
70 lat RWKL w Żaganiu
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Tablica pamiątkowa autorstwa Zbi-
gniewa Kopocińskiego dla uhonoro-
wania piętnastu oficerów pełniących
funkcję przewodniczącego WKL

W dniu 23 października 2015 r.
o godz. 11.00 na terenie 105

Kresowego Szpitala Wojskowego
odbyła się uroczystość odsłonięcia
tablicy pamiątkowej dla uhonorowa-
nia wszystkich oficerów pełniących
funkcję przewodniczącego Wojsko-
wej Komisji Lekarskiej w Żarach, co
było główną częścią uroczystości
rocznicowych 70-lecia tej wielce
zasłużonej dla Wojska Polskiego
instytucji. Powstała ona w styczniu
1945 r. w miejscowości Leszczyny
jako część składowa 8 Polowego
Ruchomego Szpitala Chirurgicz-
nego II Armii Wojska Polskiego.
Przeszła ze swoją placówką cały
szlak bojowy, w maju 1946 r. na
stałe zakwaterowała w Żarach,
gdzie przez całe lata była częścią
składową 105 Wojskowego Szpita-
la Garnizonowego. W ciągu 70 lat
istnienia przechodziła kilkakrotnie
zmiany strukturalne (Garnizonowa
WKL, Rejonowa WKL, Terenowa
WKL), dowodziło nią do chwili obec-
nej piętnastu oficerów pełniących
funkcję przewodniczącego komisji
(więcej informacji w monografii

. RWKL). Właśnie tym ostatnim po-
święcona została tablica pamiąt-
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70 lat Rejonowej Wojskowej
(dawniej GWKLprzy 105

kowa, która powstała z inicjatywy
byłych i obecnych pracowników
RWKL w Żaganiu, z życzliwym
wsparciem całej Dyrekcji 105
Kresowego Szpitala Wojskowego
w Żarach (autorem projektu tablicy
jest dr Zbigniew Kopociński).

Uroczystość miała bardzo pięk-
ny przebieg, asystę honorową
wystawiła kompania 34 Brygady
Kawalerii Pancernej im. HWK Jana
Zamoyskiego z 11 Lubuskiej Dywizji
Kawalerii Pancernej im. Króla Jana
III Sobieskiego, jej żołnierze zacią-
gnęli także posterunek honorowy
przy odsłanianej tablicy. Wspaniale
prezentowała się również żarska
Miejska Orkiestra Dęta, która
przydawała blasku całej uroczy-
stości. Wśród zaproszonych gości
nie zabrakło przedstawicieli władz
powiatowych i samorządowych
Żar i Żagania m.in. powszechnie
szanowana i znana z działalności
społecznej i charytatywnej radna
Anna Ślawska. Obecni byli także
senator Robert Dowhan, radny

sejmiku wojewódzkiego Wacław
Maciuszonek, komendant Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień w Żaga-
niu ppłk Tadeusz Witkowski. Jak
zawsze przybyli nasi przyjaciele
z Kresowego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego im. Orląt
Lwowskich oraz młodzież szkolna.
Szczególnie cieszyła obecność
byłego Szefa Służby Zdrowia Ślą-
skiego Okręgu Wojskowego płk.
lek. Zbigniewa Burzyńskiego, szefa
Wojskowego Ośrodka Medycyny
Prewencyjnej we Wrocławiu płk lek.
Andrzeja Wysockiego oraz prze-
wodniczącego RWKL we Wrocławiu
ppłk. lek. Jerzego Krygiela. Uroczy-
stość uświetnili swoją obecnością
również byli pracownicy WKL i 105
Kresowego Szpitala Wojskowego
oraz żarskie duchowieństwo: ks.
Krzysztof Burzyński i ks. Paweł Ko-
nieczny. Dużym rozczarowaniem
był brak obecności przedstawicieli
Departamentu Wojskowej Służby
Zdrowia i Centralnej Wojskowej
Komisji Lekarskiej, na co szczegól-
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Dr n. med. Krzysztof Kopociński przedstawia rys historyczny żagańskiej
RWKL
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Komisji Lekarskiej w Żaganiu
Szpitalu Wojskowym w Żarach)

nie zwracali uwagę starsi lekarze
i pracownicy.

Po odegraniu hymnu państwo-
wego przewodniczący RWKL w Ża-
ganiu ppłk lek. Marek Jędrzejczyk
powitał wszystkich zebranych.
Następnie dyrektor Marek Femlak
w pięknym wystąpieniu podkre-
ślił niezwykłą więź łączącą jego
105 Kresowy Szpital Wojskowy
z Rejonową Wojskową Komisją
Lekarską. Dr Krzysztof Kopociński
przedstawił krótki rys historyczny
tej ostatniej instytucji oraz sylwetki
oficerów pełniących funkcję prze-
wodniczącego komisji, szczegól-
nie uwypuklając postać więźnia
gestapowskiej katowni na Zamku
w Lublinie ppłk. lek. Stanisława Bo-
nikowskiego oraz płk. prof. dr. hab.
n. med. Ludomira Bieniasa, który
w początkach kariery naukowej
pełnił krótkotrwale obowiązki sze-
fa żarskiego orzecznictwa. Słowa
uznania dla działalności żarskiej
lecznicy wojskowej i RWKL wyra-
zili także senator Robert Dowhan
i radny sejmiku wojewódzkiego
Wacław Maciuszonek. Uroczystego
odsłonięcia tablicy dokonał były
przewodniczący TWKL w Żarach

mjr. rez. lek. Janusz Jasiński.
Następnie ks. Krzysztof Burzyń-
ski z kościoła pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Żarach (dawny
kościół garnizonowy) zainicjował
modlitwę i poświęcił odsłonięta
tablicę. Przybyłe delegacje złożyły
wiązanki kwiatów, szczególnie
okazale prezentowało się Kresowe ]l

-o
Towarzystwo Turystyczno-Krajo- ~
znawcze im. Orląt Lwowskich. Od- ~
czytano decyzję Przewodniczącego ~
Centralnej Wojskowej Komisji Le- ~
karskiej w Warszawie płk. lek. Janu- ."§ t....::~2:::::ł[!5~~..;...~;..,.- _
sza Maciorowskiego o przyznaniu
w uznaniu zasług w działalności
na rzecz orzecznictwa wojskowo-
lekarskiego honorowych Odznak
Pamiątkowych CWKL następują-
cym osobom: Andrzejowi Auguści-
kowi, Krzysztofowi Kopocińskie-
mu, Zbigniewowi Kopocińskiemu,
Adamowi Słabickiemu. Odznaki
wręczył przewodniczący RWKL
w Żaganiu płk lek. Marek Jedrzej-
czyk. Pieśń Reprezentacyjna WP
("Pierwsza Brygada") zakończyła
część oficjalną, odprowadzono
kompanię honorową i poczty sztan-
darowe (w tym ponad 1OO-Ietni
sztandar Kresowego Towarzystwa

Uczestnicy uroczystości na tle odsłoniętej tablicy na północnej fasadzie bu-
dynku nr 23105 KSzWzP (fot. Justyna Wróbel)
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SPRAWOZDANIA

Stoją od prawej: dyrektor Marek
Femlak, dr n. med. Zbigniew Kopo-
ciński (autor projektu tablicy), prze-
wodniczący RWKL ppłk lek. Marek
Jędrzejczyk, były przewodniczący
TWKL mjr rez. lek. Janusz Jasiński
i dr n. med. Krzysztof Kopociński

Turystyczno-Krajoznawczego im.
Orląt Lwowskich). Po zakończeniu
uroczystości wykonano szereg
pamiątkowych fotografii na tle od-
słoniętej tablicy.

Rejonowa Wojska Komisja
Lekarska była ostatnią instytucją
wojskową stacjonującą na terenie
dawnego garnizonu Żary. Likwi-
dacja tutejszego kościoła garni-
zonowego i przeniesienie RWKL
do Żagania w marcu 2015 r. to
ostatnie akordy procesu demilita-
ryzacji stolicy polskich Łużyc. Co
prawda na terenie miasta stacjo-
nuje wciąż słynny 105 Kresowy
Szpital Wojskowy, który niestety
został w 2003 r. przekształcony
w placówkę cywilną pod nadzorem
Ministerstwa Obrony Narodowej,
toteź można uznać, iź żaden czyn-
ny żołnierz Wojska Polskiego nie
służy już w Żarach.

dr n. med. Zbigniew KOPOCIŃSKI
105 Kresowy Szpital Wojskowy

z Przychodnią SPZOZ w Żarach
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