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Od redakcji

Spis treści

Biuro OIL w Rzeszowie pracuje:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1800

środa  800 - 1500

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1500

Klub seniora
Pierwsza środa miesiąca godz. 1600

Wydawanie prawa wykonywania zawodu:
poniedziałek i czwartek – 900 - 1600

DYŻURY PRAWNIKA:
poniedziałek 1300 - 1600

wtorek  1430 - 1730

środa  1400 - 1600

czwartek  1500-1600

Istnieje możliwość utworzenia konta
e-mail dla lekarzy w domenie oil.org.pl
instrukcje ze strony:
http://www.nil.org.pl/xml/pomoc/ poczta

Jako, że od pewnego czasu jesteśmy kwartalnikiem, trafiamy do Państwa jak 
choćby ostatnio tuż przed świętami. Bożonarodzeniowa okładka ustąpiła miej-
sca teraz tej wielkanocnej. Stąd też w niektórych miejscach tego wydania remi-

niscencje minionego roku.
Dominują jednak aktualne tematy. Rozmawiamy na przykład o zbliżającym się 
otwarciu w Rzeszowie kierunku lekarskiego. To olbrzymie przedsięwzięcie budow-
lane, logistyczne, administracyjne, a przede wszystkim naukowe. Przypominamy 
historię, już 50-cio letnią rzeszowskiego koła Polskiego Lekarskiego Towarzystwa 
Radiologicznego. Do minionego roku powracamy też w związkowym komentarzu. 
Niestety jak pisze jego autor minione 12 miesięcy to stracony czas dla pacjentów, 
pracowników ochrony zdrowia i dla całego systemu. O szczegółach nie wspomina-
my zachęcając do lektury tekstu. 
Z lekarzami z Łodzi i Rzeszowa wybierzemy się do Załucza na Ukrainie do ośrodka 
dla niepełnosprawnych dzieci. Są to pacjenci z ciężkim upośledzeniem fizycznym i 
umysłowym. Nasze zdrowie to między innymi nasze jedzenie, a to poddawane jest 
„unowocześnianiu”. Jak jego modyfikacja wpływa na nasze zdrowie i czy jest o co się 
spierać w rozmowie z prof. Janem Narkiewiczem - Jodko. W cyklu „Moje hobby” tym 
razem pokazujemy pasjonata wielu dziedzin, a co najważniejsze wspaniałego hu-
manistę  dr. Jerzego Siekluckiego. Zimy w tym roku było jak na lekarstwo, ale lekarze 
miłujący alpejskie szusowanie i tak rozegrali w Bystrem mistrzostwa regionu. 
Powrócimy też do sylwetki Jana Pawła II, mija bowiem w kwietniu już 10 rocznica 
Jego śmierci. Po obfitościach wielkanocnego stołu, po wiosennych spacerach zapra-
szamy do lektury Biuletynu.
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Wywiad

Kilka miesięcy pozostało do otwarcia w Rzeszowie kierunku 
lekarskiego, czy wszystko przebiega zgodnie z planem?

Staramy się aby wszystko było gotowe na czas. Baza techniczna, 
lokalowa i badawcza są już na wykończeniu, dwa budynki przy 
ulicy Litawora są przygotowane pod względem budowlanym, 
aktualnie trwają przetargi na urządzenia. Mamy obietnicę, że do 
maja skończony zostanie budynek przy Szpitalu nr 2, wszystko po-
winno przebiegać zgodnie z planem.
Jeśli chodzi o bazę merytoryczną to od podstaw jest tworzony 
Zakład Anatomii, Histologii, Anatomii Patologicznej i Medycyny 
Sądowej. Ta baza służyć będzie nie tylko studentom ale też pa-
cjentom, na pewno poszerzy się zakres usług medycznych dla 
społeczeństwa.

Na 1 października 2015 powinniśmy mieć 16 oddziałów klinicz-
nych. do końca roku powinno być ich już 20.  Zajęcia na oddzia-
łach klinicznych zaczynają się na III roku studiów , do tego czasu 
tych oddziałów jeszcze przybędzie. Trwają rozmowy z władzami 
na temat przekształceń, docelowo  oddziały w obu szpitalach wo-
jewódzkich, Miejskim , Chorób Płuc i w Łańcucie  będą przekształ-
cane w kliniki.

Czy znany jest już limit studentów, którzy rozpoczną tu naukę 
1 października 2015 roku?

Złożyliśmy aplikację o 60 miejsc na studia bezpłatne i 60 na stu-
dia niestacjonarne, tu cena za rok będzie wynosić około 30 tys. zł. 
Czekamy na Rozporządzenie Ministra Zdrowia, mam nadzieje, że 
nie będzie to długi czas oczekiwania, liczę, że w kwietniu lub na 
początku maja poznamy ostateczną liczbę limitów. Od tego bo-
wiem zależy liczebność kadry-asystentów, adiunktów, którą musi-
my przygotować na ten pierwszy rok. 

Jakie przedmioty maturalne będą decydowały o przyjęciu na 
kierunek lekarski w Rzeszowie?

Będzie obowiązywała poszerzona wersja matury z biologii i che-
mii, i do wyboru rozszerzone fizyka albo matematyka. Jeśli pojawi 
się grupa kandydatów z taką samą liczbą punktów,  to o przyjęciu 
będzie decydować wynik z języka obcego. 
Mamy też pytania z różnych krajów o oddział anglojęzyczny, na 
razie tego nie planujemy, ale zainteresowanie jest spore i to z 
bardzo odległych rejonów świata z USA, Chin, Izraela czy bliższej 
nam Norwegii.  Jeśli inaugurujący  kierunek lekarski okrzepnie, to 
będziemy w odleglejszej perspektywie aplikować o zgodę prowa-
dzenia zajęć w języku angielskim , ale obecnie za wcześnie o tym 
mówić.

Utworzenie nowego kierunku to finanse ale i baza kadrowa. 
Jak wygląda ta sytuacja?

Same inwestycje do tej pory to około 100 mln zł, teraz przygo-
towaliśmy wnioski unijne na nową perspektywę finansową na 
kwotę prawie 200 mln zł. Dofinansowanie ministerialne będzie 
zależało od limitu jaki dostaniemy, druga pula to studenci płatni. 
Jest też duża pomoc prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, 
który bardzo  zaangażował się i zaoferował 10 mieszkań dla kadry 
profesorskiej. Niewykluczone, że będziemy negocjować o kolej-
ne lokale, bo coraz częściej są zapytania bardzo znanych profeso-
rów o warunki pracy tu w Rzeszowie. Obecnie mamy już po kon-
kursach kilkoro profesorów klinicznych, pracują lub  będą u nas 
pracować między innymi kardiolog  pan prof. Roman Przybylski, 
pani profesor Halina Bartosik -Psujek  neurolog . Od października 
przyjdzie pan prof. Maciej Machaczka ze Szwecji  z  Centrum He-
matoonkologicznego Karolinska Institute w Szpitalu Uniwersytec-
kim Karolinska Huddinge w Sztokholmie, docelowo ma tu two-
rzyć ośrodek hematoonkologiczny z możliwością wykonywania  
przeszczepu szpiku kostnego. Na Nefrologię do WSS na Szopena 
przyjdzie prof. Jacek Rysz, na Urologię przyjdzie  doc. Zbigniew 
Jabłonowski. Kolejne osoby są  jeszcze przed konkursami.  War-
to zaznaczyć, że środowisko pielęgniarskie też się zmobilizowało, 
mamy pierwszą położną, która jest docentem, mamy panią pielę-
gniarkę, która złożyła aplikacje o habilitację. Na szczególne pod-
kreślenie zasługuje fakt, że kilku kolegów lekarzy wywodzących 
się z Rzeszowa jest bliskich spełnienia kryteriów potrzebnych do 
uzyskania habilitacji.

Kierunek lekarski to zwieńczenie wielu lat ubiegania się o taką 
możliwość nauczania w Rzeszowie. Panie Dziekanie jakie kie-
runki funkcjonują do tej pory  na kierowanym przez Pana Wy-
dziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego?

Obecnie mamy siedem kierunków:  Dietetykę, Fizjoterapię, Elek-
troradiologię, Położnictwo, Pielęgniarstwo, Zdrowie Publiczne, Ra-
townictwo Medyczne a od października będzie tak długo oczeki-
wany  kierunek lekarski. Staramy się jeszcze wspólnie z Wydziałem 
Fizyki o kierunek inżyniersko-medyczny- Systemy Diagnostyczne 
w Medycynie, planujemy Optometrię i Protetykę Słuchu.
Warto jeszcze powiedzieć, że dostaliśmy prawo doktoryzowania 
w Naukach o Zdrowiu, mamy już obronionych 14 doktoratów, do 
końca roku chcielibyśmy móc ubiegać się o prawo habilitowania 
w Naukach o Zdrowiu. A w związku z powstaniem kierunku le-
karskiego mamy też plan by w krótkim czasie podjąć starania o  
prawo doktoryzowania w naukach medycznych .

Dziękujemy za rozmowę

Coraz bliżej do kształcenia
lekarzy w Rzeszowie

Rozmowa z dr. hab. n. med. Arturem Mazurem prof. URz, dziekanem Wydziału Medycznego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego
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Jubileusz

Złoty JUbileUsZ…

Przed 50 laty 7 listopada 1964 r. z inicjatywy dr Edwarda 
Prokopa jako 13-te koło terenowe w Polsce zostało powo-
łane Koło Rzeszowskie Polskiego Lekarskiego Towarzystwa 
Radiologicznego. W spotkaniu założycielskim uczestniczyli 
Przewodniczący Zarządu Głównego PLTR Prof. Witold Zawa-
dowski, Sekretarz Zarządu Głównego PLTR dr Stanisław Mier-
nowski oraz 32 radiologów z województwa rzeszowskiego. 
Pierwszym Przewodniczącym Koła Rzeszowskiego PLTR zo-
stał wybrany dr Edward Prokop, który tę funkcję pełnił nie-
przerwanie przez 21 lat. Po Jego rezygnacji w grudniu 1985 
r. Oddział Rzeszowski PLTR zaprzestał działalności. Dopiero 
po 6 latach z inicjatywny grupy radiologów, między innymi: 
dr Katarzyny Piaseckiej, dr Mirosława Drozda, dr Wiesława 
Guza, dr W. Walawskiego, dr Krzysztofa Klimkiewicza, dr Jana 
Sajkiewicza i dr Antoniego Samojednego, jesienią 1991 r. na 
zorganizowanym Zebraniu Walnym reaktywowano i powo-
łano nowy Zarząd Oddziału Rzeszowskiego PLTR, którego 
przewodniczącym wybrano dr Antoniego Samojednego. 
Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 2010 r. (19 lat). W zgo-
dzie z nowym Statutem PLTR Walne Zebranie Oddziału Pod-
karpackiego PLTR w 2010 r. na przewodniczącego wybrało 

dr W. Guza., którą to funkcję pełni do chwili obecnej. 50-let-
ni okres działalności początkowo Koła, a następnie Oddzia-
łu Rzeszowskiego PLTR zaowocował licznymi zebraniami 
naukowo-szkoleniowymi organizowanymi samodzielnie 

oraz przy współpracy z Oddziałami PLTR sąsiadujących wo-
jewództw krakowskiego i lubelskiego. Jako sukcesy należy 
zapisać zorganizowanie kilku konferencji o wymiarze ogól-
nopolskim (między innymi w Jaworze nad Soliną w 1992 r. 
oraz w Łańcucie  w 2004 r.) 

Dzisiaj liczba deklarowanych członków Towarzystwa wy-
nosi 150 osób.

sRebRny JUbileUsZ…

Przed 25 laty 1 czerwca 1989 r. dr Antoni Samojedny 
podjął się misji organizacji Zakładu Radiologii w nowo wybu-
dowanym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. 17 lipca 
1989 r. uruchomiono jako pierwszy Zakład Radiodiagnosty-
ki Pediatrycznej, składający się z dwóch Pracowni RTG i Pra-
cowni USG gdzie początkowo wykonywano badania radio-
logiczne dla całego szpitala. Na wyposażeniu Pracowni RTG 
były aparaty EDR firmy Medicor.

W dniu 15 grudnia 1990 r. nastąpiło oficjalne otwarcie 
Zakładu Radiodiagnostyki dla Dorosłych i Pracowni Tomo-
grafii Komputerowej. W skład Zakładu Radiodiagnostyki dla 
Dorosłych wchodziły trzy Pracownie RTG (dwie wyposażone 
w aparaty TUR 800, a jedna w aparat X-18 firmy Farum). Pra-

Jubileusz 50 lecia
Koła Rzeszowskiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

1980 zespół Zakładu RTG Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dr E. Prokop za biurkiem
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cownia USG została wyposażona w kosztowny (140 000 $) 
aparat USG z kolorowym Dopplerem marki EUB firmy Hita-
chi. W Pracowni Tomografii Komputerowej na wyposarzeniu 
znalazł się pierwszy w województwie podkarpackim tomo-
graf TOMASCAN LX firmy Philips.

Od 1991 r. tradycyjna obróbka zdjęć rentgenowskich zo-
stała zastąpiona obróbką w ciemniach automatycznych – za-
stosowano wywoływarki firmy AGFA (Curix 60 oraz Compact 
EOS).

W 1996 r. Zakład Radiologii zmienił nazwę na Zakład Ra-
diologii i Diagnostyki Obrazowej. W 1998 r. oddano do użyt-
ku Pracownię Rezonansu Magnetycznego wyposażoną w 
system MR 0,5T „Privilege” firmy Elscint. Pracownia ta została 
zorganizowana w ramach Ośrodka Tomografii Komputero-
wej i Rezonansu Magnetycznego.

W 2002 r. w całym Zakładzie Radiologii wprowadzono  
system „dzienny” obróbki klisz RTG firmy AGFA.

W maju 2004 r. po 14 latach eksploatacji wymieniono 
„stary” tomograf komputerowy na nowoczesny, spiralny, 
8-rzędowy aparat TK firmy GE LightSpeed Ultra, który umożli-
wił wykonywanie badań angio-TK i innych zaawansowanych 
rodzajów badań, między innymi endoskopii wirtualnej. 

Trwający ciągle, technologiczny postęp i rozwój diagno-
styki obrazowej warunkował potrzeby starań o ciągłe uno-
wocześnianie aparatury diagnostycznej, będącej na wyposa-
żeniu Zakładu.

W 2005 r. wydzierżawiono od firmy AGFA dwa skanery 
do ucyfrowienia pośredniego INITIA 1000, współpracujące z 
drukarkami termicznymi Drystar 3000.

W latach 2006-2007 zmodernizowano Pracownie RTG 
Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, zarówno w 
części dla Dorosłych, jak i Pediatrycznej. Zainstalowano 5 
nowych aparatów RTG stacjonarnych, w tym 2 z cyfrowym 
torem wizyjnym jeden z analogowym torem wizyjnym oraz 
dwa aparaty jezdne – wszystkie firmy GE. Jednocześnie zaku-
piono dwa aparaty USG firmy GE – Logiq 7 i Logiq 5 expert.

Od początku istnienia Zakładu dr Antoni Samojedny 
czynił starania aby zorganizować w nim, pracownię badań 
naczyniowych. Po ponad 20 latach starań w październiku 
2009 uruchomiono w ramach Zakładu Radiologii dla Doro-
słych Pracownię Radiologii Zabiegowej i Badań Naczynio-
wych, której kierownikiem został dr Jarosław Homa. Pracow-
nia została wyposażona w nowoczesny aparat firmy Philips 
Allura X-per.

W kwietniu 2010 r. wysłużony i już przestarzały technicz-
nie aparat MR 0.5T Privilege firmy Elscint został zastąpiony 
przez nowy 1.5T aparat MR Archieva firmy Philips. Równo-

cześnie z instalacją nowego systemu MR Zakład Radiologii 
i Diagnostyki Obrazowej wzbogacił się o nowoczesny, cyfro-
wy system archiwizacji badań na serwerze PACS firmy Alteris.

31 lipca 2011 r. Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnosty-
ki Obrazowej dr Antoni Samojedny przechodzi na emeryturę 
powierzając dalsze kierowanie Zakładem swemu zaufanemu 
uczniowi dr Wiesławowi Guzowi.

W grudniu 2012 r. w ramach powstałego Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego uruchomiono wydzielony Zakład 
Radiodiagnostyki SOR, a w jego obrębie Pracownie RTG oraz 
Pracownię Tomografii Komputerowej, na wyposażeniu któ-
rych znalazły się aparat RTG cyfrowy DR Discovery XR656 
oraz tomograf komputerowy Discovery CT 750 HD firmy GE. 
W ramach tego samego przetargu finansowanego częścio-
wo ze środków UE zakupiono na potrzeby Zakładu Radio-
diagnostyki SOR dwa ultasonografy firmy GE: Logiq E9 oraz 
Logiq E.

Od 1 października 2013 r. w związku z podpisaną umo-
wą pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie i 

dr A. Samojedny 2009

Konferencja - Warsztaty TK

Konferencja - Wykład inauguracyjny Prof. J. Waleckiego

Jubileusz
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Uniwersytetem Rzeszowskim Zakład zmienił swą nazwę na 
Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Ostatnim wdrożonym w marcu 2014 r. etapem moderni-
zacji Zakładu jest jego pełne ucyfrowienie – w ramach pro-
gramu PSIM (Podkarpackiego Systemu Informacji Medycz-
nej). Dzięki temu programowi Zakład otrzymał pięć skanerów 
CR DX-M firmy Agfa oraz kilkanaście stacji diagnostycznych. 
Dzięki temu sprzętowi oraz zainstalowanym jednorodnym 
systemom RIS i PACS wykorzystującym technologię firmy 
PIXEL jest możliwe wydajne wykorzystanie potencjału „ludz-
kiego” Zakładu we wszystkich jego obszarach. 

Obecnie w skład Klinicznego Zakładu Radiologii i Dia-
gnostyki Obrazowej wchodzą:

1. Zakład Radiodiagnostyki dla Dorosłych z Pracownią 
USG
2. Zakład Radiodiagnostyki dla Dzieci z Pracownią USG
3. Ośrodek Tomografii Komputerowej i Rezonansu 
Magnetycznego
4. Zakład Radiologii Zabiegowej i Badań Naczynio-
wych
5. Zakład Radiodiagnostyki Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego
Załogę Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Ob-

razowej stanowi obecnie 107 osób: 24 lekarzy specjalistów 
radiologii i diagnostyki obrazowej, 12 lekarzy rezydentów, 52 
techników elektroradiologii, 1 inżynier, 2 fizyków medycz-
nych, 8 pielęgniarek i pielęgniarzy oraz 8 sekretarek medycz-
nych.

KonfeRenCJa…

W dniach 23-24 maja 2014 r. odbyła się Konferencja Jubi-
leuszowa z okazji 50-lecia Oddziału Podkarpackiego Polskie-
go Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz 25-lecia 
działalności Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w 
Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rze-
szowie.

Tematem przewodnim Konferencji był: „Rozwój radiolo-
gii w ostatnim 50-leciu oraz jej najnowsze osiągnięcia”.

Komitet organizacyjny Konferencji tworzył zespół radio-
logów z Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 

pod przewodnictwem Kierownika dr n. med. Wiesława Guza 
oraz Kierownicy Zakładów Radiologii z całego województwa 
podkarpackiego.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Wojewoda 
Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pre-
zydent Miasta Rzeszowa oraz Jego Magnificencja Rektor Uni-
wersytetu Rzeszowskiego.

Miejscem obrad był Hotel Bristol zlokalizowany w rze-
szowskim Rynku, który dysponował odpowiednim zaple-
czem dla organizacji tak dużej konferencji – około 350 osób, 
zaproszonych gości: profesorów i docentów ze wszystkich 
ośrodków akademickich w Polsce, lekarzy radiologów z Pod-
karpacia i całej Polski, delegacji lekarzy radiologów z Ukrainy 
(głównie ze Lwowa).

Konferencję poprzedziła Msza Święta w Kaplicy Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 
sprawowana przez Jego Ekscelencje Księdza Biskupa Seniora 
Kazimierza Górnego, zwiedzanie Zakładu Radiologii i Dia-
gnostyki Obrazowej, nowo oddanych Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego  oraz Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży.

W trakcie uroczystego otwarcia Konferencji Pani Woje-
woda Małgorzata Chomycz-Śmigielska w imieniu Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyła dr n. med. Antoniego 
Samojednego Złotym Krzyżem Zasługi oraz wręczyła pa-
miątkowy grawerton w podziękowaniu za wieloletnią służbę 
jako konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazo-
wej na terenie województwa podkarpackiego.

Z kolei przybyły w zastępstwie Marszałka Województwa 
Podkarpackiego członek Zarządu Województwa Podkarpac-
kiego Pan Tadeusz Pióro wręczył okolicznościowe grawerto-
ny w uznaniu zasług dla rozwoju radiologii na Podkarpaciu 
Profesorom z ośrodków akademickich: Prof. Janowi Baronowi 
z Katowic, Prof. Zdzisławie Bem z Wrocławia, Prof. Andrzejowi 
Marcińskiemu z Warszawy, Prof. Bogdanowi Pruszyńskiemu 
z Warszawy, Prof. Olgierdowi Rowińskiemu z Warszawy, Prof. 
Markowi Sąsiadkowi z Wrocławia, Prof. Małgorzacie Szczer-
bo-Trojanowskiej z Lublina, Prof. Tomaszowi Trojanowskiemu 
z Lublina, Prof. Andrzejowi Urbanikowi z Krakowa, Prof. Jerze-
mu Waleckiemu z Warszawy oraz Prof. Januszowi Złomańco-
wi z Lublina. Pamiątkowym grawertonem został także uho-
norowany dr n. med. Wiesław Guz w uznaniu ważnej roli jaką 
pełni Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej na 
Podkarpaciu.

Ponadto w uroczystym otwarciu uczestniczyli:
- Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej jego Ekscelencja 

Ksiądz Biskup Jan Wątroba,
- Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Senior Kazimierz Górny,
- Wice-Prezydent Miasta Rzeszowa Roman Holzer,
- Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszowskie-

go Prof. Aleksander Bobko,
- Prof. Marek Rudnicki Prezes Federacji Polonijnych Orga-

nizacji Medycznych z Chicago,
- Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
- Prof. Andrzej Kwolek Specjalista Krajowy ds. Rehabilita-

cji i były Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rze-
szowskiego,

- Prof. Jerzy Walecki Konsultant Krajowy w dziedzinie ra-
diologii i diagnostyki obrazowej,

Konferencja - Zwiedzanie RORE

Jubileusz
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Wręczenie honorowych grawertonów

Zespoł Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej WS2 w Rzeszowie

- Prof. Marek Sąsiadek Prezes Polskiego Lekarskiego To-
warzystwa Radiologicznego,

- Delegacja lekarzy radiologów z Ukrainy pod przewod-
nictwem Doc. Juliana Mytsyka Dziekana Wydziału Medycz-
nego Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego,

- Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie na czele z Panem Dyrektorem Janu-
szem Solarzem,

- dyrektorzy Szpitali Wojewódzkich i Powiatowych, Kie-
rownicy Przychodni oraz NZOZ działających w obszarze dia-
gnostyki obrazowej z terenu województwa podkarpackiego.

Uroczyste otwarcie zakończył wykład inauguracyjny wy-
głoszony przez Pana Prof. Jerzego Waleckiego „Współczesna 
radiologia - zobaczyć więcej niż może wzrok”.

W ramach konferencji przeprowadzono trzy sesje na-
ukowe, w których wystąpiło 25 prelegentów, co dało łącznie 
około 11 godzin wykładów. Równolegle przeprowadzona 
została także sesja technologiczna jak również zajęcia warsz-
tatowe na konsolach diagnostycznych TK/MR (GEMS, Philips).

W przeddzień Konferencji, również w Hotelu Bristol od-
było się Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego 
Towarzystwa Radiologicznego.

Trzeba podkreślić, iż poza walorami naukowymi i szko-
leniowymi Konferencja Jubileuszowa odniosła sukces orga-
nizacyjny oraz przyczyniła się świetnie dla promocji miasta 
Rzeszowa i Podkarpacia, którymi wszyscy jej uczestnicy, a 
zwłaszcza goście z odległych zakątków Polski byli zaurocze-
ni. Ponadto dzięki pokazaniu w trakcie uroczystego otwarcia 
Konferencji wizualizacji powstającego aktualnie w Jasionce k. 
Rzeszowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego, pojawi-
ła się realna szansa na organizację w niedalekiej przyszłości 
przez środowisko radiologiczne Podkarpacia Zjazdu Krajowe-
go Radiologów Polskich, a być może także Kongresu Polonii 
Medycznej w Rzeszowie – wszak uczestnikiem Konferencji 
był Prof. Marek Rudnicki Prezes Federacji Polonijnych Organi-
zacji Medycznych z Chicago - rodak ziemi rzeszowskiej.

PS.
W związku z Konferencją wydano książkę/album pt.: 

„Radiologia na Rzeszowszczyźnie 1908-2014” autorstwa An-
toniego Samojednego i Wiesława Guza, zawierającą zbiór 
bezcennych informacji historycznych oraz oryginalną, uni-
kalną ikonografię. Osoby zainteresowane pozyskaniem (nie-
odpłatnym) publikacji proszone są o kontakt z Kierownikiem 
Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rze-
szowie dr Wiesławem Guzem (tel. 604316309).

dr n. med. Radosław Ramotowski
Sekretarz Oddziału Podkarpackiego

Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 

Jubileusz
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Z Prac ORL

Protokół
z posiedzenia Prezydium okręgowej Rady lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 9 grudnia  2014 r .

1. Przyznano refundację kosztów szkolenia kol. kol. : Piotr Szafarz, Joanna Du-
szyk, Ewa Wróbel, Karol Moskal, Elżbieta Trojnar, Joanna Ożóg, Agnieszka 
Szadkowska, Małgorzata Gruca i Maciej Szadkowski.

2. Kol. Krzysztof Marchewka przedstawił sprawę funkcjonowania naszej stro-
ny internetowej. Poinformował zebranych o otrzymaniu oferty innej firmy 
znacznie korzystniejszej. Postanowiono wypowiedzieć umowę dotych-
czasowej firmie.  

3. Podjęto decyzję o zakupie  choinki do siedziby izby. 
4. Podjęto uchwały, które zostaną opublikowane  na stronie internetowej 

OIL. 

Protokół
z posiedzenia Prezydium okręgowej Rady lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 16   grudnia  2014 r .

1. Podjęto uchwały, które zostaną opublikowane  na stronie internetowej 
OIL.

2. Zdecydowano o zawarciu umowy z firmą „Posesja” na utrzymanie porząd-
ku wokół siedziby OIL (odśnieżanie) za kwotę  1 tys. złotych miesięcznie. 

3. Poruszono sprawę powoływania konsultantów wojewódzkich.
4. Zapoznano się z prośbą lekarki o rozłożenie  kosztów sądowych na raty. 

Po dyskusji jednogłośnie podjęto decyzję o rozłożeniu  kosztów sądo-
wych  na 4 raty. 

5. Odczytano pismo Prezesa NRL dotyczące obchodów  25 – lecia samorzą-
du lekarskiego.

 

Protokół
z posiedzenia Prezydium okręgowej Rady lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 23 grudnia 2014 r .

1. Pozytywnie zaakceptowano kandydatury na konsultantów wojewódz-
kich : Kardiologia Dziecięca – lek. Szymon Figurski, Epidemiologia – lek. Jo-
lanta Kluz- Zawadzka. Zaproponowano rozważenie  kandydatur : kol. Jana 
Pasierba lub kol. Piotra Rosoła na stanowisko konsultanta ds ortopedii.

2. Przyznano refundację kosztów szkolenia.
3. Wypłacono odprawę pośmiertną po zmarłym lekarzu. 
4. Podjęto uchwały, które zostaną opublikowane na stronie internetowej 

OIL.

Protokół
z posiedzenia Prezydium okręgowej Rady lekarskiej w Rzeszowie

z dnia 13 stycznia 2015 r .

1. Przyznano refundację kosztów szkolenia.
2. Zapoznano się z pismem lekarzy rezydentów ze Szpitala Powiatowego w 

Dębicy dotyczącym dyżurów rezydentów w Oddziale Ratunkowym. Po-
stanowiono w tej sprawie zwrócić się o wyjaśnienie do dyrektora szpitala.

3. Wiceprezes  K. Marchewka  przedstawił członkom Rady oferty firm , któ-
re zgłosiły chęć wykonania nowej strony internetowej OIL w Rzeszowie. 
Wyjaśnił  potrzebę zmiany tej strony.  Po wysłuchaniu kol. K. Marchewki  
jednogłośnie wybrano firmę MOONBITE Sp.  z Rzeszowa – uchwała.

4. Podjęto uchwały w sprawie rejestracji praktyk prywatnych.

Protokół
z posiedzenia Prezydium okręgowej Rady lekarskiej w Rzeszowie

z dnia   20  stycznia  2015 r .

1. Podjęto uchwały – które zostaną opublikowane na stronie internetowej 
OIL w Rzeszowie.

2. Przyznano refundacje kosztów szkolenia.
3. Wypłacono odprawę pośmiertną .
4. Wyrażono zgodę  działając na podstawie art. 9 ust. 1 pkt.1  ustawy o zawo-

dzie lekarza i lekarza dentysty  na przeszkolenie lekarzy radiologów oraz 
wykonanie zabiegów termoablacji mięśniaków macicy  w Szpitalu Specja-
listycznym Pro-Familia  przez dr  Michaela Beldocha.

Protokół
z posiedzenia Prezydium okręgowej Rady lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  27 stycznia 2015 r .

1. Pozytywnie zaopiniowano kandydaturę dr hab. n. med. Andrzeja Pluty na 
stanowisko konsultanta wojewódzkiego z zakresu hematologii.

2. Przedłużono na kolejny rok ubezpieczenie członków OIL pełniących pra-
cę na rzecz OIL .

3. Zapoznano się z odpowiedzią Dyrektora Szpitala Powiatowego w Dębicy 
w sprawie pełnienia dyżurów przez lekarzy rezydentów w Oddziale Ra-
tunkowym.

4. Przyznano refundacje kosztów  szkolenia.
5. Podjęto uchwały, które zostaną opublikowane na stronie internetowej 

OIL w Rzeszowie.

Protokół
z posiedzenia okręgowej Rady lekarskiej w Rzeszowie

z dnia  3 lutego 2015 r .

1. Wytypowano przedstawicieli ORL  w skład komisji konkursowych na stanowi-
ska pielęgniarek oddziałowych w szpitalach :

szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie :
1. Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych 
Zatruć - kol.  Krystynę  Cyran
2. Oddział Alergologii - kol.  Elżbietę  Korczowską
3. Oddział Onkohematologii Dziecięcej - kol. Elżbietę  Korczowską 

szpital Powiatowy  w stalowej Woli :
1. Oddział Kardiologiczny I - kol. Stanisław Pieprzny
2. Oddział Kardiologiczny II - kol. Stanisław Pieprzny
3. Oddział Chorób Wewnętrznych - kol. Stanisław Pieprzny
4. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - kol. Tomasz Adamczyk
5. Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) 
- kol. Tomasz Adamczyk
6. Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym i Chirurgii Naczy-
niowej - kol. Tomasz Adamczyk   

2. Przyznano  lekarzowi zapomogę losową w związku z długotrwała chorobą.

3. Dokonano wyboru członków Komisji Bioetycznej na okres VI kadencji – 
uchwała ( za głosowało 17 osób,  3  wstrzymujące się ,  brak głosów przeciw-
nych).  Przewodniczący Komisji Bioetycznej V kadencji dr hab. n. med. Andrzej 
Pluta  złożył sprawozdanie z działalności komisji w V kadencji. Nowym człon-
kiem komisji został wybrany kol. Krzysztof Marchewka. Na wniosek radcy praw-
nego odrzucono kandydaturę dr pielęgniarstwa Beaty Penar- Zadarko, gdyż 
zdaniem radcy pracując na uczelni nie wykonuje ona zawodu pielęgniarki. 

4. Prezes ORL zaproponował aby ryczałt wypłacany członkom samorządu za 
wykonywane  czynności na rzecz OIL w Rzeszowie  przedłużyć w takiej samej 
kwocie na rok następny.  Kol. Stanisław Bajcar zaproponował aby zrobić to na 
pół roku w tej samej kwocie.  Kol. Krzysztof Szuber zaproponował pozostawie-
nie dotychczasowej wersji  na rok w związku z remontem siedziby Izby. Podda-
no oba wnioski pod głosowanie : za ustaleniem na 1/2 roku głosowało 2 osoby, 
przeciw 18 , przy braku przeciwnych za utrzymaniem obecnej wersji na kolejny 
rok głosowało 18 osób przy 2 wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.

5. Podjęto uchwałę dotyczącą odpłatności  za wynajem sali konferencyjnej  w 
siedzibie OIL w Rzeszowie. Szczegółowe zasady wynajmu sali określa regulamin  
stanowiący załącznik do uchwały. 

6. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę miejsca przeszkole-
nia – dotyczy lekarza Andrzej Szetela.    

7. Zapoznano się z orzeczeniami Okręgowego Sądu Lekarskiego – Prezes przy-
pomniał zebranym o konieczności dostosowania się do poufności niektórych 
spraw poruszanych na posiedzeniach rady. Prezes ORL serdecznie podziękował 
organizatorom Balu Lekarza  za zaangażowanie w organizację. 

8. Kol. Krzysztof Marchewka poinformował zebranych że Prezydium wybrało 
nową firmę, która wykona stronę internetową OIL w Rzeszowie.

9. Ustalono termin Zjazdu na dzień 11 kwietnia 2015 r. w siedzibie OIL.

10. Ustalono termin kolejnej rady na dzień  3 marzec 2015 r.
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1. Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.14.1491/  - reguluje świadczenia  
opieki zdrowotnej udzielane poza granicami kraju

2. Tj. ustawy – Kodeks Pracy  / Dz.U.14.1502/
3. Wzór wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju  / Dz.U.14.1538
4. Rozp. MZ w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń zdrowotnych poza granicami kraju oraz pokrycia kosztów trans-

portu  / Dz.U.14.1551/
5. Rozp. MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych  / Dz.U.14.1544/
6. Rozp. MZ w sprawie wykazu świadczeń  wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ  / Dz.U.14.1545/
7. Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej  / Dz.U.14.1662/
8. Wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego / Dz.U.14.1751/
9. Zmiana ustawy o państwowym ratownictwie medycznym  / Dz.U.14.1802/
10. Rozp. MZ w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów / Dz.U.14.1810/
11. Rozp. MZ w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwoju  / Dz.U.14.1823/
12. Rozp. MZ w sprawie nadania Statutu NFZ  / Dz.U.14.1840/
13. Rozp. MZ w sprawie sposobu i procedury przygotowania raportu w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej  / Dz.U.14.1849/
14. Zm. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  / Dz.U.14.1885/
15. Zmiana niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej  / Dz.U.14.1877/
16. Zmiana ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego / Dz.U.14.1915/
17. Świadczenia gwarantowane z zakresu poz  / Dz.U.14.1914/
18. Zmiana ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego / Dz.U.14.1915/
19. Świadczenia gwarantowane z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego / Dz.U.14.1963/
20. Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej / Dz.U.14.1979/
21. System wspomagania i dowodzenia Państwowym Ratownictwem Medycznym / Dz.u.14.1994/
22. Tekst jednolity ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia / Dz.U.15.126/
23. Wzory karty urodzenia i martwego urodzenia / Dz.U.15.171/
24. Szpitalny Oddział Ratunkowy / Dz.U.15.178/
25. Obowiązkowe szczepienia ochronne / Dz.U.15.182/
26. Wzór karty zgonu  / Dz.U.15.231/ - z dniem 1 marca 2015r wchodzi w życie nowy wzór karty zgonu.

************************************************************************************************************************************************

Uwaga – opłacone wyróżnienia

W związku z otrzymywaniem przez lekarzy tzw. wyróżnień, których można używać dopiero po opłaceniu – Okręgowa Izba Lekarska 
przypomina, że lekarze nie powinni uczestniczyć w rankingach i plebiscytach , w których nagroda jest związania z wniesioną opłatą.
Stanowisko w tej sprawie zajęła również Naczelna Rada Lekarska na swojej stronie internetowej.

************************************************************************************************************************************************

Wygrana sprawa sądowa z NFZ w sprawie recept

Okręgowa Izba Lekarska informuje, że w dniu 12 lutego 2015 r. zapadł prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w sprawie 
dotyczącej wypisywania przez lekarza recept na leki refundowane bez podpisanej umowy z NFZ na wystawianie takich recept. Sprawa 
dotyczyła lekarki, która nie podpisała umowy z NFZ z uwagi na protest lekarzy związany z art 48 ustawy o refundacji leków, który w 
wyniku protestów został uchylony przez Sejm.  NFZ wystąpił z roszczeniem odszkodowawczym, które Sąd Rejonowy w całości oddalił, 
uznając brak jakiejkolwiek szkody po stronie Funduszu. Wyrok Sądu I instancji został zaskarżony przez Fundusz i w wyniku apelacji Sąd 
Okręgowy podtrzymał w całości wyrok Sądu I instancji. W uzasadnieniu Sąd  I instancji przyjął, że żadne przepisy nie przewidują sankcji 
w postaci zwrotu nienależnej refundacji za wystawianie recept bez podpisania umowy dla pacjentów ubezpieczonych. To pacjent 
korzysta z refundacji, a nie lekarz. NFZ jest zaś płatnikiem i nie może  przerzucać tego obowiązku na lekarzy. Sąd przyjął, że nie można 
odrywać kwestii zwrotu refundacji leku od uprawnień pacjenta. Mając to na uwadze Fundusz nie poniósł żadnej szkody. Domaganie 
się zwrotu dokonanej refundacji pozostawałoby nie tylko w sprzeczności z prawem, ale i normami moralnymi – lekarz działa bowiem 
w celu pomocy ludziom w sytuacji zagrożenia ich życia i zdrowia. Fundusz został obciążony kosztami procesu. Bardzo ciekawe było też 
ustne uzasadnienie Sądu Okręgowego, ale o tym poinformujemy po jego otrzymaniu.

Przepisy prawne

Aktualne przepisy prawne w zakresie  ochrony zdrowia
Redaguje radca prawny: Anna Bandelak
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Przepisy prawne

Sąd Ochrony Konkurencji i Konkurentów uwzględnił odwołanie Naczelnej Rady 
Lekarskiej  od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

dot. stanowiska NRL ws. homeopatii.
UOKiK uznał wydanie przez NRL stanowiska ws. stosowania metod o niepotwierdzonej skuteczności terapeutycznej homeopatii za 
zmowę monopolową ograniczającą konkurencję na rynku środków homeopatycznych i nakazał NIL zapłatę blisko 50 tys. zł kary.

Wyrokiem sądu z 30 grudnia 2014 r. decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów została uchylona, a Prezes zobowią-
zany do zapłaty na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej kosztów zastępstwa procesowego.

- NRL jednoznacznie działała na korzyść pacjentów. Cieszę się, że niezawisły sąd w sposób wyraźny to potwierdził. Decyzję sądu odbie-
ram jako zwycięstwo praw chorych do skutecznego leczenia nad ekonomicznym interesem producentów produktów homeopatycz-
nych -  podkreśla prezes NRL Maciej Hamankiewicz.

- Przypomnę, że nasze stanowisko nigdy nie było i nie jest wojną z produktami homeopatycznymi. My lekarze wypowiadamy się w 
ramach naszych kompetencji. Jeżeli ktoś wierzy, że produkty homeopatyczne mu pomagają, może kupować ich tyle, ile chce. Ale za-
równo pacjenci, którzy chcą być leczeni, jak i lekarze, którzy chcą skutecznie leczyć, muszą pamiętać o tym, że jeżeli chory przyjmuje 
coś ze wskazań lekarza to oczekuje, że ten środek będzie skutecznie leczył. Ważne jest również to, iż prawo samorządu lekarskiego do 
zajmowania stanowiska na temat ochrony zdrowia w Polsce oraz leczenia polskich pacjentów - zagrożone decyzją prezesa UOKiK - zo-
stało obronione - dodaje.

Status produktów homeopatycznych, jako preparatów legalnie dopuszczonych obecnie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej, nie był nigdy podważany przez NRL. Istotą sprawy jest brak naukowych dowodów potwierdzających terapeutyczną skuteczność 
tych produktów.

W ustnych motywach wydanego wyroku sąd podkreślił, że decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie była 
wydana w interesie publicznym – wprost przeciwnie, to stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej było działaniem podjętym w interesie 
publicznym, który powinien być rozumiany jako prawo pacjentów do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną. 
Więcej: www.nil.org.pl

Tytuł pracy: „Odległe wyniki leczenia operacyjnego pacjentów z 
niedokrwienną niedomykalnością zastawki mitralnej”

Rozprawa doktorska

Promotor : Dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2014

Streszczenie: Niedokrwienna niedomykalność zastawki mitral-
nej (IMR) jest rodzajem funkcjonalnej niedomykalności ,której  
źródłem nie jest uszkodzenie płatków ,ani strun ścięgnistych 
,lecz pierwotna dysfunkcja skurczową lewej komory wynikającą 
z obecności choroby wieńcowej, najczęściej powikłanej przeby-
tym zawałem . Występowanie (IMR) jest związane z gorszym ro-
kowaniem i bardziej nasilonymi objawami klinicznymi oceniany-
mi klasą NYHA. Celem rozprawy było określenie śmiertelności 
wczesnej i odległej , jak również ocena zachowania się objawów 
klinicznych i parametrów echokardiograficznych  definiujących 
tzw. remodeling lewej komory i lewego przedsionka w  grupie 

Dziekanat II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie zaświadcza, że
Pan lek. med. Janusz Bąk obronił rozprawę doktorską na temat „Odległe wyniki leczenia operacyjnego 

pacjentów z niedokrwienną niedomykalnością zastawki mitralnej”. 
Na tej podstawie Rada II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie w dniu 

18.09. 2014  r. podjęła uchwałę o nadaniu Panu lek. med. Januszowi Bąkowi stopnia naukowego
doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.

chorych poddanych skojarzonemu leczeniu operacyjnemu 
(CABG + anuloplastyka mitralna). Z racji powszechnie zna-
nego zjawiska nawrotu tej niedomykalności po jej pierwotnie 
skutecznej naprawie , które może sięgać według różnych do-
niesień nawet 30% zdecydowano się również na ocenę klinicz-
ną pacjentów, u których stwierdzono to zjawisko, jak również 
pokuszono się o identyfikację potencjalnych predyktorów echo-
kardiograficznych ,które na etapie badania przedoperacyjnego 
wskazywałyby grupę zagrożonych chorych, którym być może 
należałoby zaproponować inny bardziej skuteczny niż anulo-
plastyka mitralna sposób leczenia operacyjnego. Badaną grupę 
stanowiło 45 chorych  operowanych w Oddziale Kardiochirur-
gii Szpitala Wojewódzkiego nr.2 w Rzeszowie. Okres obserwa-
cji wyniósł 6 lat. Śmiertelność 30-dniowa wyniosła w badanej 
grupie 2%(n=1), roczna 4%(n=2) , zaś oceniona po 72 miesią-
cach 20%(n=9).Wykazano ,że skuteczna naprawa zastawki wią-
zała się  z istotną statystycznie poprawą w zakresie objawów 
ocenianych klasą NYHA i CCS.

Janusz Bąk

DOKTORAT
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Konferencja naukowa

23-24 stycznia 2015 roku w Hotelu Rzeszów odbyła się Konferencja 
Stomatologiczna pt. „Endodoncja, periodontologia, implantolo-
gia- rozwiązania w trudnych przypadkach”, zorganizowana przez 
członków Komisji Stomatologicznej OIL w Rzeszowie. Spotkanie 
poprowadzili z wielkim entuzjazmem lek. dent. Radosław Maksy-
mowicz Przewodniczący Komisji Stomatologicznej oraz lek. dent. 
Adam Malawski-Róg Wiceprezes ORL w Rzeszowie. 

Spotkanie odbyło się w nowoczesnym kompleksie konferencyjnym Ho-
telu Rzeszów. Jest to kompleks idealnie przystosowany do profesjonalnej 
organizacji konferencji i szkoleń dla firm, warsztatów, wyjazdów integra-
cyjnych oraz imprez okolicznościowych.

Prelekcje wygłaszali znakomici specjaliści w swoich dziedzinach:

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
Jego dorobek naukowy obejmuje: współredagowanie podręcznika, roz-
działy w 2 monografiach oraz ponad 200 publikacji krajowych i zagra-
nicznych. Ponadto jest autorem lub współautorem wielu komunikatów 
naukowych przedstawionych m. in. podczas zjazdów zagranicznych w: 
Anaheim, Dallas, Honolulu i Filadelfii (USA), Monachium i Greisfswaldzie 
(Niemcy), Atenach (Grecja), Lublanie (Słowenia), Zagrzebiu (Chorwacja), 
Dublinie (Irlandia), Bangkoku (Tajlandia) i Wiedniu (Austria). Obecnie 
pełni funkcję dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PAM w 
Szczecinie (od 2008 r.). Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Stoma-
tologicznego (od 1993 r.), Polskiego Towarzystwa Termologicznego (od 
2001 r.), Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego (od 2003 r.).

dr n. med. Małgorzata Kiernicka
Specjalista Periodontologii, Stomatologii Zachowawczej , Diplomate 
ICOI, adiunkt w Katedrze Periodontologii UM w Lublinie.
Autorka licznych publikacji z zakresu periodontologii i implantologii. 
Uczestnik i prelegent wielu konferencji zjazdów, sympozjów i kursów 
krajowych i zagranicznych. Wykładowca Curriculum Implantologii PSI-
-ICOI. Członek Komisji Edukacyjnej PSI Członek wielu towarzystw nauko-
wych. Prowadzi wielospecjalistyczne Centrum Stomatologiczne  NEW-
-DENT w Lublinie 

dr n. med. Marek Adwent
Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, absolwent studiów po-
dyplomowych w dziedzinie implantologii stomatologicznej na 
uniwersytecie J.W Goethe we Frankfurcie nad Menem, wieloletni 
pracownik kliniki chirurgii szczękowo-twarzowej Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego. 

dr n. kult. fiz. Zbigniew Sawicki
Wykładowca  z zakresu ergonomii pracy oraz dr nauk o kulturze fizycznej. 
Długoletni pracownik AWF Wrocław.

Program konferencji obejmował osiem wykładów oraz jeden warsztat prak-
tyczny z prezentacją na żywo na rzutniku multimedialnym.

Wykłady prowadzone przez prof. dr hab. n med. Mariusza Lipskiego 
dotykały trudnej tematyki powikłań leczenia endodontycznego. Perfo-
racje, obliteracje i powikłania to tematy przewodnie wykładów. Liczne 
przypadki kliniczne pokazywały z iloma trudnościami można się spotkać 
podczas rutynowego leczenia endodontycznego.

Dr n. med. Małgorzata Kiernicka nawiązała do tematyki endodontycznej, 
opisując problemy zespołu endo – perio. Periodontologiczne spojrzenie 
na tematykę endodontyczną dało nowe światło w tematyce skuteczności 
i powodzenia leczenia endodontycznego. W drugiej części swojej pre-
lekcji Pani dr opisała alternatywną drogę w przypadku niepowodzeń en-
dodontycznych – resekcje, hemisekcje, premoleryzacje i radektomie - to 
interesujące rozwiązanie mające na celu uratowanie filaru protetycznego.

Dr n. med. Marek Adwent zaprezentował aspekt chirurgiczny leczenia 
protetycznego, w  przypadku gdy nie ma możliwości pozostawienia fila-
ru protetycznego i problematyczny ząb należy usunąć. Ciekawe prelek-
cje uatrakcyjniały liczne zdjęcia przypadków klinicznych doktora. 

Ciekawą prelekcję zaprezentował dr nauk kult. fiz. Zbigniew Sawicki. Nie 
tylko zdrowie pacjenta jest najważniejsze. Musimy pamiętać również o 
sobie. Ergonomia pracy to podstawa długiej kariery zawodowej i inwe-
stycja na starość w zdrowy aparat ruchowy. 

Jak co roku konferencję uatrakcyjniło spotkanie koleżeńskie w Klubie 
Piekiełko, na którym zarówno słuchacze jak i wykładowcy doskonale się 
bawili w piątkowy wieczór. Dopisało zarówno doskonałe towarzystwo 
jak i chęć do gorącej zabawy w rytm doskonałej muzyki.

Konferencję zakończyło wspaniałe przedsięwzięcie. Przed rokiem reakty-
wowany Bal Lekarza cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno 
w ubiegłym jak i bieżącym roku. 

Nie da się pominąć sponsorów konferencji, m.in. dzięki których pomo-
cy można było zorganizować tę konferencję. Gorąco dziękujemy firmie 
Septodont, która współorganizowała  pokaz w wykonaniu prof. dr hab. 
n. med. Mariusza Lipskiego , oraz bankowi PKO BP S.A. za wsparcie finan-
sowe zarówno konferencji jak i Balu Lekarza.

Składamy podziękowania firmom: Quadrostom, Colgate, Prodental, 
Kadent System, MIP Pharma, Pramerica, Chema Rzeszów,Dental S, SGS 
Dental Implant, Dentsply, Megadenta, jak również PSI ICOI, którego pra-
cownice dzielnie wsparły nas swoim sprzętem multimedialnym oraz 
portalowi Dentonet za  obecność i współtworzenie  naszej konferencji.

Dziękujemy również paniom z Biura OIL w Rzeszowie za wkład w organi-
zację konferencji. Dziękujemy wszystkim lekarzom za aktywne uczestnic-
two w konferencji. Wysoka frekwencja w liczbie 228 słuchaczy – lekarzy 
dentystów to dla nas dowód, że praca włożona w organizację takiego 
przedsięwzięcia  ma sens i jest potrzebna środowisku. Potrzeba ciągłego 
doskonalenia umiejętności zawodowych to piękny aspekt naszej pracy.

Zapraszamy na naszą Konferencję w dniach 19-20.06.2015, którą organi-
zujemy razem z  Rzeszowskim oddziałem PTS oraz szkolenie z Ochrony 
radiologicznej pacjenta w dniu 10.04.2015. Informacje wkrótce będą do-
stępne na stronie Komisji Stomatologicznej oraz stronie OIL w Rzeszowie 
jak i portalu Dentonet.

http://www.ksoil.rzeszow.pl/

Komitet organizacyjny:
Lek.dent. Adam Malawski-Róg

Lek.dent. Radosław Maksymowicz

„endodoncja, periodontologia, implantologia
- rozwiązania w trudnych przypadkach”
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Głosem Związku

Minął kolejny rok niestety kolejny stracony dla pacjentów, dla pra-
cowników ochrony zdrowia ale także z punktu widzenia wydolno-
ści systemu. To co z takim szumem medialnym wprowadzono jako 
rewelację w opiece  zdrowotnej, przeszło najgorsze oczekiwania! 
Wprawdzie to nie pierwsza nietrafiona zmiana, wprowadzona za 
rządów obecnej koalicji parlamentarno-rządowej, ale rozmiar po-
myłki wprost poraża.

ODROBINA HISTORII

Wszystko zaczęło się w listopadzie 2013 roku. Przewodniczący OZZL dr 
Krzysztof Bukiel, w imieniu Zarządu Krajowego  wystosował list otwar-
ty do premiera rządu RP zawierający wezwanie do zaprzestania limi-
towania leczenia chorób onkologicznych, które nazwał wprost barba-
rzyństwem. Odniosłem wrażenie, że list został przyjęty chłodno wręcz 
z niesmakiem i zażenowaniem, a większość mediów odniosła się doń 
z dużą rezerwą zwłaszcza że użyte tam sformułowanie „barbarzyństwo” 
nijak się miało do Polski w środku Europy, zielonej wyspy bez kryzysu 
i ogólnie panującej euforii jako skutku nieprzerwanego pasma sukce-
sów rządzącej formacji. Kiedy widocznym było, że nie da się przejść nad 
tematem do porządku dziennego, bo włączyło się Polskie Towarzystwo 
Onkologiczne oraz niektóre organizacje pacjentów, zabrał głos premier 
rządu. Nie na posiedzeniu Rady Ministrów, nie na roboczej naradzie w 
ministerstwie zdrowia ale na... zjeździe wiodącej partii, która od kilku lat 
wytyczała Polsce jedynie słuszny kierunek. Otóż na tymże zjeździe pre-
mier wydał polecenie skrócenia kolejek w podstawowej opiece, a także 
w onkologii. Interwał czasowy między listem otwartym a wystąpieniem 
premiera na zjeździe miał na celu wykluczenie związku przyczynowego 
między tymi wydarzeniami. Niemałą zasługę na tym polu położyło też 
Towarzystwo Onkologiczne, które zaczęło traktować tę inicjatywę jako 
własny pomysł.
Bardzo ważnym i jednocześnie bardzo charakterystycznym elementem 
był sposób wydania polecenia- skrócić i już! Premier nie zapewnił mini-
stra, że na realizację zadania znajdą się dodatkowe środki ( bo przecież 
wszyscy wiemy, że kolejki wynikają głównie z niedoborów środków fi-
nansowych w NFZ), tylko  wydał rozkaz, jak w dobrze zorganizowanej 
mafii. To dobry przykład łamania prawa, bo jak zrobić coś z niczego?   
Przy tak złym początku, później mogło być tylko gorzej!

NAJWAżNIEJSZA PROPAGANDA!

Od czasu zjazdu przewodniej siły i słynnego wystąpienia premiera pro-
blem onkologii i kolejek zyskał oficjalny żywot. Pan minister oficjalnie 
ogłosił, że przygotuje epokowe rozwiązania- pakiety onkologiczny i an-
tykolejkowy. Oczywiście nie było ani przez chwilę mowy o „barbarzyń-
stwie”, ale o wspaniałym „przełomie”, którego dokona jedynie słuszna siła 
pod światłym przywództwem premiera. Onkolodzy nawet przez chwilę 
uwierzyli, że się to uda. Zaproszeni do współpracy przez najgorzej oce-
nianego ministra w rządzie, sypali pomysłami natury organizacyjnej, fi-
nansowej a nawet merytorycznej! W tym czasie w najlepsze w mediach 
trwała kampania propagandowa- znów byliśmy w czołówce Europy a 
może i świata! Po przedstawieniu pierwszych propozycji regulacji praw-
nych prze ministerstwo, entuzjazm nieco opadł, a w trakcie ujawniania 

Superpakiet

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL

dalszych szczegółów powoli zaczęły wycofywać się tzw. autorytety, 
których instrumentalnie użyto do propagandowej hucpy. Po raz kolej-
ny okazało się, że właściwie żadne merytoryczne zmiany, sugerowane 
przez towarzystwa naukowe, samorząd lekarski czy związki zawodowe, 
nie zostaną uwzględnione, bo minister wie lepiej! Po raz kolejny okazało 
się, że biegunkę leczymy... papierem toaletowym!

MIAłO Być DOBRZE, A WySZłO... JAK ZAWSZE!

Posumowaniem roku i nowości wprowadzonych przez ministra zdrowia 
był protest lekarzy POZ, skupionych w Porozumieniu Zielonogórskim, 
który zorganizowano na początku stycznia. Protest, polegający na nie 
podpisaniu umów z NFZ na świadczenie usług z zakresu podstawowej 
opieki, był jak najbardziej cywilizowaną formą reakcji na skrajnie nieko-
rzystne zapisy „pakietowe”. Wprawdzie w akcji wzięło udział „tylko” 15- 
20%, ale właśnie ta „garstka” niepokornych, którzy byli na tyle bezczelni, 
że przed podpisaniem przeczytali umowy serwowane przez NFZ, nie 
pozwoliła ogłosić totalnego sukcesu! Jakby tego było mało, niektórzy z 
tych, co podpisali, zaczęli owe umowy wypowiadać! 
Tego już było za wiele! Do akcji wkroczył sam minister. Oskarżył lekarzy, 
że zapomnieli o powołaniu, że są już tylko biznesmenami (co ciekawe- 
oczekuje tego od dyrektorów szpitali, żeby się one bilansowały), a nawet 
że mają jakieś ciemne interesy w jakiejś bliżej nieznanej spółce która, nota 
bene, nic z działalnością leczniczą wspólnego nie miała. To wystąpienie 
dało pożywkę prorządowym mediom. Starannie selekcjonowano wypo-
wiedzi tzw. opinii publicznej, oburzonych i „skrzywdzonych” pacjentów, 
a zdania osób zorientowanych w temacie skrzętnie cenzurowano. Dała 
głos również Krystyna Barbara - rzekomy rzecznik praw pacjentów, su-
gerując ogromną krzywdę tych, którzy, ponoć, nie mogli uzyskać do-
kumentacji z leczenia w zamkniętych placówkach POZ. Taka zmasowa-
na akcja propagandowa nie mogła się nie udać. Pacjentom kolejny raz 
wmówiono, kto jest ich prawdziwym wrogiem, a społeczeństwo kolejny 
raz zostało „obronione” przed złymi i bezdusznymi lekarzami.

PO ICH OWOCACH ICH POZNACIE!

Ta stara ewangeliczna zasada sprawdziła się i tutaj. Początkowo nieliczne 
głosy kontestatorów nowego porządku przeszły w prawdziwy, wielogło-
sowy chór. To już nie tylko POZ , nie akceptujący skierowań do okulisty 
i dermatologa, finansujący wiele nowych badań bez pewności ich re-
fundacji, ale także AOS, w której pojawiły się bezpłatne wizyty pierw-
szorazowe, skomplikowana sprawozdawczość, służąca tylko jednemu 
celowi- niepłaceniu za wykonaną usługę, czy limity czasowe, które część 
badań czynią nierefundowanymi. Także onkolodzy, na początku gorliwie 
wspierający ministra, zauważyli, że część procedur onkologicznych jest 
niżej niż dotychczas wyceniona, a prowadzenie pacjentów po leczeniu 
onkologicznym przez POZ może mieć wpływ na przeoczenie wznowy 
i pogorszenie wyników leczenia. Również Samorząd Lekarski nie umiał 
się zachować i bezczelnie zauważył, że pacjenci onkologiczni nie idą 
swoją własną, bezkolejkową drogą, tylko wypychają z kolejki tych nieon-
kologicznych. Pojawiają się też na razie nieśmiałe głosy, że może trzeba 
już nowelizować superpakiet, a niektórzy dyrektorzy szpitali wręcz go 
wypowiadają, twierdząc, że według starych zasad rozliczania było dla 
szpitali korzystniej!

CO DALEJ?

Po raz kolejny zmarnowaliśmy dużo czasu i jeszcze więcej pieniędzy na 
pseudofachowców i ich pseudoreformy. Powstaje pytanie co musi się 
stać, by wprowadzono rzeczywiste reformy systemu tak, aby był on wy-
dolny i rzeczywiście służył zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych Polaków a 
nie tylko bilansowaniu się NFZ. Bo wszystko na to wskazuje, że to drugie 
jest celem systemu ochrony zdrowia w naszym kraju!
W tym roku będą kolejne wybory parlamentarne- spróbujmy wreszcie 
coś zmienić. Polacy zasługują na trochę lepsze życie, a na pewno na-
prawdę o samych sobie. Stać nas na coś lepszego niż obecny pseudo-
system pseudoochrony zdrowia!



12 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Wyprawa medyczna

na to zaproszenie odpowiedzieli lekarze, fizjoterapeuci i stu-
denci medycyny z łodzi i Rzeszowa: czternaście odważnych 
osób z ogromnym sercem. Dokąd nas gnało zimną listopado-
wą porą? Załucz położony w południowo – zachodniej części 
Ukrainy nie jest miejscowością atrakcyjną: nie wyróżnia go ani 
dobry mikroklimat ani zabytki architektury, nie rozwija się w 
nim przedsiębiorczość, nie kwitnie życie kulturalne.

A jednak… jest to miejsce wyjątkowe. Swoją wyjątkowość mia-
steczko kryje w ośrodku dla niepełnosprawnych. Mieszka w nim 
całkiem spora gromada podopiecznych: sto trzydzieścioro dzieci, 
w większości z ciężkim stopniem upośledzeń fizycznych i umysło-
wych. Prawdopodobnie część z nich to odsunięty w czasie efekt 
czarnobylskiej katastrofy. 

NIEDALEKO NAS
Na początku listopada porozwieszałam na kilku szpitalnych tablicach i rozesłałam do 
znajomych medyków taki oto plakat:

LEKARZE   DZIECIOM   Z   UKRAINY 
ZAŁUCZ TO OŚRODEK  DLA DZIECI  NIEPEŁNOSPRAWNYCH,  
NIEDALEKO  CZERNIOWIEC, PRZY  GRANICY Z RUMUNIĄ 

POTRZEBNA  JEST  POMOC PEDIATRYCZNA  

DZIECI  POTRZEBUJĄ  DIAGNOSTYKI,  PERSONEL 
PRZESZKOLENIA Z ZAKRESU HIGIENY, ODŻYWIANIA, 
REHABILITACJI 

POTRZEBNI SĄ : 

PEDIATRZY  

NEUROLODZY                                

REHABILITANCI 

ORTOPEDZI 

SPECJALIŚCI CHORÓB ZAKAŹNYCH 

… KAŻDY KTO MA ODWAGĘ, CHĘCI, MOŻLIWOŚCI BY 
POŚWIĘCIĆ CZAS W DNIACH 26-30 LISTOPADA 2014 NA 
WYJAZD DO ZAŁUCZA.  

                  
WIĘCEJ INFORMACJI:       URSZULA PACZEŚNIAK tel: 604313170  ulalapa@gmail.com 

Razem z fizjoterapeutką Anną Rość internat w Załuczu odwiedzi-
łyśmy już wcześniej, latem 2014 roku. Zauważyłyśmy z wielkim 
żalem, że Ukraińcy wciąż jeszcze wolą osoby niepełnospraw-
ne izolować, że ich opiekunowie w większości wykonują swo-
je obowiązki  bez szczególnego zaangażowania, a sytuację w 
ośrodku dodatkowo pogarsza niewystarczające finansowanie 
przez ukraiński samorząd. Miałyśmy czas, żeby zaprzyjaźnić się 
z podopiecznymi, a ponieważ historie dzieci, przede wszystkim 
ważącego zaledwie 14 kilogramów czternastoletniego Andrieja, 
nie dawały nam spokoju, postanowiłyśmy wrócić do Załucza w 
większym gronie. 

Misję zorganizowałyśmy przy ogromnym wsparciu parafii rzym-
skokatolickiej w Zabłotowie. To, że sytuacja w ośrodku, mimo 
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kowego, słychać było jęki i krzyki. W obskurnych salach unosiły 
się nieprzyjemne zapachy, niektórzy z nas musieli szybko uczyć 
się oddychać ustami.  Do tego dochodził rzucający się w oczy 
brak zaangażowania ukraińskiego personelu i brak tak prozaicz-
nych udogodnień jak woda w łazience – to wszystko odstręczało 
i zniechęcało.  A jednak nikt nie uciekł. Mniej upośledzeni miesz-
kańcy internatu witali nas radośnie,  dzieci chodzące zaczepiały 
gości i pozdrawiały, my odpowiadaliśmy: „Priviet!”. I zabraliśmy się 
do swoich dobrowolnie przyjętych obowiązków. 

Pracowaliśmy w kilku grupach. Łodzianki dr. Julita Raczyńska i 
dr. Olga Fałek zajmowały się badaniem fizykalnym i weryfiko-
wały informacje o historii choroby przekazywane przez pracu-
jącą na miejscu ukraińską lekarkę. W sąsiednim pomieszczeniu 
rozłożyliśmy przenośny aparat usg, za jego pomocą dr Artur 
Bijoś, doświadczony pediatra i ultrasonografista ze Szpitala Wo-
jewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, wykonywał dzieciom badanie 
jamy brzusznej oraz tarczycy. Pomagali mu studenci medycyny 
z Łodzi: Maria Kolos, Marcelina Szczepańska i Karol Gręźlik, któ-
rzy także wzięli na siebie zadanie pobrania krwi od większości 
badanych dzieci. Studenci jako wolontariusze podobnie jak ja i 
Ania byli już wcześniej w ośrodku w Załuczu i większość dzieci 
dobrze znali, to pomagało pozostałym w nawiązywaniu kontak-
tu z chorymi Ukraińcami, staraliśmy się bowiem patrzeć na nich 
przede wszystkim jak na ludzi, a nie jak skomplikowane przypad-
ki medyczne. Była również rzeszowska grupa fizjoterapeutyczno- 
ortopedyczna: Anna Rość i Krzysztof Wilgusz pobrali miary na 
ortezy, które miały być wykonane w Polsce. Większość dzieci nie 
była w stanie do nas przyjść o własnych siłach, były więc przy-
noszone do pokoju badań. Nie sposób nie docenić ludzi, którzy 
zajmowali się logistyką tego działania. Dzieci często nie chciały 
poddać się badaniu, więc przytulanie i oswajanie ich z nami było 
niełatwym zadaniem, które znakomicie spełniali zarówno wspo-
mniani studenci, jak i szefowa fundacji Heleny Pyz „ Świt życia” 
Ania Kuracińska (przy okazji nasz znakomity szofer i zaopatrze-
niowiec) oraz dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów - Grażyna 
Bochenek (zachęcam do zapoznania się z  reportażem „ Spacer 
na wietrze”, opowiadającym o naszej misji, można go znaleźć na 
stronie www.radio.rzeszow.pl). 
W czasie przeprowadzonych badań zdiagnozowaliśmy kilka cho-

wielu niedociągnięć, i tak jest zdecydowanie lepsza niż jeszcze 
kilkanaście lat temu, to zasługa przede wszystkim właśnie  księ-
ży – polskich misjonarzy pracujących w Zabłotowie. Ksiądz Jan 
Radoń a po nim ksiądz Grzegorz Ząbek objęli to miejsce swoją 
opieką, dzięki ich staraniom do ośrodka zaczęła spływać pomoc 
finansowa, ponadto od kilku lat na miejscu każdego dnia pracują 
ukraińscy wolontariusze, regularnie przyjeżdżają też grupy opie-
kunów z Polski. Do tej pory jednak na miejscu nie było lekarzy 
specjalistów, i tę lukę chciałyśmy wypełnić.

Bezpośrednim celem naszego wyjazdu były przesiewowe bada-
nia dzieciaków i próba zminimalizowania cierpienia, które więk-
szość  z nich doświadcza. Chcieliśmy także pokazać pracowni-
kom ośrodka, że dzieci niepełnosprawne, często pozbawione 
możliwości komunikacji z otoczeniem, to nadal ludzie i należy 
im się coś więcej niż tylko „wikt i opierunek” oraz pozbawiona 
uczuć mechaniczna pielęgnacja. 

Podczas pierwszego śniadania, przed rozpoczęciem pracy, dr. 
Gosia Stolarska (doświadczony pediatra, onkolog, specjalista w 
dziedzinie chorób paliatywnych, pracownik łódzkiego hospi-
cjum dla dzieci „Gajusz”) zaapelowała o pokorę: zwróciła uwagę, 
że w ciągu trzech krótkich dni nie jeste-
śmy w stanie zrobić cudów – ale nasze 
pochylenie się nad cierpiącymi dzieć-
mi jest bardzo ważne. I z takim właśnie 
nastawieniem – że spróbujmy zrobić, 
ile możemy – ruszyliśmy do Załucza. 
Zmęczeni kilkunastogodzinną podróżą 
i kilkoma godzinami snu byliśmy pełni 
wiary i zapału w sens tego, na co się po-
rywamy.

Nie było łatwo. Dla większości człon-
ków naszej ekipy warunki panujące w 
załuczańskim ośrodku były szokujące. 
Zobaczyliśmy dzieci z głębokimi upo-
śledzeniami, leżące po kilkanaście w 
niewielkich salach, każde na metalo-
wych wysokich łóżkach. Część z nich 
pozostawała przywiązana do szcze-
belków, ich ubrania się pozwijały i z 
pewnością sprawiały pozostawionym 
na długie godziny maluchom ból. Nie-
które rytmicznie się kołysały, inne po-
zostawały bez ruchu i nie można było 
z nimi nawiązać nawet kontaktu wzro-
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rób tarczycy oraz sporo przypadków anemii, głównie związanej 
z brakiem prawidłowego odżywienia. Nasze działania skupione 
więc były na przekonaniu pracowników ośrodka do zmian w 
żywieniu dzieci, ponadto przekazaliśmy  wolontariuszom pra-
cującym w Załuczu sporo leków i specjalistycznych preparatów. 
Dlaczego wolontariuszom, a nie pracownikom domu? Sytuacja w 
ośrodku jest taka, jak i na całej Ukrainie – kwitnie korupcja, a na 
przykład pampersy przekazywane oficjalnie dla internatu kilka dni 
później znajdują się w ofercie okolicznych aptek – z tego powodu 
to właśnie miejscowi wolontariusze, opłacani zupełnie niezależnie 
przez księdza Ząbka, są jedynym gwarantem realizowania progra-
mu naprawczego. 

Okazało się też, że sporo dzieci cierpiało z powodu przewlekłych 
zaparć, nie mogąc docze-
kać się reakcji personelu 
sami zdecydowaliśmy 
się przeprowadzić kilka-
dziesiąt lewatyw. Bardzo 
chcielibyśmy, żeby pra-
cujący w ośrodku ludzie 
nie zapominali o tym, że 
czasem najprostsze za-
biegi i zwykła uważność 
mogą poprawić komfort 
życia chorujących dzieci. 
Taką mamy nadzieję, i je-
śli choć jeden z opieku-
nów zapamięta tę lekcję 
będzie to już konkretny 
efekt i dowód na to, że 
warto było wybrać się do 
Załucza. 

Wracając do naszych 
zajęć: pracy było sporo, 
bo trzy dni to naprawdę 
niewiele czasu. Późnym 
popołudniem wracaliśmy 
do parafii w Zabłotowie, 
gdzie opiekowali się nami 
proboszcz Grzegorz Zą-
bek i wikary Antoni Więch.  
Wieczorami na bieżąco 
powstawały raporty me-

dyczne i karty z zalecanym planem leczenia i pielęgnacji. Ale za-
stanawialiśmy się nie tylko nad tym, jakie leczenie zastosować i 
czy możemy zrobić coś więcej. Sporo rozmawialiśmy o specyfice 
ukraińskiej mentalności oraz nieco filozoficznie rozważaliśmy sens 
cierpienia; dlaczego bywa go tak dużo...? Na tak postawione pyta-
nie nie ma prostej odpowiedzi, ale chyba każdy z lekarzy nieustan-
nie nosi je w sobie. 

Myślę, że to, co szczególnie zostało w nas po tym wyjeździe - to 
oczy dzieci. Bezbronne, często głodne miłości... ale częściej same 
tę miłość dające. Nie wiem, jak to się dzieje, ale te dzieci kryją w 
sobie inny świat. Dla nas tajemniczy. Dobrze jest wierzyć, że w tym 
wewnętrznym świecie są one szczęśliwe. Że nie powinniśmy im 
współczuć, ale z zachwytem się nad nimi pochylić, by i nam  ta 
tajemnica stała się bliższa...

Dziękuję serdecznie wszystkim uczestnikom wyjazdu oraz przy-
jaciołom, którzy wsparli akcję finansowo. Szczególnie dziękujemy 
dr. Pawłowi Guzikowi z Krosna za bezpłatne użyczenie sprzętu 
usg. Kolejny wyjazd będzie miał miejsce 26-30 marca, tym razem 
wybiorą się z nami ortopeda,  neurolog oraz grupa stomatologicz-
na. Bardzo chcielibyśmy znów spotkać się z naszymi małymi przy-
jaciółmi i wierzymy, że zastaniemy ich w lepszej formie. Wszyst-
kich, którzy chcieliby wesprzeć naszą akcję serdecznie do tego 
namawiam. Pieniądze można wpłacać na konto Diecezji Rzeszow-
skiej: 56 1020 4391 0000 6202 0078 3092, jako tytuł wpłaty należy 
wpisać: „Pomoc dla dzieci z Załucza”. A tych, którzy poczuli w sobie 
wezwanie do medycznego szaleństwa, zapraszam do kolejnych 
wyjazdów z nami.

lek. med. Urszula Pacześniak
Współpraca Grażyna Bochenek

Wyprawa medyczna
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Specjalizacje

Anestezjologia
i intensywna terapia
1. Wojciech Ratyński

Chirurgia ogólna
1. Jan Czerwiński
2. Zbigniew Małek

Chirurgia naczyniowa
1. Piotr Gembal

Choroby wewnętrzne
1. Radosław Furmaga
2. Magdalena Miązek
3. Krzysztof Ruta
4. Marcin Ściegienny

Dermatologia i wenerologia
1. Barbara Patruś

Gastroenterologia
1. Ewelina Bartosiewicz

Lekarze i  lekarze dentyści, którzy  uzyskali w sesji jesiennej 2014 
tytuł specjalisty w dziedzinie:

Kardiologia
1. Marcin Chlebuś
2. Piotr Lech
3. Jerzy Ozga
4. Agnieszka Reichert
5. Rafał Sztembis

Medycyna pracy
1. Maria Kiełb
2. Małgorzata Korczyńska

Medycyna ratunkowa
1. Marek Niemiec

Medycyna rodzinna
1. Ewa Brzowska
2. Sergiej Burłaczenko
3. Katarzyna Dubiel
4. Katarzyna Nowak-Fołta
5. Agnieszka Ryznar

Medycyna sportowa
1. Artur Harmata

Nefrologia
1. Anna Mach - Jamińska

Neurologia
1. Abdul Raqeeb Dabwan

Okulistyka
1. Justyna Mazur-Samela

Onkologia kliniczna
1. Kamila Golon
2. Agata Sałek-Zań

Ortodoncja
1. Joanna Półćwiartek-Mazur
2. Dominika Soja

Ortopedia i traumatologia
narządu ruchu
1. Konrad Grabarek
2. Olaf Żurawski

Otorynolaryngologia
1. Katarzyna Ura-Sabat

Otorynolaryngologiadziecięca
1. Katarzyna Zimoląg-Książka

Pediatria
1. Magdalena Marć-Figurska
2. Paulina Mateja

Położnictwo i ginekologia
1. Agnieszka Kisała
2. Katarzyna Pas

Radiologia
i diagnostyka obrazowa
1. Agnieszka Dzija
2. Joanna Kłósek

Rehabilitacja medyczna
1. Małgorzata Hazik-Ostańska
2. Jadwiga Trzeciak
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Jest Pan przeciwnikiem modyfikowanych genetycznie 
organizmów. Dlaczego?

Od wielu lat zajmuję się tą problematyką i śledzę najnowsze, 
niezależne od firm biotechnologicznych, doniesienia naukowe 
na temat GMO. One niezbicie dowodzą, że  w roślinach trans-
genicznych  powstają  dotychczas nieznane  rodzaje protein, 
które wywołują  nieprzewidywalne  efekty zdrowotne i śro-
dowiskowe. W genomy roślin transgenicznych   zabijających 
szkodniki  wbudowany jest gen  lub kilka genów Bt produku-
jących przez cały okres wegetacji wewnątrz roślin toksyczne 
białko zwane  toksyną Bt, która nie tylko niszczy szkodniki, lecz 
także szkodzi zdrowiu ludzi i zwierząt. Koncentracja toksyn 
zwiększa się wraz z dojrzewaniem roślin transgenicznych. Wraz 
ze spożywaniem roślin transgenicznych zjadamy wbudowa-
ne w nie toksyny, których szkodliwość dla organizmów stało-
cieplnych objawia się w różny sposób. Badania  laboratoryjne 
udowodniły, że soja transgeniczna powoduje u karmionych 
nią zwierząt zmiany patomorfologiczne w  wątrobie i trzustce.  
W wątrobie powstają mikropory i mikrowłokienka, trzustka zaś 
nie wydziela dostatecznej ilości enzymów trawiennych. Ku-
kurydza transgeniczna NK 603 wywołuje natomiast  we krwi 
organizmów stałocieplnych  zmiany hematologiczne objawia-
jące się zwiększeniem stężenia hemoglobiny ( makrocytoza).  
Endotoksyny Bt występujące w roślinach transgenicznych wy-

kazują mutagenne działanie na mikroflorę jelita grubego, za-
kłócenie równowagi  mikrobiologicznej  i rozwój patologicz-
nej bakterii- Eschericha coli.

Jakie badania naukowe dowodzą tych wniosków?

Najnowsze badania Uniwersytetu Caen ( Francja) wykazały 
kancerogenny wpływ kukurydzy transgenicznej Roundup  Re-
ady u doświadczalnych zwierząt. Badania prowadzone przez  
Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Genetycznego w Rosji wyka-
zały, że po dwóch latach karmione soją transgeniczną chomiki 
utraciły zdolności reprodukcyjne. Potwierdził to prof. Rosman 
w USA i inni badacze w doświadczeniach ze świniami karmio-
nymi kukurydzą transgeniczną.
W wyniku badań klinicznych stwierdzono, że kukurydza trans-
geniczna  Star Link wywołuje alergie u ludzi. Wyraźne obja-
wy alergii stwierdzono również u osób, które miały kontakt z 
transgeniczną kukurydzą w okresie kwitnienia  oraz z bawełną 
w czasie zbiorów i obróbki technicznej. Alergia objawiała się  
zaczerwienieniem i swędzeniem skóry oraz spojówek i zabu-
rzeniem oddychania. Na toksyczne działanie endotoksyn  Bt 
zawartych w roślinach transgenicznych narażeni są szczegól-
nie ludzie chorzy z obojętnym lub zasadowym  odczynem w 
przewodzie pokarmowym oraz dzieci.
Najnowsze badania wykazały, że fragmenty transgenicznego 
DNA znajdujące się w paszach transgenicznych przeżywają 
trawienie i przenikają do genomu i krwi, a także płodu organi-
zmów stałocieplnych. 

i tu pojawia się już mocno pulsujące czerwone światło dla 
zdrowia ludzi i zwierząt...

Tak, bo może pojawić się nowa generacja chorobotwórczych 
mikroorganizmów. W genotypach organizmów żywych wystę-
pują uśpione zjadliwe formy wirusów i bakterii. Wprowadzone 
do nich transgeny, szczególnie wirus CMK, jako promotor przy 
produkcji GMO, mogą powodować reaktywację, nieprzewi-
dywalne rekombinacje i mutację utajonych form mikroorga-
nizmów i rozwój nowych generacji chorobotwórczych mikro-
organizmów groźniejszych od wirusów SARS, H5N1 i AH1N1.

a jakie działanie na środowisko mają endotoksyny bt wy-
stępujące w roślinach transgenicznych, przecież oprócz 
szkodników występują w nim przede wszystkim pożytecz-
ne organizmy?

Badania prowadzone w Austrii  wykazały, że w uprawach  rolni-
czych oprócz szkodników  jest ponad 100 gatunków owadów 
pożytecznych: to motyle, chrząszcze, błonkówki, które także 
niszczone są w znacznym stopniu przez endotoksyne Bt. Jak 

W GMO powstają nieznane
rodzaje protein

Rozmowa z prof. dr.  hab Janem Narkiewiczem–Jodko
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wykazały badania zreferowane  na Światowym Kongresie En-
tomologii, pyłek z roślin transgenicznych z genem Bt wykazuje 
toksyczny wpływ w stosunku do owadów pożytecznych ta-
kich jak np błonkówki.  Już w pierwszym pokoleniu następuje 
zmniejszenie rozpiętości skrzydeł, około 40 procentowe  skró-
cenie długości życia, a także ograniczenie o około 40 procent 
płodności.
Ciekawe są też badania , jakie przeprowadził prof. Kaatz na Uni-
wersytecie w Halle . Wykazały one toksyczne oddziaływanie 
endotoksyn występujących w pyłku roślin transgenicznych w 
stosunku do rodzin pszczelich. W kombinacji , w której podkar-
miano pszczoły cukrem z dodatkiem endotoksyn Bt, śmiertel-
ność pszczół  w czasie zimowania była znacznie większa niż w 
grupie kontrolnej. Masowy upadek kolonii pszczół w USA - jak 
dowodzi Jim Stone - wyraźnie powiązany jest z  GMO. Sąsiedz-
two upraw kukurydzy transgenicznej spowodowało np. utratę 
600 set rodzin pszczelich , to przykład z Kanady a dotyczy Da-
ve’a Schmitta.
Badania Ramireza i innych naukowców wykazały, że toksyny 
Bt w dawce 5000 ppb( pięć tysięcy części na miliard) zakłócają 
nawigację pszczół robotnic, podobnie jak insektycydy z grupy 
neonikotynoidów.

albert einstein podobno powiedział, że kiedy wyginie 
ostatnia  pszczoła, rodzajowi ludzkiemu pozostaną już tyl-
ko 4 lata. niezależnie od tego czy jest udokumentowane 
autorstwo tego cytatu, to prawda w nim zawarta jest nie-
pokojąca...

Unia Europejska i Trybunał Sprawiedliwości  dostrzegły zagro-
żenie  roślin genetycznie modyfikowanych  dla pszczół i rozwo-
ju pszczelarstwa. Ze względu jednak na to, że ilość endotoksyn 
Bt w miodzie zawierającym pyłek GMO nie przekracza dopusz-
czalnej normy, zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego, 
obecnie nie wprowadza się obowiązku  znakowania  miodu w 
krajach Unii Europejskiej.  Ale produkty pszczele coraz częściej 
są stosowane jako leki, dlatego nie powinny zawierać żadnych 
ilości składników GMO, a pszczoły jako czynnik plonotwórczy 
i pośrednio prozdrowotny zasługują na szczególna opiekę.  
Składniki GMO z roślin transgenicznych znajdujące się w mio-
dzie i pyłku zwiększają wrażliwość pszczół  na warrozę, nose-
mozę i inne choroby.
Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednych badaniach przepro-
wadzonych w Kanadzie nad obsadą pszczół  na uprawach 
ekologicznych, konwencjonalnych i modyfikowanych gene-
tycznie rzepaków. Wykazały one stosunkowo największy nie-
dosyt zapylaczy na poletkach GMO. Jedynym wyjściem z tej 
sytuacji  jest zakaz uprawy roślin transgenicznych  w całej Unii 
Europejskiej. Jak na razie ostatnie dyrektywy unijne dają możli-
wość decyzji w tej sprawie poszczególnym krajom członkow-
skim.

Chciałabym zapytać o jeszcze jeden aspekt upraw GMo, 
zwiększenie plonów  i likwidację głodu na świecie, ten ar-
gument wysuwają zwolennicy upraw transgenicznych.

To jest bardzo złudne stwierdzenie. Wiele doświadczeń polo-
wych w ostatnich latach wykazało obniżenie  plonów upraw 
transgenicznych, soi , rzepaku i buraków cukrowych  od 5 do 
20 procent w stosunku do tradycyjnych odmian tych roślin. 
Naukowcy wyjaśniają, że przyczyną gorszego plonowania 
upraw modyfikowanych jest brak ustabilizowania genetycz-

nego w GMO. Mechanizm obronny genów biorcy powoduje 
osłabienie lub inaktywację genów dawcy, prowadząc do ob-
niżenia plonów. Naukowcy z Uniwersytetu w Nowej Zelandii 
stosując zasadę przezorności przeprowadzili wieloletnią, po-
równawczą, ekonomiczną ocenę technologii uprawy pszenicy, 
rzepaku i kukurydzy w Stanach Zjednoczonych i w wybranych 
krajach Europy Zachodniej. Znacznie wyższą ocenę uzyska-
ły  tradycyjne, nowoczesne stosowane w Europie zachodniej  
technologie bez GMO ( lepsze plony, mniejsze zużycie pesty-
cydów, bogatsza bioróżnorodność, mniejszy ubytek pszczół).
A GMO ma alternatywę w uprawach konwencjonalnych. Zda-
niem wybitnego genetyka W.R Doruchowskiego dobrą alter-
natywą dla GMO mogą być także odmiany heterozyjne  F1 
uzyskane w oparciu o najnowsze osiągnięcia genomiki i biolo-
gii molekularnej przy zachowaniu genetycznych praw Mendla. 
W ten sposób uzyskujemy bardziej wydajne gatunki roślin niż 
GMO, z kompleksową odpornością na szkodniki i choroby to-
lerancyjne na warunki środowiska  oraz podniesione wartości 
odżywcze  i inne korzystne cechy. Odmiany heterozyjne F1 
uzyskujemy w sposób naturalny.
Przy zastosowaniu  klasycznej metody heterozyjnej hodowli 
na Filipinach, uzyskano nową odmianę ryżu( IR68144) z wy-
soką zawartością witaminy A, żelaza i cynku oraz odporną na 
choroby wirusowe. Duży postęp w ostatnich latach w hodowli 
klasycznej  pozwolił także na uzyskanie niemodyfikowanych 
genetycznie, wolnych od GMO, tańszych od importowanych 
odmian soi, które z powodzeniem mogą być uprawiane w na-
szych warunkach klimatycznych.

Panie Profesorze współczesny świat opiera się na ekono-
mii, uprawa roślin transgenicznych to wielki biznes, który 
ma silne światowe lobby. Jak Pan widzi perspektywy wpro-
wadzania GMo do środowiska?

Pochopne wprowadzanie do praktyki niektórych odkryć, nie-
poprzedzonych rzetelnymi badaniami, może prowadzić do 
nieszczęść. Przykładem może być lek Talidomid, DDT, eternit, 
tytoń i wiele innych. Forsowanie ekspansji GMO leży w inte-
resie wielkich firm biotechnologicznych dążących do zmono-
polizowania produkcji żywności, pasz, nasion i leków. Warto 
się uczyć na cudzych błędach. Po upływie określonego czasu 
sprawdzić skutki masowego uwalniania do środowiska GMO 
w Stanach Zjednoczonych, i wyciągnąć odpowiednie wnioski. 
Wprowadzenia GMO do produkcji rolniczej można dokonać 
bardzo szybko . Natomiast w razie potwierdzenia szkodliwego 
wpływu wycofać się nie da.

George Wald laureat  medycznej Nagrody Nobla ostrzegał, że 
podążanie drogą inżynierii genetycznej, bez całkowitej wie-
dzy o jej skutkach, jest nie tylko niemądre, ale wręcz niebez-
pieczne. W ten sposób mogą powstać dotychczas nieznane 
choroby organizmów stałocieplnych i roślin, nowe źródła raka 
i nieznane wcześniej epidemie.

Dziękujemy za rozmowę

Prof. dr. hab . Jan  Narkiewicz -Jodko jest  niezależnym eks-
pertem, był doradcą ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa Jana Szyszko i ministra Rolnictwa 
Stanisława Kalemby w sprawach GMO, także członkiem gru-
py eksperckiej w Komisji Europejskiej w 2007 roku . 
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Wspaniałym uzupełnieniem naszego życia zawodo-
wego oraz rodzinnego jest hobby. niestety często 
słyszymy, że brak na nie czasu, a jeżeli już to relaks 
poświęcamy jednej wybranej dziedzinie. Pan w wol-
nych chwilach oddaje się kilku pasjom. Pomagają w 
zachowaniu równowagi emocjonalnej?

W zawodzie lekarza bardzo często ocieramy się o sytu-
acje ekstremalne. Mimo wszystko chorujemy ze swo-
imi pacjentami, po trochu też umieramy z nimi, a więc 
powinniśmy mieć odskocznię, która pozwoli nam na 
stabilność psychiczną. Powinniśmy dbać by nie doszło 
do wypalenia emocjonalnego, które nie pozwoli nam 
na realizację powołania zawodowego. Pasje dają nam 
oddech, dystans, świeżość  i co ważne niwelują w znacz-
nym stopniu toksyczny wpływ stresu. Ta odskocznia w 
inny świat, który istnieje wokół nas jest niezbędna. Ja 
zawsze byłem zainteresowany światem, człowiekiem, 
odpowiedzią na pytanie dlaczego jest jak jest i skąd się 
to wzięło. Na świecie wszytko już było i historia kołem 
się toczy. 

i tak oto przeszliśmy do pierwszej pasji, którą jest hi-
storia. Mocne ma ona powiązania z rzeczywistością?

Bardzo mocne. W sytuacjach kiedy dojdziemy do wnio-
sku, że jakieś zdarzenie miało już miejsce powinniśmy 
zadać sobie pytanie jak wówczas zachował się świat. 

Powinniśmy szukać drogi 
do drugiego człowieka

Rozmowa z dr. n. med. Jerzym Siekluckim Ordynatorem Klinicznego Oddziału Zakaźnego 
w Szpitalu w Łańcucie

Logicznym jest, że korzystając z doświadczeń nasze po-
stępowanie powinno zmierzać do tego by znajdować 
same dobre rozwiązania. To jest oczywiście tylko teo-
ria.  Ponieważ jest wiele uwarunkowań począwszy od 
naszej krnąbrności po poziom cywilizacyjny w różnych 
zakątkach ziemi, to wszystko sprawia, że nie zawsze po-
dejmujemy dobre decyzje. Ale historia zawsze pomaga 
nam na retrospektywne spojrzenie. Powinniśmy tylko 
chcieć z tego skorzystać.  

Historia jakiego obszaru pasjonuje Pana najbar-
dziej?

Ze względu, że żyję tu i teraz, że urodziłem się i wycho-
wałem na Śląsku Cieszyńskim to historia Europy Środ-
kowej. Ten zakątek naszego kraju był długo pod silnym 
wpływem Wiednia tworząc jeden z regionów CK Austrii. 
Wielu członków mojej rodziny przeżywało ten okres 
świetności, dziadek na przykład studiował prawo we 
Wiedniu we wspaniałym okresie 1905-1911 roku. Uzy-
skał tam stopień doktora. Ten cudowny świat gdzie było 
miejsce na powagę, szacunek i wiedzę był też pozytyw-
nie zwariowany, a ludzie bardzo „kolorowi” w zachowa-
niu.

no proszę i mamy następne płynne przejście do 
Pana kolejnej fascynacji, którą jest bohater Jarosła-
wa Haska, czyli dobry wojak szwejk.

Osiemnaście lat temu założyliśmy w Łańcucie „ Cesar-
sko - Królewskie Wschodniogalicyjskie Umiarkowane i 
Niedochodowe Towarzystwo Dobrego Wojaka Szwejka 
Ordynansa 11 Kompanii Marszowej 91 Pułku Piechoty 
z Czeskich Budziejowic Pod Patronatem Miłościwie Mu 
Panującego Najjaśniejszego Pana Franciszka Józefa I”,  by 
między innymi z nieco innej perspektywy spoglądać na 
świat. Wystarczy przypomnieć tylko kultowe powiedze-
nie Szwejka, leżące u podstaw jego filozofii „Jak było tak 
było, zawsze jakoś było, jeszcze nigdy tak nie było, żeby 
jakoś nie było”. To daje możliwość pozytywnego podej-
ścia do wielu spraw w gąszczu codziennych narzekań. 
Inne powiedzenie Szwejka, wymawiane w Czechach jak 
zaklęcie brzmi „To chce Klid” /to wymaga spokoju/.
Jarosław Hasek żył w tym samym czasie co Franz Kafka, 
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a spojrzenia na świat mieli diametralnie inne. Ten dru-
gi choćby przez książkę „Proces” widział rzeczywistość 
mroczną, ponurą, na którą nie mamy żadnego wpływu, 
a finałem może być tylko katastrofa. Hasek w tym samym 
czasie pisał książkę głęboko humanistyczną o człowieku 
widzącym świat radośnie, a przede wszystkim z nadzie-
ją. Wystarczyło tylko znaleźć miłość do ludzi, bo Szwejk 
kochał każdego człowieka. Nawet w największych wro-
gach znajdował coś pozytywnego. To jest ważna cecha, 
która bez względu na czas każdemu pozwoli przeżyć ży-
cie w psychicznej równowadze. Książka ze wszech miar 
pacyfistyczna, która w sposób humorystyczny pokazuje 
ponury gmach austriackiej administracji i wojskowości, 
dająca wyraz temu do czego te struktury doprowadziły. 
W książce Haska opisywana jest hekatomba ofiar, tam są 
dramatyczne informacje z pól bitewnych, które prowa-
dzą do jednego pytania – po co to było. 

Możemy więc powrócić do początku naszej rozmo-
wy czy wyciągamy wnioski z historii?

A właśnie. Na świecie dalej padają ofiary konfliktów, ale 
też z drugiej strony w pokojowych obszarach naszego 
życia cywilizacyjnie odchodzimy od szacunku dla dru-
giego człowieka. Przestajemy patrzeć na siebie, a spo-
glądamy najchętniej na elektroniczne substytuty. Świat 
wirtualny zaczyna zastępować nam ten realny, w któ-
rym jest prawdziwa osoba. Ekran nie czuje, nie oddycha, 
daje nam tylko obrazy. A potem udajemy zaskoczonych 
skąd tyle opuszczonych starszych osób umierających 
samotnie w szpitalu czy domu opieki. Ja wiem, że to 
mocne słowa, ale powinniśmy szukać drogi do drugie-
go człowieka być może także przez Szwejka. 

Charaktery najlepiej poznaje się w boju, członkowie 
waszego towarzystwa opuszczają koszary /czytaj 
pielesze domowe/ ?

O tak, organizujemy manewry oczywiście w Europie 
Środkowo - Wschodniej. Bitwy toczyliśmy między in-
nymi w Pradze, Budapeszcie, Wiedniu, Lwowie, Kijowie 
w  Transylwanii i na Bałkanach Rezygnujemy wówczas z 
komórek, internetu i wszelkiego rodzaju dobrodziejstw, 
które rozpraszałyby naszą uwagę. Mamy sobie bardzo 
dużo do powiedzenia i nie przeszkadza nam w tym roz-
piętość wiekowa. Doceniamy w odróżnieniu od młode-
go pokolenia mądrość starszych. Cieszymy się sobą i za-
pewniam nie jest to szczęście powierzchowne. Bardzo 
dużo zwiedzamy - zamki, muzea, kościoły, centra miast.
Zawsze chcemy jak najlepiej wykorzystać te pokojowe 
manewry. Boje się, że młode obecnie pokolenie umrze 
kiedyś nie widząc świata, znając go jedynie z wirtualnej 
perspektywy. Obcy im będzie szum lasu, śpiew ptaków 
nawet zgiełk samochodów tłumiony w uszach słuchaw-
kami.

to trzeba zaczynać tę edukację świata od najmłod-
szych lat. Pewnie służy też temu Pana pasja pisania 
między innymi dla dzieci. „Wnukochwilki” to przy-
kład jak krótkimi formami można wspaniale opisy-
wać maluchowi otaczający świat.

Ja nie piszę zawodowo, to wynika z potrzeby serca, 
chwili lub sugestii znajomych. Te prace dla dzieci są już 
częścią można powiedzieć zamkniętą. Wierszyki dla naj-
młodszych są po trochu staromodne, po trochu dydak-
tyczne, pewnie przemawia przez nie tęsknota dziadka 
by jak najdłużej zachować cudowne chwile. Każdy z 
nich to odrębna historia, zamknięta całość.  Kiedy od-
wiedziliśmy w Warszawie dwutygodniową wnuczkę Ha-
neczkę i już schodziliśmy do samochodu by wracać do 
domu córka zapytała „a wierszyk”? Tak jak stałem ubrany 
w płaszczu, kapeluszu wróciłem i w jednej chwili na-
pisałem „Wierszyk dla małej dziewczynki”. Z każdym z 
nich wiążą się oddzielne emocje. Teraz cieszy mnie gdy 
wnuczka już pierwszoklasistka wygrywa konkursy recy-
tatorskie prezentując wiersze dziadka.

inną działalnością twórczą są teksty do piosenek. 
„Choinka ustrojona” zespołu Morże być jest tego 
przykładem.

Tak, pieśni bożonarodzeniowe na  niej zawarte mają 
bardzo dobry odbiór. Mimo, że minęło od jej powsta-
nia już kilka lat, w okresie świątecznym otrzymuję sporo 
telefonów potwierdzających  trafność naszego wyboru. 
Świetna muzyka i wykonanie Tomka Orzechowskiego 
z Łańcuta składają się na udaną całość. Bardzo dobrze 
współpracuję mi się również z rzeszowskim muzykiem 
Jarkiem Babulą. Nagraliśmy między innymi płytę „Pio-
senki dla dorosłych, dorosłych” z dużą dozą frywolności, 
lecz bez przekroczenia odpowiedniej granicy. Ostatnio 
przygotowaliśmy na festiwal w Mrągowie piosenkę 
„Wściekła Zuzia”, a na muzykę czeka „Ballada o Boskiej 
Joli”. Tak, że twórczo jest całkiem nieźle. 

Historia, szwejk, teksty wierszy, piosenek, a przy 
tym normalna zawodowa praca. Można powie-
dzieć da się - oczywiście, że się da. to taka konklu-
zja do tych, którzy notorycznie narzekają na brak 
czasu.

Niestety bardzo dużo czasu marnujemy. Jest go napraw-
dę tyle by wykorzystać go na zainteresowania. Trzeba 
jedynie je odszukać i starać się pielęgnować. To czyni 
życie radośniejszym, nasze spojrzenie na ludzi, otaczają-
cy nas świat będzie pozytywne. A dla takich chwil warto 
żyć.

Dziękujemy za rozmowę
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Życie bywa często przekorne. Daje nam szanse, a my przecho-
dzimy obok niej bokiem. Kiedy możliwości się kończą wtedy 
budzi się w nas nieoczekiwanie chęć poznania. W swojej pracy 
dziennikarskiej relacjonowałem wizyty Jana Pawła ii w Dukli, 
Krośnie, sandomierzu czy na słowacji. Przygotowywałem się 
do nich i wykonywałem je w sposób jak najbardziej profesjo-
nalny. ale na pewno nie zadałem sobie trudu na poszerzenie 
swojej wiedzy wykraczającej poza same wydarzenia. Wszyst-
ko zmieniło się po 2 kwietnia 2005 roku, kiedy poszczególne 
wydarzenia stały się historią. Postanowiłem to zmienić.

PoGRZeb

Dosłownie kilkanaście godzin po 21.37 drugiego kwietnia pod-
jąłem decyzję, że muszę tam być. Właśnie tam w Watykanie na 
pożegnaniu. Dlaczego? Nie wiem, tak jak do dzisiaj nie znalazło 
odpowiedzi na to samo pytanie tysiące osób. Zresztą chyba nie 
szukałem wyjaśnienia. Szukałem biletu na pociąg. Udało się i jed-
nym z sześciu specjalnych składów zameldowałem się na stacji 
Roma-Ostiese o 1.30 w piątek 8 kwietnia, a więc w dniu pogrzebu. 
Nie sprawdziły się (na szczęście) zapowiedzi, że będziemy wysa-
dzani 30 km od Rzymu, a całą uroczystość jeżeli będziemy mieć 
szczęście obejrzymy na telebimach. A tu niespodzianka po przy-
jeździe co prawda daleko, ale nie na telebimie, a na własne oczy 
zobaczyłem kopułę bazyliki św. Piotra. Obrałem azymut, półtorej 
godziny marszu,  licytacja na argumenty z policją nie wpuszczają-
cą jeszcze w okolice placu i około 4 nad ranem siedziałem na beto-
nowej ławce na via Conciliazione zajadając mielonkę z konserwy i 
chleb z Polski. Do placu 200 metrów, wokół kilkaset osób, które nie 
dały się wyrzucić policji odgradzającej popołudniu najważniejsze 
miejsce w Rzymie. Wśród nich także ja. Po czterdziestogodzinnej 
podróży nareszcie bez stresu. Rano ostatnim skokiem dostałem 
się tak blisko miejsca wydarzenia, że bliżej mogli być już tylko du-
chowni. Udało się to po splocie niewiarygodnych wręcz zdarzeń,  
bez specjalnych przepustek, bez akredytacji - tak widocznie miało 
być. Walcząc z krańcowym wprost zmęczeniem, po kilkudziesięciu 
godzinach bez snu, łaknąłem wszystkiego co działo się na ołtarzu 
oraz tuż obok mnie. Wiatr zamykał ewangeliarz, rozwiewał sza-
ty purpuratów, kardynał Joseph Ratzinger (11 dni później został 
następcą papieża) koncelebrował mszę i wspominał przyjaciela, 
zewsząd słychać było Santo Subito, oklaski żegnały trumnę zano-

szoną do katakumb. A w promieniu kilku kilometrów tłum jakiego 
nie odnotowano na żadnym pogrzebie w historii ludzkości. Byłem 
szczęśliwy, że jestem tu i teraz, ale też zaraz wiedziałem, że muszę 
tu wracać jeszcze nie raz, by dokumentować historię.

RoCZniCe

Jeszcze w 2005 roku odwiedziłem Rzym i Watykan dwa razy i po-
stanowiłem, że będę tam w każdą rocznice śmierci, aż do beatyfi-
kacji. Tak też było do 2011 roku. 
Pierwsza rocznica była najliczniej obchodzona. Pamięć była świe-
ża, rany nie zabliźnione. Z zagranicy przybyło ponad kilkadziesiąt 
tysięcy pielgrzymów. Po godzinie 20 przed Pałacem Apostolskim 
rozpoczęło się czuwanie. W czasie spotkania modlitewnego, od-
czytano między innymi fragmenty tekstów autorstwa Karola Woj-
tyły, a różaniec prowadził wikariusz Rzymu kard. Camillo Ruini. O 
21.37 do zebranych zwrócił się ze specjalnym orędziem Bene-
dykt XVI. Wszystkie oczy zwrócone były na trzecie piętro pałacu. 
Wszyscy czekali na  deklaracje o rozpoczęciu procesu beatyfika-
cyjnego. Na to jeszcze było jednak za wcześnie.  Plac rozbrzmie-
wał modlitwą i mienił się tysiącem różnokolorowych światełek.
Te świecące kolorowe punkciki były jakby odbiciem gwiazd po 
pięknym gorącym dniu.  To rzymscy harcerze rozdali pielgrzy-
mom symboliczne świeczki, z których każda była schowana w 
różnobarwnych, papierowych lampionach. To spotkanie będące 
spontanicznym oddaniem hołdu trwało kilka godzin. Większość 
zapomniała, że to niedziela i metro wcześniej kończy swoją pracę. 
Przed 23-cią  tłumy wyczekiwały na przystankach autobusowych 
i tramwajowych. Nikt się nie denerwował, że tak późno, że jutro 
normalny dzień pracy, a droga do domu daleka.  Wszystkim udzie-
liło się zamyślenie, powaga i kontemplacja. Oczywistość nocy ze-
szła na dalszy plan.
Obchody drugiej rocznicy śmierci rozpoczęły się tradycyjnie 
wczesnym rankiem mszą przy grobie Papieża w Grotach Watykań-
skich. Liturgii przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. W południe 
w Bazylice św. Jana na Lateranie uroczyście zamknięto diecezjalny 
etap procesu beatyfikacyjnego i materiały zebrane od 28 czerwca 
2005 roku przekazano do watykańskiej Kongregacji Spraw Kano-
nizacyjnych. W całodziennych uroczystościach uczestniczył pre-
zydent Polski Lech Kaczyński z małżonką.
Cała dokumentacja zawarta w opasłych księgach schowana była 

DEO GRATIAS
Dziesiąta rocznica śmierci Jana Pawła ii        

Polacy na pogrzebie Jana Pawła II

Pielgrzymi czekają na pożegnanie papieża
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Rocznica

w specjalnych skrzyniach i właśnie tam na oczach wiernych, w 
obecności kamer telewizyjnych były one uroczyście lakowane. 
Wielką miałem satysfakcję oglądając tę uroczystość, że dzień 
wcześniej w Kurii Rzymskiej widziałem te dokumenty, zrobiłem im 
zdjęcia i przeniosłem je między pomieszczeniami. W pracy dzien-
nikarskiej  warto czasami znaleźć się w odpowiednim miejscu , o 
odpowiedniej godzinie i  mieć trochę szczęścia.
Tak jak postanowiłem rok wcześniej, przed 21.37 udałem się na 
plac św. Piotra, byłem ciekaw ile osób odwiedzi to miejsce o tak 
symbolicznej godzinie. Co było do przewidzenia niewiele w po-
równaniu z pierwszą rocznicą. Nie budziło to mojego zdziwienia 
bo przed rokiem była to godzina niosąca w sobie siłę największe-
go symbolu. 
W kolejnych latach obserwowałem jak z roku na rok grupa się 
zmniejszała, ale używając języka medycznego była stabilna. Byli to 
Włosi, Polacy mieszkający czasowo w Rzymie i tak jak ja pielgrzymi, 
którzy postanowili być w tym miejscu o tej właśnie godzinie. Co-
raz bardziej poznawaliśmy się, wymienialiśmy grzecznościowe po-
zdrowienia, a nawet co roku wypatrywaliśmy siebie. Spotykaliśmy 
się zawsze przy lewej fontannie na placu św. Piotra. Dlaczego przy 
lewej? Z jej poziomu doskonale było widać okna apartamentów 
papieskich, a z drugiej strony pielgrzymi liczyli, że papież zauważy 
ich sygnały dotyczące beatyfikacji. Było ich do 2011 roku sporo. 
Liderem i dobrym duchem tych spotkań był Maciej Paradowski 
z Warszawy prezes KB Folie. Poznaliśmy się jeszcze na pierwszej 
rocznicy kiedy to przyjechał na nią z kilkunastoma pracownikami. 
Przez kolejnych 6 lat spotykaliśmy się każdego roku. Dzięki jego 
determinacji i wierze w dążeniu do wyniesienia papieża Polaka na 
ołtarze zawsze 2 kwietnia plac „żył”. Był napis JP II ułożony z kilku 
tysięcy palących się świeczek, innym razem w szóstą rocznicę w 
niebo wypuścił 6 oświetlonych, białych lampionów w kształcie 
serc. W tym momencie w oknie pojawił się Benedykt XVI i pozdro-
wił pielgrzymów. Te kolejne, jakże kameralne spotkania miały w 
porównaniu z pierwszą rocznicą nie mniejszą dawkę emocji choć 
grono było już nieliczne..

MieJsCa

Tych związanych z Janem Pawłem II odwiedziłem w czasie minio-
nych 10 lat w Rzymie i okolicach bardzo wiele. Nie próbuję nawet 
pokusić się o ocenę, które z nich było najważniejsze. Chciałbym 
jednak zwrócić uwagę na jedno z nich Mentorella. To w tym za-
wieszonym na skale klasztorze od ponad 150 lat mieszkają polscy 
księża Zmartwychwstańcy. To miejsce bardzo często odwiedzał 
biskup, potem kardynał Karol Wojtyła. To tu przyjechał w 1978 
roku tuż przed konklawe, po którym został wybrany papieżem.To 
tu odbyła się jego pierwsza oficjalna podróż jako głowy kościoła 
katolickiego. W czasie całego pontyfikatu odwiedził to miejsce sie-
dem razy podczas prywatnych, nieoficjalnych wyjazdów.
Księga pamiątkowa pod datą 25 września 1967 roku odnotowuje 
takie słowa: - „Jestem tu co roku i zawsze chętnie wracam. Sanktu-
arium Matki Bożej i piękno miejsca ciągnie. Szczęść Boże”. W roz-
mowie z zakonnikami dowiedziałem się o wielu aspektach tych 
wyjazdów. Mentorella była dla Jana Pawła II znakomitym miejscem 
do rozmów z Bogiem. Przyciągała Go duchowością, odosobnie-
niem i naturą. Jak sam podkreślał, „...jest to miejsce gdzie człowiek 
szczególnie otwiera się przed Bogiem”. Lubił tu też przyjechać by 
po prostu porozmawiać z zakonnikami. Szczególnie lubił gwarzyć 
ze starym zakonnikiem Janem Miką. To ten zmartwychwstaniec 
proponował papieżowi by w Watykanie Gwardię  Szwajcarską 
wymienić na chłopaków z Łowicza, bo też mają kolorowe stroje. 
To on przygotowywał papieżowi jajecznicę z dobrą, choć niezbyt 
zdrową okrasą. Jan Paweł II szukał tu Boga, ale i domowego ciepła 
by choć przez chwilę być poza protokołem, pooddychać prywat-
nie. Swój reportaż zatytułowałem „W Mentorelli niebo spotyka się 
z ziemią”. Bo tam naprawdę chmury wchodzą przez otwarte okna 
do pokoju. Warto tam pojechać, to tylko 60 km od Rzymu.

lUDZie

To oni są najważniejsi, to oni dają świadectwo. Spotkałem ich wie-
lu. Kardynał Marian Jaworski jeden z najbliższych przyjaciół Jana 
Pawła II,  abp Mieczysław Mokrzycki Jego wieloletni sekretarz, 
fotograf Arturo Marii, ojciec Jan Piekarski który dziesiątki razy od-
wiedził papieża z polskimi pielgrzymami, postulator ks. Sławomir 
Oder. To tylko nieliczni.
Na moment zatrzymam się przy tym, który  przez 53 lata utrwalał 
na kliszy sytuacje z życia sześciu papieży, między innymi papieża 
Polaka. To były pierwsze miesiące po śmierci Jana Pawła II. Arturo 
odwiedziłem w jego niewielkim pokoiku w L’Osservatore Roma-
no, w którym pracował na stałe. Mimo dość wysokiej temperatury 
na zewnątrz przyjął mnie w czarnym garniturze, czarnym krawacie 
i białej koszuli z eleganckimi spinkami. A więc zobaczyłem go ta-
kiego jakiego znaliśmy przez ponad 27 lat.
W czasie rozmowy zobaczyłem na jego twarzy wielkie wzruszenie 
i zdenerwowanie. Pomału wypowiadał kolejne zdania jak gdyby 
przeglądał film z minionego czasu. To była dla niego bardzo bliska 
Osoba. Gdy zapytałem o najważniejsze zdjęcie, Arturo wyciągnął 
kolejnego papierosa i chwilę się zastanowił. Jak wybrać to jedno z 
milionów - pomyślałem. A jednak wybrał. Była to fotografia z drogi 
krzyżowej w Coloseum, z tej ostatniej, której papież nie mógł już 
odprawić. Siedział wówczas wsparty o drewniany krzyż i oglądał 
transmisję telewizyjną, a za nim, czego już nie widzieliśmy na fo-
tografii, była aparatura pomagająca w chorobie. Kiedy zakończy-
liśmy rozmowę delikatnie uchyliły się drzwi i Arturo został popro-
szony do pałacu by zrobił kolejne zdjęcie nowemu już papieżowi 
Benedyktowi XVI. 

finał

Beatyfikacja 1 maja 2011 roku. Kanonizacja 27 kwietnia 2013 roku. 
Niech opisem tych dwóch dat, tych dwóch wspaniałych dni bę-
dzie napis, który unosił się nad placem na pierwszej z tych uroczy-
stości. „Deo Gratias”. 
Pomysłodawcą tej formy podziękowania był wspomniany już Ma-
ciej Paradowski. Transparent o wymiarach 3 na 6 metrów wynie-
siony był do góry za pomocą balonów koloru czerwonego wy-
pełnionych helem z napisem JPII. Po ogłoszeniu przez Benedykta 
XVI, że nowym błogosławionym został Jan Paweł II baner został 
zwolniony z uwięzi i zaczął unosić się nad placem. Deo Gratias - 
Bogu Dzięki. Zaczął pomału frunąć do adresata. 

Post sCRiPtUM

Chyba wybiorę się na dziesiątą rocznicę. Pozostało jeszcze  tyle 
ważnych miejsc i ludzi.

Janusz Majka

Arturo Marii - fotograf Jana Pawła II
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Kącik seniora

Było radośnie i słonecznie! Przemiły ksiądz Kanonik
-  uśmiechnięty!!!
Uroczy nowy prezes OIL dr n. med. Wojciech Domka śpiewa z 
nami umysłem i sercem!
Znów jak każdego roku znakomite:  przystawki,zupy, drugie dania
poprzez żołądki trafiały do serc biesiadników!
Uśmiechnięci-jedliśmy i piliśmy-Razem jak Wielka Rodzina!
Wspominaliśmy zacne zalecenia naszych przodków:
                      Ryby, drób i cielęcina
Lubią tylko białe wina
Zaś pod woły, sarny, wieprze 
 jest czerwone wino lepsze!
Cytowaliśmy notkę filozoficzno- refleksyjną:
Życie strasznie jest przewrotne 
Też jesteśmy pacjentami
   A wtedy gdy młody lekarz
   Ponad nami się pochyli
   Przypomnijmy swoje lata
    Myśmy tacy sami byli
I nam również często z tremy
Drżały ręce oraz nogi 
I  nawet zwyczajny katar
Budził w nas uczucie trwogi.   
 Bądźmy więc wyrozumiali
 I odłóżmy minę srogą
Uśmiechnijmy się do młodych
Oni idą naszą drogą!

Dr n. med.Jadwiga Górska- Kowalska

Komisja lekarzy emerytów i Rencistów oil w Rzeszowie zorganizowała tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne 
w dniu 14 stycznia 2015r w Hotelu Prezydenckim, które zgromadziło liczne grono lekarzy emerytów i rencistów okrę-
gowej izby lekarskiej. Jak co roku zaszczycił je  swoją obecnością Prezes oRl dr n. med. Wojciech Domka. Zaproszenie 
również przyjął ksiądz dr hab. andrzej Garbarz. 

na wstępie przybyłych uczestników i gości powitała Przewodnicząca Komisji lekarzy emerytów i Rencistów lek. med. 
Maria szajner życząc im miłego spędzenia czasu w koleżeńskim gronie. 

Z kolei głos zabrał Prezes oRl dr n. med. Wojciech Domka składając serdeczne życzenia noworoczne zdrowia, wszelkiej 
pomyślności . Podkreślił również znaczenie tego rodzaju spotkań integrujących to środowisko. Wyraził również swoje 
uznanie dla seniorów tego środowiska za długoletnia pracę i kształtowanie zawodowe swoich następców. 

Ksiądz dr hab. andrzej Garbarz po krótkiej wspólnej modlitwie poświęcił opłatki życząc obecnym błogosławieństwa 
bożego , zdrowia i spokojnych dni w nowym roku. 

następnie przystąpiono do dzielenia się opłatkiem i składania indywidualnych życzeń koleżeńskich. Miłą chwilą dla 
uczestników było przeczytanie swoich wierszy przez dr n. med. Jadwigę Górską-Kowalską związanych ze świętem bo-
żego narodzenia. 

Kolejnym punktem spotkania było zaproszenie do stołu i konsumpcja smacznego obiadu poprzedzonego lampką 
szampana. W trakcie toczyły się koleżeńskie rozmowy i wspomnienia.  
Jak zwykle spotkanie zakończył wiersz satyryczny Przewodniczącej Komisji lekarzy emerytów i Rencistów lek. med. 
Marii szajner dotyczący służby zdrowia i sytuacji politycznej w naszym rządzie cytowany poniżej. 
atmosfera spotkania była wyjątkowo miła o czym świadczyły indywidualne podziękowania dla  Komisji lekarzy eme-
rytów i Rencistów.

Lek. med. Maria Szajner
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Rok ten który właśnie minął  
przyniósł moc ciekawych zdarzeń 
w Polsce w świecie i w Europie
lecz wielu pozbawił marzeń 

W ministerstwach nieco zmian
jawią nam się nowe twarze 
jedni wyszli, drudzy przyszli
czy się sprawdzą , czas pokaże

Wśród nich został pan minister 
służby zdrowia Arłukowicz
chociaż korekt w swym resorcie
nie był w stanie przeprowadzić 

Lecz jak dostał ultimatum 
od obecnej Pani Premier
sprężył się i wraz z Funduszem
kontrakty zaczął wymuszać

Bez wzajemnych porozumień
nie słuchając żadnych uwag
lekarzy pod ścianą stawia
mówiąc, że resort naprawia

W końcu jakieś uzgodnienia
uzyskać mu się udało
pod presją lekarzy, pacjentów
chociaż chęci brakowało

Grudzień przyniósł nam lekarzom
trochę miłej satysfakcji
srebrne gody samorządu
tyle lat już Izby w akcji

Zaproszeni do stolicy 
Delegaci z Izb w terenie
byli pięknie przyjmowani
no i mile zaskoczeni

Brakło tylko tych co rządzą
tym naszym białym resortem
unikają wciąż jak mogą
spotkań z naszym samorządem 

I już stary rok za nami
czekamy na lepsze czasy
oby przyniósł dużo zdrowia

lek. med.Maria Szajner

KOMUNIKAT

Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL w Rzeszowie organizuje 7-dniową wycieczkę do Czech w 
terminie od 18 do 24 maja 2015r . Głownym celem wyjazdu jest zwiedzenie pięknych czeskich zamków 
i uzdrowisk. Dokładne informacje są dostępne na stronie internetowej OIL Rzeszów oraz w Okręgowej 
Izbie Lekarskiej w Rzeszowie tel. 17 717 77 23 – Pani Zofia Brzęk, która również przyjmuje zgłoszenie 
uczestnictwa w wycieczce. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 marca 2015r.
Koszt uczestnictwa w wycieczce dla grupy 35 osób 1. 420,00 zł od osoby.

Fotografie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak

Kącik seniora
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Żal  nieutulony.
Ból do obłędu.
Kwiat Synów, Ojców, Mężów,
Czarnoskrzydłe potwory
rozdziobały.

Dusze uniesione
do Niebios.
Wieczne odpoczywanie
racz Im dać Panie.

Kawiarenka literacka - pod redakcją dr n. med. Jadwigi Górskiej-Kowalskiej

FRASZKI DOKTORA JACKA SROCZYŃSKIEGO

Zaburzenia krążenia
We wiosenny pewien dzionek
Krew krążyła przez Przedsionek
I w te słowa się odzywa: „ Nasz Pan wódki nadużywa „

Aż Przedsionek machnął uszkiem , 
Krew z dwóch żył pochłonął duszkiem
Słychać na to głos Zastawki: „również nadużywa kawki” 
Więc  wkurzyła się Komora, która dzisiaj była chora. 

Nie dokrwiła jej wieńcowa, miała prawo zachorować.
I sypnęła przekleństw gradem: że zajada czekoladę,
Czarno widzę nasze losy bowiem pali papierosy. 
Słychać głos smętny Aorty, żeby choć uprawiał sporty.

Przez płacz rzecze Płucny Pień:
„Padł na nas miażdżycy cień, 
Cholesterol we krwi zdąży
I odłoży się jak zdąży. 

Taki sercu wytnie kawał,
Że wywoła ciężki zawał. 
Tu wrzasnęła Coronaria: Jezus Maria , to awaria, 
Cale serce się rozwala  bowiem jest Paardego fala. 

Podwyższone transferazy będą do zejściowej fazy, 
Dziwnie zmienią się załamki, będzie blizna z łącznej tkanki…..
Morał tu nie do ukrycia.
Umrzesz,  gdy używasz  życia.

Uczuć tamponada
Me serce od korony aż po sam koniuszek
Pełne jest miłości i ciężkie od wzruszeń.
 I teraz Ci się przyznam choć mi nie wypada, 
Że serce me ogarnia uczuć tamponada. 

Obrzęk płuc nastąpił, odczuwam duszności,
Ach odbarcz mnie Kochana od tych namiętności. 
Przez miłosne historie me serce przerosłe
I choć mam cor bovinum  - chyba jestem osłem.

Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowania Panu doktorowi Januszowi Ławińskiemu, 
kierownikowi Klinicznego Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie.

Bardzo dziękuje za opiekę medyczną i okazaną mi pomoc.
Pańska życzliwość i profesjonalizm są godne uznania. Jestem przekonany, że Pana otwarty  i serdeczny stosunek do pacjenta 

przyspiesza powrót do zdrowia i jest ważnym wsparciem psychicznym. 
Jeszcze raz za wszystko dziękuję. Z wyrazami szacunku. 

Andrzej Szlezyngier

 Litościwe lasy otuliły ciała,
Dziś oddają prawdę.
Twarz świata
wymalowana wzorami
tchórzowskiego dystansu
przymrużyła oko na zbrod-
niarzy
przytkała ucho na krzyk
zrozpaczonej Pamięci

Kaci na tronach
przypinali mordercom
złocone ordery.
Upiorny grzechot
papierowych archiwów!
Piekło rozwinęło
czerwony dywan
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Pamiętajmy o ogrodach

Pierwszymi barwnymi zwiastunami wiosny 
są oczary i wawrzynki. tuż za nimi podążają 
wrzośce, a dalej krokusy, szafirki, narcyzy i tu-
lipany, które warto jesienią posadzić w pojem-
nikach, by teraz mogły pojawić się na tarasie, 
przy wejściu do domu czy na balkonie.

Trudno wyobrazić sobie wiosenną rabatę bez udziału bratków, 
tym bardziej, że dzięki hodowli pojawiło się wiele nowych od-
mian, które nie reagują na wydłużający się dzień i coraz wyż-
szą temperaturę – kwitną obficie aż do czerwca. Są wśród nich 
również odmiany miniaturowe o szerokiej gamie kolorów. Są 
też bratki kaskadowe pięknie prezentujące się w pojemnikach. 
Tworzą ciekawe ze-
stawienia z roślina-
mi jednorocznymi i 
cebulowymi.
Dużym zaintereso-
waniem cieszą się 
odmiany, których 
kwiaty ozdobione 
są kreseczkami wo-
kół oczka. Całkowi-
tą nowością wśród 
bratków są odmia-
ny z grupy Friolina 
– tworzące nawet 
1-metrowe kaskady. 
Te odmiany obfi-
cie kwitną, silnie się 
krzewią, są bardziej 
odporne na wysoką 
temperaturę i roz-
mnażają się wege-
tatywnie z sadzonek 
pędowych. Oczywiście, aby tak uroczo wyglądały trzeba je re-
gularnie nawozić nawozami do roślin kwitnących.

O bratkach można by jeszcze długo pisać, ale wiosna w ogro-
dzie to nie tylko bratki.
Wiosenny mieniący się barwami pejzaż tworzą wrzośce, często 
utożsamiane z wrzosami, choć wyraźnie się od nich różnią bu-
dową kwiatów i mają mniej zredukowaną blaszkę liściową. Naj-
większa urodą cieszą się posadzone w dużych grupach, two-
rząc kolorowe plamy. Kwitną od marca do maja, choć jest także 
grupa wrzośców letnich kwitnących od czerwca do październi-
ka. Wrzośce dekorują rabaty nie tylko w czasie kwitnienia. Kiedy 
przekwitną również zdobią barwami liści od soczysto zielone-
go przez ciemnozielony, szary, aż do żółtego. Dekoracyjny jest 
również ich poduszkowaty pokrój – pokrywają glebę tworząc 
zwarte kobierce.

Umiejętne skomponowanie rabaty składającej się z wrzośców 
o różnych terminach kwitnienia i wrzosów sprawi, że rabata bę-
dzie zdobić ogród praktycznie przez cały sezon - od wiosny do 
jesieni. A wrzosowisko to nie tylko wrzośce i wrzosy, ale także 
pojedyncze egzemplarze karłowych roślin iglastych, innych ro-
ślin wrzosowatych i bylin. Spośród wrzosowatych na takiej ra-

Wiosna w ogrodzie
bacie powinny się znaleźć się azalie, różaneczniki i pierisy, które 
przedłużają kwitnienie rabaty.
Nadejście prawdziwej wiosny zapowiadają pierwiosnki, wśród 
których są gatunki, które kwitną nie tylko wczesną wiosną, ale 
nieco później, a nawet latem. Jako pierwsze zakwitają pier-
wiosnki wyniosłe, różowe, lekarskie i ząbkowane. Wszystkie wy-
magają stanowiska półcienistego i wilgotnego i dobrze czują 
się osłonięte koronami drzew. Lubią także towarzystwo bylin o 
podobnych wymaganiach takich jak gajowiec żółty, przylaszcz-
ka pospolita, jasnota plamista, barwinek pospolity i konwalia 
majowa. Są roślinami, które mogą dekorować rabaty w koro-
nach drzew, ogrodzie skalnym czy przywodnym.

W ogrodzie możemy posadzić również pierwiosnki doniczko-
we, które już przekwitły i straciły urodę. I choć sukces adaptacji 

w gruncie nie jest 
pewny warto spró-
bować – na nowym 
miejscu mogą ro-
snąć nawet kilka lat.
Wiosenne porządki 
w ogrodzie zawsze 
kojarzą nam się z 
wzięciem do ręki 
sekatora i przepro-
wadzeniem cięcia 
drzew i krzewów 
owocowych, a tak-
że grupy krzewów 
ozdobnych kwit-
nących latem, na 
tegorocznych pę-
dach.
Zatem należy w 
tym czasie przyciąć 
hortensje bukieto-

we i drzewiaste, pię-
ciorniki, derenie białe i tawuły. Aby ozdobne rabaty, krzewy i 
drzewa ładnie prezentowały się na ogrodowym dywanie, któ-
rym jest trawnik należy również o niego zadbać. Wykonanie 
wertykulacji trawnika, wygrabienie zimowej pilśni, pobudzi tra-
wę do krzewienia i wyrastania nowych źdźbeł.

Na wygrabiony trawnik należy wysiać wapno, aby potem nie 
mieć kłopotów z mchem. Wysiewamy również nawóz zasila-
jąc trawnik. Rodzaj nawozu dostosowujemy do potrzeb traw-
nika. Jeżeli trawnikowy dywan porasta mchem warto wybrać 
nawóz z dodatkiem żelaza. Robiąc ogrodowe porządki, należy 
również przejrzeć drzewa i krzewy owocowe i ozdobne zwra-
cając uwagę na choroby i szkodniki: bakteriozy, choroby grzy-
bowe, mszyce, przędziorki. Pamiętając o szeroko pojętej profi-
laktyce usuńmy wszystkie zmiany chorobowe występujące na 
krzewach, drzewach i pod nimi. Wytnijmy zmienione chorobą 
pędy, wygrabmy spod drzew liście i resztki owoców i usuńmy z 
ogrodu. Jak widać, aby cieszyć się pięknem ogrodu przez cały 
rok trzeba się trochę wiosną napracować, ale z całą pewnością 
warto.

Z wiosennym pozdrowieniem
Anna Rydzik
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Wydarzenia

Nie tylko praca ale i zabawa – to hasło zdaje się być coraz bardziej 
popularne wśród braci lekarskiej, o czym świadczy zainteresowa-
nie tegorocznym Balem Lekarza.

Po raz drugi w nowej odsłonie  w sali Balowej Hotelu „Rzeszów” 
zorganizowaliśmy dla Państwa Bal Lekarza i po raz drugi okazało 
się, że  ta forma rozrywki w okresie karnawału jest bardzo popular-
na. Miło zaskoczyło nas, znacznie szersze niż przed rokiem, grono 
zainteresowanych naszą imprezą. Liczba chętnych przewyższyła 
nawet w pewnym momencie możliwości sali balowej .

Doświadczenia z pierwszego re-edytowanego balu pozwoliły 
znacznie poprawić nam organizację i mamy nadzieję, że zapew-
niliśmy uczestnikom jeszcze bardziej atrakcyjną zabawę niż przed 
rokiem.  Po oficjalnym otwarciu Balu którego dokonali dr n. med 
Wojciech Domka Prezes OIL w Rzeszowie oraz lek.dent. Radosław 
Maksymowicz Przewodniczący Komisji Stomatologicznej uczest-
nicy balu poszli w tany. Bawiono się przy melodiach znanego rze-
szowskiego zespołu „FOBOS”, który z krótkimi przerwami na inne 
atrakcje imprezy grał aż do 4.30 rano .

Gorącą  atmosferę  wieczoru zapewniły tancerki z krakowskiej 
grupy tanecznej, a tajemniczości dodały występy katowickiego 
iluzjonisty, zaś na deser o północy wystąpili z fantastycznym po-
kazem mistrzowie sztuki barmańskiej.
Dużą radością dla organizatorów był fakt, że prawie połowa go-
ści tłumnie przebywała na parkiecie jeszcze około „czwartej nad 
ranem”.

Korzystając z okazji chcielibyśmy szczególnie podziękować Dy-
rekcji Banku PKO BP S.A. tegorocznego sponsora Balu Lekarza i 
Konferencji Stomatologicznej organizowanej w dniach 23-24.01 
przez Komisję Stomatologiczną OIL w Rzeszowie.

Bal Lekarza 2015

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy na następny nasz Bal 
za rok i obiecujemy, że postaramy się by był on jeszcze bardziej 
atrakcyjny.

W imieniu organizatorów
Lek. dent. Radosław Maksymowicz
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Sport

Zima się skończyła mimo, że się nawet  nie 
zaczęła. no cóż, taki mamy klimat. Właściciele 
wyciągów na Podkarpaciu na pewno zgrzyta-
ją zębami. najlepszy stok laworta zamknięto 
25 lutego, strzyżów zakończył pracę 24 lute-
go, Dylągówka zaliczyła ferie i koniec. na po-
czątku marca czynne jeszcze były tylko stoki 
na Gromadzyniu, w Puławach, Weremieniu i 
bystrem.

 

Lekarska brać szusująca na zjazdówkach mimo to nie próżno-
wała. Kolegów było widać na eliminacjach do Mistrzostw Polski 
Amatorów od Karpacza po Przemyśl. Imprezy sportowe stricte 
dla lekarzy rozkawałkowały się, stąd może niższa frekwencja? A 
może strach przed przegraną? Trudno powiedzieć. Z planowa-
nych imprez tj. Pucharu Polski, Mistrzostw Polski, Podkarpackich 
Mistrzostw  i Igrzysk Lekarskich te ostatnie nie odbyły się. Na po-
zostałych trzech zawodach startowało po około 60 medyków. Tak 
było na głównej imprezie roku tj. na Mistrzostwach Polski Leka-
rzy w Narciarstwie Alpejskim, które z Karpacza przeniosły się do 
Korbielowa na Pilsko. Chwała naszym kolegom ze Śląskiej Izby Le-

karskiej w osobach lek. med Mariusza Smolika i lek. med. Adama 
Dyrdy, że podjęli upuszczoną przez Wrocław pałeczkę i zorganizo-
wali Mistrzostwa. Pogoda dopisała, dopisał śnieg na stokach Pilska, 
przyjemny hotel, ale uczestników połowa zwykłej liczby. Pamięta-
my imprezy z Bystrego gdzie przyjeżdżało z całej Polski ponad 200 
osób, lekarze z rodzinami. Na Pilsku było nas poniżej setki, a star-
tujących ok. 60 osób. Oczywiście nie zabrakło ani jednego „ścigan-
ta”.  Doszliśmy do wniosku, że ci co nie przyjechali, bali się, bo nie 
potrafią przegrywać ... tak jak my. Zabawa była przednia, a same 
zawody rozegrano z pełnym profesjonalizmem. Na ekranie na me-
cie wyświetlał się wynik zawodnika z jego nazwiskiem i stratą do 
pierwszego, czasami z zabawnym komentarzem. Wśród mistrzów 
niespodzianek nie było. Mistrzynią Polski 2015 roku została Alicja 
Leś-Smolarczyk, Mistrzem Polski Wojciech Gwóźdź. Gratulacje.

W podobnej konwencji rozegrano zawody w Bystrem. Wszyst-
kim zawodnikom chciałem podziękować za karność i dyscyplinę, 
bo dzięki temu od 9.00 do 14.00 byliśmy po dwóch przejazdach 

slalomu giganta i dwóch przejazdach slalomu. Gratulacje dla Klu-
bu Alpejczyk i szkoły Marketour za sprawne przeprowadzenie za-
wodów. Cieszy ale i martwi trochę fakt, że najlepsze czasy mieli 
panowie już 50-letni (a wśród nich jeden to już dziadek). Młodzi 
nie uczcie się tyle, uprawiajcie sport w tym narciarstwo bo was 
dziadki przeganiają – co będzie jak będziecie w naszym wieku ? W 
zdrowym ciele zdrowy duch, a to przecież wy nasi młodsi koledzy, 
będziecie nas kiedyś leczyć! Miłą niespodziankę przygotował dok-
torom sponsor – firma BMW – która wynajęła na przejażdżki swoje 
flagowe modele z napędem 4x4. Dilerzy w autach milki w czasie 
jazdy z niektórymi z nas. Nie wiem czy z zachwytu czy ze strachu.

Uroczyste rozdanie nagród sprawiło wiele radości zarówno 
lekarzom jak i ich rodzinom. W Bystrem po raz kolejny przyjęli-
śmy kryteria FIS Masters czyli grupy wiekowe co 5 – lat. Więcej 
nagrodzonych i więcej radości, a przecież tak naprawdę to o to 
chodzi. Nie wynik jest ważny ale udział, jak to mówił twórca Nowo-
żytnych Igrzysk Olimpijskich Baron Pierre de Coubertin. I z takim 
zawołaniem wybieramy się  w licznej grupie polskich medyków 
do Moeny na Mistrzostwa Świata Lekarzy i Farmaceutów. Trzymaj-
cie kciuki, a potem oby do pierwszego śniegu.

Grzegorz Siteń

Mistrzowie Podkarpacia 2015 roku: Justyna Dziedzicka, Jacek Polakiewicz

Wyniki i zdjęcia z VI Podkarpackich Mistrzostw Lekarzy w Narciar-
stwie Alpejskim na stronie OIL w Rzeszowie 
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******************************************************************

Wynajmę gabinety lekarskie w przychodni obok szpitala
w Mielcu, tel: 600-335-198

******************************************************************

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
ul. Rycerska 2, zatrudni na podstawie umowy o pracę lekarza

specjalistę chirurgii ogólnej. 
Kontakt - telefon: 17 8611421, email: szpital@pcchp.pl”

*******************************************************************

NZOZ zatrudni lekarza GINEKOLOGA
(możliwość w trakcie specjalizacji) w Kolbuszowej.

Korzystne warunki. Tel. 603-657-522

*******************************************************************

NZOZ w Rzeszowie zatrudni lekarza pediatrę lub rodzinnego 
kontakt tel. 798 674 511 

*******************************************************************

Ośrodek wczasów zdrowotnych VILLA CARPATIA,
oferujący pobyty z oczyszczającą dietą warzywno-owocową, 

nawiąże współpracę z lekarzem,
konkretna specjalizacja niekonieczna. 

Wymagane doświadczenie lub zainteresowanie tematyką
zdrowego odżywiania wspomagającego leczenie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem
tel.(17) 710 00 05, 535 185 105

lub e-mail: recepcja@villacarpatia.com

******************************************************************

M-GSPZOZ w Osieku (woj. Świętokrzyskie)
zatrudni lekarza stomatologa .

Kontakt: 15 867-12-12 lub  604978196.

*******************************************************************

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny ogłasza konkurs na 
stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Anatomii na 
kierunku lekarskim.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/praca/konkursy

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny ogłasza konkurs na 
trzy stanowiska asystenta w Zakładzie Anatomii Człowieka na 
kierunku lekarskim
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: 
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/praca/konkursy

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny ogłasza konkurs na 
trzy stanowiska asystenta w Zakładzie Histologii i Embriologii 
na kierunku lekarskim
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: 
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/praca/konkursy

******************************************************************

Ogłoszenia, komunikaty

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 2  
35-005 RZESZÓW UL. FREDRY 9 TEL. 17 853-54-66

ZatRUDni:

1. LEKARZY RODZINNYCH ze specjalnością medycyna 
rodzinna, choroby wewnętrzne, lub w trakcie spe-
cjalizacji z medycyny rodzinnej do placówek me-
dycznych ZOZ Nr 2  w Rzeszowie działających na 
terenie powiatu rzeszowskiego w szczególności do: 
Hyżnego, Boguchwały, Lubeni, Łubna, Łąki i Tyczyna.

2. LEKARZY MEDYCYNY ze specjalnością choroby 
wewnętrzne , w trakcie specjalizacji z chorób we-
wnętrznych  lub medycyny rodzinnej lub geriatrii 
DO ZAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ do

3. Błażowej i Dynowa. 
4. LEKARZY PEDIATRÓW do Dynowa, Błażowej, Świlczy, 

i  Hyżnego.
5. Lekarzy chcących odbywać szkolenie  specjaliza-

cyjne z zakresu medycyny rodzinnej w ramach re-
zydentury.  Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych 
przy ZOZ Nr 2 w Rzeszowie dysponuje obecnie 10 
miejscami szkoleniowymi, w których można odby-
wać szkolenie pod kierunkiem doświadczonych i 
wykwalifikowanych lekarzy rodzinnych.

Zainteresowanych proszę o zgłaszanie się do ZOZ NR 2 
w Rzeszowie ul. Fredry 9 pokój 321  lub telefonicznie 17 
853-54-66.

Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o.
poszukuje kandydata/kandydatki do pracy na stacji dializ 
w Jaśle na stanowisku:  lekarz

Wymagania:
•	 wykształcenie medyczne (specjalizacja z nefrologii 

lub chorób wewnętrznych II stopnia), 
•	 doświadczenie w zawodzie lekarza.

Oferujemy:
•	 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub na 

kontrakcie,
•	 możliwość rozwoju zawodowego, 
•	 warunki wynagrodzenia - do uzgodnienia,
•	 pracę w dynamicznie rozwijającym się przedsiębior-

stwie, 
•	 stabilne i stałe zatrudnienie.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji (cv 
+ list motywacyjny) z zamieszczeniem klauzuli o ochro-
nie danych osobowych na adres e-mail: andrzej.drob@
fmc.pl

Poszukujemy współnajemcy do gabinetu prywatnego.
Alicja i Leszek Surmacz, Rzeszów ul. Pl. Wolności 17
(Centrum Medyczne PROMEDICA) tel. 603 630 048. 

************************************************************


