nich”, choć od ja -
kie goś cza su ogra ni czam ilość ma rzeń, co zmniej sza
roz cza ro wa nie nie zre ali zo wa ny mi pla na mi.

Pod wpły wem re pry men dy kil ku mo ich czy tel ni -
ków po sta na wiam, że w bieżącym ro ku na pi szę
artykuły do każ de go dru ko wa ne go wy da nia Skal pe la.
Bę dzie mi ła twiej, bo owych nu me rów bę dzie tyl ko 6.
Czy mi się to uda, to się oka że, ale bę dę pró bo wał.
Dla te go czym prę dzej za bie ram się za pierw szy tekst
i to od ra zu z gru bej ru ry. Bę dzie edu ka cja, po le ca nie
ksią żek, opo wie ści za sły sza ne, a na wet coś na gra ni -
cy z sza ma ni zmem. Za pra szam, po nie waż tym ra zem
bę dzie o wi nach nie kon wen cjo nal nych.

Że by za cząć mó wić o sze ro kiej i róż no rod nej gru -
pie win nie kon wen cjo nal nych trze ba wie dzieć czym
są wi na kon wen cjo nal ne. Są to mia no wi cie pro duk -
ty prze my słu wi niar skie go, któ re za rów no w upra wie
wi no ro śli, jak i w pro ce sie wy twa rza nia z ze bra ne go
owo cu koń co we go pro duk tu w po sta ci wi na (co na -
zy wa my pro ce sem wi ni fi ka cji), wy ko rzy stu ją wszyst -
kie moż li we zdo by cze cy wi li za cyj ne. Ta kie jak
na wo że nie che micz ne gle by, sto so wa nie her bi cy -
dów, pe sty cy dów, fun gi cy dów, czy mo no kul tur
w upra wie, przez ko rzy sta nie z wy se lek cjo no wa nych
droż dży, do dat ko wych sub stan cji, jak choć by re gu -
la to rów kwa so wo ści, kon ser wan tów, prze ciw u tle nia -
czy, en zy mów, czy in nych sub stan cji ko ry gu ją cych

ewen tu al ne wa dy pro duk tu. Do sto so wa nych tu prak -
tyk wli cza się też za trzy my wa nie fer men ta cji jabł ko -
wo -mle ko wej, ści słe kon tro lo wa nie tem pe ra tu ry
fer men ta cji (co sa mo w so bie jest bar dzo po ży tecz -
ną me to dą), in ten syw ne siar ko wa nie wi na na róż -
nych eta pach pro duk cji, po przez wręcz ob se syj ne
fil tro wa nie i kla ro wa nie wi na, aż do wy myśl nych me -
tod od wró co nej osmo zy, krio ek strak cji, mi kro ok sy -
ge na cji czy de al ko ho li za cji wi na. Oczy wi ście ca ły ten
po stęp spo wo do wał, że świat wi niar ski II po ło -
wy XX i XXI wie ku jak ni gdy wcze śniej, mo że się „cie -
szyć” pi jal ny mi, po wta rzal ny mi, czę sto co ro ku
iden tycz ny mi wi na mi w bu dże to wych ce nach.

Jest i dru ga dro ga, gdzie pro dukt, któ ry chce my
spo ży wać ma być jak naj bar dziej na tu ral ny, wy two -
rzo ny bez zbęd nych in ter wen cji czło wie ka za rów no
w pro ces upra wy wi no ro śli, jak i wi ni fi ka cji. To nie
zna czy, że nie ko rzy sta my ze zdo by czy cy wi li za cji,
jed nak wszyst ko to ro bi my z po sza no wa niem dla
bio róż no rod no ści zie mi i z my ślą o wy two rze niu
zdro we go, ale też sma ku ją ce go nam trun ku.

Tu wła śnie za czy na ją się scho dy co do de fi ni cji
po szcze gól nych ka te go rii wi na. Są one nie jed no -
znacz ne, czę sto do pie ro w ostat nich la tach ści śle
de fi nio wa ne przez po szcze gól ne kra je czy wręcz
organizacje zrze sza ją ce go pro du cen tów.

Te raz mógł bym opi sy wać szcze gó ło wo po szcze -
gól ne gru py win i wte dy miał bym w kie sze ni re ali za -
cje po sta no wie nia no wo rocz ne go – mi ni mum
6 od cin ków opo wie ści. Pew ny je stem jed nak, że jak -
bym to zro bił, to już nikt by do mnie nie na pi sał i nie
za dzwo nił, że brak ko lej ne go fe lie to nu o wi nie.
Dlatego bę dzie kla sycz ny stu denc ki „bryk”.

Za czy na my od mniej do co raz bar dziej or to dok -
syj nych po dejść do two rze nia ta kich trun ków.
Wina or ga nicz ne wy mien nie na zy wa ne eko lo gicz ny -
mi to ta kie, w któ rych su ro wiec do pro duk cji wi na, czy li
wi no rośl, upra wia się nie sto su jąc che micz ne go na wo -
że nia, za stę pu jąc syn te tycz ne środ ki ochro ny ro ślin
spe cy fi ka mi po cho dze nia ro ślin ne go i mi ne ral ne go,
pro mu jąc po li kul tu rę i bio róż no rod ność w win ni cach.
Ogra ni cza jąc ilość uży wa nej siar ki na wszyst kich eta -
pach pro duk cji, wi no sta ra my się sta bi li zo wać i kla ro -
wać środ ka mi na tu ral ny mi. W Eu ro pie bu tel ki te go
wi na ozna czo ne są zie lo nym eu ro li ściem z gwiaz dek.

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

Wina konwencjonalne i niekonwencjonalne,
organiczne, ekologiczne, z zrównoważonych upraw,
biodynamiczne, naturalne
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W przy pad ku upraw zrów no wa żo nych na cisk
po ło żo ny jest na szer szą ochro nę eko sys te mu, obej -
mu ją cą zmniej sze nie emi sji CO2, wy ko rzy sty wa nie
zie lo nej ener gii, zmniej sze nie śla du wę glo we go,
ogra ni cze nie zu ży cia wo dy, re cy klin gu śmie ci, a na -
wet od po wied nie go trak to wa nia pra cow ni ków se zo -
no wych czy bu do wa nie do brych re la cji z lo kal ny mi
spo łecz no ścia mi. Li de rem ta kie go po dej ścia są win -
ni ce Chi le, z któ rych 80% eks por to wa ne go wi na ma
ta ki cer ty fi kat.

Czas na udu cho wio ne wi na, te z upraw bio dy -
na micz nych. Tu nie tyl ko dba się o eko sys tem, ale
do dat ko wo po ra wszyst kich prac w po lu okre śla na
jest nie tyl ko przez po ry ro ku, ale tak że fa zy księ ży -
ca i wpływ ciał nie bie skich na ro śli ny (za in te re so wa -
nych od sy łam do prac Ma rii Thun). W tej me to dzie
sto su je się też spe cjal ne pre pa ra ty z od cho dów kro -
wich wkła da nych do ro gów tych zwie rząt i za ko py -
wa nych na brze gach po la. To dla mnie jest już
za trud ne do zro zu mie nia i za ha cza o sza ma nizm,
ale chęt ni, z bar dziej otwar ty mi umy sła mi mo gą
o tym prze czy tać, ana li zu jąc pra cę wiel ce płod ne -
go mi sty ka, okul ty sty, uczo ne go prze ło -
mu XIX i XX wie ku Ru dol fa Ste ine ra. Naj czę ściej
na bu tel kach tak zro bio ne go wi na po ja wia ją się
ozna cze nia uzy ska nych cer ty fi ka tów or ga ni za cji
Demeter czy Bio dy vin.

Wresz cie wi na na tu ral ne, któ re nie dość, że po -
wsta ją z owo ców z upraw or ga nicz nych bądź bio dy -
na micz nych, to i w pro ce sie wi ni fi ka cji wszyst kie
in ter wen cje wi nia rza są ogra ni czo ne do mi ni mum

(m.in. droż dże uży wa ne są wy łącz nie na tu ral ne, uni -
ka się nad mier ne go kla ro wa nia i fil tra cji, ogra ni cza
do mi ni mum lub nie uży wa siar ki). To już nie tyl ko
ro dzaj wi na, ale pew na fi lo zo fia two rze nia te go pro -
duk tu, a wła ści wie ca ło ścio we go po dej ścia do ota -
cza ją ce go nas świa ta. War to o tym prze czy tać
w książ ce wiel kiej pro pa ga tor ki win na tu ral nych
Isabelle Le ge ron Ma ster of Wi ne. Lek tu ra ta no si ty -
tuł „Wi na na tu ral ne” i szczę śli wie jest już prze tłu ma -
czo na i do stęp na w ję zy ku pol skim.

Te raz kie dy wie cie już o wi nach nie kon wen cjo nal -
nych tro chę wię cej, obie ca na przy po wiast ka za sły -
sza na od mo je go zna jo me go som me lie ra,
nie stru dzo ne go edu ka to ra wi niar skie go, któ ry po -
rów nał wi na do kur cza ków. Są oka zy z ho dow li klat -
ko wej – wszyst kie iden tycz ne, ja dal ne, jak za pew nia
pro du cent, speł nia ją ce wszyst kie nor my i nie tru ją ce.
Są te szczę śli we, bie ga ją ce po po dwór ku. Są ta kie,
któ re nie dość, że wol ne, to do brze kar mio ne róż no -
rod ną pa szą. Z któ re go z nich by śmy wo le li ro sół?
Gło so wa nie wy grał by naj pew niej ten „bab ci ny z wiej -
skiej kur ki”. Jed nak mo że gdzieś są na wet ta kie pta -
ki, któ re umie ra ją śmier cią na tu ral ną ze sta ro ści,
po ra żo ne pio ru nem w Noc Świę to jań ską. Z pew no -
ścią i z ta kiej ku ry zu pa jest ja dal na i ma swo ich ama -
to rów. Czy jed nak bę dzie ona speł nie niem wa szych
ma rzeń ku li nar nych pe wien już nie je stem…

Ja mia łem w swo jej przy go dzie eno lo gicz nej oka -
zje pró bo wać wie lu win nie kon wen cjo nal nych. Ja ko
po szu ki wacz no wo ści, któ re mu nie strasz ne są wina
męt ne, nie ty po we, pach ną ce i sma ku ją ce ina czej,
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jestem do nich na sta wio ny po zy tyw nie. Pi łem wie le
trun ków, któ re sma ko wa ły bar dzo do brze, nie kie dy
wręcz zna ko mi cie. Wie le z nich mia ło ogrom ny po -
ten cjał ku li nar ny i nada wa ło się do łą cze nia z bar dzo
róż ny mi kuch nia mi. By ły jed nak i eg zem pla rze, któ -
re prze kra cza ły gra ni ce mo jej ak cep to wal no ści.
Może do nich nie do ro słem, choć uwa żam su biek -
tyw nie, że by ły one po pro stu źle zro bio ne.

Trze ba wam jed nak wie dzieć, że wie lu le gen dar -
nych wi nia rzy swo je pro duk ty two rzy sto su jąc me to -
dy cha rak te ry stycz ne dla win nie kon wen cjo nal nych,
dba jąc o jak naj wła ściw sze od zwier cie dle nie ter ro ir
na któ rym pra cu ją, nie za wsze chwa ląc się tym
na ety kie tach czy kon tre ty kie tach.

Na za koń cze nie po le cę wam zaś wi no, któ re ostat -
nio bar dzo mi za sma ko wa ło. By ła to bu tel ka
w naszym dzi siej szym te ma cie, a mia no wi cie vio gnier
wy pro du ko wa ny, a mo że na wet stwo rzo ny przez jed -
ną z gwiazd wi niar stwa bio dy na micz ne go i na tu ral ne -
go M. Cha po utie ra. Ten zna ny ne go cjant po sia da
win ni ce głów nie w do li nie Ro da nu, ale jest też wła ści -
cie lem, do rad cą w two rze niu i sprze da ży win w in nych
re gio nach Fran cji, Hisz pa nii, Por tu ga lii, a na wet
Australii. Wi no z tej nie zbyt po pu lar nej od mia ny bia -
łych wi no gron stwo rzo ne by ło z za cho wa niem za sad
bio dy na mi ki – upra wa na wul ka nicz nych gle bach,
ręcz ny zbiór o po ran ku, dwa dni zim nej ma ce ra cji,
następnie spon ta nicz na fer men ta cja i le ża ko wa nie

w sta li aż do wio sny, bu tel ko wa nie w dniu „owo cu”.
Brzmi na praw dę dość ta jem ni czo, nie mal jak mik stu -
ra czar no księż ni ka. Da ło to jed nak efekt w po sta ci do -
bre go, zrów no wa żo ne go wi na, z al ko ho lem 13,5%,
któ ry jed nak nie do mi nu je nad je go owo co wo ścią.
W no sie – za pa chy doj rza łej mo re li, grusz ki, kwia tów,
mar mo la dy po ma rań czo wej, a w ustach do dat ko wo
wy raź na orzeź wia ją ca kwa so wość, nu ty mi ne ral ne
i przy zwo icie dłu gi fi nisz. Ja po da łem je z gril lo wa nym
ło so siem i bro ku ła mi na pa rze. Przy znam, że zde cy -
do wa nie da ło so bie ra dę. My ślę, że do brze też by się
łą czy ło z kuch nią in dyj ską, lek kim dro biem czy se ra -
mi ple śnio wy mi. Tę kom bi na cję mu szę jed nak jesz -
cze sam wy pró bo wać.

Od kry wa nie no wych do znań w każ dej sfe rze,
choć by mu zy ce, sztu ce, ga stro no mii czy wi nie jest
bar dzo cie ka we i nie zmier nie mnie po cią ga. Z dru -
giej stro ny kla sy ka zro bio na z pa sją jest nie śmier tel -
na i za wsze mnie wzru sza. Dla te go też, sta ra jąc się
do wie dzieć, jak coś jest zro bio ne, dzie lę wi na je dy -
nie na do bre i złe, de lek tu jąc się za rów no ty mi kon -
wen cjo nal ny mi, jak i nie kon wen cjo nal nym. Wam zaś
nie ustan nie ży czę tra fia nia tyl ko na te do bre trun ki,
za chę ca jąc rów no cze śnie do eks pe ry men tów.

Prze my sław Mich na
XXXVI WAM
4.01.2023 r.

Zapraszamy na XI Zjazd Absolwentów
XV Kursu WAM

15–18.06.2023 r.
Kielce Cedzyna 44D Hotel Uroczysko

Zgłoszenia przyjmujemy do 28.02.2023 r.
Telefony kontaktowe: 660 929 216 i 698 353 585

Tadeusz Obarzanowski tel. 666 539 838
email: obarzanowskal@gmail.com
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Tadeusz Pawlikowski (1904–1985)
Ta de usz Ewa ryst Paw li kow ski w za łą czo nym ży -

cio ry sie, spo rzą dzo nym 4.06.1963 r. na pi sał:
„Uro dzi łem się dnia 25 paź dzier ni ka 1904 ro ku

w Mi ko ła je wie pow. Łę czy ca woj. Łódz kie ja ko syn
na uczy cie la”. Oj ciec An to ni Fran ci szek ukoń czył

Seminarium Na uczy ciel skie w Łę czy cy, za miesz kał
w Mi ko ła je wie w pod upa dłym dwor ku z jed ną izbą
szkol ną, w któ rej uczył. Mat ka Ma ria Ja ku bo wi czo -
wa by ła świa tłą ko bie tą (zna ła j. fran cu ski, gra ła
na pia ni nie). Po za do mem uczy ła ko bie ty kro ju, szy -
cia, upra wy wa rzyw, a tak że le czy ła miej sco wych
wg książ ki księ dza „dok to ra” Kne ip pa. Ta de usz był
pią tym dziec kiem z sied mior ga ro dzeń stwa. W 1907 r.
ro dzi ce prze nie śli się do Ło dzi, gdzie Paw li kow ski
ukoń czył Szko łę Po wszech ną oraz Pań stwo we
Męskie Gim na zjum Hu ma ni stycz ne im. M. Ko per ni ka.

W sierp niu 1920 r. w cza sie Woj ny Bol sze wic kiej
T. Paw li kow ski wraz z ko le ga mi zgło sił się ochot ni -
czo do woj ska we Wło cław ku, ale z po wo du nie do -
bo ru ma sy cia ła i nie peł no let no ści zo stał ode sła ny
do kom pa nii war tow ni czej w Ło dzi. Zo stał zde mo -
bi li zo wa ny we wrze śniu 1920 r.

Ma tu rę uzy skał do pie ro w 21. ro ku ży cia z po wo -
du cięż kiej cho ro by (ty fus brzusz ny).

W 1925 r. T. Paw li kow ski roz po czął stu dia na Wy -
dzia le Le kar skim Uni wer sy te tu Po znań skie go (UP).
Już na trze cim ro ku stu diów zwią zał się z Za kła dem
Hi sto lo gii i Em brio lo gii UP zo sta jąc wo lon ta riu szem,
a po ro ku otrzy mał etat de mon stra to ra. Dy plom
lekarza, z dok to ra tem wszech na uk le kar skich, uzy -
skał 30 czerw ca 1931 r.

Od ro ku aka de mic kie go 1931/32 był st. asy sten -
tem w ka te drze (kie ro wa nej przez pro fe so ra Ta de -
usza Kur kie wi cza, tak że pierw sze go rek to ra UP).
W Po zna niu spe cja li zo wał się w za kre sie pe dia trii
pod kie run kiem pro fe so rów Ka ro la Jon sche ra i Ja -
nu sza Zey lan da.

Obo wiąz ko wą służ bę woj sko wą od był w Szko le
Pod cho rą żych Sa ni tar nych Cen trum Wy szko le nia

Z kart historii wojskowego
szkolnictwa medycznego, część IV

T. Pawlikowski w latach trzydziestych XX w.



Sa ni tar ne go w War sza wie oraz ja ko le karz – pod -
cho rą ży w Szko le Pi lo ta żu w Ło dzi (na Lu blin ku).

W 1938 r. na pod sta wie pra cy pt.: „Z ba dań
nad tkan ką chro mo chłon ną ad re na li no gen ną nad ner -
czy krę gow ców”, opu bli ko wa nej przez Ko mi sję Le kar -
ską Po znań skie go To wa rzy stwa Na uk, uzy skał
w Wy dzia le Le kar skim UP ve niam le gen di, bę dąc naj -
młod szym do cen tem w pol skiej me dy cy nie.

24 sierp nia 1939 r. T. Paw li kow ski zo sta je zmo bi -
li zo wa ny i w stop niu po rucz ni ka le ka rza II ba ta lio -
nu 57 puł ku pie cho ty (na czel ny le karz puł ku mjr dr
Je rzy Sa ciuk) 14 dy wi zji Ar mii Po znań uczest ni czył
w bi twie nad Bzu rą. 19 wrze śnia wraz z ca łą kom pa -
nią sa ni tar ną (prze szło 100 wo zów z ran ny mi) do stał
się do nie wo li. Prze by wa jąc w szpi ta lu ran nych jeń -
ców, na te re nie fa bry ki sil ni ków elek trycz nych w Ży -
chli nie, spi sał dzień po dniu (od 1 do 20 wrze śnia)
swo je wo jen ne do świad cze nia. Ten de ta licz ny opis
służ by le ka rza wo jen ne go jest cen nym do ku men tem
he ro icz ne go wy sił ku, a za ra zem po ra ża ją cym świa -
dec twem bez rad no ści w wal ce z prze wa ża ją cy mi
siłami wro ga.

Z Ży chli na zo stał skie ro wa ny do Ło dzi, do przej -
ścio we go obo zu je niec kie go Kriegs ge fen gen la ger
„Ro sen blatt”, utwo rzo ne go na te re nie fa bry ki Ro -
sen blat ta przy obec nej Al. Po li tech ni ki. W obo zie
prze by wał ra zem z Ja nem Cho mi czew skim – póź -

niej szym płk. prof. WAM i Ta de uszem Wa si lew -
skim – póź niej szym kie row ni kiem Ka te dry Ana to mii
AM (i WAM). W dn. 1 XII 1939 r. w szczę śli wych oko -
licz no ściach wraz z 40-oso bo wą gru pą le ka rzy,
został zwol nio ny do do mu, w Ło dzi (do któ re go
na po cząt ku woj ny przy je cha ła z Po zna nia mał żon -
ka wraz z sze ścio let nim sy nem).

W cza sie oku pa cji w Ło dzi doc. T. Paw li kow ski
zo stał ofi cjal nie za trud nio ny w oku pa cyj nej Kran ken
Kas se i pra co wał ja ko le karz w do mo wym ga bi ne -
cie przy ul. Miel czar skie go 24. „By ła to bar dzo cięż -
ka pra ca – oko ło 60 przy jęć w ga bi ne cie
i do dat ko wo wi zy ty do mo we” (za pis z „Pa mięt ni ka
na ukow ca”).

Ro dzi na mo jej przy szłej żo ny miesz ka ła w ka -
mie ni cy obok pań stwa Paw li kow skich (ul. Miel czar -
skie go 22). Te ścio wa wspo mi na ła, że Dok tor
Paw li kow ski był bar dzo lu bia ny wśród miesz kań ców
na tej krót kiej uli cy – z da le ka uchy lał ka pe lu sza po -
zdra wia jąc są siad ki, dzie ci gła skał po głów ce i czę -
sto wał cu kier ka mi (był pe dia trą).

W tym cza sie kil ka krot nie był wzy wa ny na kon sul -
ta cje do dzie ci w dzie cię cym obo zie kon cen tra cyj nym
przy ul. Prze my sło wej (Po len ju gen dver wahr la ger der
Si cher be it spo li zei in Lit zman n stadt). I po przez
dr. L. Urbań skie go prze ka zy wał le ki dla dzie ci.

Po wy zwo le niu ubie gał się o ob ję cie w Wy dzia le
Le kar skim Uni wer sy te tu Łódz kie go Ka te dry Histologii

Odpis doktoratu

Z kart historii wojskowego szkolnictwa medycznego, część IV

Skalpel” 2/202320



Historia

21Skalpel” 2/2023

i Em brio lo gii, a na stęp nie Ka te dry En do kry no lo gii.
Bez re zul ta tu, co bar dzo prze żył. Nie mógł, ze wzglę -
dów am bi cjo nal nych, przy jąć pro po zy cji ob ję cia sta -
no wi ska do cen ta u do cen ta Ba giń skie go.
Nie sko rzy stał tak że z za pro sze nia rek to ra prof. Ta de -
usza Kie la now skie go do ob ję cia Ka te dry Hi sto lo gii
w Lu bli nie, aby nie za szko dzić dr Sta ni sła wo wi Grzyc -
kie mu (któ ry do eme ry tu ry kie ro wał ka te drą).

A wra ca jąc do wy da rzeń w Ło dzi – wia do mo,
że jesz cze przed woj ną T. Paw li kow ski na le żał
do po znań skie go sto wa rzy sze nia „Or ga ni za cja
Wyż szej Uczel ni Le kar skiej w Ło dzi, ja ko fi lii Wy dzia -
łu Le kar skie go Uni wer sy te tu Po znań skie go. Dzia ła -
jąc z pro fe so ra mi: T. Kur kie wi czem (hi sto lo gia),
S. Ró życ kim (ana to mia pra wi dło wa), K. Jon sche -
rem (pe dia tria) i uzy sku jąc dwu mi lio no wą do ta cję
rzą do wą, pla no wa no roz po czę cie 1 paź dzier ni -
ka 1940 r. pierw sze go ro ku stu diów w Łódz kiej Wyż -
szej Szko le Me dycz nej. Wia do mo tak że, że w cza sie
oku pa cji w Ło dzi dzia ła ła Ko mi sja ds. Or ga ni za cji
Szkol nic twa Wyż sze go w Ło dzi (bę dą ca kon spi ra -
cyj ną, cywilną ko mór ką De le ga tu ry Rzą du Lon dyń -
skie go na Kraj). Prze wod ni czą cym ko mi sji był prof.
Bo le sław Wi la mow ski (praw nik), se kre ta rzem doc.
T. Paw li kow ski, a człon kiem me ce nas Kur na tow ski
(w do mu, któ re go zbie ra ła się ko mi sja). Efek tem
dzia ła nia ko mi sji by ło spo rzą dze nie li sty obiek tów,
w któ rych po woj nie mia ły być zlo ka li zo wa ne

wyższe uczel nie Ło dzi. Po aresz to wa niu mec. Kur -
na tow skie go i osa dze niu w Oświę ci miu oraz po za -
ostrze niu przez oku pan ta re pre sji wio sną 1944 r.
Ko mi tet prze stał dzia łać. Na wy ty po wa nej li ście
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znalazł się tak że (praw do po dob nie) przed wo jen ny
Dom Star ców i Ka lek oraz Szpi tal Po łoż ni czy
przy ul. Na ru to wi cza 60, w któ rym fak tycz nie za raz
po woj nie umiej sco wio no „Col le gium Ana to mi cum”.

Bez po śred nio po za koń cze niu woj ny doc. Paw -
li kow ski pra co wał w Ubez pie czal ni Spo łecz nej
w Ło dzi oraz do jeż dżał do Po zna nia, gdzie wy kła -
dał hi sto lo gię i en do kry no lo gię.

1 sierp nia 1948 r. ob jął, ja ko pro fe sor nad zwy -
czaj ny, sta no wi sko kie row ni ka Ka te dry Hi sto lo gii
i Em brio lo gii w or ga ni zo wa nej od pod staw Aka de -
mii Me dycz nej w Za brzu -Ro kiet ni cy.

Z UNRY uzy skał wy po sa że nie za kła du
– mi kro sko py, mi kro to my, lo dów ki, cie plar ki itp.,
a stu den tom – wo lon ta riu szom or ga ni zo wał ćwi cze -
nia z hi sto lo gii, aby mo gli na za jutrz sa mo dziel nie
pro wa dzić ćwi cze nia ze stu den ta mi. Wśród współ -
pra cow ni ków zna leź li się przy szli pro fe so ro wie
(jedenastu), mię dzy in ny mi z uczel ni: Je re mi Cza -
plic ki (bio log, ge ne tyk), Jan Jo nek (hi sto log, rek tor
w la tach 1971–1980), Ta de usz Nie brój (oku li sta),
Ka zi mierz Za jusz (me dy cy na pra cy). Wszy scy in ten -
syw nie pra co wa li na uko wo, a te ma ty ka ich ba dań
zwią za na by ła z gru czo ła mi do krew ny mi. Je den
z re ali zo wa nych te ma tów do ty czył hi sto lo gicz nych
zmian se zo no wych w go na dach mę skich u wró bli.
W związ ku z tym wkrót ce po ja wił się obie go wy wier -
szyk:

„W Ro kit ni cy ca łej sły nie,
że ma ją dra w pa ra fi nie”.
Na star szych la tach stu diów prof. Paw li kow ski,

w ra mach pen sum pro fe sor skie go, wy kła dał hi sto -
rię me dy cy ny.

Na in au gu ra cję ro ku aka de mic kie go 1949/ 1950
w Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej przy był Pre zy dent
RP B. Bie rut w to wa rzy stwie Pre mie ra J. Cy ran kie -
wi cza. „W Za kła dzie Hi sto lo gii in te re so wał się przy -
go to wa niem pre pa ra tów hi sto lo gicz nych i kil ka
z nich obej rzał na sa li ćwi czeń, gdzie wy ło żo ne by -
ły mi kro sko py” (cyt. frag ment z „Pa mięt ni ka na -
ukow ca”).

Prof. T. Paw li kow ski był pierw szym dzie ka nem
Wy dzia łu Le kar skie go Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej
(w la tach 1948–1951) oraz pro rek to rem ds. na uki
uczel ni (w la tach 1953–1957).

No mi na cję pro fe so ra zwy czaj ne go otrzy mał
w ro ku 1956.

Dzie wię cio let ni po byt na Ślą sku prof. Paw li kow -
ski wy ko rzy stał do na pi sa nia „Pod ręcz ni ka hi sto lo -
gii” (wy daw ca PZWL, War sza wa, pierw sze
wy da nie 1954 r.). Był to je den z trzech pierw szych
pod ręcz ni ków hi sto lo gii, któ re uka za ły się po woj -
nie. W pod ręcz ni ku na wią zał do „osią gnięć na uki

Le pie szyń skiej”, cho ciaż jak pod kre ślił wbrew wła -
snym prze ko na niom.

Pod ręcz nik był kil ka krot nie wzna wia ny, a w ostat -
nich wy da niach współ au to ra mi by li Mi chał Ka ra sek
i Ma rek Paw li kow ski. Na pi sał tak że (jak wspo mi na
„z gło wy”) „Hi sto fi zjo lo gię gru czo łów do krew nych”,
wy da ną w 1951 r. tak że przez PZWL.

Pro fe sor Paw li kow ski opusz cza jąc Ślą ską Uczel -
nię po zo sta wił jak naj lep sze wspo mnie nia i trwa le
wpi sał się w jej hi sto rię. Oto frag men ty wspo mnień
o prof. Paw li kow skim au tor stwa prof. J. Cza plic kie -
go: „Du cha aka de mic kie go wniósł nasz pierw szy
Dzie kan w mu ry świe żo wy re mon to wa nej Uczel ni.
Sta ry lwow ski pe del w dzie ka na cie mó wił „Ja i Pan
dzie kan dzi siaj nie przyj mu je my”. Prze uro cze Pa nie
ze Lwo wa zwa ne przez stu den tów „cio cia mi” (Bro ni -
sła wa Ma ka re wicz i Ewa Kno bloch) dba ły o po rzą dek
w pa pie rach, a każ de go stu den ta wcho dzą ce go
do dzie ka na uczy ły jak ma się za cho wać”… A dzie -
kan? Ubó stwia ny przez stu den tów, bez po śred ni,
wesoły. Nie prze pusz czał u mło dzie ży żad ne go uchy -
bie nia, ro bił to jed nak tak, że nie wzbu dzał u nich pro -
te stu. Każ dy go lił się, by mu dzie kan nie dał na ży le tę,
prał ko szu lę i wciąż się mył, by dzie kan nie po wie -
dział, że brud w sen sie do słow nym, naj wię cej ob cią -
ża su mie nie le ka rza, któ ry za miast le czyć, roz no si
bak te rie i grzy by; nie spóź niał się na ćwi cze nia, bo
dzie kan po wie” pa cjent cze kał na pa na, a te raz jest
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w ago nii. Te raz się pan bę dzie mu siał prze gim na sty -
ko wać. A gim na sty ka to oso bi ste prze py ta nie przez
dzie ka na z pre pa ra tów i z teo rii, na sa li ćwi czeń
przy ca łej gru pie. A przy tym ol brzy mie po czu cie hu -
mo ru. Na eg za mi nie, gdy stu dent wciąż coś mie szał
i krę cił, od po wia da jąc na ostat nie za da ne mu py ta -
nie, dzie kan mó wi: „a te raz po wi nien pan po wie dzieć
do mnie tak, jak w cza sie po je dyn ku po wie dział
Kmie cic do Wo ło dy jow skie go – wie pan co po wie -
dział? – stu dent na to: Ol brzy mem to waść nie je -
steś. – Pięć mi nut śmie chu, a po tem ode sła nie
do wie czo ra z tym sa mym py ta niem, oce na: bar dzo
do bra i pro po zy cja pra cy w za kła dzie”.

W sierp niu 1957 r. po wró cił wraz z ro dzi ną do Ło -
dzi i 1 paź dzier ni ka ob jął, po pro fe so rze Be rze (prof.
dr med. i wet. Ar tur Ber był za ło ży cie lem Ka te dry
En do kry no lo gii UŁ i w 1957 r. wy emi gro wał do Izra -
ela) Ka te drę i Za kład En do kry no lo gii AM. Za kład
mie ścił się w skrom nych po miesz cze niach ba ra ko -
wych przy ul. No wot ki 137, ale sys te ma tycz nie roz -
ra stał się ka dro wo i po kil ku la tach (w 1966 r.)
prze kształ co ny zo stał, już w no wej lo ka li za cji, w Kli -
ni kę En do kry no lo gii z Od dzia łem dla Do ro słych
i Dzie ci, a po ko lej nych la tach, de cy zją Mi ni stra
Zdro wia z dnia 15 mar ca 1973 r., w In sty tut En do -
kry no lo gii AM speł nia jąc osta tecz nie, po wie lu zma -
ga niach i za wi ro wa niach, ma rze nie Pro fe so ra.
W sta ra niach o po wo ła nie in sty tu tu istot ne go wspar -
cia udzie lił se kre tarz Ko mi te tu Łódz kie go PZPR
Tadeusz Głąb ski.

Po przej ściu prof. Ba giń skie go na eme ry tu rę
w 1962 r. prof. Paw li kow ski „wpro wa dził się” do Ka -
te dry i Za kła du Hi sto lo gii i Em brio lo gii przy ul. Na -
ru to wi cza 60, obej mu jąc sta no wi sko ku ra to ra
ka te dry (któ rą kie ro wał dr Wal de mar For tak). Zo stał
tak że sze fem Ka te dry Hi sto lo gii i Em brio lo gii WAM
(w tej sa mej lo ka li za cji).

Prof. Paw li kow ski był au to rem 182 prac na uko -
wych z za kre su en do kry no lo gii, hi sto lo gii (w tym
15 z hi sto rii me dy cy ny i hi sto rii po wszech nej). Do naj -
waż niej szych osią gnięć na uko wych za li czyć na le ży
(wg. opra co wa nia prof. Mar ka Paw li kow skie go):
• wy ka za nie, już w 1938 r., że w rdze niu nad ner -

czy po za ad re na li ną wy twa rza ny jest hor mon
o in nej bu do wie i czyn no ści

• od kry cie te ra peu tycz ne go dzia ła nia środ ków
al ka li zu ją cych w do świad czal nej krze mi cy
u my szy

• pierw szy w hi sto rii opis tkan ki tłusz czo wej bru -
nat nej u no wo rod ków ludz kich

• opi sa nie no wej po sta ci ze spo łu nie peł nej fe mi -
ni za cji (pseu do her ma fro dy ty zmu)

• opracowanie klasyfikacji zaburzeń
cielesno-płciowych u ludzi.

Prof. Paw li kow ski był pro mo to rem 15 dok to ra tów
oraz opie ku nem 10 prac ha bi li ta cyj nych. Ale licz ba
tych, któ rzy wy wo dzą się ze szko ły Pro fe so ra (za -
rów no en do kry no lo gów, jak i hi sto lo gów) jest znacz -
nie więk sza. Jest wśród nich trzech rek to rów
łódz kie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go (prof. prof. Ma -
rek Paw li kow ski, Hen ryk Stę pień, An drzej Le wiń ski).

W dru gim ro ku sta żu, zwa nym wte dy po dy plo -
mo wym, czę sto prze by wa łem w Za kła dzie Hi sto lo -
gii i Em brio lo gii WAM, kie ro wa nym przez Pro fe so ra.
Otrzy ma łem te mat pra cy (w za ło że niu) dok tor skiej
w na stę pu ją cych oko licz no ściach. Kie dy na dłu gim
ko ry ta rzu spo tka łem Pro fe so ra ukło ni łem się, a pro -
fe sor wska zu jąc na mnie pal cem po wie dział JGA.
Co ozna cza ło po le ce nie za ję cia się ba da niem apa -
ra tu przy kłę busz ko we go ner ki (ap pa ra tus ju xta glo -
me ru la ris) – czę ści do krew nej ner ki. Pra cę
do świad czal ną wy ko na łem, ale „dok to ra tu z niej
nie by ło”, gdyż zmie nił się mój prze ło żo ny. Pu bli ka -
cja uka za ła się w En do kry no lo gii Pol skiej i jest cy -
to wa na w pod ręcz ni kach.

W po dob nych oko licz no ściach Jac ko wi Ko la -
szyń skie mu Pro fe sor „przy dzie lił” tar czy cę, a Mi cha -
ło wi Ka ra sko wi szy szyn kę. Dr Ko la szyń ski jest
zna nym łódz kim en do kry no lo giem (spe cja li stą
od cho rób tar czy cy), a prof. Ka ra sek zo stał zna nym
w świe cie „szy szyn ko lo giem” (zmarł w 2009 r.
w wie ku 72 lat).

Pro fe sor Paw li kow ski w la tach 1965–1968 był
dzie ka nem Wy dzia łu Le kar skie go z Od dzia łem Sto -
ma to lo gicz nym, a w la tach 1968–1972 JM rek to rem



Aka de mii Me dycz nej. W cza sie Je go ka den cji,
podczas in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go 1970/71,
w 25. rocz ni cę na ucza nia me dy cy ny w Ło dzi, nada -
no dok to ra ty ho no ris cau sa pro fe so rom – rek to rom
Ta de uszo wi Ko tar biń skie mu (któ re go był pro mo to -
rem) oraz Ma ria no wi Ste fa now skie mu.

Przez la ta peł nił funk cję re dak to ra na czel ne go
„En do kry no lo gii Pol skiej”. W Łódz kim To wa rzy stwie
Na uko wym był prze wod ni czą cym Wy dzia łu IV Na uk
Me dycz nych (1975–1982). Zo stał człon kiem ho no -
ro wym Pol skie go To wa rzy stwa En do kry no lo gicz ne -
go oraz człon kiem ho no ro wym To wa rzy stwa Le ka rzy
Cze cho sło wac kich im. J. Pur kin je go.

W 1957 r. zo stał wy bra ny do Ra dy Głów nej
Szkol nic twa Wyż sze go.

W 1973 r. uho no ro wa ny zo stał dok to ra tem ho -
no ris cau sa przez Ślą ską Aka de mię Me dycz ną,
a w 1975 r. god ność tę nada ła Mu Aka de mia Me -
dycz na w Ło dzi.

Zo stał od zna czo ny mie dzy in ny mi – Or de rem
Od ro dze nia Pol ski Po lo nia Re sti tu ta, Me da lem Ko -
mi sji Edu ka cji Na ro do wej, Ty tu łem Ho no ro wym
Zasłużonego Na uczy cie la PRL, wy róż nio ny
– Nagrodą Na uko wą m. Ło dzi, Na gro dą I° Mi ni stra
Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej.

Prof. Paw li kow ski był od wcze snych lat har ce -
rzem. Na le żał do III Łódz kiej Dru ży ny Har cer skiej
im. R. Trau gut ta, za ło żył dla uczniów szkół po -
wszech nych IV Dru ży nę Har cer ską im. A. Mał kow -
skie go, któ rej był dru ży no wym, a za wo ła niem by ło
„Leć my i ni gdy nie zni żaj my lo tu”. Pro wa dził let nie
obo zy, za ło żył pi sem ko „Na sze Ha sło”. W Po zna niu
w cza sie stu diów był jed nym z za ło ży cie li aka de mic -
kiej kor po ra cji „Vi ri ta”, któ ra skła da ła się głów nie
z har ce rzy. W kor po ra cji obo wią zy wał bez względ ny
za kaz pi cia al ko ho lu i pa le nia pa pie ro sów oraz za -
kaz roz strzy ga nia spraw ho no ro wych przez po je -
dyn ki. W Ło dzi pro fe sor Paw li kow ski od wie dzał
człon ków „swo jej” dru ży ny har cer skiej aż do wie ku
eme ry tal ne go, a har ce rze po że gna li Go w kon duk -
cie po grze bo wym. A przez la ta we Wszyst kich Świę -
tych peł ni li od ra na war tę nad Je go gro bem.

Zo stał pierw szym pre ze sem Sto wa rzy sze nia Wy -
cho wan ków Gim na zjum i Li ceum im. M. Ko per ni ka
w Ło dzi. Pod czas spo tka nia w 1959 r. człon ko wie
sto wa rzy sze nia na zwa li Pro fe so ra The deo il Ma gni -
fi co – Ta de usz Wspa nia ły.

Miał licz ne ro dzin ne i po za ro dzin ne związ ki
z przed sta wi cie la mi świa ta ar ty stycz ne go. Sio stra
był pia nist ką, pe da go giem w byd go skiej i łódz kiej
Aka de mii Mu zycz nej, ku zyn prof. Wła dy sław Racz -
kow ski (oj ciec śp. płk. doc. Woj cie cha Racz kow -
skie go ane ste zjo lo ga WAM i Uni wer sy te tu
Me dycz ne go) był kom po zy to rem, dy ry gen tem,

profesorem Kon ser wa to rium Mu zycz ne go w Po zna -
niu i Aka de mii Mu zycz nej w Ło dzi, dy rek to rem
Opery i Fil har mo nii w Ło dzi.

Przy jaź nił się z prof. prof. Kiej stu tem i Gra ży ną
Ba ce wicz. A tak że z Ja nem Sztau dyn ge rem, któ ry
w la tach 1945–1961 miesz kał w Ło dzi i któ ry swo -
ich zna jo mych kie ro wał na le cze nie do Pro fe so ra
oraz pro mo wał Go frasz ka mi:

Gdy za wio dą cię hor mo ny, w Ło dzi bę dziesz wy -
le czo ny.

O hor mo ny nie miej tro ski – wy le czy cię Paw li -
kow ski.

W Swę dów ku k. Stry ko wa pod Ło dzią gó ral z Zu -
brzy cy Gór nej po sta wił do mek w sty lu oraw skim,
na zwa ny „Dom kiem pod dę ba mi”, w któ rym Pro fe -
sor wraz z ro dzi ną chęt nie wy po czy wał. A w za ko -
pa nej bu tel ce wy szcze gól nił swo ich przy ja ciół.

Miał na tu rę cho le ry ka. „By łem we re dy kiem, a te -
go lu dzie nie lu bią” na pi sał w „Pa mięt ni ku”. Przy ja -
cie lo wi, ło dzia ni no wi dr. St. Kucz bor skie mu zwie rzył
się kie dyś „Mó wią o mnie po dob no, że je stem czło -
wie kiem kon tro wer syj nym…Co są dzisz o tym?…”

Ale był tak że to wa rzy ski, dow cip ny, a przede
wszyst kim w głę bi ser decz ny.
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Pan pro fe sor Ta de usz Paw li kow ski był czło wie kiem
wie rzą cym i prak ty ku ją cym (w ko ście le miał swo ją ław -
kę, zwa na pro fe sor ską). Śp. ks. dr Adam Le pa bi skup
Ar chi die ce zji Łódz kiej we wspo mnie niach na zwał Pro -
fe so ra „czło wie kiem cnót za po mnia nych”. Na pi sał tak -
że, iż: „Prze ja wem nie po spo li tej in dy wi du al no ści
Pro fe so ra był bar dzo sze ro ki wa chlarz Je go pa sji i za -
in te re so wań. Wspo mnę tu jed no z nich, któ re zdra dzał
w licz nych mo ich roz mo wach. Roz mi ło wa ny był w za -
byt kach. Nie tyl ko jed nak po zna wał je i po dzi wiał, lecz
sta rał się je tak że po pu la ry zo wać, wy ka zu jąc głę bo ką
tro skę o ich stan i dal sze lo sy. Opra co wał na ten te mat
alar mu ją cy wy kład o wy mow nym ty tu le: Czy wszyst kie
za byt ki w Ło dzi mu szą ulec znisz cze niu? i wy gła szał
go w róż nych śro do wi skach, ilu stru jąc in te re su ją cy mi
prze zro cza mi”.

Wraz z przej ściem na eme ry tu rę za koń czył pi sa -
nie „Pa mięt ni ka”. Ostat nia sen ten cja w tym waż nym
do ku men cie oso bi stym i hi sto rycz nym brzmi: „Mia -
łem w swym rę ku pięć kart cza su. Nie wszyst kie kar -
ty by ły do bre. Na praw dę do brą kar tą by ło
dzie ciń stwo. Śred nią kar tą cza su był okres stu diów.

Mo głem go le piej spo żyt ko wać. La ta woj ny to
na pew no kar ta sła ba, lecz są dzę, do brze ro ze gra -
na. Moc ną kar tą był okres or ga ni za cyj ny w Ślą skiej
Aka de mii Me dycz nej i w Ło dzi. Trzy mam w rę ku
ostat nią kar tę cza su.”

Zmarł 19 kwiet nia 1985 r. wkrót ce po ope ra cji no -
wo two ru je li ta gru be go. Zo stał po cho wa ny na Sta -
rym Cmen ta rzu w Ło dzi przy ul. Ogro do wej.

O Pa nu Pro fe so rze Ta de uszu Paw li kow skim,
w oso bi stym kon tek ście, mo gę po wie dzieć, że je -
stem dum ny i wdzięcz ny. Dum ny, bo acz kol wiek
trwa ło to krót ko, mo gę za li czyć się do Je go
uczniów. A wdzięcz ny? Tu taj po wra cam do zda rzeń,
któ re mia ły miej sce w cza sie woj ny, a o któ rych do -
wie dzia łem się po la tach. Mo ją Żo nę wte dy 2–3 let -
nią wy le czył z cięż kie go za pa le nia płuc, za le ca jąc
okła dy z cie płej wo dy w ciem nych bu tel kach za my -
ka nych por ce la no wym kor kiem z gum ką.

Mał żon ka Pro fe so ra Ame lia z d. Le wan do wicz
zmar ła w 51. ro ku ży cia, po prze wle kłej cho ro bie.
Pro fe sor po now nie za warł zwią zek mał żeń ski
w 1961 r.

Prof. T. Pawlikowski – przy mikroskopie, z synem prof. M. Pawlikowskim



Je rzy Ka miń ski uro dził się 14 lu te go 1929 r. w War -
sza wie. Edu ka cję po cząt ko wą roz po czął w szko le po -
wszech nej na Wo li, a na stęp nie na taj nych
kom ple tach. Po II woj nie świa to wej kon ty nu ował
kształ ce nie w szko le śred niej, a po ma tu rze roz po czął
stu dia na Wy dzia le Le kar skim Uni wer sy te tu War szaw -
skie go. Ukoń czył je w 1954 r. w Aka de mii Me dycz nej
w War sza wie. Po cząt ko wo pra co wał w cy wil nej służ -
bie zdro wia: w So ko ło wie Pod la skim (na kaz pra cy),
w Prusz ko wie i Wło chach. W 1963 r. zo stał ofi ce rem
i roz po czął pra cę w woj sko wej służ bie zdro wia. Zro bił
dwa stop nie spe cja li za cji w in ter nie. Przez wie le lat
pra co wał w przy chod ni Aka de mii Szta bu Ge ne ral ne -
go (obec nie Aka de mii Sztu ki Wo jen nej). Na stęp nie
w Cen trum Kształ ce nia Po dy plo mo we go WAM w War -
sza wie, gdzie opie ko wał się ka drą do wód czą woj ska.
Pra co wał tak że w Lecz ni cy Mi ni ster stwa Zdro wia.
W 1994 r. prze szedł na eme ry tu rę.

Zmarł w Warszawie 4 grudnia 2022 r.

Janina Kamińska

Jerzy Kamiński
14.02.1929–4.12.2022
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Syn Ma rek (ur. 1933 r.) ukoń czył Wy dział Le kar ski
Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej. Jest hi sto lo giem i en -
do kry no lo giem, kie ro wał In sty tu tem En do kry no lo gii
AM/UMed. w Ło dzi. W ka den cji 1987–1990 był rek to -
rem Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ło dzi (jest to je dy -
ny zna ny mi przy pa dek kie dy oj ciec i syn by li
rek to ra mi tej sa mej uczel ni). Au tor pod ręcz ni ków z za -
kre su en do kry no lo gii. Po eta i pi sarz, pre zes Unii Pol -
skich Pi sa rzy Le ka rzy (w la tach 2003–2015).

Sy no wa – Bo że na z d. Roth jest oku list ką. Wnucz -
ka Jo an na jest pe da go giem – an glist ką, pra wnucz ka
Ma ria tak że an glist ką, a pra wnuk To masz fi lo zo fem.

Po dzię ko wa nie
Pa nu Pro fe so ro wi Mar ko wi Paw li kow skie mu bar -

dzo ser decz nie dzię ku ję za po moc przy opra co wa -
niu ni niej sze go bio gra mu.

płk w st. spocz. Hieronim Bartel
emerytowany profesor

w Zakładzie Histologii i Embriologii
Katedry Anatomii i Embriologii

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
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Ze smut kiem po że gna li śmy w Wał czu na sze go
kolegę le ka rza Zdzi sła wa Ma twiej czy ka. Pierw szy kon -
takt z Woj skiem to rok 1964 w Skier nie wi cach. Stu dia
w WAM roz po czął w 1965 r. Po sze ściu la tach dy plom
ukoń cze nia stu diów, ty tuł le ka rza me dy cy ny i pierw -
szy sto pień ofi cer ski uzy skał w 1971 r. Staż po dy plo -
mo wy od był w 107. Szpi ta lu Woj sko wym w Wał czu,
po któ rym ob jął sta no wi sko do wód cy kom pa nii me -
dycz nej w 49 puł ku Zme cha ni zo wa nym w Wał czu.
Awan so wał na sta no wi sko star sze go le ka rza puł ku.
Bę dąc w jed no st ce woj sko wej roz po czął spe cja li za cję
z chi rur gii ogól nej Pierw szy sto pień uzy skał w 1975 r.
Idąc za cio sem roz po czął II sto pień spe cja li za cji.
W 1978 r. prze nie sio ny na etat star sze go asy sten ta od -
dzia łu chi rur gii, gdzie do sko na lił się pod okiem
dr. Wie sła wa Owsia ne go. II sto pień spe cja li za cji uzy -
skał w 1980 r. W 1983 roz stał sie z mun du rem na wła -
sny wnio sek. Po wrót do ro dzin nych stron do Lu bli na.
Już ja ko pra cow nik cy wil ny pra co wał w I Szpi ta lu Woj -
sko wym w Lu bli nie do je sie ni 2002 r. Po wrót do Wał -
cza w tym ro ku i ob ję cie sta no wi ska Or dy na to ra
od dzia łu chi rur gii ogól nej, któ re pia sto wał do 2014 r.
Ze sta no wi skiem roz stał się do bro wol nie. Z za wo du

i spe cja li za cji nie zre zy gno wał. Do ostat niej chwi li, mi -
mo kło po tów zdro wot nych wspo ma gał ko le gów chi -
rur gów na dy żu rach. Za wsze spo koj ny,
zrów no wa żo ny, dba ją cy o cho rych, per so nel i ko le -
gów. Zdzi sła wa że gna ła żo na, syn, licz ni przed sta wi -
cie le ro dzi ny, ko le dzy le ka rze i pie lę gniar ki szpi ta la,
my śli wi, zna jo mi, by li pa cjen ci. Je stem prze ko na ny,
że zo sta nie w na szej pa mię ci na dłu go.

płk w st. spocz. Krzysz tof Wo ły niak

mjr lek.
Zdzisław Matwiejczyk
16.12.1946–04.09.2022
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Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

Pani Katarzynie Kowalczyńskiej
Głównej Księgowej

Wojskowej Izby Lekarskiej
z powodu śmierci

Taty
składają

pracownicy Biura,
Prezes oraz Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej

Śp.
lek. Jerzy Kamiński

14.02.1929–4.12.2022

Śp.
lek. Robert Kapsa
24.01.1958–26.11.2022

Śp.
dr n. med. Jerzy Szafranko

3.07.1935–22.11.2022

Śp.
lek. Waldemar Klimasiński

27.04.1948–2.12.2022

Śp.
dr n. med. Wojciech Domański

6.01.1941–1.09.2021
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24h Opieka prawna dla lekarzy i lekarzy dentystów
z Wojskowej Izby Lekarskiej

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 365 dni w roku, 24 godziny na dobę

Jak korzystać z usług Lex Secure 24h Opieka Prawna?

24h Opieka Prawna dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów z Wojskowej
Izby Lekarskiej:

24h Infolinia prawna – kontakt z prawnikiem we wszystkich sprawach
prawnych związanych z życiem prywatnym i zawodowym

Porady prawne – nielimitowane odpowiedzi na pytania prawne
w formie opinii prawnej albo rozmowy z prawnikiem

Dokumenty prawne – spersonalizowany dokument przygotowany
przez prawnika na podstawie stanu faktycznego przekazanego przez
Klienta

Wideoporady prawne – rozmowa z prawnikiem za pośrednictwem
internetowego wideokomunikatora

Wybór Adwokata – wybór najlepszego adwokata do sprawy sądowej

Zakres Prawa – całe prawo polskie oraz prawo europejskie
obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

24h Opieka Prawna obejmuje swoim zakresem Klienta (Lekarz WIL)
oraz jego najbliższych.

Aby uzyskać odpowiedź na pytanie prawne
lub otrzymać wzór dokumentu, należy
skontaktować się z 24h Infolinią Prawną
pod numer telefonu +48 501 538 539, przesłać
pytanie mailem na adres:
prawnik@opiekaprawna.pl lub zarejestrować
je w Internetowej Strefie Klienta dostępnej
na stronie www.lexsecure.pl.

Podczas rozmowy z prawnikiem należy opisać
swój problem lub potrzebny dokument. Nasi
prawnicy mogą poprosić Państwa o przesłanie
dodatkowych dokumentów lub informacji drogą
elektroniczną, jeśli będzie taka potrzeba.

Po zakończeniu rozmowy nasi prawnicy
rozpoczną przygotowywanie odpowiedzi, która
zostanie przesłana na Państwa adres e-mail
w ciagu 24h. W przypadku bardziej złożonych
spraw termin odpowiedzi jest uzgadniany
indywidualnie.

Jesli potrzebują Państwo spersonalizowanego
dokumentu bądź pisma, które nie znajduje się
w Bazie Wzorów Dokumentów Lex Secure,
to zostanie ono przygotowane dla Panstwa
w najkrótszym możliwym terminie.

Każda odpowiedź i opinia prawna, sygnowana
jest przez adwokata lub radcę prawnego.

Jeśli po otrzymaniu odpowiedzi potrzebują
Państwo dalszego wsparcia pełnomocnika
(adwokata lub radcy prawnego), należy
skontaktować się z 24h Infolinią, która wskaże
rekomendowane kancelarie, najbliższe Państwa
miejscu zamieszkania, współpracujące
z Lex Secure w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Opieki Prawnej.

24H OPIEKA PRAWNA DLA
Wojskowej Izby Lekarskiej

24H INFOLINIA PRAWNA:
+48 501 538 539
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