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Po sze rze nie świa do mo ści praw nej człon ków na sze go sa mo rzą du uzna łem za je den z prio -
ry te tów, stąd na sze za an ga żo wa nie w or ga ni za cję i po wsta nie pro gra mu stu diów z te -

go za kre su. „Nie zna jo mość pra wa nie uspra wie dli wia” – ta sta ra praw da współ cze śnie na -
bie ra no wych zna czeń. Mło dzi le ka rze wcho dzą cy do za wo du zde rza ją się już nie tyl ko z pro -
ble ma mi me dycz ny mi, co raz trud niej sza sta je się pra ca wo bec no wych prze pi sów, ustaw i roz -
po rzą dzeń, zmie nia ją się też ocze ki wa nia pa cjen tów. No we wy zwa nia bę dzie nio sła też ko -
mer cja li za cja ochro ny zdro wia, co raz czę ściej le ka rzom po trzeb na jest umie jęt ność pro wa -
dze nia me dia cji i ne go cja cji. Od paź dzier ni ka te go ro ku, bez ko niecz no ści da le kich wy jaz -
dów i zwią za nych z tym kosz tów, nie tyl ko fi nan so wych, moż na bę dzie stu dio wać na no wym
kie run ku stu diów po dy plo mo wych, łą czą cym wie dzę praw ni ków i do świad czo nych le ka rzy
prak ty ków. Po raz pierw szy, po wie lu la tach sta rań, pod pi sa no umo wę o współ pra cy Ślą skie -
go Uni wer sy te tu Me dycz ne go, Uni wer sy te tu Ślą skie go i Ślą skiej Izby Le kar skiej, w ra mach
pro jek tu „Pra wo w ochro nie zdro wia” (O szcze gó łach za war te go po ro zu mie nia na na stęp -
nej stro nie).

Mat ka jed ne go z pa cjen tów bez pod staw nie uzna ła, że le karz jest pod wpły wem al ko -
ho lu. Zro bi ła awan tu rę w szpi ta lu i we zwa ła po li cję, ale to nie wy star czy ło do po ha -

mo wa nia jej emo cji. Po sta no wi łem wo bec tej bez pre ce den so wej agre sji udzie lić wspar cia i zle -
ci łem na szej kan ce la rii praw nej pro wa dze nie spra wy. Orze cze nie są du (na ra zie jesz cze nie -
pra wo moc ne) na ka zu je m.in. pu blicz ne prze pro sze nie le ka rza, nie wy na gro dzi mu jed nak stre -
su, ja ki prze żył. Nikt z nas nie po wi nien zo stać w ta kich sy tu acjach sam. Bę dzie my na dal kon -
se kwent nie wy stę po wać w obro nie god no ści na sze go za wo du.

Kol. Jo lan ta Or łow ska -He it zman – Na czel ny Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za wo do wej NIL
prze pro wa dzi ła okre so wą kon tro lę w na szym biu rze OROZ, do brze oce nia jąc pra cę na -

szych rzecz ni ków od po wie dzial no ści za wo do wej, za co im ser decz nie dzię ku ję.

Nie zmier nie waż na jest do bra współ pra ca rzecz ni ków i sę dziów z Ko mi sją ds. Ety ki ORL.
Dla te go też po wo ła łem Fo rum Dys ku syj ne – nie for mal ne gre mium, w któ re go skład wcho -

dzą: Okrę go wy Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za wo do wej, prze wod ni czą cy Okrę go we go Są -
du Le kar skie go, se kre tarz ORL, prze wod ni czą cy Ko mi sji ds. Ety ki Le kar skiej oraz Ko mi sji Le -
gi sla cyj nej. W tym gro nie roz wią zu je my trud ne pro ble my na sze go sa mo rzą du, wy mie nia my
po glą dy i opi nie. 

Dwa po ko le nia le ka rzy spo tka ły się pod czas uro czy ste go po sie dze nia ORL: Ko le żan ki i Ko -
le dzy or dy na to rzy, któ rzy po wie lu la tach pra cy prze szli na eme ry tu rę i mło dzi, z naj -

lep szy mi wy ni ka mi eg za mi nu LEP i LDEP w ŚIL. Mia łem oka zję po dzię ko wać w na szym wspól -
nym imie niu za pro fe sjo na lizm i za an ga żo wa nie w wy peł nia niu le kar skie go po wo ła nia. „Sa -
lus aegro ti su pre ma lex es to”. Ko le żan kom i Ko le gom, któ rzy przez kil ka dzie siąt lat sta no -
wi li przy kład dla młod szych, ży czy łem po go dy du cha, zdro wia, sa tys fak cji, wy ra ża jąc na dzie -
ję, że na dal bę dą uczest ni czy li w ży ciu na sze go śro do wi ska me dycz ne go, wspie ra jąc nas ra -
dą i do świad cze niem. Na to miast mło dym adep tom le kar skiej sztu ki – aby ten do bry wy nik
eg za mi nu był za po wie dzią dal szych suk ce sów, speł nie nia za wo do wych pla nów i ma rzeń.

Zbli ża się czas urlo pów. Wszyst kim Ko le żan kom i Ko le gom ży czę uda ne go od po czyn -
ku, nie zwy kłych, in spi ru ją cych prze żyć pod czas wa ka cyj nych wy praw, ale przede wszyst -

kim spo koj nych chwil wy tchnie nia. Tak, jak opi sał to Cze sław Mi łosz w zna nym wier szu „Co
by ło wiel kie”: Co by ło wiel kie, ma łem się wy da ło. Kró le stwa bla dły jak miedź za śnie żo na.
(…) Na brze gu rze ki, roz cią gnię ty w tra wie, jak daw no, daw no, pusz czam łód ki z ko ry…

z mojego 
punktu 
widzenia…
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Na okładce: Zdjęcia laureatów II Ogólnopolskiego
Konkursu Fotograficznego dla Lekarzy

Frag ment po ro zu mie nia pod pi sa ne go 13 czerw ca 2011 ro ku w spra -
wie or ga ni za cji stu diów po dy plo mo wych „Pra wo w ochro nie zdro wia”.

W ra mach umo wy stro ny usta la ją:
1. UŚ ja ko jed nost ka wio dą ca, przej mu je obo wiąz ki or ga ni za cyj ne zwią za ne z uru cho -

mie niem, pro wa dze niem i roz li cza niem stu diów po dy plo mo wych – w tym re kru ta cję
słu cha czy, pro wa dze nie do ku men ta cji to ku stu diów, wy da wa nie świa dectw ukoń cze -
nia stu diów, do ko ny wa nie wszel kich czyn no ści praw nych nie zbęd nych do re ali za cji stu -
diów po dy plo mo wych.(…)

3.   Stu dia po dy plo mo we re ali zo wa ne bę dą w opar ciu o uzgod nio ny po mię dzy stro na mi
plan i pro gram stu diów oraz ogól ne za sa dy ich or ga ni za cji – uchwa lo ne i za twier dzo -
ne w try bie obo wią zu ją cym dla każ dej ze stron.

4. Współ pra ca ŚIL i SUM w za kre sie or ga ni za cji stu diów po dy plo mo wych do ty czyć bę -
dzie re kru ta cji słu cha czy, udo stęp nia nia sal wy kła do wych i za pew nie nia ka dry dy dak -
tycz nej.

Uni wer sy tet Ślą ski, Ślą ski Uni wer sy tet Me dycz ny oraz Ślą ska Izba Le kar ska za war ły trój -
stron ne po ro zu mie nie w spra wie uru cho mie nia dwu se me stral nych stu diów po dy plo mo wych
„Pra wo w ochro nie zdro wia”. 

Umo wa zo sta ła pod pi sa na w rek to ra cie Uni wer sy te tu Ślą skie go przez rektorów: prof.
zw dr hab. Wie sła wa Ba ny sia (UŚ), prof. dr hab. n. med. Ewę Ma łec ką-Ten de rę (SUM) oraz
pre ze sa ŚIL dr n. med. Jac ka Ko za kie wi cza. 

– Cie szy mnie fakt, że na sze trzy in sty tu cje stwo rzy ły no wą ja kość. – mó wił prof. Ba -
nyś – Jak pokazują nasze do tych czasowe wspólne doświadczenia, trze ba iść w stro nę przed -
się wzięć sie cio wych, bo one da ją moż li wo ści czer pa nia z wie lu źró deł, te go co naj lep sze. 

Stu dia po dy plo mo we o po dob nej te ma ty ce pro wa dzi kil ka wy dzia łów pra wa uczel ni wyż -
szych m. in. w War sza wie i Kra ko wie, jed nak ni gdzie w ich or ga ni za cję nie jest za an ga żo -
wa na izba le kar ska, in sty tu cja po wo ła na m. in. dla za cho wa nia naj wyż szych stan dar dów za -
wo du le ka rza oraz czu wa nia nad etycz nym i god nym wy ko ny wa niem pra cy przez swo ich
człon ków. 

Okrę go wy rzecz nik od po wie dzial no ści
za wo do wej i sę dzio wie są du le kar skie go
na co dzień ma ją do czy nie nia z za sto -
so wa niem pra wa me dycz ne go w prak ty -
ce i to wła śnie oni bę dą wy kła dać za gad -
nie nia zwią za ne z od po wie dzial no ścią za -
wo do wą le ka rzy. 

– Zna jo mość prze pi sów pra wa do ty -
czą cych ochro ny zdro wia jest po trzeb -
na nie tyl ko oso bom za rzą dza ją cym, ale
rów nież le ka rzom i le ka rzom den ty -
stom – wy ja śniał pre zes Ko za kie -
wicz – Stąd nasz udział w or ga ni za cji 

STUDIA PODYPLOMOWE DLA LEKARZY

fo
t.:

 A
nn

a 
Z

ad
or

a-
Św

id
er

ek



i po wsta wa niu pro gra mu stu diów z te go za kre su. Jest to już ko lej na, po po ro zu -
mie niu za war tym z izbą ad wo kac ką, ini cja ty wa ŚIL ma ją ca na ce lu po sze rze nie wie -
dzy i świa do mo ści praw nej człon ków na sze go sa mo rzą du. 

W spo tka niu udział wzię li tak że pro rek tor ds. kształ ce nia prof. UŚ dr. hab. Cze -
sław Mar tysz oraz pro rek tor ds. szko le nia po dy plo mo we go SUM prof. dr hab. n.
med. Kry sty na Ol czyk, któ ra przy zna ła, że za in te re so wa nie stu dia mi jest bar dzo du -
że.

– Prze pro wa dzi li śmy an kie tę, któ ra wska za ła na wiel ką po trze bę or ga ni za cji ta -
kich stu diów na Ślą sku. – po wie dzia ła prof. Ol czyk – Spo śród wszyst kich ofe ro wa -
nych przez na szą uczel nię stu diów po dy plo mo wych te cie szą się naj więk szym za in -
te re so wa niem. Roz wa ża my na wet zwięk sze nie pier wot nie za kła da nej licz by uczest -
ni ków z 40 do 80 osób.

O szcze gó łach, do ty czą ce  m.in. na bo ru  uczest ni ków bę dzie my in for mo wać
na stro nie in ter ne to wej www.izba -le kar ska.org.pl oraz w ko lej nych nu me rach „Pro
Me di co” . Zachęcamy także do śledzenia strony Wydziału Prawa i Administracji UŚ
www.wpia.us.edu.pl An na Za do ra – Świ de rek

● UROCZYSTE POSIEDZENIE ORL

Podziękowania i wyrazy uznania

Napo sie dze niu Okrę go wej Ra dy Le kar skiej 15 czerw ca 2011 r. wrę czo no Srebr -
ną Od zna kę „Za słu żo ny dla le ka rzy Pro Me di co” prof. An nie Ma kow skiej,
któ ra nie mo gła jej oso bi ście ode brać wraz z in ny mi na gro dzo ny mi, na od -

by wa ją cym się w kwiet niu XXX Okrę go wym Zjeź dzie Le ka rzy w Ka to wi cach.
Prof. An na Ma kow ska: Mo ment przej ścia na eme ry tu rę jest za wsze trud ny, szcze gól -

nie dla le ka rza, w mo im przy pad ku to by ło osiem na ście lat te mu, mia łam wte dy 70 lat, ale

czu łam, że mo głam jesz cze dłu go pra co wać. Dzi siaj spo tka łam wie lu zna jo mych, usły sza -
łam wie le cie płych słów. Wzru szy łam się.

Pre zes Ja cek
Ko za kie wicz zło żył
w imie niu człon ków
ślą skie go sa mo rzą du
spe cjal ne po dzię ko -
wa nia i wy ra zy uzna -
nia le ka rzom, któ rzy
przez wie le lat peł -
ni li funk cje or dy na -
to rów. W gro nie wy -
róż nio nych zna leź li
się: dr n. med. Ja -
nusz Bin kie wicz, dr
n. med. An drzej

Bluszcz, dr Te re sa Brze mia -Mo skwa, dr An -
drzej Fi cek, dr n med. Krzysz tof Jar czok, dr
Eu ge niusz Kar czew ski, dr Jo an na Ko złow ska,
dr Ma rian na Łacz mań ska -Goj ny, dr An drzej
Ła pe ta, dr An to ni Mi kół ka, dr Bo gu sław Mu -
siał, prof. dr hab. n med. Ste fan Poj da, dr
n. med. Edward Pyr cha ła, dr Gra ży na So -
bo niak -So sa da, dr n med. Jan Stie ber, dr Ro -
sław Syr kie wicz, dr n. med. Je rzy To bo rek,
dr Je rzy Tor ka. 

Od by ło się tak że spo tka nie z czwor giem
le ka rzy ŚIL, któ rzy uzy ska li naj lep sze wy ni -
ki z Le kar skie go Eg za mi nu Pań stwo we go
i Le kar sko – Den ty stycz ne go Eg za mi nu
Pań stwo we go w te go rocz nej se sji wio sen nej:

Dr Syl wia Cy bul ska: 
To spo tka nie jest dla mnie nie zmier nie

mi łe, tym bar dziej, że o wy ra zach uzna nia

prof. An na Ma kow ska 
(spe cja list ka pro te ty ki sto ma to lo gicz nej)

De le gat na OZL – I – II ka den cji

Czło nek ORL – I – II ka den cji

Czło nek Pre zy dium – I ka den cji

Czło nek Na czel ne go Są du Le kar skie go – I – II ka den cji

Le karz z po nad 55 let nim sta żem pra cy w za wo dzie, wie lo let ni na uczy ciel aka -

de mic ki.

LEP:
dr Michał Dobrakowski – 172 punkty 
– 1 miejsce w ŚIL (5 miejsce w kraju)
dr Klaudia Walczuk – 169 punktów 
– 2 miejsce w SIL (17 miejsce w kraju) 
dr Łukasz Pyka – 167 punktów 
– 3 miejsce w ŚIL ( 28 miejsce w kraju)

L-DEP
lek dent. Sylwia Cybulska – 152 punkty
- 1 miejsce w ŚIL (14 miejsce w kraju)
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Od lewej: rektorzy E. Małecka-Tendera, W. Banyś, 
prezes ŚIL J. Kozakiewicz
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Od lewej: dr Sylwia Cybulska, prof. Anna Makowska, dr Klaudia Walczuk
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wiek zna cze nie w re gio -
nie.

NIEPEWNE PRAWO

„Ubi ius in cer tum – ibi
ius nul lum” – „gdzie pra -
wo jest nie pew ne, tam nie
pa nu je żad ne pra -
wo” – dla te go na wstę pie
in spek tor pra cy – mgr
inż. Ra fał Wój cic ki przy po -
mniał de fi ni cje cza su pra -
cy, dy żu ru me dycz ne go,
nad go dzin i od po czyn ku. W wa run kach zmie nia ją cych się prze pi sów, szcze gól na ro la przy -
pa da Pań stwo wej In spek cji Pra cy – mó wi ła Be ata Ma ry now ska – Okrę go wy In spek tor w Ka -
to wi cach. Wy ni ki kon tro li prze pro wa dzo nej przez PIP w 294 szpi ta lach da ją wie le do my -
śle nia. Nad in spek tor PIP, eks pert ds. służ by zdro wia – Te re sa Ca ba ła – omó wi ła wy ni ki fron -
tal nej kon tro li: nie naj le piej wy pa dli pra co daw cy – we fron tal nej kon tro li 294 szpi ta li prze -
pro wa dzo nej przez PIP w 2010 ro ku na ru szo no prze pi sy pra wa; od no śnie cza su pra -
cy – w 56%, od po czyn ku do bo we go – w 46 %, sys te mów cza su pra cy – w 39 % kon tro -
lo wa nych za kła dów służ by zdro wia.

In te re sy pra co daw cy i pra cow ni ków są czę sto roz bież ne. Mó wił o tym li der „Sku tecz -
ne go Za rzą dza nia” (wg Ogól no pol skie go Sys te mu Ochro ny Zdro wia), a jed no cze śnie dy -
rek tor dy na micz nie roz wi ja ją ce go się szpi ta la wie lo spe cja li stycz ne go w Ja worz nie – dr n.
med. Jó zef Ku rek. Stwier dził, że wsku tek sztyw ne go do pa so wa nia się do nie ja snych 

Tak moż na pod su mo wać wspól ną Kon -
fe ren cję Ślą skiej Izby Le kar skiej i Okrę go we -
go In spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach, któ ra
od by ła się 7 czerw ca br. na te mat „Czas pra -
cy i róż ne for my za trud nie nia le ka rzy”.

Przez ostat nie cztery la ta więk szość le -
ka rzy ugrun to wa ła swo je po glą dy o róż nych
formach za trud nie nia pro po no wa nych przez
pra co daw ców, ale część śro do wi ska po tra fi
je dy nie zde fi nio wać ocze ki wa nia, nie ma jąc
przy tym wła ści we go ro ze zna nia, ja kie kon -
se kwen cje praw ne i za gro że nia nio są one
za so bą. 

Wsku tek zmie nia ją cych się prze pi sów, le -
ka rze zna leź li się w dość skom pli ko wa nej rze -
czy wi sto ści, ponadto róż ni ce w in ter pre ta -
cji wy wo łu ją sy tu acje kon flik to we na li nii pra -
cow nik – pra co daw ca. Przy kła dem jest
Szpi tal Wo je wódz ki w Ty chach. Dla te go pre -
zes na szej izby – dr med. Ja cek Ko za kie wicz,
wi ta jąc dy rek to rów  – uczest ni ków Kon fe ren -
cji, po wie dział, że chcemy, by byli
sprzymierzeńcami pracowników lekarzy,
gdyż szpi tal bez spe cja li stów tra ci ja kie kol -

● CZAS PRACY I RÓŻNE FORMY ZATRUDNIENIA LEKARZY
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łam. I je den z naj trud niej szych, bo ma te riał był
bar dzo ob szer ny. Cie szę się, że zo sta li śmy tak
wy róż nie ni.

W imie -
niu dr Woj -
cie cha Wró -
bla z Ka to wic,
któ ry zo stał
l a u  r e  -
atem II Ogól -
no pol skie go
Kon kur su Fo -
to gra ficz ne go
„Okiem Esku -
la pa” na gro -
dę ode bra li 

żo na i syn. 
Dok tor Wró bel w ka te go rii II – „Czło wiek w obiek -

ty wie” za jął III miej sce za zdję cie pt. „Li zbo na – ma lo -
wa nie ka wą”

A. Z -Ś.; G. O.

za wy nik LDEP -u wszy scy się już do wie dzie -
li: moi ro dzi ce, przy ja cie le, gro no zna jo mych.

Dr Klau dia Wal czak:
W mo jej oce nie ten eg za min był naj bar -

dziej obiek tyw ny z tych, któ re do tąd zda wa -
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Sylwia Wróbel z synem Jasiem

KONFERENCJA

Etat czy kontrakt? Wybór należy do Ciebie!
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Pamiątkowe zdjęcie



i kon tro wer syj nych prze pi sów – zo stał za bu rzo ny sys -
tem pra cy i opie ki nad pa cjen tem. Przy to czył on tak -
że wła sne ob li cze nia – jak po win ny kształ to wać się
za rob ki na kontr ak cie w po rów na niu z wy na gro dze -
niem eta to wym. Po mi mo, wy da wać by się mo gło, wy -
so kich sta wek na kontr ak cie – są one rów no waż ne,
al bo re al nie niż sze, niż wy na gro dze nie za sad ni cze.

NOWE PRZEPISY

No we, bo obo wią zu ją ce od 1 lip ca br. prze pi -
sy wy ni ka ją ce z usta wy o dzia łal no ści lecz ni czej omó -
wi ła mec. Ta ma ra Zim na z Ka te dry Pra wa Cy wil ne -
go i Pry wat ne go Mię dzy na ro do we go Uni wer sy te tu
Ślą skie go: umo wy po zor ne, no wą de fi ni cję pod mio -

tów, przed się biorstw lecz ni czych oraz so li dar ną od po wie dzial ność le ka rza i pod mio tu za błę -
dy w po stę po wa niu.Moż na ubez pie czyć się od ry zy ka wy ni ka ją ce go z bra ku bez pie czeń -
stwa so cjal ne go w cza sie pra cy na pod sta wie umo wy cy wil no -praw nej (kontr ak cie). Za sa -
dy ase ku ra cji omó wi ła Mał go rza ta Ziół kow ska – dy rek tor Od dzia łu IN TER Pol ska, w któ -
rym ubez pie cza się wie lu le ka rzy. No wa ofer ta: IN TER Kon trakt da je po czu cie bez pie czeń -
stwa le ka rzom za trud nio nym je dy nie na pod sta wie umów cy wil no  – praw nych, bo pie nią -
dze z kon trak tu są „więk sze”, ale gdy zda rzy się nie szczę ście…

DYSKUSJA

Pod ko niec Kon fe ren cji, któ ra zgro ma dzi ła wie lu le ka rzy bę dą cych „w roz ter ce” po mię -
dzy eta tem, a kon trak tem, a tak że wie lu pra co daw ców, a na wet przed sta wi cie li ad mi ni stra -
cji szpi tal nej – był czas na dys ku sję, py ta nia i od po wie dzi. W tej czę ści głos za brał prof.
Zdzi sław Ku bot z Wydz. Pra wa, Ad mi ni stra cji i Eko no mii Uni wer sy te tu Wro cław skie go. We -
dług pro fe so ra zaj mu ją ce go się szcze gól nie pra wem pra cy – wąt pli wo ści i nie pra wi dło wo -
ści w sto so wa niu pra wa są spo wo do wa ne bra kiem lub nie peł ną im ple men ta cją na grunt pol -
ski Dy rek ty wy 2003/88/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy Eu ro py z 4 li sto pa da 2003
ro ku, do ty czą cej nie któ rych aspek tów pra wa pra cy.

Błę dy do ty czą le gi sla cji (usta wa o dzia łal no ści lecz ni czej, pa kiet ustaw „zdro wot nych”),
któ ra zo sta ła prze pro wa dzo na po śpiesz nie i „pa ni kar sko”. Za sa dy za war te w Dy rek ty wie
po win ny do ty czyć za rów no le ka rzy za trud nio nych na pod sta wie umo wy o pra cę i na kontr -
ak cie. Istot nym gło sem w dys ku sji by ło zwró ce nie uwa gi na za gad nie nie od po wie dzial no -
ści za zda rze nia nie po żą da ne w dzia łal no ści le kar skiej. Od po wie dzial ność so li dar na w za -

kre sie od szko do wań (do ty czą ca szpi ta la
i le ka rza) mo że być do ży wot nia, ren to wa i dla 
kil ku osób z ro dzi ny pa cjen ta, a do te go na -
le ży do dać wy so kość kar umow nych na rzu -
co nych przez NFZ. Już obec nie są roz wa -
ża ne za pi sy praw ne, jak przy pi sać obo wią -
zek od szko do waw czy le ka rzo wi, któ ry pra -
cu jąc po nad 40 go dzin mógł za kła dać, że
po tak dłu gim okre sie po zo sta wa nia w pra -
cy, nie bę dzie mógł wy peł nić obo wiąz ków za -
wo do wych na po zio mie pro fe sjo na li sty.

LEKARZ MUSI BYĆ ŚWIADOMY PRAW

Jak by ło do prze wi dze nia – ra my cza so -
we Kon fe ren cji nie po zwo li ły na roz wia nie
wszyst kich wąt pli wo ści. Stąd po stu lat, aby
zbli żo ną te ma tycz nie kon fe ren cję zor ga ni zo -
wać po now nie, ale już w opar ciu o do świad -
cze nia wy ni ka ją ce z wpro wa dze nia w ży cie
od 1 lip ca br. usta wy o dzia łal no ści lecz ni -
czej.  Za wód le ka rza po wi nien speł niać wa -
run ki za wo du wol ne go, dla te go po za do stę -
pem do sze ro kie go wa chla rza ofert dla pra -
cow ni ków i za cho wu jąc pra wo do nie skrę po -
wa ne go wy bo ru – le ka rze mu szą być świa -
do mi nie bez pie czeństw i kon se kwen cji za war -
cia okre ślo nych umów z pra co daw ca mi. 

Sza nu jąc pra wo do wy bo ru for my wy ko -
ny wa nia za wo du za ufa nia pu blicz ne go, tj. za -
wo du le ka rza – in ten cją Kon fe ren cji by ło po -
in for mo wa nie le ka rzy o kon se kwen cjach
ich au to no micz nych de cy zji, któ re mo gą być
cię żar ne w skut ki, nie za wsze w peł ni
uświa do mio ne wsku tek zmie nia ją cych się
prze pi sów pra wa. 

Mie czy sław Dzie dzic

Na rę ce Pre ze sa ORL wpły nę ło pi smo Rzecz ni ka Praw Pa cjen ta o moż li wo ści ła ma nia
pra wa przez le ka rzy. Wy da nie opi nii przez Rzecz ni ka by ło na stęp stwem in ter wen cji Pre ze -
sa Ra dy Ślą skiej Izby Ap te kar skiej do ty czą cej re ali za cji re cept na le ki i wy ro by me dycz ne
re fun do wa ne przez NFZ. Za stęp ca Rzecz ni ka Praw Pa cjen ta Pa ni Iza be la Ja kub czak -Rak
su ge ru je roz wa że nie prze pro wa dze nia szko le nia w ce lu za po bie że nia po peł nia niu błę dów
w wy pi sy wa niu re cept przez le ka rzy. Nie zgod ne z prze pi sa mi wy pi sy wa nie re cept mo że skut -
ko wać od mo wą ich re ali za cji co bę dzie na ru sze niem praw pa cjen ta.

Z ana li zy do stęp nych wy ro ków są dów w pro ce sach, w któ rych stro ną po zwa ną był NFZ
wy ni ka, że błę dy po peł nia ne przez le ka rzy ogra ni czy ły się przede wszyst kim do po mi ja nia
nu me ru od dzia łu NFZ na re cep cie, nu me ru PE SEL pa cjen ta na re cep cie lub wy pi sa nia re -
cept na nie ak tu al nych dru kach. 

Pre zy dium ORL ape lu je do le ka rzy o ści słe prze strze ga nie obo wią zu ją cych prze pi sów
re gu lu ją cych wy pi sy wa nie re cept na le ki i wy ro by me dycz ne re fun do wa ne. Uchro ni my 

KONFERENCJA

APEL

Recepty i prawa pacjenta
na szych pa cjen tów przed do dat ko wy mi 
kło po ta mi, za dba my o wła sny in te res, a tak -
że przy czy ni my się do po pra wy ja ko ści
pra cy far ma ceu tów. 

Obo wią zu ją ce prze pi sy w w/w za kre sie
do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej ŚIL, 
za wie ra ją cej tak że wie le nie zbęd nych in for -
ma cji po trzeb nych dla wy ko ny wa nia na sze -
go za wo du.

dr n. med. Ja cek Ko za kie wicz

Pre zes ORL
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Dr Jerzy Kurek
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w przed się bior stwie pod mio tu lecz ni cze go umoż li wi le ka rzom wy ko ny wa nie świad czeń zdro -
wot nych np. w ra mach dy żu rów szpi tal nych czy w ra mach tzw. kon trak tów ca ło ścio wych.
Isto tą tej prak ty ki – i za ra zem znacz nym uła twie niem przy jej re je stra cji – jest to, że le karz,
któ ry za mie rza otwo rzyć te go ro dza ju prak ty kę wy łącz nie w przed się bior stwie pod mio tu lecz -
ni cze go nie mu si po sia dać w chwi li re je stra cji wła sne go sprzę tu me dycz ne go, nie mu si tak -
że wy ka zy wać swo je go upraw nie nia do po miesz cze nia, nie mu si też przed sta wiać opi nii sa -
ne pi du. Z punk tu wi dze nia le ka rzy uprosz cze nie jest znacz ne, bo wiem do tych czas le ka -
rze, któ rzy w ce lu peł nie nia dy żu rów kon trak to wych za kła da li prak ty ki na we zwa nie mu sie li
po sia dać prze no śny sprzęt me dycz ny po zwa la ją cy na udzie la nie świad czeń w try bie wy jaz -
do wym oraz mu sie li wska zać lo kal, po miesz cze nie, w któ rym przyj mo wa ne są we zwa nia i w któ -
rym prze cho wy wa ne jest do ku men ta cja me dycz na, le ka rze, któ rzy nie mie li pra wa wła sno -
ści lo ka lu, mie li z tym pew ne pro ble my. Two rząc prak ty kę wy łącz nie w przed się bior stwie pod -
mio tu lecz ni cze go le karz nie przed sta wia da nych o po miesz cze niu.

2. PRAK TY KA NA WE ZWA NIE NIE W POD MIO CIE LECZ NI CZYM

Usta wa o dzia łal no ści lecz ni czej two rząc no wą prak ty kę wy łącz nie w przed się bior stwie
pod mio tu lecz ni cze go wy raź nie prze są dza, że do tych cza so we prak ty ki wy łącz nie w miej scu
we zwa nia nie mo gą być wy ko ny wa ne w pod mio cie lecz ni czym (art. 20 usta wy o dzia łal no -
ści lecz ni czej), któ ry sta no wi, że: „miej scem we zwa nia nie mo że być przed się bior stwo pod -
mio tu lecz ni cze go”. Ozna cza to, ze le ka rze, któ rzy za mie rza ją udzie lać świad czeń w ra mach
kon trak tu z pod mio tem lecz ni czym, że nie mo gą w tym ce lu two rzyć prak tyk na we zwa nie.

3. PO SZE RZE NIE KA TA LO GU SPÓŁ EK, KTÓ RE MO GĄ UTWO RZYĆ PRAK TY KĘ GRU PO WĄ

O SPÓŁ KĘ JAW NĄ

Do tych czas prak ty ka gru po wa mo gła być utwo rzo na tyl ko przez spół kę cy wil ną le ka -
rzy al bo spół kę part ner ską. Od lip ca 2011 r. usta wo daw ca oprócz tych dwóch ty pów spół -
ek prze wi du je tak że, iż le ka rze któ rzy za ło ży li spół kę jaw ną mogą zarejestrować w izbach
lekarskich praktykę grupową. Zmia na ta by ła daw no ocze ki wa na, nie by ło bo wiem żad nych
uza sad nio nych ar gu men tów prze ciw ko za ak cep to wa niu spół ki jaw nej ja ko pod sta wy do za -
ło że nia prak ty ki gru po wej. Wraz z wej ściem w ży cie usta wy o dzia łal no ści lecz ni czej, le -
ka rze bę dą mo gli utwo rzyć spół kę jaw ną, a na stęp nie ta spół ka mo że za re je stro wać prak -
ty kę gru po wą. Spół ka jaw na jest ure gu lo wa na w ko dek sie spół ek han dlo wych, waż ne jest
to, że dla jej utwo rze nia ko deks spół ek nie wy ma ga mi ni mum ka pi ta ło we go (nie ma wy mo -
gu wnie sie nia przez wspól ni ków okre ślo nej ilo ści ka pi ta łu za kła do we go), umo wę spół ki moż -
na spo rzą dzić na pi śmie bez udzia łu no ta riu sza. Spół ka jaw na po wsta je z chwi lą wpi sa nia
jej do Kra jo we go Re je stru Są do we go.

Usta wa o dzia łal no ści lecz ni czej utrzy ma ła za sa dę, że w ra mach prak ty ki gru po wej świad -
cze nia zdro wot ne mo gą być udzie la ne wy łącz nie przez le ka rzy bę dą cych wspól ni ka mi tej
spół ki (tak wy raź nie art. 18 ust. 7 usta wy o dzia łal no ści lecz ni czej). Prak ty ka gru po wa nie
bę dzie mo gła za tem za trud niać in nych le ka rzy, nie bę dą cych jej wspól ni ka mi. 

4. OB NI ŻE NIE WY SO KO ŚCI OPŁA TY ZA ZA RE JE STRO WA NIE PRAK TY KI LE KAR SKIEJ

Usta wa o dzia łal no ści lecz ni czej utrzy ma ła za sa dę, że za wpis do re je stru prak tyk le -
kar skich po bie ra na jest opła ta. Do tych czas za re je stra cję prak ty ki le karz wno sił opła tę w sta -
łej wy so ko ści 350 zło tych lub 450 zło tych (za prak ty kę spe cja li stycz ną). Po wej ściu w ży -
cie usta wy o dzia łal no ści lecz ni czej opła ta zo sta nie ob ni żo na, bo wiem usta wa prze wi du -
je, że opła ta za wpis prak ty ki do re je stru wy no si 2% prze cięt ne go wy na gro dze nia w sek to -
rze przed się biorstw, bez wy pła ty na gród z zy sku za ubie gły rok, ogła sza ne go przez Pre -
ze sa GUS, obo wią zu ją ce go na dzień zło że nia wnio sku o re je stra cję prak ty ki. Za zmia nę
wpi su w re je strze po bie ra na bę dzie opła ta w wy so ko ści po ło wy opła ty za wpis. Opła ty 

Wdniu 1 lip ca 2011 r. utra ci moc
obo wią zu ją ca usta wa o za kła dach
opie ki zdro wot nej i w jej miej sce

zo sta nie wpro wa dzo na usta wa o dzia łal no -
ści lecz ni czej. Usta wa ta obej mu je swym za -
kre sem nie zwy kle sze ro ką pa le tę za gad nień.
Przede wszyst kim po świę co na jest ure gu lo -
wa niu za sad dzia ła nia pod mio tów lecz ni czych
(jest to no wa zbior cza na zwa dla daw nych
za kła dów opie ki zdro wot nej), nie mniej jed -
nak część jej po sta no wień bez po śred nio lub
po śred nio do ty czy wy ko ny wa nia za wo du
przez le ka rzy.

Z uwa gi na nie zwy kle ob szer ną ma te rię
no wej usta wy o dzia łal no ści lecz ni czej, ce -
lem ar ty ku łu jest przed sta wie nie naj waż niej -
szych wpro wa dzo nych przez tę usta wę
zmian, któ re mo gą mieć zna cze nie dla
osób wy ko nu ją cych za wód le ka rza i le ka rza
den ty sty. Po za za kre sem omó wie nia po zo -
sta ją zmia ny, któ re do ty czą głów nie za kła -
dów opie ki zdro wot nej (od lip ca pod mio tów
lecz ni czych). 

1. PRAK TY KA WY ŁĄCZ NIE W PRZED SIĘ BIOR -
STWIE POD MIO TU LECZ NI CZE GO

– NO WY TYP PRAK TY KI LE KAR SKIEJ.
Pierw szą zmia ną, na któ rą na le ży zwró -

cić uwa gę jest po sze rze nie ka ta lo gu in dy wi -
du al nych prak tyk le kar skich. Do tych czas le -
ka rze mo gli two rzyć: in dy wi du al ną prak ty -
kę le kar ską, in dy wi du al ną spe cja li stycz ną
prak ty kę le kar ską oraz in dy wi du al ną prak ty -
kę w miej scu we zwa nia i in dy wi du al ną spe -
cja li stycz ną prak ty kę w miej scu we zwa nia.
Od 1 lip ca 2011 r. do da no do te go ka ta lo -
gu jesz cze zu peł nie no wą, nie zna ną do tych -
czas usta wo daw stwu in dy wi du al ną prak ty kę
le kar ską wy łącz nie w przed się bior stwie pod -
mio tu lecz ni cze go oraz in dy wi du al ną spe -
cja li stycz na prak ty kę le kar ską wy łącz nie
w przed się bior stwie pod mio tu lecz ni cze go. 

No ty typ prak ty ki sta no wi od po wiedź
usta wo daw cy za za po trze bo wa nie na te go
ty pu prak ty kę. Do tych czas le ka rze, któ rzy
chcie li za wrzeć kon trakt z za kła dem opie ki
zdro wot nej zwy kle za kła da li prak ty kę na we -
zwa nie. Od lip ca 2011 r. no wy typ prak ty -
ki czy li prak ty ka wy ko ny wa na wy łącz nie
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dza ją ce go za war cie umo wy ubez pie cze nia
OC usta wa o dzia łal no ści lecz ni czej wy zna -
cza le ka rzo wi pro wa dzą ce mu prak ty kę ter -
min 7 dni od da ty za war cia umo wy ubez pie -
cze nia.

8. CZAS PRA CY LE KA RZY

Moż na po wie dzieć, że usta wa o dzia łal -
no ści lecz ni czej w za sad ni czym kształ cie ko -
piu je do tych cza so we za war te w usta wie
o zoz -ach za sa dy usta la nia i roz li cza nia cza -
su pra cy le ka rzy za trud nio nych na pod sta -
wie umo wy o pra cę. Dość wspo mnieć, że na -
dal dzien na nor ma cza su pra cy po 1 lip -
ca 2011 r. wy no sić bę dzie 7 godz. 35 mi -
nut oraz 37 go dzin 55 mi nut na ty dzień.
W usta wie o dzia łal no ści lecz ni czej po zo -
sta wio no też do tych cza so wą re gu la cję dy -
żu ru me dycz ne go i dy żu ru pod te le fo nem.
Le ka rzo wi na dal bę dzie przy słu gi wa ło pra -
wo do od po czyn ku bez po śred nio po za koń -
czo nym dy żu rze. Wciąż do pusz czal ne bę -
dzie pod pi sy wa nie klau zu li opt – out ze zwa -
la ją cej le ka rzo wi na pra cę prze kra cza ją cą 48
go dzin na ty dzień. 

Zmia na do ty czy na to miast pra cow ni ków,
któ rzy na mo cy usta wy o za kła dach opie ki
zdro wot nej mie li skró co ne nor my cza su pra -
cy – cho dzi o pra cow ni ków ko mó rek ra dio -
lo gii, ra dio te ra pii, me dy cy ny nu kle ar nej, fi -
zy ko te ra pii, pa to mor fo lo gii, hi sto pa to lo gii,
cy to pa to lo gii, cy to dia gno sty ki, me dy cy ny
są do wej lub pro sek to riów. Usta wa o dzia łal -
no ści lecz ni czej prze wi du je, ze do lip -
ca 2014 r. pra cow ni cy ci na dal bę dą wy ko -
ny wać pra ce w wy mia rze 5 go dzin na do bę,
ale od 1 lip ca 2014 r. ich czas pra cy zo sta -
nie zrów na ny z cza sem pra cy po zo sta łych
pra cow ni ków pod mio tu lecz ni cze go tj. 7
godz. i 35 mi nut na do bę. 

9. SYS TEM OR DY NA TOR SKI LUB SYS TEM

OSO BY KIE RU JĄ CEJ OD DZIA ŁEM

Usta wa o dzia łal no ści lecz ni czej, bez -
po śred nio wpro wa dza re gu la cje umoż li -
wia ją ce dy rek to rom pu blicz nych szpi ta li
dzia ła ją cych w for mie sa mo dziel ne go pu -
blicz ne go za kła du opie ki zdro wot nej lub jed -
nost ki bu dże to wej, do ko na nia wy bo ru for -
my za rzą dza nia od dzia ła mi szpi tal ny mi.
Usta wa prze wi du je, że od dzia łem mo że kie -
ro wać or dy na tor wy bie ra ny w dro dze kon -
kur su, w przy pad ku jed nak, gdy od dzia łem
kie ru je le karz nie bę dą cy or dy na to rem,
usta wa o dzia łal no ści lecz ni czej wska zu je,

we dług no wej usta wy nie bę dą okre ślo ne w wy so ko ści sta łej, lecz bę dą po chod ną wy so ko -
ści prze cięt ne go wy na gro dze nia.

5. IN FOR MA CJA O WY KO NY WA NIU ZA WO DU W FOR MIE PRAK TY KI

No wo ścią jest wpro wa dzo ny przez usta wę o dzia łal no ści lecz ni czej sys tem in for mo wa -
nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy oraz izb le kar skich o le ka rzach wy ko nu ją cych za wód w for -
mie umo wy cy wil no praw nej lub na pod sta wie kon trak tu ja ko prak ty ka le kar ska. Zgod nie z art. 17
usta wy o dzia łal no ści lecz ni czej, w ce lu mo ni to ro wa nia prze strze ga nia prze pi sów pra wa pra -
cy, kie row nik pod mio tu lecz ni cze go raz na kwar tał prze ka zu je Pań stwo wej In spek cji Pra cy
oraz or ga nom sa mo rzą du za wo do we go in for ma cję o licz bie osób, któ re wy ko nu ją za wód
me dycz ny na pod sta wie umów cy wil no praw nych, al bo ja ko prak ty kę za wo do wą, z któ rą pod -
miot lecz ni czy za warł umo wę cy wil no praw ną. 

Le ka rze, któ rzy za war li umo wy cy wil no praw ne lub – co czę ściej się zda rza – ja ko prak -
ty ki le kar skie za war li kon trakt z pod mio tem lecz ni czym, mu szą li czyć się z tym, że in for -
ma cja o tym, że wy ko nu ją za wód w któ rejś z tych form, tra fi za rów no do PIP, jak i do izby
le kar skiej. 

6. KA RA ZA NIE ZŁO ŻE NIE W TER MI NIE IN FOR MA CJI O ZMIA NIE DA NYCH W RE JE STRZE

PRAK TYK LE KAR SKICH

Usta wa o dzia łal no ści lecz ni czej na kła da na le ka rza, któ ry za re je stro wał prak ty kę, obo -
wią zek in for mo wa nia o każ dej zmia nie da nych ujaw nio nych w re je strze prak tyk w ter mi nie 14
dni od da ty po wsta nia tej zmia ny. Przy kła do wo zmia ny te mo gą do ty czyć miej sca udzie la -
nia świad czeń zdro wot nych, ad re su za miesz ka nia le ka rza, za kre su udzie la nych świad czeń
zdro wot nych. Te go ro dza ju obo wią zek nie jest oczy wi ście żad ną no wo ścią, gdyż tak że obec -
nie le karz zo bo wią za ny jest ak tu ali zo wać da ne z re je strze prak tyk w ra zie ich zmia ny. No -
wo ścią na to miast jest to, że w myśl art. 107 ust. 2 w ra zie nie zgło sze nia zmia ny da nych
ob ję tych re je strem w ter mi nie 14 dni, okrę go wa ra da le kar ska ja ko or gan pro wa dzą cy re -
jestr prak tyk le kar skich mo że na ło żyć na le ka rza ka rę pie nięż ną w wy so ko ści do dzie się cio -
krot ne go mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę. Z brzmie nia prze pi su wy ni ka, że le karz któ -
ry na ru szył obo wią zek ak tu ali za cji da nych w re je strze prak tyk nie mu si być au to ma tycz nie
uka ra ny tą ka rą – okrę go wa ra da le kar ska tą ka rę mo że (a nie mu si) na ło żyć. Po nad to wy -
so kość ka ry nie jest sztyw no okre ślo na, po da no tyl ko jej gór ną gra ni cę, dla te go przy wy -
mie rza niu ka ry trze ba bę dzie każ do ra zo wo ba dać za rów no przy czy ny opóź nie nia w zło -
że niu ak tu ali za cji da nych, licz bę dni opóź nie nia i in ne oko licz no ści istot ne dla spra wy.

7. UBEZ PIE CZE NIE OC DLA LE KA RZY W NO WEJ FOR MU LE

Usta wa o dzia łal no ści lecz ni czej po rząd ku je też kwe stię obo wiąz ko we go OC w służ -
bie zdro wia. Jak wia do mo obec nie obo wią zu ją trzy róż ne obo wiąz ko we ubez pie cze nia OC: 

a) dla pry wat nych prak tyk le kar skich, któ re za war ły umo wę z NFZ (art. 136b usta wy
o świad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze środ ków pu blicz nych) 

b) dla pry wat nych prak tyk le kar skich, któ re za war ły kon trakt z pu blicz nym za kła dem opie -
ki zdro wot nej (art. 35 usta wy o za kła dach opie ki zdro wot nej)

c) dla le ka rzy pro wa dzą cych dzia łal ność me dycz ną na rzecz pa cjen tów w for mie prak -
ty ki le kar skiej (art. 48a usta wy o za wo dach le ka rza i le ka rza den ty sty).

W obec nym sta nie praw nym, w skraj nych sy tu acjach le karz pro wa dzą cy prak ty kę mu si
po sia dać trzy róż ne po li sy obo wiąz ko we go OC.

Za mia rem usta wy o dzia łal no ści lecz ni czej jest zmia na tej nad mier nie skom pli ko wa nej
sy tu acji. Od dnia 1 stycz nia 2012 r. bę dzie obo wią zy wa ło jed no ubez pie cze nie, prze wi -
dzia ne w art. 25 usta wy o dzia łal no ści lecz ni czej. Na ra zie nie są jesz cze zna ne wy so ko -
ści sum gwa ran cyj nych te go ubez pie cze nia, gdyż zgod nie z upo waż nie niem za war tym w usta -
wie o dzia łal no ści lecz ni czej ma ją one zo stać okre ślo ne przez Mi ni stra Fi nan sów w dro -
dze roz po rzą dze nia. 

No wo ścią jest rów nież to, że fakt za war cia umo wy ubez pie cze nia oraz po twier dza ją -
ce to do ku men ty, le karz pro wa dzą cy prak ty kę bę dzie mu siał zło żyć okrę go wej ra dzie le -
kar skiej pro wa dzą cej re jestr prak tyk le kar skich. Na zło że nie sto sow ne go do ku men tu po twier -
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su, lecz ja ko oso by kie ru ją ce od dzia łem, nie obo wią zu ją ochron ne prze pi sy pra wa sta no -
wią ce, że z or dy na to rem na le ży za wrzeć umo wę o pra cę na czas okre ślo ny 6 lat. 

Trze ba też od no to wać, że wpraw dzie usta wa o dzia łal no ści lecz ni czej da je szpi ta lom
upraw nie nie do po wo ły wa nia le ka rzy kie ru ją cych od dzia łem bez po stę po wa nia kon kur so -
we go, ale za ra zem nie za bra nia dy rek to rom szpi ta li prze pro wa dza nia kon kur su na sta no -
wi sko oso by kie ru ją cej od dzia łem. 

Mi chał Ko zik

rad ca praw ny  

że le karz kie ru ją cy od dzia łem nie mu si być
wy bra ny w dro dze po stę po wa nia kon kur so -
we go. Do ku men tem, któ ry de cy du je o tym,
czy w da nym szpi ta lu wy bie ra się or dy na to -
ra, czy le ka rza kie ru ją ce go od dzia łem jest
re gu la min or ga ni za cyj ny szpi ta la. 

Na le ży za uwa żyć, że w sto sun ku do le -
ka rzy, któ rzy po dej mą za trud nie nie nie ja -
ko or dy na to rzy wy ło nie ni w dro dze kon kur -

● Z ARKADIUSZEM BARAŃSKIM, TŁUMACZEM SPECJALISTYCZNYM JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZMAWIAJĄ
KRYSTYNA FALTUS I JANUSZ MICHALAK

Tłumaczenie jest jak kobieta

WOKÓŁ MEDYCYNY

K.F.: Pa mię ta Pan ja kąś za baw ną hi sto rię pod czas tłu ma czeń sy mul ta nicz nych?
A.B.: Pod czas pew ne go tłu ma cze nia sy mul ta nicz ne go na te mat kon tak tów i re la cji in ter -
per so nal nych, je den z pre le gen tów ds. pu blic re la tions na sa mym po cząt ku za czął
od dow ci pu. Aneg do ta brzmia ła na stę pu ją co: „Wdzięcz na ro dzi na pa cjen ta przy cho dzi do le -
ka rza, któ ry wła śnie zro bił ha bi li ta cję i dzię ku je mu za ura to wa nie sy na, mó wiąc: „Dzię ku -
je my pa nie dok to rze, dzię ku je my”. Na to dok tor po pra wia ich, mó wiąc: „Do cen cie, moi
pań stwo, d o cen cie”. Na co ro dzi na od po wia da: „Do ce nia my, do ce nia my, pa nie dok to rze”.
Każ dy do bry tłu macz wie, że cza sem są rze czy zu peł nie nie prze tłu ma czal ne, nie ma ją ce
swo ich ekwi wa len tów, a za leż ne od kul tu ry i wła ści wo ści kon kret ne go ję zy ka. Szyb ko więc
mó wię do słu cha czy za po śred nic twem apa ra tu ry do tłu ma czeń: „Dro dzy Pań stwo, wy kła -
dow ca mó wi żart, któ ry zu peł nie jest nie do prze tłu ma cze nia w bry tyj skich re aliach. Nie
chcąc spra wić mu za wo du, pro szę się sze ro ko uśmiech nąć, tu dzież ro ze śmiać, kie dy Pań -
stwu po wiem: „Te raz”. Chwi lę póź niej po wie dzia łem ma gicz ne „te raz” i wszy scy wy buch -
nę li śmie chem. Cel zo stał osią gnię ty. Co cie ka we, wśród nie któ rych tłu ma czy po ku tu je nie -
sław ne po wie dze nie, ja ko by tłu ma cze nie by ło jak ko bie ta – al bo pięk ne, al bo wier ne. Cóż,
po wiem tyl ko ty le, że ro bię, co mo gę, aby łą czyć te dwie ce chy i wiem, że jest to moż li we
na wet w tłu ma cze niu me dycz nym. 

K.F.: Pro szę po in for -
mo wać na szych Czy -
tel ni ków o słow ni -
kach, któ re Pan opra -
co wał.
A.B.: W 2003 r. uda -
ło mi się wy dać
„Słow nik Cza sow ni -
ków Fra zo wych”, czy li
grup cza sow ni ków
z da ną par ty ku łą. Dla
uczą cych się je zy ka
jest to jed no z naj -
trud niej szych za gad -
nień. Je den bo wiem
cza sow nik ma wie le,
cza sem pięć zna czeń.

Kry sty na Fal tus: Ma ri lyn Mon roe by ła po wo -
dem, że za czął się Pan uczyć an giel skie go…
Ar ka diusz Ba dzin ski.: Tak i ta fa scy na cja trwa
do dziś. Kie dy mia łem sześć lat, zna jo mi ro -
dzi ców przy wieź li mi film o ży ciu i śmier ci
Ma ri lyn Mon roe. Za fa scy no wa łem się jej uro -
dą, oso bo wo ścią, ale rów nie moc no za fra -
po wa ła mnie ta jem ni ca jej śmier ci, ta jem ni -
ca le ku, któ ry ją spo wo do wał. W tam tych
cza sach by ło bar dzo trud no o książ ki w ję -
zy ku an giel skim na ten te mat. Zna jo mi ro -
dzi ców przy wo zi li mi z za gra ni cy książ ki an -
glo ję zycz ne, któ re za czą łem sam tłu ma czyć
z an giel skie go. Za ma rzy łem o pra cy ja ko an -
gli sta, na Uni wer sy te cie Ślą skim i po la tach
to się fak tycz nie speł ni ło. Już na stu diach na -
wią za łem współ pra cę z kil ko ma wy bit ny mi le -
ka rza mi i po ma ga łem im w tłu ma cze niu tek -
stów me dycz nych.

K.F.: A ja kie pierw sze tek sty me dycz ne Pan
prze tłu ma czył?
A.B.: Pa mię tam te tek sty i je stem oso bom,
któ re mi je po wie rzy ły, nie zmier nie wdzięcz -
ny. Pan Pro fe sor Ro mu ald Woj nicz z kar dio -
lo gii i Pa ni Pro fe sor Han na Mi sio łek z ane -
ste zjo lo gii by li pierw szy mi, z któ ry mi mia -
łem przy jem ność pra co wać. Do ko ny wa łem
za rów no ko rekt, jak i tłu ma czeń sen su
stric to, a ar ty ku ły te uka za ły się w eu ro pej -
skich i ame ry kań skich pi smach me dycz nych
z bar dzo wy so kim im pact fac to rem, np. na ła -
mach Eu ro pe an Jo ur nal of Ana esthe sio lo gy
i The Ame ri can Jo ur nal of Car dio lo gy. By -
łem bar dzo dum ny z te go fak tu.

8 PRO MEDICO LIPIEC/SIERPIEŃ 2011



LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 PRO MEDICO 9

WOKÓŁ MEDYCYNY

któ rzy za wsze mnie wspie ra li. Pa mię tam, był
ta ki mo ment, kie dy w czwar tym ro ku pra cy
nad słow ni kiem mu sia łem odło żyć pi sa nie
na kil ka mie się cy, bo nie mo głem na to już
pa trzeć. Ro dzi ce mnie wte dy zmo bi li zo wa -
li, za co je stem Im ogrom nie wdzięcz ny. By li
i są przy mnie za wsze. 

K.F. i J.M.: Jest Pan ta ki mło dy, że trud no
uwie rzyć, że to wszyst ko Pa na osią gnię cia.
Ży czy my Pa nu dal szych suk ce sów i nie złom -
nej wia ry w sie bie. Cze ka my na słow nik me -
dycz ny już w lip cu.
A.B.: Dzię ku ję. Za kończ my tę roz mo wę mo -
ją ulu bio ną me ta fo rą. Ży cie jest po dró żą, po -
cią giem su ną cym po to rach. Mój to Express -
-In ter Ci ty. Cie szę się, że po ja wi ły się
po dro dze sta cje o na zwie „Tłu ma cze nia me -
dycz ne” i „Słow nik Me dycz ny Po łą czeń Mię -
dzy wy ra zo wych (Ko lo ka cji)”, ale do sta cji
koń co wej mam jesz cze wie le nie zna nych mi
przy stan ków po dro dze... 

Po sze ściu la tach pra cy uda ło mi się też na pi sać spe cja li stycz ny słow nik me dycz ny po łą czeń
mię dzy wy ra zo wych (ko lo ka cji). A w tłu ma cze niach me dycz nych jest to nie sa mo wi cie waż -
ne, gdyż re no mo wa ne eu ro pej skie i ame ry kań skie pi sma me dycz ne nie przyj mu ją tek stów
nie pre cy zyj nych ję zy ko wo i oczy wi ście błęd nie tłu ma czo nych. Jest to słow nik do tłu ma czeń
me dycz nych, dla osób pi szą cych ar ty ku ły i abs trak ty, jak rów nież do na uki. Za wie ra gru py
wy ra zo we i ich po łą cze nia. To pro jekt zu peł nie no wa tor ski. 

Ja nusz Mi cha lak: Jest Pan rów nież spe cja li stą w dzie dzi nie na ucza nia ję zy ka an giel skie go.
A.B.: Na ucza nie to mo ja pa sja, choć co raz czę ściej łą czę dru gą pa sję, czy li me dy cy nę z na -
uką ję zy ków, ucząc le ka rzy, per so nel śred ni, stu den tów me dy cy ny fa cho we go ję zy ka an giel -
skie go w me dy cy nie. 

J.M.: Te ma ty me dycz ne w Pa na dzia łal no ści by ły obec ne bar dzo zna czą co od wie lu lat.
A.B.: Tak, już na an gli sty ce mia łem kon takt z Pro fe sor Ma rią Wy soc ką, któ ra za ra zi ła mnie
tą pa sją, za co je stem Jej ogrom nie wdzięcz ny. Po tem Pro fe sor Woj nicz za su ge ro wał na -
pi sa nie tzw. glo sa riu sza, czy li zbio ru ha seł, któ re tłu ma czy łem. Jak się nad tym za sta na wia -
łem, do sze dłem do wnio sku, że mógł bym stwo rzyć słow nik i przy stą pi łem do dzie ła,
przy znacz nej współ pra cy wie lu spe cja li stów z dzie dzi ny me dy cy ny. Tak więc po wstał słow -
nik po łą czeń mię dzy wy ra zo wych w zwro tach me dycz nych  – po nad 800 stron. 

K.F.: Nie po praw nie uży ty szyk wy ra zów czy nie od po wied ni do bór słów o tym sa mym zna -
cze niu czy ni tekst nie do kład nym, a cza sem za baw nym…
A.B.: Mam na dzie ję i wie rzę, że słow nik bę dzie sze ro ko wy ko rzy sty wa ny. Sześć lat pra cy
nad nim za owo co wa ło ter mi no lo gią z wszyst kich wła ści wie spe cja li za cji. Chcia łem, że by słow -
nik po sia dał naj now sze pe reł ki, do da łem więc po ję cia z me dy cy ny wy so ko gór skiej, ge ne -
ty ki, bio sta ty sty ki kli nicz nej. Po sia da on też oprócz ko lo ka cji kon tek sty zda nio we, czy li przy -
kła dy, opi sy sub stan cji czyn nych, a co naj waż niej sze, okre śle nia po ka zu ją ce czę sto tli wość
uży wa nych zwro tów, tak, by Czy tel nik mógł wy brać ten naj po pu lar niej szy lub naj bar dziej
spe cja li stycz ny dla da nej spe cja li za cji. 

J.M.: Z ja kich ma te ria łów Pan ko rzy stał pod czas two rze nia słow ni ka?
A.B.: Z me dycz nych ksią żek, cza so pism ame ry kań skich i eu ro pej skich m.in. Lan cet, Bri tish
Me di cal, Jo ur nal, JA MA, Cir cu la tion, New En gland Jo ur nal of Me di ci ne. Z pol skich oczy -
wi ście Bi blią prze wod nią by ła pu bli ka cja prof. Szcze kli ka. Na to miast naj więk szą po mo cą dla
mnie by li i są le ka rze, z któ ry mi kon sul to wa łem wie le rze czy, któ rzy po mo gli mi, kie dy sam
już za ła my wa łem rę ce. Gdy by nie po moc 30 kon sul tan tów me dy cy ny, by ło by mi trud no. Dla -
te go tą dro gą chciał bym skie ro wać szcze gól ne po dzię ko wa nia w stro nę prof. Ro mu al da 
Woj ni cza, prof. Han ny Mi sio łek, dr Mał go rza ty Pin dyc kiej -Piasz czyń skiej, dr Jo lan ty No wak,
dr Aga ty Ga jew skiej, dr Mo ni ki Czer wiń skiej -Ry ka czew skiej, dra Jac ka Pu zio, dr Ma rze ny Ka -
siń skiej, dr Bar ba ry Czy żew skiej. Naj bar dziej chciał bym po dzię ko wać jed nak Ro dzi com, 

Ar ka diusz Ba dziń ski – tłu macz przy się gły
sy mul ta nicz ny,
kon se ku tyw ny
i pi sem ny me -
dycz ny, pra cow -
nik Uni wer sy te -
tu Ślą skie go
na Wy dzia le Fi -

lo lo gii, au tor naj więk sze go w Pol sce
Słow ni ka Cza sow ni ków Fra zo wych, czło -
nek nad zwy czaj ny Pol skie go To wa rzy -
stwa Tłu ma czy Przy się głych i Spe cja li stycz -
nych TE PIS, z do świad cze niem zdo by tym
m.in. ja ko kie row nik za mknię te go ośrod -
ka Bri tish Co un cil, eg za mi na tor AC CU EIL
i TELC, au tor słowników medycznych. 

KOMUNIKATY

Chór Śląskiej Izby 
Lekarskiej CAMES 

zaprasza 
wszystkich lekarzy
lubiących śpiewać 
na próby, które po przerwie wakacyjnej
odbywać się będą w każdy poniedziałek 
o godz. 1900 w Domu Lekarza 
(począwszy od 22 sierpnia 2011 roku).
Tel. kontaktowy 606 789 428

W  sprawie 
„PROGRAMU MULTIPIN AEGON Lokata”

Prosimy Koleżanki i Kolegów, którzy jesienią
2007 roku za pośrednictwem SKOK Izb

Lekarskich zaciągnęli kredyt na zakup usług
oferowanych przez AEGON Towarzystwo

Ubezpieczeń na Życie S. A. 
za pośrednictwem Warszawskiego Serwisu

Finansowego 
o pilny kontakt z dr Jackiem Chodorskim;

tel. 694 716 550
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Paragraf 10…, a może „Paragraf 22”…
Z TEKI RZECZNIKA

Nad szedł okres urlo pów, więc i ja po zwo lę so bie odejść od do tych cza so wej kon -
wen cji ar ty ku łów i po ru szyć te mat do ku men ta cji me dycz nej. Oprócz te go, że jak
wszy scy le ka rze mu szę ją co dzien nie wy peł niać, to na do da tek mu szę ją czy tać,

prze glą dać, wer to wać. Do ku men ta cja me dycz na po za da ny -
mi z prze słu cha nia świad ków jest pod sta wo wym źró dłem in -
for ma cji w pra cy rzecz ni ka od po wie dzial no ści za wo do wej i sę -
dzie go są du le kar skie go. To w niej szu ka my wia do mo ści o ka -
pi tal nym zna cze niu w pro wa dzo nych po stę po wa niach, to dzię -
ki tym in for ma cjom mo że my uza sad nić pra wi dło wość po stę -
po wa nia le ka rza w po stę po wa niu dia gno stycz no -lecz ni czym
pi sząc uza sad nie nia do umo rzo nych po stę po wań. My ślę, że
wraz z bie gły mi na le ży my do tej gru py le ka rzy, któ rzy naj le -
piej zda ją so bie spra wę z wa gi i zna cze nia do ku men ta cji me -
dycz nej. Czy każ dej??? Nie ste ty nie. „Do bra” do ku men ta cja
to tyl ko ta, któ ra jest do brze opra co wa na, przej rzy sta, zwię -

zła, a przede wszyst kim do brze i czy tel nie wy peł nio na. Nie ste ty, w ostat nich la tach do ku -
men ta cja roz ra sta się i pącz ku je w spo sób nie praw do po dob ny. Mam wra że nie, że nie słu -
żąc żad nej słusz nej spra wie za czy na nas po pro stu przy gnia tać. Jak że czę sto wy ko na nie tzw.
„pro ce du ry me dycz nej” zaj mu je nam kil ka mi nut, na to miast jej opi sa nie i wy peł nie nie wszyst -
kich na leż nych for mu la rzy zaj mu je mi nut kil ka dzie siąt. Do tych czas mia łem prze ko na nie, że
do ku men ta cja przez nas two rzo na po win na od zwier cie dlać: co stwier dza my, kie dy i ko mu
co zle ca my i dla cze go oraz co zo sta ło, kie dy i przez ko go wy ko na ne. Dzi siaj już to prze -
ko na nie nie jest ta kie pew ne. Mi ni ster stwo Zdro wia ko lej ny raz zmie nia za sa dy gry w Roz -
po rzą dze niu z dnia 21 grud nia 2010r. w spra wie ro dza jów i za kre su do ku men ta cji me dycz -
nej oraz spo so bu jej prze twa rza nia (Dz. U. z dnia 29 grud nia 2010 r.). Roz po rzą dze nie
to po wsta ło na pod sta wie art. 30 ust. 1 usta wy z dnia 6 li sto pa da 2008 r. o pra wach pa -
cjen ta i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta. Czy słu ży ono do bru te go pa cjen ta….?... chy ba nie ko -
niecz nie. Jest nas co raz mniej, pra cy ma my co raz wię cej. Naj wię cej cza su po win ni śmy po -
świę cać pa cjen tom, a nie ich do ku men ta cji. Mam wra że nie, że zmia ny w do ku men ta cji idą -
ce za Roz po rzą dze niem przy go to wa ne zo sta ły przez ja kie goś zdol ne go re fe ren ta, bo nie
je stem w sta nie uwie rzyć, że mógł w tym ma czać pal ce ja ki kol wiek prak ty ku ją cy me dyk. Już
kie dyś nie mo głem zro zu mieć, dla cze go w hi sto rii cho ro by trze ba co dzien nie wpi sy wać sta -
tus? Prze cież to ca ła hi sto ria cho ro by od zwier cie dla zna ko mi cie co dzien ny stan pa cjen ta. 

W ostatnich latach dokumentacja rozrasta się i pączkuje 
w sposób nieprawdopodobny.

Pro wa dzi my kar tę go rącz ko wą, któ ra czę sto po za wy kre sem tem pe ra tu ry i tęt na za wie ra in -
ne in for ma cje do ty czą ce na przy kład wy próż nień czy wy mio tów, kar tę kon tro li ci śnie nia, kon -
tro li diu re zy… i wie le in nych. Pro wa dzo ne w sys te mie cią głym do sko na le od zwier cie dla ją
co dzien ny stan pa cjen ta. Gdy by w hi sto rii zna la zły się jesz cze opi sy wszyst kich istot nych
zda rzeń lub zmian w sta nie cho re go, to chy ba by li by śmy bli scy ide ału. Te raz ma my kar tę

sta tu sów…. sze reg ko lej nych wpi sów ab sor -
bu ją cych nasz czas, a bę dą cych je dy nie zbio -
rem in for ma cji za war tych w skła do wych hi -
sto rii cho ro by. Ile kroć po chy lam wzrok
nad kar tą sta tu sów, wy peł nio ną rów nym pi -
smem i okra szo ną rząd kiem iden tycz nych
pie czę ci po twier dza ją cych kul to wy już chy -
ba tekst… „sta tus idem”, za wsze wi dzę
oczy ma wy obraź ni sie dzą ce go w ro gu dy żur -
ki re zy den ta, któ ry wśród ster ty te czek
mo zol nie mar nu je czas prze zna czo ny prze -
cież na je go edu ka cję. Wra ca jąc jed nak
do Roz po rzą dze nia wy da je się, że wy żej cy -
to wa ne wąt pli wo ści to drob nost ka. Te raz bę -
dzie my zaj mo wać się po wie la niem da nych
iden ty fi ku ją cych le ka rza i pa cjen ta do słow -
nie gdzie tyl ko się da. Gwa ran tu je nam to ty -
tu ło wy pa ra graf 10 Roz po rzą dze nia, któ ry
jest obo wiąz ko wą skła do wą więk szo ści do -
ku men tów. Nie po tra fię zro zu mieć dla cze -
go do tych cza so wy obo wią zek umiesz cza nia
tych wszyst kich istot nych da nych w księ dze
głów nej i na okład ce hi sto rii cho ro by był nie -
wy star cza ją cy. Dla cze go nie do brym był
zwy czaj po słu gi wa nia się imie niem, na zwi -
skiem i nu me rem księ gi głów nej w pro wa dzo -
nych wkład kach czy wpi sach do hi sto rii cho -
ro by, lub do in nych ksiąg, bę dą cych zbior -
czą do ku men ta cją??? Cze mu ma słu żyć
wpis nr PE SEL do księ gi ope ra cyj nej, po ro -
do wej czy też ja kiej kol wiek in nej, nie mó wiąc
już o księ dze ra por tów le kar skich. Czy nikt
nie za sta no wił się nad pro stym fak tem, że po -
wie la nie to naj prost sza for ma stra ty cza su,
tym bo le śniej sza, że bez sen sow na. To wła -
śnie przy po mi na do sko na łą po zy cję li te ra -
tu ry: „Pa ra graf 22”. Mo że jed nak Mi ni ster -
stwo Zdro wia w przy szło ści sko rzy sta
w przy go to wa niu ko lej nych zmian w do ku -
men ta cji z do świad cze nia prak ty ku ją cych me -
dy ków…. Oby.

Ta de usz Urban

dr Tadeusz Urban

   W II połowie roku 2011 planowane są następujące wyjazdu integracyjne dla lekarzy 
i lekarzy dentystów Emerytów i Rencistów:

• 10-11 sierpnia – Ustroń
• w pierwszej połowie września br. – „Szlakiem Krzyżaków”

• w pierwszej połowie października br. – Warszawa

Wszystkie osoby zainteresowane spotkaniami prosimy o telefoniczne zgłaszanie do 
Pani Katarzyny Fulbiszewskiej pod tel. (32) 203 65 47 lub 48

KOMUNIKAT
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● JUBILEUSZ PANI PROFESOR BOŻENY HAGER-MAŁECKIEJ

JUBILEUSZE

du Mar szał kow skie -
go woj. ślą skie go.
Jak po in for mo wał
prof. Ze mba la cał ko -
wi ty koszt jed ne go
me tra kwa dra to we -
go te go bu dyn ku,
łącz nie z wy po sa -
że niem, wy niósł za -
le d wie 5 900 zł.
Ta ki wy nik, je go
zda niem jest efek tem bar dzo skru pu lat nej ana li zy po trzeb do ko na nej przez ze spół le ka rzy,
pie lę gnia rek i in nych pra cow ni ków szpi ta la oraz wie lu go dzin wspól nej pra cy nad szcze gó -
ło wym pro jek tem in we sty cji. 

W bu dyn ku „B” swo ją sie dzi bę zna la zły m. in.: Od dział Trans plan to lo gii Płuc, Ser ca,
Nie wy dol no ści Krą że nio wo – Od de cho wej, Kar dio lo gii i An gio lo gii, spe cja li stycz ne la bo -
ra to ria i przy chod nie oraz ośro dek dy dak tycz ny. Po wstał tu rów nież blok ope ra cyj ny 

Ślą skie Cen trum Cho rób Ser ca w Za -
brzu wzbo ga ci ło się o no wy, no wo -
cze śnie wy po sa żo ny bu dy nek szpi tal -

ny, ozna ko wa ny li te rą „B”. Je go uro czy ste
otwar cie, w któ rym uczest ni czy ło wie lu
zna ko mi tych go ści od by ło się 2 czerw ca, ale
już mie siąc wcze śniej przy ję to w nim pierw -
szych pa cjen tów. Pro fe sor Ma rian Ze mba -
la, dy rek tor ŚCCS z du mą pod kre ślał, że
w cią gu tych kil ku ty go dni dzia łal no ści uda -
ło się już prze pro wa dzić oko ło stu za bie gów
ope ra cyj nych, z któ rych wszyst kie by ły 
uda ne. 

No wy obiekt zo stał wy bu do wa ny ze
środ ków wła snych szpi ta la, do ta cji z bu dże -
tu Mi ni ster stwa Zdro wia, fun du szy unij nych
oraz do fi nan so wa nia uzy ska ne go od Urzę -

ni ki Pe dia trii ŚAM. W 1994 r. uho no ro wa na zo sta ła
ty tu łem dok to ra h. c. ŚAM. Od zna czo na m.in. Krzy -
żem Ko man dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

Uro dzi ła się 23 VIII 1921 w Za brzu. Jest cór ką
dr Bro ni sła wa Ha ge ra – za brzań skie go ko mi sa rza ple -
bi scy to we go, uczest ni ka kam pa nii wrze śnio wej i wnucz -
ką dr Mak sy mi lia na Ha ge ra, sze fa szta bu wy bor cze -
go Woj cie cha Kor fan te go w wy bo rach do Re ich sta gu
z 1903 ro ku. W la tach sie dem dzie sią tych prof. Bo że -
na Ha ger -Ma łec ka u trzy stu dzie ci za miesz ka łych w po -
bli żu Hu ty Me ta li Nie że la znych w Szo pie ni cach
stwier dzi ła oło wi cę. Z ogól nej licz by tych dzie ci
aż 10% uczęsz cza ło do szkół spe cjal nych. Ma so we za -
cho ro wa nia na prze wle kłą oło wi cę nie zga dza ły się
wów czas z ofi cjal ną z pro pa gan dą suk ce su. Mi mo to, prze pro wa dzi ła ogrom ną ak cję lecz -
ni czą i za po bie gaw czą i pierw sze w Pol sce ba da nia do ty czą ce wpły wu za nie czysz czeń po -
wie trza at mos fe rycz ne go na zdro wie. Jako posłanka wspierała uchwalenie w maju 1989 roku,
ustawy o izbach lekarskich, co odbyło się jeszcze przed pierwszymi wolnymi wyborami.

15.10.2011 ro ku w Ka to wi cach -Li go cie, z oka zji X -le cia Wy dzia łu Opie ki Zdro wot -
nej SUM, od bę dzie się Pierw sze Ka to wic kie Spo tka nie Kli nicz ne Pe dia trów i Aler go lo gów
oraz uro czy stość po świę co na Pa ni Pro fe sor. 

Do te ma tu suk ce sów ślą skiej pe dia trii w „Pro Me di co” za tem wró ci my, dziś przy łą cza -
jąc się do naj ser decz niej szych ży czeń. 

Oprac. Gra ży na Ogro dow ska

„Ja ko ucznio wie i współ pra cow ni cy prof.
dr hab. n. med. Bo że ny Ha ger -Ma łec kiej,
dok to ra ho no ris cau sa Ślą skiej Aka de mii Me -
dycz nej, twór cy ślą skiej szko ły pe dia trycz -
nej, na ukow ca, le ka rza i spo łecz ni ka (…) pra -
gnie my wy ra zić na szą ser decz ną wdzięcz -
ność za Jej la ta pra cy z na mi i ukie run ko wa -
nie na szej za wo do wej dro gi. Za wsze też po -
zo sta nie my dłuż ni ka mi Jej wiel kiej życz li wo -
ści, któ ra – mi mo sta wia nych nam wy so kich
wy ma gań – sprzy ja ła na sze mu roz wo jo wi
i w róż nych oko licz no ściach ży cio wych sta -
no wi ła nie za wod ne opar cie.”

Te sło wa wy dru ko wa ne z książ ce „Bo że -
na Ha ger -Ma łec ka – Na uko wiec, Pe dia tra,
Spo łecz nik”, w opra co wa niu ze spo łu pod re -
dak cją Kry sty ny Kar czew skiej, Ma rii Łu ka sik
i Elż bie ty Ky as (Ka to wi ce: ŚAM – Bi blio te -
ka Głów na, 2001, 165 s., nlb. 34, il. Pra -
ce CDD MiF nr 6) niech sta no wią mot to
wszyst kich uro dzi no wych ży czeń. 

Bo że na Ha ger Ma łec ka – pro fe sor zwy -
czaj ny dok tor ha bi li to wa ny me dy cy ny, eme -
ry to wa ny, dłu go let ni kie row nik Ka te dry i Kli -

Zgoda buduje

Naukowiec, pediatra, społecznik

Prof. Bożena Hager-Małecka

SZPITALE

● INWESTYCJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU (ŚCCS)
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SZPITALE

Szcze gól nym go ściem uro czy sto ści by -
ła dr An na Re li ga, żo na zmar łe go prof. Zbi -
gnie wa Re li gi jed ne go z twór ców po tę gi ślą -
skiej kar dio lo gii, kar dio chi rur gii i trans -
plan to lo gii, któ re go dzia łal ność przy czy ni -
ła się do po wsta nia i roz wo ju Ślą skie go Cen -
trum Cho rób Ser ca w Za brzu. 

An na Za do ra -Świ de rek

z dwie ma sa la mi tym jed ną hy bry -
do wą wy po sa żo ną w an gio graf.
W je go ho lu uwa gę wszyst kich
wcho dzą cych przy ku wa wspa nia ły
mo del zbu do wa ne go w 1628 ro -
ku w Am ster da mie ga le onu Ba ta via,
któ ry w swym dzie wi czym rej sie
z po wo du bun tu za ło gi za to nął
u wy brze ży Au stra lii. 

– Hi sto ria te go ża glow ca jest do -
sko na łym przy kła dem mak sy my, że
nie zgo da ruj nu je, a zgo da bu du -
je. – wy ja śniał prof. Ze mba la – Dzi siaj
zna ko mi ta re pli ka te go wspa nia łe go ża -
glow ca, po ma ga nam w co dzien nej pra cy z cho ry mi
po ko ny wać trud no ści cho ro by i prze strze ga nas
wszyst kich przed kon flik ta mi, któ rych re zul ta ty mo gą

być po dob ne do tra ge dii Ba ta vii.” 
Na ofi cjal ne od da nie do użyt ku no we go obiek tu ŚCCS przy by li do Za brza prof. Je rzy

Bu zek – prze wod ni czą cy Par la men tu Eu ro pej skie go, mi ni ster zdro wia Ewa Ko pacz, mi ni -
ster roz wo ju re gio nal ne go Elż bie ta Bień kow ska, wo je wo da i mar sza łek wo je wódz twa ślą -
skie go, przed sta wi cie le sa mo rzą dów lo kal nych i za wo do wych w tym rów nież pre zes ORL
w Ka to wi cach Ja cek Ko za kie wicz. 

KONFERENCJE

● OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „ŁÓDZKIE DNI MEDYCYNY PRACY” 1-4 CZERWCA 2011 R.
SPAŁA

Orzecznictwo w medycynie pracy
Or ga ni za to rem spotkania, w któ rym udział wzię ło prze szło 150 uczest -

ni ków z ca łej Pol ski, był Od dział Łódz ki Pol skie go To wa rzy stwa Me dy -
cy ny Pra cy, pod prze wod nic twem swo je go pre ze sa i jed no cze śnie prze -

wod ni czą ce go ko mi te tu or ga ni za cyj ne go, prof. Wie sła wa Suł kow skie go.
Na pro gram kon fe ren cji skła da ły się: dwie se sje ple nar ne (wy gło szo no 10 re -

fe ra tów), sześć te ma tycz nych (wy gło szo no 46 prac, w tym trzy przez człon ków
Ślą skiej Izby Le kar skiej) i jed na pla ka to wa (przed sta wio no 29 prac, w tym dwóch
człon ków Ślą skiej Izby Le kar skiej, a jed na by ła pra cą wspól ną, któ rej współ au to -
rzy tak że po cho dzi li z na sze go śro do wi ska.) Dr hab. Re na ta Złot kow ska kon sul -
tant wo je wódz ki z me dy cy ny pra cy by ła współ prze wod ni czą cą jed nej se sji te ma -
tycz nej.

Pra ce człon ków na szej Izby do ty czy ły oce ny ry zy ka he pa to tok sycz no ści na ra -
że nia za wo do we go na chlo rek wi ny lu, do ku men ta cji me dycz nej pro wa dzo nej przez
le ka rza spra wu ją ce go pro fi lak tycz ną opie kę zdro wot ną, bę dą cą do wo dem dla po stę po wań
przed ZUS i są dem oraz pro ble mu za bu rzeń i cho rób ukła du krą że nia w po pu la cji kierowców
au to bu sów miej skich Ślą ska. Te ma ty ką pla ka tów przed sta wia nych przez człon ków ŚIL by ła
ast ma oskrze lo wa, py li ca krze mo wa i azbe sto wa.

Prze pro wa dzo no kon kurs na naj lep szy po ster (pod wzglę dem gra ficz nym i me ry to rycz -
nym) – pierw sze miej sce otrzy ma ła pra ca z In sty tu tu Me dy cy ny pra cy i Zdro wia Śro do wi -
sko we go w So snow cu, pod ty tu łem „Za awan so wa ne po sta cie py li cy krze mo wej – pro ble -
my dia gno stycz ne i orzecz ni cze – opis przy pad ków” (au tor stwa An ny Hom, Pa try cji Ja klik-
Żo łądź, Ga brie li Sar niak -Woj tas i Krzysz to fa Ko men dy).

Ca ła te ma ty ka kon fe ren cji kon cen tro wa -
ła się wo kół pro ble mów orzecz nic twa w za -
kre sie me dy cy ny pra cy, w tym suk ce syw nie
wpro wa dza nych prze pi sów praw nych, wpły -
wu czyn ni ków tok sycz nych obec nych w miej -
scu pra cy na stan zdro wia za trud nio nych, do -
ku men ta cji me dycz nej oraz pro ble ma ty ki tok -
sy ko lo gicz nej.

LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 PRO MEDICO 13 

Galeon Batavia

Prof. Marian Zembala
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Od lewej: dr R. Szozda, prof. W. Sułkowski, dr J. Kłopotowski
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wo jaz dy, przy pa dek wy stą pie nia na pa du o symp to ma to lo gii pa dacz ko wej lub po dej rze nie
al bo ist nie nie pa dacz ki, nie za leż nie od oko licz no ści, po wi nien nie zwłocz nie po wia do mić or -
gan wy da ją cy pra wo jaz dy o ko niecz no ści do ko na nia oce ny pre dys po zy cji zdro wot nych tej
oso by do kie ro wa nia po jaz da mi.” (pkt. 4 za łącz ni ka nr 4 do Roz po rzą dze nia).

Z w/w za pi sów wy ni ka ją na stę pu ją ce im pli ka cje:
1) obo wią zek po wia da mia nia or ga nu wy da ją ce go pra wo jaz dy do ty czy wszyst kich le ka -

rzy wy ko nu ją cych za wód,
2) or ga nem wy da ją cym pra wo jaz dy jest sta ro sta,
3) obo wią zek za wia da mia nia nie mo że spo wo do wać zła ma nia ta jem ni cy le kar skiej – le -

karz po wi nien za wia do mić or gan „o stwier dze niu sta nu zdro wia sta no wią ce go prze -
ciw wska za nie do pro wa dze nia po jaz dów” (co wy ni ka z tre ści prze pi su),

4) in for ma cję o sta nie zdro wia le karz wy mie nio ny wy żej po wi nien prze ka zać bez po śred -
nio do wła ści we go Wo je wódz kie go Ośrod ka Me dy cy ny Pra cy, do któ re go or gan skie -
ru je na ba da nie kie ru ją ce go po jaz dem – to nie wy ni ka już bez po śred nio z prze pi su
ale jest jak by kon se kwen cją za pi su usta wo we go.

W trak cie od by ło się po sie dze nie Za rzą du Głów ne go PTMP, w któ rym Śląsk re pre zen -
tu ją dr n. med. Jan Kło po tow ski (wi ce pre zes Za rzą du Głów ne go) i dr n. med. Ry szard Szoz -
da (czło nek Za rzą du Głów ne go).

Uczest ni cy Kon fe ren cji mie li oka zję zin te gro wać się w trak cie spo tka nia przy ogni sku
(w stru gach desz czu), oraz wy ciecz ce po oko li cy Spa ły.

W 2012 r. od bę dzie się Ko lej ny Kra jo wy Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Pra -
cy – w Po zna niu.

dr n. med. Ry szard Szoz da

prze wod ni czą cy od dzia łu Ślą skie go PTMP 

15 kwiet nia 2011 mi ni ster zdro wia
pod pi sa ła roz po rzą dze nie (Dz. U. 88,
poz. 503, 2011) zmie nia ją ce roz po rzą dze -
nie w spra wie ba dań le kar skich kie row ców
i osób ubie ga ją cych się o upraw nie nia
do kie ro wa nia po jaz da mi. Opi sa no w nim no -
wy spo sób oce ny sta nu na rzą du wzro ku, słu -
chu i rów no wa gi, osób cho ru ją cych na cu -
krzy cę oraz pa dacz kę w ce lu stwier dze nia ist -
nie nia lub bra ku prze ciw wska zań zdro wot -
nych do kie ro wa nia po jaz da mi. Z za pi sów
Roz po rzą dze nia do ty czą cych cho rych na cu -
krzy cę wy ni ka, że „le karz, któ ry pod czas wy -
ko ny wa nia za wo du stwier dził u oso by ubie -
ga ją cej się o pra wo jaz dy lub po sia da ją cej
pra wo jaz dy wy pa dek wy stą pie nia epi zo du
cięż kiej hy po gli ke mii, nie za leż nie od oko licz -
no ści po wi nien nie zwłocz nie po wia do mić or -
gan wy da ją cy pra wo jaz dy o ko niecz no ści do -
ko na nia oce ny pre dys po zy cji zdro wot nych tej
oso by do kie ro wa nia po jaz da mi.” (pkt. 2 za -
łącz ni ka nr 3 do Roz po rzą dze nia). Na to miast
z prze pi sów do ty czą cych cho rych na pa dacz -
kę wy ni ka, że „le karz, któ ry pod czas wy ko -
ny wa nia za wo du stwier dził u oso by ubie ga -
ją cej się o pra wo jaz dy lub po sia da ją cej pra -

Uczestnicy konferencji w Spale
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IZBA BARDZO KULTURALNA

Muzyczna uczta

Czte ry chó ry: „Me di ci pro Mu si ca”
z Olsz ty na, „Re me dium” ze Szcze ci na,
„Me di can tus” z War sza wy i „CA MES”
z Ka to wic z to wa rzy sze niem or kiestr ka me -
ral nych: War szaw skie go Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go i „Ope ra cja Mu zy ka” Wiel ko pol -
skiej Izby Le kar skiej pod ba tu tą prof. Ry szar -
da Hand ke po raz pierw szy wy stą pi ły wspól -
nie, wień cząc tym sa mym II Ogól no pol ski
Kon cert Le ka rzy od by wa ją cy się ra mach te -
go rocz ne go fe sti wa lu „Ave Ma ria”. 

Pięk na mu zycz na in ter pre ta cja dzie ła
Hayd na, wspa nia le i z wiel kim od da niem za -
pre zen to wa na przez me dy ków na dłu go po -
zo sta nie w pa mię ci wi dow ni, wśród któ rej ja -
ko go ście ho no ro wi za sie dli prof. Je rzy
Woj – Woj cie chow ski, wy bit ny le karz i na uko -
wiec, a przy tym uzna ny kom po zy tor wie lu

Stu dwu dzie stu śpie wa ków i mu zy ków wy ko na ło w trak -
cie XII edy cji Fe sti wa lu „Ave Ma ria” „Mis sa Sanc ti Ni co lai
in G” Jó ze fa Hayd na. – Tak wspa nia łe go chó ru mo gła by po -

zaz dro ścić każ da fil har mo nia – mó wił z nie skry wa nym en tu zja zmem
Sła wo mir Pie tras – wie lo let ni dy rek tor naj więk szych pol skich te atrów
ope ro wych we Wro cła wiu, Ło dzi, War sza wie i Po zna niu, a tak że
współ twór ca i dy rek tor ar ty stycz ny fe sti wa lu. 

Pu blicz ność tłum nie wy peł nia ją ca wnę trza oka za łe go neo ro mań -
skie go gma chu ko ścio ła św. Sta ni sła wa B. M. w Cze la dzi by ła po -
dob ne go zda nia, owa cją na sto ją co dzię ku jąc ar ty stom za wy stęp.
Wy stęp je dy ny w swo im ro dza ju, bo za miast pro fe sjo nal nych śpie -
wa ków i mu zy ków, w czwar tym dniu fe sti wa lu, moż na by ło usły szeć
chó ry sku pia ją ce le ka rzy i przed sta wi cie li in nych za wo dów me dycz nych. 

Wy ko na nie „Mis sa Sanc ti Ni co lai in G” Jó ze fa Hayd na przez po łą czo ne
chó ry i or kie stry le kar skie

Dy ry gent – prof. Ry szard Hand ke
Wy ko naw cy:
Chór „Me di ci pro Mu si ca” War miń sko -Ma zur skiej Izby Le kar skiej pod kie run kiem 
Mał go rza ty Waw ruk; Chór „Re me dium”, Okrę go wej Izby Le kar skiej w Szcze ci nie
pod kie run kiem prof. Ry szar da Hand ke; Chór „Me di can tus”, Okrę go wej Izby Le kar skiej
w War sza wie pod kie run kiem Be aty Her man; Chór „CA MES”, Ślą skiej Izby Le kar skiej pod kie -
run kiem Do ro ty Dzie łak -Szcze pan; Or kie stra Ka me ral na „Ope ra cja Mu zy ka”, Wiel ko pol -
skiej Izby Le kar skiej pod kie run kiem Do broch ny Mar ten ki; Or kie stra Ka me ral na War szaw -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go; pod kie run kiem Be aty Her man

So li ści: 
Ma ria Roz y nek – so pran, Mar ta Pan fil – mez zo so pran, Kor nel Ma cie jow ski – te nor, 
Eryk Ry ma now ski – bas 
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● II OGÓLNOPOLSKI KONCERT LEKARZY (28 MAJA 2011) W RAMACH XII FESTIWALU „AVE MARIA” 
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Zyg munt Niedź wiedź za uwa żył, że je go
zdję cie że glar skich wę złów, za któ re otrzy -
mał wy róż nie nie zo sta ło na wy sta wie po wie -
szo ne w do gó ry no ga mi. Do tej po ry nie

zda wał so bie spra wy, że je go fo to gra fie moż -
na oglą dać „na okrą gło”, jak to okre ślił; bu -
dząc tym stwier dze niem we so łość wszyst kich
uczest ni ków fi na łu.

II edy cja kon kur su fo to gra ficz ne go zo -
sta ła ogło szo na w li sto pa dzie ubie głe go ro -
ku, od te go cza su przez sześć ko lej nych mie -
się cy do biu ra ŚIL wpły wa ły pra ce le ka rzy z ca -
łej Pol ski. Ju ry kon kur su pod prze wod nic twem
Ju sty ny Szklar czyk -Lau er, dzie kan Wy dzia łu
Pro jek to we go Aka de mii Sztuk Pięk nych w Ka -
to wi cach, spo śród 261 na de sła nych zdjęć 75
au to rów, wy bra ło 20 naj lep szych prac. Wśród
nich zna la zły się tak że fo to gra fie zro bio ne
przez człon ków ślą skiej Ko mi sji ds. kul tu ry dr
dr Kry sty nę Sku pień i Sta ni sła wa My sia ka.

Eg zo tycz ną przy ro dę, wspa nia łe bu dow le, lu dzi szczę śli wych, smut nych, za my ślo nych
utrwa lo nych pod czas róż nych mo men tów ich ży cia, wszyst ko to moż na by ło zo ba czyć na fo -
to gra fiach zgro ma dzo nych na wy sta wie bę dą cej po kło siem II Ogól no pol skie go Kon kur su Fo -
to gra ficz ne go Le ka rzy „Okiem Esku la pa”.

Wiel ki fi nał kon kur su miał miej sce 3 czerw ca w Ka to wic kim Do mu Le -
ka rza. Z od le głych krań ców Pol ski zje cha li się le ka rze nie tyl ko po to, by ode -
brać dy plo my i na gro dy, ale by spo tkać się i za mie nić cho ciaż kil ka słów z ludź -
mi od da ny mi tej sa mej pa sji – fo to gra fii. 

– „Te zdję cia zro bi łem w po ło wie lat pięć dzie sią tych w By to miu. Te raz
ma ło kto wie, że wów czas lu dzie nie wi do mi po ru sza li się po mie ście z cha -
rak te ry stycz ny mi opa ska mi na rę ka wach” – mó wił dr Jan A. Sa gan – pod -
czas, gdy pu blicz ność pa trzy ła na dwie przej mu ją ce fo to gra fie pod wspól -
nym ty tu łem „Wi dzia łem. Wzru szo ny wy sy łam” przed sta wia ją ce przy gnie -
cio nych wie kiem i nę dzą sta rusz ków, prze my ka ją cych uli ca mi mia sta.

Po chwi li zu peł na zmia na kli ma tu, in ne miej sce, in ny czas. Mło dy wy -
spor to wa ny czło wiek sur fu je, je go cia ło wy gi na się w łuk po dob ny do przę -
sła mo stu, któ ry jest za nim. 

– „Ten chło pak z gru pą ko le gów pły wał na de sce po ka na le ście ko wym w miej skim par -
ku w Mo na chium.” – opo wia dał dr Ja ro sław Woź niak.

Ko lej na pra ca, trzy zdję cia przed -
sta wia ją ce ta jem ni czy frag ment la su.
Czar no -bia łe ob ra zy są roz my te, za -
mglo ne, spra wia ją wra że nie od re al -
nio nych, jak na ma lo wa nych akwa re -
lą. – „To frag ment biesz czadz kie go
szla ku. – wy ja śnia ich au tor dr Ja cek
Sty pu ła – Fo to gra fie uka zu ją to sa mo
drze wo tyl ko z za sto so wa niem róż -
nej głę bi ostro ści. Na jed nym zdję ciu
w kształ cie drze wa moż na się na wet
do pa trzeć ko bie cej syl wet ki.” 

Na spo tka niu nie za bra kło tak że
ele men tów hu mo ry stycz nych dok tor

Doktor J. Sagan (pierwszy z lewej) odbiera nagrodę za

prace pt. „Widziałem. Wzruszony wysyłam”

Nagroda specjalna „Zapatrzona”
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go w tym pre ze sów Na czel -
nej i Ślą skiej Izby Le kar skiej,
in sty tu cji współ or ga ni zu -
ją cych te go rocz ne kon cer -
ty. Ma ciej Ha man kie wicz
i Ja cek Ko za kie wicz, prze -
ka za li ar ty stom ser decz ne
po dzię ko wa nia i pa miąt -
ko we dy plo my. Go ść mi Fe -
sti wa lu by li tak że wi ce pre -
zes War szaw skiej Izby Le -
kar skiej – Krzysz tof Ma kuch
i prze wod ni czą cy Ko mi sji
kul tu ry, spor tu i re kre acji NRL – Ja cek Tęt now ski. 

An na Za do ra -Świ de rek

prze bo jów pol skiej mu zy ki po pu lar nej oraz po -
słan ka Be ata Ma łec ka -Li be ra.

Wiel ki fi nał po prze dził wy stęp so lo wy
chó ru „Re me dium”, któ ry bar dzo pięk nie
i z wiel ką bie gło ścią za śpie wał kil ka pie śni
ma ryj nych.

Dzień wcze śniej chór „Me di ci pro
Mu si ca”, za pre zen to wał się z sze ro kim re -
per tu arem w ko ście le św. Trój cy w Bę dzi nie,
wy ko nu jąc z rów nym po wo dze niem re ne san -
so we kom po zy cje Mi ko ła ja Go mół ki, jak
i utwo ry Je re mie go Przy bo ry, Hen ry ka War -
sa i Joh na Len no na. 

Wśród fe sti wa lo wej pu blicz no ści nie
za bra kło przed sta wi cie li sa mo rzą du le kar skie -

Dyrygenci chórów
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„Okiem Eskulapa”
● FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA LEKARZY
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Adam Za wi szow ski, wi ce bur mistrz Mi ko ło wa i Zbi gniew Łab no przed sta wi ciel Elek trow  ni
Ja worz no 3. 

Au tor ka cy klu „La wa” za py ta na o po -
mysł je go stwo rze nia od po wie dzia ła w spo -
sób po ka zu ją cy cha rak te ry stycz ny dla ar ty -
stów, nie sztam po wy spo sób wi dze nia rze -
czy wi sto ści. 

– „W cza sie wy pra wy na Ga la pa gos
więk szość osób ro bi ła zdję cia ota cza ją cych
nas wi do ków, a mnie za fa scy no wa ło to co
by ło pod na szy mi sto pa mi.” – przy zna ła dr
Sku pień.

Wy róż nio ne zdję cie dra My sia ka sta no -
wi por tret tu rec kie go, ulicz ne go ma la -
rza – „Na sze spoj rze nia spo tka ły się i po -
czu łem, że jest to brat nia du sza ar ty stycz -
na. Na ci sną łem mi gaw kę i po sta no wi łem
utrwa lić tę chwi lę.”

Człon ko wie Ko mi sji ds. kul tu ry wzię li
udział w fi na le nie tyl ko ja ko uczest ni cy kon -
kur su; spo tka nie uświet ni ły krót kie re ci ta le
mu zy ku ją cych le ka rzy: dr dr Elż bie ty Ja now -
skiej-Drong, Li dii Net czuk i Grze go rza 
Gó ra la.

Fun da to ra mi na gród te go rocz nej edy -
cji „Okiem Esku la pa” był or ga ni za tor kon -
kur su Ślą ska Izba Le kar ska, a tak że Na czel -
na Izba Le kar ska, Bur mistrz Mi ko ło wa
i Elek trow nia PKE S.A. Ja worz no 3. Na gro -
dy w imie niu or ga ni za to ra kon kur su wrę czał,
gra tu lu jąc lau re atom pre zes Okrę go wej
Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach Ja cek Ko za -
kie wicz wraz z Jac kiem Tęt now skim, prze -
wod ni czą cym Ko mi sji Kul tu ry, Spor tu i Re -
kre acji Na czel nej Ra dy Le kar skiej oraz

LAU RE ACI KON KUR SU FO TO GRA FICZ NE GO „OKIEM ESKU LA PA”: 

Na gro da spe cjal na za naj lep sze zdję cie kon kur su
„Za pa trzo na”, Da ria Dziech ciń ska z Gli wic

Ka te go ria pierw sza – „Oczy wi dzą ser ce czu je”
I miej sce: „Tryp tyk”, Ma ciej Ha man kie wicz z Bę dzi na, 
II miej sce: bez ty tu łu, Wal de mar Krzy wa nia z Wę gro wa
III miej sce: „Je stem”, Eu ge niusz Ja nu szek z Cho rzo wa
rów no rzęd ne wy róż nie nia: „Wi dzia łem. Wzru szo ny wy sy łam” – Jan A. Sa gan z Kę dzie -
rzy na – Koź la, „Nor we gia 1 i 2” – Ju sty na Ko tas – Strzo da z Ka to wic, „Ja ka to me lo -
dia” – Woj ciech Ro kic ki z Za brza 

Ka te go ria dru ga – „Czło wiek w obiek ty wie” 
I miej sce: „Tryp tyk”, Da ria Dziech ciń ska z Gli wic 
II miej sce: „Ka nał”, Ja ro sław Woź niak (Kra ków, Ka to wi ce) 
III miej sce: „Li zbo na”, Woj ciech Wró bel z Ka to wic 
rów no rzęd ne wy róż nie nia: „Mam pro blem” – Kry sty na Sku pień z Ryb ni ka, „Spoj rze -
nie” – Sta ni sław My siak z Ka to wic, „Męż czy zna z Pien zy” – Agniesz ka Pio trow ska z Ka -
to wic „Wo bec wiel ko ści” – Ad rian Ko wa lik z Bie ru nia 

Ka te go ria trze cia – „Isto ta szcze gó łu”
I miej sce: „Tryp tyk”, Ja cek Sty pu ła z Kielc
II miej sce: Tryp tyk „La wa”, Kry sty na Sku pień z Ryb ni ka 
III miej sce: Dyp tyk „Lu strza ne ob ra zy”, Jan A. Sa gan z Kę dzie rzy na – Koź la 
rów no rzęd ne wy róż nie nia: bez ty tu łu – Wal de mar Krzy wa nia z Wę gro wa, Tryp tyk „Przy brze -
gu” – Zyg munt Niedź wiedź ze Szcze ci na, Tryp tyk „Pa ję czy na” – Je rzy Grze go rzew ski
z Płoc ka 

Laureaci wraz z organizatorami konkursu
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An na Za do ra – Świ de rek
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IZBA BARDZO KULTURALNA

Wszyst kie Pa ni zdję cia wy sła ne na kon kurs
przed sta wia ją lu dzi i wszyst kie są czar no -bia -
łe. Dla cze go?
Dla mnie czar no -bia łe zdję cia ma ja więk sza
moc, szcze gól nie gdy przed sta wia ją lu dzi.
W por tre tach te dwa ko lo ry po zwa la ją le piej
przed sta wić cha rak ter fo to gra fo wa nej oso by.
W ar chi tek tu rze wprost prze ciw nie. By wa, że
to wła śnie ko lor ma de cy du ją ce zna cze nie. 

Czy „Okiem Esku la pa” jest pierw szym kon -
kur sem w ja kim wzię ła Pa ni udział?
Uczest ni czę w kon kur sach, bo po ka zy wa nie
pu blicz nie wła snych zdjęć po zwa la mi spoj -
rzeć na nie z tro chę in nej per spek ty wy; dzię -
ki te mu wy raź niej do strze gam pew ne rze czy.
Da je mi to sa tys fak cję i po zwa la się do war -
to ścio wać, a z dru giej stro ny wy sta wia
na kry ty kę. Cza sem nie słusz ną, ale zde cy -
do wa nie czę ściej kon struk tyw ną.

Ja kie ma Pa ni ży cze nia na przy szłość zwią -
za ne z fo to gra fią?
Obym ni gdy nie po rzu ci ła apa ra tu.

Roz mo wa z dr Da rią Dziech ciń ską – lau re at ką na gro dy spe cjal nej ju ry 
kon kur su „Okiem Esku la pa”

Anna Zadora-Świderek: Pa ni pra ca pt. „Za pa trzo na” zdo by ła na gro dę spe cjal ną ju ry. Pro -
szę po wie dzieć jak po wsta ło to zdję cie?
Daria Dziechcińska: Zro bi łam to zdję cie, jak więk szość swo ich fo to gra fii, przy oka -

zji jed ne go z wy jaz dów. To
by ło na jar mar ku ry cer skim
na zam ku w Chu do wie.
Zwy kle w ta kich miej scach
mam przy so bie apa rat i gdy
wi dzę coś cie ka we go, tak jak
tę dziew czyn kę, po pro stu
zwal niam mi gaw kę. Zdję cie
by ło zro bio ne z za sko cze -
nia, my ślę, że gdy by bo ha -
ter ka wie dzia ła, że jest fo -
to gra fo wa na, to nie uda ło by

mi się uzy skać tak na tu ral ne go uję cia.

Co spo wo do wa ło, że zde cy do wa ła się Pa ni wy słać na kon kurs wła śnie tę fo to gra fię?
Prze wa ży ły wzglę dy sen ty men tal ne. Po pro stu lu bię to zdję cie i to jest głów ny po wód.

Od jak daw na Pa ni fo to gra fu je?
Od ja kichś ośmiu lat. My ślę, że zna jo mi ze stu diów pa mię ta ją mnie głów nie z apa ra tem w rę -
ku, daw niej ana lo go wym, a te raz głów nie cy fro wym.

Ja kieś ulu bio ne te ma ty?
Szcze gól nie in te re su ją mnie lu dzie i ar chi tek tu ra.

Dr Daria Dziechcińska, odbiera nagrodę  z rąk wiceburmistrza
Mikołowa  oraz przedstawicieli ŚIL
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dok tor Da ria Dziech ciń ska
le karz re zy dent w trak cie spe cja li za cji 
z ra dio lo gii i dia gno sty ki ob ra zo wej 
pra cu je w Cen trum On ko lo gii w Gli wi cach

KOMUNIKAT

DLA SENIORÓW TANIEJ 

Już od 18 miesięcy, w ramach akcji pt. „Apteka dbam o zdrowie”, osoby, które ukończyły 60 rok życia mogą
zakupić leki na receptę z 25% zniżką, okazując w aptece imienną dyskietkę. 

Dyskietkę możemy uzyskać po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej
www.60plus.doz.pl w ciągu 14 dni lub po wypełnieniu ankiety osobiście, w aptece biorącej udział w akcji

(personel prześle ankietę organizatorowi). 
Przy tak wysokiej cenie leków, za wysokiej, jak na nasze możliwości finansowe, zaoszczędzone przeciętnie

50 zł miesięcznie zachęca do skorzystania z tej możliwości. 
Życzę zdrowia i pozdrawiam, 

Ziuta Niemcewicz, z-ca przew. Komisji ds. Emerytów i Rencistów

OGŁOSZENIE PŁATNE
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SZKOLENIA ŚIL

Ję zyk an giel ski dla le ka rzy
Ter min re ali za cji: od paź dzier ni ka 2011 do czerw ca 2012
Do dat ko we in for ma cje: Kurs czę ścio wo od płat ny. Re kru ta cja trwać bę dzie do 23 wrze śnia br.

Kurs do sko na lą cy – warsz ta ty: Aka de mia umie jęt no ści spo łecz nych (AUS) dla le ka rzy. 
Ko mu ni ka cja in ter per so nal na le karz – pa cjent – współ pra cow nik

Ter min: 19.09.2011 r. (po nie dzia łek) godz. 1530

Do dat ko we in for ma cje: Licz ba miejsc zo sta ła ogra ni czo na. De cy du je ko lej ność zgło szeń. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym
zamieszczonym na stronie www.izba-lekarska.org.pl w zakładce Kursy dla lekarzy.

Warsz ta ty wy rów naw cze: Zmia ny wy tycz nych re su scy ta cji do ro słych
Ter mi ny do wy bo ru: 20.09, 4.10, 11.10.2011 (wtor ki) godz. 1530

Do dat ko we in for ma cje: Szko le nie prze zna czo ne dla le ka rzy, któ rzy wcze śniej uczest ni czy li w kur sach pod sta wo wych z re su scy ta cji w ŚIL.
Skła da się z pre lek cji po świę co nej ostat nim zmia nom wy tycz nych i kil ku go dzin ćwi czeń sy mu la cyj nych. Ma łe gru -
py (ilość miejsc ogra ni czo na). Koszt 50 zł. Wpła ty na kon to 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 z do pi -
skiem: re su scy ta cja.

Kurs do sko na lą cy – warsz ta ty: Aka de mia umie jęt no ści spo łecz nych (AUS) dla le ka rzy. Aser tyw ność
Ter min: 21.09.2011 r. (śro da) godz. 930, 26.09.2011 r. (po nie dzia łek) godz. 1530

Do dat ko we in for ma cje: Licz ba miejsc zo sta ła ogra ni czo na. De cy du je ko lej ność zgło szeń. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym
zamieszczonym na stronie www.izba-lekarska.org.pl w zakładce Kursy dla lekarzy.

Kurs do sko na lą cy: Chi rur gia sto ma to lo gicz na i im plan to lo gicz na 
Ter min: 23.09.2011 r. (pią tek) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr hab. n. med. Piotr Malara
Współ pra ca: MIP Pharma

Kurs do sko na lą cy: Cho ro by prze no szo ne przez klesz cze – no we wy zwa nie 
Ter min: 28.09.2011 r. (śro da) godz. 1100

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Lu cjan Kę pa

Kurs do sko na lą cy: Ak tu al ne wy tycz ne dia gno sty ki i te ra pii oste opo ro zy 
Ter min: 5.10.2011 r. (śro da) godz. 1100

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Jo an na Gło gow ska -Sze ląg
Współ pra ca: Ro che

Kurs do sko na lą cy: Po stę py w on ko lo gii wie ku roz wo jo we go 
Ter min: 11.10.2011 r. (wto rek) godz. 1000

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Gra ży na So bol

Kurs do sko na lą cy: Szcze pie nia – praw dy i mi ty 
Ter min: 12.10.2011 r. (śro da) godz. 1300

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzą dr n. med. Ani ta Wi tor, dr n. med. Jan Mi czek

Kurs do sko na lą cy: Es te ty ka w od cin ku przed nim w róż nych sy tu acjach kli nicz nych 
Ter min: 14.10.2011 r. (pią tek) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi lek. dent. Ra fał Mę dzin
Współ pra ca: 3M ESPE

Ter min: 15.10.2011 r. (so bo ta) godz. 1000

Kurs do sko na lą cy: Zdro wie re pro duk cyj ne – wy kład i dys ku sja 
Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi prof. Vio let ta Skrzy pu lec -Plin ta

Kurs do sko na lą cy: Pra wa pa cjen ta a od po wie dzial ność za wo do wa le ka rza 
Ter min: 19.10.2011 r. (śro da) godz. 930

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Ta de usz Urban
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Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską 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 2011 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 koń czo na.
In for mu je my, że oso by za in te re so wa ne uczest nic twem w kur sach w ro ku 2011 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, 322; tel. kom. 694 659 061; fax: (32) 352 06 38

www.izba -le kar ska.org.pl/pro doc to re e -ma il: pro doc to re@izba -le kar ska.org.pl

SZKOLENIA ŚIL

Kurs do sko na lą cy: Re su scy ta cja krą że nio wo -od de cho wa dzie ci we dług no wych wy tycz nych 
Ter min: 27.10.2011 r. (czwar tek) godz. 1530

Do dat ko we in for ma cje: Po wy kła dzie uczest ni cy zo sta ną po dzie le ni na ma łe gru py warsz ta to we do ćwi czeń re su scy ta cji dzie ci z za sto -
so wa niem ma ne ki nów i sprzę tu ra tun ko we go. Ter mi ny spo tkań warsz ta to wych po da ne zo sta ną do wy bo ru w dniu
wy kła du. Czas trwa nia: wy kład – 6 go dzin dy dak tycz nych, ćwi cze nia – 7 go dzin dy dak tycz nych. Koszt 50zł, wpła -
ty na le ży do ko nać na kon to: 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 (z do pi skiem: re su scy ta cja dzie ci). Licz -
ba miejsc zo sta ła ogra ni czo na. De cy du je ko lej ność zgło szeń. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym
zamieszczonym na stronie www.izba-lekarska.org.pl w zakładce Kursy dla lekarzy.

Informacje o kursach i konferencjach planowanych w listopadzie i grudniu 2011 roku znajdują się
na stronie internetowej: www.izba-lekarska.org.pl w zakładce: Kursy dla lekarzy.

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 on-line umieszczonym na stronie www.izba-lekarska.org.pl

w zakładce Kursy dla lekarzy lub telefonicznie, pod numerem telefonu (32)  203 65 47/8 wew. 321,322.

Uprzej mie in for mu je my, że 1 kwiet nia br. roz po czę ła się re kru ta cja na kur sy spe cja li za cyj ne
„Zdro wie Pu blicz ne” w ra mach pro jek tu „Pro Do cto re 2 – 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. 08.01.01-24-185/10

Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.
W kur sach mo gą uczest ni czyć le ka rze i le ka rze den ty ści za miesz ka li i 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.

Kur sy są bez płat ne.
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: 032 2036547 wew. 321, 322 tel. kom. +48 694 659 061, fax: 032 352 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/



LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 PRO MEDICO 21

RELACJE

Dla upamiętnienia
● 70-TA ROCZNICA MORDU HITLEROWCÓW NA LWOWSKICH PROFESORACH

26 ma ja 2011 ro ku na Wy dzia le Teo lo gicz nym Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach
od by ła się kon fe ren cja na uko wa w związ ku z 70-tą rocz ni cą mor du hi tle row ców na pro fe -
so rach lwow skich. Te mat Kon fe ren cji: „Nie zwy kła więź Kre sów Wschod nich i Za chod nich
oraz wpływ lwo wian na roz wój na uki i kul tu ry na Gór nym Ślą sku po ro ku 1945”.

Kon fe ren cja zo sta ła zor ga ni zo wa na przez Ka to wic ki Od dział To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Lwo wa i Kre sów Po łu dnio wo -Wschod nich, Uni wer sy tet Ślą ski i Dusz pa ster stwo Aka de mic -
kie w Ka to wi cach.

Go ście i uczest ni cy kon fe ren cji zo sta li po wi ta ni przez prof. dr hab. Ali cję Ra tusz ną, po czym
uro czy ste go otwar cia do ko nał J. E. ks. Ar cy bi skup dr Da mian Zi moń oraz J. M. Rek tor Uni -
wer sy te tu prof. dr hab. Wie sław Ba nyś. Pro gram kon fe ren cji obej mo wał 11 re fe ra tów, któ -
rych skró ty pre zen to wa li po szcze gól ni au to rzy. Wio dą cy re fe rat wy gło sił ks. prof. dr hab.

Jó zef Krę tosz (Uni wer sy tet Ślą ski) pt. „Mord
na pro fe so rach lwow skich uczel ni na Wzgó -
rzach Wu lec kich we Lwo wie, w dniu 4 lip -
ca 1941 ro ku”. W re fe ra cie pod kre ślo no pre -
cy zyj nie za pla no wa ną zbrod nię, do ko na ną
zgod nie z wy tycz ny mi władz hi tle row skich,
aby li kwi da cji do ko nać na miej scu bez na -
ra ża nia III Rze szy na do dat ko we kosz ty, co
wcze śniej mia ło miej sce w Kra ko wie. Na stęp -
ne re fe ra ty do ty czy ły udzia łu lwo wian w ży -
ciu na uko wym, spo łecz nym i kul tu ral nym
Gór ne go Ślą ska po ro ku 1945.

Notatki naocznego świadka
● PIERWSZY TOM „BIBLIOTEKI HISTORYCZNEJ” ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

Dla mło de go po ko le nia, uro dzo ne go
w wol nej Pol sce, dzi siaj Lwów to po pro stu
mia sto na Ukra inie. Czym był dla Po la ków,
dla cze go oku pa cja so wiec ka i nie miec ka od -
ci snę ła się ta kim pięt nem na na szej hi sto rii -
- nie wie dzą. I dla nich i dla tych, któ rym

do te raz łza wią oczy, gdy sły szą „oj, ni ma
jak Lwów” – ta nie wiel ka ksią żecz ka to lek -
tu ra obo wiąz ko wa.

Gra ży na Ogro dow ska

Ta de usz Cey pek, „Lwów w cza sach trud nych,
No tat ki na ocz ne go świad ka”, Kra ków -Ka to wi -
ce 2011. To wa rzy stwo Mi ło śni ków Lwo wa
i Kre sów Po łu dnio wo -Wschod nich, Od dział
w Kra ko wie, Ślą ska Izba Le kar ska w Ka to wi -
cach. Co py ri ght Cra co via – Le opo lis, ŚIL 

Tym „na ocz nym świad kiem” był pro fe sor Cey pek. 
Prof. dr hab. n. med. Ta de usz Cey pek (1990-1994) le karz la ryn go log, uro dził się we

Lwo wie, gdzie stu dio wał, pra co wał, prze żył oku pa cję. W sie dem na ście lat po Je go śmier -
ci uka za ła się książ ka – na pod sta wie chro no lo gicz nie pro wa dzo nych za pi sków, do ku men -
tów, re la cji, ale przede wszyst kim oso bi stych re flek sji. Wspo mnie nia za czy na ją się we wrze -
śniu 1939 r. koń czą 18 czerw ca 1946. Jest jesz cze je den roz dział: „po wrót” do Lwo wa,
z wy ciecz ką In tu ri stu, w 1980 r. Pro fe sor je dzie tam już jed nak z pasz por tem oby wa te la
in ne go kra ju. Je go od czu cia naj le piej od da je ostat nie zda nie: „Ze Lwo wa wy jeż dża li śmy ze
smut kiem i w za my śle niu. Ze Związ ku Ra dziec kie go – z ulgą.”

Ta kich la pi dar nych zdań – sym bo li jest wię cej. Po łą cze nie sty lu no ta tek pi sa nych na bie -
żą co, z li te rac kim skró tem, sta ran nym do bo rem słów, po zor nie bez na mięt nym opi sem wy -

da rzeń – wy da je się skądś zna ne. To naj lep sze tra -
dy cje pol skiej szko ły re por ta żu li te rac kie go. Pro fe -
sor pi sze o tym, co wi dział, kie dy trze ba, przy wo -
łu je świad ków. Bu du je przy tym ob ra zy, któ re za pa -
da ją w pa mięć. Jak ten, kie dy opo wia da o mor dach
na Wo ły niu  – po przez opis dwoj ga pa cjen tów przy -
wie zio nych do szpi ta la, al bo o li kwi da cji get ta. 

„Ze Lwo wa wy jeż dża li śmy ze
smut kiem i w za my śle niu. 

Ze Związ ku Ra dziec kie go -
z ulgą.”

Wie le na pi sa no już o bo le snym zde rze niu pol -
skiej in te li gen cji we Lwo wie z „ho mo so vie ti cus” –
ty pem so wiec kie go oku pan ta. W książ ce prof.
Ceyp ka jest pa roz da nio wa re la cja, któ ra naj le piej una -

ocz nia tę cy wi li za cyj ną prze paść. Kie dy do miesz ka nia ciot ki je go żo ny (ul. Na bie la ka) do -
kwa te ro wa no so wiec kie go ko man di ra, ten ka zał w ką cie po ko ju wy sy pać peł no pia sku. Na py -
ta nie po co, od po wie dział, że to dla je go dzie ci. Nie do za ba wy. Bę dą się tam za ła twia ły,
bo tak wy god niej. 

Wspo mnie nia prof. Ceyp ka (na pi sa ne
na ma szy nie) znaj du ją się we wro cław skim
Osso li neum. Dzię ki po mo cy prof. Andrzeja
Kierz ka, ich kse ro ko pie zo sta ły prze ka za -
ne pre ze so wi ORL Jac ko wi Ko za kie wi czo -
wi. Dr Iwo na Świę to chow ska z ko lei po mo -
gła w ko le żeń skiej współ pra cy z kra kow skim
To wa rzy stwem Kre so wian. Książ ka prof.
Ceyp ka zo sta ła prze ka za na m.in. uczest -
ni kom uro czy sto ści od sło nię cia ta bli cy pa -
miąt ko wej w kryp cie Ka te dry Chry stu sa Kró -
la w Ka to wi cach. Ta bli ca zo sta ła po świę co -
na pa mię ci pro fe so rów lwow skich, za mor -
do wa nych przez hi tle row ców 4. VII. 1941r.



W okre sie mię dzy wo jen nym wie lu le ka rzy ze Lwo wa osie dli ło się na Gór nym Ślą sku. Po II woj -
nie świa to wej na stą pi ła to tal na eks pa tria cja Po la ków ze Lwo wa i ca łych Kre sów Wschod nich,
co spo wo do wa ło roz pro sze nie tej lud no ści po ca łym kra ju, a szcze gól nie na Gór nym i Dol -
nym Ślą sku. Tu też osie dli li się le ka rze ze Lwo wa i Kre sów Wschod nich, a ich udział w lecz -
nic twie na Gór nym Ślą sku sta no wił ok. 30% wszyst kich le ka rzy.

Szcze gól ną uwa gę zwró ci łem na udział lwo wian w po wo ła niu Ślą skiej Aka de mii Me dycz -
nej (obec nie Uni wer sy tet). Wśród nich wy róż ni łem udział prof. Sta ni sła wa La skow nic kie go,
prof. Wik to ra Bros sa i prof. Fran cisz ka Gro era.

Prof. Gro er aresz to wa ny przez ge sta po wraz z in ny mi pro fe so ra mi, nie zo stał roz strze -
la ny, gdyż Niem cy, zna jąc Je go ży cio rys, uzna li, że jest Niem cem pra cu ją cym we Lwo wie.

Przy to czy łem treść prze słu cha nia prof. Gro era na ge sta po, gdzie zde cy do wa nie za de -
kla ro wał, że jest Po la kiem. W re fe ra cie przed sta wi łem moż li wie w peł ni, li sty lwo wian, któ -
rzy po po wo ła niu Aka de mii or ga ni zo wa li za kła dy, ka te dry i kli ni ki, kie ro wa li ni mi i pro wa -
dzi li dzia łal ność na uko wo -dy dak tycz ną, kształ cąc le ka rzy me dy cy ny i le ka rzy sto ma to lo gów,
w wy ni ku cze go re gion Gór ne go Ślą ska osią gnął je den z naj lep szych wskaź ni ków w kra ju
w za kre sie ilo ści miesz kań ców w sto sun ku do ilo ści le ka rzy.

Przed sta wi łem rów nież not ki bio gra ficz ne tych le ka rzy – lwo wian, któ rzy po ro ku 1945
osie dli li się na Gór nym Ślą sku.

Alek san der Jóź ków

Ko mi sja Hi sto rycz na ORL

Przed sta wio no sze reg ob sza rów, w któ -
rych lwo wia nie w du żym stop niu przy czy ni li
się do roz wo ju na uki i kul tu ry m.in. w za -
kre sie dusz pa ster stwa, two rze niu ka dry
Uni wer sy te tu Ślą skie go, Po li tech ni ki Ślą skiej,
Te atru im. St. Wy spiań skie go, śro do wi ska pla -
sty ków i mu zy ków oraz obec ne go Uni wer -
sy te tu Eko no micz ne go.

Ja ko przed sta wi ciel Ko mi sji Hi sto rycz nej
przy go to wa łem re fe rat pt. „Lwo wia nie
w lecz nic twie na Gór nym Ślą sku po ro -
ku 1945”, któ re go głów ne za ło że nie omó -
wi łem w skró cie. Po cząt ki związ ku le ka rzy
lwow skich z Gór nym Ślą skiem się ga ją okre -
su kształ to wa nia się gra nic pań stwa pol skie -
go po I woj nie świa to wej. Mia ło to miej sce
w okre sie III Po wsta nia Ślą skie go, kie dy to
Lwów od de le go wał kil ku le ka rzy woj sko wych,
a po nad to stu den ci me dy cy ny Uni wer sy te -
tu Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie ochot ni czo
zgła sza li się do po mo cy po wstań com.

RELACJE

jed no gło śnie. W mo jej pry wat nej oce nie ten wy bór za gwa ran tu je nam
pręż ną i roz wo jo wą kon ty nu ację po przed niej pre ze su ry, szcze gól nie
że po sia da Pa ni do cent sze ro kie kon tak ty za wo do we, nie tyl ko w Pol -
sce. Wy bór zo stał do ko na ny z wiel kim po żyt kiem dla Od dzia łu, a co za tym idzie dla nas
wszyst kich. Dzię ku je my, że ze chcia ła Pa ni ob jąć to sta no wi sko. 

Na stęp nie do ko na no wy bo ru no we go Za rzą du, Ko mi sji Re wi zyj nej i Są du Ko le żeń skie -
go. Tu taj też za szły zmia ny, w związ ku z tym przed sta wię wszyst kich no wo wy bra nych. 

Po ukon sty tu owa niu się Za rzą du zo sta ło zwo ła ne je go pierw sze po sie dze nie (30 grud -
nia 2010). Omó wio no na nim, po śród in nych bie żą cych spraw, naj waż niej szą. Mia no wi cie
miej sce na szych spo tkań ple nar nych, o czym wspo mnia łem na po cząt ku. Od no we go ro -
ku, ści ślej od lu te go na sze co mie sięcz ne spo tka nia bę dą się od by wa ły na uli cy Ja gie loń skiej 38A,
w Ośrod ku Kon fe ren cyj no -Szko le nio wym IN NO WA CJA. Zmia na ta po dyk to wa na by ła głów -
nie wzglę da mi oszczęd no -
ścio wy mi, ale też lep szym
po ło że niem i wyż szym
stan dar dem. Na tym za -
koń czy li śmy rok 2010 ży -
cząc wszyst kim człon kom
PTS -u, i nie tyl ko, wszyst -
kie go naj naj naj w ro ku
na stęp nym. 

W stycz niu tra dy cyj nie
go ści li śmy na ko lej -
nych, IV Ślą skich Tar gach
Den ty stycz nych. Oprócz
no wi nek wy sta wien ni -
czych, w pro gra mie na -

Wi tam ser decz nie i kon ty nu uję
nad ra bia nie za le gło ści. Nad -
szedł gru dzień, na sze ostat nie

ze bra nie na Paw licz ka (bę dzie zmia na miej -
sca spo -
t k a ń )
i wy bo ry.

M i  -
nę ła dru -
ga ka -
d e n  c j a
obec ne -
go Za -
r z ą  d u ,
więc naj -
waż niej -
sze dla
nas by ły
w y  b o  r y
no we go
Pre ze sa.
Do wy -
b o  r ó w

zgło szo no z sa li jed ną kan dy da tu rę – Pa ni
do cent Li dii Po stek -Ste fań skiej. Kan dy da tu -
ra nie zwy kle waż na i cen na dla To wa rzy stwa.
Jak by ło do prze wi dze nia, zo sta ła wy bra na

Z życia Oddziału Śląskiego
TOWARZYSTWA NAUKOWE

Magdalena Prudel

Zebranie Zarządu
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uko wo -szko le nio wym mie li śmy
do wy bo ru en do don cję, cho ro -
by przy zę bia, dys funk cje, pra wo
me dycz ne i wie le in nych. Każ dy
mógł coś in te re su ją ce go dla
sie bie zna leźć. Im pre za po -
trzeb na i miej my na dzie ję iż bę -
dzie go ścić na Ślą sku rów nież
w ro ku 2012.

Lu ty to już no we miej sce na -
szych spo tkań, no wa sce ne ria
i no wa te ma ty ka usta lo na przez
no wy Za rząd. Roz po czął pro fe -
sor Ste fan Ba ron. Nie zwy kle

waż ny wy kład, do ty czą cy dys funk cji sta wu skro nio wo -żu chwo we go. I nie cho dzi ło o to, że
one wy stę pu ją i to co raz czę ściej. Wy kła dow ca w dwu go dzin nym wy kła dzie po ka zał nam
jak ten zgryz usta lić, aby zmniej szyć ry zy ko po wsta wa nia no wych przy pad ków. Stąd też ty -
tuł „Zgryz ze zgry zem”. Dla pro te ty ków i le ka rzy wy ko nu ją cych uzu peł nie nia pro te tycz -
ne, czy li w za sa dzie dla każ de go z nas, był to wy kład mó wią cy jak pra wi dło wo usta lić płasz -
czy znę zgry zo wą. Czy li jak nie szko dzić. I o to głów nie i przede wszyst kim cho dzi ło wy -
kła dow cy.

W mar cu go ści li śmy pro fe so ra Ivi ca Anic z Ka te dry En do don cji i Sto ma to lo gii Za cho -
waw czej Uni wer sy te tu w Za grze biu. Za czy na ją owo co wać kon tak ty, o któ rych wspo mnia -
łem na wstę pie. Spoj rze nie z in nej per spek ty wy na to sa mo za gad nie nie cza sa mi utwier -
dza nas w prze ko na niu, iż na sze po dej ście do te ma tu jest po dob ne, a cza sa mi po ka zu je,
że moż na wie le zmie nić i za po ży czyć z cu dzych do świad czeń. W przy pad ku en do don cji
aku rat je ste śmy na bie żą co z tren da mi eu ro pej ski mi. Na to miast wy kład pro fe so ra pt.: „Ży -
wi ce kom po zy to we i sys te my ad he zyj ne do od bu do wy zę bów z du żą utra tą tka nek twar -
dych” wniósł, przy naj mniej do mo jej wie dzy, wie le no we go. Szcze gól nie, że był po łą czo -
ny z dru gim wy kła dem na te mat ma te ria łów kom po zy to wych do stęp nych u nas. War to by -
ło, choć by dla we ry fi ka cji wła snej wie dzy, wy słu chać jak to się ro bi, i przede wszyst kim czym,
gdzie in dziej. Wy kład nie zmier nie po trzeb ny, szcze gól nie nam, star szym. Mło dzież jest na bie -
żą co z ma te ria ła mi już na stu diach. My na to miast rza dziej się ga my po no wo ści ryn ko we.
Pra cu je my ma te ria ła mi do któ rych przez la ta przy zwy cza ili śmy się. A szko da, bo te no wo -
ści oka zu ją się cza sa mi zde cy do wa nie lep sze. 

Sta ło się już zwy cza jem, że przed ze bra nia mi ple nar ny mi od by wa ją się ze bra nia Za -
rzą du. Tak by ło i tym ra zem. Omó wi li śmy spra wy co dzien ne, a gro ma dzi się ich wie le w cią -
gu mie sią ca.

Nad szedł kwie cień, i zno wu nie spo dzian ka za gra nicz na. Od wie dził nas dok tor An dre -
as Bruck ner, przed sta wi ciel na Eu ro pę Środ ko wo -Wschod nią zna nej nie miec kiej fir my pro -
du ku ją cej en do don tycz ne na rzę dzia ro ta cyj ne. O wie lu z nich nie sły sza łem, jak rów nież
o me to dach ich czysz cze nia, kon ser wa cji i prze cho wy wa nia. Przed sta wił nam rów nież opty -
mal ny ich do bór do opra co wy wa nych ka na łów. Nie zmier nie po ucza ją cy wy kład, szcze gól -
nie że nie na dą ża my już men tal nie za wy ści giem firm we wpro wa dza niu no wo ści. 

Na za koń cze nie spo tka nia du żą nie spo dzian kę spra wi ła nam zno wu Pa ni dok tor Ma ria
Iwa nec ka -Zduń czyk, któ ra za pre zen to wa ła na stęp nych swo ich pod opiecz nych, mło dych adep -
tów sztu ki or to don tycz nej. Z wiel ką przy jem no ścią wy słu cha łem dwóch wy kła dów człon -
ków Ko ła STN przy Za kła dzie Or to don cji ŚUM.

W pierw szym po zna li śmy stu dent kę V ro ku sto ma to lo gii, Mag da le nę Pru del. Wy kład no -
sił ty tuł „Zło ta pro por cja w oce nie twa rzy es te tycz nej”. Za gad nie nie to bez wąt pie nia 
po trzeb ne or to don tom, ale przede wszyst kim le ka rzom pa ra ją cym się uzu peł nie nia mi pro te -
tycz ny mi, a więc zno wu każ de mu z nas. Dru gi z nich do ty czył czyn ni ków de ter mi nu ją cych
oce nę es te ty ki twa rzy i był kon ty nu acją te ma tycz ną pierw sze go, po mi mo iż sta no wił od ręb -
ną ca łość. Wy gło sił go stu dent Ka rol Ba biń ski. Po mi jam nie na gan ne przy go to wa nie me ry to -
rycz ne oboj ga pre le gen tów. Na to miast wi dać by ło pro fe sjo na lizm w przed sta wia niu te ma tu

i głę bo ką wie dzę pre le gen tów. Po wy słu cha -
niu tych wy kła dów mam wiel ką sa tys fak cję, że
ci mło dzi lu dzie tak po waż nie pod cho dzą
do te go pięk ne go, ale jak że trud ne go i cza -
sa mi nie wdzięcz ne go za wo du.

To bar dzo cie szy. Ro sną nam fan ta stycz -
ne mło de ka dry. Wiel ki ukłon w stro nę dr
Iwa nec kiej -Zduń czyk. To któ ryś z ko lei wy -
stęp stu den tów, pod opiecz nych Pa ni dok tor.
Za każ dym ra zem na bar dzo wy so kim po -
zio mie. Tyl ko po gra tu lo wać. 

I na tym za koń czę dzi siej sze spo tka nie.
Na to miast spra woz da nie ze spo tka nia ma -
jo we go już po wa ka cjach. A więc mi łe go wy -
po czyn ku i do zo ba cze nia we wrze śniu. 

Po zdra wiam ser decz nie. 
j. rauch

Za rząd Od dzia łu Ślą skie go PTS:
Ha li na Ksią żek -Bąk 
Ma ria Ko sie wicz 
Ma rze na Bąk -Kuś
Mał go rza ta Sku cha -No wak
Be ata Wie ruc ka -Mły nar czyk 
Alek san dra Ko ziarz 
Ewa Pa szek 
An drzej Ha nu szew ski 
Jan Rauch

Ko mi sja Re wi zyj na:
Iwo na Wy so czań ska -Jan ko wicz
Je rzy Gin da
Nor bert Pu del

Sąd Ko le żeń ski
Bar ba ra Ja niak -Moc ny
Hen ryk Twar da wa
Ja cek Ka sper ski 

TOWARZYSTWA NAUKOWE

Prof. Ivica Anic

Dr Andreass Bruckner
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odpowiedzą inni.(…) Mam dla Was, ko cha ni ki no ma nia cy, do brą wia do mość: 10 sierp nia
po sta ra my się za do wo lić obie gru py! Nic nie stoi na prze szko dzie, by film „Do tyk mi ło ści”
od bie rać ja ko kla sycz ny me lo dra mat. I tym, któ rzy lu bią ro man se, nie po win na prze szko -
dzić sche ma tycz na kon struk cja. 

Na roz kwi ta ją ce uczu cie pa da mrocz ny cień, a „mrocz ny” mo że my ro zu mieć tu do słow -
nie: głów ny bo ha ter jest nie wi do my. Po ja wia się jed nak świa teł ko w tu ne lu, iskier ka na dziei
(jak że pa su ją tu te wy słu żo ne prze no śnie!), że śle po ta jest od wra cal na… I kie dy wszyst ko
zda je się zmie rzać ku szczę śli we mu fi na ło wi, do dat ko we, nie spo dzie wa ne chmu ry roz my -
wa ją ho ry zont. Do wid no krę gu zresz tą od wo łu ją się w swych roz mo wach, po słusz ni po -
etyc kiej wy obraź ni sce na rzy sty, fil mo wi za ko cha ni. 

Ta ki spo sób pro wa dze nia nar ra cji za sto so wał by na wet prze cięt ny au tor ro man si deł, ale tym
ra zem – czy Was to za sko czy? – fa bu łę na pi sa ło ży cie. Re ży ser, Ir win Win kler, mó wił mię dzy
in ny mi: „Od stro ny tech nicz nej wy zwa niem by ło zna le zie nie od po wied nie go spo so bu na po -
ka za nie, jak mo że wy glą dać świat w oczach oso by, któ ra do tej po ry nie wi dzia ła. Przy tym
na le ża ło to uczy nić w ta ki spo sób, aby za bieg ten nie przy sła niał hi sto rii ludz kiej”. (…)

Abs tra hu jąc od tre ści fil mu, po zwo lę so bie na dy gre sję: Gdy by któ re goś z na szych przod -
ków, by naj mniej nie z po cząt ków cy wi li za cji, ale sprzed, po wiedz my, stu lat – umie ścić na -
gle we współ cze sno ści, prze żył by pew nie po dob ny wstrząs zwią za ny z nad mia rem in for -
ma cji… Je ste śmy wręcz ata ko wa ni przez wia do mo ści pły ną ce sze ro kim stru mie niem z in -
ter ne tu, pra sy, te le wi zji. Ot, choć by prze czy ta nie do wol nej, co dzien nej ga ze ty „od a do z”
sta je się prak tycz nie nie moż li we, z bra ku cza su. Chcąc nie po stra dać zmy słów w ka ko fo -
nii bi tów, mu si my prze bu do wy wać nasz spo sób po zna wa nia świa ta: Nie ana li za, ale syn te -
za sta je się spo so bem na za pro wa dze nie po rząd ku w cha osie, a za tem zdol no ścią pre fe -
ro wa ną; sta je my się ludź mi no wej epo ki, ule ga jąc wpły wom na szej glo bal nej, spo łecz nej ak -
tyw no ści. Oto wąż, gry zą cy wła sny ogon.

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.

Film, któ ry po ka że my 13 lip ca, no si ty -
tuł „Bez gra nic”. Ale tak na praw dę, świat bez
gra nic jest nie moż li wy… (…)

Dok tor Nick Cal la han, uda jąc się tam,
gdzie je go umie jęt no ści sta no wią war tość bez -
cen ną – tak że i w tym zna cze niu, że nie otrzy -
mu je za pra cę żad nej za pła ty – wie lo krot nie
prze ci na gra ni ce wła sne go lę ku. Wy cho dzi
po za ra my bez pie czeń stwa, wy zna cza ne
przez in stynkt sa mo za cho waw czy. Chcia ło -
by się za krzyk nąć, że pre zen to wa na przez
nie go po sta wa to wię cej, niż al tru izm… Zaś
za ko cha na w nim Sa rah Jor dan po ko nu je ta -
mę kon for mi zmu, opusz cza jąc mę ża i po ukła -
da ne ży cie, wie dzio na pra gnie niem bli sko ści.
Owo pra gnie nie nie mie ści się w stre fie roz -
sąd ku, co do wo dzi praw dzi wo ści uczu -
cia… Obo je po dró żu ją w re jo ny, w któ re my
wo li my się zwy kle za pusz czać prze ni ka jąc je -
dy nie – dzię ki wy obraź ni – ba rie rę ekra nu!
Sko rzy staj my z moż li wo ści tej wir tu al nej po -
dró ży, ma jąc tak wspa nia łych prze wod ni ków,
jak An ge li na Jo lie i Cli ve Owen.

WCZE ŚNIEJ, NIŻ OD PIERW SZE GO WEJ RZE NIA

„W li te ra tu rze czy fil mie, do wol nym
zresz tą ro dza ju sztu ki, nie ma te ma tu wznio -
ślej sze go niż mi łość!” – za krzyk ną jed ni.
„Trudno raczej o wiekszy banał” –

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

We władzy Kupidyna
● SPOTKANIE PIĘĆDZIESIĄTE PIĄTE

KOMUNIKAT
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● O COROCZNYCH SPOTKANIACH W KOLEŻEŃSKIM GRONIE, PONAD 60 LAT PO MATURZE

„Bezgrzeszne lata”

SPOTKANIA

Za chód. W 53-ą rocz ni cę ma tu ry ob da ro -
wa łem ko le gów dy plo ma mi, po ka zu ją cy mi
w ja kiej Pol sce ro dzi li śmy się, gdzie spę dza -
my do ro słe ży cie i gdzie zo sta nie my na
sta łe.

Har cerz Ar tur Wen t kow ski

Ini cja tor i or ga ni za tor wszyst kich spo -
tkań ma tu ral nych. Bez par tyj ny, ale mi mo to
pa trio ta (a mo że dla te go?) Ta ko to by ła kla -
sa, sta ra, wy mie ra ją ca już, ale do bra ra sa!

Ty tuł po cho dzi od re dak cji, jest na wią -

za niem do książ ki Kor ne la Ma ku szyń skie -

go, o lwow skich gim na zja li stach. 

Na sze mu wy cho waw cy – Pa nu Pro fe so ro wi Wła dy sła wo wi Stu denc kie mu w set ną rocz -
ni cę uro dzin, w 25-tą rocz ni cę odej ścia – wdzięcz ni ma tu rzy ści z 1948 ro ku (pro fe so ro -
wie, in ży nie ro wie, ma gi stro wie eko no mii, sztu ki, fi lo lo gii an giel skiej, psy cho lo gii, pra wa i sze -
ściu le ka rzy, w tym pię ciu dok to rów na uk me dycz nych)

Na sze I Li ceum i Gim na zjum im. J. Smo le nia w By to miu by ło tyl ko mę skie. By ło kon -
ty nu ato rem I Gim na zjum Pol skie go w Niem czech przed 1939 ro kiem, tj. przed II woj ną
świa to wą. Wy wal czo ne i zor ga ni zo wa ne z wiel kim tru dem i po świę ce niem przez Zwią zek
Po la ków w Niem czech. Mie li śmy dwie kla sy – hu ma ni stycz ną i przy rod ni czą. Po cho dzi li -
śmy z War sza wy, Kra ko wa, Lwo wa, Wil na, Pol ski Cen tral nej i Ślą ska.

W cią gu dwóch lat uczęsz cza nia do Li ceum, dzię ki na sze mu wy cho waw cy za wią za ły się
bar dzo do bre sto sun ki ko le żeń skie i przy jaź nie.

Dy rek cja dwu mę skich gim na zjów i żeń skie go z ul. Pie kar skiej or ga ni zo wa ła nam kur -
sy tań ca w au li przy ul. Pie kar skiej. Uczy li nas tań czyć: pri ma ba le ri na Ope ry By tom skiej Bar -
ba ra Bit t ne rów na i ba let mistrz Bur ke. Po ma tu rze nie mie li śmy ko mer su. Nie by ło pie nię -
dzy i ocho ty. Ta bleu nie wy ko na no. Koń czył się dwu let ni okres spo koj ny, bez piecz ny, przy -
szłość by ła nie ja sna. Że gna li śmy się z na szym dy rek to rem mgr Z. Du szy kiem, śpie wa jąc
pięk ną pa trio tycz ną pieśń „… stać bę dzie kraj nasz ca ły, stać bę dzie Pia stów Gród, zwy -
cię ży Orzeł Bia ły”. Tu dy rek tor – z ko ro ną, Chłop cy? 
– Z ko ro ną, Pa nie Dy rek to rze … 

W 1948 ro ku by ła to wiel ka od wa ga, ale po dwóch la tach spę dzo nych ra zem z gro -
nem mie li śmy do sie bie za ufa nie.

W 25 lat po ma tu rze ze bra łem obie na sze kla sy wraz z gro nem pro fe sor skim.
Spo tka li śmy się zno wu po 35 la tach po ma tu rze i wte dy usta li li śmy, że co ro ku, w ostat -

nią so bo tę ma ja o 1200 spo ty ka my się w szko le. Wspo mi na my, ro bi my zdję cia, na stęp nie
idzie my na cmen tarz na gro by na szych pro fe so rów i ko le gów. Po tem idzie my na wspól ny
obiad, na słod ki pod wie czo rek i do mnie do do mu. Uby wa nas, ale ci, co jesz cze zo sta li,
cie szą się na po now ne spo tka nie za rok. Na sze co rocz ne spo tka nia to praw dzi wy fe no men.
Ra zem by li śmy tyl ko dwa la ta w li ceum, w ca łym ży ciu to krót ki epi zod, ale nam wy star -
czył, aby zżyć się, za przy jaź nić i mieć po trze bę kon tak tów.

Co da ła nam szko ła?
Do bre śred nie wy kształ ce nie, po sza no wa nie wza jem ne, chęć do dal szej na uki, uczci -

wej pra cy dla sie bie, spo łe czeń stwa zruj no wa ne go kra ju.
Co da li śmy na szym pro fe so rom?
Spo ty ka li śmy się z na szy mi pro fe so ra mi – do pó ki ży li – ota cza jąc ich naj wyż szym sza -

cun kiem, co nie wąt pli wie do ce nia li, cie szy li się na szy mi osią gnię cia mi, mie li świa do mość,
że ich wy si łek nie po szedł na mar ne. Na sze go wy cho waw cę po lo ni stę Pa na prof. dr hab.
Wła dy sła wa Stu denc kie go – póź niej sze go pro fe so ra Uni wer sy te tu Opol skie go uczci li śmy,
na da jąc Je go imię (po sze ściu la tach na szych sta rań) Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w By -
to miu, przy Pla cu So bie skie go 3. Nie rdzew ną ta bli cę z na zwi skiem Pro fe so ra ku pi li śmy z wła -
snych fun du szy.

Co da li śmy szko le?
Przy oka zji co rocz nych spo tkań i zwią za nych z tym wy wia dów dla me diów, za wsze pod -

kre śla my war tość na szej szko ły, gro na pe da go gicz ne go i wie lo let nią tra dy cję Gim na zjum.
Co osią gnę li śmy sa mi?
Trzech z nas to pro fe so ro wie wyż szych uczel ni – hu ma ni sta, pro fe sor fi lo lo gii kla sycz -

nej i kul tu ry an tycz nej, kar dio chi rurg i bio che mik – sze ściu zo sta ło le ka rza mi, w tym pię -
ciu z ty tu łem dok to ra na uk me dycz nych w róż nych spe cjal no ściach, sze ściu ma gi strami eko -
no mii, trzech in ży nie ra mi, jest wśród nas ma gi ster sztu ki – re ży ser fil mo wy, ma gi ster psy -
cho lo gii, ma gi ster fi lo lo gii an giel skiej, ma gi ster pra wa, sę dzia, tyl ko dwóch wy je cha ło na

Prof. Wła dy sław
Stu denc ki uro dził
się 16 grud -
nia 1910 ro ku
z Żyw cu. Tam
ukoń czył szko łę
po wszech ną i gim -
na zjum, uzy sku -
jąc ma tu rę w ro -

ku 1929. Stu dio wał na Uni wer sy te cie Ja -
giel loń skim w Kra ko wie, a na stęp nie na Uni -
wer sy te cie Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie,
gdzie w ro ku 1933 uzy skał sto pień ma gi -
stra fi lo zo fii w za kre sie fi lo lo gii pol skiej.

W 1948 ro ku za ło żył Klub Li te rac ki,
dzia ła ją cy do lat osiem dzie sią tych, w któ -
rym od by ło się po nad ty siąc spo tkań
z udzia łem naj wy bit niej szych pi sa rzy,
uczo nych, po dróż ni ków i dzia ła czy spo -
łecz nych. Od ro ku 1955 zwią zał się
z Wyż szą Szko łą Pe da go gicz ną w Opo -
lu, gdzie peł nił sze reg funk cji na uko wych
i ad mi ni stra cyj nych. 

Ha bi li ta cję uzy skał w ro ku 1964 na UJ
w Kra ko wie, w ro ku 1972 zo stał pro fe so -
rem nad zwy czaj nym a w 1977 – zwy czaj -
nym. Wy kła dał rów nież w Wyż szej Szko -
le Pe da go gicz nej w Czę sto cho wie. Wcią -
gu lat pra cy pe da go gicz nej i na uko wej wy -
kształ cił kil ku set ma gi strów i kil ku na stu dok -
to rów. Prof. dr hab. Wła dy sław Stu denc -
ki zmarł 22 grud nia 1985 ro ku w By to miu
i tu zo stał po cho wa ny.



21 ma ja 2011 r. w Cho rzow skim Cen -
trum Kul tu ry uro czy ście ob cho dzi li śmy 15
-le cie dzia łal no ści Ho spi cjum w Cho rzo wie.
W ra mach ob cho dów zor ga ni zo wa li śmy
wspól nie z Pol skim To wa rzy stwem Le kar skim
Ko ło Cho rzów kon fe ren cję na uko wą „15 lat
Ho spi cjum w Cho rzo wie” dla le ka rzy, pie -
lę gnia rek i ze spo łów ho spi cyj nych.

Dr n. med. Ja dwi ga Pysz kow ska, kon -
sul tant wo je wódz ki w dzie dzi nie me dy cy ny
pa lia tyw nej, mó wi ła o no wo ściach w kon tro li
bó lu z per spek ty wy me dy cy ny pa lia tyw nej.
Na stęp ny pre le gent dr Le szek Strze lec ki
z Ho spi cjum w Gli wi cach omó wił pro ble my
i spo so by ra dze nia so bie z dusz no ścią
u cho re go w opie ce do mo wej. Kon fe ren cję
za koń czy ła dr Bar ba ra Kop czyń ska, oma wia -
jąc, jak na prze strze ni tych pięt na stu lat zmie -
nia ły się ocze ki wa nia i moż li wo ści po mo cy
cho rym i ich bli skim, jed no cze śnie ape lu jąc
o to, aby przy co raz więk szej pro fe sjo na li -
za cji me dy cy ny pa lia tyw nej nie za tra cić
„du cha Ho spi cjum”.

ME DAL IM. DR ROST KA

Pod czas kon fe ren cji przed sta wi cie le
PTL dr n. med. Je rzy Do siak i dr Hen ryk Po -
tyr cha wrę czy li dr Bar ba rze Kop czyń -
skiej – pre ze so wi Sto wa rzy sze nia Opie ki Ho -
spi cyj nej i Pa lia tyw nej „Ho spi cjum” w Cho -
rzo wie me dal im. dr Jó ze fa Rost ka. Dr Kop -

czyń ska by ła w gru pie za ło ży ciel skiej Sto wa rzy -
sze nia i od po cząt ku, t.j. od lu te go 1996 ro -
ku by ła le ka rzem Ho spi cjum, naj pierw wo lon -
ta ryj nie, a od 2005 ro ku, czy li od cza su utwo -
rze nia Od dzia łu Opie ki Pa lia tyw nej, eta to wo. 

Me dal im. Dr Jó ze fa Rost ka, któ ry otrzy -
ma ła dr Kop czyń ska, trak tu je my ja ko wy róż nie -
nie i uzna nie dla wszyst kich wo lon ta riu szy, pra -
cow ni ków i przy ja ciół na sze go Ho spi cjum. 

Od czy ta no też list gra tu la cyj ny pre ze sa
Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach dr n.
med. Jac ka Ko za kie wi cza (któ re go re pre zen to -
wa ła dr Da nu ta Kor niak) a wspa nia ły pre zent
odłą czo ny do li stu – gra fi ka „Me dy cy na”- zna -
lazł swo je miej sce w dy żur ce le ka rzy Ho spi cjum,
gdzie moż na go po dzi wiać. Na ob cho dach 15-
le cia Ho spi cjum obec ni by li też przed sta wi cie -
le władz mia sta Cho rzów, go ście z in nych ho spi cjów oraz wie lu na szych przy ja ciół. 

KAM PA NIA „PO LA NA DZIEI”
Po kon fe ren cji i po czę stun ku od był się kon cert cha ry ta tyw ny or kie stry „Hap py Big Band”

z My sło wic pod ba tu tą Mi ro sła wa Ka szu by. Na za koń cze nie, w cał kiem już ro dzin nej at -
mos fe rze otwar to wer ni saż ry sun ków sa ty rycz nych cho rzow skie go ar ty sty śp. Ja na Her li. 

Ob cho dy 15-le cia Ho spi cjum w Cho rzo wie po łą czo no z fi na łem IV Cho rzow skiej Kam -
pa nii „Po la Na dziei”. Ideą tej ak cji, wy wo dzą cej się z Wiel kiej Bry ta nii, jest po zy ski wa nie
fun du szy na utrzy ma nie i roz wój ho spi cjów, edu ka cja i uwraż li wie nie spo łe czeń stwa na los
lu dzi do tknię tych cho ro bą no wo two ro wą w schył ko wym okre sie jej trwa nia. Sym bo lem ak -
cji „Po la Na dziei” jest żon kil – wio sen ny kwiat, któ ry już od czte rech lat roz kwi ta tak że na cho -
rzow skich „Po lach Na dziei” w par kach, na osie dlo wych traw ni kach i na te re nach cho rzow -
skich szkół, któ re co ro ku włą cza ją się do tej ak cji. Mło dzież szkol na przy go to wu je „żon -
ki lo we upo min ki” naj czę ściej pa pie ro we kwia ty, któ re otrzy mu ją dar czyń cy na sze go Ho spi -
cjum i któ re tak że zdo bi ły 21 ma ja Cho rzow skie Cen trum Kul tu ry. 

STO WA RZY SZE NIE LU DZI DO BREJ WO LI

Ho spi cjum cho rzow skie od po cząt ku dzia ła ja ko sto wa rzy sze nie lu dzi do brej wo li ze -
bra nych naj pierw w go ścin nych pro gach Sióstr Słu żeb ni czek Św. Win cen te go a Pau lo, na -
stęp nie w do mu pa ra fial nym pa ra fii Św. Ja dwi gi w Cho rzo wie (gdzie mie ści ła się Po rad nia
Kon sul ta cyj na Le cze nia Pa lia tyw ne go) póź niej w Szpi ta lu im. dr. J. Rost ka i w wy na ję tych
po miesz cze niach w NZOZ „Ener go mon taż” w Cho rzo wie. Obec nie sie dzi ba sto wa rzy sze -
nia i po wo ła ne go przez sto wa rzy sze nie Nie pu blicz ne go Za kła du Opie ki Zdro wot nej „Ho -
spi cjum Cho rzow skie” mie ści się w wy re mon to wa nym bu dyn ku by łej dy rek cji szpi ta la w Cho -
rzo wie Ba to rym. Słu ży my na szym cho rym w Po rad ni Opie ki Pa lia tyw nej, od wie dza my ich
w do mach ja ko Ze spół Do mo wej Opie ki Pa lia tyw nej, a gdy jest to ko niecz ne, przyj mu je -
my do opie ki sta cjo nar nej w 11-łóż ko wym Od dzia le Opie ki Pa lia tyw nej. W na szym ośrod -
ku ma ją swo je prak ty ki za wo do we stu den ci me dy cy ny, pie lę gniar stwa i re ha bi li ta cji, go ści -
my tak że spe cja li zu ją cych się le ka rzy.

Ze spół ho spi cyj ny to le ka rze róż nej spe cjal no ści (ane ste zjo log, chi rurg, le karz me dy -
cy ny ro dzin nej, le karz me dy cy ny pa lia tyw nej, on ko log, neu ro log), prze szko lo ne pie lę gniar -
ki (w tym spe cja list ka opie ki pa lia tyw nej), psy cho lo dzy, re ha bi li tan ci, pra cow nik biu ra,

● HOSPICJUM W CHORZOWIE MA 15 LAT

Nie zatracić „ducha Hospicjum”

JUBILEUSZE

Ho spi cja w Pol sce

W Pol sce (da ne za 2007 r.) dzia ła 113 po -
za rzą do wych, non -pro fi to wych ho spi cjów,
w tym 64 pro wa dzo ne przez sto wa rzy sze -
nia świec kie, 15 przez ko ściel ne, 18
przez Ca ri tas, 8 przez zgro ma dze nia, 10
przez sto wa rzy sze nia zwy czaj ne i 1 przez
sa mo rząd lo kal ny. 98 ho spi cjów pro wa dzi
opie kę do mo wą, 31 sta cjo nar ną, a dzien -
ną 12 ośrod ków. W 45 ho spi cjach dzia ła
opie ka jest pro wa dzo na wy łącz nie na za -
sa dach wo lon ta ria tu. W ho spi cjach dzia -
ła ok. 2500 wo lon ta riu szy. 73 ho spi cja ma -
ją pod pi sa ny kon trakt z Na ro do wym Fun -
du szem Zdro wia. Na dal po wsta ją ho spi -
cyj ne ze spo ły przy pa ra fiach. 
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sa mi, po cięż kim dniu pra cy w 50-cio stop -
nio wym upa le nie raz pod go łym nie bem, uda -
wa ło nam sie od wie dzić oko licz ne sank tu aria,
nie któ re wy ma ga ją ce na tych mia sto wej po mo -
cy, nie któ re w do brym sta nie, w za leż no ści
od fi nan sów i ope ra tyw no ści opie ku na.

Kil ka wy da rzeń po zo sta nie nam w pa mię -
ci z tej wy pra wy do In dian na za wsze. Spo -
tka nie z Le ka rza mi Bez Gra nic, któ rych eki -
pa ob jeż dża ła wio ski i dia gno zo wa ła Cho ro -
bę Cha ga sa, wy ła nia jąc we dług swo ich wła -
snych kry te riów pa cjen tów, któ rzy bę dą
pod da ni le cze niu. Pa mię ta my o jed nym
dniu, kie dy by li śmy świad ka mi ca ło dzien nej
im pre zy kar na wa ło wej, gdzie ca ła wio ska
prze bra na w róż ne stro je, po pi ja jąc chi chę

Pię cio oso bo wa eki pa – in ter nist ka Gra ży na Ada mek z Ja strzę bia, pe dia tra Iwo na Pta -
siń ski z Wo dzi sła wia, ane ste zjo log To masz Po ha ba z Cie szy na, ksiądz ka pe lan Woj tek Grze -
siak z Ja strzę bia, wo lon ta riusz Bar tło miej Foj cik z Knu ro wa  – po pro sze ni o po moc przez
fran cisz ka ni na Grze go rza Adam czy ka, bę dą ce go na mi sji w Pa ra gwa ju, po wzię li de cy zję,
by po je chać i po móc. Mi sja trwa ła od 20.02 do 28.03 2011. 

Wy jeż dża li śmy nie pew ni, peł ni obaw przed ja kim sta nie my za da niem, co nas cze ka, jak
bę dzie my pra co wać. Już ode bra ni z lot ni ska w Asun cion wie dzie li śmy, że tra fi li śmy w do bre
rę ce. Przez ca ły po byt spo ty ka li śmy sie z trze ma mi sja mi fran cisz kań ski mi (obec no ścia mi mi -
syj ny mi) Asun cion, Gu aram ba re, Are gua. Na co dzień prze by wa li śmy pod ku ra te lą, i w obec -
no ści wspa nia łych lu dzi bę dą cych „wszyst kim”- tłu ma cza mi, kie row ca mi, do rad ca mi, ży wi cie -
la mi, przy ja ciół mi. Pra ca za czę ła się od ra zu. Ta kie też by ły pla ny, po trze by i ocze ki wa nia. Cze -
ka jąc na le ki i pla nu jąc wy jazd do Cha co prze ba da li śmy w szko le pro wa dzo nej przez Fran -
cisz ka nów oko ło 1000 dzie ci, przyj mu jąc co dzien nie pa cjen tów tak że w przy chod ni sióstr Cen -
tro Her ma nas San ta Isa bel. Dzień w dzień spo ty ka jąc sie z bied ny mi, po trze bu ją cy mi ludź -
mi, sta jąc twa rzą w twarz z ich pro ble ma mi, nie tyl ko zdro wot ny mi, roz wią zu jąc pro ble my, da -
jąc na dzie ję. Nie do cze kaw szy się le ków, za bra li śmy wła sne za pa sy i do ku pi li śmy me dy ka men -
ty, na szczę ście sprzęt me dycz ny jak apa rat USG i EKG mie li śmy ze so bą, bo przy je chał z na -
mi ja ko ba gaż pod ręcz ny. Pra ca w Cha co by ła wiel kim do świad cze niem i do bra lek cją ży cia.
Ni gdy nie wi dzie li śmy ty lu lu dzi bę dą cych w po trze bie i jed no cze śnie nie skar żą cych się na swój
los, któ rym po moc, nie tyl ko me dycz na, ale też du cho wa, by ły bar dzo po trzeb ne.

Po ty go dnio wym po by cie w Cha co, wśród sióstr „od świę te go Jó ze fa”- Ama lii i An drei oraz
in diań skie go księ dza Li no, wy jeż dża li śmy za chwy ce ni si łą i har tem du cha tam tej szej lud no ści.
Po po wro cie do Gu aram ba re od wie dzi li śmy oko licz ne acien ta men ta (tu tej sze slum sy), bę dą -
ce pod opie ką Fran cisz ka nów, któ rzy po raz pierw szy mo gli za pew nić swo im pod opiecz nym
kom plek so we ba da nia le kar skie i te ra pie. Prze ba da li śmy oko ło 200 naj bar dziej po trze bu ją cych
i bied nych do ro słych i dzie ci w każ dym z nich. Udzie li li śmy rad i włą czy li śmy le cze nie. Cza -

„Badanie na kolanie”

no ści wie lu osób mo że my co raz le piej, z co -
raz lep szym sprzę tem i co raz lep szy mi le -
ka mi po ma gać cho rym.

Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim spon -
so rom oraz lu dziom do brej wo li, któ rzy włą -
cza jąc się w róż no rod ną po moc dla Ho spi -
cjum nio są na dzie ję na szym pa cjen tom
i ich bli skim! 

Sto wa rzy sze nie Opie ki Ho spi cyj nej
i Pa lia tyw nej „Ho spi cjum” w Cho rzo wie, 
ul. Szpi tal na 24; 41-506 Cho rzów; 
tel. (32) 249 19 90
Or ga ni za cja Po żyt ku Pu blicz ne go – 
Nr KRS 0000015960
ING Bank Śląski:
43 1050 1243 1000 0023 2198 6446

lek. Bar ba ra Kop czyń ska

ma ga zy nier, pra cow nik go spo dar czy, sa lo we prze szko lo ne na kur sach z opie ki pa lia tyw nej,
wo lon ta riu sze i dwóch ko or dy na to rów wo lon ta ria tu, księ go wa i wie lu przy ja ciół, na któ rych
po moc mo że my li czyć w kon kret nych po trze bach. 

Jed no cza so wo w ho spi cjum do mo wym ma my pod opie ką kil ku dzie się ciu cho rych, a od po -
cząt ku dzia łal no ści opie ko wa li śmy się bli sko 2500 cho ry mi. Or ga ni zu je my re gu lar nie spo -
tka nia z osie ro co ny mi, dba my szcze gól nie o osie ro co ne dzie ci. Dzię ki życz li wo ści i ofiar -

„Współcześnie hospicjum jest odpowiedzą na dehumanizację medycyny, która bierze
pod lupę tylko chorobę, człowieka traktuje podrzędnie jako „nosiciela” badanej jednostki
chorobowej. Lekarzy w hospicjum nie choroba interesuje najbardziej, choroba nie ma już
przed lekarzami żadnych tajemnic. Dla pracowników hospicjum podmiotem, centrum
zainteresowania jest tylko pacjent jako człowiek. Ma on do dyspozycji cały zespół
profesjonalistów – znakomitych lekarzy, świetne pielęgniarki. Ale tych ludzi cechuje nie tylko
świetne wykształcenie zawodowe, mają także to coś, na co nie ma certyfikatu. Oni się po
prostu nie boją ciężko chorego człowieka i ten chory także nie czuje przed nimi strachu.”

Fragment rozmowy z dr Ryszardem K. Szaniawskim, prezesem Zarządu Fundacji

Hospicjum Onkologiczne na warszawskim Ursynowie,cyt.za

www.ursynow.waw.pl/data/newsFiles/wywiad.pdf
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● MISJA PARAGWAJ

Naprawdę warto było

NOTATKI Z PODRÓŹY



NOTATKI Z PODRÓŹY

● LEGENDA MORZA CZERWONEGO – SS THISTLEGORM

Najpopularniejszy wrak na świecie
Thi stle gorm to nie mal że re li kwia dla nur -

ków. Jest to zde cy do wa nie naj le piej zna ny
i naj czę ściej od wie dza ny wrak na świe cie.
Sza cu je się, że oko ło 150 osób nur ku je tu -
taj co dzien nie. Ta kie tłu my ścią ga ją tu taj nie
bez po wo du.

HI STO RIA
Sta tek zo stał zwo do wa ny w 1940 ro ku

w stocz ni w Sun der land. Był prze zna czo ny
do trans por to wa nia żyw no ści, ele men tów dla
prze my słu cięż kie go i woj ska. Li te ry SS ozna -
cza ją ro dzaj stat ku (ang. Ste am Ship) tj. sta -
tek pa ro wy. 

W ma ju 1941 ro ku Thi stel gorm wy pły -
nął z 39-oso bo wą za ło gą z Glas gow. Tym
ra zem w lu kach prze wo ził za opa trze nie
dla VIII Bry tyj skiej Ar mii sta cjo nu ją cej
w Egip cie i wschod niej Li bii, gdzie trwa ły
wów czas cięż kie dzia ła nia wo jen ne. W no -
cy 6 paź dzier ni ka bom bow ce nie miec kie za -
ata ko wa ły sta tek w po bli żu ra fy Sha ab Ali
na Mo rzu Czer wo nym. By ło to kom plet ne
za sko cze nie, gdyż stre fa na le ża ła do naj bar -

dziej bez piecz nych w oko li cy. Thi stel gorm nie miał szans na obro nę, tra fio ny dwie ma dwu -
to no wy mi bom ba mi w miej scu, gdzie aku rat trans por to wa no amu ni cję. Dwie lo ko mo ty wy
usta wio ne w oko li cy eks plo zji po obu stro nach burt zo sta ły nie mal że ka ta pul to wa ne w po -
wie trze, po mi mo ich ogrom nej wa gi (126 ton każ da) i za to nę ły w od le gło ści oko ło 30 m
od stat ku, gdzie spo czy wa ją do dzi siaj. Eks plo zja spo wo do wa ła rów nież za gię cie się czę -
ści po kła du o 180 stop ni w stro nę dzio bu, co do sko na le wi dać w cza sie nur ko wa nia. 

O 130 w no cy Thi stel gorm, prze ła ma ny na dwie czę ści, rap tow nie za to nął i spo czął na piasz -
czy stym ko ra lo wym
dnie na głę bo ko ści
oko ło 30 m. Ka pi tan
i więk szość za ło gi
zo sta li oca le ni. Pod -
czas za to nię cia zgi -
nę ło czte rech ma ry -
na rzy i pię ciu żoł nie -
rzy ob słu gu ją cych
dzia ła.

OD KRY CIE
Po raz pierw szy

wrak Thi stel gorm
zo stał od kry ty przez
współ to wa rzy szy 
le gen dy mo rza 

trze ba ist nie je
na praw dę.  Li -
czy my na to, że
jak nie my, to in -
ni bę dą kon ty -
nu ować za czę tą
pra cę i po moc,
któ ra nie wąt pli -
wie jest wszyst -
kim tym lu -
dziom po trzeb -
na.

Wró ci li śmy
bo gat si o do -
świad cze nia jak
ra dzić so bie
z bie dą, za po mnie -
niem, po czu ciem opusz cze nia i mi mo wszyst ko być szczę śli wym… Uwa ża my, że stwo rzy -
li śmy Mi sję przez du że „M”.

Bar dzo, bar dzo ser decz nie dzię ku je my WSZYST KIM, dzię ki któ rym mi sja za ist nia ła i mo -
gła się speł niać. Nie spo sób wy mie nić po ko lei kto nam po mógł, ale dla Wszyst kich prze -
ka zu je my na sze i pa ra gwaj skie wiel kie po dzię ko wa nia.

Na praw dę war to by ło.
To -mi syj czy cy

Przed sta wi cie le mi sji do Pa ra gwa ju by li go ść mi Pre zy dium ORL. 

Pa tro nat nad wy pra wą ob ję ła m.in. Ślą ska Izba Le kar ska. 

ba wi ła się i tań czy ła w rytm bęb nów, wie czo -
rem zaś uczest ni cy mniej lub bar dziej chwiej -
nie trzy ma ją cy się na no gach uda li się
do po bli skie go gli nia ste go ba jor ka, by uto -
pić w nim ma ski, co mia ło przy nieść wio sce
uro dzaj i szczę ście na ca ły na stęp ny rok. 

Rów nie wiel kie wra że nie zro bi ła na nas
pro szo na ko la cja u pa ni po seł, In dian ki, któ -
ra udzie la ła się po li tycz nie, dba ła o szko łę,
dba ła o kon takt ze świa tem, by ła rów nież na -
szą pa cjent ką. Ko la cja na na szą część za koń -
czy ła się nie spo dzian ką. Zo sta ła od two rzo -
na au dy cja w miej sco wym ra dio, gdzie
miesz kań cy wio ski po ko lei dzię ko wa li nam
imien nie za po moc, wspar cie, po świę co ny
czas, za przy by cie. Wzru szy li śmy się bar dzo.
Oko li ca, gdzie prąd jest dwie go dzi ny dzien -
nie, sa mo cho dem dys po nu je tyl ko pa ni dok -
tor i ksiądz, nie ma kon tak tu ze świa tem, lu -
dzie ży ją wspól nie ze zwie rzę ta mi, ta ran tu -
la mi, raz w su szy, raz w bło cie po ob fi tych
opa dach, w bie dzie… a po tra fi li tak bar dzo
moc no wy ra zić swo ją wdzięcz ność.

Kie dy wy jeż dża li śmy, by li śmy za pew nia -
ni o pa mię ci i pro sze ni o ko lej ny przy jazd.
Ktoś, kto wi dział ży cie tu taj, wie, że ta ka po -
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Ja cqu es’a Co uste au w mar cu 1955, kie dy to na po kła dzie stat ku Ca lyp -
so od by wa li wy pra wę na Ma da ga skar. To od kry cie zo sta ło uwiecz nio ne
w fil mie z 1955 „Le mon de du  si le nie”.Wów czas na wra ku zna le zio no
do sko na le za cho wa ny ła du nek – dzwon po kła do wy, któ ry póź niej, nie -
ste ty zo stał skra dzio ny.

POD WO DĘ
Do pły wa my na po zy cję. Na sza gru pa li czy sześć osób. Ze wzglę -

du na sil ne prą dy trzy ma my się li ny po rę czo wej wzdłuż stat ku i po opu -
stów ce scho dzi my na je go dziób. Prąd jest po twor nie sil ny, ma my pro -
blem z utrzy ma niem pio no wej po zy cji. Cen ty metr po cen ty me trze scho -
dzi my na po kład wra ku i wresz cie mo że my pły nąć sa mo dziel nie. 

Wo kół nas po ja wi ła się ła wi ca pla tak sów i na po le onów bez li to śnie odła -
wia nych dla smacz ne go mię sa. Czu ję się jak w gi gan tycz nym akwa rium.

Wrak le ży w od le gło ści 38 mil od por tu w Hur ga dzie oraz 31 mil
od Skarm El She ik na głę bo ko ści 30 m. Przej rzy stość wo dy w tym miej -
scu nie prze kra cza 15-20 me trów ze wzglę du na są siedz two Ka na łu Su -
eskie go oraz du żych prą dów pod wod nych. Wiel kość wra ku prak tycz nie wy klu cza moż li wość
zwie dze nia ca ło ści pod czas jed ne go nur ko wa nia. W czę ści ru fo wej na ty ka my się na do sko -
na le za cho wa ną śru bę i ster stat ku, a od stro ny po kła du dwa nie znisz czo ne pod czas eks -
plo zji dzia ła. W miej scu, gdzie na stą pi ło ro ze rwa nie wra ku, wi dzi my amu ni cję du że go ka -
li bru z wi docz ny mi da ny mi ich pro duk cji (1929), czte ry stu ki lo gra mo we mi ny prze ciw czoł -
go we i dwa prze wró co ne do gó ry gą sie ni ca mi lek kie czoł gi Uni ver sal Car rier MKII. 

W dzio bo wej czę ści, tuż za wiel ką wy rwą spo wo do wa ną eks plo zją znaj du je się za gię -
ty o 180 stop ni po kład, da lej mo stek ka pi tań ski, gdzie bar dziej za awan so wa ni nur ko wie mo -
gą zna leźć ka ju tę ka pi ta na wraz ze słyn ną wan ną. Tuż za most kiem po obu je go stro nach,
na po kła dzie, na głę bo ko ści 18-20 m znaj du ją się dwa wa go ny wę glo we. 

Pły nę na koń cu, za my ka jąc gru pę i z nie po ko jem ob ser wu jąc pa rę An gli ków. Dziew czy -
na ma wy raź ny pro blem z utrzy ma niem pły wal no ści. Ener gicz nie ma cha rę ko ma i pły wa po si -
nu so idzie – w gó rę i w dół. Pod pły wam i zna kiem nur ko wym py tam czy wszyst ko w po rząd -
ku. Opo wia da ok. ale wiem, że mu szę ją ase ku ro wać do koń ca nur ko wa nia. 

WE WNĘTRZU WRAKU
Uda je my się do środ ka wra ku. Je go wnę trze do sko na le na da je się do eks plo ra cji, po -

nie waż ist nie je wie le wyjść oraz dość du ża prze strzeń po mię dzy obiek ta mi w ła dow niach,
a skle pie niem. Ła dow nia nr 2 jest praw dzi wą pe reł ką hi sto rycz ną. Skła da się z dwóch po -
zio mów. Na wyż szym znaj du ją się cię ża rów ki Ford WO T2 i Bed ford OY oraz kil ka je epów
Mor ri sa. Moż na tam zna leźć rów nież mo to cy kle Nor ton. Na niż szym po zio mie znaj du ją
się skrzy dła sa mo lo tów i kil ka mo to rów, za ła do wa nych na cię ża rów ki wraz z du żą ilo ścią
za pa so wych opon. Ła dow nia nr 1 naj bar dziej wy su nię ta w stro nę dzio bu, za wie ra ko lej ną
par tię mo to cy kli Nor ton oraz skła do wi ska ka ra bi nów i ge ne ra to ry prą du, po mię dzy, któ ry -
mi moż na zna leźć po jem ni ki z le ka mi. Zer kam na ma no metr. Zo sta ło 50 at mos fer, po ra koń -
czyć nur ko wa nie. Wra ca my tą sa ma dro gą trzy ma jąc się li ny opu sto wej. Sil ny prąd wy gi na
li nę w kształt łu ku. An giel ka ma pro blem z utrzy ma niem się na li nie, więc po da ję jej rę kę i przy -
cią gam ją. Nur ko wa nie cza sa mi po tra fi być stre su ją ce. Przy sta nek bez pie czeń stwa (cze ka -
my 3 mi nu ty na 5-ciu me trach) i jaz da na gó rę. Obiad cze ka. 

Ostat nie nur ko wa nie od by wa się w par ku na ro do wym Ras Mo ham med (park wi docz ny
wy łącz nie pod wo dą). Na dnie wi dzi my ol brzy mią mu re nę, któ ra wy le gu je się na pia sku. To
rzad ki wi dok, gdyż mu re na cho wa się naj czę ściej w szcze li nach ra fy. Ma my pe cha, znów
tra fi my na sil ne prą dy, któ re zno szą nas na ze wnątrz ra fy. Wy pusz cza my boj kę i z wo dy po -
dej mu je nas sta tek. Zmę cze ni, ale bar dzo szczę śli wi (mo że to efekt eu fo rycz ny azo tu). Ju -
tro w me diach do wiem się, że w tych oko li cach re kin za ata ko wał czte ry oso by, ra niąc jed -
ną śmier tel nie.

TA JEM NI CA 
Przez ostat nie la ta wo kół naj po pu lar niej sze go wra ku na świe cie na ro sły licz ne le gen -

dy. Jed ną z cie kaw szych jest ta pró bu ją ca wy tłu ma czyć, cze mu rząd bry tyj ski za pła cił Ja -

cqu es’owi Co uste au za wy czysz cze nie jed -
nej z ła dow ni. Nie któ rzy po dej rze wa ją, że
znaj do wał się tam bar dzo cen ny ła du nek zło -
ta, in ni su ge ru ją ra czej, że ła du nek był wsty -
dli wy dla bry tyj skich władz, po nie waż by ła
to broń che micz na. Te su ge stie mo że po -
twier dzać obec ność w ła dow niach du żej ilo -
ści ka lo szy. Lo gicz nie my śląc, ka lo sze wy da -
ją się zbęd nym ekwi pun kiem na pu sty ni. Chy -
ba, że ma ją chro nić przed czymś in nym, niż
deszcz. 

Ko lej na hi sto ria do ty czy za ło gi, któ ra po -
dob no o wła snych si łach mu sia ła do trzeć
do lą du, a tam po zo sta wio na bez żad nych
środ ków, za pra co wać na po wrót do oj czy zny.

DE GRA DA CJA
W cią gu tak wie lu lat spę dzo nych

pod wo dą SS Thi stle gorm zo stał po ro śnię -
ty przez ko ra le twar de i mięk kie oraz róż -
no rod ne gąb ki. Za miesz ku je go rów nież wie -
le stwo rzeń. W świe tle la ta rek ła two do strzec
śli ma ki na go skrzel ne, amp fi prio ny (słyn ne fil -
mo we Ne mo), strzę pie le, mu re ny, bar ra ku -
dy, skrzy dli ce i wie le in nych ryb. Nie ste ty, licz -
ba nur ku ją cych na wra ku jest ogrom na, co
po wo du je co raz szyb szą de gra da cję jed nost -
ki. Co raz mniej jest ko ra li po ra sta ją cych wrak,
wy dy cha ne po wie trze po wo du ję szyb szą ko -
ro zje czę ści me ta lo wych.

Mi mo po stę pu ją ce go znisz cze nia wra -
ku jest on na dal jed nym z naj cie kaw szych
na świe cie i na pew no do star czy każ de mu
nur ku ją ce mu nie za po mnia nych wra żeń.
War to więc, bę dąc w Skarm el She ikh, za -
pla no wać wy pra wę na le gen dę Mo rza Czer -
wo ne go – SS Thi stle gorm.

Tekst: Ar tur Ko ściel ny

Zdję cia pod wod ne: Ra fał Ga weł (Kak -

tus) DI VING TECH MY SŁO WI CE
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 stycznia 2011 r.

zmarła w Sztokholmie w wieku 98 lat lekarz medycyny 

Ruta Frid
Pracowała do 1992 roku  Bytomiu. 

Pogrzeb odbył się 2 lutego w Sztokholmie. 

Wyrazy współczucia składają Rodzinie pogrążeni w smutku Przyjaciele

W II rocznicę śmierci lekarza medycyny i lekarza stomatologa 
Anny Jędrzejczyk (1963-2009 r.)

Wspomnienie po lekarce i lekarzu stomatologii o wielkim sercu, matce dwójki dzieci,
która zawsze służyła pacjentom ze szczerego serca i całym swoim życiem. 

Zmarła po długiej chorobie i cierpieniach. 
Żegnamy i pamiętamy Ją na zawsze. 

Rodzina z mężem

Wyrazy głębokiego współczucia 

dr n. med. Joannie Goździk
z powodu śmierci

Mamy
składają współpracownicy Oddziału i Zakładu Rehabilitacji SPSK nr 7 SUM w Katowicach

GCM im. prof. L. Gieca

● DOKTOR BOGUSŁAW JOAŃSKI (1948-2011)

Był chirurgiem - romantykiem, jakich niewielu
Przez kil ka lat wal czył he ro icz nie z cięż -

ką cho ro bą, nie pod da jąc się wła ści wie
do koń ca, co wzbu dza ło sza cu nek le czą cych
Go le ka rzy. „Śpiesz my się ko chać lu dzi, tak
szyb ko od cho dzą” – tym cy ta tem z ks. Twar -
dow skie go za koń czył po że gna nie dy rek tor
szpi ta la. 

Że gnaj Bo guś i niech tam bę dzie Ci do -
brze, tam gdzie trosk już nie ma i już nic nie
bo li. 

Od po czy waj w po ko ju i wiedz że my, le -
ka rze z Ryb ni ka bę dzie my o To bie pa mię -
ta li.

W imie niu de le ga tu ry

Wan da We ngla rzy -Ko wal czyk 

17 ma ja br. ryb nic cy le ka rze licz nie zgro ma dze ni na uro czy sto ści po grze bo wej że gna li
Ko le gę śp. Bo gu sła wa Jo ań skie go.

Bo guś Jo ań ski uro dził się 26.01.1948 r. w Świę to chło wi -
cach. Dy plom le ka rza uzy skał w Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej
w 1973r., a spe cja li za cję II st. w za kre sie or to pe dii i trau ma -
to lo gii w 1981.  Pra cę w Ryb ni ku roz po czął w 1985 ro ku, ja -
ko or dy na tor od dzia łu ura zo wo -or to pe dycz ne go Szpi ta la
Miej skie go, a po re or ga ni za cji i prze nie sie niu do no we go obiek -
tu, Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go nr 3 w Ryb ni -
ku. 

Wy szko lił wie lu le ka rzy, spe cja li stów, któ rzy pra cu ją
w Ryb ni ku i oko li cy.  

Pra co wał rów nież w Ośrod ku Re ha bi li ta cyj no – Lecz ni czym
dla dzie ci nie peł no spraw nych im. Ja na Paw ła II w Ryb ni ku, gdzie sta rał się po ma gać do świad -
czo nym przez los dzie ciom i ich ro dzi com.

Jak po wie dział że gna ją cy Go dy rek tor, był chi rur giem -ro man ty kiem, ja kich nie wie lu.
NEKROLOGI
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