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Mi ja wła śnie trzy dzie sta rocz ni ca po wsta nia NSZZ „So li dar ność”. To czas ju bi le uszo wych uro czy sto -
ści, ale i re flek sji. Chy ba naj bar dziej skła nia my się do nich my, któ rzy w tym cza sie trud nych wy bo rów ży -
cio wej dro gi, zde cy do wa li śmy się sta nąć po stro nie wal ki o lep sze ju tro. My ślę nie tyl ko o po cząt kach „So -
li dar no ści”, ale i o la tach sta nu wo jen ne go, do cho dze nia do wol nej Pol ski. Ry zy ko wa li śmy wte dy – jed ni
ka rie ry za wo do we, in ni wol ność, a na wet ży cie. Nie chcę uży wać gór no lot nych słów, ale gdy by nie od wa -
ga i za an ga żo wa nie wie lu Ko le ża nek i Ko le gów, ina czej wy glą da ła by z pew no ścią na sza rze czy wi stość, re -
alia w ochro nie zdro wia, na sza za wo do wa sa mo rząd ność. My ślę, że po dob nie jak ja, ze wzru sze niem przy -
po mi na cie so bie na szą „Bi blię” z tam tych lat, Zbi gnie wa Her ber ta „Prze sła nie Pa na Co gi to”: „Bądź wier -
ny. Idź” … Prze glą dam wła śnie ko lej ny raz po stu la ty Po ro zu mień Gdań skich, Szcze ciń skich i tych na szych,
Ja strzęb skich, z ko pal ni „Ma ni fest Lip co wy”, pod pi sa nych trze cie go wrze śnia. Ma ło kto dziś pa mię ta, że
np. gór ni cy z Ma ni fe stu żą da li za kwa li fi ko wa nia py li cy ja ko cho ro by za wo do wej. Kto dziś wie, jak wie le z po -
stu la tów stocz niow ców do ty czy ło ochro ny zdro wia? Ca ły np. punkt 16 mó wił o „po pra wie niu wa run ków
pra cy Służ by Zdro wia”, a w je go roz wi nię ciu uzna no za nie zbęd ne pod wyż ki płac wszyst kich pra cow ni -
ków oraz pil ne przy go to wa nie pro gra mu rzą do we go dla po pra wie nia sta nu zdro wia spo łe czeń stwa. Stocz -
niow cy do ma ga li się też „uchro nie nia obiek tów służ by zdro wia przed dal szą de ka pi ta li za cją”, „pod nie sie -
nia norm na le ki na 1 le czo ne go w szpi ta lu”, „za pew nie nia peł ne go pra wa do dnia wol ne go po dy żu rach
le kar skich”, „za pew nie nia po 20 la tach pra cy w służ bie zdro wia urlo pu sze ścio ty go dnio we go”, „bez płat -
nych le ków dla pra cow ni ków służ by zdro wia”. Po stu la ty cze ka ją na no we ich od czy ta nie, nie trak to wa nie
ich tyl ko ja ko re lik tu prze szło ści.

O spe cja li za cjach pi sa łem już przed wa ka cja mi, ale to te mat, do któ re go czę sto bę dzie my wra cać. W koń -
cu sierp nia mi nął ter min zgła sza nia uwag do pro po no wa ne go przez Mi ni ster stwo Zdro wia pro jek tu no -
we go roz po rzą dze nia w spra wie spe cja li za cji le ka rzy i le ka rzy den ty stów. Jed na z pro po no wa nych zmian
stwa rza moż li wość, aby le ka rze od by wa ją cy szko le nie spe cja li za cyj ne na pod sta wie umo wy o pra cę, peł -
ni li dy żu ry w opar ciu o umo wę cy wil no praw ną. Pro po nu je się też m. in. róż ni co wać sy tu ację kan dy da tów
w po stę po wa niu kwa li fi ka cyj nym ze wzglę du na od po wied ni okres za trud nie nia w jed no st ce akre dy to wa -
nej. Za pi sy do ty czą ce dy żu rów wzbu dzi ły wąt pli wo ści sa mo rzą du le kar skie go, bo ist nie je nie bez pie czeń -
stwo „ob cho dze nia” prze pi sów usta wo wych oraz kształ to wa nia wy na gro dze nia le ka rzy od by wa ją cych szko -
le nie spe cja li za cyj ne za czas peł nie nia dy żu rów, w spo sób dla nich nie spra wie dli wy. Nie któ re z pro po zy -
cji przy ję li śmy z ko lei z za do wo le niem, bo wie lo krot nie sy gna li zo wa li śmy pro ble my z „po zy ski wa niem” kie -
row ni ków spe cja li za cji, a no we roz po rzą dze nie umoż li wia peł nie nie funk cji kie row ni ka spe cja li za cji rów -
nież w ra mach umo wy cy wil no praw nej. Zmia na ta po win na sta no wić do dat ko wy bo dziec do peł nie nia tej,
bar dzo od po wie dzial nej funk cji.

Na po cząt ku wrze śnia pod pi sa li śmy za po wia da ne wcze śniej po ro zu mie nie ze Ślą skim Uni wer sy te tem Me -
dycz nym, w za kre sie two rze nia opty mal nych wa run ków dla usta wicz ne go kształ ce nia po dy plo mo we go le ka -
rzy ŚIL. Nie ba wem wspól nie po wo ła my ośmio oso bo wy ze spół. Wśród czte rech przed sta wi cie li z na szej, sa -
mo rzą du stro ny, znaj dą się tak że re pre zen tan ci mło dej gru py le ka rzy. Dla Nich kształ ce nie po dy plo mo we to
szcze gól nie waż ne za gad nie nie, a dla nas ten głos, nie tyl ko w tej ma te rii, jest z ko lei bar dzo istot ny.

Na je sie ni cze ka ją nas wy bo ry sa mo rzą dowe do władz lo kal nych. Idea sa mo rząd no ści sta no wi ła pod -
sta wę po wo ła nia izb le kar skich, jest więc nam, le ka rzom, szcze gól nie bli ska. Ro zu miem też Ko le żan ki i Ko -
le gów, któ rzy zde cy du ją się kan dy do wać. Ma to szcze gól ne zna cze nie wo bec do ko ny wa nych i za po wia -
da nych zmian w or ga ni za cji ochro ny zdro wia. War to przy po mnieć, co przed la ty po sta no wi li śmy za pi sać
w Ko dek sie Ety ki Le kar skiej: Art. 59. „Le ka rze po win ni so li dar nie wspie rać dzia łal ność swe go sa mo rzą du,
któ re go za da niem jest za pew nie nie le ka rzom na leż nej po zy cji w spo łe czeń stwie” oraz Art. 61. „Le karz urzę -
du pań stwo we go, sa mo rzą do we go lub ja kiej kol wiek in sty tu cji pu blicz nej lub pry wat nej po wi nien rze tel nie
wy peł niać zo bo wią za nia za cią gnię te wo bec tych in sty tu cji; jed nak le karz nie po wi nien speł niać po le ceń pra -
co daw cy sprzecz nych z za sa da mi ety ki i de on to lo gii le kar skiej”.

Zna my plan fi nan so wy NFZ na 2011 rok, na no wym po dzia le środ ków nasz re gion stra ci. Wg da -
nych z po cząt ku lip ca, uwzględ nia jąc war tość świad czeń po nad li mi to wych, sza cu je się, że w ro ku 2011
nie do bór się gać bę dzie oko ło 500 mln zł. Sło wa „pie nię dzy na le cze nie bę dzie mniej” sły szy my cią gle.
Tym cza sem mi ja ją trzy la ta od expo se pre mie ra Tu ska i je go obiet nic. Pan pre mier przy znał wte dy w Sej -
mie, że stan ochro ny zdro wia jest ka ta stro fal ny, po wie dział m. in. „My ten sys tem na pra wi my, oszczę dza -
jąc lu dziom, pa cjen tom, le ka rzom, pie lę gniar kom słów, a gwa ran tu je my szyb kie de cy zje”. De cy zje za pa -
da ją, ja kie są – każ dy wi dzi.

Ja cek Ko za kie wicz

z mojego 
punktu 
widzenia…
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Artura Kościelnego

Sta no wi sko Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach
z dnia 21 lip ca 2010 r.

w spra wie: roz po rzą dze nia mi ni stra zdro wia z dnia 18 ma ja 2010 r. w spra wie prze ka -
zy wa nia izbom le kar skim środ ków fi nan so wych na po kry cie kosz tów czyn no ści wy ko na -

nych przez izby le kar skie

Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach sprze ci wia się prak ty ce prze ka zy wa nia izbom
le kar skim nie wy star cza ją cych środ ków fi nan so wych na wy ko ny wa nie za dań prze ję tych od ad mi ni -
stra cji pu blicz nej. Roz po rzą dze nie mi ni stra zdro wia z dnia 18 ma ja 2010 r. w spra wie prze ka zy -
wa nia izbom le kar skim środ ków fi nan so wych na po kry cie kosz tów czyn no ści wy ko na nych przez izby
le kar skie (Dz. U. Nr 94, poz. 611) jest ko lej nym przy kła dem le gi sla cji, któ ra w sfe rze fi nan so wej
pro wa dzi do po krzyw dze nia izb le kar skich. 

Trze ba pa mię tać, że izbom le kar skim po wie rzo no sze reg bar dzo istot nych za dań, któ rych wy -
ko ny wa nie le ży za rów no w in te re sie le ka rzy, jak i w in te re sie ogól no spo łecz nym.

Do po wie rzo nych izbom le kar skim za dań na le żą:
– przy zna wa nie pra wa wy ko ny wa nia za wo du le ka rza oraz uzna wa nie kwa li fi ka cji le ka rzy, bę dą cych

oby wa te la mi państw człon kow skich Unii Eu ro pej skiej,
– za wie sza nie i po zba wia nie pra wa wy ko ny wa nia za wo du oraz ogra ni cza nie w wy ko ny wa niu za wo -

du, pro wa dze nie po stę po wa nia w przed mio cie od po wie dzial no ści za wo do wej le ka rzy,
– pro wa dze nie po stę po wa nia w przed mio cie nie zdol no ści do wy ko ny wa nia za wo du le ka rza lub w przed -

mio cie nie do sta tecz ne go przy go to wa nia do wy ko ny wa nia za wo du
– pro wa dze nie re je strów le ka rzy, re je strów prak tyk le kar skich i re je strów pod mio tów pro wa dzą cych kształ -

ce nie po dy plo mo we le ka rzy i re je strów le ka rzy tym cza so wo i oka zjo nal nie wy ko nu ją cych za wód le ka rza;
Od lat izby le kar skie spraw nie i fa cho wo re ali zu ją za da nia prze ję te od ad mi ni stra cji pu blicz -

nej, od lat tak że – nie ste ty – otrzy my wa ne na ten cel środ ki z bu dże tu pań stwa są nie do sta tecz -
ne. Wpro wa dzo ne przez mi ni stra zdro wia roz po rzą dze nie utrwa la ten nie ko rzyst ny stan rze czy i w na -
szej oce nie na ru sza art. 115 ust. 3 usta wy o izbach le kar skich, któ ry na ka zu je, aby mi ni ster wy -
da jąc roz po rzą dze nie, uwzględ nił po no szo ne przez izby le kar skie kosz ty oraz po trze bę spraw ne -
go wy ko ny wa nia za dań prze ka za nych izbom le kar skim. 

Przy ję ty w roz po rzą dze niu mi ni stra zdro wia sys tem, w myśl któ re go izby le kar skie ma ją „ne go -
cjo wać” z mi ni strem zdro wia wy so kość środ ków ko niecz nych na wy ko na nie za da nia prze ję te go od ad -
mi ni stra cji pu blicz nej z gó ry za kła da, że wy pła ca na izbom le kar skim kwo ta nie po kry je rze czy wi stych
kosz tów po nie sio nych na wy ko na nie tych za dań. Po nad to zgod nie z § 3 ust. 3 roz po rzą dze nia mi -
ni stra zdro wia obo wią zek prze ka za nia środ ków fi nan so wych izbom le kar skim jest ogra ni czo ny do kwo -
ty prze zna czo nej na ten cel w bu dże cie pań stwa, bę dą cej w dys po zy cji mi ni stra zdro wia. W isto cie
więc o wy so ko ści środ ków, któ re otrzy ma ją izby le kar skie nie de cy du je wy so kość po nie sio nych przez
nie kosz tów, ale po li tycz na de cy zja o wy so ko ści bu dże tu Mi ni ster stwa Zdro wia.

Za rów no do tych cza so wa prak ty ka sto so wa na przez Mi ni ster stwo Zdro wia, jak i prze pi sy no -
we go roz po rzą dze nia mi ni stra zdro wia mo gą bu dzić nie po kój śro do wi ska le kar skie go. Do tych czas
po nad po ło wę kosz tów wy ko ny wa nia za dań prze ję tych od ad mi ni stra cji pu blicz nej izby le kar skie
zmu szo ne by ły po kry wać z fun du szy wła snych, po cho dzą cych ze skła dek człon kow skich. Wie le wska -
zu je na to, że no we roz po rzą dze nie nie zmie ni te go nie ko rzyst ne go bi lan su.

Li czy my, że nasz zde cy do wa ny głos w tej spra wie upo waż ni Na czel ną Ra dę Le kar ską do pod -
ję cia dzia łań dla prze rwa nia tych nie do pusz czal nych prak tyk. Na le ży dą żyć do te go, aby za pew -
nio na zo sta ła izbom le kar skim peł na re fun da cja rze czy wi stych kosz tów wy peł nia nych przez nie za -
dań ad mi ni stra cyj nych.



Pa dło wie le cie płych słów, jed nak mi mo od święt ne go cha rak te ru uro czy sto ści nie spo -
sób by ło unik nąć gorz kich re flek sji na te mat man ka men tów sys te mu kształ ce nia spe cja li stów
w na szym kra ju.

„To ro wać dro gi naj lep szym, wspie rać naj młod szych, nie za po mi nać o sza cun ku i po -
mo cy dla naj star szych” to ha sło pro gra mo we pre ze sa ORL Jac ka Ko za kie wi cza przy świe ca
wie lu dzia ła niom po dej mo wa nym przez wła dze sa mo rzą du le kar skie go VI ka den cji. Szcze -
gól nie wie le uwa gi Ślą ska Izba Le kar ska po świę ca pro ble mom, z ja ki mi bo ry ka ją się mło -
dzi le ka rze, wkra cza ją cy do pie ro na ścież kę swo jej ka rie ry za wo do wej. Pro wa dzo ne od kil -
ku mie się cy roz mo wy z wła dza mi uczel ni me dycz nych i prze wod ni czą cy mi le kar skich to -
wa rzystw na uko wych ma ją na ce lu wy pra co wa nie mo de lu kształ ce nia po dy plo mo we go i spe -
cja li stycz ne go bar dziej przy ja zne go le ka rzom, któ rzy chcą po sze rzać swo ją wie dzę czy zdo -
by wać no we umie jęt no ści za wo do we.

Nie za leż nie od dzia łań zmie rza ją cych do wpro wa dze nia zmian sys te mo wych w kształ -
ce niu le ka rzy, któ re mo gą przy nieść efek ty do pie ro w dłuż szej per spek ty wie cza so wej, Ślą -

ska Izba Le kar ska
w mia rę swo ich moż -
li wo ści sta ra się w róż -
nych for mach wspie -
rać kształ cą cych się
le ka rzy. Jed ną z ta kich
ini cja tyw by ło usta -
no wie nie przez ORL
na gro dy pie nięż nej
w wy so ko ści 1000 zł
dla le ka rzy i le ka rzy
den ty stów, któ rzy
po 4 mar ca br. uzy -
ska li ty tuł spe cja li sty
w dzie dzi nie pod sta -
wo wej.

Do dat ko wo, aby in te gro wać śro do wi sko
le kar skie i uła twić wza jem ne po zna nie się
przed sta wi cie lom róż nych spe cjal no ści

● UROCZYSTE SPOTKANIE LEKARZY, KTÓRZY W TYM ROKU UZYSKALI TYTUŁY SPECJALISTÓW

Słodko gorzki smak specjalizacji 

SPECJALIZACJE

Od lewej: G. Góral, N. Prudel, I. Krupka-Matuszczyk, 
J. Pietrzak-Wolny, W. Romaniuk 
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W spo tka niu z kie row ni ka mi spe cja li -
za cji i le ka rza mi, któ rzy w tym ro ku uzy -
ska li ty tuł spe cja li sty udział wzię li za pro -
sze ni go ście: 
prof. Wan da Ro ma niuk – pro rek tor ds. stu -
diów i stu den tów SUM i kon sul tant wo -
je wódz ki w dzie dzi nie oku li sty ki,
mgr Jo lan ta Pie trzak –Wol ny – za stęp ca dy -
rek to ra Wy dzia łu Nad zo ru i Kon tro li Ślą -
skie go Urzę du Wo je wódz kie go, 
prof. Ire na Krup ka-Ma tusz czyk – kon sul -
tant wo je wódz ki w dzie dzi nie psy chia trii
i prze wod ni czą ca Od dzia łu Ślą skie go
Pol skie go To wa rzy stwa Psy chia trycz ne go, 
dr n. med. Be ata Wie ruc ka-Mły nar czyk 
– kon sul tant wo je wódz ki w dzie dzi nie 
pe rio don to lo gii, 
prof. Ste fan Ba ron – kon sul tant wo je wódz -
ki w dzie dzi nie pro te ty ki sto ma to lo gicz nej, 
prof. Ja cek Sta rzew ski – kon sul tant wo je -
wódz ki w dzie dzi nie chi rur gii ogól nej, 
dr n. med. Ha li na Ksią żek-Bąk – prze wod -
ni czą ca Od dzia łu Ślą skie go Pol skie go
To wa rzy stwa Sto ma to lo gicz ne go, 
prof. Je rzy Arendt – prze wod ni czą cy
Od dzia łu Ślą skie go To wa rzy stwa Chi rur -
gów Pol skich.

Jo lan ta Wroń ska, kie row nik Od dzia łu d/s Kształ ce nia Po dy plo mo we go Pra cow ni ków w Ochro nie Zdro wia ŚUW:

Zgod nie z li stą mi ni stra zdro wia, w wo je wódz twie ślą skim ma my 509 jed no stek szko lą cych z 3877 miej sca mi szko le nio wym w dzie -
dzi nach pod sta wo wych. Na to miast w dzie dzi nach szcze gó ło wych – 87 jed no stek z 448 miej sca mi szko le nio wy mi.

Mi mo za pew nio nych przez Mi ni ster stwo Zdro wia miejsc szko le nio wych, jak rów nież in for ma cji na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa
i Ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie go, w ostat nim po stę po wa niu le ka rze nie wy bra li spe cja li za cji w na stę pu ją cych kie run kach: chi rur gia 
klat ki pier sio wej, cho ro by za kaź ne, me dy cy na są do wa, pa to mor fo lo gia, trans fu zjo lo gia kli nicz na, far ma ko lo gia kli nicz na, on ko lo gia 
i he ma to lo gia dzie cię ca.

Naj więk szym za in te re so wa niem cie szą się kie run ki: kar dio lo gia, der ma to lo gia i we ne ro lo gia, cho ro by we wnętrz ne, po łoż nic two 
i gi ne ko lo gia, pe dia tria, chi rur gia na czy nio wa, dia be to lo gia, en do kry no lo gia, ga stro en te ro lo gia, ne fro lo gia, aler go lo gia, im mu no lo gia 
kli nicz na, chi rur gia szczę ko wo -twa rzo wa, chi rur gia sto ma to lo gicz na, or to don cja, pro te ty ka sto ma to lo gicz na, sto ma to lo gia za cho waw -
cza z en do don cją.

W wo je wódz twie ślą skim brak jest jed no stek upraw nio nych do pro wa dze nia spe cja li za cji w na stę pu ją cych dzie dzi nach: 
au dio lo gia i fo nia tria, dia gno sty ka la bo ra to ryj na, epi de mio lo gia, me dy cy na trans por tu, neu ro pa to lo gia, sek su olo gia.

Obec nie nie ma wol nych miejsc szko le nio wych w jed nost kach upraw nio nych do pro wa dze nia spe cja li za cji w dzie dzi nach: chi rur gia
pla stycz na, chi rur gia szczę ko wo -twa rzo wa, ge ne ty ka kli nicz na, pe rio don to lo gia, aler go lo gia, chi rur gia on ko lo gicz na, im mu no lo gia 
kli nicz na, tok sy ko lo gia kli nicz na, uro lo gia dzie cię ca. (oprac. GO)
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SPECJALIZACJE

me dycz nych,
a przede
wszyst kim, by
uho no ro wać
kie row ni ków
spe cja l i  za cj i
oraz le ka rzy,
któ rzy w da -
nym ro ku zda li
eg za mi ny spe -
c ja  l i  za  cy j  ne
zde cy do wa no,
że w „Do mu
Le ka rza” bę dą
od by wać się
uro czy ste spo -
tka nia z ich
udzia łem. 

Pierw sza ta ka uro czy stość mia ła miej sce 30 czerw ca i wzię li w niej udział le ka rze na -
stę pu ją cych spe cjal no ści: chi rur gii ogól nej, cho rób we wnętrz nych, der ma to lo gii i we ne ro -
lo gii, neu ro lo gii, oku li sty ki, oto ry no la ryn go lo gii, psy chia trii, chi rur gii sto ma to lo gicz nej, pe -
rio don to lo gii, pro te ty ki sto ma to lo gicz nej oraz sto ma to lo gii za cho waw czej z en do don cją.

W mi łej at mos fe rze uświet nio nej wy stę -
pem dr Nor ber ta Pru dla, któ ry na for te pia -
nie za grał wią zan kę ma zur ków Fry de ry ka
Cho pi na, kil ku dzie się ciu spe cja li stów i opie -
ku ją cych się ni mi kie row ni ków spe cja li za cji
przy ję ło gra tu la cje od pre ze sa Jac ka Ko za -
kie wi cza, zło żo ne w imie niu wła snym oraz
ca łe go śro do wi ska le kar skie go.

Do ży czeń i gra tu la cji do łą czy li się tak -
że za pro sze ni go ście. Pa dło wie le cie płych
słów, jed nak mi mo od święt ne go cha rak te ru
uro czy sto ści nie spo sób by ło unik nąć gorz -
kich re flek sji na te mat man ka men tów sys te -
mu kształ ce nia spe cja li stów w na szym kra ju.

Szcze gól nie du żo uwa gi po świę co no
pro ble mo wi nie do stat ku le ka rzy chęt nych
do peł nie nia funk cji kie row ni ka spe cja li za cji.
Dok tor Ha li na Ksią żek-Bąk kie row nik spe -
cja li za cji 58 le ka rzy, czy pro fe sor Ire na Krup -
ka-Ma tusz czyk, któ ra po mo gła wy kształ -
cić 48 spe cja li stów, to chwa leb ne wy jąt ki,
na tle da ją cej się za uwa żyć w ostat nim okre -
sie nie chę ci spe cja li stów do dzie le nia się swo -
ją wie dzą i opie ki nad młod szym, nie do świad -
czo nym jesz cze po ko le niem. 

Po pra wie sy tu acji, gdy zda rza się, że
mło dzi le ka rze nie mo gą pod no sić swo ich
kwa li fi ka cji, bo nie ma kto prze pro wa dzić ich
przez ścież kę spe cja li za cji na pew no nie
sprzy ja fakt, że za tak od po wie dzial ną funk -
cję na kła da ją ca na kie row ni ka wie le do dat -
ko wych obo wiąz ków nie prze wi dzia no żad -
ne go wy na gro dze nia. 

Pro fe sor Wan da Ro ma niuk – pro rek tor
SUM za uwa ży ła: „Wszy scy wie my, jak trud -
na jest dro ga do uzy ska nia spe cja li za cji. Naj -
więk szy wy si łek po no szą sa mi le ka rze, ale nie -
ma ła też za słu ga le ży po stro nie na uczy cie li
i kie row ni ków spe cja li za cji, któ rzy wy ko nu -
ją swo ją pra cę bez żad nej gra ty fi ka cji. Cie -
szy nas chęć współ pra cy ORL i pa na pre ze -
sa dr n. med. Jac ka Ko za kie wi cza ze Ślą skim
Uni wer sy te tem Me dycz nym. Je stem prze ko -
na na, że dzię ki wspól nym wy sił kom uda się
upro ścić obo wią zu ją ce pro ce du ry i tym sa -
mym uła twić zdo by wa nie spe cja li za cji.”

Anna Zadora-Świderek

Prezes ŚIL Jacek Kozakiewicz gratuluje nowym specjalistom
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W wo je wódz twie ślą skim obec nie
spe cja li zu je się 2 527 le ka rzy:
2180 – w dzie dzi nach pod sta wo wych,
347 – w dzie dzi nach szcze gó ło wych.
W try bie re zy denc kim spe cja li za cję od by -
wa 1104 le ka rzy. (J.W.)

„Skła dam Pań stwu ser decz ne
wy ra zy po dzię ko wa nia za za an ga -
żo wa nie i trud po nie sio ny w kie ro -
wa niu kształ ce niem spe cja li za cyj -
nym le ka rzy.

Wie lo let nie peł nie nie tej nie zwy -
kle istot nej funk cji w kształ ce niu za -
wo do wym za słu gu je na wdzięcz ność
i sza cu nek Ko le ża nek i Ko le gów Le -
ka rzy.

Go to wość do prze ka zy wa nia
Współ pra cow ni kom swo jej wie dzy
i do świad czeń za wo do wych jest
wy ra zem wła ści we go wy peł nia nia
na szych za sad, za pi sa nych w Ko -
dek sie Ety ki Le kar skiej.

Ży czę Pań stwu wie lu ra do ści
i suk ce sów w ży ciu za wo do wy mi
oso bi stym.”

„Skła dam Pań stwu ser decz ne
gra tu la cje w związ ku z uzy ska niem
ty tu łu spe cja li sty. Pro szę przy jąć 
wy ra zy uzna nia za po nie sio ny trud
i za an ga żo wa nie w dro dze do
osią gnię cia tak waż ne go ce lu za wo -
do we go.

Ży czę Pań stwu wie lu suk ce sów
oraz sa tys fak cji z re ali za cji wszyst -
kich przy ję tych zo bo wią zań, a tak -
że z prze ka zy wa nia zdo by tej wie dzy
i do świad cze nia.

Ufam, że dzię ki wy ko ny wa niu za -
wo du le ka rza w wy bra nej przez
sie bie spe cjal no ści, po myśl nie zre -
ali zu ją Pań stwo swo je pla ny. 

Je stem prze ko na ny, że nie brak -
nie tak że chwil ra do ści i wy tchnie -
nia w ży ciu oso bi stym.”

W dwóch ostat nich po stę po wa niach kwa li fi ka cyj nych dla le ka rzy, le ka rzy den ty stów,
któ re od by ły się w ter mi nach od 1.10.2009 do 31.10.2009 oraz od 1.03.2010
do 31.03.2010 r. wnio ski o roz po czę cie spe cja li za cji zło ży ło 913 le ka rzy – 694 wnio -
sko daw ców w dzie dzi nach pod sta wo wych, a 219 w dzie dzi nach szcze gó ło wych. Do od -
by wa nia spe cja li za cji za kwa li fi ko wa ło się 632 le ka rzy, tj 70% w sto sun ku do licz by zło -
żo nych wnio sków. (JW.)
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An na Za do ra-Świ de rek: Czy pa mię ta Pa ni pierw sze go le ka rza, któ re go spe cja li za cję Pa ni
pro wa dzi ła?
Ha li na Ksią żek-Bąk: Nie ste ty nie, to mu siał być ktoś, kto spe cja li zo wał się w sto ma to lo gii
za cho waw czej, ale to by ło kil ka dzie siąt lat te mu. Na to miast z cho rób przy zę bia pierw szy
był dok tor Krzysz tof Łę ski z Czę sto cho wy, dzia ło się to gdzieś w po ło wie lat osiem dzie -
sią tych. 

A.Z.-Ś.: Jak wie lu den ty stom po mo gła Pa ni od te go cza su zdo być spe cja li za cję?
H.K.-B.: Szko li łam spe cja li stów w za kre sie dru gie go stop nia sto ma to lo gii za cho waw czej,
sta re go sys te mu, obec nie jest to sto ma to lo gia za cho waw cza z en do don cją oraz z pe rio -
don to lo gii – tych ostat nich znacz nie wię cej. W su mie do tej po ry osób z dru gim stop niem
spe cja li za cji by ło 58, z te go bli sko po ło wa to pa ra don to lo dzy.

A.Z.-Ś.: Ta ogrom na licz ba ro bi wra że nie. Jest ono tym więk sze, że ak tu al nie na te re nie
ślą skiej izby jest za re je stro wa nych 30 le ka rzy pa ra don to lo gów!
H.K.-B.: Wszyst ko przez to, że to jest sto sun ko wo no wa spe cja li za cja. W ogó le spe cja li -
za cje ze sto ma to lo gii by ły po raz pierw szy wpro wa dzo ne do pie ro w 1976 ro ku. Na po -
cząt ku część osób po pro stu do sta wa ła ty tuł spe cja li sty za od po wied ni staż pra cy, część
osób zda wa ła eg za min nie od by wa jąc sta żu. Do pie ro póź niej wszedł ten wła ści wy rytm od -
by wa nia szko leń i eg za mi nów. Ja ko pierw sza tę spe cja li za cję na Ślą sku zro bi ła dr He le na
Chru ście lo wa, ja by łam dru gą oso bą. W związ ku z tym ca ły nasz per so nel kli nicz ny oraz
wszyst kie oso by z Biel ska, Opo la i Czę sto cho wy spe cja li zo wa ły się u nas w By to miu, 

a po nie waż to bar dzo cie ka wa i in ter dy scy -
pli nar na spe cja li za cja, więc by ło wie lu chęt -
nych. Moż na po wie dzieć, że więk szość
pa ra don to lo gów uzy ska ła spe cja li za cję w na -
szej uczel ni. Sto ma to lo gia kra jów wy so ko
roz wi nię tych osią ga ła swój po ziom stop nio -
wo. W Pol sce na stą pił gwał tow ny prze łom
w la tach 80-tych i w sto sun ko wo krót kim cza -
sie sto ma to lo gia mu sia ła do go nić po ziom na -
szych ko le gów z za cho du. By ło to moż li we
dzię ki du żej mo bi li za cji śro do wi ska sto ma -
to lo gów.

A.Z.-Ś.: Czy kształ cąc tak wie lu spe cja li stów,
moż na po świe cić każ de mu z nich od po wied -
nio du żo uwa gi?
H.K.-B.: Spe cja li za cja trwa trzy la ta. Naj pierw
jest teo ria, za bie gi ope ra cyj ne i na koń cu eg -
za mi ny. Śred nio by łam kie row ni kiem jed no -
cze śnie dla czte rech, pię ciu le ka rzy na róż -
nych stop niach za awan so wa nia szko le nia. Le -
ka rze den ty ści ro biąc spe cja li za cję uczest -
ni czą w wy kła dach, pre lek cjach, opra co wy -
wu ją kon kret ne za gad nie nie, pi szą pra ce koń -
co we. Każ dy po trze bu je po mo cy w in nym za -
kre sie i to się da po łą czyć. Przed sa mym eg -
za mi nem pro wa dzę in ten syw ne kon sul ta cje
pra cu ję wte dy z jed ną, gó ra dwie ma oso ba -
mi. Ile to by ło wie czo rów prze sie dzia nych
nad py ta nia mi i for mu ło wa niem od po wie dzi!
W sto sun ku do pra cow ni ków aka de mic kich
jest o ty le ła twiej, że oni umie ją „sprze dać”
swo je wia do mo ści i od po wied nio kon stru -
ować wy po wie dzi. Na to miast oso by spo za
kli ni ki trze ba cza sem jesz cze przy uczyć
do try bu i tak ty ki udzie la nia od po wie dzi.

A.Z.-Ś.: Co Pa ni zda niem sta no wi naj więk -
szą trud ność dla le ka rzy w trak cie szko le nia
spe cja li za cyj ne go?
H.K.-B.: Obec nie pro ble mem czę sto by wa
sa mo roz po czę cie szko le nia mi mo przy zna -
nia miej sca spe cja li za cyj ne go, bo spe cja li za -
cja wy ma ga pra cy w sys te mie 7 go dzin i 35
min dzien nie, czy li w ra mach za trud nie nia
na peł nym eta cie. Oso by pra cu ją ce gdzieś
do dat ko wo, czę sto mu szą z te go do cho du
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„Dawniej życie nie stawiało tak wielu wyzwań”
czyli coraz trudniej zostać specjalistą
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i jesz cze po sze rzyć o rze czy no we oraz po now nie zwe ry fi ko wać swo ją wie dzę. Ta ki sys -
tem był by też bar dziej po wszech ny. Daw niej spe cja li za cję I stop nia ro bi ło w gra ni cach 70 – 80
pro cent ab sol wen tów stu diów, a te raz mo że z 10 osób na ro ku, gdzie jest 90 stu den tów.
W do dat ku nie mo ty wu je się le ka rzy do po sze rza nia swo jej wie dzy. Do stęp ność spe cja li -
za cji jest te raz o wie le mniej sza niż w prze szło ści. Usta wa o obo wiąz ku szko le nia nie osią -
gnę ła swo je go ce lu, gdyż za bra kło umo co wań praw nych do roz li cze nia zdo by tych punk -
tów edu ka cyj nych. Ko niecz ność cią głej na uki w na szym za wo dzie po win na być w pew nym
sen sie wy mu szo na.

A.Z.-Ś.: Z te go co Pa ni mó wi wy ni ka, że kie dyś po wszech ność wie dzy spe cja li stycz nej wśród
le ka rzy sto ma to lo gów by ła więk sza.
H.K.-B.: W pew nym sen sie tak. Na pew no by ło szer sze spoj rze nie na pa cjen ta, bar dziej ca -
ło ścio we. Te raz jest ta ka ten den cja bar dziej den ty stycz na, niż sto ma to lo gicz na, czy li kon -
cen tra cja na kon kret nym zę bie, na kon kret nym miej scu, a nie na ca łej ja mie ust nej pa cjen -
ta. Pa ra fra zu jąc moż na po wie dzieć, że hi sto rię cho ro by pa cjen ta cza sem przy po mi na ją kwit -
ki z ka sy fi skal nej.

A.Z.-Ś.: Bę dąc od ty lu lat kie row ni kiem spe cja li za cji, co jest Pa ni zda niem naj więk szym mi -
nu sem tej funk cji?
H.K.-B.: Kwe stia pro wa dze nia czę ści ad mi ni stra cyj nej spe cja li za cji, bo jest sza le nie roz bu -
do wa na. Dla mnie i dla mo jej jed nost ki pro wa dze nie ca łej do ku men ta cji to du żo do dat ko -
wej pra cy. Po nad to ko re spon den cja, wy sył ka umów itp., wszyst ko li sta mi po le co ny mi, nie
są to rze czy ta nie, a jak wie my sys tem spe cja li za cji w Pol sce jest bez fi nan so wy (po za re zy -
den tu rą). To, że kie row nik nie do sta je wy na gro dze nia i mo że li czyć tyl ko na wdzięcz ność
oso by, któ ra zda je to jed no, ale że jed nost ka, któ ra pro wa dzi szko le nie ma do dat ko we kosz -
ty, któ re nie są jej w żad ne spo sób zwra ca ne – to już ku rio zum. Na przy kład my je ste śmy
w struk tu rze spół ki i ja tyl ko cze kam, kie dy pre zes, któ re go mam nad so bą, za py ta, cze -
mu tak wie le rze czy ro bi my nie ty le za dar mo, co wręcz na wła sny koszt. W do dat ku ostat -
nio po ja wi ły się też pew ne trud no ści z fi nan so wa niem bar dzo dro gich za bie gów, któ re są
obo wiąz ko we do wy ko na nia w ra mach spe cja li za cji np. le cze nie w znie czu le niu ogól nym.
NFZ ich nie fi nan su je i nie po tra fi my za gwa ran to wać ich prze pro wa dze nia wszyst kim, któ -
rzy się chcą spe cja li zo wać.

A.Z.-Ś.: To co ma zro bić le karz, któ ry w ra mach spe cja li za cji mu si prze ćwi czyć ta kie zabie gi?
H.K.-B.: Na szczę ście te oso by, któ re te raz zda ją spe cja li za cję ze sto ma to lo gii dzie cię cej
jesz cze mia ły moż li wość uczest ni cze nia w nich, ale co bę dzie z na stęp ny mi, nie wia do mo.

A.Z.-Ś.: Ten brak ja kie go kol wiek wy na gro dze nia, czy cho ciaż by zwro tu kosz tów pro wa dze -
nia spe cja li za cji chy ba znie chę ca do po dej mo wa nia te go obo wiąz ku?
H.K.-B.: Po wo lut ku zwięk sza my licz bę ośrod ków pro wa dzą cych spe cja li za cję, ale nie ma
du że go za in te re so wa nia. Ga bi ne ty w więk szo ści są sa mo fi nan su ją ce się, więc na sta wio ne
na zysk i ma ło jest chęt nych na te go ty pu do dat ko wą pra cę. W do dat ku kry te ria akre dy ta -
cji są do syć ostre, np. że by móc pro wa dzić pod opiecz ne go, mu si to być ga bi net, co naj -
mniej dwu fo te lo wy, a to te raz rzad kość.

A.Z.-Ś.: Nie ma miejsc spe cja li za cyj nych, to nie bę dzie spe cja li stów…
H.K.-B.: Fak tem jest, że tych miejsc jest bar dzo nie wie le, po dob nie jak spe cja li stów. Na przy -
kład ma ło jest or to don tów, a wśród tych, któ rzy są, naj licz niej szą gru pa wie ko wą sta no wią
oso by w prze dzia le 40 – 60 lat. Wie lu z nich śmie je się jesz cze, że po cho dzi z tzw. „ła -
pan ki or to dontcz nej”, bo to by ła kie dyś spe cja li za cja bar dzo nie chęt nie upra wia na. Obec -
nie w ca łym wo je wódz twie jest je de na ście miejsc dla chęt nych na zdo by cie tej spe cja li za -
cji: jed no w Biel sku, jed no w Czę sto cho wie, a po zo sta łych dzie więć u nas. Ale na wet ta licz -
ba mo że wkrót ce jesz cze się zmniej szyć, bo z na sze go ośrod ka od cho dzą le ka rze ta cy jak
pan dr Mi chał Tar naw ski, wspa nia ły le karz i do sko na ły wy kła dow ca, a oso by, któ re są wie -
lo let ni mi pra cow ni ka mi uczel ni nie mo gą do stać się na tę spe cja li za cję. W prak ty ce gro zi

zre zy gno wać. Spe cja li zu ją się naj czę ściej
mło dzi le ka rze, na do rob ku, któ rzy za kła -
da ją ro dzi ny, więc pro ble my fi nan so we by -
wa ją dla nich nie do prze zwy cię że nia. Spo -
tka łam się z ta ki mi przy pad ka mi, gdy ktoś kto
do stał miej sce w to ku szko le nia spe cja li za -
cyj ne go, mu siał z nie go zre zy gno wać, wła -
śnie z przy czyn ma te rial nych. Roz go ry cze -
nie mło dych lu dzi bu dzi też pa ra dok sal ny
sys tem wy na gro dzeń. Nie po win no tak być,
że oso ba pro wa dzo na do spe cja li za cji w ra -
mach re zy den tu ry do sta je 3600 zł., a oso -
ba pra cu ją ca w kli ni ce ja ko asy stent, pro wa -
dzą ca ćwi cze nia ze stu den ta mi, ro bią ca
dok to rat i spe cja li za cję ma brut -
to 2100 zł – to fru stru ją ce. Je śli cho dzi
o sam tok kształ ce nia to po wo dem pro ble -
mów by wa spo sób prze pro wa dza nia eg za -
mi nu spe cja li za cyj ne go. Obec nie jest to naj -
czę ściej eg za min dwu stop nio wy, skła da ją cy
się z czę ści prak tycz nej i ust nej. Je że li jed -
nak wię cej niż 10 osób w ska li kra ju zda je
z da nej spe cja li za cji, to po eg za mi nie prak -
tycz nym jest jesz cze do zda nia test. Cza sa -
mi oso by, któ re ma ją do bry kon takt z pa cjen -
tem i po tra fią po stę po wać praw dzi wie
„po le kar sku” nie do cho dzą do spe cja li za -
cji, bo nie ma ją umie jęt no ści pi sa nia te stu.
Uwa żam, że nie tę dy dro ga w spraw dza niu
umie jęt no ści przy szłych spe cja li stów. Eg za -
min ust ny po wi nien być naj waż niej szy, bo
dzię ki nie mu moż na zro zu mieć spo sób
my śle nia i dia gno zo wa nia le ka rza, a tak że
spraw dzić czy ma w so bie rzecz nie zwy kle
istot ną, czy li po wo ła nie do za wo du.

A.Z.-Ś.: Przez la ta sys tem kształ ce nia spe -
cja li stów bar dzo się zmie nił. Jak Pa ni oce -
nia je go ak tu al ną for mę?
H.K.-B.: Je śli cho dzi o sto ma to lo gię, to
w pew nym sen sie o wie le wię cej po zy ty wów
by ło w sys te mie dwu stop nio wym. Nie zna -
czy to, że ko niecz nie po win ni śmy do te go
wró cić, ale po pie ram, to co pre fe ru je Za rząd
Głów ny PTS, że by wpro wa dzić tzw. sto ma -
to lo gię ro dzin ną w ra mach któ rej świad czy -
ło by się pe wien po ziom usług nie wy so ce spe -
cja li stycz nych i do pie ro na tej ba zie pew na
gru pa le ka rzy zdo by wa ła by umie jęt no ści
wy so ko spe cja li stycz ne. Ta ka zmia na bę dzie
jesz cze bar dziej wska za na w mo men cie, gdy
zo sta nie znie sio ny staż po dy plo mo wy. Nie -
zbęd ne jest, że by sto ma to log po zdo by ciu
ol brzy mie go ba ga żu wie dzy teo re tycz nej,
mógł ją za sto so wać w prak ty ce, od świe żyć
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to tym, że nie bę dzie miał kto uczyć. W do dat ku mi mo, że na or to don cję mo że do stać się
tyl ko ktoś, kto ma naj lep szy wy nik LEP -u w Pol sce, to i tak wie lu le ka rzy nie zda je eg za mi -
nu koń co we go. Jest tak trud ny, że na wet oso by bar dzo do brze uczą ce się i po na praw dę
do brym szko le niu, dwu krot nie nie prze cho dzą si ta eg za mi na cyj ne go, po dob nie jak oso by
bę dą ce na uczy cie la mi aka de mic ki mi, zna ne mi oso bi ście. Ja sa dzę, że in dy wi du al ne usta -
wie nie kry te riów tej spe cja li za cji na szcze blu eg za mi nu po win no ulec zmia nie.

A.Z.-Ś.: Uwa ża Pa ni, że eg za mi na cyj ne si to jest zbyt gę ste?
H.K.-B.: Wy ma ga nia ko niecz ne do zda nia eg za mi nu są sza le nie wy śru bo wa ne. Za sta na wiam
się czy np. w przy pad ku or to don cji nie by ło by wła ściw sze roz bi cie spe cja li za cji na dwa 

eta py. Więk szość pa cjen tów – dzie ci do 12
ro ku ży cia i tak wy ma ga tyl ko pod sta wo we -
go le cze nia apa ra ta mi ru cho my mi, a tyl ko nie -
licz ne przy pad ki wy ma ga ją od le ka rza wy so -
ko spe cja li stycz nych umie jęt no ści.

A.Z.-Ś.: Pa ni dok tor by ła kie row ni kiem bar -
dzo wie lu spe cja li stów. To ewe ne ment, gdy
sły szy się, jak trud no jest prze ko nać le ka rzy
do ob ję cia tej od po wie dzial nej funk cji.
H.K.-B.: Oba wiam się, że to się ne ga tyw nie
od bi je na na stęp nych po ko le niach. Niedawno
zda rzy ło mi się, że oso ba pro szo na o ob -
ję cie kie row nic twa spe cja li za cji od mó wi ła.
Ale nie moż na się dzi wić, bo mło de po ko -
le nie ma już in ny spo sób my śle nia, każ dy ma
ro dzi nę, dom, do dat ko we za ję cia. Mnie za -
wsze przy jem ność spra wia ło na ucza nie
i tłu ma cze nie. Na le ża łam do gru py na uczy -
cie li, któ rzy bar dzo lu bią to, co ro bią,
choć praw dą jest, że daw niej ży cie nie sta -
wia ło tak wie lu wy zwań, w tym rów nież ma -
te rial nych. Bę dąc pra cow ni ka mi uczel ni nie
mie li śmy ga bi ne tów pry wat nych, więc ca łe
na sze ży cie kon cen tro wa ło się wo kół uczel -
ni, stu den tów i le ka rzy, któ rzy chcie li się spe -
cja li zo wać. Uryn ko wie nie sto ma to lo gii spo -
wo do wa ło zmia nę mo ty wów dzia ła nia, wie -
lu świet nych le ka rzy ubie ga się o atrak cyj -
ną spe cja li za cje, a po tem nie ma cza su ani
chę ci do dzie le nia się swo ją wie dzą. Uryn -
ko wie nie oprócz bla sków ma rów nież swo -
je ciem ne stro ny.  

dr n. med. Ha li na Ksią żek-Bąk, 
spe cja li sta dru gie go stop nia w dzie dzi nie sto ma to lo gii 
za cho waw czej i pe rio don to lo gii.

Uro dzi ła się w 1949 ro ku w So snow cu. W 1972 ro ku
ukoń czy ła wy dział le kar sko – den ty stycz ny Ślą skiej Aka de -
mii Me dycz nej, a sześć lat póź niej obro ni ła pra cę dok tor ską
pt.: „Oce na sta nu ja my ust nej u wy ta pia czy Hu ty „Ła bę dy”.

Przez 32 la ta pra co wa ła w Ka te drze i Za kła dzie Sto ma -
to lo gii Za cho waw czej i Cho rób Przy zę bia Ślą skiej Aka de mii
Me dycz nej w Za brzu. Obec nie jest dy rek to rem
NZOZ- u, Aka de mic kie Cen trum Sto ma to lo gii i Me dy cy ny

Spe cja li stycz nej Sp. z o.o. w By to miu.
Od 2002 roku peł ni funk cje pre ze sa ślą skie go Od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Sto -

ma to lo gicz ne go, za sia da tak że w są dzie ko le żeń skim Za rzą du Głów ne go PTS.
Jest współ au tor ką 53 pu bli ka cji na uko wych, a tak że licz nych wy stą pień na zjaz dach

i kon gre sach, or ga ni zo wa nych za rów no w kra ju, jak i za gra ni cą. Pod jej kie run kiem 58
le ka rzy zdo by ło spe cja li za cje ze sto ma to lo gii za cho waw czej oraz z pe rio don to lo gii.

Zo sta ła od zna czo na przez Pol skie To wa rzy stwo Sto ma to lo gicz ne srebr ną i zło tą od -
zna ką ho no ro wą oraz wy róż nio na god no ścią „Be ne Me ri tum”.

Dr n. med. Halina 
Książek-Bąk

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów informuje, 
iż telefon zaufania „IPI” (informacje-porady-interwencje) jest czynny ponownie 

w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 1400 do 1500

pod numerem tel. (32) 203 65 47/48

Irena Utrata

przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów

OGŁOSZENIA

Ab sol wen ci  Wy dzia łu Le kar skie go Gdań skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go
(w la tach 1965-1971). Mi ja 40 lat od ukoń cze nia stu diów. 

VI Zjazd KO LE ŻEŃ SKI w dniach 27 – 29 maja 2011 roku
do Kli ni ki SPA  – Me dy cy na Na tu ral na, Re kre acja i Re ha bi li ta cja 

Koszt noc le gu 1 oso by – 90 zł (ze śnia da niem) – 1 do ba 
Do kład ne in for ma cje:

sta ro ści na ro ku Han na Lu bow ska-Pio trow ska, ul. Wiej ska 3/1, 14-500 Bra nie wo, woj. warm. ma zur skie
te l.: (55) 243 21 42; 603 406 934; 502 038 786

e-ma il: han pio@pocz ta.fm 
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PREZES ORL W KATOWICACH DR N. MED. JACEK KOZAKIEWICZ ORAZ REDAKCJA „PRO MEDICO”
GRATULUJĄ WSZYSTKIM LEKARZOM, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY:

SPECJALIZACJE

Aler go lo gia
Ali cja Grzan ka
An na Ma daj
Jo an na Or licz -Wi daw ska

Ane ste zjo lo gia i in ten syw na te ra pia 
Grze gorz Drozd
Mi chał Dy do
An drzej Gry boś
To masz Kar ku ze wicz
Cy prian Kie lar
Grze gorz Klu czew ski
Alek san dra Kret
Kry sty na Ku bic ka
Bog dan No wiń ski
Pa weł Paj da
Ar tur Paw łow ski
Woj ciech Ru daw ski
Ka ri na Sme rin
Ka ta rzy na So pot nic ka -Gu mien ny
Ane ta Strzęp ka
Ja cek Szczu pi der
To masz Ści bich
Edy ta Wa rze cha
Krzysz tof We ncel
To masz Wy pych

An gio lo gia 
Ar ka diusz Ko cot
Krzysz tof Len kie wicz

Au dio lo gia i fo nia tria 
An na Snar ska -Ra dzie jew ska

Bal ne olo gia i me dy cy na fi zy kal na 
Ma riusz Ku la wik

Chi rur gia na czy nio wa 
Ma ciej Wie wió ra

Chi rur gia ogól na 
Jo an na Ba du ra
Mał go rza ta Broż -Pusz
To masz Cier niak

Piotr Lo ska
Ar tur Ploch
Ar ka diusz Sy gu da
An drzej Tar now ski
Ma ria Tur ska -d'Ami co
Ma ciej Wi glusz

Chirurgia on ko lo gicz na
Da riusz Wa ni czek

Chi rur gia sto ma to lo gicz na 
Jo an na Bra wań ska -Go łuch
Grze gorz Da wiec

Cho ro by płuc 
Ra fał Ga gat
Ma ciej Taż bi rek

Cho ro by we wnętrz ne 
Mar cin Ba rań ski
Ar ka diusz Bro dow ski
Be ata Bu gaj ska
To masz Ca ba
Ka ta rzy na Dą brow ska
Se ba stian Dwo ro wy
Ane ta Fran czak
Ka ta rzy na Ge wald
An na Gra biec
Pa weł Kaj fosz
Edy ta Ko ba
An na Ko ściarz -Grze siok
Mi rel la Kraw czyk
Ka ta rzy na Krze low ska -Oleś
Alek san dra Krzy żow ska
Re na ta Ma tu sik -Skal ska
Ali cja No wa kow ska -Ko pe ra
Syl wia Szpak -Ulczok
Mo ni ka Szulc
Ma rek Szy mi czek
Ma ja Twar dosz
Mag da le na Żak -Le nart

Der ma to lo gia i we ne ro lo gia 
San ta Va na ga -Bes ser

Dia be to lo gia 
Alek san dra Szym bor ska -Ka ja nek
Grze gorz Wol nia czyk

En do kry no lo gia 
Wła dy sław Ga weł
Jo lan ta Kra jew ska
Ro bert Kry siak
Ge ria tria Edy ta Fa ty ga

Hi per ten sjo lo gia 
Mag da le na Pa jąk -Mon ta gny
An drzej Steć
Bar ba ra Szcze pań ska -Kosz man
Ma rek Wie czo rek
An na Wy ga now ska

Kar dio chi rur gia 
Piotr Du raj
Ra do sław Go coł
Da mian Hu dziak

Kar dio lo gia 
Ma riusz Dra bik
Bo że na Lesz czyń ska -Bo lew ska
To masz Pitsch
Pa try cja Prusz kow ska -Skrzep
Prze my sław Wil czew ski
Mar cin Wil ko szyń ski
Mi chał Za kli czyń ski

Me dy cy na pa lia tyw na 
Ro man Kuź nie wicz

Me dy cy na pra cy 
Mag da le na Klim czak
Ja nusz Olek
An na Pysz

Me dy cy na ra tun ko wa 
Be ata Cze szej ko -So chac ka
Piotr Drozd
Do ro ta Paw lę czyk -Gasz
Ewa Wró blew ska -Ku ba la



Me dy cy na ro dzin na 
Ane ta Bu ga ła -Opieł ka
Be ni ta Hut nik
Ra fał Krucz kow ski
Aga ta Kwiat kow ska -Lek stan
Jo an na Strzel czyk
Man fred Że law ski

Me dy cy na spor to wa 
Piotr Koń cza kow ski

Ne fro lo gia 
Ja ro sław Cie pał
Krzysz tof Czech
Be ata Czer wień ska
Mag da le na Sier ka -Ka sprzak
Ma rio la Sła wek
To masz Wró blew ski
Ma rze na Że laź nic ka

Neo na to lo gia 
Jo lan ta Ba licz
Alek san dra Ko wal czyk
Le szek Strój

Neu ro lo gia 
Mo ni ka Adam czyk -So wa
Ka ta rzy na Fi cek
Bar tło miej Ka li niak
Mag da le na Ku cze ra -Ku ła ga
Alek san dra Mi zi niak -Chmie lew ska
Prze my sław Puz
Elż bie ta Rat ka
An na Smoł ka

Oku li sty ka 
Ka li na Gó ra -Ku pi las
Piotr Pa pier niak

Agniesz ka Pa pier niak
Li lian na Pru dło
Mag da le na Ty mow ska
Ewa Wró blew ska -Czaj ka
Alek san dra Zim na -Wi licz kie wicz

On ko lo gia kli nicz na 
Iwo na Drab -Ma zur
Da nu ta Sta rzycz ny -Sło ta

Or to pe dia i trau ma to lo gia na rzą du ru chu 
Ja kub Haw ra nek
Mi chał Jusz czyk
Adam Pierz cha ła
Bar tło miej Pi jet
To masz Stołt ny

Oto ry no la ryn go lo gia 
An na Huk
Ka ta rzy na Knast
Edy ta Ko mi nek -Stasz ków
Pa weł So wa

Pe dia tria 
An na Obe rsz tyn

Pe rio don to lo gia 
Mar ta Cie ślik -We ge mund

Po łoż nic two i gi ne ko lo gia 
Ka ta rzy na Chmaj
Do ro ta Ku ka -Pa na siuk

Pro te ty ka sto ma to lo gicz na 
Alek san dra Cze la kow ska -Ro dzaj
Bar ba ra Gie rat -Ku cha rzew ska
Bar ba ra Tar naw ska

Psy chia tria 
Mag da le na Ja rząb
Ga brie la Ku char ska
Mag da le na Sto ko wac ka -Za krzew ska
Piotr Za li tacz

Ra dio lo gia i dia gno sty ka ob ra zo wa 
Zu zan na Jac kow ska
Iwo na Pa pio rek
Ja ro sław Sku piń ski

Ra dio te ra pia on ko lo gicz na 
Mar cin Bia łas
Mo ni ka Gi glok
Adam Ida siak

Re ha bi li ta cja me dycz na 
Ju sty na Chmie liń ska
Jo lan ta Dusz kie wicz -Gar das
To masz Kioł ba sa

Reu ma to lo gia 
To masz Dzie wit
Ilo na Ko rzo nek -Szla che ta

Sto ma to lo gia dzie cię ca
Ewa Mon kos -Ja rem czuk

Sto ma to lo gia za cho waw cza z en do don cją 
Szy mon Fry drych

Trans plan to lo gia kli nicz na 
Au re liusz Ko lon ko

Uro lo gia dzie cię ca 
Mi ro sław Mi ko siń ski
Woj ciech Utra ta

Komisja ds. Młodych Lekarzy ORL
tradycyjnie, jak co roku, zaprasza na spotkanie młodych lekarzy 

„Powitanie jesieni”,
które odbędzie się 2-3 października (sobota-niedziela) 

w Hotelu „Gwarek” w Ustroniu – Jaszowcu.
Zapisy przyjmują: Rafał Kiełkowski 668 266 183 

i Damian Hadasik 501 409 889 
Szczegóły spotkania podamy na stronie internetowej ŚIL
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Kil ku dzie się ciu prze wod ni czą cych ślą skich od dzia łów na uko wych to wa rzystw le kar -
skich zgro ma dzi ło się na spo tka niu, do któ re go do szło z ini cja ty wy pre ze sa ORL 
Jac ka Ko za kie wi cza, 22 czerw ca br. w sie dzi bie Ślą skiej Izby Le kar skiej. De ba to wa -

no nad pro jek tem po wo ła nia do ży cia wspól ne go or ga nu, któ ry mógł by pre zen to wać po -
glą dy to wa rzystw le kar skich, opi nio wać wy bra ne pro jek ty prze pi sów praw nych, upo wszech -
niać etycz ne za sa dy po stę po wa nia, do ra dzać i za bie rać głos w spra wach nie zwy kle istot -
nych dla ca łe go śro do wi ska le kar skie go.

Wspól nie wy pra co wa ne sta no wi ska i opi nie cie szą cych się na uko wym au to ry te tem to -
wa rzystw oraz Ślą skiej Izby Le kar skiej, zda niem uczest ni ków spo tka nia, mo gły by stać się
istot nym gło sem w roz mo wach z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia i wła dza mi na szcze -
blu lo kal nym. Ta kie po ro zu mie nie by ło by tak że do sko na łym fo rum współ pra cy i or ga ni za -
cji cie ka wych ini cja tyw szko le nio wych dla le ka rzy. W ogó le te ma to wi do sko na le nia za wo -
do we go i szko leń po dy plo mo wych, po świe co no bar dzo du żo uwa gi w trak cie to czą cej się
dys ku sji. Spra wy zwią za ne z ko niecz no ścią od by wa nia wie lu szko leń spe cja li za cyj nych po -
za Ślą skiem, czy po zio mem na uko wym i za war to ścią me ry to rycz ną nie któ rych kur sów pro -
po no wa nych le ka rzom w ra mach obo wiąz ku usta wicz ne go kształ ce nia są pro ble mem szcze -
gól nie ak tu al nym i bu dzą cym spo ro emo cji wśród le ka rzy.

Wszy scy obec ni zgo dzi li się na po wo ła nie fo rum, któ re mu ro bo czo nada no na zwę „Ślą -
skiej Kon fe ren cji Me dycz nych To wa rzystw Na uko wych”. Pod kre śla no, że jest to ini cja ty wa cie -
ka wa i po trzeb na dla śro do wi ska le kar skie go. Po wo ła no ze spół re dak cyj no – przy go to waw -
czy, któ re go za da niem jest opra co wa nie szcze gó ło wych za sad dzia ła nia. Ze spół, któ re go ko -
or dy na to rem zo stał prof. Bog dan Ma rek, a w skład któ re go we szli jesz cze prof. 
Je rzy Arendt, dr Je rzy Do siak, doc. An drzej Krzy wiec ki, prof. Ha li na Woś, dr Ha li na Ksią żek – Bąk
i dr Ry szard Szoz da ma za koń czyć pra ce we wrze śniu br. Na paź dzier nik 2010 r. za pla no -
wa no wspól ne pod pi sa nie de kla ra cji przy stą pie nia i spo tka nie in au gu ru ją ce Kon fe ren cji.

A. Z.-Ś

KONFERENCJA

Jednym głosem
● ŚLĄSKA PLATFORMA WSPÓŁPRACY TOWARZYSTW NAUKOWYCH I IZBY LEKARSKIEJ

W spo tka niu udział wzię li prze wod ni czą cy na stę pu ją cych to wa rzystw na uko wych: Aler -
go lo gicz ne go – prof. dr hab. n. med. Je rzy Ja rząb, Ane ste zjo lo gii i In ten syw nej Te ra pii – dr
hab. n. med. Han na Mi sio łek, Chi rur gów Dzie cię cych – dr n. med. To masz Ko szut ski,
Chi rur gów Pol skich – prof. dr hab. n. med. Je rzy Arendt, Cho rób Płuc – dr hab. n. med.
An drzej Krzy wiec ki, Der ma to lo gicz ne go – prof. dr hab. n. med. Li gia Brze ziń ska -Wci -
sło, Dia gno sty ki La bo ra to ryj nej – dr n. med. An na Mer tas, En do kry no lo gicz ne go – prof.
dr hab. n. med. Bog dan Ma rek, Epi de mio lo gów i Le ka rzy Cho rób Za kaź nych – dr Lu -
cjan Kę pa, Ga stro en te ro lo gicz ne go – prof. dr hab. n. med. Ma rek Har tleb, He ma to lo -
gów i Trans fu zjo lo gów – dr hab. n. med. Be ata Stel la -Ho ło wiec ka, Im mu no lo gii Do świad -
czal nej i Kli nicz nej – prof. dr hab. n. med. Je rzy Ja rząb, In ter ni stów Pol skich – dr hab.
n. med. Ce za ry Ku cio, Me dy cy ny Per ina tal nej – dr hab. n. med. Bar ba ra Kró lak -Olej nik,
Me dy cy ny Pra cy – dr n. med. Ry szard Szoz da, Me dy cy ny Ra tun ko wej – dr n. med. Woj -
ciech Żó ra wiń ski, Neo na to lo gicz ne go – dr hab. n. med. Mał go rza ta Bau mert, Neu ro -
chi rur gów – dr n. med. To masz Wy so kiń ski, Oku li stycz ne go – dr hab. n. med. Ma ria For -
miń ska -Ka pu ścik, On ko lo gicz ne go – dr n. med. An drzej Woj cie szek, On ko lo gii Kli nicz -
nej – dr n. med. Elż bie ta No wa ra, Or to pe dycz ne go i Trau ma to lo gicz ne go – dr n. med.
Je rzy Spin del, Pa to lo gów – dr n. med. Da riusz Lan ge, Pe dia trycz ne go – prof. dr hab. n.
med. Ha li na Woś, Ra dio lo gicz ne go – dr n. med. Woj ciech Waw rzy nek, Re ha bi li ta cji – dr
hab. n. med. Ja cek Dur ma ła, Reu ma to lo gicz ne go – dr n. med. Da nu ta Ka poł ka, Sto ma -
to lo gicz ne go – dr n. med. Ha li na Ksią żek -Bąk, Uro lo gicz ne go – prof. dr hab. n. med.
An drzej Pa ra dysz, Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go – dr n. med. Je rzy Do siak.

Przewodniczący Oddziału Śląskiego
Polskiego Towarzystwa
Endokrynologicznego 
prof. dr hab. n. med. Bog dan Ma rek:

„Mo im zda -
niem pod ję to
bar dzo cen ną
i n i  c j a  t y  w ę
współ pra cy po -
mię dzy Ślą ską
Izbą Le kar ską
i po szcze gól ny -
mi to wa rzy -

stwa mi na uko wy mi, któ ra ma szan sę za -
ist nieć w ra mach wspól ne go przed się wzię -
cia, swo iste go „okrą głe go sto łu” ro bo czo
na zwa ne go Ślą ską Kon fe ren cją Me dycz -
nych To wa rzystw Na uko wych. 

Ślą ska Izba Le kar ska w wie lu swo ich
de cy zjach i dzia ła niach, nie jed no krot nie
bar dzo istot nych dla ca łe go śro do wi ska
le kar skie go bę dzie mo gła sko rzy stać
z opi nii, rad i au to ry te tu to wa rzystw na -
uko wych, z dru giej stro ny to wa rzy stwa te
zy sku ją part ne ra w po sta ci izby le kar skiej
i jej in sty tu cji, two rzy się moż li wość
współ pra cy, fo rum po ro zu mie nia po mię -
dzy re pre zen tan ta mi róż nych, licz nych
dys cy plin me dycz nych, cze go do tych czas
nie by ło.

Na pierw szym, in au gu ra cyj nym po -
sie dze niu, po mi mo okre su przed wa ka cyj -
ne go obec ni by li przed sta wi cie le więk szo -
ści to wa rzystw na uko wych dzia ła ją cych
na te re nie Ślą ska. Mam na dzie ję, że po -
zo sta łe to wa rzy stwa rów nież do nas 
do łą czą. 

Obec nie je ste śmy na eta pie opi nio wa -
nia przez po szcze gól ne to wa rzy stwa pro -
jek tu de kla ra cji przy stą pie nia do Ślą skiej
Kon fe ren cji Me dycz nych To wa rzystw Na -
uko wych. Jest to swo isty sta tut tej or ga -
ni za cji. Do ku ment ten za wie ra okre śle nie
ce lów dzia ła nia w/w fo rum oraz spo so bów
ich re ali za cji, okre śla za sa dy przy na leż no -
ści oraz spo sób funk cjo no wa nia. 

Po ze bra niu wszyst kich opi nii i uwag
zre da go wa na zo sta nie osta tecz na wer sja
de kla ra cji, któ ra bę dzie sy gno wa na przez
wszyst kich uczest ni ków ŚKMTN.”
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SZKOLENIA ŚIL

Kurs: „Ro la dia gno sty ki cy fro wej w aspek cie le cze nia en do don tycz ne go i im plan to lo gicz ne go”
Ter min: 10 wrze śnia 2010 r. (pią tek), godz. 1600

Współ pra ca: OPTI DENT

Wy kła dy: „Re su scy ta cja krą że nio wo -od de cho wa do ro słych we dług ak tu al nych wy tycz nych”
Ter mi ny: 20 wrze śnia 2010 r. (po nie dzia łek), 21 wrze śnia (wto rek), godz. 1600

Od płat ność: Koszt 50 zł, wpła ty na le ży do ko ny wać na kon to: 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 (z do pi skiem:
re su scy ta cja)

Do dat ko we in for ma cje: Uczest ni ków obo wią zu je udział w oby dwu dniach wy kła dów. Po za koń cze niu wy kła dów uczest ni cy
po dzie le ni zo sta ną na gru py warsz ta to we do na uki re su scy ta cji z za sto so wa niem ma ne ki nów ćwi cze -
nio wych. Ter mi ny spo tkań warsz ta to wych po da ne zo sta ną 20 wrze śnia. Każ dy z uczest ni ków wy kła -
dów weź mie udział w jed nym spo tka niu warsz ta to wym. 
Wa run kiem uczest nic twa jest wy peł nie nie i prze sła nie for mu la rza zgło sze nio we go umiesz czo ne go
na stro nie in ter ne to wej ŚIL oraz do ko na nie prze le wu. Licz ba miejsc zo sta ła ogra ni czo na. De cy du je
ko lej ność zło szeń.
Czas trwa nia wy kła dów 2x4 go dzi ny dy dak tycz ne. Czas trwa nia za jęć warsz ta to wych – 7 go dzin dy -
dak tycz nych. 

Kurs: „Fun du sze Eu ro pej skie dla le ka rzy – gdzie szu kać, jak zdo być i na co prze zna czyć”
Ter min: 21 wrze śnia 2010 r. (wto rek), godz. 1000

Do dat ko we in for ma cje: Ce lem kur su jest wska za nie spo so bów po zy ski wa nia środ ków fi nan so wych przez le ka rzy z fun du szy
unij nych, za rów no w za kre sie fi nan so wa nia dzia łal no ści jak i pod no sze nia kwa li fi ka cji. Kurs re ali zo wa -
ny we współ pra cy z: Wy dzia łem Roz wo ju Re gio nal ne go Urzę du Mar szał kow skie go województwa śląskiego,
Wy dzia łem Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go Urzę du Mar szał kow skie go województwa śląskiego,
Wy dzia łem Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy w Ka to wi cach, Ślą -
skim Cen trum Przed się bior czo ści, Ślą skim Re gio nal nym Fun du szem Po rę cze nio wym Sp. z o.o., Fun -
du szem Gór no ślą skim S.A.

Szko le nie: „Prze moc sek su al na wo bec dzie ci – szko le nie w ra mach grup in ter dy scy pli nar nych”
Ter min: 22 wrze śnia 2010 r. (śro da), godz. 1000

Do dat ko we in for ma cje: W związ ku z co raz czę ściej po ja wia ją cy mi się przy pad ka mi prze mo cy sek su al nej wo bec dzie ci, bar -
dzo istot na jest ro la i udział le ka rzy w jej roz po zna wa niu. Ce lem szko le nia jest do star cze nie wie dzy
na te mat prze mo cy sek su al nej wo bec dzie ci, me tod jej dia gno zo wa nia oraz uka za nie moż li wo ści in -
te gra cji róż nych in sty tu cji wo bec pro ble mu wy ko rzy sty wa nia sek su al ne go. Pro gram szko le nio wy obej -
mu je pięć go dzin dy dak tycz nych, w ra mach któ rych po ru szo ne bę dą m. in. na stę pu ją ce za gad nie -
nia: Prze moc sek su al na wo bec dzie ci – mi ty i rze czy wi stość; Dy na mi ka prze mo cy sek su al nej; Por -
tret psy cho lo gicz ny dziec ka wy ko rzy sty wa ne go sek su al nie; Kla sy fi ka cja ob ja wów prze mo cy sek su al -
nej; Moż li wo ści współ pra cy mię dzy in sty tu cjo nal nej w ob sza rze prze ciw dzia ła nia prze mo cy sek su al -
nej. Wy kład po pro wa dzi mgr psy cho lo gii Da nu ta Hry nie wicz.

Współ pra ca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej województwa śląskiego.

Kurs: „Estetyka bez kompromisów – kurs praktyczny w formie warsztatów z materiałoznawstwa”
Ter min: 28 wrzesień 2010 r. (wto rek), godz. 1000 i 1300, 26 październik 2010 r. (wto rek), godz. 1000 i 1300

Do dat ko we in for ma cje: Liczba uczestników została ograniczona do 12 w jednym spotkaniu warsztatowym.
Współ pra ca: 3M

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: 18 paź dzier nika 2010 r. (po nie dzia łek) godz. 930, 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.
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Kurs: „Spraw dzo ne kom po zy ty w obiek ty wie wy twa 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.

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.

Kurs: „Ję zyk an giel ski dla le ka rzy”
Do dat ko we in for ma cje: Szcze gó ło we in for ma cje na te mat re kru ta cji oraz ter mi nów moż na uzy skać w biu rze Ślą skiej Izby Le -

kar skiej (IV pię tro, po kój 410) lub te le fo nicz nie (32) 203 65 47 wew. 321, 322

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

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

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

www.izba-lekarska.org.pl w zakładce Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów na adres:
kursy@izba-lekarska.org.pl; lub telefonicznie, pod numerem telefonu (32)  203 65 47/8 wew. 321,322.

Sza now ni Pań stwo
uprzej mie in for mu je my, że są jesz cze wol ne miej sca na kurs do sko na lą cy:

„RE SU SCY TA CJA KRĄ ŻE NIO WO -OD DE CHO WA DO RO SŁYCH WE DŁUG 
AK TU AL NYCH WY TYCZ NYCH” 

Wy kła dy od bę dą się 20 wrze śnia (po nie dzia łek) oraz 21 wrze śnia (wto rek) o godz. 1600

Ser decz nie za pra sza my

SZKOLENIA ŚIL
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W go rą cych dniach lip ca od 19 do 23 te go ro ku od był się we Wro cła wiu IN TER NA TIO -
NAL CRY OGE NIC EN GI NE ERING CON FE REN CE 23-IN TER NA TIO NAL CRY OGE NIC MA -
TE RIALS CON FE REN CE (ICE C23 -ICMC) po świę co ny ni skim tem pe ra tu rom po ni żej mi -
nus 100°C. Spo tka nia ta kie od by wa ją się co dwa la ta na prze mian w Azji i w Eu ro pie.

Te go rocz na Kon fe ren cja zgro ma dzi ła po nad 300 uczest ni ków z ca łe go świa ta, w tym
z Ja po nii i Sta nów Zjed no czo nych. Te ma ty wy stą pień i wy kła dów obej mo wa ły wszyst ko, co
do ty czy tem pe ra tur bli skich ze ra bez względ ne go, a więc mi nus 273 stop nie Cel sju sza.

OSOB NA SE SJA: KRIO ME DY CY NA

Po raz pierw szy obok te ma ty ki obej mu ją cej pro duk cję ga zów krio ge nicz nych, ich wła -
ści wo ści, prze cho wy wa nie i dys try bu cję oraz wie dzy na te mat urzą dzeń słu żą cych do wy -
twa rza nia tem pe ra tur krio ge nicz nych, po świę co no osob ną se sję krio me dy cy nie. Był to do -
wód uzna nia do wio dą cej po zy cji pol skiej krio me dy cy ny w świe cie. Se sję otwo rzył wy kład
ple nar ny „Cry othe ra py -sta te of art” prof. Alek san dra Sie ro nia, kie row ni ka Ka te dry i Od dzia -
łu Kli nicz ne go Cho rób We wnętrz nych, An gio lo gii i Me dy cy ny Fi zy kal nej w By to miu, Ślą -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka to wi cach. Pro fe sor przed sta wił obec ny stan wie dzy
na te mat wy ko rzy sta nia ni skich tem pe ra tur w me dy cy nie. Wy kład wzbu dził spo re za in te re -
so wa nie uczest ni ków oraz burz li wą dys ku sję.

W trak cie Kon fe ren -
cji jed na se sja po świę co -
na by ła w ca ło ści krio -
me dy cy nie. Za pro szo -
ny mi prze wod ni czą cy -
mi Se sji by li pra cu ją cy
w Kli ni ce prof. Alek san -
dra Sie ro nia eks per -
ci – doc. Grze gorz Cie -
ślar i dr n. med. Aga ta
Sta nek. Z te re nu Ślą ska
zo sta ły przed sta wio ne
tak że dwie pra ce:
w pierw szej przed sta -

wio no ko rzyst ne efek ty za sto so wa nia krio te ra pii ogól no ustro jo wej u pa cjen tów z ze sztyw -
nia ją cym za pa le niem sta wów krę go słu pa (dr Aga ta Sta nek) oraz wy ka zu ją cą brak wpły wu
krio te ra pii ogól no ustro jo wej na frak cję wy rzu to wą le wej ko mo ry oraz ko rzyst ny jej wpływ

na pro ce sy ada pta cyj ne ukła du we ge ta tyw -
ne go. Jak wy ni ka z tej pra cy, krio te ra pia ogól -
no ustro jo wa mo że być sto so wa na u pa cjen -
tów na wet z cięż ki mi scho rze nia mi ser ca.

PIERW SZA W ŚWIE CIE MO NO GRA FIA

Uczest ni kom Kon fe ren cji za pre zen to wa -
no pierw szą w świe cie mo no gra fię w ję zy -
ku an giel skim, po świę co ną krio te ra pii. Książ -
ka ma ją ca cha rak ter pod ręcz ni ka, na pi sa na
zo sta ła przez pol skich au to rów. Te ma ty ka
mo no gra fii obej mu je za rów no teo re tycz ne
pod sta wy le cze nia zim nem, bio lo gicz ne
efek ty od dzia ły wa nia zim na, jak i za sto so -
wa nie kli nicz ne tem pe ra tur krio ge nicz nych
w me dy cy nie, w tym krio chi rur gii i krio te ra -
pii (krio sty mu la cji). Mo no gra fia ta, pt. „Cry -
othe ra py” zo sta ła na pi sa na pod re dak cją prof.
dr hab. n. med. Alek san dra Sie ro nia, dr hab.
n. med. Grze go rza Cie śla ra i dr n. med. Aga -
ty Sta nek. Wzbu dzi ła ży we za in te re so wa nie
uczest ni ków, któ rzy wy ra zi li opi nię, że za -
peł ni ła istot ną lu kę na an glo ję zycz nym ryn -
ku wy daw ni czym.

Wśród le cze nia zim nem, zwłasz cza krio -
te ra pia ogól no ustro jo wa, na le ży do naj bar -
dziej roz wi ja ją cych się dzie dzin krio me dy -
cy ny. W ostat nich la tach jest ona sto so wa -
na nie tyl ko u lu dzi cho rych, ale tak że co -
raz czę ściej u lu dzi zdro wych, ja ko me to da
po zwa la ją ca utrzy mać do bry stan zdro wia.
Krio te ra pia ogól no ustro jo wa jest tak że
współ cze śnie nie od łącz ną czę ścią pro ce su
od no wy bio lo gicz nej i re ha bi li ta cji w me dy -
cy nie spor to wej.

 Alek san der Sie roń, Aga ta Sta nek

Bardzo zimna medycyna podczas bardzo gorącego lata

KONFERENCJA

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

W ro ku 2011 zor ga ni zo wa nych zo sta nie 6 edy cji kur sów spe cja li za cyj nych „Zdro wie Pu blicz ne”.
W kur sach mo gą uczest ni czyć le ka rze i le ka rze den ty ści za miesz ka li, bądź za trud nie ni na te re nie wo je wódz twa ślą skie go.

Wa run kiem za kwa li fi ko wa nia na kurs jest za trud nie nie na za sa dzie umo wy o pra cę lub umo wy cy wil no -praw nej. 
UWA GA: Oso by, któ re są wy łącz nie sa mo za trud nio ne nie bę dą mo gły być za kwa li fi ko wa ne. Kur sy są bez płat ne. 
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ja ko pod sta wo wa nor ma kon sty tu cyj na, a tak że kul tu ro wa i oby cza jo wa, a na wet mo ral na -
– LEX ja ko nor ma po rząd ku ją ca niż sze go szcze bla, nie raz nad uży wa na i wy ko rzy sty wa na
do re ali za cji in te re sów wła dzy. Te se man tycz ne róż ni ce war to by prze nieść tak że do ję zy -
ka pol skie go – np. czę ściej się gać do okre śle nia lek sy ka cja w od róż nie niu do ju sty fi ka cji.
Po ję cio we wdro że nie tych róż nic w od bio rze spo łecz nym przy czy ni ło by się do unik nię cia
wie lu nie po ro zu mień.

Na sze czę ste na rze ka nia na brak od po wied nich re gu la cji praw nych, któ re usu nę ły by wszyst -
kie nie do god no ści i nie po żą da ne zja wi ska ży cia pu blicz ne go, w tym uzdro wi ły by ra dy kal -
nie sys tem ochro ny zdro wia (nie ba cząc, czy by ły by one w ogó le re al ne i sku tecz ne) wy ni -
ka ją z nie zro zu mie nia isto ty i ro li pra wa, któ re nie mo że mieć cha rak te ru po stu la tyw ne go,
to jest po zo sta wać tyl ko zbio rem do brych ży czeń. W ta kim jed nak nie re al nym prze ko na -
niu, że du ża licz ba no wych ure gu lo wań praw nych do pro wa dzi do sa na cji ży cia pu blicz ne -
go i do usu nię cia je go licz nych bo lą czek, dzia ła ją sej mo we wła dze usta wo daw cze. Osią -
gnię ty efekt jest od wrot ny. Na stą pi ła wy raź na in fla cja lek sy ka cji, wy ra żo na m.in. na wa łą nie -
sku tecz nych ustaw. W cią gu trzech lat 2007-2009 Sejm RP „wy pro du ko wał” 678 ak tów
usta wo wych! A więc ma my do czy nie nia z in fla cją nie sku tecz ne go pra wa, kto wie czy nie
spo wo do wa ną, przy naj mniej w znacz nym stop niu, nie zro zu mie niem i prze ce nia niem je go
ro li przez usta wo daw cę? Czy nie na le ży za tem za sto so wać re duk cjo ni zmu praw ne go i po -
wró cić do norm pod sta wo wych, za war tych w po ję ciu IUS, oraz w kul tu rze i oby cza ju?

Koń cząc ten po waż ny i bu dzą cy nie po kój te mat nad mia ru nie sku tecz nych ak tów praw -
nych, moż na po wró cić do żar tu na te mat spo łecz ne go od bio ru ro li pra wa w róż nych kra -
jach a za tem w róż nych krę gach kul tu ro wych. Żart ten przy to czył Le szek Ko ła kow ski w swo -
ich wspa nia łych „Mi ni wy kła dach o ma xi spra wach” za zna cza jąc, że cho dzi o okres przed pierw -
szą woj ną świa to wą. Oto jak jest od bie ra ne i sto so wa ne pra wo – w Au strii to, co nie jest
za ka za ne jest do zwo lo ne; w Niem czech to, co nie jest do zwo lo ne, jest za ka za ne; we Fran -
cji wszyst ko jest do zwo lo ne, rów nież to, co jest za ka za ne; w Ro sji wszyst ko jest za ka za ne,
rów nież to, co jest do zwo lo ne.

Mo że ten żart, przy ję ty ja ko re flek sja, przy po mni o za sa dzie względ no ści od no szą cej
się nie tyl ko do teo rii Ein ste ina ale tak że do pra wa ro zu mia ne go lek sy kal nie. 

Adalbertus  

An to ni Kę piń ski („Rytm ży cia 1973”) roz -
wi ja jąc swo ją teo rię bio lo gicz nych ukła dów
ste ru ją cych, peł nią cych za sad ni czą ro lę
w tzw. me ta bo liź mie in for ma cyj nym (obej mu -
ją cym tak że zja wi ska spo łecz ne) zwró cił
uwa gę na ich du żą pla stycz ność w prze ciw -
sta wień stwie do ukła dów tech nicz nych (tj.
obej mu ją cych wszel kie re gu la cje o cha rak te -
rze nor ma ty wów, pro ce dur, prze pi sów oraz
in struk cji). Uzu peł nia ją co przy to czył sło wa
pro fe so ra Ja na Mio doń skie go, by łe go więź -
nia obo zu kon cen tra cyj ne go w Sach sen hau -
sen  – „obóz kon cen tra cyj ny na uczył mnie jed -
ne go – nie na wi dzieć dys cy pli ny i po rząd ku”.

Uogól nia jąc te wy po wie dzi moż na by
stwier dzić, że zja wi ska bio lo gicz ne, w tym
tak że spo łecz ne  – nie mo gą być w peł ni okre -
ślo ne i re ali zo wa ne przez pra wo, ro zu mia -
ne ja ko in struk taż lek sy ka cyj ny – tj. re cep -
tu ro wy zbiór prze pi sów prze wi dzia nych
na każ de zda rze nie. Tym bar dziej nie mo -
gą być one uży te w ce lach prze ciw staw nych
ży ciu i nie go dzi wych. W tym wła śnie mie -
ści się ry zy ko twór ców le gi sla cji, że two rzo -
ne przez nich prze pi sy mo gą zo stać uży te
do ce lów in nych, czę sto na wet da le kich
od in ten cji usta wo daw cy. Mię dzy in ny mi dla -
te go w wie lu ję zy kach, dla głęb sze go ro zu -
mie nia źró deł po rząd ku praw ne go, za ist nia -
ły zróż ni co wa ne okre śle nia pra wa – IUS 

FELIETON

O   względności norm prawa stosowanego
● PATRZĄC Z  UKOSA

O czym mówię, kiedy mówię o paleniu
z owcą” (jak kto ma jesz cze za ma ło sur re ali zmu w pra cy, po le cam) i zbiór ese jów o bie -
ga niu i li te ra tu rze. Po dro dze rzu cił pa le nie. Nie na tej dro dze z Aten, tyl ko ży cio wej.

Ni gdzie nie pi sze, że by spra wi ło mu to ja ki kol wiek kło pot. Ale jak jest się twar dzie lem,
bie ga ją cym czter dzie ści ki lo me trów w upa le, trud no się dzi wić.

Po wie dzie li o pa pie ro sach:
„Dziś męż czy zna ucho dzi już za dżen tel me na, kie dy wyj mu je pa pie ro sa

z ust, za nim po ca łu je ko bie tę” – Bar ba ra Stre isand
„Pa pie ros to śmier dzą ce zie le, z ogniem po jed nej i głup cem po dru giej

stro nie „Geo r ge Ber nard Shaw
„Nie ma nic ła twiej sze go, jak rzu ce nie pa le nia. Ro bi łem to set ki ra zy”-

Wo ody Al len
„Pa pie ro sy za bi ły mi oj ca. I zgwał ci ły mat kę” – Fa mi ly Guy, ame ry kań ski

se rial ani mo wa ny.

Kie dy mój or ga nizm nie do stał por cji ni -
ko ty ny, jak to by ło przez po nad dwa dzie ścia
lat co dzien nie, osłu piał.

Ha ru ki Mu ra ka mi wy ba czy tę tra we sta -
cję w ty tu le.

W koń cu kie dyś sprze dał jaz zo wy bar,
po świę cił się pi sa niu, a chcąc utrzy mać się
w for mie, za czął bie gać. Po ro ku tre nin gów
prze biegł dy stans z Aten do Ma ra to nu, po -
tem już brał udział w wie lu ma ra to nach, zo -
stał na wet tria th lo ni stą. Na pi sał be st sel le ry,
m. in. sur re ali stycz ny kry mi nał „Przy go da

● Z  BOKU
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py ta nych o na łóg) Czyn nik stre su, a mo że
sto pień sa mo świa do mo ści? Cie ka we.

Po dob nie jak dys ku sja, czy pa le nie pa -
pie ro sów to pry wat na spra wa le ka rza, czy ra -
czej nie zgod ne z ety ką (???) da wa nie złe go
przy kła du pa cjen tom. Tak bo wiem są dzi ło
aż 70 % an kie to wa nych.

Co do mnie, by ło do kład nie od wrot nie:
nic bar dziej nie pod trzy my wa ło mnie na du -
chu, niż wspól ne wyj ście na pa pie ro sa
z dr C. – wy bit nym pul mo no lo giem, al bo z X,
jed ną z czo ło wych po sta ci ślą skiej on ko lo gii.

Mu szę koń czyć, kon cen tra cji star cza mi
tyl ko na ty le tek stu. Znie chę co na, roz draż -
nio na i sfru stro wa na uwa żam, że jest do ba -
ni, jak ca łe ży cie.

Ale fe lie ton miał być ku po krze pie niu
serc. Je że li bo wiem ja, z tym swo im krnąbr -
nym i wy god nym or ga ni zmem, wy trzy ma łam
kil ka na ście już dni, to Wy, tym bar dziej da -
cie ra dę. Bo nie za pa li łam, ko lej ny już
dzień. I mo że uda się ju tro.

A resz ta – cóż, mi nie, jak wszyst ko.

Gra ży na Ogro dow ska
W tek ście na wią za nie do książ ki „O czym mó -

wię, kie dy mó wię o bie ga niu”, Ha ru ki Mu ra ka mi, tłum.
z ang. Ję drzej Po lak, MU ZA, War sza wa 2010.

Al len Carr, świa to wy eks pert w dzie dzi nie rzu ca nia pa le nia, czte ry la ta te mu zmarł na zło -
śli we go ra ka płuc. Miał 72 la ta. Ten gu ru od zry wa nia z na ło giem przez 30 lat pa lił po nad
sto pa pie ro sów dzien nie. Na swo jej me to dzie zbił for tu nę. Od krył, że usi dle ni w ni ko ty -
no wej pu łap ce, kie dy się z niej pró bu ją wy do stać, cier pią nie ty le bra ku ni ko ty ny, co z przy -
gnę bie nia. Są we wnętrz nie prze ko na ni, że po zba wia ją się przy jem no ści i przede wszyst -
kim – wspar cia. Bo ją się, że bez pa pie ro sa nie po ra dzą so bie z ży ciem, że za wsze już bę -
dą do nie go tę sk nić. Czy to nie brzmi jak de fi ni cja trud nej mi ło ści?

Są dzę, że mój or ga nizm jest ro dza ju mę skie go, do kład nie jak rze czow nik, któ ry go okre -
śla. Jak więk szość fa -
ce tów, jest bar dzo
wy god ny, krnąbr ny
i opo nent ny. Nie na -
wi dzi wy sił ku, naj -
bar dziej lu bi fo tel,
ka wę i du żo pa pie ro -
sów. Wcho dzi my
cza sem na szczy ty
gór po wy żej 1500 m
tyl ko dla te go, że
przez pierw sze pół
go dzi ny my śli, że
idzie my do ki na. Po -
tem się wście ka, ale
jest już za póź -
no.Kie dy nie do stał
swo jej por cji ni ko ty ny, jak to by ło przez po nad dwa dzie ścia lat co dzien nie, osłu piał.

Naj pierw ro bił de mon stra cje: ko pał w ne ry, wą tro bę, żo łą dek i ca łą tę resz tę, co jest
w atla sie ana to micz nym. Roz re gu lo wał, co się da ło. Kie dy nie po mo gło, za sta no wił się chwi -
lę. „Po szedł po ro zum do gło wy” – mó wi lu do we po rze ka dło. Nie, wca le nie po to, że by
za ak cep to wać ze rwa nie te go związ ku.

Jest cwa ny i wie, cze go uczył Al len Carr na se sjach te ra peu tycz nych.
Po ja wił czar ną, za mglo ną, bez den nie smut ną wi zję no we go ży cia bez dy mu z pa pie -

ro sa, bez te go ca łe go Ry tu ału, bez… Każ dy, kto pa li, wie, o czym mó wię, kie dy mó wię o pa -
le niu. Tyl ko abs ty nen ci są dzą w swo jej na iw no ści, że wy star czy chcieć. Przy kle ić pla stry i po krzy -
ku. Al bo jeść ta blet ki. Al bo na kłu wać się igła mi. Al bo co kol wiek. Pro fa ni.

Na stro nie in ter ne to wej In sty tu tu Psy cho lo gii Zdro wia zna leźć moż na in for ma cje o pa -
lą cych le ka rzach i wy ni kach an kie ty, prze pro wa dzo nej kil ka lat te mu, któ ra po ka za ła za leż -
ność mię dzy pa le niem, a spe cja li za cją le ka rza. Jak się oka za ło, naj czę ściej pa lą chi rur dzy
(35 proc. spo śród an kie to wa nych), a nie mal wol ni od na ło gu są psy chia trzy (0 proc. 

Na świe cie pa pie ro sy pa li po nad mi liard
lu dzi. W Pol sce ok. 9 mln osób, wy pa la -
jąc 90 mld pa pie ro sów rocz nie i wy da jąc
na to ok. 16 mld zł. 70 proc. z nich chce
pa le nie rzu cić. 

Więk szość ocze ku je pro fe sjo nal ne go
wspar cia od swo je go le ka rza.

Aż 83 proc. pol skich le ka rzy nie pa li
pa pie ro sów, a 96 proc. z tych pa lą cych,
de kla ru je chęć rzu ce nia.
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OGŁOSZENIE

Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy 
zaprasza na kolejne zebranie

5 października 2010 o godz. 1300

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

Tematyka: 
• skutki zdrowotne narażenia na chlorek winylu 

(dr Beata Dąbkowska, Instytut Medycyny Pracy w Sosnowcu)
• co nowego w medycynie pracy i naukach pokrewnych (dr Ryszard Szozda)

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



SPOTKANIA

„Dla cze go chce pa ni pi sać wła śnie
o mnie? Je stem zu peł nie zwy kłym czło wie -
kiem, ty le, że chi rur giem.”- dzi wi się dr n.
med. Woj ciech Du nal. Nie bez lek kich
opo rów od po wia da na pa rę py tań.

Gra ży na Ogro do wi ska: Po dob no pra cu je Pan
w jed nym miej scu nie prze rwa nie od czter -
dzie stu lat?

Woj ciech Du nal:
Ze Spi ta lem nr 1
w So snow cu tzw.
„Je dyn ką” zwią -
za ny je stem
od 1.02. 1971 r.
a z so sno wiec ką
służ bą zdro wia
od 1970 r.

G.O.: To moż na po wie dzieć, że nie pro wa -
dził Pan „cy gań skie go ży cia”?
W.D.: Je stem ra czej „sta cjo nar nym” czło wie -
kiem, nie lu bię du żych zmian. Po za tym uwa -
żam, że nie ma po trze by zmian, jak jest do -
brze i coś da je sta bi li za cję ży cio wą. Jed no
miej sce to prze cież nie jest cią gle ta kie sa mo
miej sce! Ca ły czas coś się dzie je, czło wiek za -
kła da ro dzi nę, ro bi spe cja li za cję, spraw dza się
za wo do wo, do cho dzi do cze goś, ro dzą się
dzie ci, po tem wnu ki. No i opie ka nad sta rze -
ją cy mi się ro dzi ca mi, któ ry stwo rzy li mi wa -
run ki do kształ ce nia. Tak to prze le cia ło. 

G.O.: A to praw da, że chciał Pan być gi ne -
ko lo giem?

Zwykła historia
W.D.: Na stu diach, jak więk szość ko le gów, my śla łem o gi ne ko lo gii. De cy zję, że zo sta nę chi -
rur giem, pod ją łem na sta żu, wła śnie w „Je dyn ce” w So snow cu, gdzie tra fi łem na od dział
chi rur gii ogól nej. Tam spo tka łem ze spół do brych i życz li wych mi star szych ko le gów oraz
wspa nia łych or dy na to rów: dr Ja na Kra kow skie go oraz prof. Jac ka Sta rzew skie go. (Obaj wy -
bit ni spe cja li ści, wy wo dzą cy się ze szko ły prof. Jó ze fa Ga siń skie go, twór cy chi rur gii na Ślą -
sku). Pierw szy wpro wa dził mnie w ar ka na chi rur gii, efek tem był zda ny eg za min I stop nia
z chi rur gii ogól nej. Pod okiem prof. Jac ka Sta rzew skie go uzy ska łem ty tuł dok to ra na uk me -
dycz nych. Zda łem eg za min II stop nia z chi rur gii ogól nej. Zo sta łem po wo ła ny na sta no wi -
sko za stęp cy or dy na to ra. Na dal po głę bia łem wie dzę chi rur gicz ną i do sko na li łem tech ni kę
ope ra cyj ną. Pro fe sor pierw szy w Za głę biu wpro wa dził ope ra cje la pa ro sko po we i sta ple ry,
co wzbo ga ci ło mo je umie jęt no ści. W 1998 r. pro fe sor zo stał or dy na to rem od dzia łu kli nicz -
ne go chi rur gii ogól nej i prok to lo gii w szpi ta lu wo je wódz kim w So snow cu…

G.O.: …A Pan or dy na to rem od dzia łu chi rur gii ogól nej w „Je dyn ce”.
W.D.: Nie by ła to ła twa de cy zja. Mi mo, że by łem od dzie więt na stu lat za stęp cą or dy na to -
ra, z do świad cze niem i prak ty ką, to mia łem obiek cje czy sta nąć do kon kur su. W pod ję ciu
de cy zji po mo gli ko le dzy z od dzia łu. Rów nież mój szef uwa żał, że dam so bie ra dę.  

G.O.: Co naj bar dziej Pan za pa mię tał po tych pra wie czter dzie stu la tach pra cy chi rur ga?
W.D.: Wiem, do cze go Pa ni zmie rza, sam czy tam ta kie wspo mnie nia, aneg dot ki, 
dra ma tycz ne hi sto rie
z ope ra cji… My ślę,
że ich au to rzy moc no
to ko lo ry zu ją. Nie pa -
mię tam dziś, z ja ki mi
emo cja mi ro bi łem
pierw sze za bie gi. Sta -
ra łem się je wy ko nać
jak naj le piej, cze ka -
łem na ja kieś sło wa
po chwa ły, któ re z re -
gu ły brzmia ły tak: „no,
jak na po czą tek, to
nie źle”, co uwa ża łem
za suk ces. Z per spek ty -
wy cza su mo gę stwier -
dzić, że uda ło mi się po móc wie lu lu dziom. To zwy kłe hi sto rie.

G.O.: Je śli Pan my śli o tym, co się zmie ni ło przez te la ta w chi rur gii, to my śli o…
W.D.: Kie dyś kla sycz na chi rur gia ogól na ogar nia ła wszyst ko. Naj moc niej szą stro ną chi rur -
gów by ła wszech stron ność i umie jęt ność ope ro wa nia w róż nych ob sza rach cia ła. Obec nie
po stęp w me dy cy nie spo wo do wał, że chi rur dzy spe cja li zu ją się w wą skich spe cjal no ściach
w co raz to bar dziej ogra ni czo nym ob sza rze dzia łań, do pro wa dza jąc do per fek cji tech ni kę
za bie gu. Do stęp do wy spe cja li zo wa nych ośrod ków uła twia pra cę chi rur go wi ogól ne mu. Nie -
ste ty do ty czy to ośrod ków aka de mic kich lub du żych miast. W tzw. „te re nie” pra cu ją chi -
rur dzy ogól ni, któ rzy mu szą dać so bie ra dę w przy pad kach za ska ku ją cych i w nie po wo dze -
niach pier wot ne go le cze nia. To po wo du je, że chi rur gia ze wzglę du na bar dzo cięż ką i stre -
su ją cą pra cę nie po cią ga mło dych adep tów me dy cy ny. W chi rur gii nie ma miej sca na non -
sza lan cję, po pi sy, ru ty nę czy aro gan cję i to się przez la ta nie zmie ni ło.

G.O.: Jest Pan do brze po strze ga ny przez pa cjen tów i w śro do wi sku le kar skim, to na pew -
no da je sa tys fak cję. A co jesz cze jest dla Pa na waż ne?

Dr n. med. Woj ciech Du nal
Ur. w 1946r. w Bę dzi nie. Jest ab sol -

wen tem Aka de mii Me dycz nej w Ło dzi (stu -
dio wał w la tach 1964-1970). Po skoń cze -
niu stu diów po wró cił w ro dzin ne stro ny.
Żo na Mał go rza ta, le karz sto ma to log, sy -
no wie: Ra fał, in for ma tyk i Piotr, le karz me -
dy cy ny. Dwo je wnu cząt: Ka ro li na i Krzyś.
Za pra cę w służ bie zdro wia od zna czo ny
brą zo wym Krzy żem za słu gi, srebr ną od -
zna ką „Za słu żo ny dla roz wo ju wo je -
wódz twa ślą skie go” oraz „Wzo ro wy Pra -
cow nik służ by zdro wia”. In te re su je się fo -
to gra fią cy fro wą oraz – od wie lu lat –
spor tem, siat ków ką. Grał m.in. w re pre -
zen ta cji AM w Ło dzi.
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Dr n. med. Wojciech Dunal z synem Piotrem, w przyszłości -
lekarzem psychiatrą.
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Im pre za, w któ rej wzię ło udział oko ło 120 le ka rzy z ca łej Pol ski, od by ła się w CMKP
w War sza wie, przy ul. Ma ry monc kiej, a pro gram zo stał uło żo ny we dług no wej for mu -
ły przy ję tej przez To wa rzy stwo. Ce lem kon fe ren cji i za po cząt ko wa nej przez nią se rii spo -

tkań by ło na wią za nie kon tak tu po mię dzy le ka rza mi – kli ni cy sta mi i le ka rza mi zaj mu ją cy mi
się orzecz nic twem – w ZUS, KRUS, to wa rzy stwach ko mer cyj nych oraz oczy wi ście bie głych
są do wych. Ideą bo wiem władz PTOL oraz wie lu je go człon ków jest ujed no li ce nie za sad orzecz -
nic twa dla róż nych ce lów.

Na pro gram Kon fe ren cji zło ży ły się wy stą pie nia z dzie dzi ny me dy cy ny, w tym człon ków
na szej Izby Le kar skiej. I tak:

Dr hab. Ta de usz Pień kow ski z War sza wy przed sta wił pro blem po wro tu do nor mal ne go
ży cia – w sen sie tak że orzecz ni czym – ko biet le czo nych z po wo du ra ka pier si. Pod niósł, że
rak jest ta kim sa mym scho rze niem jak in ne i nie po wi nien po wo do wać wy klu cze nia spo łecz -
ne go, któ re go wy le czo ne ko bie ty wca le nie pra gną (w aspek cie przy zna wa nia rent na sta łe).

Gra ży na Bro niek z War sza wy w imie niu prof. Je rze go Sza fli ka i swo im, omó wi ła pro -
ble ma ty kę za wo do we go funk cjo no wa nia pa cjen tów po prze by tych ope ra cjach przed nie go
od cin ka oka, w tym tak że szyb ką moż li wość po wro tu do pra cy w wy ni ku prze pro wa dza ne -
go le cze nia.

Prof. Zbi gniew Ka la rus z Za brza opi sał pro blem za bu rzeń ryt mu ser ca za gra ża ją cych
ży ciu i zdro wiu, w aspek cie moż li wo ści wcze sne go le cze nia wo bec ist nie ją cych ogra ni czeń
w moż li wo ściach wy ko ny wa nia pra cy wska zu jąc, że no wo cze sne i szyb kie le cze nie jest w sta -
nie bar dzo szyb ko spo wo do wać od zy ska nie przez cho re go zdol no ści do pra cy wy ko ny wa -
nej – nie jed no krot nie na wet do pra cy cięż kiej fi zycz nej. Omó wił przy tym za sa dy le cze nia
oraz sta ty sty kę wy le czeń.

Dr An drzej Lek ston z Za brza przed sta wił do cie ka nia wła sne oraz pro fe so rów Le cha Po -
loń skie go i Ma riu sza Gą sio ra, a do ty czą ce suk ce sów w le cze niu za wa łów ser ca i przy wra -
ca niu cho rych do nor mal ne go ży cia i pra cy. Stwier dził, że przy wdro że niu od po wied nie go
po stę po wa nia cho rzy nie mu szą być oso ba mi wy klu czo ny mi spo łecz nie, nie mu szą po bie -
rać świad czeń z ubez pie cze nia spo łecz ne go i mo gą po wró cić do po przed nio wy ko ny wa -
nej pra cy.

Sku tecz ność le cze nia kar dio chi rur gicz ne go z po wo du róż nych scho rzeń ser ca opi sał dr
Ro man Przy byl ski z Za brza, przed sta wia jąc pra cę spo rzą dzo ną wspól nie z prof. Ma ria nem

Zę ba lą oraz mgr Iza be lą Ja wor ską (psy cho -
lo giem), któ ra ja ko ko re fe rat opi sa ła wła sne
ba da nia do ty czą ce ja ko ści ży cia w wy ni ku sku -
tecz ne go le cze nia kar dio chi rur gicz ne go.
Z przed sta wio nych prac wy ni ka, że le cze nie
kar dio chi rur gicz ne po pra wia ra dy kal nie stan
zdro wia cho rych, do tknię tych scho rze nia mi
ukła du krą że nia i po wo du je, że nie do cho -
dzi do „od trą ce nia” tych osób przez spo łe -
czeń stwo z po wo du ich nie spraw no ści.

Kon fe ren cja speł ni ła swo je za da nie,
a słu cha cze wy je cha li z po czu ciem, że bar -
dzo na niej sko rzy sta li. PTOL prze wi du je ko -
lej ne im pre zy z ta kie go cy klu, bio rąc pod uwa -
gę ko niecz ność cią głe go do kształ ca nia się
wszyst kich le ka rzy.

dr n. med. Ry szard Szoz da

KONFERENCJA

● VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO

Czy orzecznictwo lekarskie nadąża za postępem medycyny?

prof. Zbigniew Kalarus z Zabrza, w trakcie
przedstawiania swojego wykładu

W.D.: Mam wspa nia łą ro dzi nę, cu dow ne wnu ki, cie szę się, że tra dy cja le kar ska jest w mo -
jej ro dzi nie kon ty nu owa na. Syn ro bi spe cja li za cję z psy chia trii, cho ciaż zna jąc je go spraw -
ność ma nu al ną i pre cy zję uwa żam, że był by do bry w „za bie gów ce”. Sy no wa bę dzie in ter -
nist ką. Na sta rość bę dę za bez pie czo ny (śmiech).

G.O.: A jed nym zda niem, jak by Pan pod su -
mo wał 40 lat swo jej pra cy? Da się, tak jed -
nym zda niem?
W.D.: My ślę, że nie zmar no wa łem te go cza su.

Komisja Sportu Śląskiej Izby Lekarskiej 

organizuje 9 października br., na Jeziorze Rybnickim  

VIII Regaty żeglarskie,  w klasie „Omega”,  

o puchar Przewodniczącego Śląskiej Izby Lekarskiej. 

Zgłoszenia załóg  telefonicznie: (32) 331 92 50 lub mailem: sekretariat@szpitalknurow.pl 

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2010
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● „MEDYK” ZABRZE MISTRZEM POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ 6-OSOBOWEJ!

Wirtuozi Jabulani
Dru gi pół fi nał zo stał wy gra ny przez To -

ruń. I tak w wiel kim fi na le Me dyk Za -
brze – To ruń, a w ma łym Kra ków – Czę sto -
cho wa. To ruń to dru ży na, z któ rą spo ty ka -
my się od …. na stu lat. Prze ciw nik so lid ny,
ma ją cy w swo im skła dzie na praw dę wy śmie -
ni tych za wod ni ków. Bi lans spo tkań jest jed -
nak zde cy do wa nie do dat ni dla nas. Sam fi -
nał mo że nie stał na naj wyż szym po zio mie,
ale wszyst kim da wa ły się już we zna ki tru -
dy tur nie ju. Kry cie, kon tro la, po je dyn cze sy -
tu acje strze lec kie z obu stron, bez efek tu.
Tym ra zem o ty tu le Mi strza Pol ski mia ły roz -
strzy gnąć rzu ty kar ne (po 3 z każ dej stro -

ny). Pierw szy strze la To ruń, a nasz bram karz
Se ba stian Te lesz bro ni, Kon rad Kor ni luk pew -
ny strzał, 1: 0 dla nas. Dru ga se ria, za wod -
nik z To ru nia bez błęd ny, z na szej stro ny Ma -
ciej Wie wió ra i …. we wnętrz ny słu pek, pił -
ka nie wpa da; po dwóch se riach 1: 1. Ostat -
nia se ria Se ba stian po now nie bro ni, a Do -
mi nik Obie rzyń ski przy pie czę to wu je suk ces.
Oczy wi ście ogrom na ra dość ca łej na szej dru -
ży ny. Z kro ni kar skie go obo wiąz ku trze ba do -
dać, że naj lep szym bram ka rzem tur nie ju zo -
stał Se ba stian Te lesz, a trze cie miej sce
zdo by ła dru ży na go spo da rzy.

Zwy cię stwo w tur nie ju de dy ku je my nie -
daw no zmar łe mu za wod ni ko wi na sze go
„Me dy ka” – Da mia no wi Kisz ce, cześć Je go
pa mię ci! Pi sząc te sło wa prak tycz nie jed ną
no gą je stem już w Chor wa cji, gdzie w tym
ro ku od by wa ją się Mi strzo stwa Świa ta Le ka -
rzy. Je dzie my tam z du ży mi na dzie ja mi
na me dal……

Ze spor to wym po zdro wie niem
Da mian Ka wec ki, ka pi tan dru ży ny

Kry cie, kon tro la, po je dyn cze sy tu acje strze lec kie z obu stron, bez efek tu. Tym ra zem
o ty tu le Mi strza Pol ski mia ły roz strzy gnąć rzu ty kar ne

Wdniach 12-13 czerw ca 2010 r. od by ły się III Mi strzo stwa Pol ski Le ka rzy w pił -
ce noż nej 6-oso bo wej na otwar tym bo isku. Tym ra zem naj lep sze dru ży ny w Pol -
sce zo sta ły przy ję te przez Czę sto chow ską Okrę go wą Izbę Le kar ską. Za wo dy od -

by ły się na obiek tach Ra ko wa Czę sto cho wa. Po przed nie Mi strzo stwa od by ły się w 2007
i 2009 w Ło dzi. Po dob nie jak w la tach ubie głych, na sza dru ży na „Me dyk” Za brze re pre -
zen tu ją ca Ślą ską Izbę Le kar ską po je cha ła wal czyć, mi mo osła bie nia (w skła dzie, za bra kło dwóch
pod sta wo wych za wod ni ków: Ma te usza Taj stry i Nor ber ta Fol tyń skie go) o naj wyż sze tro feum.
W Ło dzi zdo by wa li śmy ko lej no II i III miej sce.

Czę sto cho wa przy wi ta ła nas pięk ną, sło necz ną po go dą, co w ostat nim okre sie w Pol -
sce by ło du żą rzad ko ścią. Przy je cha ło dzie więć z dzie się ciu anon so wa nych dru żyn. Zo sta -
li śmy roz lo so wa ni do dwóch grup, w na szej zna la zły się dru ży ny z Kielc, Ło dzi, Po zna nia
i War sza wy. Bo je w gru pie by ły bar dzo za cię te, każ dy mecz roz strzy gał się naj wy żej jed ną
strze lo ną bram ką. Nie wąt pli wie wy da rze niem tur nie ju by ła gra pił ką uży wa ną pod czas ak -
tu al nych Mi strzostw Świa ta. Po dob nie jak za wo dow com Ja bu la ni (bo tak na zy wa się ta pił -
ka) nam rów nież spra wia ła du że trud no ści. Mi mo dro gi przez mę kę awan so wa li śmy do fa -
zy pu cha ro wej.

W ćwierć fi na le spo tka li śmy się z dru ży ną Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej. Mecz bar -
dzo za cię ty, ca ły czas prze bie ga ją cy z na szą lek ką prze wa gą, za koń czył się skrom nym, ale
pew nym zwy cię stwem 1: 0 po bram ce zdo by tej przez Do mi ni ka Obie rzyń skie go. Po tym
zwy cię stwie ode tchnę li śmy z ulgą, bo po raz ko lej ny z rzę du by li śmy w naj lep szej czwór -
ce za wo dów. Roz gryw ka mi ćwierć fi na ło wy mi za koń czył się rów nież pierw szy dzień za wo -
dów. Wie czo rem wspól ny ban kiet wszyst kich ze spo łów, in te gra cja śro do wi ska, z za cho wa -
niem peł nej kon tro li przed naj waż niej szym dniem za wo dów. Po za bo iskiem ry wa li za cja ustę -
pu je jed nak miej sca przy ja ciel skim kon tak tom.

Na de szła nie dzie la, czy li dzień pół fi na łów i fi na łów. Upał tro chę mniej szy, w no cy nad Czę -
sto cho wą prze szła sza le ją ca bu rza. Pól fi nał gra li śmy z go spo da rza mi tur nie ju. Oba wia li śmy
się te go me czu, bo wia do mo, że go spo da rzom po ma ga wszyst ko, na wet sę dzio wie, po za
tym w dru ży nie z Czę sto cho wy gra nasz wie lo let ni bar dzo do bry za wod nik Pa weł Mia zga.
Na na sze szczę ście sę dzio wie by li bar dzo obiek tyw ni, a my, mi mo kil ku świet nych sy tu acji
strze lec kich, wy ko rzy sta li śmy zno wu tyl ko jed ną (Kon rad Kor ni luk).

Wi ce mi strzow ska dru ży na
Na 31 Mi strzo stwach Świa ta Le ka rzy

w Chor wa cji dru ży na 6-oso bo wej pił ki
noż nej „Me dyk” Za brze się gnę ła po srebr -
ny me dal, zdo by wa jąc w ca łym tur nie ju
w su mie dwa dzie ścia dzie więć bra mek
i tra cąc je dy nie pięć go li.

Ob szer ną re la cje zma gań na szych pił -
ka rzy na Mi strzo stwach za mie ści my w paź -
dzier ni ko wym nu me rze „Pro Me di co”.

Drużyna w komplecie. Stoją od lewej Maciej Pozowski, Michał Kaczyński, Damian Kawecki, Maciej
Wiewióra, Marian Wolniewicz, Jarosław Gorol, Dominik Obierzyński,

Klęczą od lewej Sebastian Telesz, Łukasz Gawlik, Konrad Korniluk, Andrzej Wnęk, Arkadiusz Kamionka.
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● MISTRZOSTWA POLSKI W SIATKÓWCE HALOWEJ W KOLORZE BRĄZ DLA DRUŻYNY ŚIL

Występy naszych siatkarzy: 
Szczyrk i Niechorze 2010

z ze spo łem z Biel -
ska -Bia łej, wy gra -
nym 2:0, do bie gła
do nas in for ma cja
o ka ta stro fie w Smo -
leń sku. W ob li czu
tych do nie sień dal sze
roz gryw ki sta nę ły
pod zna kiem za py ta -
nia. Or ga ni za to rzy
po wspól nym ze bra -
niu wraz z ka pi ta na -
mi dru żyn zde cy do -
wa li jed nak o kon ty -
nu acji ry wa li za cji,
w du chu po sza no wa nia ofiar tra ge dii. Zre zy gno wa no z opra wy mu zycz nej oraz im prez to -
wa rzy szą cych i ban kie tu. Dal sze me cze od by wa ły się w gru pach, zre zy gno wa no z wal ki o miej -
sca 5-10 oraz pod ję to de cy zję o za koń cze niu mi strzostw już w so bo tę.

Ko lej ny mecz w ra mach gru po wych roz gry wek z dru ży ną z Kielc za koń czył się na szym
zwy cię stwem 2:0, co sta wia ło na szą dru ży nę na 1 miej scu w gru pie. Z te go miej sca roz -
po czę li śmy roz gryw ki pół fi na ło we, wal cząc z dru ży ną Po znań/Czę sto cho wa. 

Spo tka nie to nie ste ty za koń czy ło się na szą prze gra ną 0:2, co da ło awans do fi na łu dru -
ży nie z Po zna nia/Czę sto cho wy. Dru ży na ta w fi na le po ko na ła bro nią cą ty tu łu mi strza re -
pre zen ta cję ze Szcze ci na, na to miast na sza eki pa wal czy ła w „ma łym” fi na le i po ko naw szy
dru ży nę z Bia ło ru si obro ni ła TRZE CI RAZ Z RZĘ DU BRĄ ZO WY ME DAL. 

Na początku kwietnia tego roku, od -
by ły się ju bi le uszo we – X Mi strzo -
stwa Pol ski Le ka rzy w Siat ków ce

Ha lo wej w Szczyr ku, or ga ni zo wa ne przez
Be skidz ką Izbę Le kar ską. W za wo dach tych
wy star to wa ła re pre zen ta cja Ślą skiej Izby
Le kar skiej, bro nią ca brą zo we go me da lu
z po przed nich MPL, któ re od by wa ły się
przed ro kiem w Wie lu niu.

W te go rocz nych mi strzo stwach wy star -
to wa ło aż 10 ze spo łów po dzie lo nych na dwie
gru py: GRU PA 1: Łódź, Bia ły stok, Szcze cin,
Olsz tyn oraz Po znań/Czę sto cho wa. GRU -
PA II: Ka to wi ce, War sza wa, Biel sko -Bia ła, Kiel -
ce oraz go ścin nie dru ży na z Bia ło ru si.

W roz gryw kach gru po wych pierw sze go
dnia po ko na li śmy ze spo ły War sza wy i Bia ło -
ru si (oba me cze 2:0). Na stęp ne go dnia pla -
no wa ne by ły dal sze roz gryw ki gru po we,
na to miast wal ka o me da le mia ła na stą pić
w nie dzie lę 11 kwiet nia. Nie ste ty po trze cim
me czu gru po wym, ro ze gra nym w so bo tę

Ostateczna kolejność drużyn:
1 miejsce: Poznań/Częstochowa
2 miejsce: Szczecin
3 miejsce: Katowice – Śląska Izba Lekarska
4 miejsce: Białoruś

Reprezentanci występujący w barwach Śląskiej Izby Lekarskiej to: 
Michał Fatyga, Adam Kapiesz, Wojciech Kusak (K), Adam Mroczka, Tomasz Pałka,
Przemysław Rosak, Wojciech Szewczyk (libero) oraz Jarosław Zdrzalik.

● IV MISTRZOSTWA POLSKI W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ. REPREZENTANCI ŚIL TYM RAZEM POZA STREFĄ
MEDALOWĄ

gra ni ca mi Pol ski. Dru ży ny zo sta ły po dzie lo ne na dwie gru py, w któ rych miej sca 1 i 2 zo -
sta ły pre mio wa ne awan sem do pół fi na łów. Los chciał, iż obie na sze pa ry roz lo so wa ne zo -
sta ły do jed nej gru py. Po bar dzo za cię tych po je dyn kach, ze wzglę du na nie zwy kle wy rów -
na ny po ziom, na sze dwie eki py ulo ko wa ły się na miej scach trze cim i czwar tym i tym sa mym
wal ka o me da le sta ła się nie moż li wa. Osta tecz nie du et P. Ro sak/M. Fa ty ga za jął miej sca 5-
6, a W. Ku sak/A. Mrocz ka miej sca 7-8. Zwy cięz ca mi mi strzostw zo sta ła pa ra Mi chał Le -
śni kow ski (Po la ni ca Zdrój)/Ra fał Pu stel nik (Niem cy).

W ka te go rii MIXT na szą izbę re pre zen to wa ła tyl ko jed na pa ra (z po wo du zmia ny prze -
pi sów od te go ro ku – bo wiem w po przed nich la tach part ner ka nie mu sia ła być le ka rzem) – mał -
żeń stwo Jo an na Bul sa i Adam Mrocz ka za ję li osta tecz nie 7 lo ka tę.

Ma my na dzie ję po pra wić wy ni ki i po raz ko lej ny wzbo ga cić do ro bek me da lo wy na te -
go rocz nych Igrzy skach Le kar skich w Za ko pa nem i jed no cze śnie pra gnie my po dzię ko wać
za wspar cie fi nan so we Ślą skiej Izbie Le kar skiej, dzię ki któ re mu mo gli śmy uczest ni czyć w MPL
i god nie re pre zen to wać na szą izbę.

W. K.

WNiechorzu (3-6 czerw ca 2010
ro ku), nad Bał ty kiem od by ły
się IV Mi strzo stwa Pol ski w Siat -

ków ce Pla żo wej. Na sze dwie pa ry: Woj ciech
Ku sak/Adam Mrocz ka i Prze my sław Ro -
sak/Mi chał Fa ty ga je cha ły z wiel ki mi na dzie -
ja mi, bo wiem pierw sza z nich bro ni ła ty tu -
łu mi strzow skie go, na to miast dru ga pa ra brą -
zo we go me da lu (we wszyst kich trzech po -
przed nich edy cjach obie na sze pa ry za wsze
zaj mo wa ły miej sca na po dium w róż nych
kon fi gu ra cjach).

W tur nie ju w ka te go rii OPEN wy star to -
wa ło aż 14 par le kar skich z ca łej Pol ski, jak
 rów nież le ka rze obec nie pra cu ją cy poza
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KOMISJE PROBLEMOWE

● Z DZIAŁAŃ KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ

Pół ro ku już mi nę ło, od kąd ko mi sja roz -
po czę ła pra cę w no wym skła dzie. Mniej
piszemy do gazety, ale pra cu je my rów nie in -
ten syw nie, jak w po przed niej ka den cji.

Na sza pra ca w ko mi sjach
Ko mi sja Sto ma to lo gicz na obec nej ka den -

cji pra cu je pod prze wod nic twem dr Ha li ny
Bor giel -Ma rek, któ ra jest jed no cze śnie wi ce -
pre ze sem ŚIL oraz prze wod ni czą cą ko mi sji
ds. kształ ce nia po dy plo mo we go. W skład na -
szej ko mi sji wcho dzą ko le dzy: Adam Jur czak,
Ra fał Kieł kow ski, Ali na Stęp nik - Mar dzyń ska,
An na Bu bi łek - Bo gacz, Da riusz Ska ba, An -
to ni Ba ron, Alek san dra Som mer lik - Bier nat,
Bar ba ra Go ering - Pie ro żek, Ol gierd Wie czo -
rek. Po wo ła no trzy ze spo ły ro bo cze: ds. kon -
tak tów z NFZ, ds. kształ ce nia, ds. in for ma -
cji (ak tu al no ści praw no me dycz nych). 

Więk szość na szych ko le gów pra cu je w co
naj mniej dwóch lub trzech ko mi sjach. Na si ko -
le dzy pra cu ją rów nież w in nych ko mi sjach.
W ko mi sji ds. BIP i stro ny in ter ne to wej oraz
ko mi sji ds. Mło dych Le ka rzy – kol. Ra fał Kieł -
kow ski, w ko mi sji Bio etycz nej dr Ha li na Bor -
giel – Ma rek, w ko mi sji ds. Prak tyk Lekarskich
ma my sze ściu sto ma to lo gów, w ko mi sji ds.
Kształ ce nia Podyplomowego pię ciu. W ko mi -
sji ds. Eme ry tów i Ren ci stów dwóch. W Okrę -
go wej Ra dzie Le kar skiej re pre zen tu ją nas ko -
le dzy: Nor bert Pru del, An to ni Ba ron, Da riusz
Ska ba, Adam Jur czak, Krzysz tof Śla ski, An na
Bu bi łek - Bo gacz i Alek san dra Som mer lik - Bier -
nat. Człon kiem Na czel nej Ra dy Le kar skiej zo -
stał wy bra ny nasz ko le ga Adam Jur czak, któ -
ry ra zem z pa nią wi ce pre zes Ha li ną Bor giel -

Pół roku już minęło
Po sie dze nia ko mi sji sto ma to lo gicz nej są otwar te, chęt nie za pra sza my go ści z ze wnątrz,

naj czę ściej na szych ko le gów sto ma to lo gów z ŚIL lub też z in nych izb. Oso by chęt ne do pra -
cy w na szej ko mi sji są za wsze mi le wi dzia ne. Za pra sza my przede wszyst kim mło dych le -
ka rzy, ale i rów nież do świad czo nych le ka rzy, je że li tyl ko ma ją odro bi nę cza su i chę ci, aby
dzia łać we wspól nej spra wie.

-Ma rek jest człon kiem Na czel nej Ko mi sji Sto ma to lo gicz nej oraz gło sem ślą skich sto ma to lo gów
w War sza wie. W biu rze NROZ w War sza wie pra cu ją na sze dwie ko le żan ki: Ewa Pa szek i Ire na
Utra ta. W ślą skim OROZ udzie la się sze ściu den ty stów, a w są dzie le kar skim – dwóch. Sta ra -
my spo ty kać się re gu lar nie i ana li zo wać pro ble my nur tu ją ce śro do wi sko sto ma to lo gów, je że li tyl -
ko jest to moż li we ar ty ku łu je my na sze zda nie ust nie, pi sem nie, bądź też in ter ne to wo.

Kon kurs ofert 2011
Zbli ża my się do kon kur su ofert 2011. Mo ni to ro wa nie,, spraw sto ma to lo gicz nych” w NFZ

jest jed nym z prio ry te tów na szej ko mi sji. Ko le dzy z ze spo łu ds. kon tak tów z Fun du szem
Zdro wia re gu lar nie by wa ją w sie dzi bie OW NFZ w Ka to wi cach. Kil ka krot nie za pra sza li śmy
przed sta wi cie li NFZ na na sze spo tka nia, któ rych ce lem by ło omó wie nie pro ble mów zwią -
za nych z kon trak to wa niem świad czeń me dycz nych.

Kształ ce nie po dy plo mo we
Jed nak pod sta wą na szej dzia łal no ści jest or ga ni za cja róż nych form kształ ce nia po dy plo -

mo we go. W po przed nim pół ro czu by li śmy or ga ni za to rem sied miu kur sów do sko na lą cych,
w któ rych wzię ło udział po nad 1250 le ka rzy den ty stów. Roz po czę li śmy no wy cykl szko le -
nio wy w for mie warsz ta tów, któ re cie szy ły się du żym za in te re so wa niem ko le gów. Za pra sza -
my na ko lej ne warsz ta ty z ma te ria ło znaw stwa, roz po czy na ją ce się we wrze śniu. Ma my na -
dzie ję, że ta in no wa cyj na for mu ła kur sów bę dzie cie szy ła się nie słab ną cym za in te re so wa niem,
co spo wo du je, że bę dzie my mo gli kon ty nu ować te szko le nia w na stęp nych la tach. Je ste śmy
tak że współ ini cja to ra mi kur su re su scy ta cji i pierw szej po mo cy dla le ka rzy i sto ma to lo gów.

Naj bliż sze pla ny
Je sień za po wia da się pra co wi cie i emo cjo nu ją co. Za pla no wa li śmy sze reg cie ka wych kur sów

oraz warsz ta tów dla ko le gów sto ma to lo gów. Cze ka ją ko lej ne czte ry kur sy dla le ka rzy sto ma to -
lo gów w for mie tra dy cyj nych wy kła dów oraz trze cie już Tar gi Sto ma to lo gicz ne, po łą czo ne z cie -
ka wą kon fe ren cją. Za pra sza my do śle dze nia in for ma cji w Pro Me di co i na stro nie in ter ne to wej.

Obec nie je ste śmy w trak cie kom po no wa nia ka len da rza szko leń na rok 2011.
Alek san dra Som mer lik -Bier nat
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DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

W nas jest Raj, Piekło – i do obu – szlaki*
● SPOTKANIE CZTERDZIESTE PIĄTE

Prze pra szam wszyst kich, któ rzy przy by li do Do mu Le ka rza na lip co we spo tka nie 
DKF -u. Nie od by ło się ono z przy czyn czę ścio wo tyl ko ode mnie za leż nych, ale ze skru -
chą przy zna ję – nie po wia do mi łem na czas o od wo ła niu pro jek cji. Je śli jed nak nie ob ra zi -
li ście się, Ko le żan ki i Ko le dzy, na nasz Klub – za pew niam, że obie ca ny dra mat „Pięk ny umysł”
wy świe tli my, i to już we wrze śniu. Zbie giem oko licz no ści ów ter min bę dzie na wet bar dziej
ade kwat ny do te ma tu fil mu, bo wiem to wła śnie w tym mie sią cu ob cho dzo ny jest Dzień So -
li dar no ści z Oso ba mi Cho ry mi na Schi zo fre nię.

Hi sto ria pro fe so ra Joh na Na sha, sfil mo wa na przez Ro na Ho war da, jest re ali za tor skim
maj stersz ty kiem – spo sób, w ja ki zo sta ła przed sta wio na, po zwa la le piej zro zu mieć funk -
cjo no wa nie do tknię tych przez tę wciąż ta jem ni czą psy cho zę. Dla cze go? Ci, któ rzy ekra ni -
za cję wi dzie li, wie dzą. Tym zaś, któ rzy jej nie zna ją, nie chcę od bie rać mo men tu za sko -
cze nia, ja kie go za pew ne do świad czą pod czas se an su… Za pra szam – jak zwy kle – w dru -
gą śro dę mie sią ca.

DWIE MI LE ZA HI PO KAM PEM

Pół żar tem, pół se rio – je stem zwo -
len ni kiem pew nej „spi sko wej” teo rii.
Gło si ona, że w dia lo gach do wol ne go fil -
mu ukry te są fra zy, sta no wią ce klu cze
do in ter pre ta cji. 

W ko me dio dra ma cie Las se Hal -
lströma „Co gry zie Gil ber ta Gra pe'a” od -
na la złem dwa. Je den z nich, to wy po wiedź
głów ne go bo ha te ra, pa trzą ce go ze zdzi -
wie niem neo fi ty na wła sny dom: „Wy da -
je się ta ki ma ły, w po rów na niu z tym, co
dzie je się w środ ku”. Dru gi tkwi w wy mia -
nie zdań mię dzy Gil ber tem a Bec ky: „–
To strasz ne utknąć tu, w En do rze. – Miej -
sce, jak każ de in ne.”

Już spie szę z wy ja śnie nia mi… En do ra – mia stecz ko na po zór sen ne, nie cie ka we i znaj -
du ją ce się na ubo czu wszyst kie go, cze mu war to by ło by po świę cić choć chwi lę uwa gi. Tak
zo sta je nam za pre zen to wa ne już w pierw szych mi nu tach fil mu, gdy ty tu ło wy mło dzie niec
przed sta wia swój mi kro ko smos: „Co ro ku prze jeż dża ją tę dy tu ry ści. Ni gdy się nie za trzy -
mu ją.” I za chwi lę: „Opi sy wa nie jej to ta niec bez mu zy ki. Nic tu się nie dzie je.”

Otóż – prze ciw nie: zda rza się wie le. Oscar Wil de w „Por tre cie Do ria na Graya” pi sał,
że każ dy z nas no si w so bie nie bo i pie kło. I wła śnie tu, w En do rze, te go pie kła i nie ba na -
zbie ra ło się ty le, że wy peł nia ją gło wę Gil ber ta szczel nie i cał ko wi cie… Tak, że za bra kło miej -
sca na odro bi nę sie bie – na wła sne ma rze nia, pla ny, ba: na wet emo cje, tar ga ją ce bo ha te -
rem, są głów nie cu dze. Opie ka nad nie do ro zwi nię tym bra tem i mon stru al nie oty łą mat ką…
Ro la mę skie go fi la ra ro dzi ny i ko chan ka nie speł nio nej Amy… Obro na ho no ru naj bliż szych
i ide ałów tra dy cyj ne go, drob ne go han dlu… Oto ka ru ze la, któ ra krę ci się dość jed no staj -
nie, ale za ra zem zbyt szyb ko, by się ro zej rzeć. 

Pew ne go dnia zrzą dze nie lo su wrzu ca ka mień w jej try by: w mia stecz ku za trzy mu je się
nie zwy kła dziew czy na. Epa tu ją ca pięk nem i mło dzień czą ener gią, ale za ra zem dziw nym spo -
ko jem i cier pli wo ścią. Wy da je się wie dzieć to, co cel nie ujął Edward Sta chu ra: 

8 września br. o godz. 1900 – „Piękny umysł” reż. Rona Howarda.
13 października br. o godz. 1900 – „Co gryzie Gilberta Grape’a” reż. Lasse Hallström.

„Gdzie kol wiek by się po je cha ło, spo ty ka się
tam, gdzie się do tar ło, przede wszyst kim to,
co się ze so bą, to zna czy so bą, przy wio zło.
Je że li przy wio zło się so bą nie wie le – ta ko nie -
wie le się w dru gim koń cu świa ta spo ty ka. I tu
nic nie po mo że”. 

Tę praw dę, nie oczy wi stą prze cież (jak -
że wie lu lu dzi mar nu je ca łe ży cie na po szu -
ki wa niu ide al ne go miej sca, wy pa tru jąc go
wciąż po za ho ry zon tem), pod wpły wem Bec -
ky od kry wa tak że głów ny bo ha ter.

I choć to je go brat, Ar nie, ob cho -
dzi 18 uro dzi ny – umow nie wkra cza jąc
w „do ro sły” świat – to no wy po ziom doj rza -
ło ści, ni by ko lej ny krąg wta jem ni cze nia
w ludz ką na tu rę, osią ga wła śnie Gil bert.
A jed na z ostat nich se kwen cji udo wad nia, że
nie jest już ka pi ta nem dry fu ją cej bar ki – za -
pra gnął po chwy cić ster. I w grun cie rze czy,
choć cie ka wi nas bar dzo, do kąd nią po kie -
ru je, je ste śmy o nie go spo koj ni…

Pięk nie opo wie dzia na to hi sto ria, a i zna -
ko mi cie za gra na. Spo ty ka my tu ple ja dę
gwiazd, któ re wów czas gwiaz da mi jesz cze
nie by ły. Le onar do Di Ca prio, John ny Depp
i Ju liet te Le wis za czy na li do pie ro flirt z du -
żym ekra nem, ujaw nia jąc swój ogrom -
ny – i na szczę ście dla nas, ki no ma nia ków,
z po wo dze niem póź niej re ali zo wa ny po ten -
cjał. Szwedz ki re ży ser zaś roz wi jał wła sny,
cie pły styl, któ rym ocza ro wy wał nas w ko -
lej nych dzie łach – jak „Wbrew re gu łom”,
„Cze ko la da”, czy „Kro ni ki por to we”.

Je śli wi dzie li ście ten wzru sza ją cy ob raz,
za pra szam nań raz jesz cze (13 paź dzier ni -
ka) – tak, jak za pra sza się do spraw dzo ne -
go, przy tul ne go ho te lu; by znów po czuć ma -
gicz ny kli mat. Na wet, je śli to ma gia na po -
zór sen nych, nie cie ka wych miejsc…

* Ja cek Kacz mar ski, „1788”

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.



LEKARZE I ICH PASJE

Twarda szkoła życia
do ZHP. Przy rze cze nie skła da li śmy na
Wa we lu wg przed wo jen ne go tek stu.

W By to miu na le ża łem do 14 Wod nej
Dru ży ny Har cer skiej im. Obroń ców We ster -
plat te, sku pia ją cej mło dzież z Gim na zjów
Mę skich z Pl. Si kor skie go i ul. Po znań skiej
w By to miu. Ta de usz Ot to – dru ży no wy,
praw dzi wy skaut, Ar tur Wen t kow ski – wy -
wia dow ca, Ja nusz Brud niak – mło dzik.
Zyg munt Wi niar ski – mło dzik. 

Wszy scy czte rej zo sta li le ka rza mi. 

„Na vi ga re Ne sces se est, vi ve re
non est ne sces se”- Że glo wa nie jest

ko niecz no ścią, ży cie nią nie jest.
Plu ta rach „Ży wo ty rów no le głe”,

Pom pe jusz, 50.

W związ ku z nie chę cią władz do ZHP prze nie śli śmy się ca łą dru ży ną do „Gór ni ka”. Po kil -
ku la tach „Gór nik” nie chce mieć „eli tar ne go spor tu”, wte dy dal sza wę drów ka do „Zry wu”
i Azo tów Cho rzów. 

Star to wa łem na P 7, Olim pij kach, Het kach, Ome gach i Fin nach w re ga tach mię dzy klu -
bo wych, mię dzy okrę go wych mi strzo stwach Ślą ska i Pol ski. Na śród lą dziu i w za to ce.

PI LI ŚMY WO DĘ WPROST Z WI SŁY

W re ga tach cen tral nych star to wa ło wte dy po nad 120 He tek, Omeg po nad 120 Fin -
nów i in ne kla sy. Za mknię to dla nas mo rze. 

Pa mię tam wspa nia łe wi do ki, pod czas re gat War sza wa -Byd goszcz, na stęp nie War sza -
wa – Gdańsk: na tle so czy stej czerw co wej zie le ni i roz le wa ją cej się sze ro ko Wi sły, od bi ja -
ły się bia łe ża gle. W ich cen trum ma je sta tycz nie pły nął dy mią cy pa ro wy sta tek że glu gi rzecz -
nej z ko mi sją re ga to wą na po kła dzie. Ze stat ku sły chać by ło po god ną mu zy kę, a tu la ło jak
z ce bra! 

Start był z War sza wy (cza sem z ko twi cy, cza sem bez po sta wio nych ża gli). Pierw sza me -
ta to Wy szo gród i noc leg w sto gu sia na. Ra no start do na stęp ne go eta pu – Płoc ka, To ru -
nia itd. Na wo dzie by li śmy do 10 go dzin – pi li śmy wo dę wprost z Wi sły, któ ra by ła czy sta,
nie ska żo na, nikt nie za cho ro wał. 

Na me tę z for de win du wcho dzi ło nie raz do 18 łó dek. Trze ba by ło być bli sko brze gu
i ko mi sji re ga to wej, aby krzy kiem po dać swój nr na ża glu. Po zna li śmy prze pięk ne sta re gro -
dy i ich za byt ki. 

W la tach 1950-54 pro wa dzi łem po ca łych Wiel kich Je zio rach Ma zur skich dwu ty go dnio -
we szko le nio we rej sy że glar skie na Het kach. Tur nus li czył do 40 osób. Za ło gi to pra cow -
ni cy z AGH z Kra ko wa, Po li tech ni ki Gli wic kiej, ucznio wie, stu den ci, gór ni cy do ło wi, na któ -
rych za wsze moż na by ło li czyć.

NIKT MI NIE UTO NĄŁ

W cza sie tych kil ku let nich pły wań nikt mi nie uto nął. Na wo dzie obo wią zy wa ła że la zna
dys cy pli na, ale ta ka w „rę ka wicz kach” i ob ser wa cja nie ba. 

Kie dy le karz mó wi krót ko: uda ło mi się
ura to wać 17 osób, trud no się do my śleć, że
cho dzi o że glar stwo. Wszyst ko sta je się ja -
sne, gdy do da je: pię ciu wpław, dwu na stu
z łód ki. „Że glar stwo to twar da szko ła ży cia,
eli mi nu ją ca mię cza ków” – wspo mi na dr n.
med. Ar tur Wen t kow ski, za pa lo ny że glarz
i przed wo jen ny har cerz. W re ga tach star to -
wał po nad 30 lat, ze świet ny mi wy ni ka mi.
Wy szko lił wie lu wod nia ków. (GO)

Ta ta był w skau tin gu, Ma ma i Sio stra by -
ły har cer ka mi. Z wo dą by łem oswo jo ny
od 1935 ro ku, od ma łe go pły wa łem ka ja -

kiem. Przed 1939 r. by łem w Zu chach.
Po 1945 r. uczęsz cza łem do II Gim na zjum
im. św. Jac ka w Kra ko wie i tu na le ża łem

Dzierż no. Pierw sze wy gra ne re ga ty w 1951 r. 
Pa trzę, jak ko le dzy pły ną na me tę

Zdję cie z 1948 r., w mun du rze 14 Wod nej Dru -
ży ny Har cer skiej. Na czap ce em ble mat har cer skich

dru żyn wod nych

Dr n. med. Ar tur Wen t kow ski „Tu lek”
– ster nik jach to wy, mo to ro wod ny sę dzia re -
ga to wy, spe cja li sta der ma to log. 
Otrzy mał „Zło tą Od zna kę XXX -le cia Har -
cer skiej Służ bie Zie mi Ślą skiej”, zo stał też
wy róż nio ny „Ho no ro wą Od zna ką Za słu -
żo ne go Dzia ła cza Że glar stwa Ślą skie go”.

Cór ki: Be ata -ster nik jach to wy, spe cja -
li sta der ma to log Alek san dra - ster nik jach -
to wy, dok tor na uk praw nych; Ane ta – że -
glarz, le karz ra dio log.

Żo na Ste fa nia, mgr fi lo lo gii pol skiej,
cier pli wy ob ser wa tor.
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niu krą że nia i cze -
ka na prze szczep
ser ca.

Rów nież za -
wsze wcze śniej wo -
łam ro dzi ców le ka -
rzy. Je śli da ny le -
karz lub je go ro dzi -
ce chcą się u mnie
le czyć, to jest mi mi -
ło. 

Po stę pu ję tak, jak
sa ma chcia ła bym być
trak to wa na, jak chcia -
ła bym, aby trak to wa no
mo ich ro dzi ców. 

Zwy kle spo ty ka łam się z życz li wo ścią in nych le ka rzy, od któ rych po trze bo wa łam po -
mo cy dla sie bie lub ko goś bli skie go. 

Za pi sy wa nie na go dzi ny to do bry po mysł, zwy kle roz wią zu je pro blem ko le jek. 
Nie ste ty, nie w każ dej po rad ni moż li wy do za sto so wa nia ze wzglę du na cha rak ter po -

rad ni i sa mych pa cjen tów. Je den wy ma ga cza sem tyl ko 10 mi nut, in ny aż 30 mi nut, a co
z ty mi, co przy ja dą spóź nie ni go dzi nę? Le piej pa cjen tów po dzie lić na dwie, trzy tu ry i usta -
lić dla nich okre ślo ne go dzi ny od – do.

Pa ni Gra ży no, pra wo cią gle się zmie nia i moż na znów je zmie nić, ale wszy scy mu si my
to wy eg ze kwo wać, aby pra cow ni cy za wo dów me dycz nych by li przyj mo wa ni bez ko lej ki. 

Za ape luj my do wszyst kich le ka rzy, aby śmy się wza jem nie sza no wa li, po pie ra li, by li so -
bie bli scy i życz li wi. Tak du żo pra cu je my kosz tem wła sne go zdro wia, pen sje są nie wiel kie,
więc niech cho ciaż na sze ser ca bę dą wiel kie (du cho wo, nie z po wo du wa dy ser ca)!

Ser decz nie po zdra wiam,

Jo an na Stań czyk

Od re dak cji: Re por taż o przyj mo wa niu
le ka rzy po za ko lej no ścią (PM nr 170 kwie -
cień 2010 r.) wy wo łał re ak cję na szych Czy -
tel ni ków. Otrzy ma łam ma ile i te le fo ny, któ -
re wska zu ją, że te mat skło nił do re flek sji. Sy -
gna li zu ją Pań stwo trud no ści ze stro ny in nych
pa cjen tów lub brak współ pra cy per so ne lu po -
moc ni cze go. Ale jest do bra wo la le ka rzy. To
już coś. (GO)

Sza now na Pa ni Gra ży no!
Za wsze z ogrom ną przy jem no ścią czy -

tam Pa ni ar ty ku ły. Ostat nio prze czy ta łam
„Czło wiek z krze słem na uli cy” i je stem zbul -
wer so wa na. 

Ja za wsze w po rad ni, w któ rej pra cu ję,
spraw dzam kar ty pa cjen tów i le ka rzy oraz
pra cow ni ków in nych za wo dów me dycz nych
za wsze wo łam bez ko lej ki. 

Wąt pli wo ści mam tyl ko co do pa cjen tów,
któ rzy rosz czą so bie pra wo by cia pra cow -
ni kiem służ by zdro wia, a pra co wa li w cha -
rak te rze pa la cza, por tie ra, na cen tra li czy
w pral ni szpi ta la. 

Oczy wi ście w ko lej ce nie cze ka ją też
kom ba tan ci, ho no ro wi daw cy krwi oraz
oso by z prze pust ka mi z pra cy. 

Ale uwa żam, że o ko lej no ści przy jęć de -
cy du je le karz. I na pew no za wsze za wo łam
bez ko lej ki swo je go pa cjen ta, któ ry przy jeż -
dża z da le ka, jest po dwu krot nym za trzy ma -

LISTY DO REDAKCJI

● ŚLADAMI PUBLIKACJI

PRZE MI NĘ LI WRAZ Z PU STY MI JE ZIO RA MI

Wy czyn w że glar stwie – re ga ty, to cięż -
ka, ale nie bru tal na ry wa li za cja. W re ga tach
mia łem przy jem ność i za szczyt star to wać
wraz z pp. Ro ma nem Bi der ma nem, Ste fa -
nem Wy soc kim, Alek san drem Gło wac kim, Ju -
liu szem Sie radz kim „RE BE”, twór cą Het ki,
po tem Ome gi, Ku bą Ja wor skim, Krzy siem Ba -
ra now skim (Finn 185). 

By li to wspa nia li, kul tu ral ni że gla rze, któ -
rzy prze mi nę li wraz z prze pięk ną dzi ką przy -
ro dą i pust ka mi na Je zio rach Ma zur skich.

Ar tur Wen t kow ski

Wy my śli łem i wpro wa dzi łem w ży cie „Ślą ską Li gę Że -
glar ską”. W cią gu kil ku lat ist nie nia Li gi pod niósł się po -
ziom wy szko le nia i dys cy pli ny że gla rzy. Na Ślą sku w re ga -
tach kla so wych star to wa ło oko ło 30 Omeg, 35 Fin nów, kil -
ka na ście FD, Kor ne tów, Ca de tów i in ne. Ostat nie mo je pły -
wa nie to by ły re ga ty se nio rów na Ca de tach. Mia łem wte -
dy wy wrot kę. Cór ki pła ka ły, my śląc, że się uto pię. Jed nak
po sta wi łem Ca de ta i by łem trze ci na me cie. 

Przez te wszyst kie la ta do brze i bez piecz nie wy szko -
li łem wie lu od po wie dzial nych że gla rzy. Ura to wa łem
od uto nię cia sie dem na ście osób: dwu na stu z łód ki, pię ciu
wpław. 

Pod czas pły wań mia łem za wsze na łód ce tor bę sa ni -
tar ną, że gla rze wie dzie li że z Ome gi 128, po tem Fin -
na nr 147, 309, za wsze otrzy ma ją po moc me dycz ną.

P7 w ca łej kra sie. Sa mi bu do wa -
li śmy te łód ki. (1950 r.)
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TEMAT Z OKŁADKI

Scho dzą na głę bo kość 47 me trów i wię cej. Za wsze to wa rzy szy im prze czu cie, że spo -
tka ją coś nie zwy kłe go i fa scy nu ją ce go… Zwy kle się nie my lą. O pa sji płe two nur ka, eks plo -
ru ją ce go wra ki okrę tów, które za to nię ły w wo dach Bał ty ku, opo wia da dr Ar tur Ko ściel ny.
(G.O.)

Nie ma dru gie go zbior ni ka wod ne go w Eu ro pie o tak cie ka wej cha rak te ry sty ce nur ko -
wej, ja ką po sia da Bał tyk. Zim ne i ciem no zie lo ne wo dy o ma łej przej rzy sto ści, na wet na nie -
du żych głę bo ko ściach, sta wia ją czę sto nie la da wy zwa nie dla nur ków. Bał tyk po tra fi za ska -
ki wać wa run ka mi, skraj nie utrud niać nur ko wa nie, a jed no cze śnie wy na gra dzać tru dy przy -
go to wań, ofe ru jąc w za to ce przej rzy stość na wet po nad 25 me trów.

Nie jest rów nież ta jem ni cą, że przej rzy stość po tra fi być „ma sko wa” – wte dy nu rek wi -
dzi co naj wy żej od bi cie wła snych oczu w ma sce. Jest jed nak coś, co tak bar dzo w Bał ty ku
fa scy nu je, co sta no wi o je go atrak cyj no ści… Są to wra ki.

NUR KO WA NIE NA WRA KACH

Wy ma ga wie lu umie jęt no ści i spraw no ści, któ re nie są ko niecz ne do upra wia nia bez -
piecz ne go nur ko wa nia w więk szo ści je zior lub ka mie nio ło mów. Zmien ność wa run ków nur -
ko wa nia w mo rzu nie sie ze so bą wie le za gro żeń. Nie prze wi dy wal ne są ta kie czyn ni ki jak:
prą dy, przej rzy stość, tem pe ra tu ra, za le ga ją ce lub dry fu ją ce sie ci ry bac kie. Po go da po tra fi
po krzy żo wać pla ny nur ko we. W cią gu go dzi ny mo że ze rwać się wiatr, spaść ulew ny deszcz,
roz pę tać bu rza, któ ra wy wo ła sztorm.

Je stem spe cja li stą chi rur gii sto ma to lo gicz nej i pra cu ję w pry wat nej
prak ty ce w Ka to wi cach, gdzie spe cja li zu ję się w en do don cji, pro te ty ce 

i le cze niu cho rób wie ku po de szłe go.
Nur ku ję od pię ciu lat, a w chwi lach wol nych or ga ni zu ję wraz z gru pą

przy ja ciół wy pra wy gór skie i ro we ro we. Ruch jest mo im spo so bem
na ży cie.

Pierw sze nur ko wa nie na wra ku jest dla każ de go płe two nur ka jed no ra zo wym i nie za po -
mnia nym prze ży ciem. Scho dząc w głę bię, wpa tru jesz się w dół, pró bu jąc do strzec pierw -
sze za ry sy stat ku. Na po cząt ku nic nie wi dzisz. Po tem po ja wia ją się za ma za ne kon tu ry, a two -

je oczy usi łu ją
coś do strzec.
W koń cu wrak
po ja wia się
w ca łej oka za -
ło ści, pod czas
gdy ty uno sisz
się nad nim.

To co znaj -
dziesz we wra -
ku za le ży
od te go, w ja -
kim jest sta nie.
W zim nych
wo dach Wiel -
kich Je zior
Ame ry kań skich
mo żesz zna -

leźć stu let nie wra ki w do sko na łym sta nie.
W tro pi kal nych wo dach la gu ny Chu uk w Mi -
kro ne zji od kry jesz gę sto po ro śnię te ko ra la -
mi po zo sta ło ści po za to pio nych, pod -
czas II woj ny świa to wej, okrę tach Ja poń skiej
Flo ty Ce sar skiej. W Mo rzu Śród ziem nym na -
to miast coś, co wy da je się być ni czym in nym
tyl ko po tłu czo ny mi na czy nia mi, mo że oka -
zać się po zo sta ło ścia mi po stat ku z cza sów
Im pe rium Rzym skie go.

Więk szość wra ków to ta jem ni ce, py ta -
nia skąd się tam wziął, kto nim pły nął, do ja -
kie go por tu miał za wi nąć i naj waż niej sze py -
ta nie: jak za to nął. Za wsze bę dzie to wa rzy -
szy ło ci uczu cie ocze ki wa nia na coś nie zwy -
kłe go i fa scy nu ją ce go… kto wie, mo że
od kry jesz skarb, pły wa jąc czu jesz do tyk hi -
sto rii, któ ra by ła dla tych jed no stek okrut -
na i bez li to sna..

Nas za in te re so wa ła hi sto ria walk jed no -
stek pol skich pod czas II woj ny świa to wej oraz
re ali za cja pla nu „wo rek, czy li roz miesz cze -
nia i starć okrę tów na wo dach Za to ki Gdań -
skiej i w oko li cy Pół wy spu Hel skie go oraz
dzia ła nia po wo jen ne na szej skrom nej flo ty.

CZU JE MY SIĘ JAK NIE ŚMIER TEL NE ISTO TY

W week end ma jo wy na si dziel ni, za har -
to wa ni w bo jach chłop cy z klu bu Di ve ma -
ster z Ka to wic uda li się na Hel z na dzie ją
na fa scy nu ją cą przy go dę nur ko wą i ku li nar -
ną. Hu mo ry do pi sy wa ły i po wie lo go dzin nej
po dró ży do tar li śmy do Ja star ni.

Pierw szy dzień nur ko wy to eks plo ra cja
wra ku Groź ny (ści gacz okrę tów pod wod -
nych). Okręt zo stał za to pio ny pod czas ma -
new rów wojsk Ukła du War szaw skie go na hel -
skim po li go nie mor skim. Wrak Groź ne go stał
się miej scem, gdzie wie lu nur ków za czy -
na swo ją przy go dę w nur ko wa niu wra ko wym.
Okręt spo czy wa na stęp ce. Przed za to pie -
niem jed nost ka zo sta ła ogo ło co na ze wszyst -
kie go, po szu ki wa cze skar bów ni cze go tu nie
znaj dą.

Oka za ło się, że po pierw szym nur ko wa -
niu wszy scy mie li pe wien nie do syt, a więc wy -
ko na li śmy nur ko wa nie noc ne na Groź nym,
rów nież fa scy nu ją ce i cie ka we. Na sze la tar -
ki tną ciem ną wo dę jak tort, ich si ła i moc
jest po ra ża ją ca i czu je my się jak nie śmier -

● LEKARSKA PASJA: NURKOWANIE

Wraki Bałtyku
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ślo nej uro dzie” – wy ję te z ust kel ner ki okre -
śle nie opi su ją ce nasz wy gląd, ni czym z fil -
mu Ta ran ti no, za mó wi li wy bor ną ka wę.

Do pi ja my ostat ni łyk i uda je my się
na wrak „Bry za”.

„BRY ZA” – WRAK ZWA NY „BAB CIĄ”
Jest to ku ter pa sa żer sko -łącz ni ko wy,

któ ry słu żył w Ma ry nar ce Wo jen nej od 1965
do 2003 r.

Był okrę tem szko le nio wym dla mło -
dych ma ry na rzy, ale pod ko niec służ by wo -
ził też miesz kań ców He lu, któ rzy piesz czo -
tli wie na zy wa li go „Bab cią”. Przy go to wa nia
do za to pie nia trwa ły pra wie rok. Okręt
mu siał zo stać oczysz czo ny ze wszyst kich
sub stan cji che micz nych, usu nię to oka blo wa -
nie, zde mon to wa no sil ni ki i agre ga ty, usu -
nię to wła zy, część po miesz czeń za kra to wa -
no in ne prze strze nie po więk szo no.

We wra ku by ło ukry tych 99 pa miąt ko -
wych me da li, któ re by ły do dat ko wą atrak cją
dla nur ków. Me dal z nu me rem 1 otrzy ma -
ła Ma ria Ka czyń ska.

Wie czo rem or gia sma ku -flą dra, a dla wy -
bra nych le gen dar ne ude rze nie płe twą
od Krzy sia (oso bli wy i bo le sny chrzest po -

twier dza ją cy na by cie no wych umie jęt no ści
nur ko wych), omó wie nie nur ko wa nia, sen,
a ra no po wrót do do mu.

Wie my, że wró ci my tu jesz cze raz.

Ar tur Ko ściel ny
Po dzię ko wa nia dla klu bu nur ko we go 

Di ve ma ster z Ka to wic za udo stęp nie nie

zdjęć pod wod nych

tel ne isto ty Nie ste ty pod czas ko lej ne go okrą ża nia wra ku stra ci li śmy z oczu li nę po rę czo -
wą po łą czo ną z li ną opu sto wą i boj ką. Szyb kie spoj rze nie w oczy part ne ra i z nie mym zro -
zu mie niem od pa la my boj kę sy gna li za cyj ną i wy nu rza my się ze smo li stych ciem no ści. Na na -
szej ło dzi wszy scy w kom ple cie za ma wia ją w my ślach wy szu ka ne po tra wy z ryb i po ga nia -
ją nas do we wej ścia, pa ra dok sal nie sil ny głód do da je nam sił.

Wie czo rem uczta sma ko szy: flą dra i in ne roz ko sze pod nie bie nia, cho ciaż ło soś za mó -
wio ny przez nie któ rych wy glą dał ra czej na wę go rza (po dob no był to jed nak ło soś, ale po przej -
ściach). Nasz gu ru Krzy sio omó wił nur ko wa nie i hi sto rię wra ku, a na ko niec wie czo ru omó -
wił też ce ny ryb.

SCHO DZI MY W CZAR NĄ OT CHŁAŃ

Dzień dru gi to nur ko wa nie głę bo kie na wra ku nie miec kie -
go tra łow ca „Mu nin”. Sta tek ten zo stał za mó wio ny ja ko traw -
ler ry bac ki, ale hi sto ria wo jen na za mie nia go w po moc ni czy okręt
tra ło wy, a 1938 r. prze bu do wa ny zo sta je na okręt szkol ny. Za -
to nął po ko li zji na re dzie por tu Hel w 1945 r.

Je ste śmy na po zy cji. Jesz cze tyl ko spraw dze nie sprzę tu
i do wo dy. Wkrót ce je ste śmy przy boj ce opu stów ki. Za nu rza -
my się. Po wo li wo da sta je się co raz ciem niej sza. Za pa la my la -
tar ki.

Scho dzi my w czar ną ot chłań, trzy ma jąc się li ny, tem pe ra tu -
ra spa da do 40C stop ni ro bi się zim no, wo kół ust wbi ja ją się set -
ki zmro żo nych igieł lo do wa tej wo dy. Kom pu ter wy świe tla głę -
bo kość 47 me trów i czu ję, że no gi za głę bi ły się w mu li ste dno.

Spo koj nie do pusz czam po wie trze do ka mi zel ki i uno szę się
nad dnem, nie wi dać kom plet nie nic. Wszyst kie ma new ry wy ko -
nu ję w bez kre snej ciem no ści i ci szy prze ry wa nej wła snym od de chem.
Szyb ki rzut oka na przy rzą dy i szu ka my li ny po rę czo wej, któ ra pro wa dzi do wra ku.

Po chwi li w świe tle la ta rek po ja wia się bry ła okrę tu. Stoi na rów nej stęp ce, z lek kim prze -
chy łem na le wą bur tę. Dno w tym miej scu osią ga głę bo kość ok. 50 me trów. Na dzio bie do -
sko na le za cho wa ne dział ko okrę to we 105 mm. Lu fa ca ły czas po zo sta je w po zy cji go to -
wej do pod ję cia wal ki. Z ty łu mo że my po dzi wiać po zo sta ło ści dział ka prze ciw lot ni cze go.

Za wra ca my wzdłuż bur ty w stro nę śród o krę cia i ciem nych kwa dra to wych okien nad bu -
dów ki. Za glą da my do środ ka. Wi dok za pie ra dech w pier siach.. W prze stron nym po miesz -
cze niu wi dzi my po grą żo ne w mu le, do sko na le za cho wa ne drew nia ne ko ło ste ro we. 

Koń czy się po wie trze, po wo li wra ca my do opu stów ki, przy sta nek bez pie czeń stwa i na opa -
rach po wie trza koń czy my nur ko wa nie. Oczy wi ście po tem uczta ko ne se ra -flą dra (ło soś miał
ni skie no to wa nia) oraz –„Pan gru bo ubra ny, Pan w pa ski, Pan czer wo ny i Pan o nie okre -

Przygotowania do zejścia pod wodę
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NOTATKI Z PODRÓŻY

Cztery dni, pięć miast i niezapomniane wrażenia
● WYJAZD INTEGRACYJNY LEKARZY SENIORÓW

I ja wszę dzie tam by łam, wę gier skie wi -
no pi łam, a co wi dzia łam - w skró cie Wam
opi szę. Pa mię ta li śmy sto li cę Wę gier ja ko pięk -
ne mia sto, ale obec nie jesz cze bar dziej nas
ocza ro wa ło.

Po zmia nie sys te mu przy wró co no blask
wie lu za byt kom, a re no wa cje na dal trwa ją.
O tym mie ście moż na by wie le pi sać, bo jest
tu nie zli czo na ilość za byt ków, prze pięk nych
pa ła ców, ko ścio łów, te atrów, mu ze ów, roz -
le głych pla ców, oka za łych po mni ków, sze -
ro kich bul wa rów i mniej szych uli czek z za -
bu do wą se ce syj ną i neo kla sy cy stycz ną, wie -
lu ka wiar ni i re stau ra cji w za byt ko wych bu -
dyn kach, ką pie lisk i łaź ni z go rą cy mi źró dła -
mi, i tak moż na wy li czać bez koń ca. 

BU DA PESZT, MIA STO PA NO RAM

Szcze gól nym wa lo rem te go mia sta jest
po ło że nie. Je go gó rzy stą część Bu dę i ni zin -
ną Peszt, prze cię te Du na jem, łą czy w jed -
ną aglo me ra cję sześć mo stów: Ar pa da,
Mał go rza ty, Łań cu cho wy, Elż bie ty, Wol no -
ści i Pe to fie go, a do te go do li czyć trze ba
jesz cze dwa mo sty ko le jo we. To wpły wa
na to, że Bu da peszt jest mia stem pa no ram,
i tak bę dąc w Bu dzie moż na po dzi wiać mia -
sto w wie lu punk tach. Naj pięk niej sze wi do -
ki roz ta cza ją się z Cy ta de li, z ta ra su dzie -
dziń ca zam ko we go czy z Basz ty Ry bac kiej.
Z tych miejsc Bu da peszt wy glą da bar dzo
oka za le z Du na jem spię tym mo sta mi, z Wy -
spą Mał go rza ty, mo nu men tal nym gma chem
Par la men tu, z wie ża mi ko ścio łów i re pre zen -

ta cyj ny mi bu dow la mi śród -
mie ścia Pesz tu. Bę dąc zaś
po dru giej stro nie Du na ju
za chwy ca pa no ra ma Bu dy
z Cy ta de lą i Po mni kiem
Wol no ści, Po mni kiem Bi -
sku pa Ge ler ta na wzgó rzu
o tej sa mej na zwie, oraz
Zam kiem Kró lew skim,
Basz tą Ry bac ką i ko ścio łem
kró la Ma cie ja na Wzgó rzu
Zam ko wym. Mie li śmy też
oka zję oglą dać Bu da peszt
no cą z po kła du stat ku pły -
ną ce go Du na jem, co do star -
czy ło nam wie lu nie za po mnia nych wra żeń. Nie dzi wi więc fakt, że pa no ra ma obu brze gów
Du na ju zo sta ła wpi sa na na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa Kul tu ral ne go i Przy rod ni cze go
UNSE CO.

Bę dąc w Bu da pesz cie na le ży wstą pić do ba zy li ki św. Ste fa na, naj więk szej świą ty ni mia -
sta, o im po nu ją cych roz mia rach: 86 m dłu go ści, 55 m sze ro ko ści oraz 96 m wy so ko ści. W ba -
zy li ce znaj du je się naj bar dziej czczo na przez Wę grów re li kwia, zmu mi fi ko wa na pra wa rę ka
kró la Ste fa na I, prze cho wy wa na w dro go cen nym re li kwia rzu w Ka pli cy Św. Pra wi cy.

Nie moż na też omi nąć mo nu men tal ne go Pla cu Bo ha te rów z ma je sta tycz nym Po mni -
kiem Mi le nium. Cen trum po mni ka sta no wi 36 me tro wa ko lum na, na któ rej szczy cie znaj -
du je się po sąg ar cha nio ła Ga brie la, a u jej pod sta wy po sa gi jeźdź ców na ko niach: po środ -
ku księ cia Ma dzia rów Ar pa da, a po bo kach sze ściu wo dzów ple mion, któ re w 896 ro ku przy -
by ły z nim na te ren dzi siej szych Wę gier, ra zem wal czy li i po mo gli mu utwo rzyć no wą oj -
czy znę. Plac Bo ha te rów za my ka ją pół ko li ście dwie 85 me tro we ko lum na dy, na któ rych gór -
nych kra wę dziach znaj du ją się sym bo licz ne po są gi. Na we wnętrz nych koń cach ko lum nad
usta wio ne są na prze ciw sie bie ry dwa ny: roz pę dzo ny Bo ga Woj ny i sta tecz ny Bo ga Po ko -
ju, na to miast na ze wnętrz nych po są gi: Pra cy i Do bro by tu oraz Wie dzy i Chwa ły. Pod łu -
ka mi ko lum nad sto ją po są gi 14-tu naj wy bit niej szych wład ców i wo dzów wę gier skich. (…)

W naj bliż szym oto cze niu znaj du ją się: Park Miej ski, Ogród Zoo lo gicz ny i Bo ta nicz ny,
le gen dar na re stau ra cja Gun del, Sto łecz ny Wiel ki Cyrk, We so łe Mia stecz ko, Ką pie li sko Sze -
che ny ie go. Tu mie li śmy czas wol ny i po dzie le ni na gru py spę dzi li śmy kil ka go dzin we dle za -

in te re so wań.
Na stęp nie ra zem uda li śmy się do Zam ku Vaj da hu ny ad, któ ry jest zbu -

do wa ny na wy spie znaj du ją ce go się w Par ku Miej skim je zio ra. Cie ka wost -
ką te go zam ku jest to, że jest zlep kiem ele men tów, ma ją cych swo je ory -
gi nal ne od po wied ni ki w róż nych zam kach wę gier skich. Mi mo roz ma ito -
ści ele men tów, Al pa ro wi, któ ry za pro jek to wał ten za mek, uda ło się skom -
po no wać har mo nij ną i bar dzo efek tow ną ca łość.

Uroz ma ice niem po by tu w Bu da pesz cie by ła prze jażdż ka ko lej ką
po Wy spie Mał go rza ty. Ro sną na niej wspa nia łe pla ta ny, ma gno lie, eg -
zo tycz ne drze wa i krze wy, a zdo bią ją fon tan ny, stru my ki, ro sa rium, al -
pi na rium, ogród ja poń ski, jest też nie wiel ki zwie rzy niec, a tak że gra ją -
ca stud nia, w któ rej wbu do wa ne urzą dze nie wod ne cy klicz nie wy gry wa
me lo die. Na wy spie pod wie żą wo do cią go wą znaj du je się am fi te atr, są
też licz ne obiek ty spor to wych i re kre acyj nych m. in. kom pleks kry tych
i otwar tych ba se nów. (…)

Bazylika św. Stefana

Pomnik Milenium
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ny sprzęt li tur gicz ny i klej no ty, a tak że śre -
dnio wiecz ne or na ty pięk nie ha fto wa ne, gro -
ma dzo ne przez wie ki przez tu tej szych ar -
cy bi sku pów. (…)

ŻAL BY ŁOWY JEŻ DŻAĆ

I ja tam wszę dzie by łam, wę gier skie wi -
no pi łam, a co wi dzia łam, to Wam w skró -
cie opi sa łam. Dziś sie dząc za biur kiem i pi -
sząc ten ar ty kuł, po now nie prze mie rzam uli -
ce po zna nych miast, przy wo łu jąc w pa mię -
ci uro cze za kąt ki i wspo mi na jąc cie ka we świa -
ta Ko le żan ki i Ko le gów, któ rzy mi mo róż nych
do le gli wo ści, dziel nie po dą ża li za na szym pi -
lo tem, mi łą pa nią Iwo ną z Kra ko wa. W pa -
mię ci po zo sta ną ko le dzy po pi su ją cy się
swy mi umie jęt no ścia mi w trak cie wie czo ru
wę gier skie go oraz wspól ne plą sy przy mu -
zy ce i wi nie wę gier skim w Csar dzie. W cią -
gu czte rech dni ra zem spę dzo nych wszyst -
kim do pi sy wał hu mor, co uwi docz ni ło się
w nie za po mnia nej kom po zy cji, ja ką stwo rzy li
„trzej ko le dzy z ła wecz ki” na uli cy Va ci, tak -
że w po ka zie tań ca pro fe so ra, a szcze gól -
nie uda ło się „księż nicz ce”, któ rej opo wia -
da nia i śpie wy ba wi ły wszyst kich do koń ca
wy ciecz ki.

Cel, ja ki so bie po sta wi li or ga ni za to rzy
wy jaz du, zo stał osią gnię ty, gru pa eme ry tów,
le ka rzy róż nych spe cjal no ści zin te gro wa ła się,
na wią za ły się no we przy jaź nie i żal by ło roz -
sta wać się, a po że gna niom nie by ło koń ca.
W imie niu ko le gów eme ry tów pro szę o nas
na dal pa mię tać i jak naj czę ściej or ga ni zo wać
ta kie wy jaz dy in te gra cyj ne, a za to, co zo -
ba czy li śmy i prze ży li  – ser decz nie dzię ku -
je my.

Kry sty na Sku pień

GO DOL LO, ŚLA DA MI CE SA RZO WEJ SIS SI

Po za Bu da pesz tem zwie dzi li śmy jesz cze miej sco wość Go dol -
lo, po ło żo ną oko ło 20 km na wschód od sto li cy Wę gier, sły ną cą z pa -
ła cu, let niej re zy den cji Habs bur gów, któ ra by ła ulu bio nym miej scem
ce sa rzo wej Elż bie ty -Sis si. Stąd w po miesz cze niach pa ła co wych znaj -
du je się po niej wie le pa mią tek. Do pa ła cu na le ży 30 hek ta ro wy park,
utrzy ma ny w sty lu an giel skim. By ła tu też pal miar nia, po wo zow nia,
mar mu ro we staj nie, ale te obiek ty po pa dły w ru inę, dziś trwa ją tu
pra ce re no wa cyj ne.

SZE TEN DRE, MIA STECZ KO AR TY STÓW

Od wie dzi li śmy rów nież od da lo ne o 20 km od Bu da pesz tu, ale
w kie run ku pół noc nym, mia stecz ko Szen ten dre, roz ło żo ne wzdłuż
brze gów Du na ju na zbo czach Gór Wy szeh radz kich. Jest to mia -
stecz ko ar ty stów, gdyż sta no wi ulu bio ne miej sce ple ne rów wę gier -
skich ma la rzy, na wet wie lu za miesz ka ło tu na sta łe, są tu, więc ich
pra cow nie pla stycz ne (po nad sto) i ga le rie au tor skie. W mie ście dzia -
ła kil ka na ście mu ze ów, są an ty kwa ria ty, oraz wie le cie ka wych ko ścio łów, jak pra wo sław na
ka te dra, kil ka cer kwi i po ło żo na w cen tral nym punk cie na Wzgó rzu Zam ko wym, naj star -
sza świą ty nia mia sta, ka mien ny ka to lic ki ko ściół pa ra fial ny z XIII w. Na ma łym trój kąt nym
ryn ku stoi krzyż mo ro wy, wznie sio ny przez wdzięcz nych miesz kań ców za oca le nie mia sta
od dżu my. Spa ce ru jąc wą ski mi, nie kie dy stro my mi ulicz ka mi z ba ro ko wy mi, ro ko ko wy mi i kla -
sy cy stycz ny mi ka mie nicz ka mi z XVIII w, moż na na pa wać się szcze gól ną at mos fe rą te go ma -
low ni cze go miej sca.

ESZ TER GOM, BA ZY LI KĄ SŁY NĄ CY

W dro dze po wrot nej za trzy ma li śmy się w Esz ter gom, miej sco wo ści po ło żo nej w Za -
ko lu Du na ju, 60 km od Bu da pesz tu. Wła śnie to miej sce wy bra li na swo ją sie dzi bę pierw -
si wład cy wę gier scy z dy na stii Ar pa dów, a św. Ste fan za ło żył tu pierw sze na Wę grzech ar -
cy bi skup stwo. Esz ter gom sły nie dziś ze wspa nia łej ba zy li ki, któ rej obec ny wy gląd po cho -
dzi z pierw szej po ło wy XIX w. i sta no wi jed no z naj wspa nial szych dzieł w sty lu kla sy cy stycz -
nym nie tyl ko na Wę grzech, ale i w Eu ro pie, jest też naj więk szą i naj wspa nial szą sa kral ną
bu dow lą Wę gier. W oł ta rzu głów nym znaj du je się ob raz Wnie bo wzię cie Ma rii, któ ry jest XIX -
-wiecz ną re pli ką ob ra zu Ty cja na o tej sa mej te ma ty ce. We wnątrz ba zy li ki jest kryp ta, w któ -
rej po cho wa ni są wę gier scy do stoj ni cy ko ściel ni, jest też naj bo gat szy na Wę grzech skar biec
ka te dral ny, gdzie znaj du ją się naj cen niej sze eks po na ty, jak: szcze ro zło ty kru cy fiks kró la Ma -
cie ja, wy sa dza ny per ła mi, ka ro liń ski krzyż krysz ta ło wy, krzyż ko ro na cyj ny z bi zan tyj skim or -
na men tem, wy ko na ny spe cjal ną tech ni ką ema lier ską, kie lich z XV w, oraz in ny dro go cen -

Esztergom

Cała nasza grupa
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