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Za chę cam do za po zna nia się z pro jek ta mi  no wych ustaw pro po no wa nych przez Mi ni ster stwo Zdro -
wia: o dzia łal no ści lecz ni czej, o za wo dach le ka rza i le ka rza den ty sty, o pra wach pa cjen ta i Rzecz ni ku Praw
Pa cjen ta, oraz do prze czy ta nia  sta no wisk Pre zy dium ORL, w któ rych od nie śli śmy się do kil ku waż nych
za gad nień. Pro jek ty peł ne są re wo lu cyj nych po my słów, a jed no cze śnie cha otycz ne i za wie ra ją ce wie le nie -
ści sło ści. Osta tecz ne sta no wi sko sa mo rzą du zo sta nie  wy pra co wa ne na nad zwy czaj nym po sie dze niu Na -
czel nej  Ra dy Le kar skiej 8 paź dzier ni ka, po ze bra niu wszyst kich uwag. Pro po no wa ne zmia ny do ty czą nas
wszyst kich, od sta ży sty, po kie ru ją ce go za kła dem opie ki zdro wot nej. Usta le nie błę du me dycz ne go w spo -
sób dla le ka rza nie ko rzyst ny, w dro dze po za są do wej, znie sie nie sta żu po dy plo mo we go, prak tycz nej czę -
ści eg za mi nu spe cja li za cyj ne go, nie ade kwat ne ka ry pie nięż ne (do 10-krot no ści mi ni mal ne go wy na gro dze -
nia) za uchy bie nia ad mi ni stra cyj ne czy wresz cie po mi nię cie po stę po wań kon kur so wych przy wy bo rze kie -
ru ją cych od dzia ła mi – to tyl ko nie któ re frag men ty no wych za pi sów. Zdu mie wa fakt, że pro jek ty wy wra -
ca ją „do gó ry no ga mi” zno we li zo wa ną, przy go to wy wa ną wie le lat usta wę o izbach le kar skich, wpro wa -
dzo ną w ży cie za le d wie przed nie speł na ro kiem (od 1 stycz nia 2010 r.).

Po sta no wi li śmy, po dob nie jak Na czel na Izba Le kar ska oraz wszyst kie okrę go we  izby, zwró cić się do Skar -
bu Pań stwa o prze ka za nie w peł nej wy so ko ści środ ków fi nan so wych na po kry cie kosz tów czyn no ści prze -
ję tych od or ga nów ad mi ni stra cji pań stwo wej, po no szo nych w la tach 2007-2009. Otrzy ma li śmy za le d -
wie  ok. 30% na leż nych kwot. Zde cy do wa li śmy  się na ten krok, aby za pro te sto wać prze ciw lek ce wa że niu
usta leń i za pi sów praw nych. Je że li do dać do te go cią głe pró by ogra ni cza nia kom pe ten cji izb le kar skich
(ja skra wym przy kła dem są pro po no wa ne  zmia ny usta wo we) wi dać, jak w de mo kra tycz nym kra ju usi łu je się
mi ni ma li zo wać ro lę i zna cze nie sa mo rząd no ści za wo do wej, na któ rą wspól nie pra co wa li śmy przez la ta.
W tym ro ku mi nę ła 75- ta rocz ni ca po wsta nia ślą skie go sa mo rzą du le kar skie go, co ce lo wo przy po mi nam
w tym wła śnie kon tek ście.

Pi szę ten tekst tuż przed za mknię ciem pi sma i w przed dzień de ba ty, któ rą za pla no wa li śmy w Do mu
Le ka rza w Ka to wi cach. De ba ta o po głę bia ją cych się pro ble mach ochro ny zdro wia w wo je wódz twie ślą -
skim, zwłasz cza fi nan so wym, jest wy ra zem głę bo kie go za nie po ko je nia sy tu acją, w ja kiej się zna leź li śmy
wraz z na szy mi pa cjen ta mi. Nie wiem, ile osób przyj mie na sze za pro sze nie. Wie le z nich czę sto, tak że
w me diach, de kla ru je tro skę o nasz re gion. Mam więc na dzie ję, że ze chcą wy słu chać gło su sa mo rzą du
le kar skie go i sa mi za brać głos w dys ku sji. W krót kiej pre zen ta cji, któ rą przy go to wa łem, chcę sku pić się
na tym, „jak by ło”, ja kie obiet ni ce nam skła da no, ja kie pla ny uzdro wie nia  sys te mu przed sta wia no, a tym,
jak jest i co cze ka nas w 2011 ro ku. Szcze gó ły na dal szych stro nach pi sma.

Po czą tek paź dzier ni ka to in au gu ra cja ro ku aka de mic kie go, tak że na SUM, na szej Al ma Ma ter. To dzień
skła nia ją cy do re flek sji: ja ką prze by li śmy za wo do wą dro gę, od chwi li otrzy ma nia in dek su? Czy za cho wa -
li śmy ten sam en tu zjazm? Ja kie bę dą na sze pro ble my za lat sześć, gdy do za wo du wcho dzić bę dą na sze
przy szłe Ko le żan ki iKo le dzy?

Jak co ro ku za brzmi „Gau de amus”, któ re go re fren do sko na le zna my. Zwy kle wy ko ny wa ne są tyl ko ra -
do sne frag men ty tej pie śni. Mniej zna ne są sło wa: „Ubi  sunt, qui an te nos in  mun do  fu ere?” (Gdzież są
ci, któ rzy by li na świe cie przed na mi?) Już by li – pa da od po wiedź. To do bra lek cja po ko ry, szcze gól nie
dla przy szłych le ka rzy.

Sko ro o prze szło ści i tra dy cji. Już te raz za czę li śmy pra ce nad mię dzy na ro do wym sym po zjum „Zro -
zu mieć prze szłość, kształ to wać przy szłość”, któ re zor ga ni zu je my wspól nie z Izba mi: Dol no ślą ską i Sak -
soń ską, w przy szłym ro ku. Cie szy mnie ta co raz bliż sza współ pra ca z DIL, bo na wią zu je do wie lo let nich
wię zi, ja kie łą czą Gór ny i Dol ny Śląsk, mi mo hi sto rycz nych za wi ro wań.

Ja cek Ko za kie wicz

z mojego 
punktu 
widzenia…
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Sta no wi sko nr 1
Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach

z dnia 22 wrze śnia 2010 r.
w spra wie: pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy o pra wach pa cjen ta 

i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta

Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach po za po zna niu się z pro jek tem usta wy

o zmia nie usta wy o pra wach pa cjen ta i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta ne ga tyw nie oce nia pro jek to wa ny

tryb usta la nia błę du me dycz ne go.

Zgod nie z pro jek tem usta wy, wnio sek o usta le nie błę du me dycz ne go bę dzie moż na zło żyć do wo -

je wódz kiej ko mi sji do spraw orze ka nia o błę dach me dycz nych w ter mi nie 1 ro ku od dnia w któ -

rym pa cjent do wie dział się o za ist nie niu uszko dze nia cia ła lub roz stro ju zdro wia al bo na stą pi ła śmierć

pa cjen ta, nie póź niej jed nak niż w ter mi nie 3 lat od mo men tu w któ rym na stą pi ło zda rze nie. O ist -

nie niu błę du me dycz ne go bę dzie orze ka ła czte ro oso bo wa ko mi sja.

W pierw szej ko lej no ści Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach pod kre śla, że wła -

ści wym or ga nem po wo ła nym do spra wo wa nia wy mia ru spra wie dli wo ści jest sąd. Wpro wa dza nie szcze -

gól nych po za są do wych try bów usta la nia od po wie dzial no ści po win no być do ko ny wa ne z du żą ostroż -

no ścią i przy za cho wa niu jak naj więk szych gwa ran cji po sza no wa nia pra wa do obro ny osób bez po -

śred nio za in te re so wa nych. W na szej oce nie przed sta wio ny pro jekt wpro wa dza jąc po za są do wy tryb

usta la nia od po wie dzial no ści nie za pew nia do sta tecz nych gwa ran cji wszyst kim za in te re so wa nym.

Nie zro zu mia łym jest tak że dla cze go pro jekt do ty czy wy łącz nie błę dów me dycz nych po peł nia -

nych w szpi ta lach, nie znaj du je za tem za sto so wa nie do błę dów po peł nio nych w przy chod niach, am -

bu la to riach czy pry wat nych ga bi ne tach le kar skich.

Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach uwa ża, że w pro jek cie usta wy nie za pew -

nio no wy star cza ją cych praw le ka rzom, któ rych dzia ła nia do ty czy po stę po wa nie przed ko mi sja wo -

je wódz ką. Z tre ści pro jek to wa nej usta wy wy ni ka, że pra wa stro ny przy słu gu ją tyl ko za kła do wi ubez -

pie czeń, szpi ta lo wi oraz po krzyw dzo ne mu pa cjen to wi, bez za sad nie po mi ja się w tym ka ta lo gu le -

ka rza. Wy da nie przez ko mi sje wo je wódz ką orze cze nia o ist nie niu błę du me dycz ne go do ty ka nie

tyl ko in te re sów eko no micz nych szpi ta la i za kła du ubez pie czeń, ale tak że bez po śred nio ude rza w re -

pu ta cję le ka rza, któ re mu za rzu co no błąd me dycz ny. Brak ja kich kol wiek upraw nień le ka rza w cza -

sie po stę po wa nia przed ko mi sją wo je wódz ką nie spo sób oce nić ina czej jak tyl ko kry tycz nie.

Nasz nie po kój bu dzi rów nież to, że pro jek to wa na usta wa na ru sza jąc do tych cza so we kom pe -

ten cje przy pi sa ne są dom po wszech nym i są dom le kar skim nie roz strzy ga tak waż nej kwe stii jak wpływ

usta le nia błę du me dycz ne go przez ko mi sje wo je wódz ką na ewen tu al ne orze cze nie są du po wszech -

ne go czy są du le kar skie go. Oczy wi ste jest, że oso ba, któ ra uzy ska ła orze cze nie ko mi sji o stwier -

dze niu błę du me dycz ne go, bę dzie chcia ła po słu gi wać się tym orze cze niem ko mi sji ja ko je dy nym

i za ra zem ko ron nym do wo dem w spra wie przed są dem po wszech nym o od szko do wa nie czy w spra -

wie prze ciw ko le ka rzo wi przed są dem le kar skim. Sta now czo sprze ci wia my się wpro wa dze niu prze -

pi sów, któ re mo gą do pro wa dzić do te go, że orze cze nie ko mi sji wy da ne prze ciw ko szpi ta lo wi mo -

że być ko ron nym do wo dem w spra wie prze ciw ko le ka rzo wi, któ ry nie miał naj mniej sze go wpły wu

na treść orze cze nia ko mi sji. 
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Sta no wi sko nr 3
Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach

z dnia 22 wrze śnia 2010 r.
w spra wie: pro jek tu usta wy o dzia łal no ści lecz ni czej

Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach po za po zna niu się z pro jek tem usta wy o dzia łal no ści lecz ni czej zgła sza na stę pu ją ce uwa gi
do te go pro jek tu:

Pro jek to wa na usta wa zmie nia za sa dy pro wa dze nia re je stru prak tyk le kar skich i nad zo ru nad prak ty ka mi le kar ski mi. Obec nie obo wią zu ją ce prze -
pi sy prze wi du ją, że pro wa dze nie re je stru prak tyk le kar skich jest za da niem sa mo rzą du za wo do we go le ka rzy, tym cza sem pro jekt usta wy za kła da prze -
ka za nie te go za da nia wo je wo dom. Roz wią za nie ta kie za słu gu je na kry ty kę. Po pierw sze re jestr prak tyk le kar skich jest pro wa dzo ny w izbach le kar skich
od wie lu lat i nie są nam zna ne żad ne oko licz no ści świad czą ce o tym, że re jestr jest pro wa dzo ny nie na le ży cie, w szcze gól no ści nie za no to wa no skarg
na dzia ła nie re je stru prak tyk ani ze stro ny le ka rzy wnio sku ją cych o re je stra cję ani ze stro ny or ga nów pań stwo wych. Wnio ski o wpis do re je stru są roz -
pa try wa ne ter mi no wo i rze tel nie. Nie znaj du je my za tem żad ne go uza sad nie nia dla zmia ny pra wi dło wo dzia ła ją ce go sys te mu re je stra cji prak tyk 
le kar skich. Pro jekt usta wy, któ ry za kła da li kwi da cję spraw nie dzia ła ją ce go or ga nu re je stru ją ce go i po wie rze nie re je stra cji zu peł nie no we mu or ga no wi
jest, w oce nie Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach, po zba wio ny ra cjo nal nych pod staw.

Po dru gie, przy po mi na my, że pro wa dze nie prak ty ki le kar skiej jest for mą in dy wi du al ne go wy ko ny wa nia za wo du przez le ka rza i z tej ra cji w za sa -
dzie win no być pod da ne ju rys dyk cji sa mo rzą du za wo do we go le ka rzy. Mo del opie ra ją cy się na re je stra cji dzia łal no ści w sa mo rzą dzie za wo do wym jest
po wszech nie sto so wa ny tak że w in nych za wo dach za ufa nia pu blicz ne go, w tym za wo dach praw ni czych. Po wie rze nie re je stra cji i kon tro li nad dzia łal -
no ścią prak tyk le kar skich or ga no wi ad mi ni stra cji rzą do wej jest roz wią za niem nie traf nym.

W pro jek cie usta wy nie znaj du je my wzmian ki o wi zy ta cji prak ty ki przed jej za re je stro wa niem. W oce nie Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej
w Ka to wi cach ce lo we jest utrzy ma nie wi zy ta cji prak ty ki le kar skiej przez upraw nio nych le ka rzy w ce lu spraw dze nia czy wnio sko daw ca speł nia wy ma -
ga nia sta wia ne dla pro wa dze nia prak ty ki da ne go ro dza ju.

Sta no wi sko nr 2
Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach

z dnia 22 wrze śnia 2010 r.
w spra wie: pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy o za wo dach le ka rza i le ka rza den ty sty

Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach po za po zna niu się z pro jek tem usta wy o zmia nie usta wy o za wo dach le ka rza i le ka rza den -
ty sty zgła sza na stę pu ją ce uwa gi do te go pro jek tu:

Za nie wła ści we uwa ża my roz wią za nie za war te w art. 1 pkt. 1 pro jek tu, w myśl któ re go za wy ko ny wa nie za wo du le ka rza uwa ża się rów nież kie -
ro wa nie za kła dem opie ki zdro wot nej. Po sze rze nie za kre su czyn no ści uzna wa nych za wy ko ny wa nie za wo du o peł nie nie funk cji kie row ni ka za kła du opie -
ki zdro wot nej nie znaj du je do sta tecz ne go uza sad nie nia. Za rzą dza nie pla ców ką służ by zdro wia nie jest rów no znacz ne z wy ko ny wa niem za wo du le -
ka rza, al bo wiem w cza sie peł nie nia funk cji kie row ni ka za kła du opie ki zdro wot nej le karz nie wy ko rzy stu je swo ich umie jęt no ści za wo do wych, nie pro -
wa dzi pro ce sów dia gno stycz nych ani lecz ni czych. W oce nie Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach pro jek to wa ne roz wią za nie nie słu -
ży rów nież in te re so wi spo łecz ne mu – oso ba, któ ra przez po nad pięć lat peł ni ła wy łącz nie funk cję kie row ni ka za kła du opie ki zdro wot nej, dla do bra
pa cjen tów, po win na przejść prze szko le nie za wo do we za nim po dej mie się wy ko ny wa nia świad czeń zdro wot nych. 

Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach wy ra ża ne ga tyw ne sta no wi sko wo bec pro jek to wa ne go znie sie nia sta żu po dy plo mo we go oraz
eg za mi nu pań stwo we go LEP oraz LDEP. Staż jest for mą prak tycz nej na uki za wo du, jest tak że waż nym eta pem po śred nim po mię dzy kształ ce niem aka -
de mic kim ukie run ko wa nym na zdo by wa nie wie dzy teo re tycz nej a kształ ce niem spe cja li stycz nym ukie run ko wa nym na zdo by wa nie umie jęt no ści prak tycz -
nych. W cza sie sta żu po dy plo mo we go le karz pod nad zo rem ko or dy na to ra i opie ku na przy go to wu je się do pra cy w ze spo le, uczy się za rów no za sto -
so wa nia wie dzy teo re tycz nej w prak ty ce jak i od po wie dzial no ści za le cze nie pa cjen ta. W na szej oce nie przy go to wa nie do sa mo dziel ne go wy ko ny wa nia
za wo du le ka rza po przez staż po dy plo mo wy jest naj wła ściw szą me to dą wdra ża nia mło dych le ka rzy do sa mo dziel ne go wy ko ny wa nia za wo du. Pro jekt
usta wy za kła da, że za miast sta żu po dy plo mo we go le karz bę dzie re ali zo wał szko le nie prak tycz ne w cza sie stu diów me dycz nych. Szko le nie prak tycz ne
w cza sie stu diów nie jest tym sa mym co na uka za wo du pod nad zo rem star szych ko le gów po sia da ją cych spe cja li za cję i do świad cze nie za wo do we.

W na szej oce nie rów nież de cy zja o znie sie niu eg za mi nu pań stwo we go – LEP i LDEP jest po chop na. Eg za min pań stwo wy ma za za da nie rze tel -
nie i obiek tyw nie we ry fi ko wać wie dzę le ka rzy sta ży stów, ja ko ta ki po moc ny jest przy pro ce du rach kwa li fi ku ją cych do od by cia spe cja li za cji. Oce ny uzy -
ski wa ne z eg za mi nu pań stwo we go przez le ka rzy z po szcze gól nych uczel ni me dycz nych po zwa la ją tak że na do ko na nie oce ny ja ko ści kształ ce nia. Opo -
wia da my się za tem za utrzy ma niem eg za mi nu pań stwo we go.

Na ne ga tyw ną oce nę za słu gu je tak że pro jek to wa ne znie sie nie prak tycz nej czę ści eg za mi nu spe cja li za cyj ne go. We ry fi ka cja wie dzy zda ją ce go po -
win na uwzględ niać nie tyl ko teo re tycz ne przy go to wa nie ale tak że spraw dze nie umie jęt no ści prak tycz nych. Brak spraw dze nia umie jęt no ści prak tycz -
nych wy pa cza wy nik eg za mi nu spe cja li za cyj ne go.
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● DEBATA W ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ 29 WRZEŚNIA BR.

Region śląski, a finansowanie
świadczeń medycznych

DEBATA

nej de ba ty. W pi śmie skie ro wa nym do par la men ta rzy stów, przed sta wi cie li ad mi ni stra cji pań -
stwo wej i sa mo rzą do wej, władz Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go, przed sta wi cie li sa -
mo rzą dów za wo dów me dycz nych, dy rek to rów za kła dów opie ki zdro wot nej oraz przed sta -
wi cie li le ka rzy wy ko nu ją cych za wód w for mie prak tyk pry wat nych, na pi sał m.in.:

„Po raz ko lej ny sta je my w ob li czu ogra ni czeń fi nan so wa nia świad czeń w na szym wo je -
wódz twie. Rok 2010 jest szcze gól nie trud ny. Człon ko wie sa mo rzą du le kar skie go są głę -
bo ko za nie po ko je ni cię cia mi fi nan so wy mi, któ re w znacz nym stop niu ogra ni cza ją do stęp -
ność miesz kań ców wo je wódz twa ślą skie go do świad czeń me dycz nych, sta wia jąc le ka rzy wo -
bec trud nych wy bo rów. Na dal brak peł nej in for ma cji na te mat przy go to wy wa nych no wych
pro jek tów ustaw zdro wot nych oraz zmian or ga ni za cyj nych w struk tu rze Na ro do we go Fun -
du szu Zdro wia. W ce lu po zy ska nia wia do mo ści, któ re być mo że po zwo lą dy rek to rom pla -
có wek ochro ny zdro wia przy go to wać się do re ali za cji usług me dycz nych w 2011 ro ku. Pre -
zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach or ga ni zu je de ba tę po świę co ną naj waż -
niej szym pro ble mom ochro ny zdro wia w wo je wódz twie ślą skim, w tym pla no wi fi nan so we -
mu Na ro do we go Fun du szu Zdro wia na rok 2011.”

De ba ta od bę dzie się po za mknię ciu te go nu me ru pi sma. Re la cję za mie ści my w na bliż -
szym nu me rze „Pro Me di co”. 

G.O.

Przy po mnij my. Po dział pie nię dzy
na zdro wie miał wy rów nać dys pro por cje mię -
dzy re gio na mi. Tym cza sem ob ni żo no bu dżet
NFZ na le cze nie pa cjen tów na sze go wo je -
wódz twa Le ka rzom trud no za ak cep to wać
mniej sze na kła dy na on ko lo gię, le cze nie uda -
rów czy in ten syw ną opie kę me dycz ną.

„Ślą skie szpi ta le cze ka ko lej ny rok nę dzy,
a pa cjen tów ko lej ki” – pod su mo wu ją roz mo -
wy z le ka rza mi dzien ni ka rze w alar mu ją cych
ty tu łach pra so wych.

Dy rek to rzy ślą skich szpi ta li nie chcą pod -
pi sy wać ob ni żo nych kon tak tów, nie bę dą
w sta nie funk cjo no wać – ostrze ga ją. Bra ku -
je też pie nię dzy na za kup sprzę tu i in we sty -
cje  – wg sza cun ków na wet do 800 mln.

Pre zes Ślą skiej Izby Le kar skiej Ja cek Ko -
za kie wicz wy sto so wał za pro sze nie do wspól -

AKTUALNOŚCI

Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach sprze ci wia się tak że wpro wa dze niu kar pie nięż nych na kła da nych na le ka rza, któ ry nie zgło -
sił w 14 dnio wym ter mi nie zmian da nych w re je strze prak tyk le kar skich. Pro jek to wa na usta wa prze wi du je, że wo je wo da mógł by na ło żyć na le ka rza
pro wa dzą ce go prak ty kę le kar ską ka rę w wy so ko ści do 10 krot no ści mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę. Wpro wa dze nie tak wy so kich kar pie nięż -
nych za uchy bie nie obo wiąz ko wi ad mi ni stra cyj ne mu jest ni czym nie uza sad nio ne. 

Na ne ga tyw ną oce nę za słu gu je rów nież za miesz czo ne w pro jek cie usta wy po sta no wie nie zwal nia ją ce z obo wiąz ku prze pro wa dze nia kon kur su
w ra zie gdy re gu la min or ga ni za cyj ny po wie rza kie ro wa nie od dzia łem in nej oso bie niż or dy na tor. Pro po no wa ne roz wią za nie stoi w sprzecz no ści ze
sta no wi skiem sa mo rzą du za wo do we go le ka rzy, któ ry uwa ża, że sze fa mi od dzia łu po win ni być or dy na to rzy wy bie ra ni w dro dze kon kur su przez obiek -
tyw ną wie lo oso bo wą ko mi sję. Tyl ko wy bór w dro dze kon kur su gwa ran tu je, że zo sta nie wy ło nio ny naj lep szy kan dy dat tj. Oso ba, któ ra po sia da za rów -
no od po wied nie przy go to wa nie za wo do we jak rów nież umie jęt ność za rzą dza nia ze spo łem le kar skim i per so ne lem po moc ni czym. 

Ko mu ni kat

Bę dzie  wię cej miejsc par kin go wych wo kół „Do mu Le ka rza”!

W wy ni ku ne go cja cji pro wa dzo nych od kil ku mie się cy przez pre ze sa ORL Jac ka Ko za kie wi cza z pre zy den -
tem Ka to wic Pio trem Uszo kiem, po wi zy cie w na szej sie dzi bie w dniu 9 wrze śnia 2010 r. wi ce pre zy dent Kry -
sty ny Siej ny i na czel ni ka Wy dzia łu Geo de zji i Go spo dar ki Mie niem Je rze go Opor ka (któ rzy oka zy wa li wie le życz -
li wo iści i zro zu mie nia dla na szych po trzeb) wstęp nie uzgod nio na, że w naj bliż szym oto cze niu „Do mu Le ka rza”
po wsta nie ok. 20 miejsc par kin go wych. Po sze rze nie nie zli kwi du je te re nów zie lo nych, o któ re za bie ga my wraz
z miesz kań ca mi dziel ni cy Ko szut ka. Obec nie trwa ją przy go to wa nia pro jek to we. Po wyż sze uzgod nie nia bę dą ko -
lej nym kro kiem uła twia ją cym do tar cie do sie dzi by Ślą skiej Izby Le kar skiej, a jed no cze śnie pod no sząc atrak cyj -
ność „Do mu Le ka rza”.

O dal szych de cy zjach po in for mu je my w ko lej nym nu me rze „Pro Me di co.
Dyrektor Biura ŚIL



● VI ZJAZD DELEGATÓW REGIONU ŚLĄSKIEGO OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
LEKARZY (OZZL) – 10 WRZEŚNIA 2010 ROKU

ZWIĄZKI ZAWODOWE

We wrze śniu do bie gła koń ca roz po czę ta w 2006 ro -
ku ka den cja Za rzą du Re gio nu Ślą skie go OZZL.
Zjazd Spra woz daw czo – Wy bor czy stał się więc oka -

zją do pod su mo wa nia do tych cza so wej dzia łal no ści związ ku
i okre śle nia je go prio ry te tów na na stęp ne la ta. Si łą rze czy z uwa -
gi na nie daw ne za twier dze nie bu dże tu Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia na 2011 rok, któ ry jest nie ko rzyst ny dla wo je wódz -
twa ślą skie go ten te mat stał się do mi nu ją cym za rów no w wy -
stą pie niach go ści, jak i dys ku sji de le ga tów.

No wy al go rytm po dzia łu środ ków spo wo do wał zmniej sze -
nie na kła dów na ochro nę zdro wia w sto sun ku do te go rocz nych.
W tej sy tu acji nie wie le zmie nia sierp nio wa de cy zja pre ze sa NFZ
o prze ka za niu do dat ko wych środ ków z fun du szu za pa so we go
dla wo je wództw, któ re na no wym spo so bie po dzia łu pie nię dzy
stra ci ły naj wię cej.

WYŻ SZYCH WY NA GRO DZEŃ DLA LE KA RZY

OZZL po słu gu je się da ny mi z któ rych wy ni ka, że na le cze nie szpi tal ne Ślą ski Od dział
Narodowego Funduszu
Zdrowia w przy szłym ro ku
otrzy ma o po nad 175 mln. zł.
mniej niż w 2010 ro ku. A to
zda niem związ kow ców ozna -
cza m.in. ogra ni cze nie pa -
cjen tom z na sze go wo je wódz -
twa do stęp no ści do świad -
czeń me dycz nych i wzrost za -
dłu że nia pla có wek, co mo że,
ich zda niem, sta no wić za chę -
tę dla pra co daw ców i or ga nów
za ło ży ciel skich szpi ta li do prób
nie uza sad nio ne go zmniej sza -
nia wy na gro dzeń i przy cho dów
le ka rzy.

– Zna czą ce pod wyż ki wy na gro dzeń le -
ka rzy mia ły ostat nio miej sce na prze ło -
mie 2007/08 ro ku, dla te go w przy szłym ro -
ku le ka rze bę dą do ma ga li się zde cy do wa ne -
go wzro stu swo ich płac. Je że li na te po stu -
la ty na ło ży się spa dek do cho dów szpi ta li to
ma my mie szan kę wy bu cho wą. – mó wił
prze wod ni czą cy Za rzą du Re gio nu Ślą skie -
go OZZL Ma ciej Ni wiń ski.

Na ten sam pro blem, choć w tro chę in -
nym to nie zwra ca li uwa gę przed sta wi cie le
Ślą skiej Izby Le kar skiej. Sa mo rząd do któ -
re go usta wo wych za dań na le ży sze ro ko
po ję ta ochro na za wo du le ka rzy oraz ich in -
dy wi du al nych i zbio ro wych in te re sów chce
w tej kwe stii współ pra co wać z Za rzą dem Re -
gio nu Ślą skie go OZZL. Zda niem pre ze sa
ORL Jac ka Ko za kie wi cza obie or ga ni za cje,
choć po sia da ją róż ne upraw nie nia i od mien -
ne moż li wo ści dzia ła nia, po win ny współ dzia -
łać, dla osią gnię cia ce lu ja kim jest po pra wa
wa run ków pra cy i pła cy le ka rzy. 

– Po win ni śmy po raz ko lej ny ze wrzeć
sze re gi, by wspól nie za wal czyć o pie nią dze
dla na szych pa cjen tów, a tym sa mym dla
nas. – mó wił pre zes – W ostat nich la tach za -
rob ki czę ści le ka rzy istot nie się po pra wił, ale
po ma łu ta zmia na sta je się nie wy star cza ją -
ca. Obec nie, aby do pro wa dzić do sta nu, gdy
pła ce le ka rzy bę dą ade kwat ne do umie jęt -
no ści i od po wie dzial no ści ja ka na nich spo -

Frag ment li stu pre ze sa ORL Jac ka Ko za kie wi cza skie ro wa ne go do De le ga tów VI Zjaz du:
„Pań stwa wie lo let nia ak tyw ność, upór i trud ukie run ko wa ne na przy wró ce nie za wo -

do wi le ka rza na leż ne go mu au to ry te tu i sza cun ku, gdzie za wy ko ny wa nie pra cy wy ma -
ga ją cej wy jąt ko wych umie jęt no ści i wiel kiej od po wie dzial no ści na le ży się god ne wy na gro -
dze nie, przy nio sła wi docz ne efek ty. Pła ce znacz nej gru py le ka rzy za czę ły ro snąć, po mi -
mo wie lu pro ble mów fi nan so wych, z któ ry mi od lat bo ry ka się ochro na zdro wia w Pol -
sce. Sta ło się to moż li we przede wszyst kim dzię ki wy jąt ko wej in te gra cji śro do wi ska me -
dycz ne go, któ ra na stą pi ła w ostat nich la tach, gdy na rzecz po pra wy wy na gro dzeń pra -
cow ni ków ochro ny zdro wia, ra mię w ra mię za war li śmy wspól ne po ro zu mie nie ra zem z kil -
ko ma in ny mi or ga ni za cja mi. Na dal jed nak po zo sta je jesz cze du żo do zro bie nia.”

Od lewej: I. Kohut, I. Borchulska, M. Pakulski, J. Rdes
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Rejestracja delegatów Zjazdu, pierwszy z lewej M. Niwiński

Nie – dla planu finansowania
ochrony zdrowia
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ZWIĄZKI ZAWODOWE

po win ni się li czyć, szcze gól nie w świe tle zbli ża ją cych się wy bo rów sa mo rzą do wych. W 2007
ro ku ta ka współ pra ca za koń czy ła się „Bia łym Mia stecz kiem”.

WIĘK SZE GO BEZ PIE CZEŃ STWA DLA PA CJEN TÓW

W cza sie Zjaz du zło żo no de kla ra cje wspól ne go dzia ła nia i go to wo ści do me ry to rycz -
nej dys ku sji o nie
do fi nan so wa niu pla -
có wek ochro ny
zdro wia, co prze -
kła da się nie tyl ko
na ni skie pła ce, ale
przede wszyst kim
na bez pie czeń stwo
pra cy za trud nia nych
w nich lu dzi, a tym
sa mym na bez pie -
czeń stwo pa cjen tów.

– Dy rek tor szpi -
ta la ze zbyt ma łym
bu dże tem za czy -
na oszczę dzać
i zwal niać pra cow ni -
ków ze szko dą dla pa cjen tów. Za miast trzech le ka rzy na dy żu rze, bę dzie je den, za miast trzy -
dzie stu pie lę gnia rek bę dzie dwa dzie ścia. – wy li czał Ma ciej Ni wiń ski – Wszyst ko jest w po -
rząd ku do pó ki się to od by wa w spo sób ra cjo nal ny, a wiem, że w wie lu szpi ta lach już w ze -
szłym ro ku ta gra ni ca ogra ni cza nia za trud nie nia zo sta ła prze kro czo na. Pra ca z ob cię tym
o po ło wę per so ne lem – rów nież le kar skim, gdy nie ma pa cjen ta z kim skon sul to wać jest bar -
dzo nie bez piecz na za rów no dla pa cjen ta, jak i dla opie ku ją cych się nim le ka rzy. – do dał
Ni wiń ski

Kon kret ne przy kła dy oba la ją ce opi nie o nad mier nym za trud nie niu w pol skich szpi ta lach
przed sta wił pre zes Ja cek Ko za kie wicz, po rów nu jąc da ne do ty czą ce jed ne go ze szwedz kich
szpi ta li z Wo je wódz kim Szpi ta lem nr 4 w By to miu

– W aka de mic kim szpi ta lu w Up psa li miesz czą cym 1100 łó żek
i rocz nie przyj mu ją cym 52 ty sią ce pa cjen tów jest za trud nio -
nych 8000 pra cow ni ków. W bli sko o po ło wę mniej szej by tom skiej
pla ców ce, le czą cej w sys te mie sta cjo nar nym o po ło wę mniej cho -
rych za trud nie nie wca le nie wy no si po ło wy licz by per so ne lu szpi -
ta la w Up psa li, ale nie speł na 1/7. Per so nel li czą cy za le d wie
ok. 1281 osób wy ko nu je pra ce ja ką na Za cho dzie Eu ro py po wie -
rzo no, by znacz nie więk szej ilo ści pra cow ni ków. – pod kre ślał pre -
zes.

Jesz cze w tym ro ku pla no wa ne jest spo tka nie człon ków Pre -
zy dium ORL z przed sta wi cie la mi Za rzą du Re gio nu Ślą skie go
OZZL

An na Za do ra -Świ de rek

czy wa, mu si my za bie gać by na kła dy
na ochro nę zdro wia by ły więk sze i nie od -
sta wa ły ra żą co od tych ja kie są w in nych kra -
jach Unii Eu ro pej skiej.

Pro blem nie wy star cza ją ce go fi nan so -
wa nia oraz zbyt ma łych wy na gro dzeń
w ochro nie zdro wia do ty czy wszyst kich
pra cow ni ków sek to ra me dycz ne go. Na ko -
rzy ści wy ni ka ją ce ze współ pra cy po mię dzy
róż ny mi or ga ni za cja mi re pre zen tu ją cy mi
za wo dy me dycz ne w swo im wy stą pie niu rów -
nież zwró ci ła uwa gę Iwo na Bor chul ska sze -
fo wa Re gio nu Ślą skie go Ogól no pol skie go
Związ ku Za wo do we go Pie lę gnia rek i Po łoż -
nych. 

– W na szym wo je wódz twie jest szes na -
ście ty się cy le ka rzy. Do te go moż na do dać
trzy dzie ści pięć ty się cy pie lę gnia rek, co
da je elek to rat, z któ re go zda niem po li ty cy
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Prezes ŚIL Jacek Kozakiewicz zadeklarował dalszą współpracę

Go ście:
Mar cin Pa kul ski – z -ca dyr. ds. me dycz nych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Ja cek Ko za kie wicz – pre zes ORL w Ka to wi cach
Iwo na Bor chul ska – prze wod ni czą ca Regionu Śląskiego  Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Je rzy Rdes – czło nek Pre zy dium ORL w Ka to wi cach
Ire ne usz Ko hut – czło nek Ko mi sji ds. Prze kształ ceń, Pra cy i Pła cy oraz Kon tak tów ze Związ -
ka mi Za wo do wy mi ORL w Ka to wi cach

De cy zją VI Zjaz du De le ga tów Re gio -
nu Ślą skie go Ogól no pol skie go Związ ku
Za wo do we go Le ka rzy w ka den cji 2010-
2014 na sta no wi sko prze wod ni czą ce go
po raz ko lej ny zo stał wy bra ny dok tor Ma -
ciej Ni wiń ski. 

W trak cie Zjaz du pod ję to uchwa ły
w spra wie or ga ni za cji ak cji pro te sta cyj nej
z uwa gi na „ogra ni cze nie pu blicz nych
środ ków fi nan so wych na za kup szpi tal nych
świad czeń zdro wot nych w szpi ta lach wo -
je wódz twa ślą skie go w ro ku 2011” i zde -
men to wa nia przez Mi ni ster stwo Zdro wia
in for ma cji o wy so ko ści wzro stu wy na gro -
dzeń le ka rzy. 

Za ape lo wa no tak że do Zjaz du Kra jo -
we go o „pod je cie wszel kich moż li wych
dzia łań ce lem zwięk sze nia wy dat ków pu -
blicz nych na ochro nę zdro wia do po zio -
mu co naj mniej 6,5% PKB”.

Forum Zjazdu
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Piotr Kli ma, za stęp ca prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta Ra ci bórz, wi ce pre zes Ślą skiej Ra -
dy Ap te kar skiej w Ka to wi cach i Alek san dra Sie klic ka, kie row nik Od dzia łu Ar chi wum Pań -
stwo we go w Ra ci bo rzu, za pro si li do współ pra cy sa mo rzą dy za wo dów me dycz nych, by wspól -
nie za jąć się wy bra ny mi za gad nie nia mi z hi sto rii me dy cy ny i far ma cji. Tak do szło do se sji
na uko wej „Dzie je me dy cy ny i far ma cji na Ślą sku”, któ ra od by ła się 10-11 wrze śnia.

Gra ży na Ogro dow ska: Pro gram kon fe ren cji od bie ga od ste reo ty pu. Po pierw sze, za -
miast kil ku bli sko go dzin nych wy kła dów, jak to by wa naj czę ściej, ma my po nad dwa dzie ścia
krót kich pre zen ta cji. Po dru gie, ich te ma ty ka jest bar dzo róż na. Co je łą czy?

Piotr Kli ma: Już po po przed nich dwóch se sjach mie li śmy ol brzy mi od zew. Tak by ło i te -
raz. Zgło si ło się bar dzo wie lu chęt nych do po pro wa dze -
nia wy kła dów. A ce lem by ła za chę ta do za in te re so wa nia się
hi sto rią. Tą lo kal ną, z naj bliż sze go oto cze nia, uli cy, szpi -
ta la, przy chod ni, ap te ki. I do gro ma dze nia zbio rów, ich opi -
sy wa nia, dzie le nia się tą wie dzą. Stąd też dzień warsz ta -
to wy: kurs ko rzy sta nia ze źró deł i opra co wy wa nia hi sto rii
„Ar chi wa w służ bie ba da czom”. Cho dzi nam o po ka za -
nie, jak z ar chi wów ko rzy stać, co mo gą wnieść. Naj bar dziej
za in te re so wa ni roz pocz ną być mo że wła sne po szu ki wa nia
i ba da nia. Chcie li śmy też spo pu la ry zo wać hi sto rię za wo -
dów me dycz nych. Bar dzo za le ży nam na upo wszech nia -
niu tej wie dzy. A że za wo dy róż ne, to i te ma ty ka też.

Gra ży na Ogro dow ska: Te raz ro zu -
miem, dla cze go obok sie bie np. wy kład
o ryb nic kich far ma ceu tach w cza sie woj ny,
uszko dzo nym słu chu i śre dnio wiecz nej die -
cie miesz kań ców Ra ci bo rza. A róż ne za wo -
dy me dycz ne i ich sa mo rzą dy wg Pa na dziś
wię cej ze so bą łą czy czy dzie li?

Piotr Kli ma: W ubo le wa niem wi dzę, że
na sze dro gi czę sto są roz bież ne, a po li ty cy
skrzęt nie to wy ko rzy stu ją. „Sko ro je den
sa mo rząd są dzi tak, a dru gi ina czej, to my
po stą pi my, jak sa mi uwa ża my”. Dla te go ma -

SESJE NAUKOWE

W Raciborzu o dziejach medycyny i farmacji.
● LEKARZE, FARMACEUCI, PIELĘGNIARKI, DIAGNOŚCI LABORATORYJNI NA WSPÓLNEJ SESJI NAUKOWEJ

Pa tro nat ho no ro wy: 
prof. dr hab. n. med. Kry sty na Ol czyk, pro -
rek tor Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne -
go w Ka to wi cach,
dr n. med. Ja cek Ko za kie wicz, pre zes Ślą -
skiej Izby Le kar skiej,
Mi ro sław Lenk – pre zy dent Mia sta Ra ci -
bórz. 
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Anestezjologia i intensywna terapia     
Barbara Arszułowicz-Orzechowska    
Krzysztof Paradowski 
Leszek Włodarczyk    

Balneologia i medycyna fizykalna        
Lucyna Skotnicka-Roszkowska          

Choroby wewnętrzne  
Barbara Dyduch-Fejklowicz   
Małgorzata Morawska
Aneta Paczula 
Marzena Pluta-Kubicz
Mariola Szendzielorz-Kubina  
Dagmara Urbańska-Krawiec  

Gastroenterologia        
Barbara Duda-Raszewska      

Bolesław Jasiński        
Dorota Obrębska       
Patrycja Pokrzywnicka           

Hipertensjologia          
Agata Fryźlewicz-Moska        
Anna Jacyszyn
Ewa Komin     

Kardiologia     
Henryk Domański       
Daniel Jakubowski      
Beata Ochała  

Medycyna rodzinna     
Michał Drobiński        

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu         
Łukasz Lubelski          

Psychiatria      
Rafał Babraj    
Izabela Dydo-Konior  
Sylwia Jeziorko           
Marcin Kaczmarczyk  
Joanna Klorek
Małgorzata Kostka     
Karolina Nazarewicz-Szyluk   
Barbara Orłowska      
Witold Siudek 

Urologia          
Magdalena Duda        
Andrzej Kupilas          

SPECJALIZACJE

UZUPEŁNIENIE LISTY LEKARZY, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY, DRUKOWANEJ WE WRZEŚNIOWYM
NUMERZE „PRO MEDICO”
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Piotr Kli ma: Tak wie le mó wi się w ostat nich la tach o za gro że niu de hu ma ni za cją me -
dy cy ny i skut kach, któ re za tym idą. Tym cza sem kul tu ra to też nie mniej waż ny ele ment tra -
dy cji na szych za wo dów. Szla chet na hi sto ria, pięk na tra dy cja, osią gnię cia kul tu ral ne też zo -
bo wią zu ją do na le ży te go, god ne go i etycz ne go, na naj wyż szym po zio mie wy ko ny wa nia swo -
jej pra cy. Na sza se sja i kon cert ma ją o tym przy po mnieć.

my na dzie ję, że ta kie spo tka nie, jak to w Ra -
ci bo rzu, po zwo li na na wią za nie kon tak tów
i współ pra cy, a sa mo rzą dom za wo do wym da
im puls do po dej mo wa nia wspól nych ini cja -
tyw. tro chę. Wspól nie mo że my wię cej, niż
osob no. Na sze za wo dy me dycz ne wy ro sły
prze cież z jed ne go pnia, ma my wspól ne ko -
rze nie, wspól ną hi sto rię i tra dy cję.

Gra ży na Ogro dow ska: Nie każ dej se sji
na uko wej to wa rzy szy tak roz bu do wa ny pro -
gram ar ty stycz ny.

SESJE NAUKOWE

Or ga ni za to rzy se sji: Ar chi wum Pań stwo we Od dział w Ra ci bo rzu, Ślą ska Izba Ap te -
kar ska w Ka to wi cach, Ślą ska Izba Le kar ska w Ka to wi cach, Ka te dra Na uk Spo łecz nych Ślą -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka to wi cach.

Przy współ pra cy: Kra jo wej Izby Dia gno stów La bo ra to ryj nych, Okrę go wej Izby Pie -
lę gnia rek i Po łoż nych w Ka to wi cach, Mu zeum Far ma cji w Kra ko wie, Szpi ta la Re jo no we -
go w Ra ci bo rzu.

Zmodernizowany oddział z nową obsadą lekarską

SZPITALE

● SZPITAL OJCÓW BONIFRATRÓW W KATOWICACH

Po dwu mie sięcz nej prze rwie pierw sze -
go sierp nia br., w Szpi ta lu Za ko nu Bo ni fra -
trów pod we zwa niem Anio łów Stró żów
w Ka to wi cach po now nie uru cho mio no Od -
dział Chi rur gii Ogól nej.

Od dział zo stał za mknię ty tuż
przed wa ka cja mi, gdy za trud nie -
ni w nim le ka rze po sta no wi li odejść

z pra cy. Dy rek tor szpi ta la Ma ria Ja nusz wy -
ja śnia – Two rząc szpi tal pół to ra ro ku te mu
prze ję li śmy ca ła za ło gę me dycz ną, czy li
i le ka rzy i pie lę gniar ki we wszyst kich od dzia -

Pierwszy z lewej Przeor Eugeniusz Kret, w głębi
dyrektor Maria Janusz
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łach, ale z róż nych przy -
czyn ka dra za czę ła się
wy kru szać. Nie uda ło
nam się po ro zu mieć
z na szy mi chi rur ga mi
z po przed nie go ze spo łu,
któ rzy pod ję li de cy zję
o odej ściu. W związ ku
z tym w dwa mie sią ce
mu sie li śmy zdo być no -
wych spe cja li stów.

Okres za wie sze nia
dzia łal no ści wy ko rzy sta -
no na prze pro wa dze nie ge -
ne ral ne go re mon tu po miesz czeń od dzia łu. Do sto so wa no je do współ cze snych stan da rów
two rząc trzy łóż ko we sa le cho rych, z któ rych każ da po sia da wła sny wę zeł sa ni tar ny.

– Na ta kie roz ło że nie pa cjen tów po trze ba o wie le wię cej prze strze ni, więc ge ne ral nie ba zy
łóż ko wej nie uda ło nam się zwięk szyć, wręcz prze ciw nie bę dzie się ona ogra ni czać. – mó wi dy -
rek tor – Dla te go sta ra my się róż ny mi zmia na mi or ga ni za cyj ny mi uspraw nić spo sób udzie la nia
świad czeń, tak by udzie lać ich wię cej na mniej szej ba zie łóż ko wej np. skra ca jąc czas po by tu na od -
dzia le, w du żej mie rze po przez am bu la to ryj ne przy go to wa nie pa cjen ta do za bie gu.

Rów no cze śnie z mo der ni za cją trwa ły po szu ki wa nia kie row ni ka od dzia łu, któ ry za jął by się
skom ple to wa niem no we go ze spo łu le ka rzy. Osta tecz nie za da nie to dy rek cja szpi ta la zde cy -
do wa ła się po wie rzyć dr. n. med. Ja no wi Ka ba to wi, wie lo let nie mu pra cow ni ko wi Ślą skie go Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go, a na je go za stęp cę wy bra no dr. n. med. Mar ci na Mu sie wi cza.

A.Z-Ś.

An na Za do ra-Świ de rek: Dla cze go zde cy do wał się Pan sta rać o po sa dę w tym szpi ta lu?
Jan Ka bat: Ten szpi tal za wsze miał cie płe miej sce w mo im ser cu. Ja się tu uro dzi łem, ale
ni gdy tu nie pra co wa łem, więc gdy nada rzy ła się ta ka oka zja po sta no wi łem z niej sko rzy -
stać. Tak się zło ży ło, że przez 24 la ta prze sze dłem wszyst kie stop nie ka rie ry, od asy sten -
ta do ad iunk ta w Kli ni ce Chi rur gii Prze wo du Po kar mo we go SUM, co prak tycz nie ukształ -

Jedna z wyremontowanych sal chorych
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to wa ło mnie ja ko chi rur ga. Tam na szym na uczy cie lem był, nie
wa ham się użyć te go sło wa, czło wiek wiel ki – prof. Zyg munt
Gór ka. Wy cho waw ca wie lu wy bit nych chi rur gów, te raz roz -
sia nych nie tyl ko po ca łej Pol sce, ale i świe cie. Je stem wiec
bar dzo dum ny z te go fak tu, że mo gę na zy wać się je go uczniem.
Przy szedł jed nak czas, gdy trze ba by ło się usa mo dziel nić. Zde -
cy do wa łem wy je chać do Za ko pa ne go, gdzie ob ją łem od dział
chi rur gii w Szpi ta lu Po wia to wym im. Ty tu sa Cha łubń skie go.
Je stem szczę śli wy, że tam by łem. Po zna łem in ne oby cza je, in -
ne śro do wi sko. Zo sta wiam ich z pew nym roz rzew nie niem.

A.Z-Ś.: Czy ma Pan ja kiś szcze gól ny po mysł na pro wa dze nie te go od dzia łu?
J.K.: Tu nie mo że być po my słu, to nie jest sce na riusz na no wy od kryw czy film, czy sztu kę.
To ma być rze tel na służ ba, po par ta bar dzo do brym abe ca dłem, czy li tech ni ką, któ rej chi -

rurg uczy się ca łe ży cie. Za le ży nam aby tu -
taj zgro ma dzić lu dzi, któ rzy po tra fią i chcą
wło żyć w pra cę wie le ser ca. Ta kie mam kry -
te ria do bo ru współ pra cow ni ków.

A.Z-Ś.: Ja ko kie row nik ma Pan du żą swo -
bo dę kom ple tu jąc ze spół le kar ski cał ko wi -
cie od pod staw. Coś ta kie go nie zda rza się 
czę sto.
J.K.: Tak, je stem w tej szczę śli wej sy tu acji,
bo gdzie kol wiek przy cho dzi no wy or dy na -
tor to za sta je pe wien układ. Ja mam ten nie -
zwy kły kom fort, że mo gę wy bie rać sam wśród
naj lep szych. 

SZPITALE

Jan Kabat

KONFERENCJE

W PO SZU KI WA NIU ZA SAD

W dru gim dniu au to rów za in te re so wa -
ła szcze gól nie se sja po świę co na ety ce, od po -
wie dzial no ści za wo do wej i emi gra cji w za wo -
dach me dycz nych. Wstę pem był wy kład po -
świę co ny bio ety ce w po szu ki wa niu za sad, a je -
go prze sła niem wska za nie, że pro blem i te -
mat są wiecz nie ży we, cią gle roz pa try wa ne
i nie zna le zio no do koń ca od po wie dzi na wie -
le nur tu ją cych wszyst kich le ka rzy py tań. Re -
spek to wa nie praw pa cjen ta do in for ma cji by -
ło nie za mie rzo ną kon ty nu acją pierw sze go te -
ma tu. Z ba dań an kie to wych wy ni ka, że pa -
cjent ki z no wo two rem chcą znać roz po zna -
nie i ro ko wa nie oraz chcia ły by, aby in for ma -
cje na te mat ich cho ro by by ły prze ka zy wa ne
w spo sób god ny, za pew nia ją cy pra wo do god -
no ści i in tym no ści. Jed no cze śnie z ba da nia 

Przy wi le jem au to rów in for ma cji jest przed sta wie nie naj cie kaw szych ich zda niem prac,
dla te go sku pi li śmy się na nie któ rych tyl ko aspek tach bo ga te go pro gra mu, któ ry obej mo wał
pro ble my od eko no mi ki ochro ny zdro wia, przez pro fi lak ty kę, stan zdro wia lud no ści, za gad -
nie nia etycz ne, ja kość usług me dycz nych, po kształ ce nie w me dy cy nie spo łecz nej.

W I se sji ple nar nej dr An drzej Woj ty ła – Głów ny In spek tor Sa ni tar ny – przed sta wił 
pro blem sta nu od ży wie nia na sto lat ków w Pol sce, w aspek cie ry zy ka za cho ro wa nia na no wo -
two ry. (Pra ca wy ko na na wspól nie z Prze my sła wem Bi liń skim). We wstę pie wska zał na „roz -
po wszech nie nie” oty ło ści w świe cie, ana li zu jąc da ne z wie lu kra jów, aby na stęp nie wska zać,
że w Pol sce pro blem nad wa gi i oty ło ści do ty czy 17% dzie ci i mło dzie ży, a do brze zbi lan -
so wa ne od ży wia nie jest wa run kiem pra wi dło we go roz wo ju. Przed sta wił tak że za ło że nia 
pro gra mu pro mo cyj ne go („Trzy maj for mę”) re ali zo wa ne go w tym za kre sie przez in spek cję
sa ni tar ną.

Ko lej ne wy stą pie nie na le ża ło do prof. Zyg mun ta Stę plew skie go, wie lo let nie go na uczy -
cie la aka de mic kie go Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej, któ ry swój „spe ech” (ce lo wo uży wa -
my an giel skie go sło wa) po świę cił pro fe so ro wi Lesz ko wi Wdo wia ko wi, zmar łe mu kon sul -
tan to wi kra jo we mu z dzie dzi ny zdro wia pu blicz ne go oraz czło wie ko wi wiel kiej my śli i ser -
ca. Wy stą pie nia miał oka zji wy słu chać syn prof. Wdo wia ka.

Ostat nim ak cen tem I se sji by ło wy stą pie nie prof. Je rze go Mar cin kow skie go z Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go w Po zna niu, do ty czą ce emi gra cji w opi niach le ka rzy z Pol ski pra cu -
ją cych w Szwe cji (pra ca wspól nie z An ną Ed bom -Ko larz i Ane tą Klim berg). Wska zał na lep -
sze wa run ki pra cy (od or ga ni za cji po wy na gro dze nie) ale i tak że tę sk no tę za kra jem oj -
czy stym, przy jed no cze snej de kla ra cji bra ku chę ci po wro tu, z róż nych przy czyn.

II se sja, na któ rą zło ży ły się do nie sie nia do ty czą ce na ło gu pa le nia ty to niu przez na -
sto lat ków w Pol sce i przy czyn ni skiej fre kwen cji w trak cie bez płat nych ba dań pro fi lak tycz -
nych ko biet, wy wo ła ły burz li wą dys ku sję.

Między profilaktyką, a medycyną kliniczną
● MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „DNI MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

PUBLICZNEGO” W BYDGOSZCZY (15-17.09.2010)

Kon fe ren cja zor ga ni zo wa na zo sta ła przez Byd go ską Szko łę Wyż szą, Za kład Hi gie -
ny Ka te dry Me dy cy ny Spo łecz nej Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Po zna niu, Pol skie To wa -
rzy stwo Hi gie nicz ne oraz Pol skie To wa rzy stwo Me dy cy ny Spo łecz nej i Zdro wia Pu blicz -
ne go.

Kon fe ren cja to dwie se sje ple nar ne i 18
te ma tycz nych, 119 re fe ra tów, oko ło 160
uczest ni ków z Pol ski i kra jów ościen nych.
Wśród nich jed na pra ca zgło szo na przez
na szą Izbę, czte ry przez ka te drę i Za kład
Me dy cy ny i Epi de mio lo gii Śro do wi sko wej
w Za brzu (Ślą ski Uni wer sy tet Me dycz ny)
oraz dzie więć przez Wy dział Zdro wia Pu -
blicz ne go Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go, a tak że wy kład by łe go pra cow ni ka
na uko we go Ślą skie go Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go.
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wy ni ka ło, że 81% re spon den tek uwa ża ło, że
nie po myśl ne wia do mo ści prze ka za no im
w myśl wska za nych wy żej za sad. Dys ku sja
kon cen tro wa ła się na przy kła dach nieopi sa -
nych w ba da niach, a wnio skiem z niej wy ni -
ka ją cym win no być stwier dze nie, że jest jesz -
cze du żo do zro bie nia w tym za kre sie. Ko -
lej ny pre le gent – dr Ja cek Piąt kie wicz, re pre -
zen tu ją cy Uni wer sy tet Me dycz ny w Bia łym -
sto ku, wska zał na roz bież no ści prze pi sów
do ty czą cych od po wie dzial no ści za wo do -
wej le ka rzy i in nych pra cow ni ków me dycz -
nych, co Je go zda niem (a tak że zda niem dys -
ku tan tów) wy ma ga sto sow nych zmian le gi -
sla cyj nych. Treść wy stą pie nia jest zbyt dłu -
ga, aby przed sta wić ją w ca ło ści. 

Te ma tem na stęp ne go wy stą pie nia by ły
głów ne re li gie w Pol sce, w aspek cie pro ce dur

me dycz nych. Au to rzy z Byd go skiej Szko ły Wyż szej przed sta wi li sto su nek
za ło żeń 13 głów nych re li gii do ta kich pro ce dur jak m. in. prze ta cza nie krwi,
za bie gi ope ra cyj ne, po bie ra nie i prze szcze pia nie na rzą dów oraz abor cja, wska -
zu jąc na ko niecz ność za zna jo mie nia się z pro ble mem le ka rzy róż nych spe -
cjal no ści. Dwie ostat nie pre zen ta cje, do ty czą ce sy tu acji kon flik to wych oraz
etycz ne go wy mia ru za wo du.

SZKO LE NIA Z ZA KRE SU PIERW SZEJ PO MO CY PIL NIE PO TRZEB NE

W trze cim dniu kon fe ren cji na sze za in te re so wa nie wzbu dzi ło omó wie -
nie kwe stii wy pad ko wo ści dro go wej w re gio nie Pol ski pół noc no – wschod -
niej, a tak że zna jo mość, a wła ści wie nie zna jo mość za sad udzie la nia przez
wy bra ną gru pę kie row ców tak só wek za sad pierw szej po mo cy. Co praw -
da w to ku dys ku sji pod no szo no, że być mo że sfor mu ło wa nie py tań an -
kie to wych by ło nie zro zu mia łe, ale i tak jed nym z wnio sków by ła ko niecz -
ność ob ję cia gru py za wo do wej kie row ców tak só wek szko le niem z za kre -

su pierw szej po mo cy – pierw sze bo wiem mi nu ty po wy pad ku są de cy -
du ją ce dla ży cia po szko do wa nych.

O INI CJA TY WIE ŚLĄ SKIEJ IZBY LE KAR SKIEJ

Pra wem au to rów przy wo łu je my na sze wy stą pie nie (R. Szoz da, J. Ko za kie wicz: „Ro la izb
le kar skich w in te gra cji śro do wi ska bie głych są do wych”) sta no wią ce do nie sie nie na te mat ini -
cja ty wy po wo ła nia przy na szej Izbie ze spo łu do spraw orze ka nia i opi nio wa nia są do wo – le -
kar skie go, je go za ło żeń i za dań. Przed sta wi li śmy za da nia ze spo łu (opi sy wa ne w po przed -
nich ar ty ku łach w Pro Me di co) i zo bo wią za li śmy się do przed sta wie nia je go dzia łal no ści i ewen -
tu al nych suk ce sów na ko lej nych kon fe ren cjach.

POD SU MO WA NIE

W pod su mo wa niu do ko na nym przez prze wod ni czą ce go Ko mi te tu Na uko we go Kon fe -
ren cji oraz współ prze wod ni czą ce go Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go, prze wi ja ło się prze sła nie
na la ta na stęp ne, aby w jed nym cza sie nie od by wa ły się im pre zy na uko we o po dob nej te -
ma ty ce (jak Dni Me dy cy ny Pra cy) z uwa gi na fakt, iż wza jem nie „od bie ra ją” so bie część uczest -
ni ków. Wszy scy mów cy stwier dzi li, że Kon fe ren cję na le ży za li czyć do uda nych.

Ry szard Szoz da, Ja cek Ko za kie wicz
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Dni Me dy cy ny Pra cy pod ha słem „Le karz me dy cy ny pra cy do rad cą pra co daw cy” od by ły się w Czar nej w woj. pod kar pac kim w dniach 15-
18 września 2010 roku,  a zor ga ni zo wa ne zo sta ły przez Wo je wódz ki Ośro dek Me dy cy ny Pra cy oraz Od dział Pol skie go To wa rzy stwa
Me dy cy ny Pra cy w Rze szo wie. 230 osób wzię ło udział w 12 se sjach pro ble mo wych i 2 pla ka to wych, przed sta wia jąc łącz nie 89 prac. 

Człon ko wie na szej Izby przed sta wi li je den re fe rat, je den pla kat i by li współ au to ra mi dwóch do nie sień ust nych.
dr hab. Renata Złotkowska

Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy 
zaprasza na kolejne zebranie

23 listopada 2010 o godz. 1300

w Sali Wykładowej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, 
przy ul. Kościelnej 13

Tematyka: 
• Nanocząstki w miejscu pracy i środowisku komunalnym – skutki zdrowotne” 

(dr hab. n. med. Renata Ziółkowska)
• co nowego w medycynie pracy i naukach pokrewnych (dr n. med. Ryszard Szozda)

Udział wszystkich lekarzy (i innych) jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują 3 punkty edukacyjne. 
dr n. med. Ryszard Szozda – Przewodniczący OŚ PTMP

Uczestnicy konferencji w ostatnim dniu konferencji
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Kurs: „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: 22 paź dzier nika 2010 r. (pią tek) godz. 930, 5 li sto pada 2010 r. (pią tek) godz. 930, 6 gru dnia 2010 r. (po nie dzia -
łek) godz. 1500, 9 gru dnia 2010 r. (czwar tek) godz. 1500

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. Każ dy z uczest ni ków bie rze udział tyl ko w jed -
nym z wy żej wy mie nio nych spo tkań. Zgłoszenia wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na
stronie internetowej ŚIL.

Kurs: „Spraw dzo ne kom po zy ty w obiek ty wie wy trwa łych prak ty ków – mul ti me dial na po dróż po świe cie sto ma to lo -
gicz nych ma te ria łów po li me ro wych”

Ter min: 22 paź dzier ni ka 2010 r. (piątek), godz. 1600

Współ pra ca: MAR RO DENT

Kurs: „Kurs diagnostyki Holterowskiej”
Ter min: 23 paź dzier ni ka 2010 r. (sobota), godz. 1000

Współ pra ca: OXFORD POL Spółka z o.o.
Do dat ko we in for ma cje: Zgłoszenia wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie internetowej ŚIL.

Kurs: „Estetyka bez kompromisów – kurs praktyczny w formie warsztatów z materiałoznawstwa”
Ter min: 26 października 2010 r. (wto rek), godz. 1300

Do dat ko we in for ma cje:    Liczba uczestników została ograniczona do 12 w jednym spotkaniu warsztatowym.
Współ pra ca: 3M
Do dat ko we in for ma cje: Zgłoszenia wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie internetowej ŚIL.

Konferencja: „Za sa dy an ty bio ty ko te ra pii. An ty bio ty ko te ra pia w prak ty ce le ka rza i le ka rza sto ma to lo ga. Błę dy w an ty bio ty -
ko te ra pii. In te rak cje an ty bio ty ków z in ny mi le ka mi”

Ter min: 9 li sto pa da 2010 r. (wto rek), godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje:    Te ma ty wy kła dów: Ra cjo nal na an ty bio ty ko te ra pia i błę dy po peł nia ne przez le ka rzy POZ – dr Ka ta rzy na Sem -
czuk; Ra cjo nal na an ty bio ty ko te ra pia w szpi ta lu – prof. Da nu ta Dzier ża now ska; In te rak cje an ty bio ty ków z in -
ny mi le ka mi – doc. Ka ta rzy na Dzier ża now ska -Fan grat.

Kurs: „Naj częst sze błę dy dia gno stycz ne w ga bi ne cie sto ma to lo gicz nym”
Ter min: 19 li sto pa da 2010 r. (pią tek), godz. 1600

Kon fe ren cja: „Neu ro lo gicz ne po wi kła nia scho rzeń la ryn go lo gicz nych u dzie ci”
Ter min: 2 grud nia 2010 r. (czwar tek), godz. 1000

Or ga ni za to rzy: Kli ni ka Pe dia trii i Neu ro lo gii Wie ku Roz wo jo we go Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go, Od dział La ryn go lo -
gii Gór no ślą skie go Cen trum Zdro wia Dziec ka, Ko mi sja ds. Kształ ce nia Po dy plo mo we go Ślą skiej Izby Le kar -
skiej w Ka to wi cach.
Szczegółowe informacje dotyczące programu Konferencji dostępne na stronie internetowej: www.izba-lekarska.org.pl

Kon fe ren cja: „Profilaktyka onkologiczna w stomatologii”
Ter min: 10 grud nia 2010 r. (piątek), godz. 1000

Do dat ko we in for ma cje:     Szczegółowe informacje dotyczące programu Konferencji będzie dostępny na stronie internetowej www.izba-
lekarska.org.pl
Koszt udziału w Konferencji wynosi 150,00 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto Domu Lekarza: VW Bank
78 213000042001049204680001 lub w kasie Domu Lekarza. Potwierdzeniem udziału jest dokonanie opłaty.

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.

SZKOLENIA ŚIL
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NSL Rep. 86/09

Uza sad nie nie

Orze cze niem z dnia 5 paź dzier ni ka 2009 r. Okrę go wy Sąd Le kar ski w Kra ko wie po roz -
po zna niu spra wy lek. Sta ni sła wa We nce li sa ob wi nio ne go o to, że ja ko bie gły są do wy na pod -
sta wie prze pro wa dzo ne go ba da nia pa cjen ta xxx w dniu 31 stycz nia 2006 r. w li ście skie -
ro wa nym do Wo je wódz kie go Kon sul tan ta Psy chia trii prof. dr hab. Ire ny Krup ki - Ma tusz czyk
za rzu cił Or dy na to ro wi Od dzia łu Psy chia trycz ne go ZZOZ w Cie szy nie wa dli we funk cjo no -
wa nie pro wa dzo ne go przez lek. Ma rię Dzier żek Od dzia łu, oraz su ge ru jąc nie praw dzi we
roz po zna nie psy chia trycz ne sta wia ne oso bom wo bec któ rych ist nia ły po dej rze nia po peł -
nie nia prze stępstw, tj. na ru sze nie art. 52 ust. 1-4 Ko dek su Ety ki Le kar skiej uznał go win -
nym na ru sze nia art. 52 ust. 2 i 3 Ko dek su Ety ki Le kar skiej i wy mie rzył mu ka rę upo mnie -
nia, uzna jąc go jed no cze śnie nie win nym na ru sze nia art. 52 ust. 1 i 4 Ko dek su Ety ki Le kar -
skiej i ob cią żył go kosz ta mi po stę po wa nia.

Od po wyż sze go orze cze nia od wo ła nie wniósł ob wi nio ny oraz je go obroń ca lek. Woj -
ciech Ma rqu ardt, za rzu ca jąc Są do wi I in stan cji błąd w usta le niach fak tycz nych, po le ga ją cy
na przy ję ciu, iż in for ma cje za war te w pi śmie, ja kie ob wi nio ny skie ro wał do Wo je wódz kie -
go Kon sul tan ta w dzie dzi nie psy chia trii by ły nie praw dzi we. Po nad to, skar żą cy za rzu ci li ra -
żą ce na ru sze nie prze pi sów art. 52 ust. 2 i 3 Ko dek su Ety ki Le kar skiej po przez ich błęd ną
in ter pre ta cję·

Na czel ny Sąd Le kar ski zwa żył, co na stę pu je:

Od wo ła nie jest za sad ne.

Słusz ne są za rzu ty wnie sio nych od wo łań wska zu ją ce na błąd w usta le niach fak tycz nych
po czy nio nych przez Sąd I in stan cji. Sąd I in stan cji po peł nił błąd w usta le niach fak tycz nych
po le ga ją cy na po mi nię ciu w usta le niach sta nu fak tycz ne go pod ję tej przez lek. Sta ni sła wa We -
nce li sa pró by wy ja śnie nia wąt pli wo ści i nie pra wi dło wo ści do strze żo nych w pra cy Od dzia łu
w roz mo wie z po krzyw dzo ną. Oko licz ność ta zo sta ła w to ku po stę po wa nia usta lo na za rów -
no w opar ciu o wy ja śnie nia lek. Sta ni sła wa We nce li sa, jak i ze zna nia świad ków Dra go na i po -
krzyw dzo nej Dzier żek, a tym cza sem zo sta ła przez Sąd I in stan cji zu peł nie po mi nię ta. Fakt,
iż lek. Sta ni sław We nce lis sy gna li zo wał po krzyw dzo nej stwier dzo ne nie pra wi dło wo ści, znaj -
du je po twier dze nie nie tyl ko w je go kon se kwent nych wy ja śnie niach skła da nych w to ku ca łe -
go po stę po wa nia i ze zna niach świad ka Dra go na, lecz rów nież w ze zna niach po krzyw dzo -
nej. Na czel ny Sąd Le kar ski nie znaj du je pod staw do kwe stio no wa nia wia ry god no ści zło żo -
nych w tym za kre sie wy ja śnień lek. Sta ni sła wa We nce li sa i ze znań świad ków. Nie ule ga za -
tem wąt pli wo ści, iż lek. Sta ni sław We nce lis czy niąc za dość obo wiąz ko wi wy ni ka ją ce mu z art. 52
ust. 2 Ko dek su Ety ki Le kar skiej zwró cił po krzyw dzo nej uwa gę na nie pra wi dło wo ści stwier -
dzo ne w to ku przy go to wy wa nia opi nii dla po trzeb są du po wszech ne go.

Ma te riał do wo do wy zgro ma dzo ny w spra wie w spo sób jed no znacz ny i oczy wi sty wska -
zu je na to, iż in for ma cje, ja kie w li ście do Kon sul tan ta Wo je wódz kie go w dzie dzi nie psy -
chia trii za warł lek. Sta ni sła w We nce li s, by ły w zde cy do wa nej mie rze praw dzi we lub zgod -
ne ze je go sta nem wie dzy wy ni ka ją cym z do ko na nych spo strze żeń i ana li zy do ku men ta cji
me dycz nej.

Zgod nie z wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 23 kwiet nia 2008 r. SK 16/07
art. 52 ust. 2 Ko dek su Ety ki Le kar skiej jest zgod ny z Kon sty tu cją RP w ta kim za kre sie, 

ORZE CZE NIE
Dnia 21 stycz nia 2010 r.
NA CZEL NY SĄD LE KAR SKI:

Prze wod ni czą cy: dr Ry szard Kę pa
Człon ko wie: dr Woj ciech Ze le nay, dr
Ma rian Ja now ski, dr Ma rio la Ły czew ska, 
dr Ste fan Bed narz
Pro to ko lant: Ur szu la Cze ka ła
w obec no ści Za stęp cy Na czel ne go Rzecz -
ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej dr 
Te re sy Kor ty
po roz po zna niu dnia 21 stycz nia 2010 r.
spra wy lek. Sta ni sła wa We nce li sa uro dzo -
ne go dnia 6 mar ca 1939 ro ku
miej sce uro dze nia – Biel sko-Bia ła
imio na ro dzi ców: Aloj zy i Mał go rza ta

ob wi nio ny o to, że w wy ni ku prze pro wa -
dzo ne go ba da nia pa cjen ta xxx w cha rak -
te rze bie głe go są do we go w dniu 31
stycz nia 2006 ro ku w li ście skie ro wa nym
do Wo je wódz kie go Kon sul tan ta ds. Psy -
chia trii prof. dr hab. med. Ire ny Krup ki -
-Ma tusz czyk za rzu cił Or dy na to ro wi Od -
dzia łu Psy chia trycz ne go ZZOZ w Cie szy -
nie wa dli we funk cjo no wa nie pro wa dzo ne -
go przez lek. Ma rię Ozier żek Od dzia łu,
nie pra wi dło wo ści w dia gno sty ce, le cze niu
i or ga ni za cji funk cjo no wa nia te go Od dzia -
łu, oraz su ge ru jąc nie praw dzi we roz po -
zna nie psy chia trycz ne sta wia ne oso bom
wo bec któ rych ist nia ły po dej rze nia po peł -
nie nia prze stępstw, co sta no wi na ru sze -
nie art. 52 ust. 2 i 3 Ko dek su Ety ki Le -
kar skiej z po wo du od wo ła nia wnie sio ne -
go przez ob wi nio ne go le ka rza oraz
obroń cę ob wi nio ne go od orze cze nia
Okrę go we go Są du Le kar skie go w Kra ko -
wie z dnia 5 paź dzier ni ka 2009 r., sygn.
akt Ko -16/2008 zmie nia za skar żo ne
orze cze nie Są du I in stan cji i unie win nia ob -
wi nio ne go le ka rza od za rzu tu po sta wio -
ne go we wnio sku o uka ra nie na ru sze nia
art. 52 ust. 2 i 3 Ko dek su Ety ki Le kar skiej.

Kosz ta mi po stę po wa nia ob cią ża Skarb
Pań stwa. 

ORZECZENIE NACZELNEGO SĄDU LEKARSKIEGO

Poniższy tekst orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego został zamieszczony na wniosek dr Stanisława Wencelisa,
na podstawie art. 109 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich.

Art. 109.
Na wniosek obwinionego lekarza prawomocne orzeczenie uniewinniające go w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej

lekarzy podlega opublikowaniu w biuletynie okręgowej izby lekarskiej, której lekarz jest członkiem, na jej koszt.
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in for mo wać or gan izby le kar skiej. Przede
wszyst kim nie ule ga wąt pli wo ści, iż uwa gi
lek. Sta ni sła wa We nce li sa za war te w je go pi -
śmie do Wo je wódz kie go Kon sul tan ta w dzie -
dzi nie psy chia trii nie do ty czy ły błę du w po -
stę po wa niu in ne go le ka rza, lecz or ga ni za -
cji pra cy Od dzia łu Psy chia trycz ne go w Szpi -
ta lu w Cie szy nie w ogól no ści. 

Kon tro la pra wi dło we go funk cjo no wa nia
od dzia łów szpi tal nych oraz za pew nie nie od -
po wied nie go po zio mu opie ki psy chia trycz -
nej nie le ży w bez po śred niej kom pe ten cji or -
ga nów sa mo rzą du le kar skie go, dla te go
Na czel ny Sąd Le kar ski nie wi dzi nic na gan -
ne go w po stę po wa niu lek. Sta ni sła wa We -
nce li sa, któ ry dą żąc je dy nie do wy ja śnie nia
nie pra wi dło wo ści, a nie do wsz czę cia prze -
ciw ko ko mu kol wiek po stę po wa nia w przed -
mio cie od po wie dzial no ści za wo do wej, skie -
ro wał swo je uwa gi do kom pe tent ne go 
or ga nu.

Dzia ła nie lek. Sta ni sła wa We nce li sa
Na czel ny Sąd Le kar ski oce nia nie tyl ko ja -
ko nie na ru sza ją ce po sta no wień Ko dek su Ety -
ki Le kar skiej, ale wręcz ja ko po stę po wa nie
w za ist nia łej sy tu acji wzo ro we. Nie każ da bo -
wiem do strze żo na nie pra wi dło wość w pra -
cy ko le gi le ka rza po win na sta no wić pod sta -
wę do za wia da mia nia or ga nów po stę po wa -
nia w przed mio cie od po wie dzial no ści za wo -
do wej. In ter pre ta cja prze pi su ar. 52 Ko dek -
su Ety ki Le kar skiej zgod na z lo gi ką Są du I In -
stan cji pro wa dzi ła by do przy ję cia, iż le karz
po wi nien zgła szać każ dą wąt pli wość do ty -
czą cą po stę po wa nia in ne go le ka rza okrę go -
we mu rzecz ni ko wi od po wie dzial no ści za wo -
do wej, bądź nie zgła szać wąt pli wo ści żad -
ne mu in ne mu or ga no wi. 

Tym cza sem oczy wi stym jest, iż po -
mię dzy spra wa mi, któ re kwa li fikują się
do skie ro'wa nia na dro gę po stę po wa nia
w przed mio cie od po wie dzial no ści za wo do -
wej, a pra wi dło wą prak ty ką le kar ską są
jesz cze sy tu acje, w któ rych uza sad nio nym
bę dzie za wia do mie nie in ne go kom pe tent -
ne go or ga nu ce lem pod ję cia dzia łań zmie -
rza ją cych do po pra wy po zio mu opie ki
zdro wot nej.

Z po wyż szych wzglę dów Na czel ny Sąd
Le kar ski, na pod sta wie art. 92 ust. 1 usta -
wy z dnia 2 grud nia 2009 r. o izbach le kar -
skich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708), zmie -
nił za skar żo ne orze cze nie i unie win nił lek.
Sta ni sła wa We nce li sa od za rzu ca ne go mu
prze wi nie nia za wo do we go.

w ja kim za ka zu je kry ty ki pu blicz nej i nie praw dzi wej, a tak że nie pod ję tej w ce lu ochro ny pu -
blicz ne go in te re su. Dzia ła nie lek. Sta ni sła wa We nce li sa by ło w peł ni ade kwat ne do stwier -
dzo nych przez nie go nie pra wi dło wo ści i nie mo że być rów nież oce nio ne ja ko wy kra cza ją -
ce po nad po trze bę wy ni ka ją cą z in te re su pu blicz ne go. Fakt zgło sze nia in for ma cji o nie pra -
wi dło wo ściach w za kre sie spra wo wa nej opie ki do Kon sul tan ta Wo je wódz kie go, a nie do Okrę -
go we go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej jest oko licz no ścią do bit nie wska zu ją cą,
iż lek. Sta ni sław We nce lis nie dzia łał w ce lu na ru sze nia do bre go imie nia po krzyw dzo nej czy
też jej zdys kre dy to wa nia. Fakt, że lek. Sta ni sław We nce lis nie po in for mo wał o swo ich wąt -
pli wo ściach okrę go we go rzecz ni ka od po wie dzial no ści za wo do wej wska zu je, iż nie fe ro wał
on w spra wie do strze żo nych nie pra wi dło wo ści wy ro ków w sto sun ku do osób, któ re mo gły
być od po wie dzial ne za te nie pra wi dło wo ści, lecz po dej mo wał dzia ła nia w ce lu eli mi na cji stwier -
dzo nych nie pra wi dło wo ści i wy ja śnie nia zwią za nych z tym wąt pli wo ści.

Jak po wy żej wy ka za no, po stę po wa nie lek. Sta ni sła wa We nce li sa nie opie ra ło się na nie -
praw dzi wych za rzu tach. Po nad to, Na czel ny Sąd Le kar ski stwier dza, iż dzia ła niu lek. Sta -
ni sła wa We nce li sa nie spo sób w żad nej mie rze przy pi sać dzia ła nia o cha rak te rze pu blicz -
nym, o czym mo wa wart. 52 ust. 2 Ko dek su Ety ki Le kar skiej. Wy sła nie li stu do Kon sul -
tan ta Wo je wódz kie go z in for ma cja mi o nie pra wi dło wo ściach w Od dzia le Psy chia trycz nym
Szpi ta la w Cie szy nie, a więc do ad re sa ta, w któ re go kom pe ten cjach znaj do wa ło się wy ja -
śnie nie ewen tu al nych wąt pli wo ści do ty czą cych funk cjo no wa nia te goż od dzia łu, nie by ło
dzia ła niem o cha rak te rze pu blicz nym, lecz sta no wi ło śro dek ade kwat ny do za ist nia łej 
sy tu acji.

Sąd I in stan cji w uza sad nie niu wy da ne go orze cze nia za rzu cił lek. Sta ni sła wo wi We -
nce li so wi, iż nie pod jął pró by we ry fi ka cji praw dzi wo ści za sły sza nych za rzu tów przed pod -
ję ciem cyt. „ra dy kal nych dzia łań in for ma cyj nych skie ro wa nych do or ga nu kon tro l ne go”. Da -
lej Sąd I in stan cji za rzu cił lek. Sta ni sła wo wi We nce li so wi, że nie wy ko rzy stał z moż li wo -
ści zgło sze nia do strze żo nych nie pra wi dło wo ści okrę go we mu rzecz ni ko wi od po wie dzial -
no ści za wo do wej. Je że li skie ro wa nie przez lek. Sta ni sła wa We nce li sa li stu do kom pe tent -
nej oso by w ce lu wy ja śnie nia i usu nię cia nie pra wi dło wo ści by ło w oce nie te goż Są du „ra -
dy kal nym dzia ła niem in for ma cyj nym”, to jak Sąd ten po trak to wał by lek. Sta ni sła wa We -
nce li sa, gdy by ten zło żył skar gę do okrę go we go rzecz ni ka od po wie dzial no ści za wo do wej?

Po wyż sza sprzecz ność w peł ni ilu stru je wa dli wość to ku ro zu mo wa nia przy ję te go przez
Sąd I in stan cji. Jed no cze śnie Sąd I In stan cji zba ga te li zo wał in for ma cje, ja kie lek. Sta ni sław
We nce lis uzy skał od in nych osób uzna jąc, iż są to in for ma cje nie spraw dzo ne i za sły sza -
ne. Tym cza sem in for ma cje te po cho dzi ły od le ka rzy psy chia trów, któ rzy mie li stycz ność
z pa cjen ta mi opi nio wa ny mi uprzed nio w Od dzia le Psy chia trycz nym Szpi ta la w Cie szy nie,
a za tem by ły in for ma cja mi, któ re mo gły w świe tle za ob ser wo wa nych przez lek. Sta ni sła -
wa We nce li sa oso bi ście nie pra wi dło wo ści bu dzić oba wy co do ja ko ści or ga ni za cji pra cy Od -
dzia łu Psy chia trycz ne go Szpi ta la w Cie szy nie. Na le ży w tym miej scu wska zać, iż lek. Sta -
ni sław We nce lis nie miał żad nej moż li wo ści we ry fi ka cji ww. in for ma cji, mógł je dy nie zwró -
cić się do kom pe tent ne go or ga nu ce lem ich spraw dze nia i pod ję cia ewen tu al nych dzia łań
na praw czych, co też lek. Sta ni sław We nce lis uczy nił.

Lek. Sta ni sław We nce lis w to ku ca łe go po stę po wa nia wy ja śniał, iż nie by ło je go ce lem
dą że nie do po cią gnię cia ko go kol wiek do od po wie dzial no ści dys cy pli nar nej, lecz je dy nie
wy eli mi no wa nie stwier dzo nych w Od dzia le Psy chia trycz nym Szpi ta la w Cie szy nie nie pra -
wi dło wo ści. W świe tle po wyż szych wy ja śnień nie ule ga wąt pli wo ści, iż lek. Sta ni sław We -
nce lis nie miał moż li wo ści dal szej we ry fi ka cji po czy nio nych przez sie bie spo strze żeń i w ce -
lu ich we ry fi ka cji po sta no wił zwró cić się do kom pe tent ne go or ga nu kon tro lu ją ce go. Lek.
Sta ni sław We nce lis uznał, iż po sia da ne przez nie go in for ma cje na te mat or ga ni za cji pra -
cy w Od dzia le Psy chia trycz nym Szpi ta la w Cie szy nie nie upraw nia ją go do for mu ło wa nia
za rzu tów po peł nie nia prze wi nie nia za wo do we go w sto sun ku do któ re go kol wiek z le ka rzy
tam za trud nio nych, lecz uwa żał, że po win ny one być zwe ry fi ko wa ne przez od po wied ni 
pod miot.

Na czel ny Sąd Le kar ski nie znaj du je za tem uza sad nie nia dla przy pi sa nia lek. Sta ni sła -
wo wi We nce li so wi na ru sze nia nor my art. 52 ust. 3 Ko dek su Ety ki Le kar skiej. Prze pis ten
sta no wi, iż le karz o do strze żo nych błę dach w po stę po wa niu in ne go le ka rza po wi nien po -



W koń cu wrze śnia (23-25) od był się
w Ka to wi cach Kon gres Kul tu ry Wo je wódz -
twa Ślą skie go, dru ga, po do świad cze niach
Kon gre su Kul tu ry Gór ne go Ślą ska w 1998
ro ku de ba ta pod su mo wu ją ca pa no ra mę kul -
tu ral ną wo je wódz twa.

Uczest ni cy Kon gre su wska zy wa li na pro -
ble my kul tu ry „trak to wa nej ja ko in we sty cja,
a za ra zem na rzę dzie słu żą ce in te gra cji spo -
łecz nej, sty mu lu ją ce roz wój in no wa cji i kre -
atyw no ści”. War to przy oka zji te go wy da rze -
nia przyj rzeć się związ kom kul tu ry i me dy -
cy ny. Le ka rze Ślą skiej Izby Le kar skiej ma ją się
czym po chwa lić, o czym prze ko nał ko lej ny
kon cert Ze spo łu Mu zy ku ją cych Le ka rzy.

Wy stą pi li w Ra ci bo rzu, na du żej sce nie
Cen trum Kul tu ry. Ze spół to wa rzy szył, a wła -

ści wie, jak to okre śli li or ga ni za to rzy, uświet -
niał ar ty stycz nie, se sję na uko wą „Dzie je me -
dy cy ny i far ma cji na Ślą sku”.

NAJ LEP SZA RE CEN ZJA

Pró by, spraw dza nie aku sty ki i sprzę tu,
tre ma przed wy stę pem, po tem, w dro dze po -

wrot nej, roz mo wy
o kon cer cie. Jak by -
ło? Co się naj bar -
dziej uda ło? Przy -
dał by się no wy
aranż. Skąd wziąć
„pod kła dy” do na -
stęp nych utwo rów?
Nad in ter pre ta cją
trze ba jesz cze po -
pra co wać.

„Bo w dru gim
tak cie Or don ka ro -
bi to tak… a ja
zmie ni łam tro -
chę… chy ba tak
cie ka wiej?” – za sta na wia się dok tor Li dia Net czuk -Pie ch. Jej de li kat ne i ory gi nal ne in ter pre -
ta cje i oso bo wość sce nicz na nie zmien nie urze ka ją wi dzów. Tak by ło i w Ra ci bo rzu.

Dok tor Elż bie ta Ja now ska -Drong. To o Niej Ju lian Ur syn Niem ce -
wicz, so li sta Ope ry Ślą skiej w By to miu, po wie dział, że „ma piękny głos
jak Cal las i ogrom ny ta lent”. Nie dzi wi więc fakt, że słyn ny Niem ce wicz
za pra sza pa nią Elż bie tę do wspól nych wy stę pów. I nie by ło nie spo dzian -
ką owa cyj ne przy ję cie przez ra ci bor ską pu blicz ność. 

Cho pi na wspa nia le in ter pre to wał dok tor Nor bert Pru del (dy rek tor
Szpi ta la Wo je wódz kie go w Ja strzę biu -Zdro ju). Pia ni sta, pre zes To wa -
rzy stwa Mu zycz ne go im. Bra ci Sza fran ków w Ryb ni ku, ab sol went Aka -
de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach, uczeń prof. Ja siń skie go. Wraz z Fil har -
mo nią Ryb nic ką uczest ni czył w na gra niu ((kon cert na for te pian i or kie -
strę Hen ry ka Mi ko ła ja Gó rec kie go) dwu pły to we go al bu mu „Mo je mu Ryb -
ni ko wi” – obok ta kich wy ko naw ców, jak Li dia Grych to łów na, Piotr Pa -
lecz ny czy Adam Ma ko wicz!

Kie dy przy for te pia nie za sia da dok tor Bo gu mi ła Żo łę dziow ska -
Gal as, za pa da sku pio na ci sza. Po waż ny na strój wi dow ni zmie nia się pod -
czas „lżej szej”, wo kal nej czę ści wy stę pu.

I tak jest przez ca ły kon cert. Zróż ni co wa ny pro gram Mu zy ku ją cych Le ka rzy nie po zwa -
la ani na chwi lę ode rwać się od te go, co dzie je się na sce nie. Po zy tyw ne emo cje wi dow ni
by ło wi dać i sły chać – i to chy ba naj lep sza re cen zja dla wy ko naw ców.

WON DER FUL FE ELING

Na in nej sce nie, tuż przy ra ci bor skim Ryn ku, dwoi się i troi dok tor Grze gorz Gó ral. Trze -
ba wszyst ko do piąć na ostat ni
gu zik, za chwi lę wy stęp. Jesz cze
spraw dze nie na gło śnie nia i moż -
na za czy nać. „Naj pierw wy ko -
na my mo je czte ry utwo ry, a po -
tem już bę dzie my na praw dę
faj nie gra li” – za czy na tro chę
żar tem, a tro chę ze skrom no ści.
La ta ka ba re to wych do świad -
czeń na uczel ni nie po szły
na mar ne, zna ko mi cie na wią zu -
je kon takt z wi dow nią. 

KULTURA I MEDYCYNA

Od Armstronga do Ordonki

Wy stą pi li tak że m. in.:
Prof. Krzysz tof Ję drzej ko (SUM) chór

z Brze zia, ze spół ta necz ny Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku z Ra ci bo rza, Mar ta
Gam rot, stu dent ka V r. SUM. Piotr Kli ma,
je den z or ga ni za to rów se sji, chciał „po -
ka zać na jed nej sce nie ar ty stycz ne ta len -
ty ślą skich le ka rzy, far ma ceu tów, pie lę gnia -
rek”. Suk ces se sji i kon cer tu spra wił, że
w ma ju pla no wa na jest na stęp na edy cja. 

Doktor Norbert Prudel interpretuje Chopina

Finał koncertu

Przy fortepianie – dr Bogumiła Żołędziowska-Galas
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A ze spół te go wie czo ru na praw dę przed ni. Z sze fem Ko mi sji ds. Kul tu ry ŚIL (wo kal, gi ta -
ra) za gra li bo wiem: Lo thar Dzi wo ki – le gen da pol skie go jaz zu, wo ka li sta, pu zo ni sta, aran -
żer i dy ry gent. Na uczy ciel wie lu pol skich jazz ma nów, pro wa dził pierw szą jaz zo wą kla sę pu -
zo nu w Pol sce, na Wy dzia le Jaz zu i Mu zy ki Roz ryw ko wej AM w Ka to wi cach, któ rej jest ab -

sol wen tem. Lau re at fe sti wa lu Jazz nad Od rą, wy -
stę po wał wie lo krot nie na Jazz Jam bo ree w War -
sza wie, obok świa to wych sław. Z mu zycz nej wie -
lo let niej przy jaź ni z dr Grze go rzem Gó ra lem wy -
nik nę ły wspól ne wy stę py w róż nych skła dach. Jan
Ci chy – gi ta rzy sta, kom po zy tor, aran żer. Grał w le -
gen dar nych for ma cjach jaz zo wych „Extra Ball”
„Sun ship” „Air Con di tion”, „Na my słow ski – Śmie -
ta na Band”. Sły chać go na pły cie Mar ka Gre chu -
ty „Ma gia ob ło ków” i wie lu in nych, m. in. Jac ka
Nie dzie li, An drze ja Ro sie wi cza, Mar ka Ba ła ty, ka -
to wic kie go Big Ban du. Ab sol went Wy dzia łu

Jaz zu i Mu zy ki Roz ryw ko wej AM. 

...kocham życie z głową w chmurach, kocham długo siedzieć w wannie
...kocham z Tobą pobyć w górach, kocham kiedy patrzysz na mnie...

Słowa i muzyka Grzegorz Góral 

Zbi gniew Bał dys – gi ta rzy sta, mu zyk se syj ny, ab sol went Wy dzia łu Jaz zu i Mu zy ki Es -
tra do wej AM w Ka to wi cach oraz Da wid i Da niel Dzi wo ki – sy no wie Mi strza Lo tha ra, uzna -

ni już in stru men ta li ści.
Gra ją m. in. w Żor skiej
Or kie strze Roz ryw ko wej. 

Jak ma wia ją mu zy cy
„jazz nie zna li to ści”
i bez wzglę du na wa run -
ki i re per tu ar, za wsze
sły chać czy „ze spół
umie”. A ten umiał, i to
jesz cze jak! 

Kie dy na sce nie po ja -
wia się Lo thar Dzi wo ki,
pu blicz ność nie odmien -
nie cze ka na ever gre en

Arm stron ga „What A Won der ful Word”. Tak
by ło i tym ra zem. Mnie jed nak naj bar dziej
po do ba ła się pro sta bos sa no va, kom po zy -
cja dr Gó ra la „Lu bię pa trzeć lu dziom
w oczy”, jaz zo wy fe eling ze spo łu ujaw nił się
tu w świet nie brzmią cej for mie.

ŚPIE WAM, BO MU SZĘ

Dziś za tar ły się gra ni ce po dzia łu kul tu -
ry na tzw. pro fe sjo nal ną i ama tor ską. Uwa -
ża się, czę sto cał kiem nie słusz nie, że ten,
kto na sztu ce za ra bia, ama to rem nie jest.

Z dru giej stro ny wy star czy, że ktoś
pra cu je w in nym za wo dzie, a wszyst ko, co
ro bi po za, trak to wa ne jest z przy mru że niem
oka. To wi dać też w po dej ściu do twór czo -
ści le ka rzy, tym me dial nym. „Pan dok tor,
na co dzień reu ma to log, w wol nych chwi lach
pi sze so bie wier sze.”. Al bo: „Pa ni dok tor
po dy żu rze (trze ba ko niecz nie pod kre ślać,
że po – tak jak by le ka rze wpa da li do dy żur -
ki, że by pod ma lo wać tło w ob ra zie) bar dzo
lu bi śpie wać”.

Z koń cem te go la ta bie głem
wiel ką dro gą 

A przy dro dze nie stał ża den
znak 

Po my śla łem so bie da lej iść nie
mo gę 

Lecz mnie wy pro wa dził le śny
ptak

I od tej po ry 
Za pół ki lo gru szek 

Za dwa po mi do ry 
Śpie wam, bo mu szę

Skal do wie, sł. Agniesz ka Osiec ka, 

muz. An drzej Zie liń sk

To mi łe, że me dia to za uwa ża ją, ale za -
wsze też da dzą ty tuł w sty lu „Śpie wa ją cy sto -
ma to log”, al bo „Reu ma to log i je go akwa rel -
ki”. Rza dziej ła ska we są za uwa żyć, że owa
wy ko naw czy ni śpie wa le piej od lau re atów róż -
nych fe sti wa li, a akwa re le po ka zy wa ne są
w zna ko mi tych sa lach wy sta wo wych. Rzecz
w tym, że le ka rze two rzą cy sztu kę, mniej sze
ma ją szan se na pro fe sjo nal ną i me ry to rycz -
ną oce nę ich twór czo ści, po zo sta ją sto ma -
to lo ga mi, neu ro lo ga mi, pe dia tra mi, któ rzy
przy oka zji „coś tam” po pra cy ro bią. Cho -
ciaż bar dzo czę sto to jest już po ziom za wo -
dow stwa.

Do dat ko wo to „lu bie nie” swo jej po za -
za wo do wej pa sji sta je się czyn ni kiem jak byZa chwilę wystąpią dr Lidia Netczuk-Piech i dr Elźbieta Janowska-Drong

Lothar Dziwoki i dr Grzegorz Góral w brawurowym duecie
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Improwizacja Jana Cichego
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KULTURA I MEDYCYNA

do te go. Świet nie uję ła to przed la ty Agniesz ka Osiec ka, pi sząc pio sen kę z re fre nem „Śpie -
wam, bo mu szę”.

Po pro stu. 

Gra ży na Ogro dow ska

lek ko de pre cjo nu ją cym. Wszak „po waż ny”
twór ca „nie lu bi”, tyl ko two rzy. Tym cza sem
to, co się ro bi, jest sztu ką, al bo nią nie jest.
Twór czość to im pe ra tyw i lu bie nie nie ma nic
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Komisja ds. Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

serdecznie zaprasza w dniu

15 listopada o godz. 16  00

do Domu Lekarza (sala audytoryjna)

na VI koncert

„Pro Memoria”
poświęcony pamięci zmarłych Lekarzy.

W programie m.in. występ Chóru.

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 

organizuje w dniach 25-27 października br. 
spotkanie integracyjne w Karpaczu, z wycieczką do Drezna.

Odpłatność uczestników wynosi 120 PLN od osoby.
Przy liczbie zgłoszeń większej od ilości miejsc, Komisja dokona kwalifikacji przyznając pierwszeństwo

Koleżankom i Kolegom, którzy w najmniejszym stopniu korzystali z dotychczasowych wyjazdów.

Zgłoszenia przyjmuje Pani Katarzyna Fulbiszewska 
pod nr tel. (32) 203 65 47 lub 203 65 48 do dnia 18 października br.

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 
serdecznie zaprasza 

Wszystkich Emerytów i Rencistów na spotkanie wigilijne
które odbędzie się

21 grudnia 2010 r. o godz. 1400 w Domu Lekarza.
Zgłoszenia przyjmuje Pani Katarzyna Fulbiszewska 

pod nr tel. (32) 203 65 47 lub 203 65 48

Po spotkaniu o godz. 1600 w Sali Audytoryjnej odbędzie się 

Koncert wigilijno-noworoczny
na który serdecznie zapraszamy.

Tak reklamowano występ zespołuZespół taneczny  Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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31st World Me di cal and He alth Ga mes uro ku do da wał fakt, że wła śnie w tym
sa mym cza sie w de cy du ją cą fa zę roz gry wek wcho dzi ły Pił kar skie Mi strzo stwa
Świa ta w RPA.

Za chę ce ni suk ce sem w czerw co wych Mi strzo stwach Pol ski Le ka rzy w pił -
ce noż nej 6-oso bo wej w Czę sto cho wie, po je cha li śmy na po cząt ku lip -
ca do Po re ĉa w Chor wa cji, gdzie od 3 do 10 lip ca od by wa ły się 31 World

Me di cal and He alth Ga mes (WMHG). Po reĉ, rzym skie mia sto Pa ren tium, le ży
na ni skim, wą skim pół wy spie, mniej wię cej w po ło wie za chod nie go wy brze ża Istrii.
Jest to jed no z naj star szych miast te go pół wy spu. Śla dy mi nio nych epok, wi docz -
ne nie mal na każ dym kro ku czy nią je nie zwy kle atrak cyj nym tu ry stycz nie. Wzdłuż
ska li ste go brze gu, na pół noc nym krań cu sta re go mia sta, moż na zna leźć wie le
do sko na łych miejsc do ką pie li w mo rzu. Wy bór Po re ĉa ja ko miej sca na szych zma -
gań stał się dla nas jesz cze bar dziej atrak cyj nym.

Do dat ko we go uro ku 31st WMHG do da wał fakt, że wła śnie w tym sa mym cza -
sie w de cy du ją cą fa zę wcho dzi ły roz gry wa ne Pił kar skie Mi strzo stwa Świa ta w RPA.

Mie li śmy jesz cze w pa mię ci na sze Mi strzo stwa Świa ta w 2006 ro ku w Mon te ca ti ni Ter me
we Wło szech, kie dy to wła śnie Ita lia się gnę ła po Czem pio nat. Ob ser wo wa li śmy wte dy z du -
żym za in te re so wa niem ra dość ki bi ców, z któ ry mi oczy wi ście świę to wa li śmy do bia łe go ra -
na. Tu w Po re ciu pew ne by ło, że Chor wa ci w RPA nie wy gra ją, bo po dob nie jak i Po la cy
by li tam nie obec ni. Każ dy z nas miał swo je go fa wo ry ta, naj czę ściej wy mie nia ny mi by li Hisz -
pa nie, Bra zy lij czy cy, Niem cy, Ho len drzy i Ar gen tyń czy cy. Wszyst kim nam by ło żal Gha ny,
któ ra mo gła być pierw szą dru ży ną z Czar ne go Lą du w pół fi na le Mi strzostw.

Do Po re cia zje cha ło z gó rą 2000 uczest ni ków z 60 kra jów. W tur nie ju pił ki noż nej 6-
oso bo wej uczest ni czy ły 22 ze spo ły z 3 kon ty nen tów. Lo so wa nie wy da wa ło się nam nie zbyt
szczę śli we, gra z Fran cją i Bra zy lią na po cząt ku tur nie ju nie wró ży ła naj le piej, gru pę uzu -
peł nia ła jesz cze dru ży na z Ma ro ka. Mi mo te go by li śmy bar dzo po zy tyw nie na sta wie ni, bo

czu li śmy się do brze przy go to wa ni – prze -
szli śmy akli ma ty za cję na miej scu, tre nu jąc
w chor wac kich upa łach (w tem pe ra tu rze po -
wy żej 40oC w słoń cu). Wspa nia ła mo bi li za -
cja i gru pa wy gra na wy so ko.

Z Fran cją wy gra li śmy aż 14:0 (bram ki
zdo by wa li: N. Fol tyń ski, M. Ka czyń ski, M. Taj -
stra po trzy, J. Cie kal ski, K. Kor ni luk po dwa
i D. Ka wec ki jed ną), z Ma ro kiem 8:0 (go le
strze la li M. Ka czyń ski trzy, D. Obie rzyń ski
dwie oraz J. Go rol, M. Taj stra, K. Kor ni luk
po jed nej) i w koń cu z Bra zy lią 3:0 (K. Kor -
ni luk, D. Ka wec ki, M. Ka czyń ski).

Awan so wa li śmy do ćwierć fi na łu. W tym
sa mym cza sie w RPA roz gryw ki się gnę ły już
fa zy pół fi na ło wej, gdzie spo tka ły się Uru gwaj
z Ho lan dią oraz Niem cy z Hisz pa nią. Chy -
ba bar dziej utkwił nam w pa mię ci ten pierw -
szy mecz, w któ rym Ho lan dia wy gra ła 3: 2
(i oto nie ste ty z tur nie jem po że gnał się naj -
lep szy za wod nik Mi strzostw Die go For lan),
dru gim fi na li stą zo sta ła Hisz pa nia. Po tych
emo cjach to my przy stą pi li śmy do de cy du -
ją cych po je dyn ków. W ćwierć fi na le po ko na -
li śmy pew nie Al gie rię 2: 0 po bram kach N.
Fol tyń skie go i K. Kor ni lu ka. 

Dzień 8 lip ca to dla nas bar dzo waż na
da ta, dzień pół fi na łu z Wło cha mi. Wło si gra li
pięk ną, no wo cze sną, do brą pił kę, ale my
strze la li śmy go le. Gra z kon try przy nio sła fan -
ta stycz ny efekt – wy gra li śmy 2: 1. Bram ki M.
Ka czyń skie go i J. Go ro la na za wsze po zo -
sta ną nam w pa mię ci. Ten mecz jed nak kosz -
to wał nas zbyt wie le sił, za rów no fi zycz nych
jak i psy chicz nych, na re ge ne ra cję do

SPORT I MEDYCYNA

Hiszpania – złoto, Polska - srebro!
● DRUŻYNA „MEDYK ZABRZE” ZDOBYWA WICEMISTRZOSTWO ŚWIATA

Dru ży na w kom ple cie – sto ją od le wej – Le szek Si mi łow ski, Ja cek Cie kal ski, Nor bert Fol tyń ski, Do mi nik
Obie rzyń ski, Ja kub Ka wec ki (mój syn), Da mian Ka wec ki, Ja ro sław Go rol.

Klę czą od le wej – An drzej Wnęk, Se ba stian Te lesz, Ma te usz Taj stra, Łu kasz Gaw lik, Kon rad Kor ni luk, 
Ma rian Wol nie wicz, Mi chał Ka czyń ski
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Otwar cie Igrzysk – w pierw szym sze re gu od le wej – Ala 
Ka czyń ska, Agniesz ka Kor ni luk, Kon rad Kor ni luk; w dru gim sze -
re gu od le wej Mi chał Ka czyń ski, Ja ro sław Go rol, Mag da Da ni cic

Skład „srebr nej” dru ży ny:
Ja cek Cie kal ski, Nor bert Fol tyń ski, Łu kasz Gaw lik, Ja ro sław Go rol, Mi chał Ka czyń ski,

Da mian Ka wec ki, Kon rad Kor ni luk, Do mi nik Obie rzyń ski, Le szek Si mi łow ski, Ma te usz Taj -
stra, Se ba stian Te lesz, An drzej Wnęk, Ma rian Wol nie wicz



Do tur nie ju zgło si ło się 14 dru żyn pił -
ki noż nej 6-oso bo wej z ca łej Pol ski. Roz dzie -
lo no nas do 3 grup. „Me dyk Za brze” tra fił
do gru py ra zem z To ru niem, PNKK (oko li -
ce Ło dzi), Ło dzią i Rze szo wem. Pierw szy
mecz z To ru niem wy gra li śmy 3:1,
z PNKK 5:1, z Ło dzią 3:0, a z Rze szo -
wem 4: 0. Oczy wi ście za ję li śmy pierwsze
miej sce w gru pie.

W ćwierć fi na le na tknę li śmy się na Ma -
zow sze. Każ da dru ży na ma w tur nie ju słab -
szy mecz, i to był wła śnie ta ki mecz dla nas.

Wy gra li śmy z bó lem 6:4. Pół fi nał z Kiel ca mi już był w na szym nor mal nym ryt mie, wy gra -
li śmy 4:1 pro wa dząc do prze rwy 4:0.

Fi nał z na szym od wiecz nym ry wa lem – Kra ko wem, Mi strzem Świa ta Le ka rzy z 2009
ro ku. Na bo isku nie zo sta wi li śmy żad nych złu dzeń, któ ra dru ży na jest ak tu al nie naj lep sza
w na szym kra ju. Wy gra li śmy 5:1!!!!! 

Po raz pierw szy w hi sto rii (a by ły to już VIII Igrzy ska) zdo by li śmy Za ko pa ne. Ma ciej Ja -
chy miak, or ga ni za tor za wo dów, po wie dział przy de ko ra cji, że Da mian Ka wec ki bu do wał po -
tę gę Me dy ka przez 8 lat. Ja mo gę tyl ko po wie dzieć, że war to by ło. 

O na szej ogrom nej prze wa dze świad czy jesz cze fakt, że trzech na szych za wod ni ków
wy gra ło kla sy fi ka cję kró la strzel ców. Bez kon ku ren cyj ny był Kon rad Kor ni luk z 8 tra fie nia -
mi, dru gi był Nor bert Fol tyń ski z 7 go la mi, a trze ci Do mi nik Obie rzyń ski z 6 tra fie nia mi.

Da mian Ka wec ki
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Trze cie miej sce w tur nie ju wy wal czy li po ko na ni przez nas w pół fi na le Wło -
si. Mi chał Ka czyń ski z 8 tra fie nia mi zo stał Wi ce kró lem strzel ców. Dzień po na -
szym fi na le w RPA od był się mecz o III miej sce po mię dzy Niem ca mi a Uru -
gwa jem, za koń czo ny zwy cię stwem na szych są sia dów 3: 2, a bo ha te rem me -
czu zo stał Tho mas Mu el ler. No i nad szedł dłu go ocze ki wa ny fi nał Ho lan -
dia-Hisz pa nia. Ho len drzy w fi na le po raz trze ci, a Hisz pa nie jesz cze ni gdy
nie sta li przed szan są zdo by cia Pu cha ru Świa ta. Mecz mo że nie był wy ma -
rzo nym wi do wi skiem, ale bram ka In ie sty w 116 mi nu cie me czu da ła Hisz -
pa nom wy ma rzo ny ty tuł, i tak chy ba po raz pierw szy w hi sto rii ak tu al ni 
Mi strzo wie Eu ro py zo sta li Mi strza mi Świa ta! W ogó le te Mi strzo stwa by ły
wiel kim trium fem pił ki eu ro pej skiej mi mo, że po czą tek tur nie ju na to nie 
wska zy wał.

Po byt w Po re ciu po łą czy li śmy oczy wi ście z wy po czyn kiem, co dzien na ką -
piel w mo rzu by ła uko je niem dla na szych wy mę czo nych me cza mi mię śni. Pla że mo że nie
są tak uro cze jak nad Bał ty kiem, za to tem pe ra tu ra wo dy w mo rzu re kom pen su je te be to -
no we i żwi ro we wy brze ża. Zwie dza li śmy tak że oko li ce. Zwłasz cza Ja ma Ba re di ne zro bi ła
na nas ogrom ne wra że nie, gdzie sta lag mi ty, sta lak ty ty i in ne pod ziem ne „rzeź by” na pew -
no cie szą oko każ de go tu ry sty. Nie któ rzy z nas uda li się rów nież w ma low ni czą po dróż stat -
kiem do prze pięk nej We ne cji, któ ra przez wie le lat do mi no wa ła nad Istrią. Jed nak do pie ro
wy pra wa nad Pli twic kie Je zio ra wpra wi ła nas w praw dzi wy za chwyt. Sta no wią one re zer wat
w cen tral nej czę ści Chor wa cji. Two rzy go 16 je zior po wsta łych wsku tek ru chów tek to nicz -
nych i pro ce sów kra so wych. Je zio ra, le żą ce na róż nych po zio mach, są po łą czo ne 92 wo -
do spa da mi i ka ska da mi, a wo da ma nie spo ty ka ny, tur ku so wo -zie lo ny ko lor.

31st World Me di cal He alth Ga mes by ły dla nas wspa nia łe. Gra li śmy w nich po raz czwar -
ty, ale do pie ro te raz od nie śli śmy tak wiel ki suk ces. Po po wro cie do Pol ski od czu li śmy to,
że ta ki wy nik ro dzi wiel kie za in te re so wa nie. Za pro sze nie do pro gra mu „Ka wa czy Her ba -
ta” w TVP 1, re por taż o dru ży nie w Ak tu al no ściach TVP 3 Ka to wi ce oraz w Oran ge Sport;
ar ty ku ły w ga ze tach... Wszyst ko to spra wi ło, że po czu li śmy to, iż mu si my da lej tre no wać,
wy ka zy wać sa mo za par cie, szu kać spon so rów i w przy szłym ro ku na na stęp nych WMHG po -
ka zać po raz ko lej ny wiel ką, spor to wą kla sę!

Da mian Ka wec ki

fi na łu zo sta ło nam nie ca łe 12 go dzin. No,
a fi na li ści w RPA mie li ty le dni wy po czyn ku,
jaw na nie spra wie dli wość! Gra li do pie ro
dzień po na szym fi na le. Nic to, oni są prze -
cież za wo dow ca mi, mu szą od po czy wać. Fi -
nał z Chor wa ta mi nie ste ty bez hi sto rii i bez
więk szych emo cji, prze gra li śmy wy so ko, bo
aż 0: 4, ale gra li śmy z ho no rem, wal cząc
do ostat niej mi nu ty. Prze grać z go spo da rza -
mi to nie uj ma, to na wet du ża uprzej mość
za wspa nia łą go ści nę. Przy oka zji na sze go
fi na łu trze ba rów nież wspo mnieć o wier nych
nam ki bi cach – na szych żo nach, na rze czo -
nych i dzie ciach – by li z na mi od pierw sze -
go do ostat nie go me czu. Ich emo cje, śpie -
wy, stro je w bar wach na ro do wych bar dzo
nam po mo gły. Chciał bym im wszyst kim go -
rą co po dzię ko wać. 

Radość z awansu do finału

Dobra passa trwa!
● VIII LETNIE IGRZYSKA LEKARSKIE W ZAKOPANEM

SPORT I MEDYCYNA

Dru ży na siat ka rzy ha lo wych zdo by ła na Igrzy skach w Za ko pa nem zło ty me dal!
W fi na le po ko na li ze spół z Ło dzi. Na trze cim miej scu był ze spół ze Szcze ci na.  MVP, czy li The Most Va lia ble Play er – naj bar dziej

war to ścio wym za wod ni kiem Tur nie ju Siat kar skie go na Igrzy skach le kar skich - zo stał ka pi tan dru ży ny Woj ciech Ku sak. Po nad to w siat -
ków ce pla żo wej w ka te go rii MIXT pa ra Woj ciech i Mał go rza ta Ku sak zdo by ła brą zo wy me dal. Ser decz nie gra tu lu je my! 

(Ob szer na re la cja ka pi ta na dru ży ny w na stęp nym nu me rze Pro Me di co).
G.O.



za wo dów, co ja kiś czas od by wa ją się mi strzo -
stwa i pu cha ry Pol ski, jest ich wie le w cią gu
ro ku. Ja na wszyst kich nie wy stę pu ję, bo nie
mam na to cza su. Ostat nio by łem w ma ju
na za wo dach w Gli wi cach (Mi strzo stwa Pol -
ski Ma sters) i tam star to wa łem na kil ku dy stan -
sach. Zdo by łem tam brą zo wy me dal i to uwa -
żam za swój naj więk szy do tych cza so wy suk -
ces.

A.Z.-Ś.: Że by to osią gać ta kie wy ni ki trze -
ba du żo tre no wać. Jak Pan znaj du je na to
czas?
J.W.: W ty go dniu z cza sem jest kru cho, dla -
te go cho dzę na pły wal nię przed pra cą.
Wsta ję o pią tej ra no i idę na szó stą na ba -
sen, pły wam 45 min. w tym cza sie po ko nu -
ję ok. dwóch ki lo me trów i do pra cy. Ro bię
tak trzy, czte ry ra zy w ty go dniu, ale przed za -
wo da mi tre nu ję co dzien nie, ro biąc do dwu -
na stu ki lo me trów ty go dnio wo.

A.Z.-Ś.: Ta ki sys tem wy ma ga du żo sa mo -
dy scy pli ny.
J.W.: Moż na się przy zwy cza ić. Pra cu ję w su -
mie do sie dem na stej, osiem na stej naj pierw
w szpi ta lu po tem po rad nie i ga bi net. Jest to
pe wien spo sób na od re ago wa nie stre su, bo
czło wiek wcho dzi do ba se nu i za po mi na
o wszyst kim. Oprócz te go czu ję się du żo le -
piej fi zycz nie. Jak nie pój dę po pły wać to w cią -
gu dnia cze goś mi bra ku je, lu bię od czu wać
to mi łe, sym pa tycz ne zmę cze nie. Na ma wiam
wszyst kich, że by upra wia li ja kiś sport, bo to
naj lep szy spo sób spę dza nia wol ne go cza su
z po żyt kiem dla sa me go sie bie, po pra wia kon -
dy cję i dla zdro wia też jest do bre.

An na Za do ra-Świ de rek: Z ostat nich igrzysk le kar skich w Za ko pa nem
przy wiózł Pan trzy srebr ne i je den brą zo wy me dal w pły wa niu. Od daw -
na tre nu je Pan na ba se nie?
Jan Wil czek: Pły wać za czą łem za na mo wą oj ca, któ ry mnie i bra ta za brał

na ba sen w By to miu. Póź no się na uczy łem pły -
wać, bo do pie ro w wie ku 10 lat. Przez pe -
wien okres ro bi łem to na wet pro fe sjo nal nie
w klu bie spor to wym Po lo nia By tom. Z cza -
sem prze rzu ci łem się na pił kę wod ną. To sport
bar dzie kon tak to wy, cza sa mi bru tal ny, ale ja -
koś mi to od po wia da ło. W su mie gra łem w pił -
kę wod ną pięć lat w pierw szo li go wej dru ży -
nie. Na stu diach nie mo głem jed nak zgrać na -
uki z wy jaz da mi dru ży ny na za wo dy. Przez pierw -
szy rok, co ja kiś czas jeź dzi łem, ale póź niej mu sia łem z te go zre -

zy gno wać. Po tem na stu diach by łem człon kiem re pre zen ta cji Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej.

A.Z.-Ś.: Nie my ślał Pan, że by kon ty nu ować przy go dę ze spor tem bar dziej za wo do wo?
J.W.: Kie dyś my śla łam, chcia łem na wet iść na AWF, ale nie do sta łem się, bo wy eli mi no wa -
ła mnie kon tu zja no gi i nie po do ła łem wy ma ga niom eg za mi nów wstęp nych. Z per spek ty -
wy cza su uwa żam jed nak, że do brze się sta ło. 

A.Z.-Ś.: Za miast spor tow cem zo stał Pan le ka rzem. Skąd wy bór me dy cy ny?
J.W.: Mo ja ma ma jest le ka rzem. Przy ja cie le mo ich ro dzi ców by li le ka rza mi. Dzię ki te mu do -
brze po zna łem ten za wód, mia łem z nim kon takt od ma łe go dziec ka i tak po łkną łem bak -
cy la. Naj pierw by ła przy go da z chi rur gią, po tem z po wo du cho ro by ko le gów na są sied nim
od dzia le uro lo gicz nym prze ją łem dy żu ry na za stęp stwo i już zo sta łem. Zro bi łem spe cja -
li za cję z chi rur gii, po tem z uro lo gii.

A.Z.-Ś.: Ca ły czas upra wiał Pan pły wa nie?
J.W.: Po stu diach co raz mniej. Ten sport jest ge ne ral nie nud ny: od brze gu do brze gu – nie
moż na na wet z ni kim po roz ma wiać. Po nie waż jed nak nie po tra fi łem w ogó le zre zy gno wać
z wy sił ku fi zycz ne go, więc za in te re so wa łem się te ni sem ziem nym. Gra łem przez kil ka lat,
ale nie ste ty za czę ły mnie nę kać kon tu zje. Po my śla łem so bie wte dy, że kie dyś do brze pły -

wa łem, więc mo że war to do te go wró cić. Od ko le gów sły sza łem, że wy -
stę pu ją na za wo dach le kar skich, że jeż dżą na igrzy ska, więc po sta no -
wi łem so bie, że zo sta nę mi strzem świa ta le ka rzy w Pły wa niu. Dwa la -
ta te mu by łem na mi strzo stwach w Gar misch – Par ten kir chen i nie uda -
ło się. Trzy krot nie zdo by łem czwar te miej sce, nie znacz nie prze gry wa -
jąc, do słow nie o set ne se kun dy. Za wzią łem się i w tym ro ku do pią łem
swe go zdo by wa jąc na Mi strzo stwach Świa ta Le ka rzy w Po re ću dwa zło -
te i dwa srebr ne me da le.

A.Z.-Ś.: Zo stał Pan mi strzem świa ta le ka rzy na dy stan sach 50 me trów
sty lem grzbie to wym i mo tyl kiem, jak cel te raz pan so bie wy zna czy?
J.W.: Za wsze mo gę to po wtó rzyć (śmiech). A mó wiąc po waż nie. Nie ma
bar dziej pre sti żo wych za wo dów dla le ka rzy, ale sta ru ję też w za wo dach
otwar tych Ma sters. Bio rą w nich udział by li za wo dow cy, za wod ni cy któ -
rzy swe go cza su mie li ja kieś osią gnię cia w pły wa niu, na wet człon ko wie
ka dry olim pij skiej. Pa nu je tam bar dzo ostra ry wa li za cja. W ra mach tych

● DOKTOR JAN WILCZEK, SPECJALISTA UROLOG, MULTIMEDALISTA ZAWODÓW PŁYWACKICH

Poreć, 50 m stylem grzbietowym: medal złoty Jan Wilczek, 
srebro Jerzy Leszczyński

„Pływanie generalnie jest nudne”
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RATOWNICTWO MEDYCZNE

Ro ze gra no je w Olsz ty nie: w cen trum mia sta oraz na te re nie Uni wer sy te tu War miń sko -
-Ma zur skie go w Kor to wie. By ły kon ku ren cje me dycz ne i tech nicz no -spraw no ścio we. Prof.
Kry styn So sa da, sę dzia głów ny za wo dów pod kre śla: „Za da nia by ły bar dzo zróż ni co wa ne
i trud ne, a wszyst kie ze spo ły świet nie przy go to wa ne.  Na si zna leź li się więc wśród naj lep -
szych z naj lep szych. Mi mo mło de go wie ku, bo to te go rocz ni ab sol wen ci kie run ku ra tow -
nic two me dycz ne SUM.”

Kon ku ren cje dłu go utrzy my wa no w ta jem ni cy, by sy tu acje, w któ rych trze ba nieść po -
moc po szko do wa nym, by ły naj bar dziej au ten tycz ne. Jed na z nich od by ła się w no cy. 

Mi strzo stwa od bi ły się du żym me dial nym echem i po twier dzi ły, a mi ni ster zdro wia Ewa
Ko pacz na za koń cze nie przy zna ła, że „pol ska me dy cy na ra tun ko wa jest jed ną z le piej przy -
go to wa nych na świe cie do nie sie nia po mo cy po szko do wa nym”.

Pro ble my, z ja ki mi bo ry ka się me dy cy na ra tun ko wa to jed nak osob ny te mat. Pó ki co,
świę to wa no zwy cię stwo – trzy pierw sze miejsca Po la ków.

Gra ży na Ogro dow ska

Kil ka dzie siąt ka re tek na sy gna le prze je -
cha ło czwar te go wrze śnia uli ca mi Olsz ty na.
Wi dok był by to zło wro gi, gdy by nie przy ja -
zne uśmie chy i po zdro wie nia. I do stoj nie wol -
na, nie zwy kła dla ka re tek jaz da. Ho no ro wą
pa ra dą am bu lan sów za koń czy ły się I Mi strzo -
stwa Eu ro py w Ra tow nic twie Me dycz nym. 

Wza wo dach wzię ło 40 ze spo łów
z kra jów eu ro pej skich
i USA.(Przed sta wi cie le m.in.

Mal ty, USA, Ukra iny, Ro sji, Sło wa cji, Es to -
nii, Sło we nii, Czech, Gre cji, Li twy, Nie miec,
Ukra iny, Fran cji i wie lu pol skich miast) 

Na podium podczas I Mistrzostw Europy w Ratownictwie Medycznym w Olsztynie
stanęli:
1.Wojewódzka  Stacja Pogotowia Ratunkowego  „Meditrans” – Warszawa
2. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – Stacja Katowice: Jacek
Wawrzynek, Tomasz Lemm, Grzegorz Mecner
3. Centrum medyczne „Olmedica” Sp. z o.o – Olecko

Wicemistrz Europy
● WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH

Ideą or ga ni za cji I Mi strzostw Eu ro py
w ra tow nic twie Me dycz nym jest pro mo -
cja ra tow nic twa me dycz ne go.

Otwar te Mi strzo stwa Ra tow nic twa
roz gry wa się też na Ślą sku. W maju br. od -
by ły się po raz pią ty, w Ra ci bo rzu, kie dy
to zwy cię ży ła ta sa ma za ło ga z WSPR
w Ka to wi cach.

Pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.
Uprzej mie in for mu je my, że roz po czy na my re kru ta cję 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.

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) 2036547 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



LEKARZE I ICH PASJE

Na prze ło mie lip ca i sierp nia na sza gru pa po je cha ła nur ko wać na wra -
ku pro mu He we liusz, któ re go spek ta ku lar ne za to nię cie sta ło się naj więk -
szą ka ta stro fą mor ską w dzie jach pol skiej że glu gi cy wil nej.

Po dróż od by li śmy na stat ku ba daw czym „Dok tor Lu bec ki”, któ ry jest
jed nost ką przy sto so wa ną do wy praw nur ko wych i węd kar skich. Bał tyk
był nie zwy kle ła ska wy, wi ta jąc nas bez wietrz ną po go dą i nie zwy kle przej -
rzy stą wo dą. Po do sko na łym śnia da niu od pra wa, spraw dze nie sprzę tu
i scho dzi my w szma rag do wą toń. Za czy na my od po tęż nych śrub i ste -
rów, ro bią cych ogrom ne wra że nie. Od wie dza my dźwi gi ko twicz ne, ko -
twi ce oraz ste ry stru mie nio we na dzio bie. Po dro dze na szą uwa gę zwra -
ca ją cią gni ki sio dło we, po roz rzu ca ne po dnie jak za baw ki i prze mie sza -
ne z na cze pa mi. Za raz obok, mi ja jąc miej sce po bra ku ją cym po kła dzie
pa sa żer skim i most ku, do cie ra my do klat ki scho do wej pro wa dzą cej do ka pi tań skiej ka ju ty
i ła zien ki. Ca łość jest im po nu ją ca!

Kil ka na ście sa mo cho dów cię ża ro wych, któ re wi dzia łem, da ło mi ob raz tra ge dii, któ ra
tu się wy da rzy ła. Te go się nie da opi sać w kil ku sło wach. To trze ba zo ba czyć!!!

Za wi sam w to ni, tuż przy wej ściu do ciem ne go ko ry ta rza, świa tło la tar ki prze ni ka mrok,
któ ry ku si do wpły nię cia w ten psy cho de licz ny tu nel. Wo kół ci sza i ci sza i to bo le sne pra -
gnie nie prze kro cze nia gra ni cy zdro we go roz sąd ku. Czu ję lek kie szturch nię cie part ne ra i wra -
cam do re al ne go wy mia ru, szyb ki rzut oka na przy rzą dy i wra ca my na po wierzch nię.

Ka ta stro fa pro mu Jan He we liusz – mia ła miej sce 14 stycz nia 1993
w go dzi nach po ran nych na Mo rzu Bał tyc kim u wy brze ży nie miec kiej 

wy spy Ru gia.

TRA GE DIA HE WE LIU SZA

Prom MF „Jan He we liusz” za to nął w cza sie rej su ze Świ no uj ścia do Ystad pod czas nie -
spo ty ka nie sil ne go sztor mu – o si le 12 stop ni w ska li Be au for ta oko ło godz. 436 (prze chył
roz po czął się ok. godz. 410; o go dzi nie 436 prze chył wzrósł do 35° oraz do szło do od pa -
da nia ła dun ków od po kła dów; osta tecz nie prom ob ró cił się do gó ry dnem o godz. 512). Jak
opo wia dał po tem je den z ma ry na rzy z pro mu, tej no cy nie bo chcia ło się po łą czyć z mo -
rzem – sze ścio me tro we fa le, wi cher dmą cy z pręd ko ścią 180 km/h oraz pył wod ny po wsta -
ją cy po przez zry wa nie grzbie tów fal przez wiatr, pę dzi ły na dziób je go stat ku, ogra ni cza jąc

w i  d o c z  n o ś ć
do kil ku me trów.
Na bliź nia czym
pro mie He we liu -
sza – Ko per ni ku
na przy rzą dzie
do po mia ru si ły
wia tru skoń czy ła
się ska la. Mi mo
to, wszyst kie
pro my wy szły tej
no cy w mo rze,
bo ruch był ol -
brzy mi – na stęp -
ne TIR -y już
cze ka ły na na -

Kiedy niebo chciało się połączyć z morzem
● NURKOWANIE WRAKOWE: HEWELISZ I LABRADOR

brze żu na prze pra wę do Szwe cji. Ze wzglę -
du na sil ny wiatr bocz ny wbrew za le ce niom
za ło ga uru cho mi ła sys tem kom pen sa cji prze -
chy łu (sys tem ten prze zna czo ny jest do wy -
rów na nia ob cią że nia ła dun kiem, i przed wyj -
ściem w mo rze po wi nien był być dez ak ty wo -
wa ny, gdyż nie jest w sta nie z wy prze dze niem
re ago wać na na głe zmia ny prze chy łu stat ku).
W wy ni ku chwi lo we go zmniej sze nia na po ru
wia tru sta tek zmie nił kurs, przez co wiatr za -
miast dzia łać na za ba la sto wa ną bur tę, dzia -
łał na prze ciw le głą i dwie do tych czas rów no -
wa żą ce się si ły zo sta ły zsu mo wa ne. 

Oko ło go dzi ny 400 po tęż ny hu ra gan
ude rzył w bur tę stat ku. Prom za czął się prze -
chy lać. Po tym, jak mo co wa nia się po zry wa -
ły i cię ża rów ki za czę ły się prze miesz czać
po po kła dach i roz sy py wać ła dun ki, nie by -
ło już ra tun ku. O go dzi nie 512 prom prze -
wró cił się. W ka ta stro fie zgi nę ło 55 osób – 20
ma ry na rzy i 35 pa sa że rów; ura to wa no 9 ma -
ry na rzy. Mi mo, że więk szość osób znaj du -
ją cych się na po kła dzie prze ży ła ka ta stro fę,
część z nich zgi nę ła z zim na, po tę go wa ne -
go przez sil ny wiatr i wy so kie fa le za le wa ją -
ce wnę trza tratw (wo da mia ła tem pe ra tu rę 2
stop ni Cel sju sza). Do te go więk szość pa sa -
że rów by ła tyl ko w pi ża mach. Człon ko wie za -
ło gi po sia da li spe cjal ne ocie pla ne ska fan dry
ra tun ko we, ale nie wszy scy zdo ła li je za brać
z ka jut. Do dat ko we ofia ry zo sta ły spo wo do -
wa ne przez błę dy służb ra tow ni czych.

WRAK LA BRA DOR

Noc spę dzi li śmy na Born hol mie, a na -
stęp nie po pły nę li śmy na wrak La bra dor,
gdzie spo dzie wa li śmy się zo ba czyć ła wi cę
dor szy. Ska cze my i na sza czwór ka po wo li za -Dr Artur Kościelny (pierwszy z lewej) z przyjaciółmi
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ME DY CY NA DLA NUR KÓW W PI GUŁ CE

Jesz cze nie daw no upra wia nie nur ko -
wa nia by ło do me ną lu dzi spraw nych fi zycz -
nie. Kwa li fi ko wa nie do nur ko wa nia re kre -
acyj ne go do ty czy ło tyl ko osób mło dych,
zwy kle po ni żej 30 ro ku ży cia. Obec nie lu -
dzie roz po czy na ją dzia łal ność pod wod ną,
nie mal w każ dym wie ku.

Ko niecz ne jest prze pro wa dze nie sze -
ro kie go pro gra mu ba dań dia gno stycz -
nych. Nie roz po zna ne wcze śniej np. cho -
ro by na czyń krwio no śnych mo gą dać
groź ne ob ja wy nie do sta tecz ne go ukrwie -
nia na rzą dów do pie ro pod czas zwięk szo -
ne go ob cią że nia wy sił kiem fi zycz nym
pod czas nur ko wa nia.

Nur ko wa nie ama tor skie jest bez -
względ nie prze ciw wska za ne dla osób po -
sia da ją cych na zdję ciu RTG klat ki pier sio -
wej ce chy nie droż no ści w dro gach od de -
cho wych lub wi docz ne prze strze nie ro ze -
dmo we, po dat nych na wy stą pie nie od my
sa mo ist nej, bę dą cych po ope ra cjach
na klat ce pier sio wej, cho ru ją cych na czyn -
ną ast mę oskrze lo wą.

Bez względ nym prze ciw wska za niem
do nur ko wa nia jest prze wle kły stan za pal -
ny uszu i za tok przy no so wych, znacz ne
zwę że nie trą bek i prze wo dów słu cho wych,
trwa le pęk nię ta bło na bę ben ko wa i sta ny
po ope ra cjach chi rur gicz nych uszu

Bar dzo waż ne jest uświa do mie nie
kan dy da tom do nur ko wa nia re kre acyj ne -
go, że sa mi są od po wie dzial ni za wła sne
zdro wie i bez pie czeń stwo i nie po win ni
ukry wać żad nych in for ma cji o sta nie
zdro wia, prze by tych cho ro bach i ura zach.

Oty łość zmniej sza spraw ność fi zycz -
ną i wy dol ność or ga ni zmu, a ze wzglę du
na du żą roz pusz czal ność azo tu w tkan ce
tłusz czo wej, pre dys po nu je do za cho ro wa -
nia na cho ro bę ci śnie nio wą.

Je że li re gu lar nie upra wiasz sport i je -
steś spraw ny, zwięk szasz swo ją kon dy cję
i si łę mię śni, wów czas pły wa nie pod wo -
dą spra wia ci praw dzi wą przy jem ność
i masz wy star cza ją cy za sób sił i ener gii, aby
po ra dzić so bie w sy tu acjach awa ryj nych.

Ma sa mię śnio wa to nie, tkan ka tłusz -
czo wa uno si się na po wierzch ni, w związ -
ku z czym po trze ba mniej ob cią że nia (ba -
la stu) pod czas nur ko wa nia.

Ćwi czyć i dbać o for mę za wsze war to.

głę bia się w zie lo ną ot chłań. Za pa la my la tar -
ki, w któ rych świe tle do strze ga my set ki błysz -
czą cych punk ci ków. Scho dzi my ni żej i oka zu -
je się, że to przy nę ty na dor sze ze rwa ne przez
węd ka rzy, wi dok zja wi sko wy, przy po mi na ją cy
świą tecz ną cho in kę. Wy glą da na to, że świę -
ta nur ko we w tym ro ku tro chę wcze śniej, ty -
le, że bez pre zen tów (na wet w po sta ci dor -
szy, któ rych po pu la cja zo sta ła moc no prze trze -
bio na przez nie ogra ni czo ne po ło wy).

Opły wa my wrak, uwa ża jąc na żył ki i sie -
ci ry bac kie, któ re two rzą ro dzaj ko ko nu wo -
kół po zo sta ło ści stat ku, być mo że ukry wa jąc
je go mrocz ną ta jem ni cę. Czu je my zim ny
prąd, któ ry zno si nas na ru fę. Koń czy się po -
wie trze. Do pły wa my do li ny opu sto wej. Przy -
sta nek bez pie czeń stwa i po chwi li je ste śmy w kom ple cie na po wierzch ni. Wra ca my do Ko -
ło brze gu zmę cze ni i szczę śli wi. Bał tyk był ła ska wy i po ka zał nam swo ją wiel ką ta jem ni cę.

A JAK SIĘ TO WSZYST KO ZA CZĘ ŁO?
Przy go da z nur ko wa niem za czę ła się pięć lat te mu w trak cie po dró ży do Egip tu, gdzie

w ra mach wy ciecz ki fa kul ta tyw nej wy ku pi łem na ukę nur ko wa nia w bar dzo, ale to bar dzo skró -
to wej for mie, z moż li wo ścią zo ba cze nia ra fy ko ra lo wej.

Do dziś za sta na wiam się, jak moż na prze ka zać tak ob szer ną wie dzę w jed ną go dzi nę w ła -
ma nej an gielsz czyź nie, a ha sło „nie ga da my – nur ku je my” nie by ło w tym wy pad ku ka ba re -
to wym slo ga nem. Pa mię tam mo je pierw sze nur ko wa nie ja ko ża ło sną pró bę utrzy ma nia pły -
wal no ści i rów no wa gi oraz pie cze nie oczu od mor skiej wo dy w za la nej ma sce. Jed nak to, co
zo ba czy łem pod wo dą, zo sta nie w mo jej pa mię ci do koń ca ży cia: ko ra low ce o nie ziem skich
for mach, ty sią ce ko lo ro wych ryb, gra świa tła, kry sta licz na i cie pła wo da, sło wem raj. Po tem
po szło już z gór ki, klub nur ko wy, szko le nia, wy jaz dy i ko lej ne stop nie nur ko we, po nie waż mo -
je ży cie już nie by ło ta kie sa me. Mo że cie mi uwie rzyć, że każ de wa ka cje pla nu ję tak, by w po -
bli żu by ła ba za nur ko wa i akwen do zej ścia pod wo dę i jest to nie ule czal na „cho ro ba”, z któ -
rą nie wal czę. Przy ja cie le żar tu ją, że jak nie ma se zo nu, to i ka łu ża mo że być do bra.

Dro gi Ko le go  – gdzie ci bę dzie tak do brze, jak nie pod skrzy dła mi 
bra ci nur ko wej?

W myśl za sa dy „Nur kuj te raz  – pra cuj póź niej”.

Nasz ka to wic ki klub nur ko wy, w któ rym się szko lę i uzy ska łem sto pień pro fe sjo nal ne go nur -
ka, jest gru pą lu dzi, któ rzy or ga ni zu ją wy jaz dy nur ko we w róż ne czę ści świa ta. Naj bar dziej po -
le cam nur ko wa nie w Egip cie i dla od waż niej szych – w na szym ko cha nym Bał ty ku. Pod sta wo -
we szko le nie OWD pro po nu ję zro bić na akwe nach w Pol sce (Ja worz no lub Za krzó wek pod Kra -
ko wem), gdzie wo da jest zim niej sza z ogra ni czo ną wi docz no ścią, a po tem jaz da do Egip tu,
gdzie po szko le niu w kra ju nur ko wa nie bę dzie wspa nia łą za ba wą.

Na si nur ko wie to jak dru ga ro dzi na i oprócz nur ko wa nia or ga ni zu je my za ba wy w pa -
int ball, wy jaz dy na nar ty, co rocz ny wy bór miss nur ko wa nia, bal prze bie rań ców na za koń -
cze nie se zo nu i week en do we gril le, a wiec dro gi Ko le go  – gdzie ci bę dzie tak do brze, jak
nie pod skrzy dła mi bra ci nur ko wej? W myśl za sa dy „Nur kuj te raz - pra cuj póź niej”. Go dzi -
na pod wo dą i two je tro ski zni ka ją, ko mór ka nie dzwo ni, a po śpiech nie ist nie je. Je steś tyl -
ko ty i nic w da nej chwi li się nie li czy, a praw dzi wych przy ja ciół na praw dę po zna jesz w bie -
dzie, bo nu rek mu si li czyć na swo je go part ne ra bez wa run ko wo.

Ar tur Ko ściel ny

Po dzię ko wa nia dla So ni Bor kow skiej z klu bu nur ko we go Di ve ma ster z Ka to wic, za udo stęp nie -
nie zdjęć pod wod nych
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abor cji, de kla ru je ni gdy nie czy nić z niej użyt -
ku. I nie ko rzy stać z otrzy ma nej w po da run -
ku od ko goś, kto za stę po wał mu oj ca, tor -
by le kar skiej. Oba te po sta no wie nia ła -
mie… Czy wi nić za to ma my prze zna cze -
nie? Czy coś ta kie go, jak fa tum, w ogó le ist -
nie je? A je śli tak, to do ja kie go stop nia kie -
ru je my swo im lo sem?

Sym bo licz ne go zna cze nia na bie ra wy po -
wiedź pa na Ro se, ko men tu ją ce go od czy ta ny
przez Ho me ra Re gu la min Tłocz ni Win: „Kto
tu miesz ka? Kto zbie ra jabł ka, wy ci ska sok, dba
o wszyst ko? Kto prze siąkł tym miej scem
na wskroś? My nie usta li li śmy tych re guł. Nie
są dla nas. Bę dzie my two rzyć wła sne. Two rzy -
my je… Co dzien nie”. Rzecz ja sna, cho dzi tu
o coś wię cej, niż zbiór za sad w miej scu pra -
cy. Cho dzi w isto cie o ca łe na sze ży cie, ślad,
ja ki po zo sta wia my po so bie na Zie mi. Czy jest
to na kła nia nie do re la ty wi zmu mo ral ne go? Są -
dzę, że ra czej stwier dze nie fak tu. Za ne go wa -
nie sza blo no wo ści eg zy sten cji. „Cza sem trze -
ba skła mać, by zro bić do brze” – sły szy my w in -
nym mo men cie. Łgarstw, wy po wia da nych
w szla chet nej in ten cji, jest w tej hi sto rii spo -
ro. Uzmy słów my so bie, że oszu stwo ma w na -
szym fa chu nie źle ugrun to wa ną po zy cję.
Czyż le karz, chro niąc śmier tel nie cho re go
przed za ła ma niem i po kle pu jąc po ra mie niu
ze sło wa mi „pro szę być do brej my śli” nie ukry -
wa praw dy w imię szczyt ne go ce lu?

Nie gdyś ki no by ło czar no -bia łe. Ży cie ni -
gdy… Więc ma py, prze wod ni ki i re gu la mi ny
są po trzeb ne. Nie za stą pią jed nak ani su mie -
nia, ani zdro we go roz sąd ku. Pa mię ta cie
aneg do tę o kie row cy, któ ry uto pił swe au to
w je zio rze słu cha jąc wska zó wek z urzą dze -
nia do na wi ga cji sa te li tar nej? Mu si my być
uważ ni. Mieć sze ro ko otwar te oczy, stą pać
ostroż nie. A i tak oswo ić się trze ba z try wial -
nym, ale praw dzi wym twier dze niem: Błą -
dzić – jest rze czą ludz ką …

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.

„What’s Eating Gil bert Gra pe” – tak brzmi ory gi nal ny ty tuł fil mu, któ ry po ka że my 13 paź -
dzier ni ka. I choć prze tłu ma czo ny zo stał „Co gry zie Gil ber ta Gra pe’a”, mo gli by śmy użyć ra -
dy kal niej szej for my, za sta na wia jąc się, co go ZJA DA. Od po wiedź na su wa się sa ma: Opie ka
nad dwie ma sio stra mi, cho ro bli wie oty łą mat ką i upo śle dzo nym umy sło wo bra tem Ar nim – cię -
żar, któ ry nie wąt pli wie przy tło czyć mo że kształ tu ją cą się oso bo wość mło de go męż czy zny.
Na szczę ście, zrzą dze nie lo su sta wia na je go dro dze zja wi sko wą Bec ky. Ta zaś wno si w świat
Gil ber ta ener gię po tęż ną, a w na tu rze swe go po cho dze nia pier wot ną: Jest nią si ła uczu cia – naj -
pew niej pierw szej, nie do koń ca świa do mej mi ło ści. Pod jej wpły wem ro le się od wra ca ją: To
Gil bert na bie ra ape ty tu na ży cie. On chce wbi jać się w nie zę ba mi, rwać kę sy szczę ścia, w któ -
re za czy na wie rzyć. My zaś, zgro ma dze ni przed ekra nem wi dzo wie, na bie ra my ocho ty na jesz -
cze wię cej do bre go ki na….

KON FOR MIZM KON TRA SPO KÓJ SU MIE NIA

Czy spodo ba się Pań stwu styl kre owa nia ekra no wej, wir tu al nej rze czy wi sto ści, przez Las -
se Hal lströma? Ufam, że tak. Ale je śli nie wy ro bi -
cie so bie jed no znacz nej opi nii po paź dzier ni ko wej
pro jek cji, 10-ty li sto pa da przy nie sie ko lej ną na to
szan sę. Po ka że my bo wiem in ny dra mat te go sa me -
go re ży se ra, póź niej szy o 6 lat. Sce na riusz do fil -
mu, po ka zy wa ne go w Pol sce pod ty tu łem „Wbrew
re gu łom”, na pi sał John Irving. Oparł go o wła sną
po wieść „Re gu la min tłocz ni win”. Ten ame ry kań ski
li te rat nie daw no go ścił w Pol sce. Od wie dził nasz kraj
we wrze śniu, w ra mach eu ro pej skiej tra sy pro mu -
ją cej naj now sze je go dzie ło „Ostat nia noc w Twi -
sted Ri ver”. Po zwo lę so bie na ma łą dy gre sję: Je śli
znu dzi się Wam, dro dzy ki no ma nia cy, mi go tli wy blask
du że go – czy też ma łe go ekra nu, się gnij cie po któ -
rąś z ksią żek te go mi strza pió ra. Twór ca roz bu do wa nych, epic kich hi sto rii, uka zu je bo ha te -
rów uwi kła nych w zda rze nia, na któ re nie ma ją wpły wu. „Zro zu mia łem dość wcze śnie, że
ży ciem ludz kim rzą dzi przy pa dek” – mó wi au tor. Od mien nie jed nak, w pra cy hoł du je za sa -
dzie przy go to wa nia so lid ne go kon spek tu. Lu bi pod kre ślać, że każ dą po wieść roz po czy na
od ostat nie go zda nia. Efekt? Po grą że ni w lek tu rze ma my wra że nie nie sie nia przez sil ny, acz
nie ko niecz nie wart ki prąd fa bu ły. Za ra zem na bie ra my prze ko na nia, że na sza łódź z pew no -
ścią za wi nie do por tu prze zna cze nia. I że za wi ro wa nia lo sów książ ko wych po sta ci nie po ślą
nas na mie li znę ja ło we go prze wra ca nia kar tek, z któ re go nie wy ni ka żad na re flek sja… Tę spój -
ną wi zję ca łej opo wie ści, ukształ to wa ną już w mo men cie za pi sy wa nia pierw szych stron, do -
ce nia my moc no, wgłę bia jąc się w pe ry pe tie bo ha te rów „Mo dli twy za Owe na”, czy „Świa ta
we dług Gar pa”. Bez wąt pie nia John Irving – to je den z mo ich ulu bio nych pro za ików…

Ale, ale! Nie pro wa dzę wszak Dys ku syj ne go Klu bu Książ ki. (Ko cha ni, niech ktoś się za to
za bie rze!). Wróć my za tem do fil mu…. O czym opo wia da za pro po no wa na przez nas 
ada pta cja? Dla mnie to roz pra wa o ży cio wych wy bo rach – i o tym, co na nie wpły wa. Wkra -
cza my w cha os świa ta wy po sa że ni w róż ne go ro dza ju ma py, prze wod ni ki, czy – od wo łu -
jąc się do ty tu łu – re gu la mi ny. Otrzy mu je my je od ro dzi ców, władz, au to ry te tów. Wy ni ka -
ją z tra dy cji, usta lo nych norm, wy zna wa nej re li gii. Ale to, ja ką po dą ża my dro gą i tak za le -
ży przede wszyst kim od na szej wraż li wo ści na „tu i te raz”. Sa mi for mu łu je my re gu ły, któ -
rym po sta na wia my być wier ni – ale sa mi je tak że zmie nia my pod wpły wem no wych do świad -
czeń. Tak jak Ho mer Wells, fil mo wy bo ha ter, któ ry po znaw szy tech ni kę prze pro wa dze nia

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

Wypaść z kolein, nie zgubić kursu
● SPOTKANIE CZTERDZIESTE SZÓSTE

13 października br. o godz. 1900 – „Co gryzie Gilberta Grape’a” reż. Lasse Hallström.
10 listopada br. o godz. 1900 – „Wbrew regułom” reż. Lasse Hallström.



męż czy zna – Krzysz tof (ogło szo ny zo stał
przez nas mi ni strem trans por tu i lo gi sty ki), je -
go żo na Ma rze na (mi ni ster spra wie dli wo ści),
Gra żyn ka (mi ni ster fi nan sów – bran ża eko no -
micz na), Agniesz ka – (mi ni ster kul tu ry i sztu -
ki). To ona dzier ży ła za wsze prze wod nik tu -
ry stycz ny w gar ści i pla no wa ła, co trze ba zo -
ba czyć i zwie dzić. Jak przy sta ło na praw dzi -
wą wy pra wę był też 1 le karz, z dwo ma pu -
deł ka mi w ple ca ku; jed no kar to no we, po płyt -
kich bu tach, w któ rym trzy ma no ta blet ki, ma -
ści i ban da że, a dru gie bar dziej dro go cen ne,
me ta lo we, po po mad kach, w któ rym prze cho -
wy wa no strzy kaw ki, igły, skal pe le, ni ci chi rur -
gicz ne i le ki do żyl ne. To tak, na wszel ki wy -
pa dek… gdy by ko goś ugryzł np. wąż… jak
to mia ło miej sce na po przed niej wy pra wie
do Ne pa lu, do ser ca An na pur ny (2006 r.).

Ja by łam tą dźwi ga ją cą pu deł ka z le ka mi…

TO SIĘ NA ZY WA MIEĆ SZCZĘ ŚCIE

Ra nek, na resz cie! Jest wcze śnie ra no,
o 630 do pie ro się roz wid nia. (…) Na ze -
wnątrz tem pe ra tu ra mi nus 18oC, a w schro -
ni skach, któ re ma ją nie ogrze wa ne po ko iki
tem pe ra tu ra wy no si mi nus 5 do mi nus 8
stop ni. To nie żart. Wyj ście ze śpi wo ra jest
od zna ką du żej „od wa gi”. To a le ty są i ow szem
w ka mien nym po miesz cze niu, lub na ze -
wnątrz w bla sza nej bud ce, też nie ogrze wa -
ne, tzw. ku ca ne, z za mar z nię tą wo dą w pla -
sti ko wych ba nia kach, z któ rej więc ni jak wte -
dy nie moż na sko rzy stać.

Jed nak wsta ję. Te raz szyb ko, mu szę
zdjąć z sie bie pi żam kę -dre sik, aby za chwil -
kę wsko czyć w zmar z nię te ubra nie. Te raz już
le piej, po kil ku mi nu tach moż na po wie dzieć
o kom for cie ciepl nym. Na gro dą za ca ły ten
wy si łek i prze szka dza ją cą ta chy kar dię (znów
tęt no przy ubie ra niu i kil ku kro kach wo kół
drew nia nej pry czy wy no si 140/min) jest 

Mam na so bie dłu gą kurt kę pu cho wą, a na to or ta lio no wy ano rak, szczel -
nie za pi na ny na za mek. Ten ano rak też du żo już wi dział. Jest od por ny
na mor skie fa le. Był szy ty na mia rę i pły nął jach tem, na grzbie cie mo je -
go mę ża do Sztok hol mu, na zjazd kar dio lo gicz ny w 2005 ro ku. To nie
by le ja ki ano rak. Ma wy szy wa ne go dło Ślą skie go Cen trum Cho rób Ser -
ca z na pi sem „za ło ga”. Jest już za byt ko wy, a te raz na bie ra wy so ko ści…

„Co tak pe sy mi stycz nie? Da lej też wszyst ko uda się zna ko mi cie”...
„Co tak pe sy mi stycz nie? Da lej też wszyst ko uda się zna ko mi cie” …
„Co tak pe sy mi stycz nie?… 48 ta kiej tre ści smsów do sta łam już pierw -

sze go dnia, na stęp ne go oko ło 30, w cią gu ty go dnia licz ba do cho dzi ła do po nad dwu stu…
Jak so bie po ra dzić z ta kim ba la stem ży czeń i wia rą w do brą przy szłość? Tak dzia ła pocz -
ta te le fo nii ko mór ko wej w Ne pa lu.

Na szczę ście pła ci się tyl ko za je den sms, choć ten, raz wy sła ny w Pol sce, krą ży gdzieś
w ko smo sie i wie lo krot nie tra fia do ad re sa ta. A by ły chwi le zwąt pie nia…

I to gdzie?... już na wy so ko ści 5200 m n.p.m. My śla łam, że to kres mo jej wę drów ki.
Ko niec mo ich moż li wo ści ży cio wych, nie uda się osią gnąć za mie rzo ne go ce lu, któ ry jest
tak bli sko, jeden dzień wę drów ki w gó rę do wy so ko ści 5 555 m n.p.m. (…)

TA WY SO KOŚĆ MNIE WY KOŃ CZY

Ca ły dzień idę w gó rę, na zwol nio nych ob ro tach, w gło wie mi wi ru je. Po sto ję tro chę, mo -
że mi ulży. Wiem, wiem, to dług tle no wy. Od po czy wam 20 mi nut i z no wą na dzie ją ru szam
przed sie bie. Ścież ka nie jest trud na, nie spra wia żad nych tech nicz nych nie spo dzia nek, ot…
zwy kła ścież ka, jak w na szych Ta trach na prze łęcz Za wrat lub na Krzyż ne. Tyl ko to tęt no zwa -
rio wa ne. W spo czyn ku 120/min., kto to wi dział z ta kim tęt nem star to wać po od po czyn ku.
Już po 70 kro kach ser ce wa li jak mło tem i mo gę na li czyć aż 170-180 ude rzeń na mi nu tę.
Toż to znacz nie wię cej, niż w cza sie te stu wy sił ko we go. Cóż, znów mu szę od po cząć. Ta cho -
ler na wy so kość mnie wy koń czy. Już wi dać kil ka ka mien nych cha tek po ło żo nych ni żej, tam wła -
śnie zdą ża my. Dwa schro ni ska roz ło ży ły się na zbo czu mo re ny lo dow co wej, trzy ma lut kie
nie opo dal, na dnie piasz czy ste go, wy su szo ne go dna je zio ra. Zresz tą to nic dziw ne go, że
jed ne go dnia wi dać je zior ko na lo dow cu, a na stęp ne go ran ka zni ka, jak by za pa dło się pod zie -
mię. Rze czy wi ście, przy ru chach lo dow ca, któ re go moż na po rów nać do ży wej isto ty, zmie -
nia ją cej swo je ukształ to wa nie, w cią gu nie speł na kil ku dni czy jed nej no cy, szcze li na mi od -
pły wa zgro ma dzo na wo da. By ło je zior ko – nie ma je zior ka. Był he li kop ter  – nie ma he li kop -
te ra. To nie żart. W 2000 ro ku roz bił się śmi gło wiec na lo dow cu spły wa ją cym spod Eve re -
stu. Le żał tam kil ka se zo nów. Nie le żał, ra czej prze su wał się ra zem z tym ży ją cym or ga ni -
zmem lo do wym i po kil ku na stęp nych wio snach zo stał prze mie lo ny i wchło nię ty do we wnątrz.

Nie wi dzie li śmy go już tym ra -
zem. Po przed nio w 2004 r.
zro bił mu zdję cia nasz ko le ga,
któ ry te raz wę dro wał z na mi.

LE KAR STWA W PU DEŁ KU

PO BU TACH

Na sza nie for mal na gru pa
li czy ła 5 osób. Sa mi so bie by -
li śmy biu rem po dró ży, or ga ni -
za to rem i tzw. K O (kul tu ral no -
-oświa to wym dy rek to rem).
Choć by ło nas tyl ko 5 osób - or -
ga ni za cja by ła wzo ro wa. Je den

Wszystko się uda
● W GÓRACH NEPALU

NOTATKI Z PODRÓŻY

Doktor Ula Wilczek na tle szerokiej doliny Solo Kumbu

Szczyt Kala Patar
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wszyst kich wy praw – czło wiek „o trzech płu cach”, wraz z No wo ze land czy kiem Hi la rym do -
ko na li pierw sze go wej ścia od stro ny po łu dnio wej, od stro ny Ne pa lu, któ re go gra ni ce kil ka
lat wcze śniej zo sta ły otwar te dla lu dzi z za cho du. Je ste śmy w tym wspa nia łym oto cze niu i czy -
ta my roz dzia ły z książ ki opi su ją cej ota cza ją ce nas szczy ty. Toż to roz kosz dla du szy.

13 DO LA RÓW ZA DO BĘ DŹWI GA NIA

Akli ma ty za cja prze bie ga spraw nie. Je my „na si łę” śnia da nie, z roz sąd ku, bo ape tyt nie
do pi su je. Nie ką pa li śmy się od daw na. Cóż, wa run ki na to nie po zwa la ją w ża den spo sób.
Włó czy my się po oko li cy, fo to gra fu je my pa no ra mę, słu cha my po brzę ku ją cych dzwon ków
ja ków, dźwi ga ją cych to wa ry do schro nisk. Z tych dźwię ków two rzy się pięk na me lo dia. Ogar -
nia nas me lan cho lia. To pew nie z nie do tle nie nia. Znów sia da my, że by od po cząć. Pi je my du -
żo her ba ty i wo dy – 3 do 4 li tów na do bę. Tak trze ba na du żych wy so ko ściach. Za go rą -
cą wo dę trze ba dro go pła cić. Zim nej, w po sta ci lo du nie spo ży wa my.

Na tej wy so ko ści (5 200 m) wszyst ko jest bar dzo dro gie. To zro zu mia łe. Mu sia ło prze -
być tę dro gę z niż szych te re nów, do schro nisk se zo no wej osa dy Go rak Ship, na ple cach
tra ga rzy lub ja ków. Jak dźwi ga ok. 150- 200 kg, męż czy zna do 40 kg. Ko bie ty też są tra -
ga rza mi. Jest to dla wszyst kich se zo no wy za ro bek. Za do bę dźwi ga nia męż czy zna za ra bia 13
do la rów. Du żo to i ma ło. Dla tych ubo gich lu dzi to bar dzo du żo. Roz ma wia łam z 13-
let nim chłop cem z ni zin, któ ry na jął się w cha rak te rze tra ga rza za 8 $ dzien nie, by po móc
ro dzi nie, a so bie ku pić książ ki do szko ły. Przy kład god ny na śla do wa nia.

NA SZCZY CIE

Wy ru sza my o 15. Dro ga ła twa, nie mniej cią gle sys te ma tycz nie wzno si się w gó rę. Co
ja kiś czas ro bi my krót kie od po czyn ki, bo czas na gli, zbli ża się za chód słoń ca. Szyb ciej iść
się nie da. Już za cho dzą ce słoń ce za cznie li zać ko lo ra mi wierz cho łek Eve re stu, jesz cze kil -
ka kro ków w gó rę. Je ste śmy sa mi na szczy cie, in ni tu ry ści jeż ze szli. Jest okrop nie zim no.
Trud no zdjąć rę ka wi ce. My jed nak ma my cie płe, nar ciar skie rę ka wicz ki, czap ki i po la ro we
sza li ki. Kurt ki rów nież przy -
sto so wa ne są do wy pra wy
gór skiej. Ja je stem zmar z lu -
chem, wiec mam na so bie
dłu gą kurt kę pu cho wą,
a na to or ta lio no wy ano rak,
szczel nie za pi na ny na za mek.
Ten ano rak też du żo już
wi dział. Jest od por ny
na mor skie fa le. Był szy ty
na mia rę i pły nął jach tem,
na grzbie cie mo je go mę ża
do Sztok hol mu na zjazd
kar dio lo gicz ny w 2005 ro ku. To
nie by le ja ki ano rak. Ma wy szy wa ne go dło Ślą skie go Cen trum Cho rób Ser ca z na pi sem „za -
ło ga”. Jest już za byt ko wy, a te raz na bie ra wy so ko ści….

Na szczy cie wie je prze raź li wie zim ny wiatr. Gdzie na sze nie do szłe i na iw ne ma rze nia,
by na szczy cie Ka la Pa tar no co wać w na mio tach? Brak nam by ło chy ba „pią tej klep ki”. Ob -
ser wu je my wschód księ ży ca. Jest ci sza, tyl ko wiatr się wzma ga, pal ce w cie płych, tu ry stycz -
nych bu tach cał kiem nam zmar z ły i ma my wra że nie, że chy ba po po wro cie nam po od pa -
da ją. Tak się two rzą od mro że nia. Jed nak za fa scy no wa ni sce ne rią sto imy i pa trzy my jak urze -
cze ni. Słoń ce za cho dzi, zło ci szczy ty, Eve rest, jak zwy kle „dy mi”, przy cze pio ną do wierz -
choł ka czer wo no zło tą chmur ką. Wscho dzi księ życ. Na sta je pół mrok, po tem ciem ność. Gó -
ru je nad na mi naj wyż szy szczyt świa ta!!!! Te raz po sre brzo ny księ ży cem w peł ni… Ci sza,
tyl ko trzesz czą ce w do li nie lo dow ce i ci sza, ci sza, ci sza. Wra cam bez la tar ki, choć mam ją
w pod ręcz nym ple cacz ku. Na pa wam się spo koj nym wie czo rem, ma je sta tem gór, pięk nem
księ ży ca. Pal ce u dło ni już są cie plej sze, ro bi my ostat nie te go wie czo ru uro kli we zdję cia.

Chcę tu jesz cze kie dyś wró cić…
Ur szu la Wil czek

cu dow ny wi dok na Lhot se i Nupt se. Szczy -
ty uro kli wie na bie ra ją barw w mia rę wzno szą -
ce go się słoń ca. My ję zę by w roz pusz czo -
nej w bu zi wo dzie z lo du i de lek tu ję się wspa -
nia łym wi do kiem… To się na zy wa mieć
szczę ście: być tu, na ta kiej wy so ko ści
i przy po ran nej to a le cie, przy któ rej już
wszyst kie zę by mam ścierp nię te, po dzi wiać
pa no ra mę nad do li ną So lo Kum bu. W od da li
sły chać trzesz czą cy lo do wiec spły wa ją cy
sze ro ką „rze ką” lo du spod stóp Eve re stu.

KA LA PA TAR - CZAR NA SKA ŁA

Tam wła śnie chce my do trzeć (Eve rest Ba -
se Camp znaj du je się na wy so ko ści 5 364 m
n.p.m.). Ale to chy ba ju tro. Dziś dzień
na akli ma ty za cję i po po łu dniu - ła twa gó ra
do po ko na nia, Ka la Pa tar, co ozna cza
po ne pal sku „Czar na ska ła” (5 555m
n.p.m). Ka la Pa tar wy glą da jak nasz Ko pie -
niec w ta trzań skiej do li nie Ol czy skiej. Jest tak
bli sko, na wy cią gnię cie rę ki. W kry sta licz nym
po wie trzu wszyst ko wy da je się od le głe tyl -
ko na krok. Wy ru szy my ok. 15, chce my zdą -
żyć na za chód słoń ca. A dziś prze cież peł -
nia. Jest dzień 1 li sto pa da 2009r. Ka len da -
rzo wa peł nia księ ży ca… Oj, bę dą wi do ki…
Prze cież to ze szczy tu Ka la Pa tar Hi la ry
i Ten zing wy pa trzy li dro gę wej ścia na Mo -
unt Eve rest. Po pro wa dzi li wy pra wę i w 1953
ro ku, w dniu 29 ma ja sta nę li na szczy cie.
Wie my to z cie ka wej książ ki, ku pio nej przez
Agniesz kę przed wy jaz dem, na tar gu sta ro -
ci w Ryb ni ku. Te raz tę książ kę czy ta my z wiel -
kim na masz cze niem, co dzien nie je den roz -
dział na głos, przy świe tle czo łów ki, bo elek -
trycz no ści w schro ni skach nie ma.

Ne pal ski Szer pa o imie niu Ten zing, No -
rvey Ten zing, nie pi śmien ny wspa nia ły czło -
wiek, wraż li wa du sza, wiel ce in te li gent ny i am -
bit ny tra garz, jak żar to wa li hi ma la iści ze

Dymiący kociołek z ziołami 

Szczyty nabierają barw
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11 paź dzier ni ka 2010 r. mi nie szes na ście lat od śmier ci doc. dr hab. n. med. Woj cie -
cha Ko sta nec kie go, der ma to lo ga, któ ry przez dzie sięć lat (1951-1961) był zwią za ny ze ślą -
ską woj sko wą i cy wil ną me dy cy ną.

Ja ki był? Na le żał do lu dzi, ja kich się obec nie nie zwy kle rzad ko spo ty ka – in te li gent ny,
o sze ro kich ho ry zon tach, uczci wy, pro sto li nij ny, o moc nym cha rak te rze, nie zwy kle kul tu -
ral ny, ze swo istym wy so kim po czu ciem hu mo ru, ko cha ją cy ro dzi nę i lo jal ny przy ja ciel.

La ta po by tu w Gli wi cach i Za brzu sta no wi ły waż ny okres w Je go pra cy kli nicz nej i na -
uko wej. W tym cza sie za czął in te re so wał się tri cho lo gią, ma ło wów czas zna ną dzie dzi ną
der ma to lo gii, zaj mu ją cą się cho ro ba mi wło sów, któ ra sta ła się Je go pa sją na uko wą, trwa -
ją cą do koń ca ży cia.

Woj ciech Ko sta nec ki uro dził się 6 sierp nia 1923 r. w War sza wie, ja ko dru gie dziec ko
An to nie go Ko sta nec kie go i An ny z Gey erów, w ro dzi nie o głę -
bo kich tra dy cjach pa trio tycz nych i na uko wych. Je go pra pra dziad,
Te les for Ko sta nec ki był ofi ce rem w ar mii Na po le ona, brał udział
w kam pa nii hisz pań skiej i por tu gal skiej i tam zgi nął. Dzia dek,
Jan Ne po mu cen Ko sta nec ki, brał udział w Po wsta niu Stycz nio -
wym, a je go trzej sy no wie – An to ni, Ka zi mierz i Sta ni sław (oj -
ciec i stry jo wie by li wy bit ny mi na ukow ca mi oraz peł ni li za szczyt -
ne funk cje uni wer sy tec kie. Oj ciec Woj cie cha Ko sta nec kie go pro -
fe sor pra wa eko no micz ne go, był rek to rem Uni wer sy te tu War -
szaw skie go, stryj Ka zi mierz, pro fe sor ana to mii, był rek to rem
na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, a dru gi stryj Sta ni sław, pro fe -
sor che mii or ga nicz nej – dzie ka nem na Uni wer sy te cie w Ber -

nie (Szwaj ca ria).
Dzie ciń stwo i okres do wy bu chu II woj ny świa to wej by ły la ta mi bez tro ski mi, wy peł nio -

ny mi na uką w szko le, wa ka cja mi spę dza ny mi w ma jąt ku bra ta mat ki.
Po ukoń cze niu szko ły po wszech nej roz po czął na ukę w gim na zjum i li ceum im. Ba to -

re go w War sza wie – szko ły, któ ra wy cho wy wa ła mło dych lu dzi w du chu praw dzi we go pa -
trio ty zmu i któ rej ab sol wen ci – „Zoś ka”, „Ru dy”, „Alek” i in ni wal czy li w Sza rych Sze re -
gach. Po wy bu chu woj ny kon ty nu ował na ukę na taj nych kom ple tach i w 1942 ro ku uzy skał
świa dec two ma tu ral ne. Stu dia me dycz ne roz po czął w Pry wat nej Szko le Za wo do wej dla Po -
moc ni cze go Per so ne lu Sa ni tar ne go kie ro wa nej przez dr J. Za or skie go, któ ra de fac to by -
ła uni wer sy tec kim wy dzia łem le kar skim. 

W tym sa mym cza sie był słu cha czem taj nej Szko ły Pod cho rą żych Ar mii Kra jo wej. Stu -
dia me dycz ne (trze ci rok) prze rwał wy buch Po wsta nia War szaw skie go, pod czas któ re go wal -
czył ja ko star szy ułan pod cho rą ży pod pseu do ni mem „Wie rusz”, na Czer nia ko wie, a po -
tem na Mo ko to wie, w ba ta lio nie „Je leń” 7 Puł ku Uła nów. Za udział w wal kach po wstań -
czych zo stał od zna czo ny dwu krot nie Krzy żem Wa lecz nych (1944), a póź niej Krzy żem Ar -
mii Kra jo wej (1966) i War szaw skim Krzy żem Po wstań czym (1983). W Po wsta niu War szaw -
skim bra ła rów nież udział ja ko sa ni ta riusz ka je go mat ka An na z Gey erów – ro dzi ny prze -
my słow ców łódz kich nie miec kie go po cho dze nia, któ ra oka za ła w cza sie oku pa cji praw dzi -
wy, pol ski pa trio tyzm.

Po upad ku Po wsta nia Woj ciech Ko sta nec ki tra fił do nie wo li nie miec kiej, a po po wro cie
do Pol ski, w 1945 ro ku pod jął stu dia me dycz ne, po cząt ko wo na Uni wer sy te cie Ja giel loń -
skim, a na stęp nie w Aka de mii Me dycz nej w Ło dzi. Dy plom le ka rza uzy skał w grud niu 1947
ro ku i za czął pra cę ja ko asy stent w War szaw skiej Kli ni ce Der ma to lo gicz nej. 

W 1950 r. zo stał przy mu so wo wcie lo ny do woj ska. Zwol nio ny po sied miu la tach służ -
by w róż nych punk tach kra ju, w róż nych jed nost kach (jak za ca ra). Praw do po dob nie chcia -
no „uka rać” Go za har cer stwo, Sza re Sze re gi, szko le nie w Ar mii Kra jo wej, udział w Po -
wsta niu War szaw skim, a zwłasz cza za po cho dze nie z zie miań skiej ro dzi ny szla chec kiej her -

bu Wie rusz (Wie ru szo wa). Za wsze był bar -
dzo skrom ny, ni gdy o tym nie wspo mniał,
tym cza sem „Wie rusz” jak wy ni ka z Her ba -
rza, jest „za wo ła niem” wspo mnia nym już
pod Grun wal dem i w cza sie wy pra wy
pod Mo skwę.

W czerw cu 1953 ro ku zo stał or dy na to -
rem Od dzia łu Der ma to lo gii w 106 Woj sko -
wym Szpi ta lu Gar ni zo no wym w Gli wi cach.
Sto pień dok to ra na uk me dycz nych (gru -
dzień 1950) uzy skał na pod sta wie przy go -
to wa nej, w Kli ni ce war szaw skiej pra cy „Do -
nio słość ba da nia pły nu mó zgo wo -rdze nio -
we go w ki le” oraz zdobył oba stop nie spe -
cja li za cji z der ma to lo gii i we ne ro lo gii”.

Na wią zał przy ja ciel skie sto sun ki z nie -
licz ną gru pą pra cu ją cych w szpi ta lu le ka rzy
z tzw. „sta rej gwar dii” – ludź mi o sze ro kich
za in te re so wa niach, wy so kiej kul tu rze, któ -
rzy, po dob nie jak On, nie czu li się do brze
w woj sku. Pra cu jąc w szpi ta lu woj sko wym był
jed no cze śnie asy sten tem w Ka te drze Me dy -
cy ny Woj sko wej ŚAM oraz uczest ni czył
w po sie dze niach na uko wych Kli ni ki Der ma -
to lo gicz nej i pra cach Ślą skie go Od dzia łu Pol -
skie go To wa rzy stwa Der ma to lo gicz ne go.

Dok to ra Woj cie cha Ko sta nec kie go po -
zna łem w cza sie peł nie nia dy żu rów w 106
Woj sko wym Gar ni zo no wym Szpi ta lu w Gli -
wi cach. W tym sa mym po miesz cze niu dy żu -
ro wał le karz dy żur ny szpi ta la i wy jaz do -
wy – po go to wia, do woj sko wych i ich ro dzin.

Pro memoria
● DOC. DR HAB. N. MED. WOJCIECH KOSTANECKI

Herb Wieruszowa
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pra cę lub za mel do wa nie. Nie speł niał obu tych wy mo gów. Po ko na no je, wró cił do swo jej
War szawy otrzy mał pra cę w Kli ni ce.

Czas pra cy w Kli ni ce Der ma to lo gicz nej w War sza wie (1961-1978) był wy peł nio ny pra -
cą na uko wo -ba daw czą, dy dak tycz ną i or ga ni za cyj ną. Opu bli ko wał po nad 50 prac na uko -
wych, głów nie z dzie dzi ny tri cho lo gii, uzy skał w 1966 ro ku, na pod sta wie pra cy „Za bu -
rze nia me la no ge ne zy i zmia ny struk tu ral ne wło sów”, sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go oraz
w 1972 r. ty tuł na uko wy do cen ta. W 1963 ro ku był na pół rocz nym sty pen dium na uko wym

w Kli ni ce Der ma to lo gicz nej w Mo na chium, na wią zał przy jaźń i współ pra cę na uko wą w ba -
da niach nad wło sa mi z prof. Klau sem Bos se. Przy jaźń ta prze trwa ła przez la ta.

Mi mo prze żyć oku pa cyj nych po tra fił z uczo ny mi nie miec ki mi zna leźć wspól ną plat for -
mę po ro zu mie nia na po lu na uki i kul tu ry.

Kon tak ty z der ma to lo ga mi nie miec ki mi uła twia ła Woj cie -
cho wi Ko sta nec kie mu świet na zna jo mość ję zy ka. Twier dzi li,
że ma bo gat sze słow nic two, niż wie lu ro do wi tych Niem ców.

Na pi sał m. in. „Cho ro by wło sów”, sta no wią cą kom pen -
dium wie dzy tri cho lo gicz nej w 1970r. (Dru gie wyd. -1979)
Pra ce z za kre su tri cho lo gii przy nio sły mu wy so kie wy róż -
nie nie – na gro dę na uko wą im. Schwarc kop fa, wrę czo ną uro -
czy ście na Kon gre sie Der ma to lo gów Nie miec kich w 1975
ro ku.

W 1978 ro ku wy je chał do Li bii. W szpi ta lu w El Be -
idzie (Cy re naj ka) pro wa dził od dział der ma to lo gicz ny oraz
przyj mo wał w am bu la to rium. Miał wie lu przy ja ciół wśród pol -
skich le ka rzy, któ rzy do ce nia li je go wie dzę, bez kon flik to wość,
takt i kul tu rę oso bi stą.

Zmarł 11 paź dzier ni ka 1994 ro ku. Zo stał po cho wa ny
w gro bie ro dzin nym na Sta rych Po wąz kach w War sza wie.

Ar tur W ent kow ski, le karz ma jor Wojsk Ochro ny Po gra ni -
cza w sta nie spo czyn ku

Ze szpi ta la dy żu ro wa li star si, do świad cze -
ni le ka rze (dr dr Piet kie wicz, Wę gliń ski, Or -
now ski, Mro zow ski, Klau del, Krzysz to fo row -
ski i Woj ciech Ko sta nec ki – kul tu ral ny, ma -
ło mów ny, wręcz mil czą cy, ale mil cze nie
w Je go obec no ści nie by ło krę pu ją ce, nie ob -
li go wa ło do sztucz nie pod trzy my wa nia 
roz mo wy.

Du żo czy tał. Znał świet nie nie miec ki, an -
giel ski, fran cu ski, ła ci nę, li te ra tu rę pol ską
i świa to wą. Umiał za in te re so wać pro ble ma -
ty ką po za me dycz ną. Na ma wiał mnie do der -
ma to lo gii. Za czą łem cho dzić na Je go wi zy -
ty w 106 GWS, po tem w Szpi ta lu Miej skim
w Gli wi cach i Kli ni ce Der ma to lo gii w Za brzu.

Kli nicz ne po sie dze nia re fe ra to we w Je -
go wy ko na niu, to tłu ma cze nie z li te ra tu ry ob -
cej (nie miec kiej, fran cu skiej, an giel skiej), kwin -
te sen cja po da na wspa nia łą pol sz czy zną,
za wsze z lek ko ścią, cza sa mi fry wol nie
(w Der ma to lo gii i We ne rze to ła two), ale tak -
tow nie, z umia rem.

La ta 1957-1961 to okres pra cy dy dak -
tycz no-na uko wej w Kli ni ce Der ma to lo gicz -
nej w Za brzu, kie ro wa nej przez prof. Ta de -
usza Cho rą ża ka. Sto su nek do Pro fe so ra był
za wsze pe łen usza no wa nia i wdzięcz no ści,
za przy ję cie po woj sku do Kli ni ki. Pro fe sor
Ta de usz Cho rą żak ce nił z ko lei w Wojt ku wia -
do mo ści fa cho we, kul tu rę oso bi stą i to
wszyst ko, co re pre zen to wał. Pod czas pra -
cy w Za brzu Woj tek utrzy my wał przy ja zne
sto sun ki z le ka rza mi. Per so nel śred ni od no -
sił się do Nie go z du żym sza cun kiem.

Po woj sku by ły pro ble my z po wro tem
Woj cie cha do War sza wy, na le ża ło mieć tu

Po dzię ko wa nia
JM Rek tor Pa ni pro fe sor dr hab. Ewie Ma łec kiej -Ten de rze za udo stęp nie nie da nych

doc dr hab. n. med. W. Ko sta nec kie go z cza su Je go prac w ŚAM.
Pa ni pro fe sor dr hab. n. med. M. Błasz czyk -Ko sta nec kiej za po dzie le nie się fak ta mi

z ży cia doc dr hab. n. med. W. Ko sta nec kie go.

Artur Wentkowski i  Wojciech Kostanecki, Bytom 1969

Wrę cza nie na gro dy Schwarz kopf; W. Ko sta nec ki i G. Stüttgen (pre zes Związ ku 
Der ma to lo gów Nie miec kich)
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60 zł
za dobę

dla lekarza Śląskiej

Izby Lekarskiej

80 zł
dla pozostałych

gości

możliwość wystawienia 

faktury na gabinet

Warszawa
ul. Sobieskieg o 102a
pokoje 2 i 3 osobowe

rezerwacje i opłaty
w Śląskiej Izbie

Lekarskiej 
w Katowicach

przy ul. Grażyńskiego 49a
tel. (32) 203 65 47/48
fax. (32) 352 06 38

pon., śr., 8.15-17.00
wt., czw., pt., 8.15-16.15 

Konto: 43 1020 2313 0000 
3102 0020 0246

 NZOZ Uzdrowisko – Ustroń zaprasza

w dniach 20-21 listopada 2010 roku
na Międzynarodowe Sympozjum Naukowe:

II ŚLĄSKIE MEDYCZNE SPOTKANIA UZDROWISKOWE
„Nowe oblicza medycyny uzdrowiskowej – prewencja i rehabilitacja”

więcej informacji na www.uzdrowisko-ustron.pl

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 27 sierpnia 2010 r. odeszła od nas w wieku 78 lat

śp. lek. med. Maria Skorus 
specjalista okulistyki i pediatrii

długoletni zastępca ordynatora Oddziału Okulistycznego
Szpitala Specjalistycznego w Tychach

Pogrążeni w głębokim smutku Mąż z rodziną

NEKROLOG

OGŁOSZENIA


