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Fot. Statuetka

Animus Fortis „Mężny Duch”

Nagroda Animus Fortis (Mężny Duch) ma na celu uhonorowanie osób i instytucji mających
szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.
Ma nawiązywać do najlepszych tradycji służb medycznych dlatego nagrodą jest statuetka
będąca miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”.
Pomnik ten, upamiętniający medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości, miał
stanąć przed II wojną światową w Warszawie. Jego pomysłodawcami byli gen. bryg. dr n. med.
Stefan Hubicki, komendant Oficerskiej Szkoły Sanitarnej funkcjonującej na terenie Zamku
Ujazdowskiego w Warszawie oraz gen. bryg. dr n. med. Stanisław Roupert, szef Departamentu
Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wojskowych. Projekt monumentu zamówiono u jednego
z najwybitniejszych ówczesnych rzeźbiarzy Edwarda Wittiga, profesora krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Jego dziełem jest m.in. warszawski pomnik Lotnika. Rzeźbiarz zaprojektował
monument przedstawiający sanitariusza w mundurze wojskowym podtrzymującego za ramiona
rannego żołnierza. Środki na budowę pomnika zbierano w całej Polsce w ramach dobrowolnych
składek medyków cywilnych i wojskowych. Powstał gipsowy model obelisku, a w 1937 roku
rozpoczęto prace nad jego odlewem z brązu. Niestety prace nad monumentem przerwała
II wojna światowa i pomnik nie powstał.
Nagroda Animus Fortis (Mężny Duch) w postaci statuetki przyznawana jest w dwóch
kategoriach:
1. Za „osobiste męstwo” dla osoby, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody
wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej. Laureatem nagrody może zostać
osoba pełniąca służbę bądź zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze
(np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).
2. Dla przedstawiciela instytucji, która znacząco wpłynęła na pozytywne zmiany
pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie.
Dodatkowo Kapituła Nagrody może przyznać dyplom honorowy za wyróżniający się wniosek
zarówno w kategorii indywidualnej jak i instytucjonalnej.
Laureatów do nagrody nominuje Kapituła złożona z 13 członków.
W jej skład wchodzą Dyrektor WIM, Przewodniczący Rady Naukowej WIM,
przedstawiciele: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministra Zdrowia, Stowarzyszenia „Szpital Ujazdowski”, portalu „Rynek Zdrowia”,
czasopisma „Lekarz Wojskowy” oraz przedstawiciele Wojskowego Instytutu Medycznego
w Warszawie.
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LAUREACI ANIMUS FORTIS (Mężny Duch) 2020 r.
W kategorii indywidualnej zwyciężyła sierż. szt. Maria Myszakowska-Łyjak, dzielnicowa
Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Sycowie.
W czasie wolnym od służby zauważyła wypadek drogowy, gdzie na łuku drogi doszło do czołowego
zderzenia się dwóch pojazdów osobowych Toyota i BMW. W zdarzeniu uczestniczyła m.in.
kobieta w ciąży i 3-letni chłopczyk. Policjantka dzięki swojemu doświadczeniu i opanowaniu
zdołała udzielić pomocy poszkodowanym przy jednoczesnym powiadomieniu odpowiednich
służb ratowniczych oraz zabezpieczeniu miejsca i pojazdów biorących udział w wypadku.

sierż. szt. Maria Myszakowska-Łyjak – laureatka nagrody w kategorii indywidualnej Animus Fortis
(Mężny Duch) 2020
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W kategorii instytucjonalnej zwyciężyła Grupa Ratownicza „Nadzieja”.
Największa w Polsce społeczna, ochotnicza jednostka ratownicza specjalizująca się
w ratownictwie medycznym. Trzon grupy stanowią osoby o najwyższych kwalifikacjach, które
urodziły się by pomagać: lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, psycholodzy, ale również
strażacy, funkcjonariusze policji, wojska i służby więziennej. Celem istnienia stowarzyszenia
jest przede wszystkim świadczenie pomocy medycznej, prowadzenie działań poszukiwawczych,
niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz rozpowszechnianie ratownictwa
i ochrony ludności poprzez prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej
pomocy zgodnie z mottem Grupy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!”.
Stowarzyszenie funkcjonuje we wszystkich systemach ratownictwa i bezpieczeństwa na terenie
północno-wschodniej Polski. Pozostaje w ciągłej dyspozycji Centrum Powiadamiania
Ratunkowego reagując na zgłoszenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, niosąc pomoc
osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Na podstawie zawartych
porozumień współpracuje z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym udzielając wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto współdziała z Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych
Komendy Głównej Policji w Warszawie. Dodatkowo na terenie woj. Podlaskiego gotowi
są na wezwania Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z wystąpieniem katastrof,
kataklizmów, ewakuacją lub zapewnieniem bezpieczeństwa ludności. Grupa „Nadzieja”
ma status Ochotniczej Straży Pożarnej.

Grupa Ratownicza Nadzieja – laureat nagrody w kategorii instytucjonalnej Animus Fortis (Mężny Duch)
2020
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Kapituła nagrody postanowiła przyznać dwa wyróżnienia honorowe:
W kategorii indywidualnej dyplom honorowy otrzymał sierż. Mateusz Prokopek,
strażak i ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrowej.
Wracając po zakończonej służbie do miejsca zamieszkania na wysokości miejscowości Nowe
Brzesko dostrzegł zdarzenie drogowe. Bez wahania podjął czynności ratownicze wobec
poszkodowanego uwięzionego w zakleszczonym pojeździe z licznymi obrażeniami ciała.
Po przybyciu na miejsce zastępu straży pożarnej wspólnie ze strażakami przeprowadził
ewakuację mężczyzny z wraku pojazdu. W trakcie tych czynności doznał urazu rozcięcia uda
prawej nogi.

sierż. Mateusz Prokopek – wyróżniony dyplomem honorowym w kategorii indywidualnej Animus Fortis
(Mężny Duch) 2020
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W kategorii instytucjonalnej dyplom honorowy trafił do Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych.
Od pierwszych dni pandemii Covid-19 Agencja realizuje zadania związane z zapobieganiem
i przeciwdziałaniem jej skutkom. Prowadzone przez Agencję działania obejmują przede
wszystkim udostępnianie sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania ludzkiego życia,
dystrybucję środków ochrony osobistej służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa,
a także konwoje żywnościowe. Od końca 2020 r. RARS odpowiada za dystrybucję jedynego
obecnie środka, przybliżającego świat i Polskę do stanu sprzed pandemii – szczepionki przeciw
Covid-19. Jednakże praca Agencji nie ogranicza się jedynie do walki z pandemią. Wsparcie
udzielane przez Agencję obejmuje organizacje charytatywne, szkoły, hospicja. Udzielana przez
RARS pomoc często wykracza poza granice Polski, obejmując działania międzynarodowe.
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wypełnia swą misję „Wspieramy ludność, gospodarkę
i państwo w sytuacjach kryzysowych.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych – wyróżniona dyplomem honorowym w kategorii instytucjonalnej
Animus Fortis (Mężny Duch) 2020
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ANIMUS FORTIS 2019 R.
W kategorii indywidualnej st. asp.
Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

Grzegorz Ramotowski z Komendy Powiatowej

Koordynator ratownictwa medycznego, szkoleniowiec pierwszej pomocy. Dzięki swojej
odwadze i opanowaniu zareagował skutecznie ratując ludzkie życie.
Strażak uratował tonące niemowlę i matkę. Trenował biegi wzdłuż jeziora, gdy zobaczył
staczający się do wody wózek i rzucającą się na ratunek kobietę. Dziecko straciło oddech,
matka nie umiała pływać, a Pan Grzegorz uratował oboje zanim przyjechała karetka.

Fot. st. asp. Grzegorz Ramotowski
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W kategorii instytucjonalnej nagrodę zdobył projekt Uliczny Patrol Medyczny.
To pierwszy tego typu projekt w Polsce. Tworzą go Straż Miejska m.st. Warszawy, Caritas Polska
i Oddział Warszawskiego Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”.
Oznakowany radiowóz z ratownikami na pokładzie kilka razy w miesiącu dociera do odludnych
i trudno dostępnych miejsc, gdzie nocują i przebywają bezdomni. Najczęściej są to opuszczone
domy, budynki gospodarcze, altany działkowe, ale też sklecone z przypadkowych materiałów
budy, szałasy i ziemianki, które stają się namiastkami domu.

Fot. Projekt Uliczny Patrol Medyczny
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W kategorii indywidualnej dyplomem honorowym nagrody Animus Fortis wyróżniony
został st. str. Michał Klugowski.
Strażak będąc poza godzinami służby w skuteczny sposób udzielił pomocy poszkodowanym
w wypadku samochodowym. Wszczął adekwatnie do urazów postępowanie ratownicze,
udrożnił drogi oddechowe oraz rozpoczął tamowanie krwotoków stanowiących bezpośrednie
zagrożenia życia i zdrowia.

Fot. st. str. Michał Klugowski
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W kategorii instytucjonalnej dyplomem honorowym nagrody Animus Fortis wyróżniona
została Młodzieżowa Drużyna Ratownicza – Warszawa.
Niezależna grupa młodzieżowa działająca przy Fundacji ANIKAR, zrzeszająca 30 młodych
ludzi chcących rozwijać swoje pasje i zainteresowania związane z ratownictwem.

Fot. Młodzieżowa Drużyna Ratownicza - Warszawa
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ANIMUS FORTIS 2018 R.
W kategorii indywidualnej zwyciężył dr. n. med. Tomasz Męcik-Kronenberg ze Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Lekarz, naukowiec, dydaktyk, autor publikacji naukowych. Organizator wielu akcji edukacyjnych
w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa medycznego.
Kapituła doceniła nie tylko jego osiągnięcia na gruncie zawodowym i naukowym, lecz także
osobiste męstwo, którym wykazywał się jako członek specjalistycznych grup ratowniczoposzukiwawczych. Uznanie Kapituły zdobyła także niezwykła determinacja i profesjonalizm
podczas szeregu akcji ratowniczych, w których brał udział – między innymi podczas
największych tragedii, do jakich doszło w Polsce w ostatnich latach. Laureat niósł pomoc
po zderzeniu pociągów pod Szczekocinami, a także po zawaleniu kamienic w Sosnowcu
i w Świebodzicach.

Fot. Nagrodę odbiera dr. n. med. Tomasz Męcik-Kronenberg
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W kategorii instytucjonalnej - Krzysztof Wiśniewski, kierownik Działu Usług Medycznych
i Szkoleń Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
Ratownik medyczny, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego, instruktor ratownictwa
medycznego, wykładowca akademicki. Współautor filmów szkoleniowych z zakresu pierwszej
pomocy.
Jest autorem lub współautorem wielu publikacji, w tym broszury popularyzującej wiedzę
z zakresu pierwszej pomocy oraz darmowej aplikacji mobilnej poświęconej tej tematyce.
Uznanie Kapituły zdobyła także inicjatywa walki z agresją, z jaką spotykają się zespoły
ratownictwa medycznego. Laureat nagłaśnia takie przypadki i organizuje szkolenia
z samoobrony i przymusu bezpośredniego dla ratowników medycznych. Między innymi
dzięki jego staraniom wydano wytyczne dla prokuratorów odnośnie do postępowania
z agresorami w stosunku do medyków.

Fot. Nagrodę odbiera Krzysztof Wiśniewski, przedstawiciel Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
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Dyplomem honorowym nagrody Animus Fortis w kategorii indywidualnej wyróżniony
został płk dr n. med. Robert Ryczek z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
Lekarz, uczestnik akcji humanitarnej „Kardiolog w Afryce”. Współtwórca systemu
konsultacji telemedycznych w Tanzanii.
Kapituła doceniła wyjątkowe zaangażowanie w charytatywne niesienie pomocy potrzebującym
mieszkańcom Afryki. Dr Ryczek nie tylko konsultował pacjentów w ramach cyklicznej
akcji „Kardiolog w Afryce”, lecz także edukował tamtejszy personel w zakresie diagnostyki
i leczenia schorzeń układu krążenia. Służył także eksperckim wsparciem w czasie wyjazdów
minister Beaty Kempy, odpowiadającej w rządzie za pomoc uchodźcom. Uznanie Kapituły
zdobyły również opracowania, które stały się podstawą do przygotowania polskich projektów
medycznej pomocy humanitarnej dla m.in. Ugandy.

Fot. Dyplom Honorowy odbiera płk dr n. med. Robert Ryczek
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ANIMUS FORTIS 2017 R.
W kategorii indywidualnej dr n. o zdr. Anita Podlasin, oficer Sekcji Planowania Szkolenia
Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.
Por. Podlasin służyła jako ratownik na XII zmianie polskiego kontyngentu w Afganistanie,
jest instruktorem TCCC - Taktycznej Pomocy Rannym Na Polu Walki, a od 2007 roku także
ratownikiem medycznym w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Zespołach
Wyjazdowych. Korzystając ze swojego doświadczenia opracowuje kursy, na których szkolą
się wojskowi medycy. Jest też autorką publikacji naukowych na temat medycyny pola walki,
w tym podręcznika „Taktyczne Ratownictwo Medyczne”.

Fot. Nagrodę odbiera dr n. o zdr. Anita Podlasin
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W kategorii instytucjonalnej zwyciężyło Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe działające od 1999 roku na Zalewie Zegrzyńskim.
W 2002 roku z ich inicjatywy rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce „Pływająca Karetka
Pogotowia Ratunkowego”, a rok później powstała Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza
Legionowskiego WOPR. Grupa działa cały rok zajmując się m.in. ratownictwem medycznym,
lodowym i poszukiwaniami podwodnymi, a także organizacją szkoleń ratowników wodnych
oraz z pierwszej pomocy. Latem Legionowski WOPR udziela pomocy ok. 200 osobom, biorąc
udział w ponad 150 akcjach ratowniczych, organizują także spotkania z młodzieżą ucząc
bezpiecznego wypoczynku na wodzie.

Fot. Nagrodę odbiera przedstawiciel Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
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W kategorii indywidualnej dyplomem honorowym wyróżniony został podkom. mgr
Sławomir Butkiewicz, ekspert Wydziału Szkolenia Bojowego i Koordynacji Biura Operacji
Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.
Podkom. Butkiewicz odpowiada w BOA za szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego
i medycyny taktycznej. Od 10 lat jako również ratownikiem medycznym w zespole wyjazdowym
Pogotowia Ratunkowego. Jest też wykładowcą m.in. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z pierwszej pomocy. Współtworzy także zawody z zakresu
medycyny taktycznej TCCC Paramedyk.

Fot. Dyplom Honorowy odbiera podkom. mgr Sławomir Butkiewicz
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