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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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Uroczysta Gala wręczenia nagród objęta została Patronatem Honorowym Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego.
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LAUREACI ANIMUS FORTIS (Mężny Duch) 2021 r.

W kategorii indywidualnej (Mężny Duch) zwyciężył mł. ogn. Tomasz Molenda 

Młodszy ogniomistrz Tomasz Molenda służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 2 maja 
2013 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Aktualnie zajmuje 
stanowisko ratownik-kierowca. Jest strażakiem zdyscyplinowanym, posiadającym duży zasób 
wiedzy fachowej oraz zdolności organizacyjne. Powierzone obowiązki wykonuje z należytym 
zaangażowaniem, systematycznie i dokładnie. Realizując swoje zadania wykazuje wielkie 
poświęcenie i wysiłek na rzecz szeroko rozumianego ratowania zdrowia, życia i dorobku 
społeczeństwa.
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mł. ogn. Tomasz Molenda - laureat nagrody w kategorii indywidualnej 
ANIMUS FORTIS (Mężny Duch) 2021

Swoją wiedzę z zakresu ratownictwa lodowego i umiejętności praktyczne funkcjonariusz 
wykorzystał w czasie wolnym od służby w dniu 10 stycznia 2021 roku w miejscowości Piecki, 
powiat bydgoski, gdzie do jeziora Jezuickiego wpadł paralotniarz.
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Miejsce morsowania

Mł. ogn. Tomasz Molenda, strażak z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żninie w tym czasie 
morsował. Jezioro pokryte było lodem o grubości około 3 cm. Około godziny 13 nad jezioro 
nadlecieli dwaj paraiotniarze. Jeden z nich leciał zbyt nisko tafli lodu, upadł i nieszczęśliwie 
znalazł się w wodzie z balastem na plecach. Funkcjonariusz zauważył to zdarzenie i bez chwili 
zawahania rozpoczął akcję ratowniczą. Lód był na tyle cienki, że dotarcie do mężczyzny po nim 
było niemożliwe. Funkcjonariusz znalazł alternatywę w postaci kajaka, który znajdował się na 
jednej z działek rekreacyjnych umiejscowionych przy plaży jeziora. Próbował samodzielnie 
za pomocą toporka i kajaka przedostać się do poszkodowanego. Jednak metoda ta okazała 
się nieskuteczna. Na pomoc ruszyli inni świadkowie zdarzenia. Jeden z mężczyzn przyniósł 
łopaty, które posłużyły jako wiosła. Czasza paralotni rozłożyła się na tafli lodu powodując 
tarcie i pomogła mężczyźnie utrzymać się na powierzchni. Dodatkowym zagrożeniem okazał 
się doczepiony do mężczyzny silnik oraz niska temperatura. Po kilku minutach udało się 
dotrzeć do poszkodowanego. Paralotniarz poinstruował ratujących w jaki sposób mają odpiąć 
od niego czaszę z linkami. W międzyczasie jeden z Morsów wskoczył do wody z linką i płynął 
w stronę miejsca zdarzenia, aby w jak najkrótszym czasie przyciągnąć kajak z poszkodowanym 
do brzegu. Po wyciągnięciu mężczyzny na kajak osoby czekające na sygnał przyciągnęły ich na 
brzeg. Po dotarciu na brzeg okazało się, że mężczyzna jest bardzo przemoczony i zmarznięty. 

Mł. ogn. Tomasz Molenda zapewnił mu suchą odzież, aby nie doszło do dalszego 
wychłodzenia, a tym samym do hipotermii. Po przybyciu służb ratunkowych został on 
przekazany pod opiekę ratowników medycznych.

Bardzo szybka reakcja oraz zdecydowane i przemyślane działanie funkcjonariusza sprawiły, 
że paralotniarz nie został wciągnięty wraz z silnikiem pod taflę lodu. Profesjonalizm, wysoki 
poziom wyszkolenia oraz opanowanie mł. ogn. Tomasza Molendy wpłynęły na uratowanie 
życia ludzkiego.
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W kategorii instytucjonalnej (Mężny Duch) zwyciężyła fundacja „Medyk Rescue Team”  
z projektem „Bezpieczny Kazbek”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów i wspinaczy odwiedzających 
szczyt Kazbek oraz znajdujących się w górach na terytorium Gruzji, ze szczególnym 
uwzględnieniem obywateli Polski.

Fundacja Medyk Rescue Team „Bezpieczny Kazbek” - laureat nagrody w kategorii instytucjonalnej ANIMUS 
FORTIS (Mężny Duch) 2021
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Fundacja Medyk Rescue Team „Bezpieczny Kazbek” - laureat nagrody w kategorii instytucjonalnej ANIMUS 
FORTIS (Mężny Duch) 2021

Realizacja celu odbywa się poprzez sezonowy (czerwiec – wrzesień) dyżur zespołu polskich 
ratowników górskich i medycznych w bazie Meteo (Betlehemi Hut) na wysokości 3650 m 
npm. Zadaniem Zespołu Ratowniczego jest prowadzenie akcji prewencyjnej i profilaktycznej, 
informowanie o zagrożeniach, udzielanie świadczeń medycznych oraz utrzymanie gotowości 
do przeprowadzenia operacji poszukiwawczo-ratowniczych na terytorium Gruzji. W trakcie 
utrzymywania dyżuru w bazie przebywa do 5 ratowników. Baza wyposażona jest w polowe 
ambulatorium, które obsługiwane jest przez doświadczonego ratownika medycznego lub 
pielęgniarza. Na potrzeby Zespołu Ratowniczego powstał system łączności oparty o przemiennik, 
radiotelefony ręczne (pozwalające na dokładną lokalizację), bazowe oraz interfejs pozwalający 
na łączność z Polską poprzez adres IP. Ponadto Zespół wyposażony jest w nowoczesny sprzęt 
nawigacyjny, ratowniczy, medyczny i socjalno-bytowy.

„Medyk Rescue Team” to zespół specjalistów wielu dziedzin w szeroko pojętym ratownictwie. 
Każdy jest ekspertem w swojej dziedzinie, począwszy od ratownictwa medycznego, poszukiwań 
zaginionych, poprzez ratownictwo wysokościowe, aż po górskie. Razem tworzą znakomity 
zespół gotowy do działania w każdych, nawet najbardziej wymagających warunkach.
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Fundacja Medyk Rescue Team „Bezpieczny Kazbek” - laureat nagrody w kategorii instytucjonalnej ANIMUS 
FORTIS (Mężny Duch) 2021
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Kapituła nagrody postanowiła przyznać dwa Wyróżnienia Honorowe:

W kategorii indywidualnej (Mężny Duch) Dyplom Honorowy otrzymał śp. Ernest Banach

Śp. Ernest Banach - wyróżniony dyplomem honorowym  
w kategorii indywidualnej ANIMUS FORTIS (Mężny Duch) 
2021
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Śp. Ernest Banach - wyróżniony dyplomem honorowym w kategorii 
indywidualnej ANIMUS FORTIS (Mężny Duch) 2021

Zaledwie 14-letni Ernest Banach wykazał się odwagą i bohaterstwem, na jakie nie zdobyłby 
się niejeden dorosły. We wtorek 10 sierpnia 2021 r. chłopiec był świadkiem, jak maszt jachtu 
płynącego na rzece Pisie zahaczył o linie wysokiego napięcia. 

Dwóch żeglarzy zostało porażonych prądem i wypadło za burtę. Nastolatek, który 
przechodził akurat brzegiem rzeki z grupą znajomych, nie wahał się ani chwili. Momentalnie 
rozebrał się i wskoczył do rzeki, by ratować tonących mężczyzn. Ernest dopłynął do 
jednego z mężczyzn, odwrócił go twarzą do góry i ułożył na kamizelkach ratunkowych. 
Potem najprawdopodobniej chwycił się metalowej części masztu i został porażony prądem. 
14-latek zniknął pod wodą.

W uznaniu swego czynu 25 sierpnia 2021 r. podczas XXXI Sesji Rady Miejskiej w Piszu uchwałą 
Rady Ernest został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla miasta Pisz”. W uzasadnieniu wniosku 
o podjęcie uchwały czytamy: „Ernest Banach – człowiek młody, ale jakże WIELKI z jeszcze 
WIĘKSZYM SERCEM. Pokazał nam, jak żyć, jak nie być obojętnym na ludzką krzywdę. W 
dzisiejszym świecie, pełnym waśni,  sporów    i coraz częstszego braku empatii, do drugiej 
osoby, przywrócił wielu z nas wiarę w drugiego człowieka. Czas leczy rany, równocześnie powoli 
wymazuje z naszej pamięci przemijające chwile. Przyznanie Ernestowi tytułu „ZASŁUŻONY 
DLA MIASTA PISZ” pozwoli, aby pamięć o nim nie umarła, lecz była zawsze żywa.”
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w kategorii instytucjonalnej  (Mężny Duch) dyplom honorowy trafił do Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wyróżniona Dyplomem Honorowym w kate-
gorii instytucjonalnej ANIMUS FORTIS (Mężny Duch) 2021

Na początku sierpnia 2021 r. władze Grecji zwróciły się z prośbą do Polski o pomoc w walce  
z gigantycznymi pożarami wywołanymi długotrwałymi upałami. Decyzją rządu polskiego do 
walki z żywiołem skierowane zostały dwa moduły GFFFV (Ground Forest Fire Fighting using 
Vehicles) wrocławski i poznański, które składały się łącznie z 286 strażaków (dwie zmiany 
po 143 strażaków) i 46 pojazdów (samochody gaśnicze, specjalne, dowodzenia i łączności, 
kontenery, quady, busy, autobusy i przyczepy). W skład modułu GFFFV Poznań i Wrocław 
weszły również siły i środki z województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, 
mazowieckiego, małopolskiego oraz z Komendy Głównej PSP.
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Misja polskich strażaków w Grecji rozwijała się w dwóch etapach:

- pierwszy rozpoczął się 11 sierpnia 2021 r., kiedy podjęto działania gaśnicze na wyspie 
Evia. Po ich zakończeniu greckie władze zadecydowały o wycofaniu z akcji wszystkich 
grup międzynarodowych. Wtedy moduł GFFFV Poland rozpoczął fazę demobilizacji i 
przygotowań do powrotu kończąc tym samym pierwszy etap działań;

- 16 sierpnia doszło jednak do nagłego pogorszenia się sytuacji pożarowej w rejonie Vilia 
Attika. Wówczas polscy strażacy przenieśli się w okolice Aten i rozpoczęli 2 etap swojej 
misji, w ramach której działania gaśnicze prowadzili praktycznie do ostatnich godzin 
przed wylotem. 

Działania podejmowane na obydwu etapach prowadzone były w skrajnie trudnych warunkach. 
Praca polskich strażaków była bowiem zupełnie odmienna od tej, którą w Polsce wykonują na 
co dzień ze względu na uwarunkowania terenowe Grecji; przebiegała w terenach górzystych 
i gęsto zalesionych. Do tego dochodziły też bardzo wysokie temperatury. Najdłuższy dzień 
pracy polskich strażaków wynosił 36 godzin.

„Warunki pracy w Grecji były niezwykle trudne ze względu na bardzo wysoką temperaturę, 
sięgającą 38 st. C oraz silny i zmienny wiatr osiągający w porywach prędkość do 50 m na 
sekundę. Ten zmieniający się często kierunek wiatru, trudny teren - pagórki, gęste zarośla - 
powodują, że sytuacji, jaką tam zastaliśmy, nie da się porównać do naszych pożarów lasu” – 
mówił st. bryg. Marcin Kędra, naczelnik wydziału w Komendzie Głównej PSP oraz dowódca 
grupy strażaków misji Grecja 2021. Dodał również, że „zazwyczaj sprzymierzeńcem strażaków 
jest deszcz, na który w Grecji Polacy nie mogli liczyć, bo opadów spodziewano się dopiero 
pod koniec września. Najgorsza była nieprzewidywalność sytuacji, ponieważ strażacy planują 
gaszenie pożaru i przygotowują linię obrony na podstawie prognozy jego rozwoju. Tam, choć 
byliśmy ustawieni w odpowiednim miejscu, musieliśmy bardzo często zmieniać ustawienie 
stosownie do sytuacji”.
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Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wyróżniona Dyplomem Honorowym w 
kategorii instytucjonalnej ANIMUS FORTIS (Mężny Duch) 2021

„Polscy strażacy od lat nie mieli do czynienia z takimi pożarami, jak te w Grecji. To była 
wyjątkowa akcja, wielkie wyzwanie logistyczne i ratownicze” – mówił Komendant Główny PSP 
nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Determinacja i profesjonalizm polskich strażaków spotkały się z wielkim uznaniem na 
arenie międzynarodowej, w tym zwłaszcza ze strony Grecji.
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Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wyróżniona Dyplomem Honorowym w 
kategorii instytucjonalnej ANIMUS FORTIS (Mężny Duch) 2021
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ANIMUS FORTIS 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



- 17 -

Animus Fortis „Mężny Duch”  

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



- 19 -

Animus Fortis „Mężny Duch”  

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 „Mężny Duch”  

ANIMUS FORTIS 2019 R.

W  kategorii indywidualnej st. asp.  Grzegorz Ramotowski z  Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. 

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.

 

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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Animus Fortis „Mężny Duch”  

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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Animus Fortis „Mężny Duch”  

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 „Mężny Duch”  

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 ratowniczo-
poszukiwawczych. 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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Animus Fortis „Mężny Duch”  

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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Animus Fortis „Mężny Duch”  

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 „Mężny Duch”  

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


