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I . P o s ia d a n e d y p lo m y , s t o p n ie n a u k o w e :yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1995 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdyplom lekarza. Wydzial Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof.

B.Szareckiego w Lodzi

1999 - dyplom pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie okulistyki \\ydany przez Szefa Zarządu

Wojsko\\'ej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony larodowej

2002 - dyplom specjalisty drugiego stopnia w zakresie okulistyki wydany przez Pełnornocnika

Ministra Obrony arodowej do Spraw Resortowej Służby Zdrowia

2(0) - d) plom doktora nauk medycznych na podstawie rozprawypt.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOceno organizctcjiihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

dziulaluosci 9.. Szpita!« (Jkn(go\l'ego li' Bizesciu nad Bugiem II' luruch 191 <)-1<)39. Wyd,tial

Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego VIi Łodzi.

2 . D o t y c h c z a s o w y p r z e b ie g k a r ie r y z a w o d o w e j :

Po ukończeniu studiów odbyłem staż podyplomowy na bazieQPONMLKJIHGFEDCBA- I - . Wojskowego Szpitala

Klinicznego z Polik liniką we Wrocławiu. W latach 1996-1997 pelnilem służbę wiS.

\\'ielkopolskiej Brygadzie Kawalerii Pancerncj im. gen. bryg. \\'Iad)sla\\a Andersa w \\·ydrzynie.

Jednocześnie jako wolontariusz podjąłem specjalizacje vvzakresie okulistyki pod kicrunkiem pik.

dr. n. med. Walentego Chudzickiego na bazie Oddziału Okulistyki I II. Szpitala Wojskowego z

Przychodnią w Poznaniu, uwieńczone zdobyciem pierwszego stopnia specjalizacji w1999 r. i

drugiego stopnia \\'2002 r. W latach 1997-1999 pelnilem funkcje dowódcy plutonu medycznego \V

5. Batalionic Rozpoznawczvm im. gen. Jana , cpornucena lrnińskicgo \\ Opolu. '\astepnie

objąłem obowiązki dowódcy kompanii przeciwepidemicznej 10. Batalionu Medyczno-Sanitarnego

\\ Opolu. W 2000 r. wziąłem udzial w misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w

Kosowie. Następnie objąłem kierownictwo Gabinetu Okulistyki 105. Szpitala Wojskowego z

Przychodnią w Żarach. Stopiell doktora nauk medycznych uzyskalcm \\2005 r.

na Wydziale Fizjoterapii niwersytetu -lcdyczncgo w Łodzi. Bylem pomysłodawca odtworzenia

działu okulistyki w żarskiej lecznicy wojskowej i jego organizatorem. Od 2008 r. do chwili obecnej

pelnie tam funkcję kierownika Pododdzialu Okulistyki, placówka od 2 0 1 .+ r. nosi nazwę 105.

Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZ.Oz..

3 . W s k a z a n ie osiągnięcia n a u k o w e g o wynikającego z art. 2 1 9 p k t . 2 a U s t a w y z d n ia 2 0 l ip c a

2 0 1 8 r . P r a w o o s z k o ln ic tw ie wvższyrn i n a u c e (D z . l i . 2 0 1 8 r . p o z . 1 6 6 8 z e z m .) :

H . tytul osiągnięcia n a u k o w e g o :

Jako główne osiągnięcie naukowe stanowiące podstaw y do ubiegania się o stopień doktora

habilitowanego wskazuję monografię. której jestemwspółautorem:

Zbigniew Kopociuski. Krzysztof Kopociuski. Szpita! /IIo jsko\l'Y li' RÓ 1I'I7e177 li' la/och 19/9-/939.

Wydawnictwo PWSZ w Glogowic, 2020, stron529



I S W\ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<)]g-8 ,)-6~,)-tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl)- I 8-<)

Recenzenci:

Dr hab. n. med. Małgorzata Paprocka-Borowicz, pro!'. nadzw.UM we Wreelawiu

Pplk rez. dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz

[\ lój udzia] \\ powstaniu tej prac) wynosi 50°'0. Obejmuje to zaangażowanie \\ powsianie idei

przvgotowania takiej publikacji. bardzo głęboką i rzetelną kwerendę źródlową (archiwa polskie i

zagraniczne, biblioteki etc.), bezpośredni udział w pozyskiwaniu materiałów archiwalnych i ich

selekcji, postawienie hipotezy i określenie głównych celów publikacji, wypracowanie koncepcji

prac)'. określenie najlepszych metod dla ich zrealizowania, zaplanowanie i bezpośredni udzieli w

praC) dokumentacyjnej terenowej \\ Równem (obszar s/.pi\<ll~l. cmentarz i rejon \\ai.nych obiektów

historycznych) i na kilkunastu cmentarzach \\' całej Polscc. gromadzenic relacji imarcrialóv,

archiwalnych od krewnych byłych pracowników. wykonanie. pozyskanie i wypracowanie

koncepcji wykorzystania materialów ikonograficznych, opracowanie projektu szaty graficznej oraz

ok ładk i przedniej i tylnej. analizę calości pracy ze sporządzeniemjej zakończenia (wnioski.

odpowiedzi na postawione pytania badawcze etc.) oraz realizacje wstępu. bibliografii. indeksu

osobowego i naz« geograficznych. spisu fotografii. rycin itabel oraz wykazu skrótów .

Jestem samodzielnie autorem sześciu rozdziałów (3, 4. 7. 8,10. 12) oraz polowy not

biograficznych zawartych w aneksie, co w sumie zajmuje 232 strony tekstu.

b.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo m ó w ie n ie c e lu n a u k o w e g o w w . p r a c y osiągniętvch wyn ikó» w r a z z o m ó w ie n ie m ic h

e \ \ e n t u a ln e g o w y k o r z y s t a n ia

W tekście w kwadratowych nawiasach pogrubioną czcionka podano odniesienia do zalącznika nr 4.

W p r o w a d z e n ie

l'zasadnicnic podjęcia t e m a t u

Mimo upływu ponad 100 lat od czasu restytucjipańsiwa polskiego. nie wszystkie aspekty walk:

o odzyskanie niepodleglości a następnie procesu scalania iobudowy kraju doczekały sic należytego

opracowania historycznego. Wplyw na to miały rozmaite czynniki. choć w dużej mierze swoje

negatywne picino odcisnęła sytuacja polityczna zarówno v,: okresie dwudziestolecia

miedzywojennego. jak iw latach 1945-1989. W pierwszym przypadku. szczególnie po maju 1926

r.. wlad:«: państvvowc narzucały wizjt;najno-vszcj historii. oględnie I'/eC I ujmując. odbiegająca \\
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znacznej mierze od prawdy historycznej, z rozdętym nieraz do granic absurdu kultem marszałka

Józefa Pilsudskiego. wymazywaniem i cenzurowaniem dokonań innych osób zasłużonych dlayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

odzyskania nicpodlcglości. / których CZyŚĆ przcbywa!a \\('mU,dS \\' sanacvjnych wiezieniach.

!\ lialo to realny \\pl)'\\' na pracy historyków i sposób ujęcia nicktor , ch tematów. o CI,YI1l CZysto

dccydowaiy czynniki czysto koniunkturalne i slabość ludzkich charakterów. Podobnic rzecz sic

miała w okresie PRL szczególnie w czasach stalinowskich, gdy obowiązywała jedynie słuszna

narracja w postaci ostrej krytykiQPONMLKJIHGFEDCBAI I RP oraz cenzura obejmująca rozmaite aspekty funkcjonowania

kraju \\' larach 1918-1939 (i nie tylko), Minione 100 lat i bardziej sprzyjające warunk i społeczno-

politvcvnc dają historykom możliwość spojrzenia ;,duzcjjuż perspektywy i być mo/c dokonania

bardziej obiektywnej oceny tego niezwykłego pod wieloma względami okresu naszych dziejów.

Wielką rolę w procesie odzyskania niepodległości a także późniejszym rozwoju kraju odegralo

Wojsko Polsk ie. które zostało utworzone w oparciu o kadrę oficerską i podoficerską wywodzącą

siy z armii państw zaborczych, Podobnic rzecz sic mialn ;, wojskową slu/bq zdrowia. której

fundamentem byli lekarze zdobvwajucv wicdzc. doświadczenie i stopnic oficerskie \\ silach

zbrojnych Rosji. Austro-Wcgicr i Prus. W odróżnieniu od historiografii dotyczącej dziejów

poszczególnych jednostek Wojska Polskiego okresu dwudziestolecia. która mimo wciąż obecnych

braków jest stosunkowo bogata, zasób publikacji podejmujących temat wojskowej służby zdrowia,

w tym szpitalnictwa wojskowego. jest niezwykle skromny, l':ape\\l1C \\ pewnejmierze wynika to z

faktu.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAje tematyka taka obejmuje problematykę z pogranicza dwóch dziedzin. hisiori i i mcd , C) n).

co \\ ymaga pewnej wiedzy i orientacj i z zakresu obu tych pól badawczych. toteżstosunkowo

wąska grupa badaczy jest nic) zainteresowana, Wśród historyków znacznie większą popularnością

cieszą sic dzieje bitew, kampanii czy jednostek liniowych niż znacznie mniej efektowna

działalność 1"0 rrnacj i tyłowych. \\' szczególności służby zdrowia. Spośród dziesięciu najwiekszych

vvojskowych szpita] i okręgowych. pcgłcbionego i opartegona materialach źródlowych pełnego

opisu organizacji i dzialalności doczckaly si~~tylko nicliczne placówki. co jest doskonalą ilustracja

tego problemu, Rejonem. któryzostał dotknięty pod tym \\I,gl~del1l zapomnieniem bardziej niż

inne części naszego kraju, są kresy wschodnieII RP. co bylo wynikiem cenzury politycznej po

19-+5 r. Dopiero lata 1970, przyniosły pewien postęp. gdyż żelżal nieco gorset cenzury a

jednocześnie pojawiło się młode pokolenie historyków i lekarz)' zainteresowanych tym obszarem

badawcvyrn. Wartościowe prace, najpierw StefanaWojtkowiaka (\ później Andrzeja Fclchncra.

byl) udanymi próbami usystematyzowania calekształtu wicdzv na temat sanitariatu wojskowego \\

dwudziestoleciu międzywojennym. natomiast z oczywistych względów nic ukazywały pełnego

obrazu niezwykle ciekawych dziejów poszczególnych
b •

placówek medycznych. w tym

zlokalizowanych na kresach wschodnich, Położone tam zakłady zostały \\' dramatycznych



okolicznościach zl ikwidov.ane. ich zulogi (przede \\S/.) stkirn kadra zawodowa) W) mordowane

bądź poddane represjom. a wygenerowane po 19-+5 r. zmiany terytorialne sprawiyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI)'. że nie było

najmniejszych szans na ich odtworzenie, co w centralnej części kraju zdarzało się np. w Krakowie

czy Lodzi. Szpital Wojskowy w Równem dzialal \V krańcowo odmiennych warunkach

społecznych. cywilizacyjnych. epidemiologicznych. narodowościowych. był najbardziej

wysuniętym na wschód zakładem istniejącym przez cale dwudziestolecie. co decydowało o

zupełnie odrębnej specyfice funkcjonowania i organizacj iprac)' nil. \\ innych placówkach

wojskowego sanitariatu. toteż zcala pewnością zasługuje by przedstawić jego dzieje na tle

przemian zachodzących w całej wojskowej służbie zdrowia iwypelnić istniejącą w tym zakresie

lukę badawcza.

Pornysł stworzenia takiej monografii byl naturalna konsekwencją prowadzonych przeze mnie od

wielu lat badań naukowych obejmujących dzieje polskiej wojskowej służby zdrowia na kresach

wschodnich I I RP rozpoczętych dysertacją opisująca 9. Szpital Okręgowy \V Brześciu nad Bugiem.

Podczas wstępnych prac poszukiwawczych ustalono. że wartościowe źródła archiwalne dotyczące

funkcjonowania Szpitala Wojskowego w Równem znajdują sic wzasobach archiwów w Polsce.

Ukrainie i Anglii. Już orientacyjna kwerenda źródłowa wskazywala. że żaklad ten działu] przez

cały okres dwudziestolecia międzywojennego i nic ulcgl likwidacji jak większość tego typu

placówek już \\ polowie lat 1920" lecz podlegając kolejnym reformom ctarowo-srrukturalnym

istnial do 1939 r. Stan zachowanych materiałów dawał nadzieje na szersze badania niż sugeruje

tytul monografii. z pokuszeniem się o dokonanie szczegółowego opisu wszystkich placówek

wojskowego sanitariatu stacjonujących w Równem po wyzwoleniu miasta w sierpniu 1919 r.

Jednocześnic istniała szansa przedstawienia stanu epidemiologicznego i zdrowotności nic tylko

garnizonu Równe. ale i regionu rówicńskicgo. na ile calego Wojska Polskicgo. czego próżno

szukać \V istniejących dotychczas publikacjach. Szpital \\ Równembyl pod wieloma względami

odmienny od innych placówek. stanowił model pośredni między dużymi zakładami okręgowymi a

małymi izbami chorych, toteż także ze względu na swą oryginalność wymaga szczegółowego opisu

swych dziejów. Monografia nasza wypełnia lukę badawcza. gdyż. nikt przed nami nie podjal próby

gl~bokiego opisu całokształtu działalności tego typu placówki.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C e l p r a c y

Odpowiedź na postawione pytania badawcze: na jakim tle społeczno-politycznym oraz

militarnym i w jakich warunkach utworzono szpital, kto i kieely to zrealizował", gdzie zakład był

zlokalizowany i gdzie umieszczone były poszczególne jego jednostki strukturalne". jak

ksztaltowalu sic struktura organizacyjna szpitala oraz jakim podlegalu zmianom". kto i \\ jakim

okresie dowodzi! placówka, jakie były dokonania poszczególnych dovvódców/komcndantów". czy
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określone w instrukcjach wyższych władz sanitarnych zasady funkcjonowania wojskowego

zakladu leczniczego byly w pelni realizowane \\' Równern". jakie były główne problemy. z którymi

borykala się kadra placówki podczas codziennej działalności? czy kadra wojskowa w pełni

zabezpieczała potrzeby etatowe zakładu, jak ksztaltowalasię obsada etatowa i personalna? 'v\

jakim zakresieyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArozwinięto działalność leczniczo-usługowe! w placówce'). czy i ewentualnie

LILIutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu, 'go zmieniała się ilość oddziałów leczniczych i pracowni". jak kształtowała się sytuacja

sanitarno-epidemiologiczna w Równem i stan zdrowotnyw rejonie odpowiedzialności placówki na

tle całego kraju? czy w szpitalu. poza działalnością diagnostyczno-leczniczą. prowadzono inne

formy aktywności np. oświatowo-wychowawczą. szkoleniowo-naukowe}. orzecznicza", jak

\\yglądała charakterystyka kadry medycznej szpitala i jaka rolę odgrywali \\ mej byli oficerowie

armii zaborczych". jak wyglądało zaplecze logistyczne placówki')aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H ip o t e z a

Wojskowy zakład Icczniczy w Równem istniał w latach 1919-1939, jego lokalizacja na

Wołyniu, rejonie mocno opóźnionym cywilizacyjnie w porównaniu z centralną i zachodnią częścią

kraju oraz zamieszkanym w większości przez mniejszości narodowe ,I jednocześnie ważnym

slr,llegicznic i nasvcony m garnizonami wojskowymi. bylu glt'l\\ nym czynnikiem dcc , dującym o

jego trwaniu przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego oraz znacznej odmienności pod

wieloma względami w stosunku do innych wojskowych sanitariatów. szczególnie z głębi kraju.

M a te r ia ł y QPONMLKJIHGFEDCBAi m e to d y

Monografia napisana została wukładzie chronologiczno-rzeczowym. Podczas jej tworzenia

wvkorzystano różnorodne metody badawcze: historyczno-opisową. statystvczną. porównawczą.

graficzną. W głównej mierze jej podstawą źródłową są materiały zgromadzone \\ zasobach

Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie, w szczególności zespół akt dotyczących

Szpitala Garnizonowego i Szpitala Wojskowego w Równem. Frontu Wołyńskiego. Departamentu

Sanitarnego/Zdrowia MSWojsk.. Dowództwa Okręgu Korpusu II. Departamentu Budownictwa

\IS\\'ojsk.. Dowództwa Okręgu Etapowego RÓ\\Ile i [)l)\\ódl.t\\<1 Okn;gu Etapowego Kowel.

Dowództwa Povviatu Erapowego Równe. Rozkaz:' DowództwaOkręgu (Jeneralnego Lublin.

Skorzvstano również z bogatych materiałów źródłowych zgromadzonych w Państwowyrn

Archiwum Obwodu Rówieńskiego w Równem (obecnie Ukraina).v·: szczególności zespołu akt

Szpitala Garnizonowego w Równem. rosyjskiego Rowniensk icgo Szpitala Wojskowego 7. lat 1915-

1916. zbiorów kartograficznych. Pornocne byly także matcrialy l.gromadzone \\ lnstvtucic

l listorvcznym i Muzeum im. gen. broni Wladyslawa Sikorskiego \\ Londynie. w szczególności

relacje kadry i pracowników wojskowej służby zdrowia dotyczące wojny obronnej 1939L. jak

również zasoby Archiwum S. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką im. gen. bryg. prof.
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lVl.Garlickiego. Archiwum Ośrodka Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej.

Archiwum Szpitala Powiatowego SP z0.0. we Wrześni oraz Działu Starej Książki Glównej

Biblioteki Lekarskiej w Warszawie. Dużą trudnośćyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAstanowiło rozproszenie bazy żródlowcj \\ kilku

archiwach i wielu zespołach. Przebadane dokumenty oka/.Jly sie wiarygodne. a zachowane

sprawozdania. opracowania statystyczne i wykazy wykonane\\ większości uczciwic i rzetelnie.

choć mial)' miejsce pewne niewielkie nieprawidłowości, naco zwrócono uwagę w tekście.

Dostrzegalnym mankamentem bywała mała czytelność części dokumentów. będąca wynikiem ich

uszkodzenia mechanicznego. zabrudzenia bądź sporządzenia rycznie trudnvrn do odczytania

charakterem pisma. na szczęście tego typumatcrialv stanowiu zdccyduwnną mniejszość. Materialy

udostępniane w bibliotekach sadoskonałym uzupelnicnicm archiwaliów. z tego typuźródeł rolę nie

do przecenienia odgrywa ukazujące się od1920 r. czasopismo "Lekarz Wojskowy", a także

opublikowane dokumenty, wykazy i sprawozdania oraz opracowania naukowe obejmujące

tematykę historii wojskowej służby zdrowia. W ostatniej z wymienionych grup szczególnie

wartościov e i użyteczne S,) prace Andrzeja Fclchncra. Unikalne materiały archiwalne i

ikonograliczne pozyskano od rodzinbyłych pracowników placówek wojskowego sanitariatu na

kresach wschodnich. co było rezultatem podjęcia przeze mnie, wraz z Z.Kopocińskim. z

początkiem XXI w. programu zbierania relacji świadków oraz gromadzenia archiwaliów.

Interesujące informacje zawierają także pamiętniki i wspomnienia byłych lekarz)' wojskowych.

prz) któr) ch analizie należy jednak parnictac o zachowaniuostrożności naukow ej.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O m ó w ie n ie w y n ik ó w

Monografie tworzy czternaście rozdziałów, wstęp i zakończenie oraz aneks, bibliografia,

indeks osobowy i nazw geograficznych. wykaz skrótów. Wzbogacaj" ją unikalne materiały

ikonograficzne. W rozdziale trzecim przedstawiłem szczcgólowo lokalizacje Szpitala Wojsko\\ego

\\ Równem. Placówka zakwaterowana została \\ kompleksie 1\0Sz<1I"O\\)m \\' poludniowo-

zachodniej części miasta. \\' obiektach wybudowanych w końcówce XIX w. dla potrzeb Szpitala

I.ałngi przv 127. Putiwlsk irn pułku piechoty. Mimo że obiekty te były budowane jako koszarowe.

odznaczają się niewątpliwą urodą i posiadają ładne elementy zdobnicze. Główne budynki szpitalne

mają obecnie grubo ponad sto lat i nadal pełniąfunkcje uz ytkovva zgodna ze swoim pierwotnym

przeznaczeniem. co musi budzić szacunek dla jakości pracy rosyjskich nrchitcktów. inj~ nieróv, i

budowniczych, której trwałe erekt)' przetrwały liczne wojny oraz znw icruchv dziejowe. Dzięki

zachowanym dokumentom archiwalnym udalo się dokladnic odtworzyć sposób rozmieszczenia

poszczególnych struktur szpitala wraz ze zrmananu zachodzącymi \\' czasie. Koncepcja.

wypracowana przez polskich lekarzy wojskowych w dwudziestoleciu międzvwojennyrn.

usytuowania oddziałów leczniczych, pracowrn innych komórek organizacyjnych w
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poszczególnych obiektach. mimo radykurnej zmiany użvikownika po 1939 r.. bvla powielana pr7.c7.

lekarzy Armii Czerwonej a obecnie medvkó« ukruinsk icgo IIyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~<). S/.pitala 'v\'ojska\\'ego. co jest

dowodem jej racjonalności a jednacześnic dalekowzroczności jej twórców. Znacznej modyfikacji

w ciągu minionych lat ulegały jedynie ciągi komunikacyjne, które byly wielokrotnie zmieniane i

pierwotny zamysł z XIX w. nie przetrwał próby czasu. Początkowo wejście do szpitala prowadzilo

od strony północno-wschodniej czyli ulic)' Szosowej (J Maja. Soborncj). \\ dwudziestoleciu

micdzvwojcnnym od strony poludniowo-wschodniej czyli ulicy Wyspiańskiego (Dubicńsk icj). zaś

obecnie od strony południowo-zachodniej czyli ulicy Wojskowej (Tieligi).

W rozdziale czwartym ukazałem wszystkie zmiany etatowe i strukturalne zachodzące w Szpitalu

\\ Równem w latach 1919-1939 na tle przemian dotvczacych całej wojskowej służby zdrowia.

Placówka ta stanowiła ogniwo pośrednie miedzydużym szpitalem okrcgowvm :t małą izb'l chorych

i mimo forsowanej we wladzach wojskowego sanitariatu koncepcji likwidacji takich zakładów.

ismin!a przez cal)' okres dwudziestolecia miedzywojennego. Kolejne duże reformy wojskowej

slużbv zdrowia w okresie demobilizacji (1921). a następniewprowadzania nowych instrukcji

organizacyjnych (1925 i 1931). przynosząc zmiany nazwy zakładu. która cwoluowala oc! Szpitala

Wojskowego. paprzez Szpital Wojskowy Etapowy nr 41. Szpital Rejonowy nr 3 (Szpital

Rejonowy). Szpital Wojskowy. by ostatecznie przyjąć \\' 1<)31 r. neum; Szpital Garnizonowy.

nigdy nic spowodowały likwidacji placówki. choćwiększość tego typu lecznic przestała istnieć.

Główną przyczyną utrzymania ciągłości pracy rówienskiego szpitala było jego usytuowanie na

wschodnich rubieżach. w terenie nasyconym dużą ilością garnizonów wojskowych i jednostek

KOP. skąd odlcglość do najbliższych szpitali okrcgowych \\Chełmie czy Lwowie wynosiła ponad

200 km. Uwzględniając ratalny stan dróg i slaby rozwój transportu samochodowego. niezbyt gyst,)

sieć kolejową. ewentualna likwidacja placówki xv Równem praktycznie pozbawialaby

specjalistycznej opieki w ramach wojskowego sanitariatu cala wschodnią część Okręgu Korpusu nr

II. co było nic do zaakceptowania przez władze wojskowe. Nie bez znaczenia był fakt. że

rówienski zakład był także zapleczem medycznym dla wszystkich forrnacj i sanitarnych na tym

terenie (izby chorych. lekarze jednostek) i jego brak rzutowałby na działalność tych pomniejszych

ogni« wojskowej służby zdrowia. co także była argumentem przemawiającym za utrzymaniem

placówki. Do początku lat 1930 .. mimo podejmowanych rozlicznych starań. nie udało sit; w pełni

osiągnąć zakładanego w kolejnych instrukcjach etatu i struktury zakladu. Funkcjonowaly jedynie

tr/.y zamiast czterech oddziałów (chirurgia. wewnctrzny.zakaźny). laboratorium bylo czynne tylko

okresowo, istniały także duże problemy zciągłością pracy dentysty. Główną przyczyną tego stanu

rzeczy byly braki kadrowe. dotyczące szczególnie wyższej kadry medycznej. a pośrednio również

/.byt skromna obsada etatowa. która powodowala przeciazenie obowiązkami pracowników
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zmuszonych do pelnienią równocześnie kilku funkcji Przelamanie negatywnej tendencji miało

miejsce \\ 1932 r.. gdv siopniowo udalo sic uruchomić \\ zakładzie dwa dodatkowe oddziałyyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(dermatologię i ginekologie z polożnictwcm). co \\ sumie pOI.\\olilo przekroczyć zukladana w

etacie ilość lóżek i struktury (5 oddzialó« z poradniami specjalistycznv mi. 150 lóżek). Do końca

swego istnienia placówka miała \\ praktyce zwiększoną o 50° o ilość lóżek \\ stosunku do założeń

etatu. co pozwalalo skutecznie zabezpieczać potrzeby medyczne całej\V chedniej części OK I I.

0.'ajdluższy z wszystkich rozdziałów. siódmy. poświeciłem szczególowemu opisaniu

całoksztahu działalności poszczególnych oddziałów lcczniczvch i pracowru. W szczytowym

okresie rozwoju xv zakładzie funkcjonowało pięć oddziałów (chirurgiczny. \\'('\\ nctrzny, zakaźny.

skórno-weneryczny, polożniczo-ginekologiczny) wspomaganych przez pracownic specjalistyczne

(kliniczna. rentgenologiczna. dentystyczna, światlolccznicza). aptekę oraz izbę przyjęć, Każdy z

dv icsicciu podrozdzialów poświęcony jest konkretnej jednostce strukturalnej. przedstawia jej kadrę

kierowniczą i lekarską. strukturę i obsady personalna. rozwój lub stagnacje \\' okresie działalności.

\\ yposazcnic. działalność diagnostyczno-leczniczą, usługową i glówne problemy z tym zwrązane.

Stosowane metody leczenia, zachowawczego i operacyjnego.kształtowaly sit; na poziomic

stosunkowo dobrym. choć dawał o sobie znać brak ówcześnie najnowocześniejszego wyposażenia

(np. aparat ek g). Iależy również pamiętać. że była to era przed wynalezieniem antybiotyków. a

lekarze bazowali głó\\'Jlie na osiągnięciach medycynyl. przetomu XIX/XX w, ajwyższy poziom

prezentowała chirurgia i ginekologia. co bylo bez wątpienia \\ iclka zaslugą :, l ikolaja Procherowa.

obdarzonego dużą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami lekarza. który ciesz) I się

poważaniem \V całym regionie rówicńskim. zaś po 1945 r. znalazl się \\' Szczecinie. gdzie jako

docent kierowal II. Kliniką Poloznictwa i Chorób Kobiecych I)!\M, Szczególnie wartościowy jest

podrozdzial 7,3,1. poświecony tematowi największej \\' dziejach Wojsk,) Polsk icgo okresu

d\\ udz icstolccia międzywojennego epidemii czerwonki. która wybuchln na przełomie lipca/sierpnia

193-+ I'. Nikt wcześniej nie opisal szczegółowo przebiegu tej epidemii. jej źródeł. czasu trwania.

liczby zachorowań i zgonów. toteż jest to ważny element wypelniający lukę badawczą. Choroba

została \\ praktyce wygaszona vv ciągu miesiąca. zachorownlo ponad tysi,)c oxób (\\ tym cześćihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

la logi szpitala). lecz zmarło jedy nie dwóch żołnierzy. Wyjątkowo cenne i aktualne. szczególnie xv

kuntekście współczesnej pandemii COVID-19. są schematy właściwego po .tcpowania vv chw iii

pojaw icnia się epidemii wypracowane przez ówczesnych lekarzy wojskowych z Równego. które są

niemal \\' 100% aktualne i z powodzeniem rnoglyby być stosowane \\' momencie wysrapienia

inn: ch chorób wysoce zakaźnych (ścisla izolacja. k\\ urantunna. resirvkcyjnc przestrzeganic zasad

sanitarno-higienicznych. leczenie objawovve sprawdzonymi lekamiutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl. bczpicczn. ch źródeł eic.). Do

refleksji musi sk łaniać fakt. że \V leczeniu, nic tylko czerwonki, nasi medycy stosowali wówczas



preparat- chininy. zaś \\ momencie wystąpienia epidemii COVIl)-J 9 chińscy badacze także

powrócili do użycia preparatów z tej grupy. a ich doniesienia wstępne były optymistyczne. Załoga

placówki w Równem doskonale radziła sobie z nawracającymi epidemiami czerwonki. natomiast

znacznie gorzej ksztaltowala siędziałalność profilaktyczna. co wiązało się z zacofaniem

cvwilizacyjnym tego regionu. złym stanem sanitamo-epidemiologicznym oraz brakiem nawyków

higienicznych miejscowej ludności. W II. połowie latyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 930 .. po utworzeniu oddziału skórno-

wcncrvczncgo i przychodni skórno-wenerycznej. placówka stała sic glównym centrum leczenia

tego typu schorzeń dlacałej wschodniej części Okręgu Korpusu nr l l. Największym problemem

zdrowotnym tego działu była kiła, stanowiąca po części poklosie przebytych wojen. które7. rcgulv

niosą ze sobą nasilenie tego typu schorzeń. Choroba ta. mimoupływu lat. nadal byla mocno

rozpowszechniona \V środowisku wojskowym, jak i cywilnym. 8yl to czas. gdy jeszcze nic

\\) naleziono penicyliny. toteż kuracja opartabyla na stosowaniu necsalwarsanu i preparatów

bizmutu, co było bardzo długotrwałe, uciążliwe i dość ryzykowne, choć na ogól skuteczne.

Pracownia rentgenologiczna. prowadzona przez byłego adiunkta USB \\ Wilnie Jerzego

vlarcińczyka. była symbolem nowoczesności zakladu. \\ dużej mierze vvspomagając i znacznic

przyspieszając proces diagnostyki różnego rodzaju schorzeń. w szczególności urazów. Izba przyjęć

dziulalu \\ sposób nieco odmienny od standardów współczesnych. pracowano tylko w godzinach

slużbowych a nie przez calą dobę. choć główne zadania byly dość zbliżone.

W rozdziale ósmym ukazałem sposób organizacji i dzialalności służb dyżurnych \\ .zpitalu.

które zapewniały ciąglość pracy zakładu i bezpieczeńsiwo wszystkich pacjentów. Ich ilość oraz

I1(II.\\y uległy niewielkiej zmianie xv czasie. lecz zasadniczo lunkcjonowaly następujące: lekarz

d) i.urn) garnizonu (lekarz inspekcyjny garnizonu). siostra dyżurna, podoficer inspekcyjny, dyżurny

telefonista. dyżurny stajni, dyżurni sanitariusze oddziałów leczniczych (na ogól dwóch). W 1931 r.

do tego grona dołączył żołnierz slużbowy (początkowo pod nazwa podoficer służbowy). która

funkcje sprawowali szeregowcy. a ich zadaniembyło wspieranic podoficera inspckcvjncgo PO/.a

tymutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVv placówce pełniona byla służba wartownicza. którą spra«0\" al cywilnv wartownik. jak i

żolnierzc. Mimo iż zgodnie z§ 23 instrukcji "San. 4/31" \V szpitalach wojskowych. xv których ilość

pracujących lekarzy wynosiła co najmniej 5 (w tym cywilnych kontraktowych). winna być

wystawiana stacjonarna służba lekarza dyżurnego placówki, to jednak w Równem dyżurowal

jedynie lekarz inspekcyjny garnizonu (dyżur dornowy podtelefonem l. Regulamin by]

prawdopodobnie interpretowany \'Ii ten sposób. że brano poduwagę jedynie liczby zawodowych

lekarzy wojskowych, która zawsze kształtowała się na poziomie 3-4, co było na rękę zatrudnionym

tu medykom. którym nie uśmiechało się pełnienie stacjonarnych dyżurów przy tak nikłej obsadzie

kadrowej. z drugiej strony pracujący tu renomowani cywilnilekarze kontraktowi (Prochorow.
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vlurcińcxyk).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgdyby nałożyć na nich obowiązek dodaikow, ch sluzb. mogliby vrczygnować z pracy.

Służba lekarza inspekcyjnego rozpoczyna Ia się o godzinieg.OO i trwala dobę. \\ pilnej potrzebie

medyk dyżurny bywał wzywany do szpitala przez podoficera inspekcyjnego np. konieczność

udzielenia pomocy w naglych wypadkach żolnierzorn służby czynnej, żołnierzom zawodowym i

ich rodzinom. stwierdzenie zgonu żolnierzy zmarłych śmiercią naglą i wystawianie świadectw

vvojskowo-Iekarsk ich. udzielanie pomocy żołnierzom innych garnizonów przebywających czasowo

\\ Równem (urlop. przepustki etc.). Raport z każdego wypadku udzielania pomocy \\'rrybie nagłvm

dyżurując)' wpisywał do .Książki Lekarza Inspekcyjnego", która na stale znajdowala się \\'

kancelarii placówki. Osobą, na której spoczywał ciężar odpowiedzialności za obsadzenie służby

lekarza inspckcvjncgo garnizonu. by] Naczelny Lekarz Garnizonu. a funkcje te z reguły sprawowal

aktualny komendant szpitala Do pełnieniadyżurów zobowiązani byli WSI.)scy zawodowi lekarze

wojskovvi garnizonu Równe. bywało że także cywilni oficcro« ie rezerwy. Dwa ravy \\ roku. z ima i

latem. w momencie wyjścia wszystkich jednostek na manewry. służba lekarza inspekcyjnego

garnizonu była zawieszana. Średnio na jednego lekarza przvpadało kilka dyżurów \\ miesiącu.

\\) znaczano je głównic lekarzom jednostek wojskowych.gdyż nici iczni etatowi oficerowie szpi tala

byli zbyt przeciążeni obowiązkami. toteż Naczelny Lekarz Garnizonu a jednocześnie komendant

placó« ki staral się ich \\ ten sposób nieco odciążyć. Dużą pomocą i uzupełnieniem cwentualnx ch

braków \\' zakresie obsady personalnej tej służby byli lekarze rezerwiści, którzy odbywali

okresowo swoje ćwiczenia rezerwy w szpitalu bądź sąsiednich jednostkach wojskowych. Dla nich

stanowiło to doskonalą formę szkolenia i zapoznania sic \\ praktyce ze sposobem funkcjonowania

wojskowego zakładu leczniczego.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL kolei siostra dyżurna szpitala. vv odróżnieniu od lekarzy.

pelnilu swą slużbc stacjonarnie. Początkowodyżurowała tylko jedna siostra, zaś od 1935 r. dwie

siostry dyżurne. jedna na chirurgii. a druga internie izakuźnym. Pracovvuly \\' systemie 12

godzinnym. na jedną siostry zatrudnioną w placówce prz ypadnło -+-6 dyżuró« miesiceznic Bardzo

ważną służbą byl podoficer inspekcyjny szpitala (od 1932 r.poci nazwą podolicer służbowy

szpitala). na którego barkach spoczywał nadzór nad calością funkcjonowania placówki. \Ą'

szczególności po godzinach urzędowania. Służbę tę pełnilipodoficerowie zawodowi zakładu. po

jcj objęciu vv żadnym wypadku nic wolno było opuścić terenu placówki. Do głównych zadań

nalczal nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki po godzinach urzędowaniu. kontrola

osób wchodzących na teren szpitala. osobiste odczytywanierozkazu dziennego zolnierzom plutonu

administracyjnego i wyjaśnianic jego treści. kontrola obecności w miejscu zak« atcrowania

zolnierzv ukaranych karą zakazu opuszczania koszar. kontrola żołnierzy wychodzących na

przepustkę. wydawanie broni i amunicji cywilnemu wartovvnikowi szpitala. wystawianic

przepustek dla osób odwiedzających chorych. \\'Zy\\,lI1IC \\ mIgi) ch wypadkuch lekarza
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inspekcyjnego garnizonu.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABezpieczeńsiwo załogi i pacjentów zależało również. od jakości pełnienia

slużby wartowniczej. Vv' godzinach 8.00-18.00 przy dwóch gkl\\n)ch bramach wystawione byly

posterunki pełnione pl7.C7. znlnicrzy w mundurze sluzbowym i bronią biali} przy boku. na noc

bram) byl) zamykane a obiektów strzegl uzbrojony w broń palną wartownik cywilny. przydzielany

do pracy \\ szpitalu przez komendy garnizonu. W 1932 I'. z powodu oszczędności linansowych

zaprzesrano zatrudniać cywilnego wartownika. a główny ciężar ochrony spoczął na barkach

żołnierzy plutonu administracyjnego. Szczuply etat i niezbyt szeroka obsada personalna były

przyczvną niezgodnego z regulaminem obsadzania służb pełnionych przez żolnierzy np. dyżurnym

stajni bvl zwykle któryś z ulanów kierowanych do szpitala na dwa miesiące celem odbycia

szkolenia sanitarnego. W ten sposób placówka odnosi la korzyść mając wyszkolonego pracownika.

natomiast jednostka kawalerii tylko teoretycznie uzyskiwala wyszkolonego sanitariusza. bo \\

praktyce cały swój czas spcdzal on nic na zajęciach szkolcniow. ch. lecz \\ stajni. \\'1'<.11.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI.

rozbudową struktur)' zak ladu zwiększyla sic jedynie liczba osób pclniących stacjonarną służbę

(siostry i dyżurni). natomiast sam sposób organizacji slużb dyżurnych pozostal niezmienny. Biorąc

pod uwagę dość napiętą sytuację na Wolyniu, związaną z terrorystyczną działalnością Organizacji

Ukraińskich Nacjonalistów. w sposób nazbyt lekkomyślny podchodzono clo pelnicnia slużbv

wartowniczej. W szpitalu w owym okresie powinna być wystawiana normalna slużba wartownicza

\\' pełnym uzbrojeniu. a nie jedynie z bronią białą. Na szczęście \\ dwudziestoleciu

miedzywojennym resztki przyzwoitości zachowali jeszcze nawet skrajni nacjonaliści (dopiero kilka

lat później dokonali okrutnych zbrodni na Polakach), którzy nie próbowali przeprowadzać akcji

sabotażovvo-dywcrsyjnych \V polskim szpitalu.

Rozdział dziesiąty posluvyl mi dla szczcgólo« ego opisania IWiC1d lunkcjono« ~1I1ia calego

zaplecza logistycznego placówki (pluton administracyjny. \\arsl.t,lly. kuchnia. pralnia. łażnin. tabor.

chlewnia. pasieka. ogród), które w dużej mierze zapewniało samodzielność i samowystarczalność.

co przydawalu sic szczególnie w sytuacjach kryzysowych np. podczas epidemii. Pluion sanitarny.

od 1<)31 r. zwany administracyjnym. składał się z szeregowych sanitarnych przydzielonych do

placówki przez Kadry 2. Batalionu Sanitarnego. zaś od 1931 r. Kadrę LapOSO\\C) 2. Szpitala

Okręgowego \\' Chełmie. Funkcje dowódcy tego plutonu pelnil początkowo por. .vntoni

Frankowski. kwatermistrz zakładu, którego dopiero w październiku 1934 r. zastąpił świeżo

pr;:ybyly kierownik kancelarii chor. Stanislaw Pogonowski. zaś od 20 maja 1938 r. por. int.

Leonard Bordziak Stan ilościowy plutonu kształtował sic;: zwvk lc na poziomie 20-24 zolnierzy,

któr7y byli przydzielani na poszczególne stanowiska xv oddziaiach leczniczych i pracowniach

(także \\ strukturach zaplecza tyłowego). co 2-3 miesiące nastcpowala rotacja. tak by sanitariusze

mogli zapoznać sic z działalnością wszystkich struktur szpitala. choć nic do końca bylo to \\' pełni
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realizowane (jeżelizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwśród żulnicrży trafil sic jeden szewc czy woźnica. to z reguły trafial do

warsztatu szewskiego bądź taboru i raczej nie podlegal już rotacj i). Dowództwo szpitala

przvwiazyvvał» ogromną wagę do podniesienie poziomu edukacyjnego służących w plutonie

!t\lnicr/\. tl trzeba pamiętać. ze województwo wolyńskic i poleskie należalv do przodujących \\'

niechlubnej staty stv cc ilości anal labcrów. Ws/.)SC) szcrcgov i plutonu \\ chw il: pr/)bycia do

szpitala byli poddawani cgzarmnowi. celem określenia poziomu posiadanej wiedz .

przyporządkowania do odpowiedniego stopnia nauczania obowiązkowego, Osoby zaliczone do

badź II stopnia (analfabeci i slabo piszący) zobligowane były uczestniczyć w obowiązkowym

nauczaniu. pozosiali także mogli brać udz ial \\' żujeciach. choć obligatoryjne b)'ly dla nich tylko

\\)klad) i prelekcje. L<1jycia z czytania i pisania provvadzonc byly 3'\ \\ tygodniu. zaś w yk lady i

pogadanki o współczesnej Polscc 2'\ w tygodni, Obowiązkowe nauczanie kończyło Sly \\IOSn,)

egzaminem na I i I I stopień, pozytywne zaliczenie egzaminu dokumentowano pisemnym

świadectwem wręczanym uczestnikom kursu, Poza podnoszeniem poziomu edukacji ogólnej i

ks/wltll\\anicm postaw. patriotycznej. żolnicrze odbywali szkolenicutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. zakresu musztry formalnej i

sanitarnej. \\) szkoleni» g,u,u\\ ego. \\) chowania li/.) czncgo. Codziennie doskonalili sic jako

sanitariusze pełniąc obowiązki \\ poszczególnych oddziałach bącll. praco« niuch. dzicki czemu

nabywali niezbędne doświadczenie i umiejętności. Po odbyciu sluźby czynnej w plutonie

administracyjnym Szpitala Garnizonowego wychodzili do cvwila jako znacznie bardziej światli

ludzie tak pod wzglcdcm wiedzy ogólnej. jak i spccjalist; czncj z dziedziny medycyny wojskowej.

~llodzi mcżczyźni. pochodzący CZysto z bardzo odlcglvch małych wiosek czy chutorów. slużąc \\'

Ró« nem nabywali także większej ogłady towarzyskiej i miastowego sznytu. co wiązale sic

również z wpajanymi zasadami żolnierskiego zachowania sic. Pracując vv szpitalu. będąc często

świadkami śmierci czy cierpienia. uczyli się empatii i odpowiedzialności za drugiego człowieka. co

ksztaltowalo ich charakter na cale zvcic.
-'ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\:ie /\\:- kle waznvm elementem zaplecza legistycznego byla szpitalna ku .hnia. która dostarczula

posilk: dobre pod \\'zgl<;dell1 jakościowym i przygotowane vv bezpiecznych warunkach oraz z

\\ lnściwcj jakości produktów. Jadłospis był sporządzany 2'\ \\ roku dla chorych oraz 1'\ \\ rnicsiacu

dla plutonu administracyjnego, Artykuły żywnościowe zakupywano bezpośrednio LI miejscowych

producentów na targowisku vv Równem. zaś jakość dostarczanego do szpitala towaru byla

kontrolov, ana przez komisję wyznaczoną przez komendanta. Dzięki ternu serwowano urozmaicone

potrawy. które byl)' wzbogacane \\ zależności od pory roku. poza tabelą należności. przez różnego

rodzaju dodatki: jagody. maliny. truskawki. ogórki etc. Miód pozyskiwano l, własne] pasieki. [I

nucso I wedliny po czyści z własnej chlewni, W jadłospisie dominowaly różnego rodzaju kasze

(gryczana. jęczmienna, manna. jaglana. kraków ka. owsiana). znacznic mniej serwowano

13



ziemniaków czy makaronów. Z mięsa najwięcej wolowiny. potem wieprzowiny i cielęciny.

znacznic mniej kurczaków. Porcje wydawane \\ kuchni dxielily si<; na dwie glówne kategorie: ,.N"

czyli dieta normalna i .. L" dieta lecznicza. Najwięcej wydawano porcji .. 1.". których w latach 1932-

1933 wydano odpowiednio 30132 i 33080. zaś porcji "N"' odpowiednio 9603 iyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10761. Wyróżniano

pięć rodzajów diety leczniczej: ścisła. mleczna, lekka roślinna. odżywcza. lekka mięsna. Po

przvjcciu pacjenta w stan chorych ordynator podejmowałdecyzję ()przydzieleniu odpowiedniej dla

niego diety. Siostry oddziałowe codziennie vvvkonyvvaly listy zbiorcza wszystkich diet z oddziału.

którą zanosily do kierownika Izby Przyjęć. który wszystko sumowal i sporządzał listę zbiorczą na

dzień nastypny dla calego szpitala przekazywaną do zarządzającego materiałem zyvvnościowyrn i

starszego kucharza. Na tej podstawie podoficer źywnościowy przygotowywul rozchód

odpowiedniej ilości środków spożywczych z magazynu. którebyly pobierane przez kuchnic. zaś

starszy kucharz mógl zaplanować czynności do wykonania \\ dniu nastypnym. Codziennie

wydawano pięć posi łków. w tym trzy główne: śniadanie. drugie śniadanie, obiad. podwieczorek.

kolacja Analizując jadłospis szpitalny, można zauważyć,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL.C zalecenia ówczesnych dietetyków

znacznie odbiegały od wspólcześnie obowiązujących trendów. Najskromniejszym posiłkiem było z

rcguly śniadanie. na które składało sięROO g chleba (bez i.ae!nych dodatków) i kubek gorzkiej

zbozov ..ej kawy z mlekiem. ajbardzicj treściwym i podstawovvym posiłkiem vv ciągu dnia był

dwudaniowy obiad. złożony z zupy (najczęściej szczawiowa. jarzynowa. fasolowa, grochowa.

pomidorowa. ogórkowa. barszcz) drugiego dania. na które serwowano porcje mięsa

(wieprzowego, cielęcego. wolowego. kotleta mielonego) bWJL. gulaszu podanego I. różnymi

rodzajami kaszy (gryczana. jęczmienna. manna. jaglana. k rukowskn. owsiana). r/'.adziej z

ziemniakami i rodzajem surówki (np. ogórek. marchew ctc.).Skromniejszym posiłkiem niż obiad,

choć bardziej treściwym niż śniadanie, była kolacja, na którą podawano często np. zbożową kawy z

wędzonym boczkiem, kaszę ze słoniną. kaszę z grochem etc. Obsługę kuchni stanowi I zespól

trzech osób. kuchmistrz i dwóch pomocników. Biorąc pod uwagę ilość obowiązków. była to zbyt

skromna obsada. co skutkowało przemęczeniem pracowników.brakiem mozl iwości regeneracji (1

na wet przed wczesną śrn ierc ią.

W skład zaplecza logistycznego placówki wchodziła także pralnia szpitalna obsługiwana z

rcgul , prvcz 2-3 praczki. W 1930 r. uruchomiono w garnizonienowoczesną pralnię mechaniczną.

która dzięki lastoso\\aniu najnovvszych roz\\ic)7.all technicznych hyla w stanic obslui.yć caly

garnizon. \\ tym Szpital Wojskowy, cow praktyce powinno spowodować likwidacje ręcznej pralni

\\ szpitalu. Tak się jednak nie stało, gdyż nowe przepisy sanitarne ..San. -+/3 J" nalożyly obowiązek

natychmiastowego prania bielizny osoby przyjętej do szpitala, co wymusilo niejako potrzebę

istnienia pralni w placówce. Jejdziałalność oparta była o XIX- wieczną technologie; i wiązała się z
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bardzo ciężką pracą fizyczną w trudnych warunkach (wilgoć. wysoka temperatura). Pozytywna

stroną takiego rozwiązania była samowystarczalność i niezależność od zewnętrznej instytucji

(ewentualnych awarii. remontów. przestojów etc.). co sprawdzało się w sytuacjach kryz ysowych.

BardzozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAważnym elementem zaplecza logistycznego placówki. szczególnie \\' kontekście

epidemii chorób zakaźnych, w tym duru plamistego przenoszonego przez wszy. była szpitalna

łaźnia wyposażona także w aparat dezynfekcyjny. co umożliwiało zapewnienie odpowiednich

warunków sanitarno-higienicznych. Strukturę łaźni tworzyły: rozbieralnia, prysznice i wanny.

ubieralnia oraz magazyn brudnej i CZy siej bielizny. Osob: odpowiedzialną za jej prow adzenie był

łaz icnny. pclniacy jednocześnic lunkeje dezynfektora i pal<lc/.<\ \\ koilow ni. \\' zakresie jego

obowiązków było również strzyżenie każdego żołnierza (jeszcze przed kąpiel q). który przybył na

leczenie do szpitala i odebranie do dezynfekcji munduru, na jego barkach spoczywała także

obsługa kilku specjalistycznych urządzeń technicznych, w tym m.in. aparatu dezynfekcyjnego,

kotła xv kotłowni głównej i kotła Strebla w dziale ginekologicznym. '1 kąpieli w wannach mogli

korzystać za opłatą (25 gr za jedną kąpiel) t: Iko oficerow ic. podoficcrow ic. siostry. urzędnicy

kuntraktowi i rodziny ww .. zwolnicni z opiat byli robotnicy szpitalni. żolnicrzc plutonu sanitarnego

oraz chorzy, jednak przysługiwało im tylko korzystanie z pryszniców. kąpiel w wannie była dla

nich zakazana. Pracownicy szpitala i chorzy byli w znacznie lepszej sytuacj i niż większość kadry i

oficerów jednostek garnizonu Równe. ci ostatni musieli korzystać z łaźni garnizonowej. gdzie

\\s/.ystkie cztcr, pulki i meszt ślcdcz , mialy \\) znaczone po jednym dniu \\ kajd) m tygodniu

(każda jednostka inny). zaś oficerowie mogli się kąpać jedynie \\ soboty do południa.

podoficerowie po południu. W porównaniu z nimi kadra i pracownicy Szpitala Garnizonowego byli

vv znacznie lepszym pod względem higienicznym położeniu .

Jednym z ważnych elementów zapewniających szpitalowi względną samodzielność było

posiadanie zakładowych warsztatów. których zadaniem była naprawa i konserwacja sprzętów

szpitalnych a także produkcja nicktóry ch towarów na potrzeby placówki. Istniały cztery warsztaty:

krawiecki. szewski. stolarski, kowalski. Pierwszy z wymienionych prowadziła krawcow a

(szwaczka). a głównym jej zadaniem była reperacja bielizny pościelowej i osobistej oraz

umundurowania sukiennego i drelichowego. W miarę możliwości czasowych i posiadanego

materialu wytvvarzala również arivkuly codziennego użytku: poduszki z pierzem. podkłady

kobiece. pieluszki. serwety operacyjne, ścierki kuchenne. czepki dla sanitariuszek. Ianuchy

sanitarne. fartuchy kucharskie. kołnierzyki dla szeregowców. woreczki na prowiant. Tylko \\ roku

1932 naprawiła łącznie 86-U sztuk bielizny osobistej i pościelowej oraz 932 mundur) drelichowe i

sukienne. Warsztat szewski nie miał stalej obslugi. bywało i.e do służby wojskowej \\ plutonie

sanitarnym powoływano szewca z zawodu, wtedy wyznaczano go do prowadzenia warsztatu bądź

15



\\ razie potrzeby zatrudniano szewca cywilnego, który dokonywał reperacji obuwia przy użyciuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dostarczonego materialu. pobierając \\)nagrod/.cnil' za k~li.d(\ sziukc napra» ionych butów. co

średnio wynosiło ok. 30 z.l na miesiąc. Zadania warsztatu stolarskiego koncentrowały si~' na

przeprowadzaniu konserwacji i drobnych napraw budynków oraz sprzętu kwaterunkowego

(uzupełnianie wybitych szyb oraz ich kitowanie, naprawa skrzydeł okiennych i drzwi. wymiana

/.<l\\iasó\\ i zamków. bielenie pornicszczeń. niewielkic naprawy pieców). Wykonywano także

\\s/elkie prace stolarskie i kowalsko-ślusarskie. vv miarę możliwości wytwarzano także sprzęt

codziennego użytku. Warsztaty szpitalne wypełniały dobrze postawione przed nimi zadania. \\

dużej mierze uniezależniając zakład od konieczności zatrudniania firm zewnętrznych, co w czasach

dużego kryzysu finansowego przełomu lat 1920/1930. było bez warpienia korzystne dla rozwoju

placóv, ki.

Ważnym elementem zaplecza logistycznego byly również. środki transportu. Tabor placówki w

Równem dysponował w okresie miedzywojennym etatowo -t końmi. okresowo roiowanyrni \\'

pobliskich pulkach kawalerii. Do 1933 1'. głównymi środkami transportu były: bryczka. 2 wozv

taborowe. I wóz drabiniasty, I wóz jednokonny, sanic osobowe i para sań taborowych. W tymże

roku przydzielono placówce samochód sanitarny. choć początkowo auto nie było w pclni

wykorvvstyvvanc ze względu na brak kierowcy. awarie lub oddelegowywanie sanitarki wraz z

jednostkami garnizonu na ćwiczenia w odległym rejonie. Niestety nic zachowała sic pełna

dokumentacja szpitalnej sanitarki. natomiast wiadomo, iż w 1935 r. zakład dysponował autem

sanitarnym G.M.C. o numerze rejestracyjnym 4376. zaś \\' 1938 r. CWS o nr rejestracyjnym 11256.

OstatniutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. wymienionych to pierwsza polska oryginalna konstrukcja autorstwa Tadeuszu Tanskiego.

do której przygotowania rozpoczęły sic już w 1921 r. \\ Centralnych Warsztatach Samochodowych

i\ 1S \\ojsk. (stąd oficjalna nazwa - CWS T-I) w Warszawie, później przekształconych \V

Państwovvc Lakiady Inżynierii. lecz seryjna produkcja rozpoczc!a siy dopiero \\ 1927 1'. Sanitarka

posiadała obite blachą drewniano-stalowe nadwozie o konstrukcji szk iclctowcj. zamknięte

dwuskrzydlowymi drzwiami z oznaczeniami \\' postaci bialych kól z czerwonym krzyżem. Mogla

pomieścić dwóch pacjentów 'v\' pozycji leżącej (awaryjnie czterech). bądź ośmiu w pozycji

siedzącej. Prędkość maksymalna osiągana przez pojazd oscylowala wokół 100 km/h. a zużycie

paliwa kształtowało się na poziomic ok. 18 1/100 km.

Poza wspomnianymi wyżej końmi. \\' szpitalu trzymane były także inne zwicrzctn. vv tym

własna hodowla trzody chlewnej. 13)'10 to zgodne /. ~ 6 instrukcji "S,\nihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4131". na mocy której

zakład sanitarny mógl prowadzić. celem polepszenia wyżywienia oraz minimalizacji jego kosztów.

własną hodowle nierogacizny, bydła mlecznego i drobiu. Z reguly utrzymywano kilka świń. choć

po oprosicruu się macior bywalo. iż placówka posiadała \\' sumie kilkadziesiąt świń i prosiąt. \\'
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1933 r .. ze względu na niską rentowność hodowli. podjęto decyzjęo jej likwidacji. Z innych

/\\ierl.qt hodowlanych należy wymienić króliki i świnki morskie. które wykorzystyvvnno vv

badaniach laboratoryjnych. Szpital posiadał także własnayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApasiekę początkowo z pięcioma ulami. a

\\ szczytowym okresie \\ końcówce lat 1930. dz.icsiccioma. Psvczoly cicszyly się dużym

\\ sparciem kolejnych komendantów. którzy \\ przypadku trudnych warunków atmosferycznych czy

gorszego okresu dla gromadzenia pokarmu przez owady, wyrażali zgodę na ich dokarmianie

poprzez wydawanie cukru z magazynu żywnościowego. Dumą szpitala byl piękny i zadbany ogród.

\\ którym zasadzono liczne i różnorodne drzewa owocowe orazkr/.e\\')' (czereśnie. grusze.

jabłonie. śli\\")', morele, lipy. krzewy czarnej i bialej porzeczki. krze\\) malin) LI także całą paletę

pięknych i roztaczających przyjemną woń kwiatów ozdobnych (róże, dalie. pelargonie, begonie,

lobelie. lewkonie, astry). Część roślin zasadzonych przezpolską załogę do chwili obecnej upiększa

teren współczesnego ukraińskiego 1129. Szpitala Wojskowego. świadcząc o światłości i

nowoczesności naszych lekarz). którz , już \\ tedy \\ pełni doceniali wartość otaczającej przvrodv

oraz jej kojący wpływ na samopoczucie pacjentów, a co /.a tym idzie wspomaganic procesu

leczenia. wyprzedzając o kilka dziesięcioleci modne dzisiaj trendy ekologiczne.

W rozdziale dwunastym opisalem całą działalność szkoleniowo-naukową oraz oświatowo-

vvychowavvczą. jaka była prowadzona w szpitalu. Placówka nie koncentrowała się wyłącznie na

diagnostyce i leczeniu pacjentów, ale stanowiła także ważne centrum szkoleniowe dla potrzeb

wojskowego sanitariatu. Odbywały sic tutaj różnego rodzaju zajęcia (praktyki. szkolenia. kursy

etc.) dla rozmaitych grup pod względem wykształcenia i statusu: lekarzy oficerów ipodchorążych

rezerw)'. aptekarzy oficerów i podchorążych rezerwy, studentów medycyny, sióstr PCK, oficerów

gospodarczych, kancelistów gospodarczych, szeregowych sanitarnych plutonu sanitarnego

(administracyjnego) i tych przydzielonych na praktykc / innych jednostek wojskowych Lekarze

cywilni i farmaceuci. \\ stopniach oficerów rezerwy bądź jeszcze podchorąźych. byli kierowani

tutaj na najczęściej 6 tygodniowe ćwiczenia rezerw)'. Przybywali z różnych stron kraju. częstoutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl.

bardzo odległych od Równego miejscowości. Korzyść była obopólna. rezerwiści poznawali zasady

pracy wojskowego lazaretu. zaś placówka pozyskiwala wsparcie kadrowe. co było nic do

przecenienia przy tak skromnym etacie. Szczególnie cennebyło takie wsparcie xv okresie letnich

urlopów. gdy bez rezerwistów nie udaloby się zapewnić płynnej pracy szpitala. a jednocześnie

stworzenia możliwości wypoczynku pracownikom etatowym. Zdarzało się również. choć raczej

dość rzadko, iż komendant szpitala wyrażał zgodę na odbyciepraktyki specjalistycznej przez

zawodowego oficera-lekarza w dziale chirurgicznym i ginekologicznym, co bez watpienia by lo

rezultatem znakornitej opinii. jaką cieszył się dr MikołajProchorow. nic tylko jako doskonal y

specjalista chirurgii i ginekologii, ale równie dobry dydaktyk. l3y\\aly także takie przypadki. iż \\'
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szpitalu odbywali bezplamą praktykę studenci medycyny. choć trafialo się to raczej rzadko. być

może ze względu na to. że większość studentów wolała odbywać szkolenia \\ dużych ośrodkach

klinicznych. W zakładzie prowadzone były również praktykiz zakresu szeroko rozumianej

logistyki. np. oficerów sanitarnych rezerwy czy podoficerów kancelistów. Ustawicznie prowadzone

byl) \\. placówce praktyki dla sanitariuszy okolicznych jednostek wojskowych. którzy byli tutaj

kierowani na okres dwóch miesięcy. W tym czasie przydz iclano ich do pracy na poszczególneyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

oddzialy. pclnili także slużbę dyżurnego sanitariusza. Podczas trwania prak tvki starano sit;

przeprowadzać rotację wszystkich sanitariuszy, tak by każdy mógl poznać gló\\'ne oddziały \\'

placówce. Dość miernie prezentowała się aktywność naukowalekarzy placówki. nie zorganizowali

oni własnego Kola Naukowego. choć w większości szpitali wojskowych takowe istnialy, a rzadką

formą kontaktu ze światem naukowym byl udział w Zja/.dach Naukowych Oficerów Służby

!.dro\\ia w Poznaniu czy Warszawie. w których z reguły uczestniczył któryś z rówieńskich

oficerów lekarzy. Był to z pewnością wynik przeciążenia obowiązkami, gdyż szczupła obsada

kadrowa wymuszała pelnienie przez jedną osoby kilku funkcji. toteż tylko najbardziej

zdcicrminovvani znajdowali dodatkowo czas i silę na prace naukową. Zaklad zajmowal sit;również

szkoleniem cywilnego średniego personelusłużby zdrowia. czyli sióstr PCK i ratowników PCK

oraz niżs/.ego personelu czyli sanitariuszek. Przy Szpitalu Garnizonowym odbywa! sit; Kurs

Pogotowia Sanitarnego PCK dla sióstr oraz instruktorów i sekcyjnych ratownictwa sanitarnego.

Składał się on z części teoretycznej i praktycznej, a wykładowcami poszczególnych przedmiotów

byli oficerowie-lekarze szpitala, jak i okolicznych jednostek wojskowych. W 1939 1' •• \\ obliczu

zbliżającej sic wojny, zorganizowano \v Szpitalu Garnizonowym specjalne 5 tygodniowe szkolenie

dla sanitariuszek. które \\ razie wybuchu konfliktu miały być tym pierwszym

udzielającym pomocy rannym.

Placówka pełniła także ważną funkcję oświatowo-wychowawczą. której głównym motorem

oumwem
b

była szpitalna biblioteka i świetlica Pierwsza z wymienionych dyspono-vala sporym. jak na

ówczesne czas) księgozbiorem. oraz prenumerowała popularne czasopisma. W świetlicy odbywaly

sic różnego rodzaju wydarzenia kulturalne animowane przezreferenta oświatowego placówki bądź

prezentowane przez artystów przybyłych z zewnątrz. Do pierwszej grupy należały widowiska

przygotowywane przez żołnierzy zalogi szpitala pod kierunkiem referenta oświatowego. które

wystawiano z okazji świąt. Byly to z reguły programy ochmakterze komediowym. często wiązank!

popularnych wówczas skeczów bądź utwory komediowe o tematyce wojskovvej np .. .Rapaport przy

raporcie" ... Kasa Chorych". "Cyrulik ze Zwierzyńca", "Czar munduru", ..Urwis". W świetlicy

wystavviano również sztuki na nieco wyższym poziomie, które prezentowali artyści Teatru ..Domu

Zolnicrza" w Równem. w tym np ... Obrona starego dworku" (sztuka xv trzech aktach Stefana
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Kiedrzyńskiego) bądź jednaaktówka Liii Węgrzynowej pt..Pod kanapą", Bardzo. lubianymi

wydarzeniami artystycznymi, które miały miejsceyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\v szpitalu. byly cykliczne kancerty orkiestr

wojskowych. Warta zauważyć. że wowym okresie niemal każdy pułk dysponował własną

orkiestrą. która podnosiła rangę różnych uroczystości wojskowych. ale także nautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAco. dzień starała się

przynosić radaść swoją muzyką, Szpital Garnizonowy w Równem nie był zatem jedynie placówką

służby zdrowia. zajmująca się diagnostyka i leczeniem pacjentów. lecz także ważnym ośrodkiem

szkolcniowym dla całej wschodniej części Okręgu Korpusu nr II. a także prawdz.iwym centrum

kulturalnym i oświatowym. co. miało swoje duże znaczenie \\ 1,1kodlcgl ym i specyficznie

ulokowanym garnizonie.

'vV pazastałych rozdziałach. współautor publikacji, przedstawi! szczegółowo zarys historii

Równego. w tym różnych przejawów rozwoju jego. służby zdrowia na tle zmieniającej się

dynamicznie sytuacji społeczno-politycznej. proces pawstania Szpitala Wojskowego w Równem

jesienie! 1919 r .. sylwetki wszystkich dowódców i kcmendaruó« szpitala vv Róvvnern oraz analizy

ich dokonań oraz wkładu wrozwój tej placówki, warunki sanitarna-higieniczne oraz ichwplyw na

ogólną zdrowotność w garnizonie, a także kształtowanie się zdrowia żołnierzyrówieńskich

jednostek na tle innych regionów kraju. całokształt działalności szpitalnej Komisji Rewizyjna-

Lekarskiej ara/ znuany jakim podlegały przepisy orzecznictwa wojskowo-lekarskiego.

charakterystykę kadry medycznej i kierowniczej zak ladu. ostatni okres funkcjonow ania placów ki

od końca sierpniaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAda likwidacji w październiku 1939 r. oraz dramaivcznc losv kadr) I

pracowników.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

W n io s k i

Calość zgromadzonego materialu pozwolila udzielić odpowiedzi na główne pytania badawcze

oraz potwierdzić trafność założonej hipotezy. Wojskowy zak ład lcczniczv w Równem (pod

różnymi nazwami) działał w latach 1919-1939. a sposób jego funkcjonowania oraz potrzebę

istnienia determinowało położenia na Wołyniu, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z ZSRR,

Przeważająca część tego typu placówek, które były formą pośrednią między dużymi szpitalami

okrcgo« ymi a małymi izbami chorych. została zlikwidowann \\' polowie lat 1920 .. natomiast xv

Równem istniała przez cale dwudziestolecie. a \\ laiach1930, została nawet rozbudowana. la

naczelną przyczynę tego stanu rzeczy należy uznaćfakt. iż posiadająca \\ainc znaczernc

strategiczne wschodnia część Okręgu Korpusu nrII. mocno nasycona licznymi jednostkami

wojskowymi i Korpusu Ochrony Pogranicza, w wyniku ewentualnej likwidacji zakładu \\ Równem

by laby \\' praktyce pozbawiona szpitalnej opieki w ramach wojskowej służby zdrowia. co

wynikało /, faktu. że do najbliższego szpitala okręgowego w Lublinie C/y Lwowie było ponad 200

km. a biorąc pod uwagę fatalny stan dróg, raczkujący transport samochodowy i niezbyt gęsią sieć
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kulejowa wyk luczalo to szybkie udzielenie pomoc). Stan sanitarno-epidemiologiczny i główne

problemy zdrowotne, które dotyczyly codziennych dzialań rówicńskich lekarzy. takżeyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbyly

związane z lokalizacją placówki na Wołyniu. Mała ilość lekarzy. będąca pośrednią przyczyną

braków kadrowych w rówieńsk irn zakładzie, również wiązała się z miejscem stacjonowania, gdyż

\\ ickszość polskich medyków bardzo niechętnie podejmowała pracę w tymregionie, przedkładając

wygode i możliwość osiedlenia sięw bardziej rozwiniętych cywilizacyjnic regionach centralnych i

zachodnich. Dramatyczne losy placówki podczas ostatniej wojny. jej likwidacja i brak możliwości

odtworzenia po 1945 r. także determinowało położenie na Wołyniu. Szpital Wojskowy w Równem

zapewnia! vv latach 1919-1939 opiekę medyczną calcj wschodniej części Okręgu Korpusu nrIr.

funkcjonując w bardzo trudnych pod wieloma względami warunkach. zdolal wypełnić postawione

przed nim zadania. Monografia może być pomocna dla wszystkich osób zainteresowanych dziejami

polskiej wojskowej służby zdrowia. Użyteczna może być również \\ procesie zdobywania \\iedz) z

zakresu historii medycyny dla studentów uczelni medycznych a także stanowić element budowy

ducha korpusu dla podchorążych Wydzialu Wojskowo-Lekarskiego UM w Lodzi. a także

\\s/)stkich wojskowych lekarz)'. Cenne informacje znajdąxv niej również badacze zglębiający

historie szpitalnictwa wojskowego, zdrowotności żelnierży na kresach wschodnich i epidemii

groźnych chorób zakaźnych a także opracowujący biogramy kadry medycznej oraz pasjonaci

dziejów kresów wschodnich. Książka dokumentuje przemianyzachodzące w placówce w Równem

na tle reform zachodzących \V całej wojskowej służbie zdrowia \\ okresie dwudziestolecia

miedzywojennego. umożliwiając zrozumienie przyczyn podejmowanych przez władze wojskowej

~llIi.b) zdrowia decyzji a także ocenę ich skutków.QPONMLKJIHGFEDCBA

- t .aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO m ó w ie n ie p o z o s t a ły c h o s ią g n ię ć n a u k o w y c h

W mojej działalności naukowo-badawczej można wyróżnić pięć nurtów:

a. Historia polskiej wojskowej służby zdrowia na kresach wschodnich II RP

b. I listoria szpitalnictwa wojskowego po 1945 r. na tzw. Ziemiach Odzyskanych

c. Okulistyka - historia i teraźniejszość

d. Opieka duszpasterska w wojskowych zakładach leczniczych i rola kapelanów

c. Genealogia kresowa

- t a . H is t o r ia p o ls k ie j w o j s k o w e j s łu ż b y z d r o w ia n a k r e s a c h w sc h o d n ic h I I R P

Tematyka ta to główna skra moich zainteresowań naukowych, na co z pewnością miaływpływ

studia w Wojskowej Akademii Medycznej im. gen.dyw. prof. Bolesława Szurcekiego \\' Łodzi i

barwnie prowadzone tam zajęcia z historii medycyny. aletakże kresowy rodowód mojej rodziny.
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Praca doktorska pl.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Ocena organizacji i dzialalnosci 9. Szpilo/a Okrl/go\11ego \I' Brześciu nad

Bugiem \I latach /9/9-1939". którą obroniłem w 2005 L. miała WÓ\\CZ<lS charakter pionierski.

gdyż nikt przedeyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmm) nie podjął trudu przedstawienia caloksziahu funkcjonowania jakiegokolwiek

szpitala okręgowego z kresów wschodnich I I RP. Dzięki przeprowadzeniu szerokiej kwerendy w

polskich i zagranicznych archiwach, wyjazdom do Brześcia ibadaniom terenowym, możliwe było

zgromadzenie wartościowych materiałów. Bezcenneokazało się odnalezienie
. . .
I nawiązame

kontaktu z rodzinami bylych pracowników brzeskiego szpitala. co skutkowało pozyskaniem

niczwyk!e cennych materiałów źródłowych dotyczących nie tylko placówki \\ Brześciu. alecałej

wojskowej służby zdrowia. Dzięki temu możliwe było szczegółowe opisanie procesu utworzenia i

rozwoju wojskowego zakładu leczniczego w Brześciu nad Bugiem, zachodzących w nim zmian

etatowo-strukturalnych. sporządzenie charakterystyki kadry i przedstawienie zmian \\ zakresie

obsady personalnej. dokonanie analizy stanu sanitarno-epidemiologicznego Okręgu Korpusu nr IX.

ukazanie szpitala z perspektywy jego roli jako kluczowego ośrodka mobilizacyjnego i

szkoleniowego dla całej służby zdrowia regionu.

Kolejne lata mojej działalności naukowej poświęciłem rOZW1l11ęCIU poszerzeniu tematyki

podjętej \v pracy doktorskiej, co znalazło wyraz w kilku artykułach prezentujących historię

wojskowych szpitali stacjonujących we wschodnich województwach II RP: pt. L\I'O\I'lko szko

171C1lel170l)'cZI7C1\I' slużbie Eskulapa-introwizor prof HSlein/wl/lo (współautor Z.Kopocillski.

c..Icśman)QPONMLKJIHGFEDCBA1 1 1 .0 .4 4 1 , pt. 75. rocznico likwidacji 3. Szpila/o Oknjgo\l'ego lI' Grodnie - zarys historii

powstania i rozwoju (współautor Z.Kopocillski, CJeśman) 1 1 I.D .4 6 ] , pt. Zarys organizacji i

dzialalnosci 9. S::J7il% Okrl/go\l'ego \I' Brzesciu nad Bugiem 11' latach 1920-1939. (współautor

L.Kopocillski) I I I .D .5 3 1

Bardzo ważnym elementem tego nurtu mojejaktywności badawczej sq7. calą pewnością prace

biograficzne, prezentujące lekarzy wojskowych pełniących istotna rolę \\ żakladach wojskowej

służby zdrowia stacjonujących w okresie dwudziestolecia miedzywojennego na terenie

województw wschodnich. Zaliczam te publikacje do swoich cenniejszych osiagnieć. gdyż. są one w

większości oparte na absolutnie unikalnych materialach archiwalnych pozyskanych z archiwów

polskich i zagranicznych oraz z rodzinnych zbiorów pozostałych po oficerach-lekarzach pełniących

służbę w kresowych szpitalach, Artykuły te w większości dotyczą osób nigdy wcześniej nie

opisywanych. toteż wypełniły lukę badawczą i mogą być cennym źródłem dla innych badaczy

vaintcrcsowanych tematyka wojskowej służby zdrowia. wojskowości czy historią kresów

wschodnich. Do najważniejszych tego typu puhlikacj izal iczam cykl ki lkunastu artykułów

poświęconych komendantom i lekarzom pełniącym inne ważne funkcje w strukturze wojskowego

sanitariatu we wschodnich województwach II RP, które zostały opublikowane na lamach .. Lekarza
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Wojskowego", ..Archiwum Historii i Filozofii Medycyny", "Acta Medicorum Polonorum" .. .Forurn

Bibliotek Medycznych": pt.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPulkownik Nikodem Butrymowicz - lekarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi oficer dwoch wojen

,\II'iuI01I')'chQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 1 .0 .5 9 1 , pt. Plk dr Jan JozefKrusiewic: (/873-1930) - tworcai pierl1'.s:::)'kotuendant

9, Szpital a Okręgowego II' Brzesciu nad Bugiem, (współautor Z.Kopocillski. C..kśman) [1 1 .0 .3 0 1 ,

pl. I/'alec:::ny dok/ar trzech wojen czyli rzecz o pik dr, Stanislowie Ceprynskim-Ciekawym [ I I .

0 .5 4 1 , pt. .\fjr dr Wilhelm Piott Kokinskt-jedcn z twórców laryngologii wojskowe] w Brześciu [ I I .

D .5 5 1 , pt. l'odpulkownik Leonard Sznturlo - oficeri lekarz z Kresów Wschodnich Polski[11.0.57],

pt. Pplk dr LudwikihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATO II/os::: Zietinski (/888-/956)- nietvpowv :r1\'()/ wojskowego intcrnistv z

Grodna (współautor Z.Kopocillski. c..Icślllan) III.OA~I, pt. C;eI\' gU l;l7 ie !H III/il/i.: ludzka. dei/ej

inowio kom ienie-pam ieci pp! k. dr, Km im ierzu iv/al(1/7011 -ic:a ( /88../ -/(33) (współautor

Z,Kopocillski, c..Jeśman) I I I .D .2 9 j, pl. 'Przywieziono nos gdzieś do lasu, co,';li' rodzaju le/niska '-

u: holcizie ppłk. dr. Dionizemu Krechowiczowi (/896-) 940), oslo/niemu komendantowi 3. Szpitala

()kr~)g(JlI'eg() II' Grodnie (wspólauior Z.Kopocillski) 1 1 1 .0 .4 1 , pt. Od Port Ar/u l' i Cuszimy. p opr: e:

Sewastopo! i Grodno, do lstebnej-plk dr /l'oc!m l' Michol Szreders (/8-../-/96../) jako swiadek

czterech wojen oraz odrodzenia i upadkuRzeczpospolitej (współautor Z.Kopocillski) 1 1 1 .0 .5 1

Do swoich cennych dokonań naukowych zaliczam także odnalezienie, wraz z Z.Kopocióskim,

maszynopisu wspomnień pik. dr. Jerzego Rowińskiego pseudonim ..Jurand". ich opracowanie

naukowe jako redaktor i wydanie: Jerzy Rowiński ..vloja slużbu l I 'O/skOlva . (współredakcja

I..Kopocillski. Cv.leśman) I I I .C II , Autor tych wspomnień \\ sposób bardzo interesujacy i rzeczowy

opisal swoje funkcjonowanie w wojskowej służbie zdrowia okresu międzywojennego (\\ tym pobyt

w garnizonie Równe), udział w zajmowaniu Zaolzia, wojnie obronnej 1939 r., Powstaniu

Warszawskim, a także budowaniu Szpitala Garnizonowego w Żarach i Wojskowej Akademii

Medycznej w Łodzi. Książka ta jest wartościowym materiałem źródłowym. do którego powinni

siygm)ć badacze opracowujący tematykę dotyczącą sanitariatu Wojska Polsk icgo i Armii Krajowej.

sposobu kształcenia wojskowych kadr medycznych w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

szpitalnictwa wojskowego po 1945 r. bądź zajmujący się szeroko rozumianą historią kresów

wschodnich I I RP.

-tb,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH i s t o r ia s z p i t a ln i c tw a w o j s k o w e g o p o 1 9 4 5 r . n a t z w . Z ie m ia c h O d z y s k a n y c h

Jako lekarzowi. który ponad dwadzieścia lat swego życiapoświęcił 105, Kresowemu Szpitalow i

Wojskowemu z Przychodnią SPZOZ w Żarach, tematyka ta jest dla mnie szczególnie ważna.

Uważam, iż jednym z moich największych dokonań naukowych jest cykl złożony z trzech dużych

monografii, w którym zaprezentowano całokształt clzialalności tej placówki Vi latach 1944-2014.

1.nden 7. wspólcześnie działających polskich szpitali wojskowych nie może pochwalić się tak



gruntownym. glebokim i pełnym opisem swoich dziejów. Publikacje te miały charakter pionierski i

wypc łni ly istniejącą lukę badawczą. Mój osobisty udzialw ich powstaniu szacuję na 47%. Należy

podkreślić. że wszystkie trzy książki w głównej mierze powstaly w oparciu o źródła archiwalne

zgromadzone w zasobach polskich i zagranicznych archiwów.w tym m.in.: Centralnego Archiwum

Wojskowego w Rembertowie-Warszawie, Archiwum Wojskowego w Oleśnicy, Centralnego

Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w Podolsku, Instytutu Historycznego i

Muzcum im. gen. broni \VSikorskiego w Londynie, Żydowskiego Instytutu Historycznego w

Warszawie. Instytutu Yad Vashern w Jerozolimie, instytutuParnięci Narodowej w Warszawie.

Pierwszą z nich. pt.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/05 Szpila! Wojskowy 11' Żorach. Duma Ziemi Lubuskiej (współautor

Z.Kopocióski. c..Jeśman) [l I.Ac l ]. tworzy 16 rozdziałów wstęp, wniosk i oraz aneks zawierający

odpisy wybranych dokumentów archiwalnych. Znaczącym walorem tej publikacji jest ponad sao
archiwalnych fotografii i rycin. które ubogacają treść książki. Przedstawiono xv niej dzieje rozwoju

żarskiej służby zdrowia na tle historii miasta. schemat organizacji szpitala oraz jego zmiany \\'

czasie, obsadę personalną i etatową, działalność leczniczo-usługową placówki, szlak. bojowy 8.

Polowego Ruchomego Szpitala Chirurgicznego w ramachQPONMLKJIHGFEDCBAI I . Armii Wojska Folskiego. rozwój

poszczególnych oddziałów. pododdziałów, zakładów i pracowni, kadry medyczną i jej

charakterystykę. wplyw sytuacji społeczno-politycznej na dzieje szpitala, rolę zarskiej lecznicy

wojskowej na tle cywilnej służby zdrowia, sylwetki i dokonania poszczególnych komendantów

zakładu. W sposób jasny i czytelny zaprezentowano proces przekształcania zakladu z 2-

oddziałowego szpitala polowego II. Armii Wojska Polskiego. do 17-oddzialowej placówki

dźwigającej na sobie ciężar opieki medycznej nad cala poludniową częścią vvojewództwa

lubuskiego. Dzięki tej pracy udało się także udowodnić kluczową role. jaką odegrali w powstaniu i

dynamicznym rozwoju placówki lekarze z kresów wschodnichI I RP.

\\' drugiej monografii. pt. Dzieje Wojskowej Komisji LekarskiejyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII' ŻO/'CIch 19-15-20/5

(współautor ZKcpociński. C.Jeśman) I I I .A .3 1 , przedstawiono dzieje żarsk icj Wojskowej Komisji

Lekarskiej oraz przemiany, jakim podlegala na przestrzeni70 lat swego istnienia. charakterystykę

kadry oficerskiej i pracowników cywilnych, glówne problemy natury ekonomiczno-logistycznej,

wplyvv warunków politycznych na przemiany dotyczące działu orzecznictwa wojskowego, poczet

przewodniczących WKL oraz analizę krytyczną ich dowodzenia. Praca ta wypelnila istniejącą lukę

badaw cza. gdyż nikt wcześniej nie opracował vv sposób profesjonalny tego ciekawego lematu,

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska \\' Żarach (obecnie laganiu) istnieje już 75 lata. \\' czasie

których transformacji ulegała jej nazwa (Komisja Lekarska8. Polowcgo Ruchomego Szpitala

Chirurgicznego, Garnizonowa Wojskowa Komisja Lekarska. Rejonowa Wojskowa Komisja

Lekarska, Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska), struktura. etat, realizowane zadania, jak i



tworząca ją załoga. WaŻIlG1 częścią tej pracy jest czytelneukazanie pracesu przekształcania i

profesjonalizacji działu orzecznictwa, w którym stopniowo nieetatowych członków komisji,

pelniacych funkcje orzecznicze jaka dodatkowe obowiązki.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzasiępowali etatowi i przeznaczeni

wyłącznie da tych zadań oficerowie. Swoja działalnością komisja zapisała ciekawy fragment

historii orzecznictwa wojskowo-lekarskiego Polskich Sił Zbrojnych pa 1945 r., wkomponowała się

również w dzieje regionu żarsk iego, w którym przez kilka dziesięcioleci dorninowali żołnierzy, w

tym lekarze wojskowi. Z tego. powodu publikacja ta maże być wartościowym źródłem

poznawczym dla wszystkich asób zainteresowanych nie tylko. dziejami wojskowej służby zdrowia.

ale i swoją ..małą ojczyzna".

Trzecia monografia, pt.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALekarze szpila/a wojskowego 1\1 Żarach (współautor Z.Kapacióski,

c.JeŚman)QPONMLKJIHGFEDCBA[ I I .A .2 1 , jest zbiorem 240 szczegółowych biografii, w tym 208 lekarzy, 8 dentystów,

22 magistrów farmacji, analityki i rehabilitacji. Głównym impulsem, który był przyczyną padjęcia

przeze mnie trudu opisu dziejów medyków źarsk iej lecznicy wojskowej. była zdecydowanie

przedwczesna śmierć kilku kolegów lekarzy. Uświadomile mito konieczność pozastawienia

materialnego. śladu pa istnieniu i działalności tych ludzi, częsta niezwykle zaslużonych dla

lokalnych społeczności, jak i całej wojskowej służby zdrowia. Nikt wcześniej nie padjął trudu

przedstawienia biogramów, głównie lekarzy, którzy tworzyli żarska lecznicę wojskową w latach

19-+-+-201-+. toteż praca ta wypełniła istniejącą lukę badawczą. Losy tych oficerów i pracowników

cywilnych znakornicie odzwierciedlają proces nugracj: przemian społecznych oraz

pokoleniowych zachodzących pa zakończeniu I I wojny światowej. Najstarsi przyszli na świat

gdy Polska była pad zaborami, zaś najmłodsi już pa transfarmacji ustrojowej 1989 r. W bardzo.

ciekawej padgrupie weteranów wojennych opisano żołnierzysłużących jeszcze w armiach

zaborczych. uczestników wojny 1920 r. oraz powstańców śląskich i wielkopolskich. Nie zabrakło.

także tych broniących ojczyzny w1939 r ... członków Związku Walki Zbrojnej. Armii Krajowej,

Armii Ludowej i Batalionów Chłopskich, żołnierzy I i I I Armii Wojska Polsk iego. W tym gronie

swoje znaczące miejsce znaleźli także więźniawie niemieckiego. i sowieckiego okupanta, którzy

przeszli swą "dragę krzyżową" ad śniegów Syberii, paprzez KL Gross-Rosen. da osławionej

katowni na Zamku Lubelskim. Szczególnie ciekawe są postacikobiet-oficerów ..w tym uczestniczki

wojny damowej w Hiszpanii, pa 1945 r. więzionej przez Urząd Bezpieczeństwa. Warta podkreślić,

że wśród osób szczególnie zasłużonych dla pawstania i rozwoju żarskiego szpitala rolę nie da

przecenienia odegrali medycy wywodzący się z kresów wschodnich lI RP, absolwenci

Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwawie i Uniwersytetu Stefana Batorego w Vlilnie. lecz także

..podchorazowie z Ujazdowa' czyli absolwenci Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Warszawie.

Od lat 1960. dominująca grupę lekarzy żarskiej lecznicy stanowili już oficerowie. którzy ukończyli



łódzka Wojskową Akademię Medyczną. Warto podkreślić, że ogromny deficyt w kraju ilości

medyków wywołany skutkamiQPONMLKJIHGFEDCBAI I wojny światowej (tylko w ramach zbrodni katyńskiej zginęło

kilkuset lekarzy) oraz mała liczba chętnych do zawodowej służby \0\ wojskowym sanitariacie

sprawiły. że przez wiele lat bezceremonialnie powoływano cywilnych medyków \\' szeregi armii.

aby móc zapewnić ciągłość pracy wojskowych placówek leczniczych. Z tego powodu swoja

przygodę z mundurem w żarsk im szpitalu wojskowym odbyło wielu znakomitych specjalistów.

którzy \\' latach późniejszych dokonali znaczącychosiągnieć 'v\ dziedzinie medycyny. piastowali

wysokie stanowiska oraz legitymowali się niezwykłym dorobkiem naukowym. \\' tym m.in.

Ludemir Bienias, Olgierd Billewicz, Lesław Czarniecki, Leszek Cerernużyński, Andrzej Kicrzek.

Zygmunt Szydłowski i wielu innych. Ciekawie przedstawia się struktura specjalizacji medycznych

reprezentowanych przez osoby opisane na lamach monografii, która jest odbiciem zasad doboru

kadr v,: ramach wojskowej służby zdrowia. Wśród 37. specjalności medycznych najwięcej jest

chirurgów i internistów. natomiast bardzo niewielu patomorfologów czy medyków nuklearnych. Z

cala pewnością niezwykle cenną częścią monografii są portretowe fotografie niemal wszystkich

opisanych osób. w większości w mundurach wojskowych. których krój i rodzaj użytych

korpusówek także odzwierciedla zmiany zachodząceyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw naszym kraju. Publikacja sianowi cenne

źródło informacji dla historyków wojskowości, medycyny. wojskowej slużby zdrowia oraz

milośników dziejów polskich Łużyc. Prezentując postaci kompletnie zapomnianych a częsta

niczwykle zasłużonych pracowników wojskowej służby zdrowia, którzy przez dziesięciolecia

ratawali życie i zdrowie mieszkańców Ziemi Lubuskiej. w sposób symboliczny przywraca ich

zbiorowej pamięci. Należy podkreślić. że poszczególne biografie zawarte \\ publikacji byly

wielokrotnie wykorzystywane w nekrologach i wspomnieniach pośmiertnych, a także w

wystąpieniach pożegnalnych podczas uroczystości pogrzebowych zmarłych byłych pracowników

szpitala. co w pełni pokazuje głęboki sens i społeczną oraz badawczą użyteczność wykonanej

pracy.

Starając SIę poszerzyć ipogłębić ten nurt moich dociekań naukowych. napisalem jeszcze

kilkanaście artykułów dotyczących tej tematyki. Trwałym efektem referatu \\) gloszonego na

ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Opalu z okazji stulecia odzyskania

niepodległości i rozwoju polskiej medycyny i rehabilitacji [ I I .F .9 1 , była publikacja pt.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGlowne

problemy dzialufizjoterapii polskiej wojskowe]sluźby zdrowia po zakończeniu 111I'ojn,\' swiatowejihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IW przykladzie historii Szpitala Garnizonowego II' Żamch (/9-1-1-201-1)(współautor Z.Kopocillski).

która została zamieszczona w książce pt.Medycyna i rehabilitacja 11' Polsce II' latoch liJ18-20 18

[ I I .B .3 1 . Z kolei artykuł pt. Lwowskie fundamenty 105. Kresowego Szpitala WojskowegoIV Żarach

(wspólautor Z.KapaeiI1ski) znalazł się w książce pt.Szkice z historii Towarzystwa Lekarskiego



LwowskiegoQPONMLKJIHGFEDCBA[1 1 .8 .8 ] , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAco było rezultatem referatu wygłoszonego na międzynarodowej konferencji

naukowej we Lwowie z okazji ISO-lecie Towarzystwa Lekarskiego LwowskiegoaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[ I I .F . l 1 ] .

Pcdobna genezę miała praca pt.Plk drihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJerzy Rowinski (J906-J998)-anoka autobiografii lekar:a

powstańczej W arszC !1l'y (współautor K.Kopocillski). zamieszczona \\' książce pt.Lekarzjako autor i

bohater literacki [1 I .B .4 j , a będąca zapisem referatu wygloszonego na ogólnopolskiej konferencji

naukowej we Wroclawiu [ I I .F .6 j . Spośród kilku moich artykułów poruszających tę tematykę, a

opublikowanych na łamach .. Lekarza Wojskowego", do najciekawszych zaliczam pracę pt.Wklad

polskich ŻydólI' - lekarzy wojskowych -yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII' powstanie i rozwoj Szpitala Garnizonowego II' Żaroch

(współautor Z.Kopocillski. c.JeŚman) [ I I .D .- t7 j . w którym przedstawiono zapommany I niezbyt

znany element dziejów wojskowego szpitala w stolicy polskich Łużyc.

-k. O k u l i s t y k a - h is t o r ia i t e r a ź n ie j s z o ś ć

Nic bez wpływu na obszar moich zainteresowań badawczych jest wykonywany zawód. jak i

posiadana specjalizacja medyczna. Głównym moim osiągnięciem \\. dziedzinie szeroko rozumianej

okulistyki i jej historii jest monografia pt.Sanatorium Rehabilitacyjne Lecenia Ze:aII' Sobótce

(wspó łautor Z.Kopociński, CJeśman) [1 I .A .4 j , przedstawiająca dzieje jedynego w Polsce

stacjonarnego sanatoryjnego zakładu leczenia niedowidzenia i zeza u dzieci, który istniał w latach

1967-1997. Mój osobisty udział w powstaniu tej pracy szacuje na 47%. a wraz z Z.Kopocillskim

zadedykowaliśmy ją pamięci znakornitego wojskowego okulisty. płk. pro!'. dr. hab. n. med.

Stanisława Mrzygłoda. ależy podkreślić. że publikacja w zasadniczej części została oparta na

materiałach archiwalnych zgromadzonych w zasobach Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Archiwum Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Archiwum Urzędu Wojewódzkiego we

Wl'Ocl8\\'iu. Instytutu Pamicci Narodowej oraz unikalnych materialach i relacjach pozyskanych od

byłych pracowników i/lub ich rodzin. Monografia wypełniła lukę badawczą, gdyż żaden badacz

nie podjął wcześniej trudu szczegółowej analizy działalności sanatorium okulistycznego \\'

Sobótce. Składa się z trzynastu rozdziałów. przedstawiono\\' nich w sposób chronologiczno-

problemowy główne cele badawcze. które ukierunkowane zostały na prezentacje: powsiania i

sposobu wykorzystania głównych obiektów wchodzących \\ sklad sanatorium. struktury

organizacyjnej placówki i jej zmian w czasie, obsady personalnej poszczególnych działów. zarysu

rozwoju okulistyki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki choroby zezowej. metod

diagnostyczno-leczniczych stosowanych wsobótczańskiej placówce oraz jej wyposażenia.

organizacji pracy poszczególnych dzialów i grup pracowniczych. sylwetki patrona - Mariana

Wilczka. sposobu realizacji opieki duszpasterskiej w placówce. vvplywu sytuacji społeczno-

politycznej na dzieje sanatorium. walki o utrzymanie zakładu i sposobu jego likwidacji. Warto
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podkreślić. że zakład dysponował bardzo nowoczesną, jak naówcz snc czasy. aparaturą

specjalistyczną, co umożliwiało skuteczne xv dużej mierzeleczenie dzieci z zezem l

niedowidzeniem, toteż placówka cieszyła się zasłużoną renomą w calym kraju, Nie bez znaczenia

była tu owocna współpraca z ośrodkiem krakowskim, w szczególności cenionymi okulistami:

Marianem Wilczkiem (w fazie koncepcyjnej) i Krystyną Michaliną Krzysiek-Walka. Na tleyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

działalności sobótczańskicgo ośrodka doskonale widoczny jest także rozwój okulistyki w zakresie

stosowanych metod diagnostyki i leczenia schorzeń oczu oraz używanych urządzeń technicznych.

Założycielką ośrodka. długoletnią dyrektor i ordynatorem była wrocławska okulistka Halina

Licowa. Dama przyznawanego przez dzieci Orderu Uśmiechu. Pierwszym znaczącym efektem

ukazania się tej publikacji była Uchwała Rady Miejskiej Sobótki nr XXV1I1/202/16 z dnia 28

grudnia 2016 r. o nadaniu Halinie Licowej tytułu .. Honorowego ObywatelaSobótki". co poczytuje;

za osobisty sukces jako wnioskodawca, wraz z Z.KopociI1skim.

Temat szeroko rozumianej okulistyki pojawił się jeszcze w kilku moich artykułach, do

najciekawszych zaliczam pracę pt.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZaburzenia okulistyczne stwierdzone 1/ iolnierzyihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII D)I1I'i::ji

Kawalerii Pancernej podczas hadon kwalifikacyjnych do misji \I' Iraku i ;lfkol1is/ol1ieQPONMLKJIHGFEDCBA[ I1 .0 .5 6 1 ,

zawierającą analizę stanu zdrowia w zakresie narządu wzroku żołnierzy poddawanych selekcji

zdrowotnej przed misją bojową. Na lamach "Lekarza Wojskowego" ukazał się także artykuł

kazuistyczny pt. Zamkniecie tętnicy rzeskowo-siatkowko, I'ej-opis przypadku, (współautor

LKopocil1ski) [1 1 .0 " '9 [ , prezentujący sposób postępowania diagnostyczno-leczniczego

zakończony sukcesem. W tym nurcie mojej aktywności badawczej powstule także kilka artvkulów

biograficznych prezentujących sylwetki i dokonania zasłużcnych wojskowych okulistów. \v tym

m.in. pt. Pplk dr Kazimierz Maciejewski -patnietamy o okuliscle :: Grodna (współautor

L.Kopocillski)aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[ I I .D .5 0 L pt. Pulkownik Profesor Paweł Segal (J 919-2012) - wojenny bohater i

znakomity okulista (współautor Z.Kopoeillski, c..Jeśman) [1 1 .0 .2 6 1 . pt. Szpital nr 1 "Technika" i

jeg« szefoknlistyki podczas Obrony Lwowa /-22 lis/opad 1918 roku (współautor Z.KopociIlski)

1 1 1 .0 .6 1 . Do działu "okulistycznego" mojej dzialalności naukowej zaliczam również pracę pt.

Problematyka chorób oczuII' dawnym Wojsku Polskim , (wspólautor Z.Kopocillski. C..Ieśl11an)[ I I .

O A O I, w której ukazałem lekarzy wojskowych wXIX w. oraz metody ich pracy.

-+ d, O p ie k a d u s z p a s t e r s k a w w o j s k o w y c h zakładach l e c z n ic z y c h i " o la k a p e la n ó w

Tematyka dotycząca opieki duszpasterskiej \\' wojskowych zakładach leczniczvch i roli

kapelanów pojawia się niezbyt częstow publikacjach nawet dość szeroko zajmujących się

działalnością wojskowego sanitariatu. W tym nurcie mojej aktywności badawczej napisalem kilka

artykułów. V,I tym dwa analizujące sposób za pokajania potrzeb religijnych w placówkach



wojskowej służby zdrowia w okresie dwudziestolecia międzywojennego - pt.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOpieka

duszpasterska wyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9. Szpilalu Okręgowym w Brzesciu nad Bugiem,(współautor Z.Kopocillski)aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[ I I .

0 .5 2 1 . jak i w latach po zakończeniuQPONMLKJIHGFEDCBAI I wojny: pt. Wojskowa opieka duszpasterska II' garnizonie

Żmy, II' 1)'171 \I'ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 05. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przvchodniq II' latach 19·j7-20 /5.

(współautor Z.Kopocillski, C.Jeśman) [1 I .D .1 3 I. Poza tym jestem autorem dwóch publikacji

biograficznych, w których przedstawi lem szczególowo sylwetki i dokonania kapelanów Armii

Krajowej: pt. Niezłomny kapelan sanatorium dla dzieci w Sobćtce - ks. kpI.Józef' Belch (/909-

/993). (współautor Z.Kopocillski, c.JeŚman )[ I L D .2 2 ] , Por. dr Wendelin SIanek (J897-J960),

oficer-lekarz. ktory wychował blogoslawionego kape/ono Powstania lI'a"s::O\I'skiego ks. Józefa

SIanko (/9/6-/9-/-/), (współautor Z.Kopocillski. c.JeŚman) I I I .D .1 7 1 .

-+ e. G e n e a lo g ia k r e s o w a

Bardzo dla mnie ważnym nurtem aktywności badawczej jest genealogia. W 2008 r. we

współpracy z moim bratem, Z.Kopocillskim, opracowaliśmy monografię opisującą dzieje naszej

rodziny pt. KO PO Ci/ISCY. Szkic do portretu rodziny [1 I .A .5 ] . Mój osobisty udział procentowy \V tej

pracy szacuję na 50%. Podczas jej tworzenia niezwykle cennebyło doświadczenie nabyte podczas

opracowywania doktoratu. gdyż familia nasza wywodzi się z kresów wschodnich, totcż znajomość

tej tematyki byla bardzo przydatna. podobnie jak umiejętność pracy w archiwach ukraińskich czy

białoruskich. Monografia składa się z siedmiu rozdziałów,wstępu, wniosków, bibliografii oraz

aneksu zawierającego krótkie noty biograficzne prawie osiemdziesięciu członków familii.

Głównymi zadaniami. jakie autorzy postawili sobie do zrealizowania \\ tej publikacji. bylo:

opisanie etymologii nazwiska ..Kopociński" oraz historiimiejscowości ważnych \\ dziejach familii.

\\ oparciu o materiały archiwalne zbudowanie drzewa genealogicznego. dokonanieanaliz)'

przyczyn zgonów członków familii oraz wyliczenie ich średniej długości życia \\' różnych okresach

historycznych, przedstawienie udziału krewnych w różnychkonfliktach zbrojnych i wojnach,

dok!adne udokumentowanie zbrodni popełnionych na cz!onkach familii podczas II wojny

światowej. analiza procesu ekspatriacji mieszkańców kresów wschodnich oraz wplyxvu tego

zjawiska na trwałość więzi rodzinnych. Publikacja tazostała \V glówncj mierze oparta na

materialach archiwalnych zgromadzonych w zasobach: Centralnego Państwowego Archiwum

Historycznego Ukrainy we Lwowie, Państwowego Archiwum Obwodu Grodzieńskiego w Grodnie,

Austriackiego Archiwum Państwowego w Wiedniu, Instytutu i Muzeum im. gen. W.Sikorskiego \\'

Londynie. Centralnego Archiwum Brytyjskiej Armii-Sekcja Polska \\. l layes. Centralnego

Archiwum Wojskowego \\ Warszawie. Archiwum Glównc Ak:I)C)\\ nych vv Warsza\\ ie. Archiwum

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ArchiwumUrzędu Stanu Cywilnego



m. Warszawy. Archiwum Ośrodka .Karta". Archiwum abp. Buziaku w Krakowie. Archiwum

Państwowcgo \\ Zielonej Górze. Archiwum rzędu Miasta \\ Przemyślanach (Ukraina). W

rozdziale pierwszym przedstawiono najstarsze formy zapisu nazwiska i kolejne zmiany. jakim

ulegało w następnych stuleciach aż do współczesności oraz ukazano aktualne rozmieszczenie osób

noszących to nazwisko. Historii rodzinnego gniazda. czylipodlwowskiego miasta Przemyślany i

wsi Krosienko. poświęconoyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArozdział drugi. Główne problemy i sposób funkcjonowania naszych

protoplastów od XVII w. do współczesności orazwpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na los

przeciętnego obywatela ukazano w rozdziale trzecim. Dla wszystkich historyków wojskowości z

całą pewnością najciekawsze są kolejne rozdziały, w których przedstawiono udział członków

familii w działaniach wojennych podczas I wojny światowej, okresu walk o niepodleglość 1918-

1920. wojny obronnej 1939 r ..służby w lwowskiej Armii Krajowej czy w Polskich Silach

Zbrojnych na Zachodzie. Bardzo ważnym osiągnięciembylo ustalenie okoliczności śmierci i listy

\\SL) stkich członków rodziny zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów \\ ramach

zorganizowanejQPONMLKJIHGFEDCBAa k c j i lu d o b ó js tw a lu d n o ś c i p o ls k ie j , c o b y ło dokonaniem pionierskim i

wypclniającyrn pewną lukę badawczą w historii regionuprzemyślańskiego. Kolejny rozdział

poświęcony jest szczegółowej analizie drzewa genealogicznego. \\ tym przyczyn zgonów. średniej

długości życia czy częstości występowania ciąż mnogich. Ostatnie rozdzialy skupiają sic na opisie

smutnego procesu ekspatriacji i wpływu migracji do różnychkrajów na utrzymanie ścisłych więzi

rodzinnych. Publikacja z pogranicza kilku dziedzin nauki,w której ukazano losy kresowej rodziny.

z całą pewnością może być ciekawym źródłem dla wszystkich badaczyzainteresowanych historią

kresów wschodnich. ale także historyków medycyny czy wojskowości. szczególnie że zawiera

znaczną ilość cennych materiałów archiwalnych (kopie dokumentów, unikalnych fotografii itp.). Z

dziedzin)' historii medycyny wartościową częścią publikacji jest analiza przyczyn zgonów, w tym

rozważania dotyczące przebiegu epidemii groźnych chorób zakaźnych.

Mój dotychczasowy dorobek publikacyjny ma charakter interdyscypl inarny. obejmuje

publikacje z zakresu tematycznego kilku dziedzin: historii medycyny. historii wojskowej służby

zdrowia wojskowości. okulistyki. szpitalnictwa. Struktura dotychczasowych publikacji

przedstawia się następująco: 6 monografii naukowych współautorskich. w dwóch jako pierwszy

autor. \\ pozostałych jako drugi autor; redakcja naukowa materialu źródłowego jako drugi

redaktor: 1 1 rozdziałów wspólautorsk ich \V monografiach wieleautorskich. \\' tym 4 jako pierwszy

autor:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS9 artykułów naukowych w czasopismach punktowanych na liścieM liSW. w tym 6

autorskich. 47 współautorskich, w tym 21 jako pierwszy autor. Jestem także autorem 22 publikacji

popularnonaukowych i popularyzujących naukę. w tym 3 autorskich. 19 dwuautorskich. v, tym 10

jako pierwszy autor. Swoje prace naukowe publikowalem głównie w czasopismach z tzw. listy B
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punktowanych przez MyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAinisierstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz indeksowanych \\ bazach

ER!!I PL S. Bazl-lum. w tym rn.in.: ..Acta Medicorurn Polonorurn", "Archiwum Historii i

Filozofii Medycyny", "Forum Bibliotek Medycznych" "Lekarz Wojskowy". Sumaryczna liczba

punktów KBN/MNiSW: 533. w tym 529 po obronie pracy doktorskiej.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 . O r g a n iz a c j a w y s t a w , udz ia l w k o m is j a c h i k o m i t e t a c h o r g a n iz a c y j n y c h projektów

p r o m o c y j n o - e d u k a c y j n y c h w Polsce i w in n y c h k r a j a c h

W 2014 r., jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 70-lecia 105. Szpitala

Wojskowego z Przychodnią w Żarach, zorganizowałem cały cykl uroczystości i imprez

towarzyszących, których głównym celem była promocja historii żarskiej lecznicy wojskowej i jej

osiągnięć w latach 1944-2014. Bylo to bardzo duże wyzwanie logistyczne. wymagające

wspólpracy z wieloma instytucjami i organizacjami. czasowej koordynacji wielu przedsięwzięć

obejmujących m.in. kilka dużych ceremonii z udzialem wieluznamienitych gości z całego kraju i

zagranicy. piknik patriotyczny z ciekawą rekonstrukcją szpitala polowego II. Armii Wojska

Polskiego, przygotowanie i wydanie różnego rodzaju materiałów promocyjno-edukacyjnych

dotyczących dziejów żarskiego szpitala na przestrzeni wielu lat etc. Z cala pewnością moje

działania jako przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 70-lecia 105. Szpitala

Wojskowego z Przychodnią w Żarach przyczyniły się do wzrost poziomu wiedzy lokalnej

społeczności na temat osiągnięć miejscowej wojskowej służby zdrowia.

Niezwykle znaczącym przedsięwzięciem, którego byłem jednym z głównych pomysłodawców i

organizatorów. była wystawa pt.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWojskowaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASlużba Zdrowia II' fa łerystyce i m edalierstw ie. Odbyla

sic w 201-+ r. w Muzeum Kresowym im. abp. l.Tokarczuka \V Ż,arach, gdzie zaprezentowano

bogatą kolekcję zbiorów odznak. oznak. naszywek. korpusówek. medali związanych z

wojskowym sanitariatem. W roku stulecia odzyskania wolności przez nasz kraj, w formie dalece

wzbogaconej i zmodyfikowanej, ponownie zorganizowano prezentację tych zbiorów w formie

wystawy pod nowym tytułem .Polska Wojskowa Służba Zdrowia w falerystyce i medalierstwie xv

l Otl-lecie odzyskania niepodległości". Na mój wniosek wydarzenic to swoim Patronatcm

Narodowym objął Prezydent RP. Wśródmieszkańców regionu żarskiego wystawy cieszyły się

dużym powodzeniem, w ten niekonwencjonalny sposób przypominały aniewątpliwych

osiągnięciach polskiej wojskowej służby zdrowia. Sprawiami dużą satysfakcję fakt, że byłem

autorem ich scenariuszy (współautor Z.Kopacillski) i jednym z glównych organizatorów.

Jestem czlonk iern Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej a jednocześnie czlonkicm .Jej

Komisji l listorycznej. dlatego. promocja wiedzy na temat osiągnięć wojskowego sanitariatu i

30



prezentacja sylwetek szczególnie zasłużonych medyków wojskowych ma dla mnie ogromne

znaczenie, nie tylko z racj i zainteresowań naukowych. WyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2015 r. na wileńskim cmentarzu na

Antokolu. dokumentując wraz z Z.KopociI1skim stan tej nekropolii, odnalazłem zaniedbany i

zniszczony nagrobek byłego komendanta 3. Szpitala Okręgowego w Grodnie ppłk. dr. Kazimierza

Malanowicza. W ciągu niespełna półtora roku udało nam się, dzięki przychylności i wsparciu

finansowym WIL zorganizować profesjonalne prace remontowe i renowację zniszczonego

nagrobka. vv których jako wolontariusz osobiście uczestniczyłem. Bardzo cennym doświadczeniem

b) lo nawiązanie kontaktu z Polsk im Stowarzyszeniu Medycznym na Litwie. a wielkim zaszczytem

i honorem współpraca z Pania Alicją Klimaszewską, Prezes Społecznego Komitetu Opieki nad

Starą Rossą oraz Profesorem Januszem Smazą ze stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, światowej

sławy konserwatorem, którego udało nam się pozyskać do pracw Wilnie. Oficjalne zakończenie

prac restauracyjnych nastąpiło w październiku 2016 r., w formie podnioslej uroczystości

patriotycznej poświęcenia odnowionego nagrobka, poprzedzonej Mszą Świętą w Kościele św.

Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, z udziałem żołnierzy kompanii reprezentacyjnej Wojska

Polskiego. o rgamzacj: kombatanckich miejscowych Polaków. Zorganizowanie prac

remontowych, a następnie dużej uroczystości patriotycznej na terytorium obcego państwa

(nawiązanie współpracy z zagranicznymi organizacjami i instytucjami). CZysto \\ warunkach dość

mało sprzyjających. jako jeden z głównych organizatorów tych przedsięwzięć uważam za swoje
. ..

znaczące osiągruęcre.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 . Popularyzacja n a u k i i a k t y w n o ś ć o r g a n iz a c y j n a o r a z d z ia la ln o ś ć społeczna

Jako absolwent Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. B.Szarcckiego wŁodzi.

członek Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych oraz czlonek Komisji Historycznej

Wojskowej Izby Lekarskiej dużą wagę przywiązuję do promocji wiedzy na temat dziejów i

dokonań polskiej wojskowej służby zdrowia. W 2004 r. udalo mi się wzbogacić zbiory Muzeum

Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia w Łodzi (obecnie już zlikwidowane) poprzez pozyskanie i

przekazanie tej instytucji dla celów ekspozycyjnych kompletnego zestawu umundurowania oficera

lekarza Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie .

Jednym ze sposobów upowszechniania efektów mojej pracy naukowej. a jednocześnie trwalyrn

znakiem pamięci o medykach kresowych szpitali. bylo zaprojektowanie i ufundowanie wspólnie z

Z.Kopocil1skim tablicy pamiątkowej dla uhonorowania wszystkich oficerów wojskowej służby

zdrowia z 3. Szpitala Okręgowego w Grodnie i 9. Szpitala Okręgowego w Brześciu nad Bugiem.

zamordowanych w 1940 r. przez NKWD, która w 2007 r. została uroczyście odsłonięta i

poświęcona w Kościele Garnizonowym w ŻarachQPONMLKJIHGFEDCBAI I ł .E .9 1 . (załącznik nr 4 b.fot. 9). Ofiara zbrodni
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katyńskiejyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbyl także starszy ordynator oddzialu ocznego grodzieńskiej lecznicy wojskowej. mjr. dr.

Kazimierz Maciejewski. jako lekarz okulista uznałem za konieczne upamiętnić tę postać w

szczególny sposób, co znalazło wyraz wQPONMLKJIHGFEDCBA2 0 1 1 r., gdy na terenie 10.5. Szpitala Wojskowego z

Przychodnią w Żarach posadzono .,Dąb Parnięci" i odsłonięto tablicę pamiątkową dedykowaną

temu oficerowi. Byłem jednym z głównych organizatorów ipomysłodawców tego wydarzenia.

współautorem wraz z Z.Kopocillskim projektu tablicy, co poczytuję sobie za niewątpliwy zaszczyt

I IL E .8 1 . (załącznik nr 4 b. fot. 8).

Bardzo dużą satysfakcję przyniosły mi szczególnie teefekty moich badań naukowych. które

znajdowały odbicie w aktywności miejscowych organizacji społecznych i przyczyniały się do

poszerzania wiedzy dotyczącej historii tego regionu. Znakomitym przykładem jest tu cykl

publikacji dotyczących historii żarsklej lecznicy wojskowej, którego efektem byl wniosek do

Ministra Obrony arcdowcj o nadanie temu szpitalowi nazwy wyróżniającej ..Kresowy". którego

bylem pomysłodawcą (wspólpomyslodawca L'..Kopociński) a wsparl ,' go nucjscowc organizacje

kresowe i kombatanckie. W październiku 2014 r. po raz pierwszy w całej historii polskiej służby

zdrowia jeden z zakładów leczniczych przyjął nazwę "Kresowy", co. na trwale wpisało w historię

miasta i dzieje wojskowej służby zdrowia efekty moich badań naukowych. W podobny sposób

uhonorowano wszystkich komendantów tej placówki. których kompletna listę pa raz pierwszy \\

historiografii przedstawiono \V monografii, którcj bylem wspólautorern. 'VI' maju 201-1- r. na

budynku Palikliniki odsłanięta uroczyście tablicę dla upamiętnienia tych oficerów. bylem jednym

z głównych pomysłodawców i organizatorów tejuroczystości oraz autarem projektu tablicy

I IL E .7 ] , (współautor Z.KopociIlski) (załącznik nr 4 b, fot. 7). W 2015 r., realizując postulat

zawarty \\' monografii poświeconej dziejom żarskiegoorzecznictwa wojskowo-lekarskiego. bylem

jednymutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. pomysłodawców uhanarawania tablica pamiątkową \\sl.)'stkich przewodniczących

Wojskowej Komisji Lekarskiej z Żar z lat 19-1-.5-2015j IL E .6 1 . (załącznik nr -1-b. rat. 6),w tym

samym roku, w rocznicę wybuchu Pawstania Warszawskiego, nabudynku nr .5 żarskiego szpitala

odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci lekarzy tej placówki, którzy wzięli udzial w walkach w

stalicy. byłem jednym z głównych pomysłodawców i organizatorów tej uroczystości oraz autarem

projektu tablicy (wspólautor Z.Kapocillski), W Żarach historia uclzialu miejscowych medyków \V

powstaniu była kompletnie nieznana. toteż, byla ta takżeznakornita promocja wiedzy zawartej \\'

moich publikacjach I IL E .5 1 . (załącznik nr 4 b, fot. 5).

Efektem moich zainteresowań dotyczących polskiej wojskowej służby zdrowia z kresów

wschodnich I I RP i często bolesnej histori i tego regionu była nawiązanie ścisłej współpracy z

organizacjami kresowymi i kombatanckimi. Jestem Cz lonk iem Zarządu Glów nego Towarzystwa

Milośników Lwowa i Kresów Poludniawa-Wschodnich oraz Prezesem Klubu Tamopolan \\



Żarach. .lcdnvrn ze znaczących osiągnieć na tym polu mojej aktywności było odsłonięcia w 2015 r.

tablicy pamiątkowej poświeconej uhonorowaniuutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASprawiedliwych Ukraincow. czyli tych

przedstawicieli tego narodu. którzy przeciwstawili się akcji ludobójstwa Polaków dokonywanego

przez tzw. Ukraińską Powstańcza Armię i ratowali, często z narażeniem własnego życia a nawetje

tracąc, swych polskich sąsiadów .Jestem przekonany, iż ukazanie pozytywnego i bohaterskiego

wzorca ukraińskiego sąsiada. a nie jedynie krwawego rezuna. przyczyni się do budowy

przyjaznych stosunkówyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmiedzy naszymi narodami opartej na prawdzie historycznejQPONMLKJIHGFEDCBAI I I .E .- t ! ,

(załącznik nr 4 b, fot. 4). W 2016 r. bylem współpornysłodawcą budowy symbolicznego grobu

wszystkich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, czyli "Krzyża Wołyńskiego" na Cmentarzu Miejskim

w Żarach. gdzie corocznie 11 lipca i 1 listopada setki zniczysą dowodem pamięci o rodakach,

którzy do chwili obecnej nie mają własnego grobuI I I .E .3 1 . (załącznik nr 4 b. fot. 3). Edukacji

społeczeństwa i patriotycznemu wychowaniu służą również uroczysteobchod , Narodowego Dnia

Pamięci Ofiar Ludobójstwa Dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. których corocznie

jestem jednym z organizatorów. Ważną inicjatywą bylo takżeodsłonięcie \'11 2018 r. w Kościcle Pw.

Podwyższenia Krzyża Świętego (dawny garnizonowy) w Żarachtablicy pamiątkowej dla

uhonorowania profesora Bolesława .Tałowego z UJK we Lwowie. w 75. rocznicę .Tego śmierci z rąk

ukraińskich nacjonalistów [1 1 .E .2 ! , (załącznik nr 4 b. fot. 2). Byłem pomysłodawcą. fundatorem i

autorem projektu tego ważnego miejsca pamięci (współautori współfundator l.Kopocillski). które

jest jednocześnie formą upowszechniania efektów moich publikacji naukowych. Już ponad

dziewięć lat jestem także jednym z głównych organizatorów na Ziemi Lubuskiej zbiórki zniczy dla

lwowskich cmentarzy czyli .,Świolelka Pamieci dla Lwowa",przeprowadzanej corocznie przed1

listopada vve współpracy z TVP 3 Rzeszów i Radio Lwów. W tym czasie Lubuszanie ofiarowali

Lwowianom już kilkadziesiąt tysięcy światełek, zaś sama zbiórka jestznakomitą formą edukacji

promocji wiedzy o Lwowie.

W sierpniu 2016 r .. wraz z l.Kopocillskim. skierowaliśmy wniosek do Rady Miejskiej

Wrocławia o uhonorowanie Szefa Sanitarnego Naczelnej Komendy Obrony Lwowa, Lesława

Węgrzynowskiego, nadaniem jego imienia ulicy bądź parkowiw stolicy Dolnego Śląska, co było

rezultatem mojej wcześniejszej publikacji biograficznej poświęconej tej osobie. W marcu 2018r.,

podczas XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej. nasz

wniosek poparła większość delegatów. udzielając jednocześnie zgody nawystosowanie

przygotowanego przez nas Apelu całego Zjazdu do władz Wrocławia. We wrześniu 2018 r.

podobne pismo, na nasz wniosek, wystosował Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgu Zielona

Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Zmobilizowanie i przekonanie do tej idei

kilku dużych środowisk. lekarskiego. kresowego i kombatanckiego. zakończyło się pełnymaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 3



zwycięstwem, Lesław Węgrzynewski został patronem Parku Miejskiego w centrum Wrocławia. co

jest dla mnie powodem do dumy. jako dla lekarza wojskowego i byłego mieszkańca Wrocławia.

Wspólnie z Z.Kopocillskim w majuyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2019 r. zorganizowaliśmy. przy wsparciu Wojskowcj Izby

Lekar kiej. Śląskiej Izby Lekarskiej. Światowego Związku Żolnierzy Armii Krajowej i 2.

Wojskowego Szpitala Polowego, uroczystość w oprawie wojskowej z okazji oficjalnego nadania

parkowi imienia tego lwowskiego lekarza.

Jednym z namacalnych efektów monografii ukazującej historię unikalnego w skali kraju

dziecięcego sanatorium okulistycznego w Sobótce byl mój wniosek do Rady Miejskiej Sobótki.

wystosowany wraz z Z.Kopocillskim, o uhonorowanie założycielki i wieloletniej dyrektor tej

placówki. Haliny Licowej, tytułem "Honorowego Obywatela Sobótki". W 2016 r. postulat ten

został zrealizowany, co nadało mojej pracy naukowej również szerszy wymiar społeczny,

umożliwiający przypomnienie zasług pracowników cywilnej służby zdrowia dla lokalnej

społeczności także ludziom mniej zainteresowanym historią.

W 2019 r. wraz z Z.Kopocillskim byłem inicjatorem uhonorowania pik. dr. Waclawa Michala

Szredersa, byłego Szefa Sanitarnego III Okręgu Korpusu w Grodnie, który po 1945 r. przez wiele

lat sprawowal obowiązki ordynatora Państwowego Sanatorium Przeciwgruźliczego dla Dzieci i

vlłodzieży \\ Istebnej. Zaprojektowałem tablicę pamiątkową (współautorem projektu

Z.KopociI1ski), a pomysl zyska I wsparcie Wojskowej Izby Lekarskiej I Śląskiej Izby Lekarskiej.

Zwieńczeniem pomysłu byla podniosla uroczystość patriotyczna w Wojewódzkim Centrum

Pediatrii .Kubalonka" w Istebnej, której zorganizowanie w miejscu oddalonym od naszego

miejsca zamieszkania niemal 500 km było dużym wyzwaniem organizacyjnym, ale dającym

ogromną satysfakcję, Powstała w ten sposób trwała forma upamiętnienia, będąca w pewnej mierze

wynikiem moich dociekań naukowych. stanowiąca znakomitą promocje wiedzyadakonaniach

polskich lekarzy wojskowych. a także element miejscowej ścieżki edukacyjnejQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 1 .E .ą (załącznik

nr 4 b, fot. l),

W 2017 r. byłem pomysłodawcą, wraz z Z.Kopocillskim, głównego. tematu dziesiątejedycj i

wojewódzkiego kankursu pt.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPoznajemy ojcowiznęihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkresowa. który brzmiał M oja wizja Kopca

Obroncow L\I'O\l'a no stulecie niepodległoset Polski. Efektem było kilkanaście ciekawych i

wartaściowych prac. z czego kilka wacenie ekspertów zaslużylo na wyjątkowe wyróżnienie, Była

ta również znakomita forma promocji wiedzy historycznej o Lwowie i kresach wschodnich wśród

lubuskiej młodzieży.

W 2014 r. zaprojektowałem "Ośliczkę Baśkę" czyli oficjalną maskotkę 105, Kresowego Szpitala

Wojskowego. co było efektem pracynaukowej nad monografia opisującą dzieje żarskiej lecznicy



wojskowej, podczas której udało się odtworzyć historię autentycznej ośliczki pelniacej służbę w

dziale transportowym placówki jeszcze w czasach frontowychQPONMLKJIHGFEDCBAI I I .E .I O lyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(załącznik nr 4 b, fot. 10).

Efekty mOJeJ pracy naukowej staram się popularyzować wykorzystując środki masowego

przekazu i nawiązując współpracę z dziennikarzami różnychmediów. Publikowałem teksty

dotyczące problematyki historycznej a także udzielałem wywiadów, które ukazywały się na łamach

m.in. "Cracovia Leopolis". "Gazety Lekarskiej", "Gazety Lubusk icj". "Gościa iedzielnego",

"Medium", "Mojej Gazety". " a Rubieży", "Naszego Dziennika". "Naszej Służby" ... Polski

7.brojnej". ,.Semper Fidelis". .Skalpela", Lwowskiej Fali Radio Katowice, Radio Zachód. Radio

Wroclaw. Kilkakrotnie brałem udział w cyklicznym programie TVP 3 Gorzów-Zielona Góra pt.

.Parnięć i Tożsamość", gdzie promuje się wiedzę historyczną i tradycje patriotyczne.

W ramach działalności służącej promocji wiedzy historycznej i postaw patriotycznych powstało

dziewice miejsc pamięci narodowej. byłem ich pomysłodawcąi autorem projektu (współautor i

wspólpomyslodawca Z.Kopocillski), w części także fundatorem. Do swoich sukcesów na tym

polu zaliczam także odnalezienie i renowację grobu byłego komendanta 3. Szpitala Okręgowego na

cmentarzu w Wilnie, nadanie nazwy "Kresowy" żarskiej lecznicy wojskowej oraz imienia Lesława

Węgrzynówskiego parkowi we Wroclawiu.

7.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN a g r o d y i w y r ó ż n ie n ia :utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Srebrnv Krzy: Zasl ugi (2014) za zasługi w dzialalności na rzecz ochrony zdrowia nadany

Postanowieniem Prezydenta RP

Pierscien Milenijny (2014) za zorganizowanie Jubileuszu 70-lecia 105. Szpitala Wojskowego z

Przychodnią w Żarach decyzją Jego Eminencji Henryka kardynała Gulbinowicza

Medal " W Slużbie Wolnoset i Pokoju" (2000) za udział w działaniach PK W KFORihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\\1 Kosowie

Praemium Honoris Cresovianae (2017) najwyższe wyróżnienie Światowego Kongresu

Kresowian za wybitne zaslugi na rzecz przywracania narodowej pamięci o polskich Kresach;

ofiarne. wieloletnie zaangażowanie w konsekwentną obronęprawdy historycznej i godne

upamiętnienie ludzi Kresów

sledal "Pro Patria ' (2014) nadany decyzją Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów

Osób Represjonowanych

Odznaka honorowa .Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia" nr 80-+/20 19 nadana decyzją Ministra

Zdrowia z dnia 11 lipca 2019 r.

Buzdygan .Polskt Zbrojnej" za rok 2016 (2017) za budowanie ducha korpusu wojskowej

służby zdrowia

3 5



Brqiowy Medal "Za Zasługi dla Obronnoset Kraju"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(2013) decyzja Ministra Obrony

Narodowej

Odznaka Honorowa .. Za Zaslugi d/o Wojewodztwa l.ubuskiego' (2017) chwala Sejmiku

Województwa Lubuskiego

Odznaka Honorowa" Za Zasługi dla Światowego Zwiqzku Żo/nierzy Armii Krajowej " (2018)

uchwała Zarządu Głównego ŚZŻAK

Zlotu Odznaka Towarzystwa Milosnikow LIliowa Kresow Poludniowo-Wschodnich (2014)

uchwala /arz<!du Głównego TMLiKPW

Z/o/a Odznaka .. ZaZastugi d/o Stowarzyszenia Kresowian Zieli/iDzicrżoniowskiej" (2018)

Medal .Za Zasługi dla Kresów" (2019)

Odznaka PamiqtkowaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA105 Szpila/a Wojskowego z Przychodnią SPZOZ(2014) nr 2

Odznaka Pamiqtkowa Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej wra: ~ Jednostkami

Pod/eg/)'/71i (2015)
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