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26 sierpnia 2013 roku operowany był 
najstarszy pacjent w historii Oddziału Oku-
listycznego w Zamościu. Pan Celestyn Ski-
biński (l. 102) urodził się 25 listopada 1910 

roku w Progonowie. Na oddziale zopero-
wane zostało lewe oko z powodu zaćmy. 
Oko prawe stracił bezpowrotnie 30 lat te-
mu na skutek urazu. Pacjent, jak na ponad 

stulatka, zachwycił pracowników persone-
lu bardzo sprawnym umysłem i intelektem. 
Obecnie zamieszkuje w Zakładzie Opie-
kuńczo-Leczniczym.

Na nadchodzące niebawem urodziny ży-
czymy Panu Celestynowi 200 lat zdrowia!

Rpank
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Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Mar-
czewski jest recenzentem pracy doktorskiej 
w zakresie właściwości mineralnych i me-
dycznych źródeł zdrowotnych na terenie 
Afryki zachodniej. Oprócz nieco nietypo-
wego dla lekarza tematu pracy, szczegól-
na jest także osoba doktoranta mgr K’tso 
Nghargbu z Ahmadu Bello University 
w Zarii, miasta w północej Nigerii. – „Zo-
stałem zaproszony do recenzowania pracy 
doktorskiej, a ściślej występowania w roli 
tzw. zewnętrznego egzaminatora, na pod-
stawie rekomendacji konsultanta krajowe-
go ds. balneoklmatologii prof. dr hab. Ire-
ny Ponikowskiej. Następnie przesłałem wy-
kaz swoich publikacji na uniwersytet w Za-
rii. Władze uniwersytetu pozytywnie zaak-
ceptowały moją osobę i zostałem poproszo-
ny o przygotowanie recenzji. Jestem jed-
nym z dwóch recenzentów. Oprócz mnie 

recenzję przygoto-
wuje jeszcze geolog. 
Zakres mojej recen-
zji dotyczy przede 
wszystkim aspektów 
medycznych. Na razie czytam tą dość ob-
szerną pracę (prawie 500 stron) i przygoto-
wuje się do wyjazdu do Nigerii. Nie jest to 
łatwe! Jeszcze przed żadną obroną nie mu-
siałem się szczepić! Ale oczekuje, że mo-
że być to bardzo ciekawe doświadczenie. 
Ahmadu Bello University jest dużym uni-
wersytetem, drugim co wielkości w Afryce, 
a Zaria ponad milionowym miastem. Chy-
ba są trochę za mało znane w Polsce. Je-
stem bardzo ciekawy czy Kraków skąd po-
chodziła ostatnia recenzowana przeze mnie 
praca doktorska jest lepiej znany w Nigerii 
- mówi prof. Marczewski.

Rpank

Jubileusze pracownicze
czerwiec – sierpień 2013

20 lat
Elżbieta Bielecka, Beata Buczak, Małgorzata 
Kornas, Ewa Lipiec, Krystyna Malec, 
Halina Osuch, Iwona Sanocka, Anna 
Wojciechowska, Agnieszka Zadrąg-Olko.

25 lat
Elżbieta Denis, Danuta Deryło, Marta 
Farion, Renata Hołys, Beata Jakóbczak, 
Barbara Jakubczak, Teresa Jarosz, Kazimierz 
Kłembokowski, Waldemar Matuszak, Beata 
Najda, Ewa Rycaj, Bogdan Sarama, Anna 
Sokal, Jolanta Wajler, Bożena Wnuk
c. Dominika, Renata Zwolak.

30 lat
Zofia Jezierska, Lilla Kliszcz, Barbara 
Kucharska, Małgorzata Kusiak, Dorota 
Kusztykiewicz, Aldona Manachiewicz, 
Barbara Musiej-Erdmann, Bogumiła 
Nowosad, Irena Sołoducha, Kazimiera 
Winiarz.

35 lat
Urszula Bajus, Anna Krystyna Czapla, 
Cecylia Gmitrzuk, Teresa Kocyła, Teresa 
Kosior, Maria Kosmala, Bożena Łupina, 
Grażyna Mazurek, Elżbieta Mrozik, Jadwiga 
Pawlicka, Krystyna Perzyńska, Czesława 
Tatara, Anna Sulej, Halina Świeczka, Anna 
Suwała.

40 lat
Tadeusz Dziura, Jan Ignaczuk, Henryk Niderla, 
Janina Wiśniewska.

Prof. Marczewski recenzentem na Ahmadu 
Bello University Zaria w Nigerii

Zespół Komunikacji Zewnętrznej
Zarządzeniem Nr 095 /2013 Dyrekto-

ra Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu z dnia 16 sierpnia 2013 r.
w sprawie: powołania Zespołu Komuni-
kacji Zewnętrznej. Zespół Komunikacji 
Zewnętrznej został powołany w składzie: 
Przewodniczący Zespołu mgr Ryszard 
Pankiewicz - Rzecznik Prasowy Szpitala; 
Członkowie Zespołu: mgr Monika Gwiaz-
dowska - st. inspektor Działu Administra-

cyjno-Gospodarczego, mgr Roman Kapi-
ca - Kierownik Działu Administracyjno-
Gospodarczego, mgr Jadwiga Siedlecka 
- Rzecznik Pacjenta, mgr Urszula Tacza-
ła - Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości, 
mgr inż. Mirosław Teterycz - Pełnomoc-
nik ds. Zarządzania Środowiskowego Bez-
pieczeństwa i Higieny Pracy i Bezpieczeń-
stwa Informacji oraz mgr Krzysztof Zdeb 
- st. specjalista informatyk Działu Obsługi 
Technicznej.

„Przyjazny gabinet”
profi laktyka i promocja zdrowia.

Głównym celem akcji „Przyjazny gabi-
net” była profilaktyka nowotworów w ce-
lu zmniejszenia zachorowalności na raka 
i wskaźników umieralności oraz lepsze do-
stosowanie opieki zdrowotnej do popula-
cji osób chronicznie chorych. Pacjenci sko-
rzystali z wizyty u specjalistów z zakresu: 
laryngologii, ginekologii, onkologii, cho-

28 września w Urzędzie Gminy w Starym Zamościu mieszkańcy 
skorzystali z bezpłatnych porad medycznych udzielanych przez 
lekarzy specjalistów szpitala „papieskiego”. W akcji uczestniczyło
7 lekarzy, 1 fizjoterapeuta, 10 pielęgniarek i położnych oraz 4 osoby 
z obsługi. Udzielono ponad 100 porad.

Nr 64 październik 2013 r.
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wotworowymi wykonywanymi przez szpi-
tal „papieski” w Zamościu, tj. badania ma-
mograficzne, cytologiczne, wczesnego wy-
krywania raka prostaty i badania przesie-
wowe dla wczesnego wykrywania raka je-
lita grubego.

Akcja była przeprowadzona we współ-
pracy Samodzielnego Publicznego Szpita-
la Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła 
II w Zamościu z Wójtem Gminy Stary Za-
mość oraz Profilaktyką Lekarza Rodzinne-
go w Gminie Stary Zamość.

Rpank

rób wewnętrznych, urologii, chirurgii on-
kologicznej, gastroenterologii i rehabilita-
cji (fizjoterapii). Mieszkańcy gminy wy-
konywali także podstawowe badania m.in. 
pomiaru ciśnienia krwi i poziomu cukru. 
W zakresie prowadzonej profilaktyki były 
dostępne broszury informacyjne dotyczą-
ce m.in. zdrowego trybu życia, problemów 
starzejącego się społeczeństwa, profilakty-
ki chorób nowotworowych oraz informacje 
o programach związanych z chorobami no-

WOŚP gra dla szpitala „papieskiego”

ski, Ordynator Oddziału Nefrologii, Endo-
krynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Cho-
rób Wewnętrznych. List z podziękowania-
mi za przekazane dary podpisany przez 
Dyrektora Szpitala Andrzeja Mielacarka 
i Ordynatora Marczewskiego został wysła-
ny do Zarządu Fundacji WOŚP. 

Nasz szpital znalazł się w gronie od-
działów geriatrii i zakładów opiekuńczo-
leczniczych zajmującą się osobami starszy-
mi w Polsce, którym fundacja przekazała 
połowę zebranych pieniędzy podczas wiel-
kiego grania 13 stycznia (ok. 25 mln. zł.). 

Rpank

W ramach wielkiego grania Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy nasz szpital 
otrzymał dary dla potrzeb pacjentów, któ-
rzy zmagają się z chorobami wieku pode-
szłego. Fundacja przekazała wysokospe-
cjalistyczną aparaturę medyczną i sprzęt 
medyczny, tj. ultrasonograf, 12 łóżek i sza-
fek przyłóżkowych, kardiomonitor prze-

Podziękowanie
Pragniemy wyrazić najserdeczniej-

sze podziękowanie całemu personelowi 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, Dyrekcji Szpitala im. Papieża 
Jana Pawła II w Zamościu za uratowa-
nie życia i zdrowia, życzliwość i opie-
kę nad naszą córką Olą. Pobyt w szpita-
lu pomimo tak ciężkiej choroby upłynął 
w przyjaznej atmosferze pod okiem pro-
fesjonalnej, wykwalifikowanej kadry le-
karzy, jak i całego personelu. Dziękuje-
my Kapelanom szpitala, rodzinie, przy-
jaciołom, znajomym i wszystkim, któ-
rzy modlitwą i dobrym słowem wspie-
rali nas w okresie ciężkiej choroby na-
szej córki. Jeszcze raz prosimy o przy-
jęcie wyrazów głębokiej wdzięczności 
i życzeń wszelkiej pomyślności w pracy 
i życiu osobistym.

Rodzice wraz z córką Olą

woźny, 2 wózki inwalidzkie wielofunkcyj-
ne, podnośnik, 2 pompy infuzyjne, 2 fote-
le kąpielowe, spirometr, superrotor, holter 
ciśnieniowy oraz przenośną klatkę gimna-
styczną. – „Zgłosiłem do WOŚP informa-
cję na temat oddziału i naszych potrzeb. 
Fundacja została poinformowana o tym, że 
prowadzimy zakres geriatryczny, kształ-
cimy naszych lekarzy w zakresie geriatrii 
i staramy się pozyskać kontrakt w tym za-
kresie z NFZ. Przekazane argumenty zo-
stały pozytywnie zaakceptowane przez or-
kiestrę i znaleźliśmy się w gronie 4 oddzia-
łów w województwie lubelskim, które taki 
sprzęt z wielkiej orkiestry dostały”. – mówi 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczew-
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Przeszli na zasłużoną emeryturę

żyna Gałka (ok. 23 lat pracy w szpitalu), 
Maria Nizio (ok. 19 lat pracy w szpitalu), 
Anna Krzywda (ok. 18 lat pracy w szpi-
talu) i Czesław Szarafin (ok. 14 lat pra-
cy w szpitalu). Na emeryturę przeszli także 
Anna Furlepa (ok. 18 lat pracy w szpitalu) 
oraz Ryszard Jurkiewicz (ok. 19 lat pracy 

7 sierpnia w szpitalu odbyła się uroczy-
stość pożegnania wieloletnich pracowni-
ków naszego szpitala, którzy nabyli prawo 
do przejścia na emeryturę. Dyplomy uzna-
nia w dowód wdzięczności i szacunki za 
wrażliwe i oddane serce pacjentowi oraz 
wkład w rozwój szpitala otrzymali: Gra-

w szpitalu). Gratulacje i najlepsze życzenia 
przekazał wszystkim uhonorowanym dy-
rektor Andrzej Mielcarek i Naczelna Pie-
lęgniarek Teresa Wawryca-Kordulska.

Rpank

Warto wiedzieĆ

wiedzę i zaliczenie szkolenia ważne 5 lat”. 
– mówi Zbigniew Pankiewicz, Inspektor 
Ochrony Radiologicznej w szpitalu „papie-
skim”.

Rpank

– „W szkoleniu wziął 
udział personel nasze-
go szpitala oraz Za-
mojskiego Szpitala 
Niepublicznego. Kurs 
skierowany był do le-
karzy radiologów, le-

karzy wykonujących procedury z zakresu 
radiologii zabiegowej, lekarzy stomatolo-
gów, lekarzy wykonujących inne medycz-
ne procedury radiologiczne z wykorzysta-
niem promieniowania rentgenowskiego, fi-
zyków medycznych i techników elektrora-
diologii”. Po ukończonym szkoleniu i zda-
niu państwowego egzaminu końcowego 
przed komisją powołaną przez Głównego 
Inspektora Sanitarnego uczestnicy otrzy-
mają certyfikaty potwierdzające posiadaną 

Certyfi katy radiologiczne zdobyte
Zakończyło się odbywające w dwóch turach (10-13 oraz 17-20 
września) szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej. Uczestnicy 
zapoznali się m.in. z podstawami radiobiologii, promieniotwórczym 
działaniem promieniowania jonizującego, aspektami ochrony 
radiologicznej pacjenta i personelu, ogólnymi założeniami ochrony 
radiologicznej. Zajęcia poprowadzili doświadczeni praktycy 
i specjaliści z dziedziny ochrony radiologicznej: Lek. med. Leszek 
Buk, mgr Arkadiusz Górczyński i mgr Waldemar Smoliński. 
W szkoleniu uczestniczyło 91 uczestników.
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Po raz dziewiąty w Łaszczowie 11 
sierpnia odbyły się Regionalne Dni 
Kalafi ora i Brokuła. Gmina Łaszczów 
znana w regionie a także za granicą 
z uprawy warzyw, zaprosiła na wspól-
ne ucztowanie propagatorów idei trans-
plantologii. Tradycyjnie Przedstawiciele 
Fundacji Śląskiego Centrum Chorób 

go czasu ściśle współpracuję z Fundacją 
i włączam się do realizacji programu Tak 
dla Transplantacji. Hasło to już jest samo 
w sobie marką rozpoznawalną w wielu 
miejscach w Polsce. Widzimy, że świa-
domość społeczeństwa nadal wzrasta, 
a osoby żyjące z przeszczepionymi orga-
nami uświadamiają nam z jednej strony 

jak cenne jest życie, a z drugiej jak wielka 
jest wdzięczność i pamięć o tych, którzy 
zdecydowali się darować własnego sie-
bie lub osoby najbliższej”. – podkreśla 
Gradziuk. Kolejną wspólną imprezą pro-
mującą transplantację był 24 Nocny Bieg 
Uliczny Solidarności, który odbył się
31 sierpnia w Rzeszowie. Rpank

Solidarnie na rzecz transplantacji

Serca w Zabrzu oraz Koordynator ds. transplantacji naszego 
szpitala Anna Gradziuk krzewili wiedzę o dawstwie organów 
i tkanek wśród mieszkańców i przybyłych gości. – „Od dłuższe-
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Pożar w szpitalu, podłożenie bomby, zamachowiec (sam
Sceny niczym z sensacyjnego fi lmu rozegrały się 25 września br. w SP Szpitalu 

im. Papieża Jana Pawła II. Na oddziale szpitalnym na 4 piętrze wybuchł pożar. 
Z oddziału ewakuowano 20 pacjentów, w tym 3 trafi ło na Oddział Chirurgii Ogólnej 
Onkologicznej a jeden pacjent z uwagi na doznane w trakcie ewakuacji urazy ortope-
dyczne został zabrany karetką pogotowia do Zamojskiego Niepublicznego Szpitala 
w Zamościu. Jak się później okazało oddział podpaliła osoba próbująca wyskoczyć 
z 2 piętra szpitala. W trakcie negocjacji prowadzonych przez Policję osoba ta oznajmi-
ła, że podłożyła ładunek wybuchowy na 2 piętrze w części administracyjnej szpitala. 
Pracowników administracji ewakuowano na zewnątrz budynku. Policja przeszukała 
całe piętro poszukując ładunku wybuchowego. Na całe szczęście podłożony ładunek 
był atrapą bomby. Zamachowiec mimo podjęcia próby samobójczej nie wyskoczył 
przez okno z 2 piętra budynku. Skutecznie został obezwładniony przez służby poli-
cyjne. Wszystkie czynności ratownicze trwały ok. 1,5 godziny. Cała akcja zakończyła 
się sukcesem!

Fot M. Baran
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mobójca) i ewakuacja pacjentów oraz pracowników!!!

Cała dramaturgia wydarzenia w dniu 25 września w szpitalu oparta była na sce-
nariuszu przygotowanym w ramach specjalistycznego ćwiczenia z zakresu zarządza-
nia kryzysowego realizowanego przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. 
Głównymi celami było przećwiczenie zajęć teoretycznych w postaci treningu sztabo-
wego, epizodów praktycznych realizowanych przez szpital, służby, inspekcje i straże. 
Ponadto, praktyczne działanie sił ratowniczych w obliczu likwidacji skutków zdarzeń 
kryzysowych oraz podsumowanie ćwiczenia.

Rpank

Spokojnie to tylko ćwiczenia
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3 sierpnia 1863 roku pod Panasówką 
na Zamojszczyźnie miała miejsce 

jedna z największych bitew powsta-
nia styczniowego. Oddział powstań-
ców (ok. 700-800 osób) dowodzony 
przez pułkownika Marcina „Lelewela” 
Borelowskiego i Kajetana „Ćwieka” 
Cieszkowskiego (ok. 400 powstańców) 
stoczył zaciekłą bitwę z kilku tysięczną 
armią rosyjską (ok. 4 tys.) pod dowódz-
twem majora Sternberga. W szeregach 
powstańców walczyli bracia Węgrzy 
na czele z majorem Edwardem Nyáry. 
Polacy mimo ataku wykonali kontr-
atak i przedarli się przez linie wroga. 
Rekonstrukcję tej niezwykle ciekawej 
historycznie bitwy stoczonej 150 lat 
temu utrwalił Mirosław Teterycz.

Rpank

Ułani, kosynierzy i Kozacy pod Panasówką
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„Jan Paweł II – Papież Dialogu” pod 
takim hasłem decyzją Konferencji 
Episkopatu Polski 13 października bę-
dzie obchodzony tegoroczny XIII już 
Dzień Papieski. W naszym szpitalu uro-
czystość Dnia Papieskiego będzie po-
łączona ze wspomnieniem św. Łukasza 
patrona służby zdrowia. 24 października 
o godz. 13 w Kaplicy szpitalnej odpra-
wiona zostanie Msza św. z udziałem ks. 
Bp Mariana Rojka.

Zgłębianie papieskiego nauczania 
w tym obszarze, w łączności z Ojcem 
Świętym Franciszkiem I, w klimacie mod-
litwy i pogłębionej refl eksji może przynieść 

poprawę umiejętności twórczego spotkania 
ludzi odmiennych poglądów czy wyznawa-
nej wiary, ludzi głęboko religijnych i szcze-
rze poszukujących Boga.

Błogosławiony Ojciec Święty Jan 
Paweł II był mistrzem dialogu. Nie tylko 
w sensie teoretycznym. Jego pouczające 
słowa o tym zagadnieniu zyskiwały nie-
zwykłą siłę oddziaływania i swoisty blask 
prawdziwości poprzez prezentowaną przez 
Papieża unikalną postawę w kontakcie 
z drugim człowiekiem. Cechował ją nie-
zwykły wręcz szacunek dla tego „innego”, 
z którym się spotykał, budowany na respek-
towaniu jego ludzkiej godności. Wynikała 
ona ze świadomości, że każdy człowiek ma 
przecież Boży rodowód, nawet jeśli tego 
nie uznaje lub jeszcze nie odkrył.

Zasadą papieskiej sztuki dialogu było 
poszanowanie prawdy. Myślimy tutaj 
o prawdzie faktów, nawet tych najtrudniej-
szych, o prawdziwości ludzkich doświad-
czeń oraz o nadziei wypływającej z Prawdy 
Ostatecznej, a więc o Bogu, który prowadzi 
nieustanny dialog z człowiekiem. Celem 
tego dialogu zbawienia jest ostateczne 
uszczęśliwienie człowieka, przekraczające 
granice pojmowania czy ludzkiej wyobraź-
ni. Jan Paweł II przekonywał nieustannie, 
że Bóg stoi po stronie człowieka i działa 
na jego rzecz. Postawa niezwykle istotna 
szczególnie w dialogu z poszukującymi 

wiary czy z tymi, którzy ją z jakichś wzglę-
dów utracili.

Kolejną ważną normą, której Jan Paweł II
był oddany do końca, jest wierność wy-
znawanej wierze, której nie wolno porzu-
cić w imię jakichkolwiek innych wartości. 
Rzecz jasna chodzi tu o wiarę rozumną, 
zintegrowaną z dojrzałą osobowością, wia-
rę duchowo i życiowo owocną. Jan Paweł II 
widział taką pokusę intelektu, który w imię 
powierzchownie pojmowanego kompromisu 
i chęci zachowania spokoju za wszelką cenę, 
był gotów zrezygnować z części depozytu 
wiary i przez to wyrzec się swej tożsamości.

Obok niezwykle istotnych słów Ojciec 
Święty pozostawił nam także czyny, gesty 
i spotkania, które doskonale ilustrują jego 
poglądy i mają niezwykłą moc przekony-
wania. Trzeba tutaj podkreślić choćby mię-
dzyreligijne spotkanie modlitewne w Asyżu 
(1986 r.), prace Papieskiej Akademii Nauk, 
nieustanny dialog z młodzieżą, spotkania 
z dyplomatami niemal wszystkich krajów 
oraz przemówienia w Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.

Ufamy, że obszerne zagadnienie dialo-
gu, które podejmiemy podczas tegoroczne-
go XIII Dnia Papieskiego przyniesie bło-
gosławione i oczekiwane owoce poprawy 
wzajemnych relacji w naszych środowi-
skach i w naszej Ojczyźnie.

Ks. Czesław Koraszyński

XIII Dzień Papieski: Jan Paweł II – Papież Dialogu

Księża z rakietą w ręku mistrzostwa na Filipinach. Nie wykluczone, 
że jeżeli pozwoli czas i zdrowie będziemy 
reprezentować Polskę za granicą.” – mówi 
ks. Czesław. Gratulujemy. Rpank

9-11 września odbyły się II Między-
narodowe Mistrzostwa Polski Księży 
w Tenisie Ziemnym w Krakowie. Udział 
w zawodach wziął Kapelan naszego szpitala 
ks. Czesław Koraszyński, reprezentujący 
Diecezję Zamojsko-Lubaczowską. Skład re-
prezentacji uzupełnili ks. Janusz Wyłupek 
oraz ks. Tomasz Szumowski. W mistrzo-
stwach udział wzięło ponad 80 zawodni-
ków. – „Tegoroczne mistrzostwa były dla 
mnie korzystniejsze od ubiegłorocznych 
podczas których zmagałem się z kontuzją 
nogi. Zająłem ostatecznie 4 miejsce w silnie 
obsadzonej stawce. Sportowcy mówią, że 
jest to najgorsze miejsce dla zawodnika bo 
poza podium, ale ja jestem bardzo zadowo-
lony. Moi koledzy ks. Janusz i Ks. Tomek 
zajęli egzekwo 3 miejsce. Wróciliśmy wszy-
scy bardzo ucieszeni. Za rok planowane są 
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Myśli odkurzone
Wielkość wzbudza zawiść, zawiść rodzi złość, 
złość sprzyja kłamstwom.

Joanne Kathleen Rowling

Nikt nie jest tak stary, aby nie wierzył, 
że może żyć jeszcze parę lat dłużej.

Cyceron

Nic tak nie zadziwia ludzi, 
jak zdrowy rozsądek i proste działanie

Epiktet z Hierapolis

Red. dr Waldemar Frąk

Rozwiązanie krzyżówki
Zwycięzcą krzyżówki panoramicznej ostat-
niego wydania Biuletynu Szpitalnego została 
Beata Czady (Pracownia Hemodynamiki). 
Nad prawidłowością losowania czuwał mec. 
Dominik Krzanowski.

Prawidłowym rozwiązaniem było hasło 
– „Wiatr nie ma zegarka”. Wpłynęło 14 pra-
widłowych odpowiedzi.

Gratulujemy zwycięzcy i zapraszamy 
do udziału w następnych konkursach.

28 września w Zamościu odbyło się 
kolejne spotkanie piłkarskie Lekarzy 
i Prawników. Zawody poświęcone były pa-
mięci zmarłemu ś.p. dr Jerzemu Mazurowi, 
lekarzowi Szpitala „Papieskiego”. 

Spotkanie mimo niezbyt pomyśl-
nej aury było niezwykle interesujące. 
–„W końcu udało nam się zwyciężyć 
z Prawnikami. I to w imponującym stylu bo 
aż 6 do 1. O ostatnich porażkach zupełnie 
zapomnieliśmy. Myślę, że pod względem 
taktycznym wypełniliśmy wszystkie zało-
żenia. Atmosfera w drużynie po wygranym 
meczu była wyśmienita. Trenujemy da-
lej aby podtrzymać dobrą passę”. – mówi
dr Marek Mazurek.

Lekarze górą!

imię i nazwisko

oddział/dział




