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podstawowych rzeczy codziennego
użytku, jednak władze uczelni robiły
wszystko, by zapewnić jak najlep-
sze warunki swoim podopiecznym.
Ukończenie ciężkich 6-letnich
studiów wymagało ogromnej deter-
minacji, pracowitości i wytrwałości,
których to cech nie brakowało pod-
chorążemu L. Uzarczykowi. Dyplom
lekarza i promocję na pierwszy
stopień oficerski otrzymał w 1964 r.
Staż podyplomowy odbył w 105
WSG w Żarach. Następnie z dniem
21 grudnia 1966 r. został dowódcą
plutonu medycznego 24 dywizjonu
artylerii w Sulechowie, początkowo
w składzie 5 Dywizji Pancernej, zaś
od 7 listopada 1967 r. w 4 Dywizji
Zmechanizowanej. Po kilku latach
awansował i w dniu 11 marca
1969 r. objął stanowisko starszego
lekarza 22 Pułku Artylerii 4 Dywizji
Zmechanizowanej w Sulechowie.
Przez cały okres służby w jednost-
kach wojskowych starał się podno-
sić swoje kwalifikacje w dziedzinie
dermatologii jako wolontariusz
Oddziału Dermatologicznego. W li-
stopadzie 1972 r. ówczesny kpt.
lek. Lucjan Uzarczyk przybył do
105 WSG w Żarach na etat asy-
stenta Pracowni Klinicznej. Praca
w szpitalu umożliwiła mu dalsze
podnoszenie umiejętności zawodo-
wych, co zaowocowało uzyskaniem
1° specjalizacji z dermatologii i we-
nerologii w dniu 7 listopada 1973 r.
Dzięki temu 11 sierpnia 1974 r.,
po odejściu ordynatora Oddziału
Dermatologicznego 105 WSG ppłk.
lek. Romana Kozłowskiego, objął
kierownictwo tego działu. Praca na
oddziale i w ambulatorium, liczne
ciekawe przypadki - wszystko to
procentowało nabyciem niezbędnej
wiedzy i doświadczenia dla uzyska-
nia 11° specjalizacji z dermatologii
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i wenerologii w dniu 31 maja 1978 r.
Ukoronowaniem jego kariery woj-
skowej był awans na stopień pod-
pułkownika w dniu 12 pażdziernika
1978 r. Do rezerwy odszedł po 21
latach wzorowej i pełnej ofiarności
służby wojskowej 20 października
1979 r., swój oddział przekazał
w godne ręce następcy kpt. lek.
Jerzego Nowakowskiego. Już
jako cywil pełnił funkcję asystenta
w Poradni Dermatologicznej w ZOZ
w Lubsku, gdzie pracował do 2005 r.
W dowód uznania i szacunku dla
wzorowej pracy wielokrotnie nagra-
dzany i odznaczany m.in.: Medalem
"Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny"
(srebrny i brązowy), Medalem
"Za Zasługi dla Obronności Kraju"
(srebrny, brązowy), Odznaką Ho-
norową PCK III stopnia. Cieszył się
ogromnym szacunkiem pacjentów
i współpracowników, zawsze życz-
liwy i pełen taktu, nawet sytuacje
konfliktowe potrafił rozwiązywać
z wielką rozwagą i klasą. Radością
jego życia była udana rodzina: żona
Franciszka z d. Borowiecka oraz
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Głębokim żalem przepełniła na-
sze serca informacja o śmierci

starszego kolegi, byłego ordynatora
Oddziału Dermatologicznego 105
Wojskowego Szpitala Garnizono-
wego (105 WSG) w Żarach ppłk.
w st. spocz. lek. Lucjana Uzarczy-
ka. Odejście takiego człowieka,
który całe życie służył i pomagał
cierpiącym ludziom, szczególnie
mocno przeżywamy w czasach,
gdy pacjent stał się świadczenio-
biorcą a jego lekarz świadczenio-
dawcą. Na szczęście doktor Lucjan
Uzarczyk zawsze był i pozostał
lekarzem nad wyraz kochającym
swoją pracę, za swoje główne za-
danie uważał ulżenie w cierpieniu
i pomoc choremu człowiekowi,
a nie produkcję procedur, punktów
i dbałość o limity.

Urodził się 23 listopada 1939 r.
w Luciejowie k. Łodzi, w rodzinie
Józefa i Kazimiery z d. Kopka.
Lata młodzieńcze to okres oku-
pacji niemieckiej, na szczęście
był wówczas dzieckiem a rodzice
zdołali go ustrzec od wszelkich
niebezpieczeństw czasu wojny. Po
jej zakończeniu ukończył szkołę
podstawową a następnie rozpoczął
naukę w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Tadeusza Kościuszki
w Łasku, gdzie w 1958 r. zdał
maturę. Był to rok bardzo znaczą-
cy dla dziejów wojskowej służby
zdrowia, gdyż utworzono wówczas
słynną Wojskową Akademię Me-
dyczną w Łodzi. Lucjan Uzarczyk
został podchorążym historycznego
I Kursu Wydziału Lekarskiego tej
wspaniałej uczelni. Komfort studio-
wania w porównaniu z dniem dzi-
siejszym był znacznie niższy, kraj
znajdował się w trakcie odbudowy
zniszczeń wojennych i bieda była
wszechobecna, brakowało nawet
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córki: Marzena (prawnik) i Kamila (historyk, doktor
nauk humanistycznych). W chwilach wolnych zapa-
lony gracz w brydża w ramach klubu brydżowego
Domu Kultury w Lubsku. Poza medycyną interesował
się także historią Polski. Ppłk lek. Lucjan Uzarczyk
zmarł 27 lutego 2014 r. we Wrocławiu, pochowany
na cmentarzu przy ulicy Jerzmanowskiej w stolicy
Dolnego Śląska. Łączymy się w bólu i cierpieniu
z rodziną dr. L. Uzarczyka, wyrażając współczucie
i żal oraz obietnicę pomocy, zawsze kiedy będzie
ona im potrzebna.

Cześć Jego Pamięci!
W imieniu Dyrekcji

105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach
i wszystkich pracowników
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