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Zgod nie z no wy mi za pi sa mi usta wy o izbach le kar skich Ślą ska Izba Le kar ska po wo ła ła 
me dia to ra. Zo stał nim pierw szy pre zes od ro dzo ne go w 1989 roku ślą skie go sa mo rzą du 
le kar skie go, ce nio ny nie tyl ko w śro do wi sku me dycz nym – dok tor Zyg fryd Waw rzy nek. 

Bę dzie pro wa dził po stę po wa nie me dia cyj ne we dług re guł okre ślo nych obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi,
m. in. przez ko deks po stę po wa nia kar ne go. Wie rzę w Je go umie jęt no ści i ży czę suk ce sów w pro -
wa dze niu me dia cji.

Prof. Wła dy sław Na si łow ski ob cho dzi ju bi le usz sześć dzie się cio le cia pra cy za wo do wej. Pa nu 
Pro fe so ro wi zło ży łem już oso bi ście po dzię ko wa nia i ży cze nia pod czas nie daw ne go Okrę go we go 
Zjaz du Le ka rzy, ale chciał bym też, aby nie za bra kło ich na ła mach „Pro Me di co”:

Sza now ny Pa nie Pro fe so rze, raz jesz cze pro szę przy jąć szcze gól ne po dzię ko wa nia za wspa nia -
ły do ro bek za wo do wo -na uko wy i wie lo let nie za an ga żo wa nie na rzecz sa mo rzą du le kar skie go. 
Dzię ku ję za po świę ce nie tak wie lu lat swo je go ży cia nie ła twym pro ble mom ety ki i de on to lo gii le kar -
skiej oraz wska zy wa niu wła ści wej dro gi do na śla do wa nia przez wszyst kich tych, któ rzy dzię ki Pa nu
zna leź li swo ją pa sję w pra cy za wo do wej i sa mo rzą do wej. W imie niu spo łecz no ści le kar skiej i wła snym
skła dam Pa nu Pro fe so ro wi ser decz ne ży cze nia zdro wia, po go dy du cha i wie lu po wo dów do ra do ści.

God ność za wo du le ka rza win na być mo im zda niem szcze gól nie chro nio na, tak że dla do bra 
cho rych i wszyst kich po trze bu ją cych, któ rym za ufa nie do le ka rza by ło i bę dzie za wsze nie zwy kle 
po trzeb ne. Wszy scy do sko na le jed nak z prak ty ki wie my, jak ła two jest tą god ność na ru szyć. Czy 
le ka rze np. peł nią cy dy żu ry no cą są od po wied nio chro nie ni? Ra czej nie i nic nie wska zu je na to, aby
le ka rzom nada no w naj bliż szym cza sie sta tus funk cjo na riu sza pu blicz ne go, co za pew ni ło by bez pie -
czeń stwo umo co wa ne usta wo wo. Tym cza sem le ka rze, nie tyl ko Ślą skiej Izby Le kar skiej, 
by wa ją po ni ża ni, ob ra ża ni czy na wet fi zycz nie ata ko wa ni przez pa cjen tów. Z ty mi sy tu acja mi 
Ko le żan ki i Ko le dzy spo ty ka ją się szcze gól nie w szpi tal nych izbach przy jęć, gdzie przy cho dzą oso -
by agre syw ne, bę dą ce czę sto pod wpły wem al ko ho lu. Dla te go też Ślą ska Izba Le kar ska uchwa łą 
Okrę go wej Ra dy usta no wi ła funk cję Rzecz ni ka Praw Le ka rzy, któ ry na wnio sek le ka rza, człon ka 
Ślą skiej Izby Le kar skiej, bę dzie udzie lał po mo cy w przy pad ku na ru sza nia dóbr oso bi stych lub nie -
ty kal no ści cie le snej w związ ku z wy ko ny wa niem za wo du.

Otrzy my wa li śmy wie le sy gna łów od mło dych le ka rzy o tym, że czu ją się nie do war to ścio wa ni, że
po wie lu la tach ucze nia się nie do ce nia ne są Ich wy sił ki i sta ra nia po chła nia ją ce też wie le nie ma łych
wy dat ków. Aby wspie rać kształ cą cych się Ko le żan ki i Ko le gów oraz re kom pen so wać przy naj mniej 
w czę ści po nie sio ne kosz ty, po sta no wi li śmy każ de mu le ka rzo wi, któ ry otrzy ma dy plom spe cja li sty
w dzie dzi nie pod sta wo wej przy znać jed no ra zo wą na gro dę w wy so ko ści ty sią ca zło tych. Chce my wyjść
na prze ciw ocze ki wa niom i spo wo do wać, aby uwie rzy li, że sa mo rząd do ce nia ten wy si łek, a na gro -
da ma być te go sym bo lem. 

Spo tka li śmy się ostat nio w gro nie trzech pre zy diów dzia ła ją cych w ob rę bie wo je wódz twa ślą skie -
go izb le kar skich: Ślą skiej, Czę sto chow skiej i Be skidz kiej. Przed mio tem na szych roz mów by ły 
pro jek ty wspól nych szko leń, róż no rod ność form za trud nie nia le ka rzy i wy ni ka ją ce z nich pro ble my,
or ga ni za cja sta ży po dy plo mo wych oraz nie zwy kle waż ny te mat zwro tu kosz tów za wy ko ny wa nie przez
sa mo rząd czyn no ści prze ję tych od ad mi ni stra cji pań stwo wej z chwi lą re ak ty wo wa nia izb le kar skich.
Wszy scy z wiel kim roz cza ro wa niem przy ję li śmy, że tak że w mi ja ją cym ro ku (po mi mo usil nych 
sta rań i wie lu ne go cja cji) otrzy ma li śmy je dy nie około 30% po nie sio nych kosz tów, a Mi ni ster stwo 
Zdro wia już po in for mo wa ło, że tak że w 2010 ro ku wca le nie bę dzie le piej. W gro nie pre zy dium
trzech izb za sta na wia li śmy się nad wy stą pie niem z po zwem są do wym.

Ten nu mer biu le ty nu do trze do Koleżanek i Kolegów w no wej sza cie gra ficz nej. W nie dłu gim cza -
sie zo sta nie też uno wo cze śnio na stro na in ter ne to wa na szej izby; cze ka nas rów nież upo rząd ko wa -
nie ru bry ki ogło sze nio wej. Wy ra żam głę bo ką na dzie ję, że wpro wa dzo ne zmia ny bę dą zmia na mi na
lep sze. Zda jąc so bie spra wę, że sza ta gra ficz na jest kwe stią gu stu, pro si my o nad sy ła nie uwag 
i opi nii, na wet tych kry tycz nych. Wszyst kie przyj mie my i po sta ra my się, że by po słu ży ły no we mu kształ -
to wi po li ty ki in for ma cyj nej izby. 

Ja cek Ko za kie wicz

z mojego 
punktu 
widzenia…
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Uchwa ła nr 13/2010 Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach 
w spra wie: na gro dy za uzy ska nie dy plo mu spe cja li sty w dzie dzi nie pod sta wo wej

Okrę go wa Ra da Le kar ska w Ka to wi cach, na pod sta wie art. 25 pkt 4 i 5 w związ ku z art. 5 pkt 19
i 23 oraz art. 9 pkt 3a i 3d usta wy o Izbach Le kar skich z dnia 2 grud nia 2009 r. po sta na wia:

§1
Usta na wia się na gro dę w wy so ko ści 1000,00 zł dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów, któ rzy po dniu
4 mar ca 2010 r. uzy ska li ty tuł spe cja li sty w dzie dzi nie pod sta wo wej na te re nie Rzecz po spo li tej Pol skiej.

§2
Na gro da, o któ rej mo wa w §1 przy zna wa na jest jed no ra zo wo, le ka rzom i le ka rzom den ty stom, któ -
rzy wy peł nia ją obo wiąz ki wy ni ka ją ce z przy na leż no ści do Ślą skiej Izby Le kar skiej w Ka to wi cach.

§3
Tryb wy stę po wa nia z wnio skiem o przy zna nie na gro dy oraz jej wy pła ty usta li Pre zy dium Okrę go wej
Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach.

§4
Re ali za cję uchwa ły po wie rza się Ko mi sji ds. Kształ ce nia Po dy plo mo we go.

§5
Nad zór nad re ali za cją uchwa ły po wie rza się Skarb ni ko wi Ślą skiej Izby Le kar skiej w Ka to wi cach.

§6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. Tra ci moc uchwa ła nr 37/2006 z dnia 28.06.2006 roku.

Uchwa ła nr 14/2010 Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach
w spra wie: usta no wie nia Rzecz ni ka Praw Le ka rzy

Dzia ła jąc na pod sta wie art. 5 pkt. 14 i pkt. 19 w związ ku z art. 25 pkt. 4 usta wy z dnia 2 grud -
nia 2009 r. o izbach le kar skich (Dz. U. 2009 r, nr 219, poz. 1708) Okrę go wa Ra da Le kar ska w Ka -
to wi cach uchwa la, co na stę pu je:

§1
Usta na wia się Rzecz ni ka Praw Le ka rzy.

§2
Upo waż nia się Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej do:
– wy bo ru i po wo ła nia na sta no wi sko Rzecz ni ka Praw Le ka rzy człon ka Ślą skiej Izby Le kar skiej da ją -

ce go gwa ran cje na le ży te go wy ko ny wa nia wy zna czo nych za dań
– udzie le nia po wo ła ne mu Rzecz ni ko wi peł no moc nictw do po dej mo wa nia w imie niu ŚIL czyn no ści

zwią za nych z wy peł nia niem na ło żo nych na nie go za dań
– usta le nia wy na gro dze nia dla Rzecz ni ka Praw Le ka rzy
– opra co wa nia re gu la mi nu dzia ła nia Rzecz ni ka Praw Le ka rzy.

§3
Za da nie zor ga ni zo wa nia biu ra Rzecz ni ka Praw Le ka rzy w bu dyn ku Do mu Le ka rza w Ka to wi cach po -
wie rza się Pre ze so wi ORL.

§4
Rzecz nik Praw Le ka rzy zo bo wią za ny jest skła dać Okrę go wej Ra dzie Le kar skiej co naj mniej raz na pół
ro ku spra woz da nie z wy ko na nych czyn no ści.

§5
Nad zór nad re ali za cją uchwa ły po wie rza się Pre ze so wi ORL.

§6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.



WYWIAD

An na Za do ra -Świ de rek: Na Ślą sku jest Pan oso bą po wszech nie zna ną i sza no wa ną za wzglę -
du na swo ją dzia łal ność za wo do wą, spo łecz ną i pra cę na rzecz sa mo rzą du le kar skie go. We -
dle za pi sów no wej usta wy o izbach le kar skich jest Pan ide al nym kan dy da tem na me dia to -
ra. Dla cze go zgo dził się Pan peł nić tę nie ła twą funk cję?
Zyg fryd Waw rzy nek: Nie dla te go, że je stem oso ba zna ną, ale przede wszyst kim dla te go,
że je stem czło wie kiem sta rym. Ja po pro stu je stem już sar ko fa giem. Sta rość jest kon ser wą
mą dro ści i do świad cze nia; ko le dzy za pro po no wa li mi tę funk cję praw do po dob nie po to że -
by po wo li tę kon ser wę otwo rzyć i wy ko rzy stać. A dla cze go zgo dzi łem się na peł nie nie te -
go obo wiąz ku? Dla te go, że wi dzę sens dzia łań me dia cyj nych. Mam też pew ne do świad cze -
nie ja ko me dia tor i mu szę po wie dzieć, że wie le po zy tyw nych rze czy z te go do świad cze nia
wy cią gną łem. Przede wszyst kim to, że moż na w naj gor szych i naj trud niej szych przy pad -
kach jed nak do pro wa dzić do zgo dy.

A. Z -Ś.: Kil ka lat te mu, w trak cie fa li straj ków w ochro nie zdro wia wy bra no Pa na na me -
dia to ra w szpi ta lu, gdzie trwał kon flikt mię dzy za ło gą a je go dy rek cją.
Z. W.: Ta me dia cja by ła nie ła twa i trwa ła dość dłu go, ale do szli śmy do kon sen su su. Po ro -
zu mie nie, jest moż li we trze ba tyl ko zro zu mieć ra cję obu stron: in sty tu cji ja ką jest szpi tal, sa -
mo rząd, pań stwo czy Mi ni ster stwo Zdro wia, oraz le ka rzy i pie lę gnia rek. Na te spra wy nie
moż na pa trzeć tyl ko w ka te go riach na sze go za wo du, czy kor po ra cji, ale w szer szym kon -

tek ście spo łecz nym. Uwa żam, że waż ne jest
my śle nie ka te go ria mi pań stwa, naj go rzej
gdy my śli się ka te go ria mi par tii. Dla te go nie
moż na być za an ga żo wa nym po li tycz nie.
Bę dąc neu tral nym w sto sun ku do za pa try wań,
ide olo gii, ko lo ru skó ry itp. moż na po ro zu -
mieć się z jed ną i dru gą stro ną. Idea wyż szych
za rob ków jest słusz na, ale nie moż na bez -
kry tycz nie po rów ny wać się do ko le gów w in -
nych kra jach. To jest tro chę ego istycz ne.

A. Z -Ś.: W pra cy me dia to ra przy izbie le -
kar skiej bę dzie Pan po ma gał roz wią zy wać
kon flik ty nie ty le ze sfe ry spo łecz nej, co pry -
wat nej. Nie są dzi Pan, że roz ma wia nie
z oso ba mi roz ża lo ny mi, ma ją cy mi po czu cie
krzyw dy mo że się oka zać trud niej sze?
Z. W.: To nie są ła twe spra wy, za ni mi czę sto
kry je się za cie trze wie nie, z któ re go bar dzo trud -
no jest wy pro wa dzić jed ną czy dru gą stro nę.
W Pol sce przy naj mniej 30 mln. osób są dzi, że
zna się na me dy cy nie. A to jest nie praw da, w tej
dzie dzi nie po wsta je wie le sy tu acji bar dzo nie -
ja snych, kon flik to wych. Uwa żam, że me dia tor
mu si umieć wy ja śnić pew ne spra wy pa cjen to -
wi, a z dru giej stro ny umieć też po roz ma wiać
z le ka rzem. W me dy cy nie czę sto by wa tak, że
z wiel kiej ra do ści np. uro dze nia dziec ka, kie -
dy cie szy się ca ła ro dzi na, za pa rę mi nut ro bi
się dra mat: kom pli ka cje, trze ba ra to wać mat -
kę. Dla nas le ka rzy to są spra wy, z któ rych zda -
je my so bie spra wę, wie my, że to mo że się zda -
rzyć. Na to miast cho ry, opi nia pu blicz na, spo -
łe czeń stwo czę sto uwa ża ją, że to nie do pa trze -
nie, że ktoś za wi nił.

A. Z -Ś.: Czy li moż na po wie dzieć, że u pod -
ło ża wie lu kon flik tów mię dzy pa cjen ta mi a le -
ka rza mi le ży brak wła ści wej ko mu ni ka cji.
Z. W.: Ja sna spra wa! Uwa żam, że jest lu ka
w kształ ce niu na szych mło dych ko le gów le -
ka rzy. Już na uczel niach po wi nien być wpro -
wa dzo ny przed miot do ty czą cy współ pra cy
i ko mu ni ka cji: le karz – pa cjent, pa cjent – le -
karz. Z dru giej stro ny my le ka rze też nie je -
ste śmy bez wi ny. Oczy wi ście sta ra my się –
nie wi dzia łem jesz cze le ka rza, któ ry by nie
chciał po móc cho re mu, ale są le ka rze, 
któ rzy ma ją za wo do we po tknię cia. Ja je stem

Czasem ugoda znaczy więcej, niż
zwycięstwo

● ROZMOWA Z DOKTOREM ZYGFRYDEM WAWRZYNKIEM, OD 3 LUTEGO BR. PEŁNIĄCYM FUNKCJĘ
MEDIATORA PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ

KWIECIEŃ   2010 PRO MEDICO 3 



4 PRO MEDICO KWIECIEŃ 2010

WYWIAD

w tym szczę śli wym po ło że niu, że pra co wa łem z wie -
lo ma wy bit ny mi ludź mi me dy cy ny nie tyl ko w Pol sce,
ale i na świe cie, i mógł bym tu przy ta czać wie le przy -
kła dów po tknięć tych naj wy bit niej szych. Gdy ta ki wy -
pa dek się zda rzy, wów czas trze ba go umieć wy ja śnić,
po szu kać spo so bu za dość uczy nie nia, na pra wie nia
szko dy i to jest po le dzia ła nia dla me dia to ra. Nie ste -
ty każ de dzia ła nie le kar skie jest na ra żo ne na pew ne ry -
zy ko i to trze ba zro zu mieć.

A. Z -Ś.: A nie oba wia się Pan za rzu tów, że spra wa me -
dia cji za koń czy ła się w ten a nie in ny spo sób, bo me -
dia cjom prze wo dził le karz?
Z. W.: Zda ję so bie spra wę, że ta kie gło sy bę dą: on jest nie obiek tyw ny, on sta je po stro nie
le ka rza… ale nikt tak nie ro zu mie pa cjen ta jak le karz. Pa cjent ma pra wo do wszyst kie go:
do zło ści, zde ner wo wa nia, on jest cho ry, cier pi. Le karz po wi nien być wy ro zu mia ły dla tych
za cho wań, któ re czę sto są zwią za ne ze stre sem, bó lem, stra chem spo wo do wa nym cho ro -
bą, bo on naj le piej zda je so bie spra wę ze sta nu swe go pa cjen ta. In na spra wa, że nie jest
ła two być do brym le ka rzem. Pa mię tam kie dyś na wy kła dzie, gdy jesz cze wy kła da łem na Ślą -
skiej Aka de mii Me dycz nej pa dło ta kie py ta nie: jak być do brym le ka rzem? Od po wiedź wy -
da je się bar dzo pro sta; do brym le ka rzem jest ten, kto pa trząc na pa cjen ta za sta na wia się
jak chciał by być po trak to wa ny na miej scu te go cho re go.

A. Z -Ś.: Kon flik ty ro dzą się nie tyl ko na płasz czyź nie le karz -pa cjent. Cza sa mi bę dzie Pan
mu siał me dio wać po mię dzy sa my mi le ka rza mi…
Z. W.: I to jest dru gi ob szar dzia łal no ści me dia to ra, ale spo wo do wa ny ty mi sa my mi po tknię -
cia mi, o któ rych mó wi łem. Tu taj jed nak cho dzi o kon flikt po mię dzy dwo ma spe cja li sta mi,
z któ rych je den za rzu ca dru gie mu np. nie do ucze nie. Trze ba przy znać, że brak wie dzy jest
naj gor szym etycz nie prze wi nie niem le ka rza. Każ dy le karz bę dzie jed nak bro nił swo ich ra -
cji, a me dia tor chcąc ich po go dzić bę dzie mu siał się gnąć do ak tu al nej wie dzy me dycz nej.

A. Z -Ś.: Po stęp współ cze snej me dy cy ny jest bar dzo szyb ki, ale w du żej mie rze opie ra się
na sto so wa niu no wo cze snych tech no lo gii.
Z. W.: My wie my na ile stać w da nym dzia ła niu apa ra tu rę, a na ile le ka rza i czy ta apa ra -
tu ra zo sta ła w stu pro cen tach wy ko rzy sta na czy nie. Są na świe cie mi lio ny lu dzi, któ rzy tech -
ni ce ma ją wie le do za wdzię cze nia. Bez zdo by czy no wo cze snej me dy cy ny wie lu by już nie
ży ło. Ja sam mam in ter wen cyj nej kar dio lo gii do za wdzię cze nia mo je ży cie. Sie dem na ście
lat te mu by łem pra wie po tam tej stro nie, ale dzię ki niej ży ję i pra cu ję. Ca ła dia gno sty ka ob -
ra zo wa, ana li ty ka, trans plan to lo gia i nie tyl ko, to są wiel kie zdo by cze me dy cy ny.

A. Z -Ś.: Spę dził Pan kil ka lat za gra ni cą, pra cu jąc głów nie w Szwaj ca rii. Czy ze tknął się
Pan tam z prak ty ką me dia cji w roz wią zy wa niu kon flik tów mię dzy pa cjen ta mi a le ka rza mi?
Z. W.: Mu szę po wie dzieć, że je śli cho dzi o me dy cy nę to Szwaj ca ria jest kra jem bar dzo cie -
ka wym. Tam pa cjent, któ ry prze kra cza próg ośrod ka zdro wia, szpi ta la, kli ni ki, czy pry wat -
ne go ga bi ne tu czu je, że jest pa nem, że to on jest płat ni kiem. Jest nie zmier nie waż ną oso -
bą i ca ły per so nel zda je so bie z te go spra wę, po cząw szy od pra cow ni ków ad mi ni stra cyj -
nych przez sa lo we, pie lę gniar ki, na le ka rzach skoń czyw szy. Wszy scy do ce nia ją, że pa cjent
wła śnie ich wy brał i pra cu ją tak, że by był za do wo lo ny. To jest sy tu acja, któ ra zmniej sza ilość
kon flik tów do mi ni mum. Ale one też są, bo le karz ma pra wo do swo ich sła bo ści i cza sem
się unie sie, ura zi cho re go, wte dy trze ba prze pro sić. Szwaj ca ria jest wzo rem je śli cho dzi o me -
dy cy nę, pa cjent jest tam naj waż niej szy.

A. Z -Ś.: Pod su mo wu jąc ten wą tek, Pań skim zda niem sy tu acje kon flik to we w Pol sce są w du -
żej mie rze spo wo do wa ne sy tu acją w ja kiej znaj du je się ochro na zdro wia w na szym kra ju.
A jak się do te go ma nasz na ro do wy cha rak ter?

dr n. med. Zyg fryd Waw rzy nek

Uro dził się w Ka to wi cach – Gi szow cu
w 1935 ro ku. Ukoń czył Ślą ską Aka de mię
Me dycz ną Wy dział Le kar ski w Za brzu
w 1961 ro ku. Na stęp nie uzy skał spe cja li -
za cję I i II stop nia z rent ge no dia gno sty ki
ogól nej oraz me dy cy ny ogól nej. W 1968 ro -
ku uzy skał ty tuł dok to ra na uk me dycz nych,
a w osiem lat póź niej obro nił sum ma cum
lau de pra cę ha bi li ta cyj ną przed Ra dą Wy -
dzia łu ŚAM. Nie ste ty z po wo dów 
po za na uko wych Cen tral na Ko mi sja Kwa li -
fi ka cyj na od rzu ci ła wnio sek o przy zna cie mu
ty tu łu dok to ra ha bi li to wa ne go; na znak
pro te stu zre zy gno wał wów czas z pra cy dy -
dak tycz nej na ŚAM.

Od 1974 kie ro wał Pra cow nią Ra dio lo -
gicz ną Cen tral ne go Szpi ta la Kli nicz ne go
ŚAM. Na po cząt ku lat osiem dzie sią tych zo -
stał kie row ni kiem Cen tral nej Pra cow ni Rent -
ge now skiej Gór ni cze go ZOZ w Za brzu
i zor ga ni zo wał tam pierw szą w Pol sce Pra -
cow nię Dia gno sty ki Ob ra zo wej i Ra dio lo -
gii Za bie go wej (GZOZ). W 1984 ro ku wy -
grał kon kurs na Na czel ne go Le ka rza Służ -
by Ra tow nic twa Gór ni cze go w By to miu.
Na proś bę rek to ra w la tach 1982-84 peł -
nił funk cję ku ra to ra Ka te dry Ra dio dia gno -
sty ki ŚAM. Po nad to w la tach 1974-91 
pro wa dził za ję cia i wy kła dy w In sty tu cie Ra -
dio lo gii Kli ni ki Son nen hof w Szwaj ca rii
z za kre su ul tra so no gra fii i to mo gra fii kom -
pu te ro wej.

Jest au to rem 67 pu bli ka cji, w tym
pierw szej w Pol sce i dru giej na świe cie pra -
cy do ty czą cej prze zskór nej re ka na li za cji we -
wnętrz nej tęt ni cy udo wej. Wy gło sił po -
nad 430 re fe ra tów na kra jo wych zjaz dach,
sym po zjach oraz kon fe ren cjach. Czło nek
licz nych to wa rzystw na uko wych.

Był pierw szym prze wod ni czą cym Okrę -
go wej Ra dy Le kar skiej re ak ty wo wa nej
w 1989 ro ku Ślą skiej Izby Le kar skiej.
Od te go cza su na sta łe zwią za ny z sa mo -
rzą dem za wo do wym. 

Peł nił rów nież wie le in nych funk cji spo -
łecz nych był m. in. pre ze sem i ho no ro wym
pre ze sem Klu bu Spor to we go „Gór nik Za -
brze”, wi ce pre ze sem Okrę go we go 
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Mediator w postępowaniu z zakresu odpowiedzialności
zawodowej lekarzy

Usta wa z dnia 2 grud nia 2009 r. o izbach le kar skich wpro wa dzi ła do po stę po wa -
nia z za kre su od po wie dzial no ści za wo do wej le ka rzy no wą in sty tu cję me dia to ra.
Zgod nie z art. 113 usta wy o izbach le kar skich, rzecz nik od po wie dzial no ści za -

wo do wej w cza sie po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go al bo sąd le kar ski w cza sie po stę po wa nia
przed są dem le kar skim mo że skie ro wać spra wę do po stę po wa nia me dia cyj ne go mię dzy po -
krzyw dzo nym i ob wi nio nym. Jak za tem wi dać in sty tu cja me dia to ra ma słu żyć po jed na niu
po krzyw dzo ne go (naj czę ściej pa cjen ta) z le ka rzem, któ re mu za rzu ca się dzia ła nie nie zgod -
ne z ety ką le kar ską lub prze pi sa mi pra wa. 

Po krzyw dzo nym w po stę po wa niu z za kre su od po wie dzial no ści za wo do wej le ka rzy jest
oso ba fi zycz na, oso ba praw na lub jed nost ka or ga ni za cyj na nie po sia da ją ca oso bo wo ści praw -
nej, któ rej do bro praw ne zo sta ło bez po śred nio na ru szo ne lub za gro żo ne przez prze wi nie -
nie za wo do we. Naj czę ściej po krzyw dzo nym jest pa cjent, ale oczy wi ście zgod nie z de fi ni -
cją przed sta wio ną po wy żej po krzyw dzo nym mo że być in ny le karz, a na wet szpi tal, w któ -
rym ob wi nio ny le karz pra cu je.

Zgod nie z art. 113 ust. 1 usta wy o izbach le kar skich, me dia cja mo że zo stać zle co -
na na wnio sek stron lub za ich zgo dą, dla te go usta le nie, kto jest po krzyw dzo nym w spra -
wie jest wa run kiem ko niecz nym skie ro wa nia spra wy do me dia to ra przez rzecz ni ka od po -
wie dzial no ści za wo do wej lub sąd le kar ski. Bez usta le nia, kto jest po krzyw dzo nym me dia -
cja nie mo że być bra na pod uwa gę, sko ro do me dia cji mo gą tra fiać spra wy tyl ko po uzy -
ska niu zgo dy po krzyw dzo ne go.

Bez zgo dy stron, tj. ob wi nio ne go le ka rza i po krzyw dzo ne go, rzecz nik od po wie dzial -
no ści ani sąd le kar ski nie ma ją pra wa skie ro wać spra wy do po stę po wa nia me dia cyj ne go. W ra -
zie gdy stro ny nie wy ra zi ły zgo dy na skie ro wa nie spra wy do me dia to ra rzecz nik od po wie -
dzial no ści ani sąd le kar ski nie mo gą skie ro wać spra wy do me dia to ra „dla pró by” li cząc na to,

że przed me dia to rem uda się na kło nić
stro ny do wy ra że nia zgo dy na me dia cję.

W ra zie uzy ska nia zgo dy stron na me -
dia cję rzecz nik od po wie dzial no ści za wo do -
wej lub sąd le kar ski mo że skie ro wać spra -
wę do me dia to ra. 

Me dia to rem jest oso ba wska za na przez
okrę go wą ra dę le kar ską. Me dia to rem mu si
być le karz god ny za ufa nia. Usta wa nie pre -
cy zu je o ja kie za ufa nie cho dzi, na le ży są dzić,
że cho dzi o oso bę o wy so kich wa lo rach mo -
ral nych i nie po szla ko wa nej opi nii. 

Me dia to rem nie mo że być rzecz nik
od po wie dzial no ści za wo do wej, je go za -
stęp ca oraz czło nek są du le kar skie go. Me -
dia tor po wo ła ny przez okrę go wą ra dę le kar -
ską dzia ła przy da nej izbie le kar skiej i dla -
te go ani rzecz nik od po wie dzial no ści za wo -
do wej ani sąd le kar ski nie mo gą skie ro wać
spra wy do me dia to ra dzia ła ją ce go przy in -
nej izbie le kar skiej, chy ba że po krzyw dzo -
ny lub ob wi nio ny wno szą o po wo ła nie me -
dia to ra z in nej izby lub w da nej sy tu acji me -
dia tor jest wy łą czo ny ze spra wy z uwa gi

Z. W.: Tak, głów nym po wo dem jest pol ska mi ze ria ochro ny zdro wia, ale nie tyl ko. My je -
ste śmy jed nak na ro dem rosz cze nio wym. Chcie li by śmy w opar ciu o wie dzę z me diów, pra -
sy czy se ria li te le wi zyj nych, być tak za ła twia ni jak w naj bo gat szych kra jach. Za po mi na my przy tym,
że na gło wę pa cjen ta w na szym bu dże cie pań stwa jest cza sem 10-20 ra zy mniej pie nię dzy
niż gdzie in dziej. Ale nie chcę wgłę biać się w ten te mat, dla te go że na sze po wo ła nie – a ja
uwa żam, że me dy cy na jest po wo ła niem – mu si le ka rza i ca ły per so nel ochro ny zdro wia skła -
niać do dzia łań na ko rzyść pa cjen ta bez wzglę du na to jak się ukła da ją fi nan se. 

A. Z -Ś.: Jak bę dzie wy glą da ło po stę po wa nie me dia cyj ne w prak ty ce?
Z. W.: We dług mnie izba le kar ska speł nia ła już w pew nym sen sie ro lę me dia to ra, mam tu
na my śli na szą Ko mi sję ds. Ety ki pro wa dzo ną przed dok to rów We nce li sa a te raz Kło po tow -
skie go. Ja sam ja ko me dia tor, czu ję się w za sa dzie jej człon kiem. Oczy wi ście zda ję so bie
spra wę, że nie za wsze me dia cje uda się za koń czyć suk ce sem. Pa mię tam swe go cza su by -
łem le ka rzem są do wym i ma jąc kon takt z orzecz nic twem zwró ci łem uwa gę, że w są dzie prze -
pro wa dza się du żo spraw roz wo do wych. Wte dy roz wo dzi ło się 25% par, a te raz z te go,
co wiem jest ich dwa ra zy wię cej. Wy da wa ło mi się, że do roz wo dów mło dych mał żeństw
do cho dzi głów nie z po wo du nie wie dzy i bra ku do bre go po ro zu mie nia, dla te go za pro po -
no wa łem pre ze so wi są du, że chciał bym przy spra wach roz wo do wych pro wa dzić me dia cje
mię dzy stro na mi. Uwa ża łem, że war to spró bo wać i kil ka dzie siąt ta kich roz mów prze pro -
wa dzi łem. Tyl ko, al bo w „aż” jed nym przy pad ku się uda ło. Mo że do świad cze nie, wiek, si -
we wło sy te raz mi po mo gą. Wy gra nie spra wy nie za wsze jest naj waż niej sze, cza sem u Pa -
na Bo ga do sta je się wię cej punk tów za ugo dę ze swo im prze ciw ni kiem.

Związ ku Te ni so we go, wi ce prze wod ni czą cym
Za rzą du Ka to wic kiej Fun da cji na rzecz
Dzie ci Ka le kich i Nie peł no spraw nych i prze -
wod ni czą cym Sto wa rzy sze nia Wy cho wan -
ków ŚAM.

Wie lo krot nie od zna cza ny w tym 
Me da lem im. Prof. Wi tol da Za wa dow skie -
go i Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski oraz Me da lem Cen tral nej
Sta cji Ra tow nic twa Gór ni cze go, Za słu żo -
ny dla Ślą skiej AM, Za słu żo ny dla Roz -
wo ju Wo je wódz twa Ka to wic kie go Za słu -
żo ny dla Pol skie go To wa rzy stwa 
Le kar skie go.

oprac. na pod sta wie tek stu Elż bie ty 
Se fe ro wicz, opu bli ko wa ne go w książ ce 
„70 lat sa mo rzą du le kar skie go na Ślą sku”,
Ka to wi ce 2005
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na kon flikt in te re sów (np. jest mę żem/żo ną
ob wi nio ne go le ka rza). 

Po stę po wa nie me dia cyj ne nie po win no
trwać dłu żej niż 2 mie sią ce, a je go okre su
nie wli cza się do cza su trwa nia po stę po wa -
nia wy ja śnia ją ce go przed rzecz ni kiem od po -
wie dzial no ści za wo do wej.

Ja ko naj waż niej sze za sa dy po stę po wa -
nia me dia cyj ne go wy mie nia się:
1. do bro wol ność – stro ny nie mo gą być

zmu szo ne do pod da nia się me dia cji
2. bez stron ność – me dia tor nie po pie ra żad -

nej ze stron, me dia tor nie zaj mu je sta no -
wi ska w kwe stii wi ny stron. 

3. neu tral ność – me dia tor nie po wi nien
do ko ny wać oce ny za war tej przez stro ny
ugo dy pod ką tem jej
słusz no ści, nie po wi -
nien for mu ło wać oce ny,
że ugo da jest krzyw dzą -
ca dla jed nej ze stron.
Ja kie prze słan ki po win -

na speł niać spra wa aby tra -
fi ła do me dia to ra? Prze pi sy
pre cy zu ją tyl ko, że do me -
dia cji moż na skie ro wać każ -
dą spra wę, je śli stro ny wy -
ra zi ły zgo dę na po moc me -
dia to ra, sa ma de cy zja o skie -
ro wa niu spra wy do me dia -
cji na le ży jed nak do or ga nu
pro wa dzą ce go po stę po wa -
nie – rzecz ni ka od po wie -
dzial no ści al bo są du le kar -
skie go. Uwa żam więc, że osta tecz na de cy zja
o skie ro wa niu spra wy do me dia cji na le ży do or -
ga nu pro wa dzą ce go po stę po wa nie. Po mi mo
wnio sku stron o me dia cję rzecz nik od po wie -
dzial no ści i sąd le kar ski nie ma ją obo wiąz ku
kie ro wać spra wy do me dia to ra je śli uzna ją, że
ro dzaj spra wy te go nie wy ma ga. Mi mo, że
prze pi sy nie pre cy zu ją kie dy spraw nie kie ru -
je się do me dia cji, to w li te ra tu rze wy ra żo no
w tej kwestii pew ne za pa try wa nia.

Uzna je się, że spra wa nie na da je się
do me dia cji w na stę pu ją cych przy pad kach:
– spraw ca jest wy so ce zde mo ra li zo wa ny,

od zna cza się ni skim po zio mem em pa tii, jest
bar dzo pry mi tyw ny, był wie lo krot nie ka ra -
ny za po dob ne czy ny po peł nio ne wcze śniej

– po krzyw dzo ny ma po sta wę nad mier nie
rosz cze nio wą, jest cał ko wi cie nie skłon ny
do kom pro mi su, wro go na sta wio ny
do spraw cy – gdy stan zdro wia psy chicz -
ne go jed nej ze stron nie po zwa la na świa -

do me za war cie ugo dy, tj. w sy tu acjach gdy po krzyw dzo ny lub ob wi nio ny jest oso bą cho -
rą psy chicz nie,

– jed na ze stron jest po zba wio na wol no ści, wów czas prze pro wa dze nie me dia cji ze wzglę -
dów tech nicz nych nie bę dzie moż li we,

– w spra wie wy stę pu je tak du ża licz ba po krzyw dzo nych, że nie ist nie je tech nicz na moż li -
wość prze pro wa dze nia me dia cji. 

Oma wia jąc in sty tu cję me dia to ra na le ży od po wie dzieć na na stę pu ją ce dwa py ta nia:
1. ja kie za da nia ma do wy ko na nia me dia tor?
2. ja kie są kon se kwen cje za war cia ugo dy przed me dia to rem?

AD. 1 ZA DA NIA ME DIA TO RA

W świe tle art. 113 usta wy o izbach le kar skich, do po stę po wa nia me dia cyj ne go sto su -
je się od po wied nio prze pi sy Ko dek su po stę po wa nia kar ne go po świę co ne me dia cji. Od po -
wie dzi na py ta nie pierw sze na le ży za tem po szu ki wać kie ru jąc się prze pi sa mi i – przede wszyst -
kim – prak ty ką orzecz ni czą są dów po wszech nych orze ka ją cych w spra wach kar nych.

M e  d i a  c j a
w pro ce sie kar -
nym po strze ga -
na jest ja ko po stę -
po wa nie ma ją ce
za za da nie po szu -
ki wać za ła go dze -
nia kon flik tu po -
mię dzy spraw cą
a po krzyw dzo -
nym. Przyj mu je
się, że me dia cja to
pro ces ma ją cy do -
pro wa dzić do do -
bro wol ne go po -
ro zu mie nia po -
mię dzy po krzyw -
dzo nym a spraw -
cą w ce lu na pra -

wie nia wy rzą dzo nych szkód ma te rial nych i mo ral nych przy po mo cy neu tral nej i bez stron -
nej oso by me dia to ra. W cza sie me dia cji po krzyw dzo ny mo że wy ra zić swo je od czu cia, a spraw -
ca mo że ła go dzić skut ki po peł nio ne go czy nu. O ile za da niem są dów jest wy mie rze nie spraw -
cy ka ry za po peł nio ny czyn, o ty le za da niem me dia cji jest dą że nie do trwa łe go wy ga sze -
nia kon flik tu. 

Z tych ogól nych za ło żeń pły nie wnio sek, że me dia cja ma słu żyć przede wszyst kim za -
in te re so wa nym stro nom, mo że ona pro wa dzić do za ła go dze nia ist nie ją ce go spo ru lub za -
po biec je go dal szej eska la cji. Cza sa mi me dia cja mo że zmniej szyć u po krzyw dzo ne go po -
czu cie krzyw dy, szcze gól nie je śli spraw ca w obec no ści po krzyw dzo ne go oka zu je szcze re
ubo le wa nie z po wo du po peł nio ne go czy nu.

Wy da je się jed nak, że me dia cja jest po moc na tak że dla or ga nów pro wa dzą cych po stę -
po wa nie, al bo wiem w prak ty ce wy od ręb nie nie te go, co jest in te re sem stron od te go, co jest
in te re sem or ga nów pro wa dzą cych po stę po wa nie często jest nie moż li we i nie ce lo we. Wo -
bec te go za traf ny uwa żam po gląd, że dzia ła nia me dia to ra ma ją słu żyć ca łe mu po stę po -
wa niu pro wa dzo ne mu w spra wie od po wie dzial no ści za wo do wej le ka rza. W tej sy tu acji me -
dia tor mo że być po moc ny w za kre sie usta le nia sta nu fak tycz ne go spra wy, i to przed me -
dia to rem stro ny mo gą wska zać na no we, nie zna ne do tych czas do wo dy. Stro ny mo gą rów -
nież uści ślić przed sta wio ny na wcze śniej szych eta pach po stę po wa nia stan fak tycz ny.

Przede wszyst kim jed nak stro ny mo gą za wrzeć przed me dia to rem ugo dę, w któ rej okre -
ślą spo sób za koń cze nia kon flik tu i na pra wie nia wyrządzonych krzywd. Prze pi sy nie okre -
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śla ją ja ka mo że być treść ugo dy, na le ży jed nak przy jąć, że w ugo dzie stro ny mo gą okre -
ślić, że spraw ca prze pro si po krzyw dzo ne go. Spraw ca mo że też zo bo wią zać się do usu -
nię cia szkód wy rzą dzo nych przez prze wi nie nie za wo do we np. bez płat nie do ko na na pra -
wy źle wy ko na nej pro te zy zę bo wej. Wąt pli wo ści mo że bu dzić fakt zapisania w ugodzie,
że spraw ca zo bo wią zu je się za pła cić na rzecz po krzyw dzo ne go od szko do wa nie w okre -
ślo nej kwo cie. Wąt pli wo ści bio rą się z te go, że sąd le kar ski nie orze ka o od szko do wa niach
na rzecz po krzyw dzo nych. Mi mo wska za nych wąt pli wo ści, w mo jej oce nie do pusz czal ne
jest za war cie w ugo dzie przed me dia to rem oświad cze nia stron o wy so ko ści od szko do wa -
nia, na le ży jed nak pa mię tać, że ani sąd le kar ski ani rzecz nik od po wie dzial no ści nie ma ją
upraw nień, aby do pro wa dzić do wy ko na nia ugo dy w za kre sie wy ko na nia za pła ty od szko -
do wa nia.

AD. 2 KON SE KWEN CJE ZA WAR CIA UGO DY PRZED ME DIA TO REM

Prze pi sy usta wy o izbach le kar skich nie okre śla ją ja kie są kon se kwen cje praw ne za war cia
ugo dy przed me dia to rem. Po ja wia się py ta nie, czy w ta kiej sy tu acji rzecz nik od po wie dzial -
no ści za wo do wej lub sąd le kar ski zo bo wią za ne są umo rzyć po stę po wa nie i w re zul ta cie nie
do ko ny wać ska za nia ob wi nio ne go? Sko ro usta wa o izbach le kar skich kwe stii tej nie re gu lu je,
na le ży za tem po sił ko wać się re gu la cją ko dek su po stę po wa nia kar ne go. Uwa żam, że po zy tyw -
ny wy nik me dia cji mo że w spo sób zróż ni co wa ny od dzia ły wać na to czą ce się po stę po wa nie.
De cy zja, ja ki wa lor praw ny nadać me dia cji na le ży do or ga nów pro wa dzą cych po stę po wa nie.
Z ca łą pew no ścią w świe tle art. 53 § 3 Ko dek su po stę po wa nia kar ne go po zy tyw ny wy nik me -
dia cji wpły wa na wy miar ka ry, sąd mo że, wi dząc po jed na nie po krzyw dzo ne go i spraw cy, za -
sto so wać ka rę ła god niej szą niż ka ra zwy kle wy mie rza na za czyn da ne go ro dza ju.

Wy da je się, że w szcze gól nych oko licz no ściach spra wy i peł nym po jed na niu spraw cy z po krzyw -
dzo nym oraz bra ku szcze gól nie na gan nych skut ków spo łecz nych prze wi nie nia za wo do we go, po za -
war ciu ugo dy or gan pro wa dzą cy po stę po wa nie mo że umo rzyć je nie dą żąc do uka ra nia spraw cy.
My ślę, że moż li wość umo rze nia po stę po wa nia po za war ciu ugo dy mo gła by do ty czyć tych spraw,

w któ rych do szło do słow ne go kon flik tu mię -
dzy le ka rza mi, a czyn ten nie wy wo łał żad nych
ne ga tyw nych skut ków dla pa cjen tów ani szpi ta -
la. Nie po dzie lam po glą du, że każ da sy tu acja,
w któ rej do szło do za war cia ugo dy po win na koń -
czyć się umo rze niem po stę po wa nia, nie po tra -
fię so bie wy obra zić sy tu acji, w któ rej szcze gól -
nie na gan ny czyn le ka rza na ru sza ją cy pod sta -
wo we za sa dy ety ki le kar skiej mógł by po zo stać
bez ka ry tyl ko z uwa gi na fakt, że po krzyw dzo -
ny po jed nał się ze spraw cą.

Au to ma tycz ne go umo rze nia po stę po wa -
nia wsku tek za war cia ugo dy przed me dia to -
rem nie prze wi du je też ko deks po stę po wa -
nia kar ne go w czę ści po świę co nej po stę po -
wa niu uprosz czo ne mu, do któ re go od sy ła
usta wa o izbach le kar skich. Nie znaj du ję tak -
że pod staw, aby sto so wać ko deks po stę po -
wa nia kar ne go w czę ści po świę co nej po stę -
po wa niom w spra wach z oskar że nia pry wat -
ne go, któ re prze wi du ją obo wią zek umo rze -
nia po stę po wa nia w ra zie po jed na nia się
spraw cy z po krzyw dzo nym (art. 492 ko dek -
su po stę po wa nia kar ne go).

Mi chał Ko zik 

rad ca praw ny z Kan ce la rii Rad ców 

Praw nych Nicz pan, Tre fon, Pra sa łek s.c.

Pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.
Uprzej mie in for mu je my, że re kru ta cja na kur sy spe cja li za cyj ne „Zdro wie Pu blicz ne” na rok 2010 w ra mach pro jek tu „Pro Do -

cto re – pro jekt wspie ra ją cy roz wój kadr me dycz nych w wo je wódz twie ślą skim”. 
Nr pro jek tu WND -POKL. 08.01.01-24-119/08 zo sta ła za mknię ta.

Jed no cze śnie in for mu je my, że oso by za in te re so wa ne uczest nic twem w kur sach w ro ku 2010 mo gą zgła szać się na li sty
re zer wo we we wszyst kich pro po no wa nych ter mi nach. 

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce uczest nic twa w kur sach moż na uzy skać:
BIU RO PRO JEK TU: 

Ślą ska Izba Le kar ska, 40-126 Ka to wi ce, ul. Gra żyń skie go 49a, tel: (32) 203 65 47 wew. 321,
tel. kom. +48 694 65 90 61, fax: (32) 352 06 38; 

e -ma il: pro doc to re@izba -le kar ska.org.pl; www.izba -le kar ska.org.pl/pro doc to re/
W ro ku 2011 zor ga ni zo wa nych zo sta nie 6 edy cji kur sów spe cja li za cyj nych „Zdro wie Pu blicz ne”. 

W kur sach mo gą uczest ni czyć le ka rze i le ka rze den ty ści za miesz ka li, bądź za trud nie ni na te re nie wo je wódz twa ślą skie -
go. Wa run kiem za kwa li fi ko wa nia na kurs jest za trud nie nie na za sa dzie umo wy o pra cę lub umo wy cy wil no -praw nej. 

UWA GA: Oso by, któ re są wy łącz nie sa mo za trud nio ne nie bę dą mo gły być za kwa li fi ko wa ne. Kur sy są bez płat ne.
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Naprotechnologia w Boguciach 
Ósme go mar ca 2010 ro ku, w świę to za ło -

ży cie la Za ko nu Szpi tal ne go św. Ja na Bo że go,
uru cho mio no pierw szy na Ślą sku ze spół ds. na -
pro tech no lo gii, do któ re go na le żą pe cja li ści pra -
cu ją cy na co dzień w Szpi ta lu Za ko nu Bo ni fra -
trów pw. Anio łów Stró żów w Ka to wi cach.

Podob ne ośrod ki dzia ła ją już w Pol sce
mię dzy in ny mi w Bia łym sto ku. Ak tyw -
ność ze spo łu, w któ re go skład we szli

dr hab. n. med. Ra fał Stoj ko, le ka rze: Be -
ata Gaj decz ka, Zu zan na Gie rzyń ska, Ilo -
na Pie chu ta -Ko śmi der, Mi chał Gra nicz ka
oraz po łoż na Jo an na Go lon ka, de dy ko wa -
na jest pa rom mał żeń skim ma ją cym pro ble -
my z zaj ściem w cią żę. Jest to pro po zy cja dla
par, któ re nie ak cep tu ją pro gra mów roz ro -
du wspo ma ga ne go. Pra ca ze spo łu przyj mie cha rak ter po rad nic twa, w któ rym szcze gól nie du żą uwa gę przy -

wią zu je się do sta nu pa cjent ki, ob ser wa cji jej cy klu mie sięcz ne go czy do kład ne go mo ni to ro -
wa nia wy dol no ści hor mo nal nej. Jed no cze śnie bar dzo do bre wy po sa że nie na sze go od dzia łu gi -
ne ko lo gii ope ra cyj nej po zwo li, tech ni ka mi chi rur gii ma ło in wa zyj nej, na ko rek cję stwier dzo nych
wad i cho rób na rzą du rod ne go unie moż li wia ją cych na tu ral ne za płod nie nie. Ta kie dzia ła nia sta -
no wią czę sto sku tecz ną al ter na ty wę dla par, któ re ze wzglę dów etycz nych, świa to po glą do -
wych lub eko no micz nych nie są w sta nie za ak cep to wać tech nik roz ro du wspo ma ga ne go. 

In au gu ra cja prac ze spo łu zo sta ła uświet nio na wy kła dem pt. „Etycz ne dy le ma ty po cząt -
ków ży cia ludz kie go” wy gło szo nym przez dr n. med. Ur szu lę Urba no wicz z Ko mi sji ds. Ety -
ki Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach.

Du żą ra do ścią na pa wa fakt, że pla ny zwią za ne z roz wo jem Szpi ta la Za ko nu Bo ni fra trów
przy chyl nie przyj mo wa ne są przez lo kal ne śro do wi sko me dycz ne. Wy ra zem tej życz li wo ści by -
ła obec ność na pre zen ta cji ze spo łu m. in. pro fe sor Wan dy Ro ma niuk – pro rek to ra Ślą skie go
Uni wer sy te tu Me dycz ne go, któ ra za po zna ła ze bra nych z pla na mi współ pra cy uczel ni i Od dzia -
łu Gi ne ko lo gicz no-Po łoż ni cze go tu tej sze go szpi ta la w za kre sie roz wo ju na uki i dy dak ty ki.

Ma ria Ja nusz

Dy rek tor Szpi ta la Za ko nu Bo ni fra trów 

pw. Anio łów Stró żów w Ka to wi cach

Wśród zaproszonych Gości byli m.in. prof. Wanda Romaniuk – prorektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, dr n. med. Urszula Urbanowicz – członek Komisji ds. Etyki ORL w Katowicach

od prawej: dr n. med. Maria Janusz – dyrektor
Szpitala, dr hab. n. med. Rafał Stojko – kierownik

zespołu ds. naprotechnologii

Nowopowstały Chór 
Śląskiej Izby Lekarskiej 

zaprasza
wszystkich lekarzy lubiących śpiewać

na próby odbywające się w poniedziałki 
o godz. 1900

w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej 
(Katowice, ul. Grażyńskiego 49a)

Dodatkowe informacje: tel. 606 78 94 28



JUBILEUSZE

60-lecie pracy Profesora Nasiłowskiego
W tym ro ku przy pa da 85 rocz ni ca uro dzin i 60 rocz ni ca pod ję cia pra cy za wo do wej przez

Pa na Pro fe so ra dr hab. n. med. Wła dy sła wa Na si łow skie go. Z tej oka zji przy padł mi w udzia -
le wiel ki za szczyt i przy jem ność przed sta wie nia Je go syl wet ki. Dla więk szo ści z nas, z pew -
no ścią do brze zna ne są do ko na nia Pa na Pro fe so ra na ni wie na uko wej i za wo do wej, mi mo
to po zwo lę so bie w wiel kim skró cie przy po mnieć nie któ re z nich.

Pro fe sor Wła dy sław Na si łow ski jest przede wszyst kim wspa nia łym czło wie kiem, 
wy bit nym le ka rzem i eru dy tą. Na le ży do gro na naj wy bit niej szych spe cja li stów z dzie -
dzi ny me dy cy ny są do wej, jest jej uzna nym au to ry te tem za rów no w kra ju, jak i za gra -

ni cą. To tak że zna ko mi ty wy kła dow ca i pe da gog uwiel bia ny przez swo ich stu den tów. Jest
przy tym oso bą nie zwy kle skrom ną, o wspa nia łym cha rak te rze. Przy ja zny, otwar ty, sza le -
nie pra co wi ty, za wsze bez resz ty za an ga żo wa ny w spra wy, któ rych się po dej mu je. Po wszech -
nie lu bia ny i ce nio ny. Wy róż nia go nie zwy kle po zy tyw ne na sta wie nie do świa ta i lu dzi. 
Za wsze po god ny i otwar ty, ma wspa nia łe po czu cie hu mo ru.

Syn le ka rza pe dia try, uro dził się 8 kwiet nia 1925 ro ku w So snow cu, tam też uczęsz -
czał do szko ły po wszech nej. Wy buch II woj ny świa to wej prze rwał je go na ukę w gim na zjum
im. St. Sta szi ca. Edu ka cję kon ty nu ował na taj nych kom ple tach w ro dzin nym mie ście. W 1943
ro ku wstą pił do Ar mii Kra jo wej (WRN PPS III kom pa nia Ob wo du So sno wiec). 
Wio sną 1945 ro ku zdał ma tu rę i roz po czął stu dia na Wy dzia le Le kar skim Uni wer sy te tu Po -
znań skie go. W 1950 ro ku uzy skał dy plom le ka rza, ale już 1 ma ja 1949 ro ku pod jął pra -
cę w Za kła dzie Ana to mii Pa to lo gicz nej Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej w Za brzu. W 1952
ro ku uzy skał ty tuł dok to ra na uk me dycz nych, a w kil ka mie się cy póź niej spe cja li za cję I stop -
nia z ana to mii pa to lo gicz nej.

W 1953 ro ku zo stał ad iunk tem dr doc. Ta de usza Pra głow skie go w Za kła dzie Me dy -
cy ny Są do wej ŚAM, gdzie uzy skał I i II sto pień spe cja li za cji z za kre su me dy cy ny są do wej.
Na prze ło mie lat 1959-1960 przez kil ka mie się cy prze by wał w In sty tu cie Me dy cy ny 
Są do wej we Wied niu. Pod ko niec 1965 ro ku przed Ra dą Wy dzia łu ŚAM obro nił pra cę 
ha bi li ta cyj ną pt. „Ba da nia nad współ czyn ni kiem roz miesz cze nia i spa la nia al ko ho lu u lu dzi”.
W 1972 ro ku prze by wał na kil ku ty go dnio wym sty pen dium w In sty tu cie Me dy cy ny Sa do -
wej w Akwi zgra nie. Od 1975 do 1997 ro ku kie ro wał Ka te drą i Za kła dem Me dy cy ny 
Są do wej ŚAM. W 1977 ro ku uzy skał ty tuł pro fe so ra nad zwy czaj ne go, a w 1990 Ra da 
Wy dzia łu Le kar skie go ŚAM pod ję ła uchwa lę o nada niu Mu ty tu łu pro fe so ra zwy czaj ne go. 

Z o r  g a  n i  z o  w a ł
od pod staw i przez 
po nad trzy dzie ści lat 
kie ro wał Po rad nią 
Prze ciw al ko ho lo wą w Za -
brzu. Przez wie le lat 
pro wa dził wy kła dy dla 
stu den tów pra wa Uni wer -
sy te tu Ślą skie go z za kre -
su me dy cy ny są do wej.
W la tach 1980–1985
wy kła dał rów nież w In sty -
tu cie Me dy cy ny Są do wej
Uni wer sy te tu w Ty bin dze.
W tym sa mym okre sie 
re pre zen to wał ŚAM 
w Ra dzie Głów nej 
Wyż sze go Szkol nic twa
Me dycz ne go.

W swo jej pra cy na uko wej wie le miej sca
po świę cił tok sy ko lo gii al ko ho lu me ty lo we go.
Opra co wał do świad czal nie współ czyn ni ki
prze mia ny al ko ho lu ety lo we go w or ga ni zmie,
któ re sta ły się pod sta wą do opra co wa nia wy -
tycz nych orzecz nic twa są do we go. Po twier -
dził hi po te zy o anok se micz nym dzia ła niu al -
ko ho lu ety lo we go w or ga ni zmie. Usys te ma -
ty zo wał war to ści ba dań tok sy ko lo gicz nych
w róż ni co wa niu za truć śmier tel nych (wy pad -
ko wych, sa mo bój czych i zbrod ni czych).
Zaj mo wał się oce ną śmier tel no ści ostrych za -
truć za wo do wych oraz za truć le ka mi,
zwłasz cza u dzie ci. Miał znacz ny wpływ
na roz wój dia gno sty ki są do wo –le kar skiej
w tzw. „nar ko ma nii pol skiej”.

Jest re cen zen tem 28 prac dok tor skich
i 12 ha bi li ta cyj nych. Je de na ście ra zy re cen -
zo wał do ro bek na uko wy kan dy da tów na pro -
fe so rów. Au tor i współ au tor licz nych mo no -
gra fii, pod ręcz ni ków i po nad 130 prac na -
uko wych. Czło nek Ko le gium Re dak cyj ne go
„Ar chi wum Me dy cy ny Są do wej i Kry mi no -
lo gii”. Prze wod ni czą cy Kra jo we go Ze spo -
łu Spe cja li stycz ne go ds. Me dy cy ny Są do wej
a tak że czło nek Ko mi sji Ura zo wo ści i Ko mi -
sji Spo łecz nych Aspek tów Me dy cy ny PAN.

Wie lo krot nie od zna cza ny naj wyż szy mi
od zna cze nia mi pań stwo wy mi i woj sko wy mi
w tym: Krzy żem Ofi cer skim OOP, Krzy żem
Wa lecz nych, Zło tym Krzy żem Za słu gi, Me -
da lem KEN i Krzy żem AK. Uho no ro wa ny tak -
że przez sa mo rząd le kar ski od zna ką Me ri -
tum Pro Me di ci i Glo ria Pro Me di ci. 

tekst wy gło szo ny przez pre ze sa ORL 

dr. Jac ka Ko za kie wi cza, w Ka to wi cach,

27 mar ca 2010 ro ku

Od 1989 ro ku na sta łe zwią za ny z sa -
mo rzą dem le kar skim. Był pierw szym prze -
wod ni czą cym Okrę go we go Są du Le kar skie -
go w Ka to wi cach, po tem peł nił tę funk cję
jesz cze dwu krot nie w III i IV ka den cji. W la -
tach 1993–1997 prze wod ni czą cy Na -
czel ne go Są du Le kar skie go. W V i VI ka -
den cji pia stu je funk cję wi ce prze wod ni czą -
ce go OSL w Ka to wi cach. Współ twór ca Ko -
dek su Ety ki Le kar skiej. Od wie lu lat pi sze
fe lie to ny do „Pro Me di co”.
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Złożenie gratulacji przez prezesa ORL 
prof. Władysławowi Nasiłowskiemu
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Tekst ten nie jest kryp to re kla mą in hi bi to rów pom py pro to no wej, a jed nak mu szę w nim
wy ra zić po dziw dla tych le ków. Za ży łem ta blet kę… i po bó lu. Zu peł nie jak u Goź dzi ko wej.

Nie roz po zna łem jed nak u sie bie K27 (cho ro ba wrzo do wa) lecz ra czej Y88 „na stęp -
stwo (…) opie ki me dycz nej”. Ja ko, że le piej za po bie gać niż le czyć war to mo że przyj rzeć
się spra wie, bo do le gli wość mo ja nie jest, jak się oka za ło, od osob nio na.

Mo je na ra że nie na opie kę me dycz ną za czę ło się w ga bi ne cie neu ro lo ga orzecz ni ka, któ -
ry to czuj nym okiem spraw dzał mo je po ten cjal ne ma tac twa w za kre sie prze by wa nia na tzw. L4.

„Dzień do bry Pa ni Dok tor, je stem le ka rzem in ter ni stą” – przed sta wi łem się ku mo jej
zgu bie… Mo że nie chęć do cho rób we wnętrz nych lub wzo ro wa dla orzecz ni ka po dejrz li -
wość ka za ła Pa ni Dok tor przy brać ka mien ny wy raz twa rzy. Na nic zda ły się mo je wy ja śnie -
nia, że tak oto w za kre sie krę go słu pa lę dź wio we go za pła ci łem za mi łość do mu zy ki po waż -
nej. Mi łość wy ra żo ną wnie sie niem pia ni na na trzecie pię tro. 

Po chwi li, sta łem roz ne gli żo wa ny, jak by to po wie dział do bry wo jak Szwejk, do ga ci. Mło -
tek wpraw nie po dą żał po wszel kich przy cze pach ścię gien me go cia ła, pod czuj nym i sro gim
okiem Pa ni neu ro log. Po ba da niu (je stem na praw dę pe łen po dzi wu dla pro fe sjo na li zmu i do -
kład no ści) za czął się wy kład, dość przy dłu gi, któ re go słu cha łem sie dząc bo so, w owych „ga -
ciach”. Sie dzę i my ślę: „gdy by słon ko by ło to przy naj mniej bym się opa lił, ale tak – zim no
w no gi i ja koś krę pu ją co”. Wy kład zmie rzał wła śnie ku su ge ro wa niu mi bu me lanc twa w pra -
cy z przy czyn psy chia trycz nych, co skło ni ło mnie do prze rwa nia i za py ta nia, czy mo gę jed -
na ko woż wło żyć coś na sie bie, gdyż jak są dzę część „ba da nie fi zy kal ne” ma my już za so -
bą. „Nie” – od po wie dzia ła sta now czo mo ja „Ko le żan ka”, ka żąc mi jesz cze wy ko nać kil ka gim -
na stycz nych ru chów (skłon, wy prost i coś jesz cze rów nie trud ne go – do brze, że przy naj mniej
na WF-ie nie bu me lo wa łem). Na resz cie zo sta łem zwol nio ny z prze glą du i mo głem się ubrać.

Po tym prze mi łym spo tka niu roz wa ża łem wnie sie nie skar gi lecz, my ślę so bie – „na Ko -
le żan kę skar gi wno sić?… no ja koś tak nie ład nie…”. „W su mie” – my ślę da lej – „mo gę so -
bie jesz cze po sie dzieć w gat kach je że li bę dzie trze ba, tyl ko pa pu cie we zmę, bo od po sadz -
ki jed nak zim no.”

Spra wę pu ści łem w nie pa mięć… Lecz – masz ci los! – zna jo my dzie ciak zgło sił mi ból
brzu cha… Noc, brzuch bo li co raz bar dziej. McBur ney jak by tkli wy – ra dy nie ma: do Ko -
le gów po ra tu nek trze ba!

„Dzień Do bry Pa ni Dok tor, je stem le ka rzem i pro szę o po moc!” – po wie dzia łem uśmie -
cha jąc się…To był błąd… Z głę bo ko ści fo te la spoj rza ła na mnie nie na wist nie Pa ni Pe dia -
tra – mi ło śnik gu my do żu cia. Jej żu chwa ryt micz nie po ru sza ła się, a pra cu ją ce żwa cze pod -
kre śla ły lek ce wa ża co -sro gi wy raz twa rzy.. „Cze mu ście na chi rur gię nie po je cha li?” – wark -
nę ła – do da ła: „Jesz cze je den prze wraż li wio ny le karz” … Wy sze dłem z ga bi ne tu… na spa -
cer… dość dłu gi…

„Skar gę wnio sę” – po my śla łem so bie… „ale na Ko le żan kę”? – bu dzi ły się wąt pli wo ści.
Dzień póź niej opo wia da łem zda rze nie ko le dze le ka rzo wi, któ ry zre wan żo wał mi się cie -

ka wą hi sto rią, jak to ty dzień te mu jeź dził so bie po izbach przy jęć z cho rym oj cem. Spo tkał
cza ru ją ce go „Ko le gę” Kar dio lo ga któ ry pod niósł mu swo im za cho wa niem ci śnie nie tęt ni cze
(mo że był z za mi ło wa nia hy per ten sjo lo giem?) a na stęp nie in ną „Ko le żan kę” kon sul tant, któ -
rej po sta wa prze peł ni ła cza rę go ry czy – skar ga do dy rek cji wpły nę ła…i mo że słusz nie.

Ko le dzy opa mię taj cie się! Je że li sa mi sie bie tak trak tu je my – nie ocze kuj my sza cun ku
od in nych.

Ra fał Soł ty sek, de le gat na Zjazd ŚIL

Do prze wod ni czą ce go są du na -
de szło za py ta nie: „Sza now ny Pa nie
Dok to rze, zwra cam się do Pa -
na dok to ra ja ko le ka rza i praw ni ka
z za py ta niem: Jak re ago wać i bro -
nić swe go ty tu łu le ka rza den ty sty
w przy pad ku lek ce wa żą ce go sto sun -
ku dok to ra ogól nej me dy cy ny czy
też spe cja li sty, któ ry wy ra ża się lek -
ce wa żą cy mi wy po wie dzia mi – ja kiś
tam den ty sta czy sto ma to log –
przy oso bach trze cich i pa cjen tach?”

Py ta nie pa dło, ale od po wie -
dzieć nie by ło ko mu, bo nadaw ca
nie po dał imie nia i na zwi ska. List był
więc ano ni mem, któ re go treść moż -
na by ło pro ce du ral nie scho wać 
ad ac ta i za po mnieć. Tym cza sem
prze wod ni czą cy są du prze ka zał go
do „Pro Me di co” za zna cza jąc, że
wła śnie o za po mi na niu pi sze le karz:
„pa no wie dok to rzy za po mi na ją, że
koń czy my ta kie sa me stu dia, ma my
spe cja li za cje. Jak ma my to ro zu -
mieć? Jak bro nić? Gdzie jest ety ka
le ka rza i lo jal ność za wo do wa wo -
bec Ko le gi, Ko le żan ki in nej spe cjal -
no ści?”

List brzmiał jak apel, jak we zwa -
nie. „Czy my, pra cow ni cy służ by
zdro wia ma my przy wi le je na pierw -
szeń stwo u le ka rza w ra zie cho ro -
by, do bre so lid ne trak to wa nie
w szpi ta lach, kie dy za ist nie je ko -
niecz ność le cze nia? Bo to, z czym
się spo ty ka my ze stro ny mło dych le -
ka rzy i per so ne lu po moc ni cze go,
pie lę gniar ki, kar to te kar ki to naj czę -
ściej są sło wa: jest ko lej ka, idzie
do le ka rza ale naj pierw spy ta pa cjen -
tów czy pusz czą. Co się dzie -
je – bez ko men ta rza, trud no być se -
nio rem i cho ro wać. Czy my nie ma -
my żad nych przy wi le jów z ra cji
za wo du, lat pra cy, wie ku?” 
Nie mi nął mie siąc, a do re dak cji 
na pły nął felieton w po dob nej 
spra wie – sza cun ku le ka rzy do sa -
mych sie bie. Tym ra zem nie był ano -
ni mo wy.

„Przyrzekam uroczyście strzec godności stanu lekarskiego (…) a do kolegów
lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, (…)” 

– przyrzeczenie lekarskie

Koledzy, opamiętajcie się!

FELIETON



KOMISJE PROBLEMOWE

● WYJAZDOWE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KULTURY – KONCERT W ZAKOPANEM

Członkowie komisji wraz z przyjaciółmi w trakcie koncertu dla pacjentów Centrum Rehabilitacji
im. dr S. Jasińskiego

Występ literatów doktorów, Ryszarda Żaby 
i Eugeniusza Depty

Dr Grzegorz Góral twórczo muzykuje

Rozradowana publiczność reagowała żywiołowo

W trakcie wyjazdowego posiedzenia omawiano plany komisji 
na 2010 rok

Zakopane całe śniegiem zasypane
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SZKOLENIA ŚIL

Kon fe ren cja: „Ak tu al ne moż li wo ści dia gno zy i te ra pii dziec ka z za bu rze niem roz wo ju psy cho ru cho we go”
Ter min: 8 kwiet nia 2010 r. (czwar tek), godz. 930

Od płat ność: Udział bez płat ny
Do dat ko we in for ma cje: „Pro ble my roz wo ju dzie ci z dys kra nia mi” – dr n. med. Da wid La rysz, neu ro chi rurg, neu rop sy cho log; „Jak oce -

niać roz wój funk cji psy chicz nych dzie ci w wie ku nie mow lę cym, po nie mow lę cym i przed szkol nym” – prof. dr hab.,
psy cho log, lo go pe da Ja go da Cie szyń ska, Kra ków; „Za ba wa ma łe go dziec ka ja ko wy znacz nik za bu rzeń roz wo -
jo wych” – psy cho log mgr Ka ta rzy na Haj duk -Olek sy; „Wpływ ma sa żu na mó zgo we krą że nie krwi u no wo rod ka”
– mgr fi zjo te ra pii Ma rek Bo ber ski, Szcze cin; „Kon cep cja NDT -Bo bath w te ra pii dziec ka z uszko dze niem OUN”
– dr n. med., pe dia tra, te ra peu ta NDT -Bo bath Ja cek Ku na, Cie szyn; „Ob ser wa cja i dia gno za w me to dzie SI
ja ko oce na roz wo ju funk cjo nal ne go umie jęt no ści dziec ka z punk tu wi dze nia zmy słów” – mgr fi zjo te ra pii Mag -
da le na Szcze pa ra, Ja strzę bie Zdrój, „Wcze sne uwa run ko wa nia roz wo ju mo wy” – neu ro lo go pe da mgr Ka ta rzy -
na Pie tras, Ka to wi ce; „Ani ma lo te ra pia ja ko me to da wspo ma ga ją ca roz wój dziec ka z za bu rze nia mi neu ro ro zwo -
jo wy mi” – mgr fi zjo te ra pii Agniesz ka Śle zak, Wo dzi sław Ślą ski; 
UWA GA! Miej sce kon fe ren cji – „Sce na na Sta rów ce”; 44-240 Żo ry ul. Ko ściusz ki (sta re ki no)

Konferencja: „Prawo a medycyna”
Termin: 14 kwietnia 2010 r. (środa), godz. 1600

Odpłatność: Koszt 100 zł
Dodatkowe informacje: Pro gram kon fe ren cji po dzie lo no na trzy blo ki: praw ne aspek ty za wo du le ka rza, pra wa pa cjen ta i pra wa le ka rza

oraz prak tycz ne za sa dy pro wa dze nia mar ke tin gu i dzia łań PR dla pla có wek służ by zdro wia i ga bi ne tów le kar -
skich. Bę dzie to do sko na ła oka zja do dys ku sji o za gad nie niach praw nych do ty czą cych za wo du le ka rza i sys te -
mu opie ki zdro wot nej w na szym kra ju. Or ga ni za to rzy za pla no wa li wy kła dy tak, aby w spo sób jak naj bar dziej
prak tycz ny, opar ty na stu dium przy pad ków, prze ka zać wie dzę z za kre su od po wie dzial no ści cy wil nej le ka rzy, naj -
now szych zmian w usta wo daw stwie oraz naj cie kaw szych nur tów w pra wo daw stwie me dycz nym. Uczest ni cy kon -
fe ren cji bę dą rów nież mo gli za po znać się z wy bra ny mi za gad nie nia mi z za kre su mar ke tin gu i PR pla có wek me -
dycz nych, przy dat ny mi nie tyl ko me ne dże rom pla có wek opie ki zdro wot nej, ale każ de mu le ka rzo wi pro wa dzą -
ce mu pry wat ną prak ty kę le kar ską. Kon fe ren cja „Pra wo a me dy cy na” jest pierw szą z cy klu kon fe ren cji IN TER dla
Me dy cy ny, któ ry zo sta nie zor ga ni zo wa ny w 2010 ro ku. UWAGA! For mu larz zgło sze nio wy na kon fe ren cję oraz
szcze gó ło we in for ma cje znaj du ją się na stro nie www.in ter pol ska.pl.
Konferencja pod patronatem ŚIL. Główny organizator: Inter Polska S.A.

Wykład: „Zmiany w przepisach dotyczących kontraktowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych”
Termin: 16 kwietnia 2010 r. (piątek), godz. 1500

Odpłatność: Udział bezpłatny
Dodatkowe informacje: Wystąpienie przedstawiciela Śląskiego Oddziału NFZ

Wykład: „Zalecana dokumentacja medyczna w gabinecie stomatologicznym”
Termin: 16 kwietnia 2010 r. (piątek), godz. 1600

Odpłatność: Udział bezpłatny
Dodatkowe informacje: Wykład poprowadzi lek. dent. Anna Kot (I Zastępca OROZ w Krakowie) 

Wykład: „Chirurgiczno-ortodontyczne leczenie recesji przyzębia”
Termin: 14 maja 2010 r. (piątek), godz. 1600

Odpłatność: Udział bezpłatny
Dodatkowe informacje: Wykład poprowadzi dr n.med. Marzena Dominiak

Wykład: „Najnowsze osiągnięcia implantologii jednofazowej z natychmiastowym obciążeniem. Ząb w jeden dzień. Przypadki
kliniczne.”

Termin: 11 czerwca 2010 r. (piątek), godz. 1600

Odpłatność: Udział bezpłatny
Dodatkowe informacje:   Wykład poprowadzą: lek. led. dent. Elżbieta i Arkadiusz Krężlik
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Konferencja: „Śląska Konferencja Medycyny Estetycznej”
Termin: 18 czerwca 2010 r. (piątek), godz. 900

Odpłatność: Koszt 150 zł, wpłaty należy dokonać na konto Domu Lekarza: VW Bank 78 2130 0004 2001 0492 0468 0001
lub w kasie Domu Lekarza

Dodatkowe informacje:   „Mo le ku lar ne pod sta wy sta rze nia się” – prof. dr hab. n. przyr. Ur szu la Ma zu rek, „Ja sne i sza re aspek ty za sto -
so wań tok sy ny bo tu li no wej ty pu A w me dy cy nie es te tycz nej” + po kaz prak tycz ny – lek. med. Zbi gniew Le śniow -
ski; „Cho ro ba ży lako wa w ga bi ne cie le ka rza me dy cy ny este tycz nej”  – dr n. med. Zbi gniew Nie dziel ski; „Za -
sa dy ra cjo nal ne go ży wie nia, a me dy cy na es te tycz na” – dr n. farm. Elż bie ta Gro chow ska -Nie dwo rok; „Prak tycz -
ne za sto so wa nie pe elin gów che micz nych. Od no wa, re ge ne ra cja i kon dy cjo no wa nie skó ry na co dzień” + po -
kaz prak tycz ny – dr n. med. Jo an na Czu wa ra; „Biust – atrybut pięknej sylwetki” – dr n. med. Zbigniew Łucki;
Sesja satelitarna „Modelowanie sylwetki za pomocą różnych urządzeń. Wykorzystanie lasera frakcyjnego – trwałe
usuwanie przebarwień skóry, zmarszczek, blizn bez skalpela”.
Współorganizator: „Dom Lekarza” w Katowicach
Zapisy przyjmuje Dom Lekarza (32) 258 54 15, 515 08 68 09;  Śląska Izba Lekarska (32) 203 65 47 w. 321

Wykłady: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych według aktualnych wytycznych”
Terminy: 20 września 2010 r. (poniedziałek), 21 września (wtorek), godz. 1600

Odpłatność: Koszt 50 zł, wpłaty należy dokonywać na konto: 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 (z dopiskiem: resuscytacja)
Dodatkowe informacje:   Uczestników obowiązuje udział w obydwu dniach wykładów. Po zakończeniu wykładów uczestnicy podzieleni

zostaną na grupy warsztatowe do nauki resuscytacji z zastosowaniem manekinów ćwiczeniowych. Terminy spotkań
warsztatowych podane zostaną 20 września. Każdy z uczestników wykładów weźmie udział w jednym spotkaniu
warsztatowym. 
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie przelewu. Liczba
miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność złoszeń.
Czas trwania wykładów 2x4 godziny dydaktyczne. Czas trwania zajęć warsztatowych – 6 godzin dydaktycznych. 

Powyższe zdarzenia szkoleniowe odbędą się w salach wykładowych Śląskiej Izby Lekarskiej 
w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.

Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r.
w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy 

i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie

www.izba-lekarska.org.pl w zakładce Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów na adres:
kursy@izba-lekarska.org.pl; lub telefonicznie pod numerem telefonu (32)  203 65 47/8 wew. 321.
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KOMUNIKATY

Uprzej mie in for mu ję, że w ro ku 2010 obo wią zu je na dal uchwa -
ła nr 8/08/V Na czel nej Ra dy Le kar skiej z dnia
4 kwiet nia 2008 ro ku w spra wie wy so ko ści skład ki człon kow skiej,
któ ra we szła w ży cie w paź dzier ni ku 2008.

Obec nie skład ka człon kow ska wy no si:
1. le karz i le karz den ty sta, czło nek izby le kar skiej fi gu ru ją cy w re -
je strze ŚIL:

• wy ko nu ją cy za wód le ka rza i le ka rza den ty sty: 40 zł
• uzy sku ją cy przy cho dy z in nych źró deł (nie pra cu ją cy w za wo -

dzie, ale po sia da ją cy PWZ): 40 zł
2. le karz i le karz den ty sta, czło nek izby le kar skiej fi gu ru ją cy w ewi -

den cji: 40 zł
3. le karz i le karz den ty sta, czło nek izby le kar skiej, któ re mu za wie -

szo no pra wo wy ko ny wa nia za wo du: 40 zł
4. le karz i le karz den ty sta sta ży sta, czło nek izby le kar skiej: 10 zł
5. le karz i le karz den ty sta eme ryt w ro zu mie niu prze pi sów
o eme ry tu rach i ren tach, czło nek izby le kar skiej:
• wy ko nu ją cy za wód le ka rza i le ka rza den ty sty: któ ry nie ukoń czył 60

lat w przy pad ku ko bie ty lub 65 lat w przy pad ku męż czy zny: 40 zł
• wy ko nu ją cy za wód le ka rza i le ka rza den ty sty: któ ry ukoń czył 60

lat – ko bie ta i 65 – lat męż czy zna, i je go przy cho dy prze kra -
cza ją przy chód le ka rza sta ży sty po za świad cze niem eme ry tal -
nym: 40 zł

• wy ko nu ją cy za wód le ka rza i le ka rza den ty sty: któ ry ukoń czył 60
lat – ko bie ta i 65 – lat męż czy zna i je śli nie osią ga rocz ne go przy -
cho du prze kra cza ją ce go rocz ny przy chód le ka rza sta ży sty
(usta lo ne go przez mi ni stra zdro wia), to na je go pi sem ny wnio -
sek wraz z oświad cze niem o wy so ko ści przy cho dów (ob ni że nie
skład ki na stę pu je Uchwa łą Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to -
wi cach): 10 zł

Za rów no w ro ku 2009 jak i 2010 przy chód le ka rza sta ży sty
wy no si 24 084 zł (tj. 2 007 zł mie sięcz nie).

6. le karz i le karz den ty sta ren ci sta w ro zu mie niu prze pi sów o eme -
ry tu rach i ren tach: 10 zł (na pi sem ny wnio sek Uchwa ła Okrę go -
wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach)

Zwol nie ni z obo wiąz ku opła ca nia skład ki człon kow skiej są le -
ka rze i le ka rze den ty ści:

• bez ro bot ni za re je stro wa ni w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy
(zwol nie ni na pi sem ny wnio sek wraz z oświad cze niem o wy so -
ko ści przy cho dów uchwa łą Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to -
wi cach)

• eme ry ci i ren ci ści, któ rzy za prze sta li wy ko ny wa nia za wo du le -

ka rza i le ka rza den ty sty (zwol nie ni na pi sem ny wnio sek wraz

z oświad cze niem o wy so ko ści przy cho dów uchwa łą Okrę go wej

Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach).

Le ka rze pro wa dzą cy dzia łal ność go spo dar czą ma ją pra wo za -

li czyć skład kę do kosz tów uzy ska nia przy cho dów.

Jed no cze śnie in for mu je my, iż nie ule ga ją zmia nie nu me ry kont

in dy wi du al nych przy ję te do ewi den cjo no wa nia skła dek człon kow -

skich od 1 stycz nia 2008 r.

Skład ka człon kow ska za da ny mie siąc win na wpły nąć do koń -

ca da ne go mie sią ca, od za le głych skła dek człon kow skich na li cza -

ne są od set ki usta wo we.

Zmia ny ma ją ce wpływ na wy so kość skład ki człon kow skiej na -

le ży nie zwłocz nie zgła szać w izbie le kar skiej, gdyż skut ku ją one

od pierw sze go dnia mie sią ca na stę pu ją ce go po mie sią cu, w któ -

rym Okrę go wa Ra da Le kar ska pod ję ła uchwa łę do ty czą cą zmia -

ny wy so ko ści skład ki, na pod sta wie wnio sku le ka rza.

Rów nież istot ne jest zgła sza nie po niż szych in for ma cji:

• o prze nie sie niu się na ob szar dzia ła nia in nej izby

• zmia nie za miesz ka nia lub pro wa dze nia dzia łal no ści in dy wi du -

al nej prak ty ki le kar skiej

• zmia nie miej sca za trud nie nia

• utra cie do ku men tu upraw nia ją ce go do wy ko ny wa nia za wo du

• uzy ska niu spe cja li za cji, stop nia na uko we go lub ty tu łu na uko we go

• zmia nie na zwi ska

• u zy ska niu lub utra cie oby wa tel stwa pol skie go

• przej ścia na eme ry tu rę lub ren tę

• za re je stro wa niu w Urzę dzie Pra cy

• prze by wa niu na urlo pie wy cho waw czym

Je rzy Rdes
Skarb nik Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach

● SKŁADKI



Wnio sek do okrę go wej ra dy le kar skiej o przy zna nie ogra ni czo -
ne go pra wa wy ko ny wa nia za wo du w ce lu od by cia sta żu po dy plo -
mo we go mu szą zło żyć:
• ab sol wen ci, któ rzy uzy ska li ty tuł za wo do wy le ka rza lub le ka rza

den ty sty na pol skiej wyż szej uczel ni me dycz nej, lub jej za gra -
nicz nym od po wied ni ku

• le ka rze i le ka rze den ty ści, któ rzy uzy ska li pra wo wy ko ny wa nia
za wo du w in nym pań stwie i wy ko ny wa li swój za wód za gra ni cą,
a do tych czas nie uzy ska li pra wa wy ko ny wa nia za wo du na ob sza -
rze RP / chcą cych od być staż po dy plo mo wy lub uzy skać uzna -
nie sta żu od by te go za gra ni cą i zło żyć eg za min pań stwo wy koń -
czą cy staż po dy plo mo wy (LEP)

Wnio sek do okrę go wej ra dy le kar skiej o przy zna nie pra wa wy -
ko ny wa nia za wo du mu szą zło żyć:
• le ka rze i le ka rze den ty ści po sia da ją cy ogra ni czo ne pra wo wy -

ko ny wa nia za wo du, któ rzy zda li eg za min pań stwo wy koń czą cy
staż po dy plo mo wy (LEP)

Pra wo wy ko ny wa nia za wo du okrę go wa ra da le kar ska przy zna je:
a) na czas okre ślo ny w ce lu od by cia szko le nia po dy plo mo we go lub

uzy ska nia stop nia na uko we go
b) na czas okre ślo ny lub na sta łe w ce lu pod ję cia pra cy za rob ko wej

Wnio sek do okrę go wej ra dy le kar skiej o po now ne przy zna nie
pra wa wy ko ny wa nia za wo du na czas okre ślo ny lub na sta łe mu szą
zło żyć: 
• le ka rze i le ka rze den ty ści, któ rzy otrzy ma li pra wo wy ko ny wa nia

za wo du na czas okre ślo ny i za mie rza ją na dal wy ko ny wać za wód
na ob sza rze RP po upły wie cza su na ja ki pra wo zo sta ło przy -
zna ne

Po now ne pra wo wy ko ny wa nia za wo du okrę go wa ra da le kar ska
przy zna je:
a) na czas okre ślo ny w ce lu od by cia szko le nia po dy plo mo we go lub

uzy ska nia stop nia na uko we go
b) na czas okre ślo ny lub na sta łe w ce lu pod ję cia pra cy za rob ko -
wej

Do dat ko we in for ma cje oraz wy ka zy nie zbęd nych do ku men tów
dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów cu dzo ziem ców nie po sia da ją cych
oby wa tel stwa pol skie go, a chcą cych wy ko ny wać za wód na te re nie
RP moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej Ślą skiej Izby Le kar skiej
www.izba -le kar ska.org.pl. lub uzy skać w Dzia le Ewi den cji Le ka rzy
i wy da wa nia PWZ ŚIL pod nu me rem te le fo nu (32) 203-65-47/48
wew. 300

● PRAWO DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW CUDZOZIEMCÓW NIE POSIADAJĄCYCH
OBYWATELSTWA POLSKIEGO, KTÓRZY CHCĄ WYKONYWAĆ ZAWÓD NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

Zgod nie z uchwa łą Na czel nej Ra dy Le kar skiej
nr 110/05/IV z dnia 16 wrze śnia 2005 r. w tre ści pie cząt ki le kar -
skiej wy róż nia się tzw. ele men ty ob li ga to ryj ne oraz ele men ty fa kul -
ta tyw ne.

Ele men ty ob li ga to ryj ne czy li te, któ re mu szą zna leźć się w tre -
ści pie cząt ki to:

1) imię i na zwi sko,
2) ty tuł za wo do wy, tj. „le karz” („lek.”) al bo „le karz den ty sta”

(„lek. dent.”),
3) nu mer pra wa wy ko ny wa nia za wo du,
4) po sia da ne spe cja li za cje, zgod nie z brzmie niem okre ślo nym

w dy plo mie lub za świad cze niu, po twier dza ją cym ich 
uzy ska nie

Ele men ty fa kul ta tyw ne czy li te, któ rych umiesz cze nie w tre ści
pie cząt ki za le ży od wo li le ka rza to:

1) ty tuł i sto pień na uko wy,
2) umie jęt no ści z za kre su węż szych dzie dzin me dy cy ny lub

udzie la nia okre ślo nych świad czeń zdro wot nych, o któ rych
mo wa w prze pi sach wy da nych na pod sta wie art. 17 ust. 2
usta wy z dnia 5 grud nia 1996 r. o za wo dach le ka rza i le -
ka rza den ty sty, zgod nie z brzmie niem okre ślo nym w świa -
dec twie po twier dza ją cym po sia da nie tych umie jęt no ści,

3) nu mer umo wy z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia upo waż -
nia ją cej le ka rza do wy sta wia nia re cept,

4) nu mer te le fo nu,
5) ad res.

Jed no cze śnie in for mu je my, że uży wa nie pie czą tek, z któ rych
tre ści wy ni ka, że le karz peł ni funk cję bie głe go są do we go, mo że mieć
miej sce tyl ko na po trze by po stę po wa nia są do we go.

– z ele men ta mi ob li ga to ryj ny mi:

lek. Jan Ko wal ski
spe cja li sta cho rób we wnętrz nych
z bo ku: 123456789

lek. dent. Jan No wak
spe cja li sta pro te tyk
z bo ku: 123456789 

– z ele men ta mi fa kul ta tyw ny mi:

dr n. med. Jan Ko wal ski
spe cja li sta cho rób we wnętrz nych
+ umie jęt ność z za kre su węż szych dzie dzin
12-00000000 00
tel. 600-000-00
ul. Izbo wa 6, 40-000 Ka to wi ce
z bo ku: 123456789
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BADANIA CBOS

Wlu tym CBOS przed sta wił opi nię
na te mat: ja ka jest kon dy cja
służ by zdro wia i jak obec nie

funk cjo nu je w po rów na niu z ro kiem ubie -
głym. Wy ni ki ba dań po ka zu ją, z ja kich
świad czeń zdro wot nych Po la cy ko rzy sta li naj -
czę ściej i jak oce nia ją stan opie ki zdro wot -
nej oraz czy ma ją za ufa nie do le ka rzy.

W naj więk szym stop niu ufa ją le ka rzom
eme ry ci i ren ci ści. Dość du że za ufa nie de -
kla ru ją oso by mło de i Po la cy o naj wyż szych
do cho dach. Tyl ko 4 % Po la ków ma bar dzo
ma łe za ufa nie do le ka rza, a 21% dość ma -
łe. Od ubie głe go ro ku uf ność do le ka rzy nie -
znacz nie zma la ła. W gru pie bar dzo du że -
go za ufa nia z 15 do 13%, a w gru pie dość
du że go za ufa nia z 59 do 57%.

Na tle za ufa nia do le ka rzy sto su nek Po la -
ków do sys te mu opie ki zdro wot nej jest znacz -
nie gor szy. Ogól na oce na sta nu opie ki zdro -
wot nej jest zła. Tyl ko 22% Po la ków de kla ru je
za do wo le nie, a 75% Po la ków jest nie za do wo -
lo na z te go, jak funk cjo nu je w Pol sce opie ka
zdro wot na. W tym 36 % sta no wią oso by zde -
cy do wa nie nie za do wo lo ne. Do naj bar dziej 

Wysoki poziom zaufania
● JAK POLACY OCENIAJĄ LEKARZY I SŁUŻBĘ ZDROWIA?

nie za do wo lo nych na le żą ba da ni ko rzy sta ją cy wy łącz nie z usług pry wat nych (87%). Mniej nie -
za do wo lo nych (68%) z funk cjo no wa nia opie ki zdro wot nej jest w gru pie ko rzy sta ją cych wy łącz -
nie z usług w ra mach ubez pie cze nia zdro wot ne go. Na le ży pod kre ślić, ze ba da nia CBOS wska -
zu ją, że 73% nie za do wo lo nych z sys te mu opie ki zdro wot nej nie ko rzy sta ła z usług zdro wot nych.
Za le d wie 7% osób ko rzy sta ją cych z usług pry wat nych jest za do wo lo na z funk cjo no wa nia opie -
ki zdro wot nej. Czte ro krot nie więk sza (28%) jest gru pa osób za do wo lo nych ko rzy sta ją cych z usług
tyl ko w ra mach ubez pie cze nia zdro wot ne go.

23% osób od wie dzi ło pla ców ki me dycz ne co naj mniej dzie sięć ra zy, po nad jed na pią ta
(21%) od wie dzi ła sko rzy sta ła od 2 do 3 po rad. Je dy nie co dzie sią ty an kie to wa ny był u le ka -
rza je den raz. Z po rad le kar skich naj czę ściej ko rzy sta li ren ci ści i oso by w wie ku po nad 65 lat.
Aż 80 go spo dyń do mo wych by ło u le ka rza co naj mniej dzie sięć ra zy (naj czę ściej wi zy ty spo -
wo do wa ne cho ro ba mi dzie ci). Na usłu gi me dycz ne jest co raz więk sze za po trze bo wa nie.

17 % ba da nych le czo nych był w wa run kach szpi tal nych. W 2009 ro ku zwięk szy ła się
z 2 do 4 % gru pa osób ko rzy sta ją cych czę sto ze świad czeń szpi tal nych.

Je ste śmy sta rze ją cym się spo łe czeń stwem, co raz le piej wy edu ko wa nym, ze wzra sta ją -
cą świa do mo ścią swo ich praw. Czę ściej chce my ko rzy stać z po mo cy le ka rzy. Ze sta ty styk
w 2007 ro ku po da wa nych przez OECD wy ni ka, że Niem cy na usłu gi me dycz ne wy da ją na każ -
de go oby wa te la 3,6 tys. do la rów i na rze ka ją, że to za ma ło. Po la cy prze zna cza ją na to pra -
wie czte ro krot nie mniej, bo 1 tys. do la rów, a mi mo te go utrzy mu je się wy so ki po ziom za -
ufa nia Po la ków do le ka rzy.

oprac. Woj ciech Ma rqu ardt

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska 
w Toruniu i Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych

mają zaszczyt zaprosić Państwa na

VII Światowy Kongres Polonii Medycznej
który odbędzie się w Toruniu, w dniach

24-26 czerwca 2010 roku.
Tematem Kongresu będzie:

„MEDYCYNA XXI WIEKU – możliwości i zagrożenia”.

Po uroczystej inauguracji zaplanowano wykład gościa specjalnego Kongresu 
prof. Marii Siemionow – wykład pt. „Całkowity przeszczep twarzy – marzenie 

i rzeczywistość”.
Więcej informacji na stronie: www.kongrespoloniimedycznej.org.pl

Uczestnikom Kongresu przysługuje 20 punktów edukacyjnych

W 2009 ro ku z po rad le kar skich nie ko rzy sta ło za le d wie 20% do ro słych Po la ków – po dał
w lu tym te go ro ku CBOS. Co czwar ty Po lak był u le ka rza od czte rech do dzie wię ciu ra zy.

Zde cy do wa na więk szość ba da nych
(70%) przez CBOS Po la ków de kla ru je 
za ufa nie do le ka rzy, u któ rych się le czy,
w tym 13% ma do nich bar dzo du że 
za ufa nie.

Wy dat ki NFZ na le cze nie od 2004 do 2009 ro ku nie mal się po dwo iły – z 30,5 mld zł
do 56,3 mld zł, a sy tu acja w opie ce zdro wot nej jest na dal nie do bra.



Z życia 
Oddziału Śląskiego
Wi tam jak zwy kle bar dzo ser decz nie. Mam przy go to wa nych na dziś wie le te ma -

tów do po ru sze nia, lecz prze ło żę je na kwie cień. A po wód jest je den. Na sze
mar co we ze bra nie ple nar ne na Paw licz ka. Tra dy cyj nie ze bra li śmy się 20 mar -

ca. Jak zwy kle w kom ple cie – sa la peł na.
Roz po czę ło się moc nym ak cen tem. Wy kła dem na te mat no wych roz wią zań w zwal cza -

niu nad wraż -
li wo ści zę bi -
ny. Wy kład
pro wa dzi ła
pro fe sor Ma -
ria Miel nik -
–Błasz czak
z Uni wer sy -
te tu Me dycz -
ne go w Lu bli -
nie. Omó wi ła
p r z y  c z y  n y
po wsta wa nia
nad wraż li wo -
ści, kon se -
kwen cje nie

le czo nej, a tak że ma te ria ły naj now szej ge ne ra cji uży wa ne do le cze nia, a przede wszyst kim
pro fi lak ty ki, tej przy krej przy pa dło ści. Wy kład
po trzeb ny każ de mu, nie tyl ko le ka rzo wi,
prze cież do ty czy wie lu pa cjen tów zgła sza ją -
cych się do nas po po ra dę, a i nas sa mych też.

Po wy kła dzie jed na ze zna nych na Ślą sku
hur tow ni sto ma to lo gicz nych przed sta wi ła
nam zna ne na co dzień ma te ria ły wy ci sko we,
a jed nak nie co zmie nio ne i ła twiej sze w uży -
ciu. Do dam jesz cze od sie bie, że nie co tań -
sze niż u kon ku ren cji. War to by ło po słu chać.
Z pew no ścią w nie jed nym ga bi ne cie po tym
wy kła dzie bę dzie ta ma sa wy ko rzy sty wa na.

Dru ga część na sze go mar co we go
spo tka nia po świę co na zo sta ła 80
uro dzi nom wspa nia łe go i do stoj ne -

go Ju bi la ta Profesora Leszka Illewicza. Uro dził
się 15 mar ca 1930 ro ku we Lwo wie. Tam też
ukoń czył szko łę po wszech ną. Los tak po kie -
ro wał Je go ży ciem, że wraz z ro dzi ca mi
i star szą sio strą zmu szo ny był opu ścić uko cha -
ny Lwów i udać się na tu łacz kę w nie zna ne.
Z ca łą pew no ścią mu sia ło to od ci snąć pięt no
na chłop cu, któ ry do pie ro co ukoń czył pięt -
na sty rok ży cia. Exo dus lud no ści pol skiej
w 1945 ro ku, zwa ny ów cze śnie nie wie dzieć
dla cze go re pa tria cją, przy spie szył do ra sta nie

tych mło dych, wy pę dzo nych z ich wła -
snych do mów lu dzi. Po przy jeź dzie do „no -
wej” Pol ski ro dzi na w kom ple cie osia dła
w Za brzu. Roz po czy na w tym mie ście na -
ukę w szko le śred niej, a jak się póź niej oka -
zu je zwią zał z nim ca łe swo je ży cie. 

Po ukoń cze niu li ceum zo sta je przy ję ty
w po czet stu den tów do pie ro co po wsta łej
Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej. Już w cza sie
stu diów zo sta je asy sten tem w Za kła dzie Sto -
ma to lo gii Za cho waw czej. Na tu ral ną ko le ją
rze czy, po ukoń cze niu stu diów do sta je pro -
po zy cję pra cy w Za kła dzie. Pra cu je pod kie -
run kiem lu dzi, któ rzy two rzy li Od dział Sto -
ma to lo gicz ny. Pierw szy to dr Adolf Erb, na -
stęp nie doc. Wła dy sław Za lew ski. Pnie się
po szcze blach ka rie ry na uko wej. Po przej -
ściu doc. Za lew skie go na eme ry tu rę otrzy -
mu je pro po zy cję ob ję cia kie row nic twa Ka -
te dry i Za kła du Sto ma to lo gii Za cho waw czej.
Po osią gnię ciu wie ku eme ry tal ne go po zo sta -
je na dal w Za kła dzie ja ko Ku ra tor. Na eme -
ry tu rę prze cho dzi kil ka lat póź niej. Okre śle -
nie „prze cho dzi na eme ry tu rę” nie pa su je
jed nak w ża den spo sób do Je go oso by.
Po dzień dzi siej szy opie ku je się mło dy mi
ludź mi wcho dzą cy mi na dro gę pra cy na uko -
wej. Z wiel ką przy jem no ścią prze ka zu je im

Prezydent PTS doc Bartłomiej Loster wręcza prof. Illewiczowi najwyższe odznaczenie PTS

TOWARZYSTWA NAUKOWE

Tem pus ir ra pa ra bi le fu git 

– czas bez pow rot nie ucie ka…

Pięć dzie siąt pięć lat te mu bę dąc stu den -
tem, na bo isku pił kar skim ze tkną łem się z mło -
dym le ka rzem sto ma to lo giem, ab sol wen -
tem na szej uko cha nej Al ma Ma ter. Dzi siaj
wiem, że je steś jed nym z naj wy bit niej szych
w hi sto rii na szej uczel ni. Ża ło wać na le ży, ach
jak ża ło wać, że nie co ro ku choć je den ta ki
ab sol went opusz czał by mu ry na sze go uni wer -
sy te tu, nie mie li by śmy obec nie żad ne go
pro ble mu z kra jo wym, eu ro pej skim i świa to -
wym ran kin giem wyż szych uczel ni.

Dzię ku je my Ci Dro gi Ko cha ny Pro fe so -
rze, że masz od wa gę być mą drym, dzię ku -
je my za Two ją wie dzę, któ rą prze ka zy wa łeś
swo im uczniom.

Ży czy my To bie Dro gi Ju bi la cie, ale i so -
bie, aby za te 20 lat móc cie szyć się Two im 100-
le ciem, by ła by to wspa nia ła ła ska Stwór cy, ale i ol brzy mi suk ces na szej ślą skiej me dy cy ny.

Ad Mul tos an nos i naj wyż sze uzna nie!

Zy ga Waw rzy nek

Sto wa rzy sze nie Wy cho wan ków ŚAM

Dr Wawrzynek gratuluje Jubilatowi
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ogrom ną wie dzę, któ rą po siadł przez po -
nad 50 lat pra cy za wo do wej.

W owym cza sie wy kształ cił kil ka ty się -
cy stu den tów. Na uczył nas jak że od po wie -
dzial nej i trud nej sztu ki za wo du. Po ka zał jak
za wód ten wy ko ny wać z god no ścią i od da -
niem.

Ale to nie wszyst ko. Wy cho wał rów nież
ce nio ną po wszech nie eli tę te go za wo du.
Opie ko wał się wie lo ma le ka rza mi w trak cie
spe cja li za cji. Był opie ku nem naj więk szej
w Pol sce ilo ści prze wo dów dok tor skich, na -
stęp nie ich pro mo to rem. Wie lo krot nie re cen -
zen tem prac. Pro mo wał sa mo dziel nych pra -

UWAGA LEKARZE BIEGLI SĄDOWI!

Zapraszamy na spotkanie biegłych sądowych

11 maja 2010 roku o godz. 1400

do Domu Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a 

Problematyka opiniowania i wynagradzania
1. Najważniejsze poblemy biegłych sądowych w zakresie orzekania i

wynagradzania 
–   dr Jacek Kozakiewicz, dr Ryszard Szozda

(podejmowane inicjatywy legislacyjne samorządu lekarskiego w ostatnich latach)
2. Sprawozdanie z II Regionalnego Kongresu Biegłych Sądowych w Częstochowie

– dr Ryszard Szozda
3. Projekt powołania zespołu biegłych sądowych Okręgowej Rady Lekarskiej 

– dr Jacek Kozakiewicz, dr Ryszard Szozda
4. Sprawy różne - dyskusja

dr n. med. Ryszard Szozda

cow ni ków na uki. Re -
cen zo wał wie le prac
ha bi li ta cyj nych. Oni
to wła śnie kon ty nu ują
Je go dro gę za wo do -
wą. Wie lo kroć pro szą
o ra dę, pod po wia da -
ją nie jed no krot nie no -
we po my sły. I są
z Nim ca ły czas peł -
ni wdzięcz no ści
i z wiel kim od da niem. 

Na tych ła mach
chcę w imie niu ca łej

spo łecz no ści le kar skiej ży czyć Pa nu, Pa nie Pro fe so rze dal szych stu
lat, za wsze te go sa me go fi lu ter ne go uśmie chu, wspa nia łe go sa mo -
po czu cia, któ re szczę śli wie ani na krok Pa na nie opusz cza, w dal -
szym cią gu tej życz li wo ści dla lu dzi i zdro wia, zdro wia i jesz cze raz
zdro wia. Żyj nam Pa nie Pro fe so rze dłu go i szczę śli wie! 

Wszyst kim chęt nym przy po mi nam, iż w dniach 9 i 10 kwiet nia
obę dzie się po raz ko lej ny Wio sen na Wy jaz do wa Kon fe ren cja Na -
uko wo -Szko le nio wa Od dzia łu Ślą skie go PTS w Ustro niu. Wszyst -
kich chęt nych i za in te re so wa nych ser decz nie za pra sza my!

j. rauch

Sto lat na stojąco

Podziękowania od Pana Profesora dla wszystkich zebranych

OGŁOSZENIE



DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

Po trze ba, by „czy nić coś dla zdro wia” wy da je się być jed nym z dyk ta tów ludz kie go
po stę po wa nia, któ ry trud no jed no znacz nie za wie sić na kla sycz nej pi ra mi dzie po trzeb
Abra ha ma Ma slo wa (mu siał by roz cią gać się gdzieś po mię dzy po trze bą bez pie czeń -

stwa, a sa mo re ali za cji). Nie mniej, in tu icyj nie wie my, że im pe ra tyw ak tyw ne go dzia ła nia w tym
kie run ku jest w nas głę bo ko za ko rze nio ny. Pa ra doks po le ga na tym, że im bar dziej ir ra cjo -
nal ne to dzia ła nie, tym atrak cyj niej sze i słusz niej sze na po zór… Cóż. Pro ściej pod dać się
ma gicz nym wręcz ob rząd kom czy ry tu ałom, zwłasz cza po par tym przez sza cow ny au to ry -
tet, niż wieść ży wot zgod ny z pro sty mi, nud ny mi za sa da mi (nie wy szu ka na die ta, umiar w używ -
kach, ruch i spo kój du cha…). Prze ko nu je nas o tym ko me dia „Dro ga do Wel lvil le”, któ rą
wy świe tli my 14 kwiet nia. Czy ni to w spo sób lek ko straw ny, gwa ran tu jąc nie złą por cję ekra -
no wej roz ryw ki. Nie po zba wio na jest przy tym wa lo rów edu ka cyj nych. Au ten tycz na po stać
Joh na Ha rveya Kel log ga, wy na laz cy płat ków śnia da nio wych i dy rek to ra mod ne go na prze -
ło mie XIX i XX wie ku sa na to rium, uka za na jest z za cho wa niem du cha epo ki – i je dy nie nie -
znacz nie prze ry so wa na. Je śli chce cie się gnąć po cząt ków hi sto rii, za spra wą któ rej co ra no
za le wa cie mle kiem mi skę „Corn fla kes”, za pra sza my do DKF…

WE RO NI KA W KRA INIE CZA RÓW, CZY LI PRZE PRA WA PRZEZ LU STRO ŚMIER CI

Czy zna cie, dro dzy Pań stwo, twór czość bra zy lij skie go pi sa rza Pau lo Co el ho? To jed -
na z bar dziej kon tro wer syj nych po -
sta ci współ cze snej li te ra tu ry. Uwiel -
bia na przez rze sze naj czę ściej mło -
dych, eg zal to wa nych czy tel ni czek,
ale ma ją ca tak że zwo len ni ków w krę -
gach in te li gen cji. Je go po wieść „Al -
che mik” uzna na zo sta ła przez au -
to rów Księ gi Re kor dów Gu in nes sa
za naj chęt niej tłu ma czo ną na świe -
cie po wieść ży ją ce go au to ra (67 ję -
zy ków) i jest jed ną z naj chęt niej ku -
po wa nych ksią żek świa ta (sprze da -
no jej po nad 65 mi lio nów eg zem -
pla rzy!). Im po nu ją ce, praw da?
Z dru giej stro ny, Co el ho sze ro ko
kry ty ko wa ny jest za two rze nie „li te -
rac kie go tom ba ku”. 

Po dob nie bo wiem jak ów stop mie dzi z cyn kiem oszu ku je nasz wzrok uda jąc zło to, do -
ro bek Bra zy lij czy ka za wie ra spo rą do zę ba na łu, opa ko wa ną w blichtr głę bo kich, ży cio wych
prawd. Mu szę Pań stwa uprze dzić, że spo ro tru izmów prze nik nę ło tak że do fil mu, sta no -
wią ce go ada pta cję in nej je go po wie ści – „We ro ni ka po sta na wia umrzeć”, na któ ry za pra -
sza my 12 ma ja. W isto cie, fa bu ła jest dość sztam po wa: oto 28-let nia We ro ni ka, po sia da -
ją ca wie le nie do ce nio nych przez nią atu tów – do brze płat ną pra cę, uro dę i zdro wie, po -
pa da w de pre sję. Czy usta bi li zo wa ne, lecz sa mot ne ży cie, ja wi jej się na ty le mdłym, że nie -
war tym kon ty nu acji? Tak za ry so wa ny mo tyw sa mo bój stwa nie prze ko nu je, ale nie ste ty – wię -
cej uza sad nień w fil mie nie znaj dzie my. Do brze to, czy źle? Z jed nej stro ny, ma my wra że -
nie spły ce nia psy cho lo gii bo ha ter ki aż do po zio mu „pa pie ro wej wy ci nan ki”; z dru giej – wy -
dy ma to ża giel na szej wy obraź ni, pod bu do wa nej ży cio wym do świad cze niem. Po wo łu jąc się
na zna ne nam hi sto rie, mo że my spró bo wać „wi dzieć mię dzy klat ka mi fil mu”, tak jak czy -
ta my mię dzy wier sza mi książ ki… Ale We ro ni ka po peł nia fu szer kę – tar gnię cie się na ży cie
skut ku je dwu ty go dnio wą śpiącz ką. Do świa do mo ści wra ca w pry wat nej kli ni ce psy chia trycz -

Niekonwencjonalni szafarze zdrowia
nej pro wa dzo nej przez sto su ją ce go nie kon -
wen cjo nal ne me to dy le cze nia dok to ra Bla -
ke’a. Tu prze cho dzi me ta mor fo zę; bu dzą się
w niej emo cje, cie ka wość, głód ży cia. Ka ta -
li za to rem tej prze mia ny zo sta je in ny pen sjo -
na riusz za kła du – Edward, któ ry po spo wo -
do wa niu tra gicz ne go wy pad ku sa mo cho do -
we go prze stał mó wić. Ja kie za dzia ła ły me -
cha ni zmy, któ re z try bów oso bo wo ści We -
ro ni ki wy bu dzi ły się z le tar gu o wie le dłuż -
sze go niż wspo mnia ne dwa ty go dnie? 
Po now nie ska za ni je ste śmy na do my sły. Ale
raz jesz cze – bro dze nie w hi po te zach mo -
że oka zać się ro dza jem de tek ty wi stycz nej
przy go dy…

Po za umiar ko wa nie do zu ją cą na pię cie
głów ną osią fa bu ły, są w fil mie ukry te
„smacz ki”, któ rych od kry wa nie do star czyć
mo że spo ro fraj dy. Bo daj naj cie kaw szy
z nich to wą tek kie ru ją ce go kli ni ką le ka rza,
któ ry na po zór bez gra nicz nie po świę ca się
pra cy, re zy gnu jąc z pry wat ne go ży cia. Czy
je go dzia ła nia po dyk to wa ne są szla chet no -
ścią, czy ra czej nie od par tą po trze bą ma ni -
pu la cji? Ja kie de mo ny uwię ził w so bie ten
czło wiek, sam sie bie in ter nu jąc w azy lu 
kli ni ki?

Re ży ser ka fil mu, Emi ly Young, jest ab -
sol went ką łódz kiej „fil mów ki”. W jed nym
z wy wia dów stwier dzi ła: „W pol skiej szko -
le fil mo wej fa scy no wa ła mnie umie jęt ność
mó wie nia wię cej za po mo cą ob ra zów, niż
słów”. To pięt no wy raź nie da je się za uwa -
żyć – wie le ujęć na le ży za kwa li fi ko wać
do ar ty stycz no -es te tycz nych, po dob nie jak
wy ko rzy sta nie mu zy ki. Mó wi się, że Emi ly
„świet nie od ro bi ła lek cję z Kie ślow skie go”,
wręcz na śla du jąc je go styl. Znów py ta nie: wa -
da to, czy za le ta? Są dzę, że war to się gnąć
sa me mu po od po wiedź.

Woj ciech  Bed nar ski

P. S. Wszel kie za py ta nia i uwa gi
do ty czą ce Dys ku syj ne go Klu bu

Fil mo we go pro szę kie ro wać
na ad res: ciech@mp.pl

Sta łym miej scem spo tkań po zo -
sta je Dom Le ka rza, a sta łą 

go dzi ną – dzie więt na sta.

● SPOTKANIE CZTERDZIESTE DRUGIE
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„Na zawody zawsze jeździmy razem”
Wwol nych chwi lach słu cha ją mu -

zy ki, głów nie pol skie go i skan -
dy naw skie go jaz zu. Bar dzo lu -

bią cho dzić na kon cer ty, tak że roc ko we. Ale
ich naj więk szą pa sją po zo sta je sport. Od wie -
lu lat uda je im się łą czyć je go ak tyw ne upra -
wia nie z wy ko ny wa niem za wo du le ka rza.

Dok tor Do ro ta So bel i dr Je rzy So bel zdo -
by wa ją me da le w tur nie jach i mi strzo stwach
le kar skich; ry wa li zu ją za rów no w dys cy pli -
nach spor tów zi mo wych, jak i let nich. Są mał -
żeń stwem. Ona – le karz der ma to log, or dy -
na tor od dzia łu w Wo je wódz kim Szpi ta lu Spe -
cja li stycz nym nr 3 w Ryb ni ku. On – in ter -
ni sta pra cu ją cy w NZOZ -ie w Ra dli nie. 

Je rzy So bel: Spor tem in te re so wa łem się
od „za wsze”. W erze przed kom pu te ro wej
co dzien nie po szko le gra li śmy z ko le ga mi
w pił kę. Po tem w li ceum by łem w re pre zen -
ta cji szko ły w ko szy ków ce i pił ce ręcz nej.
Jesz cze przed stu dia mi gra łem w dru ży nie
pił kar skiej ju nio rów dzi siej szej Od ry Wo dzi -
sław. Na stu diach na le ża łem do sek cji ko szy -
ków ki AZS Ro kit ni ca i uczest ni czy łem w re -
gu lar nych roz gryw kach. W Aka de mic kich Mi -
strzo stwach Pol ski w ko szy ków ce, w ro -
ku 1971 na sza dru ży na, w któ rej gra li m. in.
prof. Ma rek Mo ty ka, prof. Ma rek Rud nic ki
czy zna ny z dzia łal no ści w ślą skim sa mo rzą -
dzie dr Sta ni sław Bo ry sław ski, zdo by ła zło -

ty me dal. Dwa la ta póź niej zdo by li śmy tak że Mi strzo stwo Pol ski Akademii Medycznych w pił -
ce noż nej. By łem bar dzo dum ny, bo zo sta łem kró lem strzel ców te go tur nie ju. Po stu diach
gra łem jesz cze przez kil ka lat w ko szy ków kę – też w dru ży nie Od ry Wo dzi sław – łą cząc
tre nin gi z pra cą za wo do wą.

Do ro ta So bel: Po zna li śmy się z mę żem na stu diach, na wy dzia le le kar skim ŚAM. On, mój
ów cze sny chło pak, wal czył wte dy na bo isku, ja ogra ni cza łam się tyl ko do ki bi co wa nia, cho -

ciaż sa ma też lu bi łam upra wiać sport.
W li ceum gra łam w re pre zen ta cji
szkol nej w siat ków ce, tre no wa łam
też lek ko atle ty kę: skok w dal i bieg
na 100 m w klu bie „Be skid An dry -
chów”.

J. S.: Ra zem z żo ną wspól nie upra -
wia my nar ciar stwo bie go we i nor dic
wal king. Zi mą bie ga my w po bli skim
le sie, od wie dza my tra sy na Ku ba lon -
ce i w Ja ku szy cach, star to wa li śmy też
dwa dzie ścia ra zy w Bie gu Pia stów.
Dwu krot nie zwy cię ży łem w roz gry wa -
nym w je go ra mach Bie gu Me dy ków.

D. S.: Na ostat nich V Zi mo wych
Igrzy skach Le kar skich zdo by li śmy
zło te me da le w bie gach nar ciar skich
na 5 i 10 km sty lem kla sycz nym.

J. S.: Sta ram się „ru szać” pra wie co -
dzien nie, prze zna cza jąc na to mi ni mum go dzi nę. Wbrew po zo rom, przy do brej or ga ni za -
cji dnia moż na zna leźć na to czas. Star tu jąc w za wo dach war to mieć wcze śniej sze przy -
go to wa nie w po szcze gól nych kon ku ren cjach, a nie star to wać, jak to się mó wi „z mar szu”.
To waż ne, bo po zwa la unik nąć kon tu zji.

D. S.: Jeź dzi my rów nież du żo na ro we rach. Je ste śmy współ za ło ży cie la mi Wo dzi sław skie -
go To wa rzy stwa Cy kli stów. Z na szą gru pą or ga ni zu je my raj dy ro we ro we po Pol sce i Eu ro -
pie. Ja nie po tra fię wy go spo da ro wać ty le cza su co mój mąż, ale to wła śnie dzię ki nie mu mo -
bi li zu ję się do bie ga nia na nar tach czy jaz dy na ro we rze. Od kil ku lat uczest ni czy my ra zem
w let nich i zi mo wych Igrzy skach Le kar skich or ga ni zo wa nych w Za ko pa nem przez dok to ra
Mać ka Ja chy mia ka. Mnie uda -
ło się zdo być me da le w bie -
gach na 100 i 400m, mąż
pre fe ru je te nis i pły wa nie.
Dwa ra zy uczest ni czył też
w bie gach ma ra toń skich
w War sza wie i Han no ve rze.

J. S.: Od 1991 ro ku uczest -
ni czy łem w wie lu tur nie jach
te ni sa ziem ne go i Mi strzo -
stwach Pol ski Le ka rzy, wie lo -
krot nie zdo by wa jąc me da le
w sin glu i de blu. Z Mi strzostw
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NOTATKI Z PODRÓŻY 

Świa ta Le ka rzy od by wa ją cych się
w 2005 ro ku w Gdy ni, wró ci łem
z brą zo wym me da lem w de blu,
a z Mal ty w 2006, z dwo ma ty tu -
ła mi con so la tion zdo by ty mi w tur -
nie jach de blo wym i mi xta. Mi mo,
że Do ro ta nie bie rze czyn ne go
udzia łu, na za wo dy za wsze jeź dzi -
my ra zem. Nie daw no zo sta ło to za -
uwa żo ne i do ce nio ne przez or ga -
ni za to rów, któ rzy uho no ro wa li ją
spe cjal ny mi pu cha ra mi za wier ne ki -
bi co wa nie w za wo dach. W tur nie -

jach te ni so wych gra ła tak że na sza cór ka Agniesz ka (le karz der ma to log) rów nież zdo by wa -
jąc me da le. Star to wa li śmy tak że ra zem w Mi strzo stwach Pol ski Le ka rzy w Pły wa niu, gdzie
w su mie uda ło nam się wy wal czyć trzy zło te me da le.

D. S.: Cie szy nas, że w śro do wi sku le kar -
skim za czy na pa no wać mo da na upra wia nie
spor tu, cze go świet nym przy kła dem mo że
być cho ciaż by fakt zna ko mi tej fre kwen cji
na ostat nich let nich Igrzy skach Le kar skich
w Za ko pa nem. Star to wa ło w nich bli sko ty -
siąc za wod ni ków. Ale sport to nie tyl ko spo -
sób na za cho wa nie cia ła i umy słu w do brej
for mie, to rów nież zna ko mi ta oka zja do na -
wią zy wa nia no wych zna jo mo ści. Dzię ki
star tom w róż nych dys cy pli nach i w róż nych
miej scach – ma my wie lu zna jo mych le ka -
rzy – od Bał ty ku po Ta try.

opra c. An na Za do ra-Świ de rek

Ucieczka przed zimą, czyli rowerem przez Nową Zelandię

ru szy li śmy na pierw szy etap tro chę jesz cze
nie swoi, oszo ło mie ni let nim po wie trzem. Był

Gdy na po cząt ku ubie głe go ro ku za kieł ko wał po -
mysł wy pra wy ro we ro wej na No wą Ze lan dię, nie
spo sób by ło prze wi dzieć, że te go rocz na zi ma

bę dzie tak do kucz li wa. Do pie ro w tym ro ku oka za ło się,
że plan „uciecz ki” z kra iny mro zu i śnie gu w świat słoń -
ca i cie płe go mo rza był nad wy raz tra fio ny. 

Ale po ko lei. Wy jazd do No wej Ze lan dii od daw na ko -
ła tał się po mo jej gło wie, choć obiek tyw ne prze słan ki ra -
czej od da la ły je go re ali za cję w bli żej nie okre ślo ną przy -
szłość. Osta tecz nie do pie ro fakt nie uchron nie zbli ża ją -
ce go się koń ca stu diów me go sy na To ma sza, do tych cza -
so we go nie za wod ne go to wa rzy sza ro we ro wych tras,
skło nił mnie do roz po czę cia przy go to wań. Oczy wi ście na -
le ża ło za cząć od wy ty cze nia wstęp nej tra sy i re zer wa cji
lo tu. Wy bór padł na ter min lu to wy (po go da wte dy jest naj -
bar dziej sta bil na), a por tem do ce lo wym by ła sto li ca No -
wej Ze lan dii – Wel ling ton. Bi let cze kał od ma ja 2009,
a sam wy jazd wy da wał się być nie zmier nie od le gły.
Tymczasem czas bie gnie szyb ko i wiel ki mi kro ka mi zbli żał się ter min wy lo tu. Za wsze przy -
go to wu ję się sta rann nie do dłu giej i trud nej tra sy, ale ni gdy do tąd nie jeź dzi łem ro we rem
w zi mie! Już w grud niu roz po czą łem co dzien ne tre nin gi na ro wer ku sta cjo nar nym – ale ja -
koś mi to nie szło. Krę ci łem pe da ła mi w cza sie wie czor nych te le wi zyj nych pro gra mów in -
for ma cyj nych – mo że ich pe sy mi stycz ne tre ści tak na mnie de struk cyj nie dzia ła ły? Nie za -
leż nie od przy czyn bra ku sil nej wo li efekt był mar ny, mo ja wy dol ność ko lar ska by ła sła ba!

48 GO DZIN W PO DRÓ ŻY

Wróć my do sa mej po dró ży; naj pierw trze ba by ło do je chać sa mo cho dem do War sza -
wy, skąd w nie koń czą cym sie lo cie trwa ją cym po nad 30 go dzin przez Lon dyn, Bang kok, Syd -
ney wy lą do wa li śmy w Wel ling ton. Czte ry go dzi ny póź niej by li śmy już na pro mie na Wy spę
Po łu dnio wą, do kąd do tar li śmy już po zmro ku 7 lu te go. Cał ko wi ty czas po dró ży wy niósł
48 go dzin. Gdy do da my fakt róż ni cy cza su wy no szą cej 12 go dzin, moż na so bie wy obra -
zić, że nie by li śmy oka za mi świe żo ści i ener gii. Ra no, po krót kiej i nie spo koj nej no cy 

Prof. dr hab. n. med. Woj ciech Plu skie wicz
na ro we rze jeź dzi „od za wsze”, więk sze tra -
sy za czę ły się w 1997 ro ku, kie dy to w czte -
ry la ta ra zem z sy nem i gru pą przy ja ciół zjeź -
dził Pol skę po łu dnio wą. Po czte rech wy pra -
wach ro we ro wych w Al py przy szła ko lej
na Szko cję i Nor we gię, a ostat nio – No wą 
Ze lan dię. Je den z re por ta ży na pi sa nych dla
„Pro Me di co” opo wia dał też o nar tach
- eks pe dy cji he li kop te rem na nar ty w Al pach.
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NOTATKI Z PODRÓŻY 

Jo sef dro ga sta ła się
co raz trud niej sza,
a pod jaz dy strom -
sze.

RE KOR DO WY

DY STANS DZIEN NY

-130 KM

A czas na glił,
za pla no wa na tra sa
wy no si ła po -
nad 1000 km,
a dys po no wa li śmy
tyl ko 11 dnia mi.
Na jed nym z od cin -
ków po mo gli nam spo tka ni An gli cy, pa ra 60- lat ków. Przy je cha li do No wej Ze lan dii na wie -
le ty go dni z oka zji „okrą głych” uro dzin, by li to do świad cze ni ko la rze i „pod ho lo wa li” nas
zna ko mi cie. Ten etap li czył 120 km i szan se na re ali za cje pla nów ro sły. Dwa na stęp ne dni
wio dły przez trud ne gór skie te re ny, a po go da oka za ła się przy chyl na i po dzi wia li śmy wspa -
nia łe gó ry, lo dow ce, rze ki i je zio ra. Do ma low ni czej miej sco wo ści Wa na ka do tar li śmy na dwa
dni przed lo tem po wrot nym do Wel ling ton już po zmro ku, nę ka ni awa ria mi w po sta ci ze -
rwa ne go łań cu cha i zła ma nej szpry chy. Re kor do wy dzien ny dy stans wy niósł wte dy 130 km.
Ra no cze kał nas przy mu so wy po stój po trzeb ny na na pra wę ro we rów (bar dzo zresz tą po -
trzeb ny, bo sił szyb ko uby wa ło). Ostat nia noc by ła desz czo wa, ra nek nie przy niósł po pra -
wy po go dy, a po po łu dniu mie li śmy lot do Wel ling ton. Co praw da etap nie był dłu gi i miał
li czyć tyl ko 70 km, ale pro wa dził przez naj wyż szą dro go wą prze łęcz No wej Ze lan dii li czą -
cą 1075 m n. p. m. Nie uśmie cha ło nam się pe da ło wa nie w desz czu i już przy mie rza li śmy
się do po dró ży au to bu sem, gdy dość nie ocze ki wa nie po go da się po pra wi ła. Ru szy li śmy w po -
łu dnie za miast pla no wa ne go star tu wcze snym ran kiem, co mia ło nam bar dzo utrud nić za -
da nie.

KTO MÓ WIŁ, ŻE BĘ DZIE ŁA TWO?
Pod jazd oka zał się być dość trud ny, na chy le nie w koń ców ce się ga ło 12%, a zjazd pro -

wa dził po nie po ko ją co stro mej dro dze z na chy le niem się ga ją cym -15%. Nasz pech po le -
gał tak że na tym, że po my li łem go dzi nę od lo tu, a w do li nie do Qu een stown na po tka li śmy
wręcz hu ra ga no wy, prze ciw ny wiatr. Na dro dze o spad ku 2-3% nie da ło „wy krę cić” pręd -
ko ści więk szej niż 10-12 km na go dzi nę! Do ha li lot ni ska wpa dli śmy na 20 mi nut przed od -
lo tem; w za sa dzie nie by ło szans na zła pa nie lo tu, a na stęp ne go dnia cze kał nas prze cież
po wrót z Wel ling ton. Sam nie bar dzo wiem, jak uda ło nam się prze ko nać ob słu gę lot ni ska
na od pra wie nie tak nie zdy scy pli no wa nych pa sa że rów, sły sze li śmy coś o ko niecz no ści prze -
bu ko wa nia lo tu, ale ko niec koń ców za sie dli śmy w sa mo lo cie. Mo że ob słu dze zro bi ło się żal
tak wy czer pa nych ro we rzy stów, al bo na tu ral na przy chyl ność dla tu ry stów ze stro ny No wo -

ze land czy ków wzię ła gó rę nad lo gi ką i zwy kle sto so wa ny mi za sa da -
mi? 

Wie czo rem wy lą do wa li śmy w Wel ling ton, tam otrzy ma li śmy od -
po wied nią por cję desz czu i w pierw szym na po tka nym mo te lu na sza
przy go da z ro we rem w No wej Ze lan dii za koń czy ła się.

LE PIEJ KRÓT KO, NIŻ WCA LE

15% miesz kań ców No wej Ze lan dii sta no wią Ma ory si i na każ dym
kro ku wi dać obec ność ich kul tu ry. Wie le jest nazw miast po cho dze nia
ma ory skie go np. Ho ki ti ka, a nie jed no krot nie spo ty ka się mia now nic two
bę dą ce mie szan ką ję zy ka tu byl ców i an giel skie go np. La ke Te ka po. Po -
go da w No wej Ze lan dii jest zmien na, czę sto wie ją sil ne wia try, a deszcz
nie jest rzad ko scią. Ge ne ral nie nie by ło źle pod tym wzglę dem, ale

to etap roz po znaw czy i li czył za le d -
wie 72 km. Po dró żo wa li śmy wy po sa że ni
w na miot i ca łe nie zbęd ne „oprzy rzą do wa -
nie” cam pin go we, a pierw szy noc leg wy padł
we wspa nia łej do li nie Wa iru. Pu sta oko li ca,
gó ry po obu stro nach do li ny, a w do le szum
rze ki o nie ska zi tel nie czy stej wo dzie. Ra no
nie by ło upa łu, ale od po łu dnia wy szło słoń -
ce, tem pe ra tu ra nie by ła zbyt wy so ka i wy -
no si ła oko ło 23-24 stop nie. Do pie ro wie -
czo rem oka za ło się, że nie do ce ni li śmy mo -
cy słoń ca na po łu dnio wej pół ku li i na sza skó -
ra moc no ucier pia ła! Kre mu z fil trem nie za -
bra li śmy ze so bą – na szczę ście w po nad stu -
ki lo me tro wej do li nie bez żad nych miej sco -
wo ści na tra fi li śmy na ma ły, wiej ski skle pik,
w któ rym za opa trzy li śmy się w krem z fak -
to rem 30.

POL SKA NA KRAŃ CU ŚWIA TA

Po trzech dniach do tar li śmy na za -
chod nie wy brze że, zmie rza jąc w kie run ku
Alp Po łu dnio wych. Na tym od cin ku w mie -
ście Ho ki ti ka spo tka li śmy Po lkę, na uczy ciel -
kę z Bę dzi na, kto ra sa mot nie od wie lu mie -
się cy prze mie rza świat. Po now nie na sze dro -
gi skrzy żo wa ły się w miej sco wo ści Franz Jo -
sef. Przy by li śmy tam po okrop nej no cy, bu -
rza i hu ra ga no wy wiatr tak nad wy rę ży ły nasz
na miot, że wo da wdar ła się do je go wnę trza.
Nie by ło mo wy o noc le gu na cam pin gu i szu -
ka jąc miej sca do spa nia znów spo tka li śmy
pol ską po dróż nicz kę. I był to je dy ny pol ski
ak cent (nie li cząc Po la ka pra cu ją ce go w ho -
te lu w Franz Jo sef, kto ry nie zmier nie zdzi -
wił się na dźwięk pol skiej mo wy). Wcze śnie
ra no po je cha li śmy po dzi wiać wi do ki na ję -
zyk lo dow ca, a po dro dze do tar ła do nas mi -
ła wia do mość o pierw szym me da lu olim pij -
skim Ada ma Ma ły sza. 

Do te go miej sca tra sa by ła dość ła twa,
a pod jaz dy ra czej ła god ne. Do pie ro od Franz

22 PRO MEDICO KWIECIEŃ 2010



chwi la mi mie li śmy
po go do we „nor -
we skie” de ja vu.
Nie mniej tem pe -
ra tu ry by ły dość
wy so kie, co zna -
czą co róż ni No wą
Ze lan dię od Nor -
we gii. No ce jed -
nak by wa ły zim ne,
naj niż sza tem pe -
ra tu ra w na mio cie
wy nio sła 9 stop -
ni Celsjusza,

a jed ne go dnia ran kiem by ło za le d wie 6 stop ni C. No wa Ze lan dia jest gó rzy stym kra jem,
ale ska la trud no ści – wy ra ża na róż ni cą prze wyż szeń w po rów na niu do spo ty ka nej w Al pach
lub Nor we gii – nie by ła zbyt du ża. Na dro gach spo ty ka li śmy ro we rzy stów do słow nie z ca -
łe go świa ta, wszy scy by li w tra sie wie le ty go dni lub mie się cy. Nie zmien nie zdu mie nie, wręcz
nie do wie rza nie bu dził nasz tak krót ki, 11-dnio wy po byt, ale cóż, le piej krót ko niż wca le.

PA RĘ SŁÓW O SZCZE GÓ ŁACH

Sieć cam pin gów nie jest zbyt im po nu ją ca, ale dość du żo jest bez płat nych pól na mio -
to wych wy po sa żo nych w pod sta wo we urzą dze nia. Na sze zdu mie nie bu dził brak ko szy na śmie -
ci na po lach na mio to wych lub par kin gach, co zmu sza ło nas do ich za bie ra nia ze so bą na od -
cin ki nie raz sie ga ją ce 100 km. To ta ki lo kal ny zwy czaj na utrzy my wa nie czy sto ści – każ dy
sprzą ta po so bie.

Pro ble mem, szcze gól nie dla ro we rzy stów
jest bar dzo ma ła licz ba miej sco wo ści, i co
za tym idzie, sieć skle pów. No wa Ze lan dia li -
czy za le d wie czte ry mi lio ny miesz kań ców i to
pew nie jest przy czy ną sła bej sie ci ko mór ko -
wej. Zda rzy ło nam się nie mieć łącz no ści
przez trzy dni, choć do stęp ność do in ter ne -
tu w lo ka lach ga stro no micz nych lub skle pach
by ła świet na, za pa rę zło tych łą czy li śmy się
ze świa tem pra wie co dzien nie. Pro ble mem by -
ło ostre słoń ce, a że nie by ła to tyl ko na sza
bo lącz ka, potwierdziło to doświadczenie na -
po tka ne go Au stra lij czy ka, któ ry mi mo za -
miesz ki wa nia w go rą cej Au stra lii spa lił się nie
mniej, niż my. Ce ny są nie co wyż sze niż w Pol -
sce, cam ping dla dwóch osób plus na miot to
wy da tek rzę du 70-80 zł, noc leg w ra czej
skrom nym mo te lu to wy da tek 120-200 zł.

Oczy wi ście tak krót ki po byt nie dał
nam szan sy na praw dzi we po zna nie te go
pięk ne go kra ju, nie do tar li śmy do Fior dlan -
du, a Wy spa Pół noc na to dla nas ter ra in -
co gni ta. Mo że w przy szło sci uda się nad ro -
bić te za le gło ści?

Woj ciech Plu skie wicz

Śląska Akademia Medyczna 

– Absolwenci rocznika 1960!

(Reforma studiów rocznik 1953-1960)

W związku z odnową dyplomu po 50-ciu latach, 

prosimy absolwentów wydziału lekarskiego

i oddziału stomatologii o zarejestrowanie się 

w Dziekanacie Wydziału Zabrzańskiego

u Pani Julity Prabuckiej, 

do dnia 30 czerwca 2010 roku.

Adres Dziekanatu: 41-800 Zabrze Plac Traugutta 2,

tel. (32) 370 52 66, e-mail: kkpzabrze@sum.edu.pl

O terminie i programie uroczystości powiadomimy

indywidualnie każdego zarejestrowanego

Zyga Wawrzynek

Prezes Stowarzyszenia Wychowanków ŚAM

Absolwenci Śląskiej Akademii Medycznej

Wydział Lekarski i Stomatologiczny 1960-1966

W dniach 28-30 maja 2010 roku w Hotelu „Wilga”

w Ustroniu przy ulicy Zdrojowej 7, 

odbędzie się Zjazd Koleżeński

Koszt uczestnictwa za pobyt 2-dniowy 

(sobota, niedziela) wynosi 220 zł, 

pobyt 3-dniowy (piątek, sobota, niedziela) – 350zł

Wpłaty do dnia 10 maja 2010 na konto: 

PKO BP 79 1020 2313 0000 3202 0322 8277 

z dopiskiem „Zjazd ŚlAM”

Informacje i zgłoszenia: Gabriela Słowińska–Phillipp

tel. (0 32) 222 61 06, kom. 601 472 562; 

e-mail:gabriela.ph@interia.pl

Teresa Bromilska–Lipowczan tel. (32) 257 12 85, 

kom. 696 251 212, e-mail: lipowczan@neostrada.pl 

z tematem: Zjazd
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ESEJ

Sztu ka spo ty ka się z me dy cy ną przede
wszyst kim na ob sza rze ludz kie go cia ła. 
Ry su nek ana to micz ny jest przy kła dem do -
sko na łej sym bio zy, w któ rej in ten cje ar ty sty
ści śle spla ta ją się z am bi cja mi na ukow ca.
Znacz nie rza dziej ar ty ści się ga ją do sfe ry
przed mio tów ota cza ją cych le ka rzy i pa cjen -
tów, a ta ki wła śnie wa riant in spi ra cji me dy -
cy ną pre zen tu je Da mien Hirst, je den z naj -
bo gat szych ar ty stów na świe cie.

NA MI ŁOŚĆ BO SKĄ, CO WY MY ŚLISZ

NA STĘP NYM RA ZEM?

Wy obraź nię Bry tyj czy ka kształ tu ją szpi -
ta le i ap te ki, ste ryl ne ga blo ty wy peł nio ne le -
ka mi, chi rur gicz ne na rzę dzia i ana to micz ne
mo de le. Przed mio ty prze nie sio ne z sa li za -
bie go wej do ga le rii sztu ki wio dą no we ży -
cie ja ko współ cze sne sym bo le va ni tas.

Da mien Hirst za ist niał w ma so wych
me diach przede wszyst kim za spra wą kon -
tro wer syj ne go od le wu ludz kiej czasz ki, wy -
sa dza ne go dia men ta mi o war to ści 14 mi lio -
nów fun tów. Naj droż sza rzeź ba świa ta, jak
pi sa li o pra cy dzien ni ka rze, no si prze wrot -
ny ty tuł „Na mi łość bo ską”. Jest to na wią -
za nie do ko men ta rza mat ki ar ty sty, któ ra
na wi dok jed nej z po przed nich wy staw
mia ła po wie dzieć: Na mi łość bo ską, co wy -
my ślisz na stęp nym ra zem? Ale ty tuł ten wpi -
su je się rów nież w me ta fi zycz ną, re li gij ną te -
ma ty kę twór czo ści Hir sta, uka zu jąc tym
sa mym dwa ob li cza ar ty sty – ka bo ty na i ka -
pła na sztu ki współ cze snej.

ME TA FI ZY KA W FOR MA LI NIE

Afek to wa na po ety ka ty tu łów, oscy lu ją cych
wo kół po waż nych te ma tów ta kich jak ży cie,
mi łość i śmierć, sta ła się zna kiem roz po znaw -
czym Hir sta. Ele men tem uzu peł nia ją cym ob -
raz je go twór czo ści jest kon tekst chrze ści -
jań ski, bar dzo czę sto trak to wa ny z iro nicz -
nym dy stan sem. Na przy kład „dzie ło”.
W je go nie skoń czo nej mą dro ści uka zu je za -
wie szo ną w for ma li nie kro wę „ob da rzo ną”
do dat ko wą, pią tą koń czy ną. Ar ty sta w pro -
wo ka cyj ny spo sób prze kra cza gra ni ce po mię -

dzy po wa gą a iro nią, ory gi nal no ścią a pre ten sjo nal no ścią, czy wresz cie – po mię dzy escha -
to lo gią a tech no lo gią.

Bez rad ność od bior ców po tę gu je rów nież spo sób pra cy Hir sta, któ ry naj czę ściej zle ca
wy ko na nie swo ich dzieł tech ni kom i rze mieśl ni kom. W ga le riach sztu ki no wo cze snej kró -
lu ją więc spre pa ro wa ne tkan ki zwie rzę ce, fo to gra fie rent ge now skie, przed mio ty co dzien -
ne go użyt ku czy płót na na ma lo wa ne przez gru pę współ pra cow ni ków i je dy nie pod pi sa ne
przez ar ty stę, któ ry naj wy żej ce ni sam po mysł. Da mien Hirst by wa więc na zy wa ny ar ty stą
kon cep tu al nym, jed nak ta ka for mu ła nie uwzględ nia efek tów je go po my słów – nie zwy kle spek -
ta ku lar nych i przy tła cza ją cych swo ją ma te rial ną po sta cią. Do ty czy to na przy kład opi sy wa -
nej już pra cy: „Fi zycz na nie moż li wość śmier ci w umy śle isto ty ży ją cej”. Traf nie ujął to ry -
sow nik Chris Mad den w sa ty rycz nym szki cu, na któ rym jed na z po sta ci, przy glą da jąc się
re ki no wi, mó wi: To bar dzo wiel ka ry ba, jak na ta ką płyt ką ideę.

Im pet, z ja kim Hirst wkro czył w świat sztu ki nie osłabł w ko lej nych pro jek tach. Rok po słyn -
nym spre pa ro wa nym re ki nie ar ty sta stwo rzył in sta la cję „Phar ma cy”, któ ra upodob ni ła ca łą
sa lę ga le rii Ta te do praw dzi wej ap te ki. Prze szklo ne, bia łe ga blo ty za peł nił Hirst ory gi nal ny -
mi opa ko wa nia mi po le kar stwach i me dycz ny mi ak ce so ria mi. Po szcze gól ne ele men ty in sta -
la cji mia ły jed nak swo je sym bo licz ne zna cze nie, jak na przy kład czte ry fla ko ny wy peł nio ne
ko lo ro wy mi pły na mi, któ re re pre zen to wa ły czte ry ży wio ły. Ste ryl ną at mos fe rę ap te ki bu rzy -
ły mi ski z pla stra mi mio du, wa bią cy mi owa dy do pod wie szo nej pod su fi tem lam py, któ ra na -
stęp nie bez li to śnie je za bi ja ła. Obec ność nie uchron nej śmier ci bu dzi nie po kój, kwe stio nu -
jąc moc me dy cy ny i far ma cji, na uk zma te ria li zo wa nych w fiol kach, ta blet kach i strzy kaw kach.

„Phar ma cy” otwo rzy ła no wy ro dział w twór czo ści Hir sta. Nie tyl ko za ini cjo wa ła na mysł
nad sta tu sem i ro lą me dy cy ny, ale rów nież umoc ni ła ko mer cyj ny suk ces ar ty sty, któ ry dał
się po znać ja ko do sko na ły mar ke tin go wiec. Ele men ty in sta la cji po wę dro wa ły bo wiem 
z mu zeum pro sto do mod nej re stau ra cji o na zwie „Phar ma cy” w lon dyń skim Not ting Hill,
a póź niej – na au kcję, gdzie zo sta ły sprze da ne za łącz ną su mę 11 mi lio nów fun tów.

ANA TO MIA AR TY STY

Wąt ki me dycz ne po wra ca ły w ko lej nych pra cach Hir sta z ob se syj ną wręcz czę sto tli wo -
ścią. W dwóch ol brzy mich fi gu rach z brą zu ar ty sta od wo łu je się do tra dy cji sztu ki 

Lekcja medycyny Damiena Hirsta
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Damien Hirst „Apteka” (Pharmacy)



ana to micz nej. „Mat ka Dzie wi ca” przed sta wia
na gą, w po ło wie ob dar tą rów nież z sa mej skó -
ry, po stać cię żar nej ko bie ty, na to miast „Hymn”
to mo nu men tal ny mo del ana to micz ny z od sło -
nię ty mi or ga na mi we wnętrz ny mi. Wy bór tra dy -
cyj nej tech ni ki rzeź biar skiej, od le wu z brą zu,
kon tra stu je z ja skra wy mi far ba mi, któ re po kry -
wa ją fi gu rę i na śla du ją pla sti ko we ze sta wy
ma łe go na ukow ca.

Naj cie kaw sze wy da ją się jed nak pra ce,
w któ rych Hirst sta rał się uchwy cić nie po kój wy -
wo ła ny kru cho ścią i śmier tel no ścią ludz kie go cia -
ła. Me dy cy na sta je się w in ter pre ta cji ar ty sty dzie -
dzi ną, któ ra co dzien nie do ty ka spraw osta tecz -
nych. Szpi tal ne ko ry ta rze, sa le ope ra cyj ne
i kost ni ce, miej sca uka za ne w ma lar skim cy klu
„Elu si ve Truth”, są nie my mi świad ka mi za rów -
no cu du na ro dzin, jak i nie uchron nej śmier ci.
Kie dy w 2005 ro ku przy szło na świat trze cie
dziec ko Da mie na Hir sta, ar ty sta utrwa lił to wy -
da rze nie na fo to gra fiach, któ re na stęp nie zo sta ły
prze nie sio ne na płót no. Tak po wstał fo to re ali stycz ny cykl uka zu ją cy ce sar skie cię cie, na ro -
dzi ny na sa li ope ra cyj nej w oto cze niu chi rur gicz nych na rzę dzi i lu dzi ubra nych w far tu chy
i ma ski. Co cie ka we, le ka rze i pie lę gniar ki, bo ha te ro wie nie zwy kle po pu lar nych se ria li te le -
wi zyj nych, w sztu ce Hir sta nie od gry wa ją więk szej ro li. Wśród wszyst kich ob ra zów tyl ko je -
den uka zu je po stać ludz ką, w do dat ku jest to au to por tret sa me go ar ty sty w stro ju chi rur ga.

Ko lej ne au to por tre ty, a jest ich nie wie le w do rob ku bry tyj skie go ar ty sty, po wsta ły w 2008
ro ku. Są to fo to gra fie rent ge now skie pod świe tla ne przez li ght bo xy, któ re sta ły się waż nym
na rzę dziem pra cy za rów no ra dio lo gów, jak i spe cja li stów od re kla my. To nie przy pa dek, że
do eks po zy cji swo ich rent ge no gra mów Hirst użył tak dwu znacz nej tech ni ki. W świe cie Hir -
sta wszyst ko jest na sprze daż, wy ma ga je dy nie od po wied niej re kla my.

Na tle wiel kich przed się wzięć Hir sta zde cy do wa nie wy róż nia się skrom ny pro jekt zre -
ali zo wa ny w 1999 ro ku. Cykl „Ostat nia wie cze rza” to trzy na ście si to dru ków, któ rych de -
sign na wią zu je do opa ko wań le ków. Me dy ka men ty no szą jed nak na zwy po pu lar nych bry -
tyj skich po traw, a lo go fir my far ma ceu tycz nej za stą pio ne jest na zwi skiem, bądź ini cja ła mi
ar ty sty. Kon cept Hir sta ukry wa się po mię dzy for mą wi zu al ną a ty tu łem ca łe go cy klu. Z jed -
nej stro ny „Ostat nia wie cze rza” sta no wi ostry, pu bli cy stycz ny w swo jej for mu le, ko men tarz
na te mat ro li le ków we współ cze snym spo łe czeń stwie. Na pierw szy plan wy su wa się tu taj
pro blem po wszech ne go do stę pu do ta ble tek, rów nież po za ap te ka mi, nad uży wa nie i sa mo -
wol ne ich sto so wa nie, nie róż nią ce się od zwy kłej kon sump cji. Z dru giej stro ny zaś, nie spo -
sób uwol nić się od sko ja rzeń z co raz więk szym udzia łem che mi ka liów w pro duk cji żyw no -
ści. Li sta skład ni ków pie czo ne go kur cza ka al bo ty po wej bry tyj skiej fa so li w pusz ce za czy -
na bo wiem roz ra stać się do nie po ko ją cych roz mia rów.

ME DYCZ NA NIE MOŻ LI WOŚĆ ŚMIER CI

 
Po wyż sze pró by in ter pre ta cji, cho ciaż do ty ka ją waż kich spraw ży cia spo łecz ne go, po -

mi ja ją re li gij ne kon tek sty cy klu. Sam ty tuł, na wią zu ją cy prze cież do słyn ne go fre sku Le onar -
da da Vin ci, skła nia do in ter pre ta cji dzie ła w per spek ty wie escha to lo gicz nej, prze ni ka ją cej
ca łą twór czość Hir sta. Tra dy cyj ne przed sta wie nie ostat nie go wspól ne go po sił ku Je zu sa Chry -
stu sa i dwu na stu apo sto łów jest sym bo licz nym po że gna niem z bli ski mi i przy go to wa niem
na nad cho dzą cą śmierć. Współ cze sna kul tu ra, eli mi nu jąc re flek sję nad prze mi ja niem, po -
zba wia lu dzi po dob ne go mo men tu. Phi lip Ariès, hi sto ryk ba da ją cy mię dzy in ny mi prze mia -
ny oby cza jów i wie rzeń zwią za nych ze śmier cią, za uwa żył, że umie ra nie pod le ga skraj nej
me dy ka li za cji. Ostat nią wie cze rzą nie jest już spo tka nie z bli ski mi, ale ry tu ał przyj mo wa -

nia le ków, po dob nie jak miej scem umie ra nia
nie jest dom, ale naj czę ściej szpi tal. Me dy -
cy na za stę pu je za tem daw ne wzor ce opie -
ki nad cho rym i sa ma nie po strze że nie sta -
je się sys te mem wie rzeń, któ ry nie chce mó -
wić o śmier ci, trak tu jąc ją ja ko zło wro gi cień
i hań bę.

Hirst w na stę pu ją cy spo sób wy po wia da
się o sta tu sie na uk me dycz nych: „Nie po tra -
fię zro zu mieć, dla cze go nie któ rzy lu dzie bez
za strze żeń wie rzą w me dy cy nę, a nie w sztu -
kę, nie pró bu jąc na wet pod da wać jej w wąt -
pli wość.” W cy klu „Ostat nia wie cze rza” Hirst
kwe stio nu je me dy cy nę, ujaw nia jąc jej nie -
uchron ne, ale i nie bez piecz ne po wią za nia
z prze my słem far ma ceu tycz nym i sfe rą kon -
sump cji. Le kar stwo co raz czę ściej by wa pro -
duk tem, któ ry pod le ga za sa dom mar ke tin -
gu. Ale w po dob ny spo sób Hirst kwe stio nu -
je też sa mą sztu kę. Po przez za sto so wa nie
tech ni ki si to dru ku, od wo łu je się do An dy'ego
War ho la, któ ry rów nież in te re so wał się mo -
ty wem „Ostat niej wie cze rzy”. Eks cen trycz -
ny no wo jor ski ar ty sta w nie skoń czo ność mno -
żył róż no barw ne od bit ki Le onar da, al bo na -
no sił na nie lo go ko sme tycz nej fir my, spro -
wa dza jąc re ne san so we ar cy dzie ło do po par -
to wej iko ny. Po dob nie trak tu je swo je pra ce
Hirst. Osta tecz nie sztu ka, któ rą do pro wa -
dził do per fek cji, po le ga na atrak cyj nym opa -
ko wa niu swo ich po my słów i za re kla mo wa -
niu ich ja ko sztu ki wła śnie.

Na ta lia Gru en pe ter
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WSPOMNIENIA

śle wę glo wym i hut ni czym, prze wod -
ni czą cym sek cji der ma to lo gii przy mi -
ni strze zdro wia.

Du żo po dró żo wał po Eu ro pie
w ce lach na uko wych i tu ry stycz nych.
Od 1963 ro ku czło nek – ko re -
spon dent So cie te Fran ca ise de Der -
ma to lo gie. W 1973 ro ku otrzy mał
ty tuł Dok to ra Ho no ris Cau sa ŚAM.

Au tor i współ au tor licz nych prac
o te ma ty ce der ma to lo gicz nej. Był ini -
cja to rem or ga ni zo wa nia przy chod -
ni der ma to lo gicz nych: miej skich,
po wia to wych, przy ko pal niach i za -
kła dach pra cy, pro wa dzo nych przez
asy sten tów z Kli ni ki. Od zna czo ny 
m.in. Krzy żem Ko man dor skim, Ofi -
cer skim i Ka wa ler skim OOP. Uho no -
ro wa ny na gro dą mi ni stra zdro wia.

Zmarł 11 wrze śnia 1977 ro ku
w Ka to wi cach.

(Na pod sta wie tek stu Krzysz to fa Broż -
ka, stro na in ter ne to wa: Ślą ski Uni wer sy tet
Me dycz ny w Ka to wi cach – Bi blio te ka Głów na Cen trum Do ku men ta cji Dzie jów Me dy cy ny i Far ma cji Gór -
ne go Ślą ska)

Pro fe sor Ta de usz Cho rą żak przy jął mnie do Kli ni ki Der ma to lo gii w Za brzu po wie -
lo let niej służ bie w woj sku, do któ re go zo sta łem skie ro wa ny przez wła dze Ślą skiej
Aka de mii Me dycz nej. Dzię ki Pro fe so ro wi otrzy ma łem sty pen dium. Po cięż kich 

la tach w woj sku, spo tka łem się z zu peł nie in -
nym trak to wa niem – życz li wo ścią, sprzy ja ją -
cą at mos fe rą w Kli ni ce. Pro fe sor T. Cho rą żak
re pre zen to wał nie spo ty ka ną w na szych po wo -
jen nych cza sach kul tu rę oso bi stą. Był świet -
nym kli ni cy stą, dia gno stą i le ka rzem z praw -
dzi we go zda rze nia, po sia dał ogrom ną wie dzę
ogól ną i fa cho wą. Po słu gi wał się nie na gan ną
pol sz czy zną, z dys kret ną me lo dyj no ścią cha -
rak te ry stycz ną dla lu dzi z Kre sów. Wła dał bie -
gle fran cu skim i nie miec kim, znał do brze 
ła ci nę. Grał na for te pia nie, śpie wał i świet nie
tań czył.

W pra cy – punk tu al ny, aku rat ny, sta wia -
ją cy so bie i współ pra cow ni kom wy so kie wy -
ma ga nia. Za wsze tak tow ny w sto sun ku do le -
ka rzy, per so ne lu i cho rych. 

Pro fe sor zwy czaj ny dr hab. na uk me -
dycz nych Ta de usz Lu dwik Cho rą żak
uro dził się 6 sierp nia 1901 ro ku 

we Lwo wie, w ro dzi nie pol skich pa trio tów. 
W 1919 ro ku koń czy szko łę śred nią

i wstę pu je na Uni wer sy tet Lwow ski. W 1925
ro ku uzy sku je dy plom dok to ra wszech na -
uk le kar skich i wy jeż dża na trzy mie sięcz ne
sty pen dium do Wied nia. W 1937 ro ku prze -
by wa na sty pen dium we Fran cji, Ho lan dii,
Bel gii i w Niem czech. W la tach 1924-1939
pra cu je w Kli ni ce Der ma to lo gicz nej we
Lwo wie pod kie run kiem prof. Ja na Le nar to -
wi cza. W 1939 ro ku ha bi li tu je się na Uni -
wer sy te cie Lwow skim.

Od lip ca 1944 ro ku prze by wa w War -
sza wie. Po 1945 ro ku or ga ni zuje od dział
der ma to lo gicz ny w Szpi ta lu im. Św. Du cha
i jest je go or dy na to rem. W 1948 ro ku zo -
sta je po wo ła ny na sta no wi sko kie row ni ka Ka -
te dry i Kli ni ki Der ma to lo gicz nej Po mor skiej
Aka de mii Me dycz nej w Szcze ci nie i mia no -
wa ny pro fe so rem nad zwy czaj nym.

W 1950 prze nie sio ny na Śląsk, or ga ni -
zuje od pod staw Kli ni kę Der ma to lo gii Ślą -
skiej Aka de mii Me dycz nej w Za brzu a na -
stęp nie w Ka to wi cach, któ rych jest ko lej no
kie row ni kiem, aż do cza su przej ścia na eme -
ry tu rę. W la tach 1951-1953 bę dąc pro rek -
to rem peł ni tak że obo wiąz ki rek to ra. W la -
tach pięć dzie sią tych i sześć dzie sią tych jest
człon kiem Ra dy Na uko wej In sty tu tu Der ma -
to lo gii i We ne ro lo gii w War sza wie, Ra dy Na -
uko wej In sty tu tu Me dy cy ny Pra cy w prze my -

Prof. Tadeusz Chorążak – pro memoria 

„Te go, kto mnie wy uczył tej sztu ki [le kar skiej] usza no wać na rów ni z mo imi ro dzi ca mi
i uczest ni czyć we wspól nym ży ciu, a po trze bu ją ce mu od wza jem nić się po mo cą.”

– Przy się ga Hi po kra te sa

W dostojeństwie zaszczytów

W pracy
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Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy 
zaprasza na kolejne zebranie

20 kwietnia 2010 o godz. 1300

w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Tematyka: 

• ocena ryzyka a wypadki przy pracy (dr Zbigniew Jóźwiak, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)
• aktualne informacje o szczepieniach (mgr Dorota Rudy) 

• co nowego w medycynie pracy i naukach pokrewnych (dr Ryszard Szozda)

dr n. med. Ryszard Szozda – Przewodniczący OŚ PTMP

Pra ca w Kli ni ce polegała na wizytach „sie dzących” w krę gu ad iunk tów, asy sten tów i wo -
lon ta riu szy. W cen trum był dia gno zo wa ny pa cjent. Pro fe sor zle cał te ra pię, li cząc się z uwa -
ga mi in nych le ka rzy. By ły rów nież wi zy ty na od dzia łach przy łóż kach ob łoż nie cho rych.

W po rad niach przy kli nicz nych przyj mo wa li ad iunk ci, przy któ rych młod si le ka rze mo -
gli zgłę biać ar ka na za wo du. Co śro dy od by wa ły się po sie dze nia na uko we pod kie run kiem
prof. Cho rą ża ka. Po szcze gól ni le ka rze zna ją cy ję zy ki ob ce re fe ro wa li do nie sie nia z fa cho -
wej li te ra tu ry za gra nicz nej. Pro fe sor uczest ni czył w zjaz dach Pol skie go To wa rzy stwa Der -
ma to lo gicz ne go (PTD) i w ze bra niach sek cji we ne ro lo gicz nej te go to wa rzy stwa. Na wszyst -
kich zjaz dach, w któ rych uczest ni czy łem, Pro fe sor był wiel kim au to ry te tem.

Za wsze tak tow ny i ele ganc ko ubra ny. Kli ni ka za wsze by ła peł na uro dzi wych i ele ganc -
kich pań. Pro fe so ra na zy wa no fry wol nie „Dy rek to rem Ka ba re tu” (vel – „Bą bel po krzyw ko -
wy” – fran cu ska der ma to lo gia opi so wa). Był za pa lo nym au to mo bi li stą.

Pod kie run kiem prof. Cho rą ża ka zro bi -
łem pierw szy i dru gi sto pień spe cja li za cji
z der ma to lo gii i dok to ry zo wa łem się. Na po -
le ce nie Pro fe so ra otwo rzy łem w 1958 ro -
ku Po rad nię Der ma to lo gicz ną w Ru dzie Ślą -
skiej, któ rą pro wa dzi łem do 1973 ro ku, Po -
rad nię Der ma to lo gicz ną Mię dzy za kła do wą
(1958-2006) oraz pierw szą Po rad nię Spe -
cja li stycz ną Der ma to lo gicz ną przy ów cze -
snym Szpi ta lu Gór ni czym w By to miu. 

dr Ar tur Wen t kow ski

Dyrektorowi Naczelnemu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
dr n. med. Norbertowi Prudlowi 

głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Ojca
składają

Dyrekcja i pracownicy WSS nr 2 w Jastrzębiu Zdroju,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Organizacja Terenowa w Jastrzębiu Zdroju

 Szanownemu Panu Doktorowi 

Norbertowi Prudlowi
Członkowi Okręgowej Rady Lekarskiej
łącząc się w smutku z powodu śmierci

Ojca
przekazujemy wyrazy szczerego współczucia

Koleżanki i Koledzy 
z Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach                          

OGŁOSZENIE


