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PRZYPOMINAMY!

ORL w Rzeszowie podjęła decyzję o częściowej zmianie dystrybu-
cji biuletynu lekarskiego. Obok dotychczasowej papierowej  wersji 
planujemy wprowadzić formę elektroniczną. Decyzja ta podykto-
wana jest koniecznością zmniejszenia kosztów wydawniczych.
Od 1 stycznia 2016 r. zostanie zmniejszony kolportaż biuletynu w 
formie papierowej. Otrzymają go lekarze emeryci oraz inni lekarze, 
którzy wyrażą taką wolę.
Zgłoszenia prosimy kierować do biura ORL w Rzeszowie osobiscie, 
telefonicznie lub listownie do 31 stycznia 2016 r.
Brak takiego zgłoszenia traktujemy  jako akceptację dostępu do 
periodyku drogą elektroniczną.

Przypomina się wszystkim lekarzom o obowiązku opłacania składek  
członkowskich  zgodnie  z uchwałą  Naczelnej Rady Lekarskiej  Nr 27/14/
VII z dnia 5 września 2014 r.
Składka od stycznia 2015 r. wynosi 60 zł.  Wpłaty należy dokonywać na 
indywidualne konta składkowe, które funkcjonuje od stycznia 2011 r.  
Uchwała dotycząca składki umieszczona jest  na stronie internetowej 
OIL w Rzeszowie  w zakładce “składki”.

Drodzy Czytelnicy. Przekazujemy Państwu czwarty, ostatni zarazem w 
tym roku kwartalnik Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie. Czas 

więc na krótkie podsumowanie. Czynimy to w rozmowie z dr n. med 
Wojciechem Domką prezesem OIL w Rzeszowie. W tym numerze tak-
że sporo relacji z konferencji medycznych oraz zapowiedzi kolejnych w 
przyszłym roku. Zachęcamy do lektury naszych stałych rubryk miedzy in-
nymi:Głosem Związku, Kawiarenki Literackiej czy pozycji Moje Hobby. Jak 
w każdym numerze zachęcamy do naszej publicystyki. W tym wydaniu 
między innymi rozmowa z prof. Gabrielem Turowskim cenionym immu-
nologiem przyjacielem Jana Pawła II, oraz obszernej pozycji emerytowa-
nego lekarza Jana Myjkowskiego z Mielca „Historia mało znana”. 
Zapraszamy do lektury.
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Wywiad

Rozmowa z dr n. med. Wojciechem Domką Prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie

Ten rok był spokojny
Kończy się  rok 2015.  Jaki był dla lekarzy zrzeszonych w 
Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie?

Kończący się rok mogę uznać za spokojny. Nie było wyda-
rzeń, które utrudniałyby pracę lekarzy czy  Izby Lekarskiej, 
które  miałyby negatywny wpływ  na środowisko lekarskie. 
Ze względu na doniesienia prasowe dotyczące problemów 
ze stwierdzaniem zgonów oraz skarg pacjentów jakie trafia-
ły do NFZ-u pojawił się a w zasadzie ujrzał światło dzienne, 
poruszany od kilku lat głównie przez środowisko lekarzy 
rodzinnych problem tak zwanego  koronera. Sprawa zosta-
ła już częściowo rozwiązana dzięki działaniom starostów. 
Mam nadzieję, że przychylność  wicemarszałka wojewódz-
twa Stanisława  Kruczka  i podjęte przez niego działania po-
zwolą na zakończenie problemu we wszystkich powiatach.
Nie wiem natomiast co przyniesie nam rok 2016. Jesteśmy 
po wyborach parlamentarnych. Zmieniły się władze, rząd, 
zmienił się minister zdrowia. Został nim jak wiemy nasz sza-
nowany kolega  Konstanty Radziwiłł, od lat związany z sa-
morządem lekarskim, były prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.  
Z tego co mi wiadomo,  postrzeganie problemów służby 
zdrowia obecnego ministra nie do końca jest zbieżne z po-
glądami nowej władzy. I tego się trochę obawiam.
W przyszłym roku czeka nas na pewno początek „rewolucji”  
elektronicznych zwolnień. Wydaje się, że jest to właściwy 
kierunek i po rozmowach z przedstawicielami ZUS nie do-
strzegam większych zagrożeń, ale jak zwykle „diabeł tkwi w 
szczegółach” i jak zwykle wszystko okaże się w praktyce. Po-
mysł i idea, jak najbardziej tak, ale system musi być maksy-
malnie uproszczony. Lekarz nie może tracić czasu na spra-
wy administracyjne, gdyż jest to czas zabrany pacjentom. 
Taką ciągle niedopracowaną elektronicznie i koncepcyjnie 
jest np. tzw. „zielona  karta”. 

Jak możemy ocenić obecny dostęp pacjentów do leka-
rzy, czy liczba medyków jest wystarczająca  na obszarze  
działania rzeszowskiej Okręgowej Izby Lekarskiej?

W Polsce współczynnik liczby lekarzy na 1000 mieszkań-
ców  jest jednym z ostatnich w Europie, wynosi 2.2, średnia 
europejska to  3.4.  W Austrii ten współczynnik wynosi 4.8, 
w Hiszpanii czy Portugalii 3.8 Są też kraje, gdzie ten współ-
czynnik jest zdecydowanie za wysoki np w Grecji, gdzie wy-
nosi ponad 6. 
Biorąc pod uwagę Polskę, na Podkarpaciu, współczynnik 
liczby lekarzy na tysiąc  mieszkańców jest średni i wynosi 2 
(wielkopolska 1.4, mazowieckie 2.6).
Generalnie lekarzy w Polsce jest zdecydowanie za mało, 

dotyczy to zwłaszcza mniejszych miejscowości i obsza-
rów wiejskich. Duże aglomeracje z ośrodkami klinicznym 
są dość dobrze nasycone medykami. Myślę, że gdybyśmy 
doszli do współczynnika 3,  byłaby to sytuacja optymalna. 
Za tym musi jednak, co podkreślam, iść wzrost nakładów na 
służbę zdrowia  i to w wieloletniej perspektywie. Najbliższe 
miesiące pokażą jak nowy rząd potraktuje obietnice wybor-
cze w zakresie służby zdrowia i jaki będą one miały wpływ 
na lekarzy.

Czy na wysokość tego współczynnika ma wpływ 
emigracja lekarzy?

W różnych województwach bywa różnie. Na Podkarpaciu 
raczej nie ma z tym większego problemu. Nie obserwuje-
my masowych wyjazdów, a te które są, to następstwo na-
turalnych, życiowych wyborów lekarzy, którzy oczywiście 
mają prawo jak każdy człowiek decydować o tym gdzie 
chcą mieszkać czy pracować. Owszem zarobki za granicą są 
wyższe ale koszty, nie tylko te finansowe, są również bardzo 
duże i z pewnością też mają wpływ na decyzje lekarzy. Zda-
rza się, że nawet jeśli ktoś wyjechał ciągle myśli o powrocie. 
A koledzy, którzy na zawsze związali się z innym krajem to 
w zdecydowanej większości najlepsi ambasadorowie Polski 
przynoszący nam zaszczyt.  Trzeba również zauważyć, że co 
roku wzrasta liczba lekarzy obcokrajowców rozpoczynają-
cych pracę w Polsce, również na Podkarpaciu. Myślę, że w 
najbliższych latach będzie ich coraz więcej.

Rozumiem, że rozmawiamy tu o lekarzach o ustabilizo-
wanej pozycji zawodowej.  Jak to wygląda w przypadku 
młodych kadr tuż po studiach? Mają zagwarantowane 
miejsca rezydenckie na Podkarpaciu?

W tym roku nasz region został potraktowany przez Mini-
sterstwo Zdrowia bardzo dobrze. Mamy dużo miejsc rezy-
denckich, chciałbym aby zostały one wykorzystane w stu 
procentach. W mojej ocenie każdy lekarz kończący studia 
będzie miał zapewnione takie miejsce. Oczywiście może 
zaistnieć sytuacja, że nie wszystkim będzie odpowiada-
ła dostępna specjalizacja, ale wówczas to już indywidual-
ny wybór lekarza. Trzeba będzie zadecydować czy szukać 
miejsca w innym województwie czy też skorygować  swoje 
plany specjalizacyjne i pozostać na Podkarpaciu. 

Jakie znaczenie dla ochrony zdrowia ma otwarcie Kie-
runku Lekarskiego na Wydziale Medycznym Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego?
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Przede wszystkim jest to olbrzymi prestiż dla Rzeszowa i 
województwa Podkarpackiego. Mam nadzieję, że minął 
już  czas, gdy  w ocenie niektórych byliśmy usytuowani me-
dycznie między Lublinem a Krakowem i to często nie jako 
partnerzy. Przekształcenie oddziałów w rzeszowskich szpi-
talach w  kliniki  to oczywiście nowi samodzielni pracowni-
cy naukowi, z habilitacją lub tytułem profesorskim, w dużej 
części koledzy z innych miast. Ten proces już się oczywiście 
rozpoczął i będzie trwał przez najbliższe lata.  Myślę i mam 
nadzieję, że choć jesteśmy młodą uczelnią nasze relacje z 
doświadczonymi ośrodkami klinicznymi ułożą się wzorowo. 
Wierzę również, że koledzy, którzy zdecydowali się związać 
z Rzeszowem i kierować naszymi klinikami docenią nasze 
dotychczasowe, może czasem skromne, osiągnięcia oraz 
naszą dotychczasową uczciwą pracę. Chciałbym aby połą-
czyły nas zawodowo partnerskie relacje.
Wydaje się, że kierunek lekarski i powstanie klinik to również 
doskonały moment na doposażenie szpitali w nowoczesny 
sprzęt. Trzeba koniecznie wykorzystać tę szansę, gdyż kolej-
na, tak dobra okazja może się już nie powtórzyć.
Rozwój wydziału lekarskiego to również większe możli-
wości rozwoju naukowego np. uzyskiwania stopni nauko-
wych. Tę szansę również należy wykorzystać.

Mijający rok należy też ocenić pod kątem remontu i 
prac renowacyjnych w Pałacyku Lubomirskich, obecnej 
siedzibie OIL w Rzeszowie...

Dzięki pomocy pana prezydenta Rzeszowa Tadeusza Feren-
ca i wojewódzkiego konserwatora  zabytków udało nam się 
praktycznie zakończyć sprawę ogrodzenia. Nie udało  się 
wyremontować kilku słupków ogrodzeniowych od strony 
willi Kotowicza, nie do końca bowiem jeszcze  jest uregu-
lowana sprawa tego zabytkowego obiektu. Z malowaniem 
ogrodzenia wstrzymujemy się  świadomie do przyszłego 
roku. Chcemy aby  kolor elewacji, której remont jest przed 
nami współgrał z kolorem ogrodzenia.

Czy dużo prac  pozostało jeszcze do zrobienia w Pała-
cyku Lubomirskich i jego otoczeniu? Kiedy można spo-
dziewać się efektu finalnego?

Tego typu zabytki mają to do siebie, że  nie ma takiego mo-
mentu, by można powiedzieć, że wszystko jest już zrobione. 
Myślę, że potrwa to na pewno kilka lat, a potem pewnie nie-
które remonty trzeba będzie zacząć od nowa. A bardziej opty-
mistycznie to mam nadzieję, że ten finał nastąpi w roku 2017.
Chciałbym aby jeszcze w tym roku zostały wykonane pra-
ce przygotowawcze pod planowany ogród. Mam nadzieję, 
że to się uda ale zależy to od tego  kiedy zawita do nas 
prawdziwa zima. Jesteśmy trochę ograniczeni konieczno-
ścią zrobienia parkingu. Mamy już częściowo wykonaną na-
wierzchnię, która pozwoli nam „przezimować”, realizowane 
są też prace na drodze dojazdowej. Potem dopiero może-
my przymierzyć się do wykonywania podłoża pod ogród 
aby na wiosnę ruszyć z jego rekonstrukcją. Przesadzony zo-
stał także  duży dereń, który ma już swoje stałe miejsce na 
terenie naszego obiektu.

To na koniec jeszcze zapytamy o Biuletyn. To już ostat-
nia edycja pisma w takiej liczbie egzemplarzy papiero-
wych. Od stycznia rusza częściowo wersja elektronicz-
na.  Skąd taka decyzja?

Wpływ na to miało kilka czynników. Coraz częściej książki 
czy gazety czytamy w wersji elektronicznej. Właściwie każ-
dy ma  dostęp do urządzeń elektronicznych połączonych 
z internetem i większość z nas  korzysta z nich w życiu 
codziennym.  Drugi problem to środowisko, nie możemy 
zużywać ton papieru, musimy pomyśleć o naszych lasach. 
Myślę, że jeśli nie ma bezwzględnej potrzeby tworzenia 
czegoś w wersji papierowej, powinniśmy to robić w wersji 
elektronicznej. Kolejna ważna sprawa to łatwo policzalne 
koszty  druku,  papieru i dystrybucji, które w ten sposób 
można ograniczyć .
Zdaję sobie sprawę, że nie możemy nagle w pełni przejść 
na wersję elektroniczną. Został przyjęty następujący klucz: 
formę papierową dostaną nasi starsi koledzy, lekarze senio-
rzy. Nie chciałbym aby ktoś czuł się z tego powodu urażo-
ny, bo lekarze emeryci doskonale radzą sobie z nowymi 
mediami, ale na pewno nie wszyscy mają do nich dostęp, 
wielu woli też po prostu posiedzieć wygodnie w fotelu i po-
czytać słowo drukowane.  Daliśmy również taką możliwość 
wszystkim tym kolegom i koleżankom, którzy wolą formę 
papierową. Osoby, które zgłoszą takie zapotrzebowanie 
będą otrzymywać wersję drukowaną.
Niezależnie od tego, wszyscy będą mogli oczywiście prze-
czytać biuletyn na stronie internetowej naszej Izby do cze-
go gorąco zachęcam. 
Docelowo widzę także potrzebę zgromadzenia adresów 
mailowych wszystkich członków naszej Izby, aby w nie-
odległym czasie wszyscy mogli otrzymywać biuletyn na 
skrzynkę mailową. Uważam również, że szybki przepływ 
informacji między członkami izby lekarskiej może w przy-
szłości okazać się naszą potężną bronią.

Przed nami piękne Święta Bożego Narodzenia potem 
kolejny rok... Składamy sobie życzenia. Jakie są te dla 
środowiska medycznego?

Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom przede wszystkim 
spokojnych, radosnych, spędzonych wśród najbliższych 
Świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że ciepła atmos-
fera bożonarodzeniowa, kojarząca się nam przyjemnie z 
beztroskim dzieciństwem będzie sprzyjała „lenistwu” i da 
wszystkim chwile wytchnienia od ciężkiej, odpowiedzialnej 
pracy. 

Niedługo powitamy Nowy Rok. Życzę Wszystkim lekarzom 
samych sukcesów i zadowolenia z pracy oraz realizacji 
wszystkich planów i zamierzeń. Życzę wszystkim i sobie 
również aby w roku 2017 wszystkie zapowiadane zmiany w 
służbie zdrowia były zgodne z naszymi oczekiwaniami i aby 
zawsze odbywały się one z uwzględnieniem opinii naszego 
środowiska. 

Dziękuję za rozmowę
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Aktualności

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z prośbą o uwzględ-
nienie wytycznych zawartych w tzw. Protokole Stambulskim w szkoleniach z zakresu dosko-
nalenia zawodowego lekarzy i personelu medycznego. Protokół Stambulski opisuje metody 
skutecznego wykrywania i dokumentowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania. W odpowiedzi Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej 
Rady Lekarskiej poinformował, że zwróci się do Komisji ds. Kształcenia, Ośrodka Doskonalenia 
Zawodowego oraz Izb Okręgowych o wprowadzenie do programu szkoleń tematyki związanej 
z prowadzeniem badania medycznego i psychologicznego domniemanych ofiar tortur.
 
Szczegóły: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wykorzystanie-protokolu-stambulskiego-przez-lekarzy

W związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego Komisja Etyki OIL w Rzeszowie przypomina o Infor-
macji pełnomocnika procesowego Naczelnej Rady Lekarskiej w związku z orzeczeniem Trybunału Konsty-
tucyjnego w sprawie klauzuli sumienia prof. UW dr hab. Michała Królikowskiego (pełny tekst na stronie 
internetowej NIL:  http://www.nil.org.pl/aktualnosci/promobox/klauzula-sumienia-w-trybunale-konstytu-
cyjnym#)

Od momentu wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w omawianej sprawie, lekarz, który 
będzie korzystać z klauzuli sumienia powinien:
1. Powiadomić przełożonego odpowiedzialnego za organizację pracy w podmiocie leczniczym, na piśmie, o 

kategoriach świadczeń, które chce objąć odmową. Pismo takie powinno precyzować te świadczenia rodzajo-
wo, jednak na tyle konkretnie, by nie powstawała wątpliwość co do zakresu wyłączenia. W piśmie tym należy 
powołać się na sprzeciw sumienia i odwołać się do odpowiedniego fragmentu zobowiązania wynikającego z 
przyrzeczenia lekarskiego. Pismo to należy oznaczyć przy tym w nagłówku jako „poufne” i skierować do prze-
łożonego (optymalnie: bezpośrednio przełożonego i kierownika podmiotu leczniczego).

2. W przypadku skierowania w ramach praktyki do tego lekarza w tym podmiocie pacjenta, który będzie ocze-
kiwał udzielenia drażliwego świadczenia zdrowotnego, należy powołać się na odmowę zgłoszoną przełożo-
nemu i odnotować konkretną decyzję w indywidualnej sprawie w dokumentacji medycznej, powołując jako 
uzasadnienie fakt zastrzeżenia klauzuli sumienia.

3. Ze względu na to, że Trybunał nie sprecyzował, czy można w wypadku indywidualnym skorzystać z klauzuli 
sumienia w innych przypadkach niż te, o których uprzednio powiadomiono przełożonego, należy zadbać o 
to, by wyłączenie kategorii świadczeń, sformułowane względem przełożonego, było pełne. W przypadkach 
skrajnych należy powiadomić przełożonego przed odmową udzielenia świadczenia konkretnej osobie tak, by 
mógł on zorganizować pomoc dla tej osoby w ramach podmiotu leczniczego.

4. Kierownicy podmiotów leczniczych, którzy nie chcą lub nie mogą ze względu na skład personelu wykonywać 
określonej kategorii świadczeń, powinni zawrzeć umowę podwykonawczą z innym podmiotem leczniczym 
albo notyfikować brak możliwości realizacji danej kategorii świadczeń u płatnika. W przyszłości należy zawrzeć 
takie wyłączenie w odpowiednim postanowieniu umownym kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

5. W przypadku, gdyby z powodu powoływania się na klauzulę sumienia lekarza spotkały zachowania dyskrymi-
nacyjne, należy powiadomić o tym właściwą radę lekarską lub wystąpić z odpowiednim roszczeniem wzglę-
dem pracodawcy.

Przewodniczący Komisji Etyki ORL w Rzeszowie
lek. med. Krzysztof Marchewka

Postępowanie zgodnie z sumieniem jest obowiązkiem lekarza
– orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

w sprawie klauzuli sumienia



5Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Głosem Związku

Redaguje lek. med. Zdzisław Szramik 
wiceprzewodniczący OZZL„Rynek”

w ochronie zdrowia
Dokonane ostatnio zmiany w układzie sił politycznych w 

Polsce, a szczególnie przekonująca wygrana jednej for-
macji, umożliwiająca samodzielne rządzenie, przyniosły 

powiew nadziei w ochronie zdrowia. Od czasu słynnego „białego 
szczytu”, kiedy to po raz pierwszy poczuliśmy się oszukani przez 
rząd, sytuacja pracowników ochrony zdrowia systematycznie 
pogarszała się. Wywalczone w czasie strajków podwyżki syste-
matycznie zjadała inflacja,  a te które zostały rozłożone „na raty” 
nigdy zostały skonsumowane ( np. Szpital Wojewódzki w Ciecha-
nowie). Niedawni nasi sprzymierzeńcy po przejęciu władzy, oka-
zali się przeniewiercami i szybko wycofali się z przedwyborczych 
obietnic. Prawdziwa fala nieszczęść zaczęła się jednak dopiero po 
katastrofie smoleńskiej, która to wymusiła zmianę na stanowisku 
prezydenta RP. Po wyborze swojego człowieka na najwyższy w 
państwie urząd, jakby puściły hamulce! Właśnie wtedy sypnęło 
całym szeregiem ustaw- bubli prawnych, które nie są znane w 
żadnym innym kraju a z którymi nie możemy poradzić sobie do 
dzisiaj. Trzy ustawy z lat 2011-2012, a mianowicie ustawa o dzia-
łalności leczniczej, o prawach pacjenta i rzeczniku tychże praw 
oraz ustawa refundacyjna, do chwili obecnej odbijają się czkaw-
ką wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, a także dyrektorom szpi-
tali. Dlatego też zmiana formacji rządzącej została przyjęta przez 
ogromną większość środowisk medycznych z dużą ulgą i nadzieją 
jednocześnie. Czy jednak  może być sama w sobie gwarancją po-
czątku korzystnych zmian systemowych w ochronie zdrowia?

PLUSY DODATNIE

Wyborcza obietnica  likwidacji NFZ na początek brzmi obiecują-
co. Biurokratyczny moloch, dzierżący finansowy monopol w całej 
ochronie zdrowia i trzymający tzw. świadczeniodawców w żela-
znym uścisku, sprawdził się jako żandarm systemu i jego najwięk-
sza podpora. Nie można jednak nie pamiętać, że jego likwidację 
PiS zapowiadało już w 2005 roku. Zapewne jednak cudowna „uży-
teczność” tejże instytucji, umożliwiająca wręcz dowolne „oszczęd-
ności” kosztem pacjentów i zakładów leczniczych, spowodowała 
„pragmatyczne” odstąpienie od tych planów.
Nie mniej obiecująco wybrzmiały pewne akcenty w expose nowo 
mianowanej Pani Premier, która stwierdziła, że lekarze i pielęgniar-
ki powinni być bardzo dobrze wynagradzani(!) Co znaczy bardzo 
dobrze? Od czasu minister Ewy K., która obiecywała w 2007 roku 
lekarskie pensje w wysokości 11tys. zł, nie wiemy jak rozumieć to 
enigmatyczne sformułowanie. Pozostaje mieć nadzieję, nowa pre-
mier nie zniży się do poziomu Ewy K.

 PLUSY UJEMNE

Każdy lekarz doskonale wie, że najskuteczniej leczyć chorobę 
można poprzez usunięcie jej przyczyn. Zarówno lekarze zrze-
szeni w OZZL, jak i cała rzesza działaczy Samorządu Lekarskiego, 
znakomicie orientują się w przyczynach przewlekłego niedoma-
gania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Daliśmy temu wyraz 
wielokrotnie opiniując projekty aktów prawnych, nadesłanych 
przez rząd w ramach tzw. konsultacji społecznych, jak również 
poprzez konstruktywną propozycję tzw. racjonalnego systemu 
opieki zdrowotnej, zrealizowanego przez OZZL w formie goto-
wego projektu ustawy. Niestety działania te nie przełożyły się na 

jakiekolwiek efekty i dlatego obecny system nie może pochwalić 
się nawet śladową akceptacją środowiska lekarskiego! Powoduje 
to również szeroko rozumianą frustrację zawodową lekarzy, brak 
identyfikacji ze strukturami systemu oraz rezygnację z odpowie-
dzialności za efekty leczenia. Tę ostatnią próbuje się wymusić na 
drodze karno- prawnej, ale opłakane skutki takich działań widzimy 
niemal każdego dnia! Obecnie rządząca formacja całe zło syste-
mu widzi w zasadach rynkowych w ochronie zdrowia i  upatru-
je remedium na to zło w finansowaniu budżetowym. Pomijając 
fakt, że przed rokiem 1999, kiedy to wprowadzono kasy chorych 
i system de nomine ubezpieczeniowy, mieliśmy „budżetówkę” i 
pamiętamy, że nie rozwiązywała wielu problemów ochrony zdro-
wia. To prawda, że zysk nie może być najważniejszym elementem 
leczenia, ale musi on być, jeżeli leczenie w ogóle może być wyko-
nywane! Pozbawienie zysku- wynagrodzenia dla zakładów opieki 
zdrowotnej i ich pracowników jest działaniem na szkodę całego 
systemu i prowadzi w efekcie do niemożności uzyskania leczenia 
przez chorych, tak jak pozbawienie zysku firm budowlanych pro-
wadzi w prostej linii do spadku ilości budowanych obiektów, a w 
efekcie do kryzysu w budownictwie.  Jeżeli za przyczynę kryzysu 
w ochronie zdrowia uważa się reguły i zasady rynkowe, to zasta-
nówmy się, ile rynku w niej jest. Na pewno jest rynek po stronie 
wydatków- szpitale i przychodnie płacą rynkowe ceny sprzętu, le-
ków, materiałów opatrunkowych, energii elektrycznej czy wody. 
Po stronie przychodów mamy NFZ i ściśle określoną wielkość kon-
traktu, z limitem punktów i wyceną punktu, na które to parametry 
nie mamy najmniejszego wpływu. Sztywno określone są także na-
kłady ze środków publicznych oraz wysokość składki zdrowotnej, 
odliczanej od podatku. Jak funkcjonowałaby fabryka np. mebli, w 
której odbiorca ustalałby ceny oraz wielkość produkcji oraz dys-
ponował nieograniczoną wręcz możliwością unikania płacenia za 
wytworzony towar? Jak w warunkach rynkowych minister zdrowia 
może ręcznie regulować strumień pieniędzy płynący od płatnika 
do świadczeniodawcy i określać wysokość płac jednej z grup za-
wodowych? Jak w warunkach rynkowych wykonać za określone, 
skromne środki, nieograniczoną praktycznie ilość świadczeń? Bo 
bezpłatne świadczenia oznaczają w praktyce ilość nieograniczoną!

ZDROWIE BEZ POLITYKI

Mamy już postawioną diagnozę. W systemie ochrony zdrowia nie 
ma zasad rynkowych! Teraz pora na leczenie! Jeżeli politycy nie 
przestaną udawać, że się na tym znają, nadal będziemy leczyć bie-
gunkę … papierem toaletowym!  Zastosujmy wreszcie leczenie 
przyczynowe, bo w przeciwnym razie po kilku zmarnowanych 
latach pojawi się kolejny, żałosny reformator-partacz, który zmar-
notrawi kolejne miliardy naszych pieniędzy a wielu milionom pa-
cjentów utrudni życie bądź je odbierze, oczywiście nie ponosząc, 
a jakże, żadnych konsekwencji. Nie jest najważniejsze, czy ochrona 
zdrowia będzie finansowana budżetowo czy w formie ubezpie-
czeń. Ważne jest, żeby za wykonane świadczenia miał kto zapłacić 
i by była to zapłata rzetelna! Tylko w ten sposób pacjentom moż-
na przywrócić podmiotowość i zapewnić rzeczywisty dostęp do 
leczenia. Zasady rynku i wolna konkurencja nie tylko zwiększają 
dostępność do świadczeń, ale podnoszą ich jakość i zapobiegają 
nadmiernemu wzrostowi ich cen! Tylko tego oczekujemy od poli-
tyków! Z resztą poradzimy sobie sami!  
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Protokół
z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

z dnia   21  lipca  2015 r .

Zebranie otworzył  Prezes  dr n. med. Wojciech Domka. 
Obecnych  16 osób. 

1. Podjęto  uchwały :
Nr 102/2015  w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rzeszo-
wie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza  Andrzej 
Przybylski
Nr 103/2015 w sprawie stwierdzenia odbycia przeszkolenia zawodowego 
w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza dłuższą niż 5 lat.
Nr 104/2015 w sprawie skreślenia indywidualnej praktyki lekarskiej – dot. 
lekarza Jarosław Paśniczek
Nr 105/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą  wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
– dotyczy lekarza Grzegorz Stokłosa
Nr 106/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą  wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
– dotyczy lekarza Damian Mnich 
Nr 107/2015 w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza Katarzyna Zuba
Nr 108/2015 w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – 
dotyczy lekarza Beata Sroka
Nr 109/2015  w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza 
Krzysztof Botiuk
Nr 110/2015  w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – 
dotyczy lekarza Monika Michno-Skrabalak
Nr 111/2015  w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – 
dotyczy lekarza Krzysztof Gązwa
Nr 112/2015 w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą  w formie indywidualnej praktyki lekarskiej  – dotyczy le-
karza Janusz Serwiński
Nr 113/2015  w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą  w formie indywidualnej specjalistycznej  praktyki lekar-
skiej  – dotyczy lekarza  Antoni  Bak
Nr 114/2015 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie grupowej praktyki lekarskiej – doty-
czy lekarzy : Janusz Serwiński, Małgorzata Ginalska- Serwińska
Nr 115/2015  w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą  w formie indywidualnej specjalistycznej  praktyki lekar-
skiej  – dotyczy lekarza  Michał Szczygielski
Nr 116/2015  w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą  w formie indywidualnej praktyki lekarskiej  – dotyczy le-
karza  Sabina Florczak
Nr 117/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Naczelnej Izby Lekarskiej  
na ukończenie remontu siedziby OIL w Rzeszowie
Nr 118/2015  w sprawie podpisania umowy z Podkarpackim Oddziałem  
Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego  na 
przyjmowanie lekarzy specjalizujących się – członków OIL  w Rzeszowie  
na obowiązkowy Kurs ze Zdrowia Publicznego 
Nr 119/2015  w sprawie upoważnienia Prezesa i Skarbnika ORL w Rzeszo-
wie do zawarcia umowy z Ministrem Zdrowia na przekazanie środków pu-
blicznych  w 2015 roku

2. Prezes ORL poinformował, że złożony został do akceptacji Konserwatora 
Zabytków projekt częściowej rekonstrukcji ogrodu wokół Letniego Pałacy-

ku Lubomirskich tj. wokół  siedziby izby. 

3. Pozytywnie zaopiniowano  projekt ustawy o diagnostach laboratoryjnych.
4. Po raz kolejny dyskutowano  nad koniecznością powołania rzecznika 
praw lekarzy.
Na tym posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej  zakończono.  

Protokół 
z posiedzenia  Prezydium ORL w  Rzeszowie

w dniu  28   lipca  2015 r. 

1. Poruszono sprawę szkoleń dla lekarzy  specjalizujących się.
2. Wypłacono odprawę pośmiertną po zmarłym lekarzu. 
3. Przyznano Kolegom  lekarzom refundację kosztów szkolenia tj. Ma-

riusz Ornat  i Magdalena  Chudzian. 
4. Podjęto uchwały :
•	 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
•	 w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplo-

mowego przez lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru 
podmiotów uprawnionych  do prowadzenia kształcenia podyplo-
mowego lekarzy i lekarzy dentystów

•	 w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu 
lekarzy w celu odbycia stażu podyplomowego i złożenia Lekarskiego 
Egzaminu Końcowego, wpisania  na listę członków OIL w Rzeszowie  
oraz wpisu  do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów 

•	 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia przez podmiot wpi-
sany do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodo-
we  lekarzy lub lekarzy dentystów

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół 
z posiedzenia  Prezydium ORL w  Rzeszowie

w dniu  11  sierpnia  2015 r. 

1. 1. Wytypowano  przedstawicieli  ORL do komisji konkursowych  w 
osobach :

•	 do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora ds Lecznictwa w 
Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli  - kol. Toma-
sza Adamczyka

•	 do komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds Lecz-
nictwa  SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – kol. Krzysztofa 
Szubera

•	 do komisji konkursowej na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SP ZOZ 
MSW w Rzeszowie – kol. Mariusza Partykę 

2. Na posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie wytypo-
wano kol. Agnieszkę  Tomaszewską. 

3. Podjęto uchwały  :
•	 w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu 

lekarzy w celu odbycia stażu podyplomowego i złożenia Lekarskiego 
Egzaminu Końcowego, wpisania  na listę członków OIL w Rzeszowie  
oraz wpisu  do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

•	 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej 

•	 w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplo-
mowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru pod-
miotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowe-
go lekarzy i lekarzy dentystów

•	 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej prak-
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tyki lekarskiej i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki 
lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego  

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.     

Protokół 
z posiedzenia  Prezydium ORL w  Rzeszowie

w dniu  1  września    2015 r. 

Obecni  według listy obecności. 

1. Prezes poinformował zebranych o przyznanej pożyczce od Naczel-
nej Izby Lekarskiej na dokończenie remontu siedziby oraz o złożeniu 
wniosku do Prezydenta Miasta Rzeszowa o dotację na remont ele-
wacji siedziby.

2. Zapoznano się ze stanowiskiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Ka-
towicach oraz Prezydium Śląskiej Izby Lekarskiej  w Katowicach  w 
sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o policji.

3. Przyznano refundacje kosztów szkolenia  kol. Sebastianowi  Ryba. 
4. Odczytano pismo Spółdzielni PAX-  radca prawny ma wydać opinię.
5. Podjęto  uchwały :
•	 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
•	 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej
•	 w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplo-

mowego lekarzy i lekarzy dentystów i wpisu organizatora kształcenia 
do rejestru podmiotów

•	 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono.

Protokół 
z posiedzenia  Prezydium ORL w  Rzeszowie

w dniu  8 września    2015 r.

Obecni  wg listy obecności.

1. Zebranie otworzył Prezes ORL  dr W. Domka, który złożył sprawozda-
nie z obrad Naczelnej Rady Lekarskiej.  

2. Przyznano zapomogę losową dla chorującego lekarza.  
3. Wyrażono zgodę na przeprowadzenie operacji plastycznych przez 

Prof. Guy Jonathana Ben Simona w Ośrodku Chirurgii Oka  Prof. Za-
górskiego.

4. Podjęto  uchwały :
•	 w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów na staż podyplo-

mowy
•	 w sprawie wpisania lekarzy na listę członków OIL w Rzeszowie i wpisu 

do okręgowego rejestru lekarzy
•	 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia 
•	 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą 
•	 w sprawie przyznania lekarzowi zapomogi losowej z Funduszu Po-

mocy Koleżeńskiej 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół 
z posiedzenia  Prezydium ORL w  Rzeszowie

w dniu  15 września    2015 r. 

Obecni wg listy obecności.

1. Poruszono problem związany  z odmową wystawiania kart zgonu.
2. Informacja o konkursie ofert w SP ZOZ Nr 1  w Rzeszowie. 
3. Zapoznano się ze stanowiskiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 

dotyczącym nowych obowiązków izb lekarskich  w zakresie przecho-
wywania dokumentacji   medycznej w przypadku  śmierci lekarza i 
apelem Śląskiej Izby Lekarskiej  w sprawie dyżurów lekarskich pełnio-

nych przez lekarzy specjalizujących się.
4.  Podjęto uchwały :
•	 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia
•	 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą  
•	 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą 
•	 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza
•	 w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL w Rzeszowie
 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół 
z posiedzenia  Prezydium ORL w  Rzeszowie

w dniu  22  września    2015 r. 

Zebranie otworzył  Prezes ORL   dr n. med.  Wojciech  Domka.

1. Zapoznano się z prośbą  dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódz-
kiego Nr 1 o  udostępnienie numerów  praw wykonywania  zawodu 
lekarza. Prośbę postanowiono  załatwić pozytywnie  za odpłatnością. 

2. Udzielono odpowiedzi Dyrektorowi Teatru im W. Siemaszkowej  w 
sprawie wsparcia  Festiwalu  Nowego Teatru.

3. Pismo od Starosty Rzeszowskiego  skierowano do Rzecznika  Odpo-
wiedzialności Zawodowej.

4. Postanowiono spotkać się  w sprawie wypisywania akt zgonu z oso-
bami: Marszałek Kruczek, Prezes Mariusz Małecki  i Dyrektor Oddziału 
Rzeszowskiego NFZ.

5. Podjęto uchwały:   
•	 w  sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza  dentysty 

i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie
•	 w sprawie zmian we wpisie do rejestru  podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą 
•	 w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia przez podmiot wpi-

sany do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodo-
we lekarzy  i lekarzy dentystów   

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół 
z posiedzenia  Okręgowej Rady Lekarskiej  w  Rzeszowie

w dniu  6 października   2015 r. 

1. Zgłoszono kol. kol. . dr hab. n. med. Andrzeja Plutę i  lek. Barbarę Duhl  
do Odznaczenia MERITUS PRO MEDICIS  ( 23 członków Rady głoso-
wało za ).

2. Prezes poinformował zebranych  o powołanym przy NRL środku 
Rady Historycznej.

3. Złożono sprawozdanie z przebiegu  remontu  siedziby OIL. 
4. Lek. Renata Małecka podziękowała w imieniu lekarzy rodzinnych  

Izbie Lekarskiej za pomoc w rozmowach ze starostami w sprawie po-
wołania lekarzy do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wysta-
wiania kart zgonu. Prezes Wojciech  Domka poinformował zebranych 
iż w tej sprawie zorganizowano spotkanie przy udziale : Dyrektora  
Oddziału Podkarpackiego NFZ Pani Grażyny Hejda, Pana Marszałka 
Kruczka i Szefa Porozumienia dr Małeckiego. Marszałek Kruczek  obie-
cał, że sprawa ta zostanie poruszona  na konwencie marszałków i sta-
rostów województwa podkarpackiego. Lek. Renata Małecka poinfor-
mowała również o problemach lekarzy pojawiających się w sytuacji 
zdarzającej się pomyłki przy wystawianiu druku ZUS ZLA. Zobowiąza-
no radcę prawnego o zajęcie stanowiska w w/w sprawie.

5. Lek. Radosław Maksymowicz poinformował zebranych o mającej się 
odbyć  konferencji Stomatologicznej połączonej z jesiennym Balem  
Stomatologa.  

6. Podjęto uchwały: 
Nr 120/2015 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Jakub Szczepański
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Nr 121/2015 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Kamil Wlizło
Nr 122/2015w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Maciej Łokaj
Nr 123/2015 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Piotr Tarka
Nr 124/2015 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Piotr Rodziński
Nr 125/2015 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Adrianna Długosz
Nr 126/2015 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Joanna Pieniażek
Nr 127/2015 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Katarzyna Jagoda Tymuła
Nr 128/2015 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Ewa Piotrowska
Nr 129/2015 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza  
Joanna Porada
Nr 130/2015 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Patrycja Selwa
Nr 131/2015 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Beata Gomółka
Nr 132/2015 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Renata Wawrzonek
Nr 133/2015 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Gabriela Gaweł 
Nr 134/2015 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Aleksandra Szczap
Nr 135/2015 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Barbara Rusiecka
Nr 136/2015 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Katarzyna Jasińska
Nr 137/2015 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Patrycja Sieradz
Nr 138/2015 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza 
Marietta Król
Nr 139/2015 w sprawie wpisania na listę członków OIl w Rzeszowie w 
związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Wojciech Mogilany
Nr 140/2015  w sprawie wpisania na listę członków OIl w Rzeszowie w 
związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Michał Paulo
Nr 141/2015  w sprawie wpisania na listę członków OIl w Rzeszowie w 
związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarza Krzysztof Szpunar
Nr 142/2015  w sprawie skierowania  lekarza dentysty na staż podyplomo-
wy – dotyczy lekarza dentysty Przemysław Piotrowski
Nr 143/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – 
dotyczy lekarza Beata Gomółka
Nr 144/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – 
dotyczy lekarza Łukasz Olejarka 
Nr 145/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – 
dotyczy lekarza Wojciech Ratyński
Nr 146/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – 
dotyczy lekarza Magdalena Ożóg
Nr 147/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – 
dotyczy lekarza  Beata Piasecka- Maksymiec
Nr 148/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – 
dotyczy lekarza Paweł Pyszny
Nr 149/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego i w 
formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – dotyczy lekarza 
Jacek Kultys
Nr 150/2015 w sprawie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w 
miejscu wezwania – dotyczy lekarza Maria Kiełb
Nr 151/2015 w sprawie zmian we wpisie do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej prak-
tyki lekarskiej – dotyczy lekarza Konrad Czuj
Nr 152/2015 w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków prowadzenia 
kształcenia podyplomowego dla lekarzy przez firmę IVOCLAR-VIVADENT 
Polska Sp. z o.o. w Warszawie
Nr 153/2015  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia pt. : ” 3 Mię-
dzynarodowa Konferencja Neonatologiczna Bieszczady 2015 -Optymali-
zacja diagnostyki i terapii we wczesnej neonatologii” - przez podmiot Pod-
karpacki Oddział Regionalny Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego 
w Rzeszowie ul. Lwowska 60
Nr 154/2015   w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia pt.: „ABC 
stanów nagłych na dyżurze neonatologicznym”- przez podmiot Podkar-
packi Oddział Regionalny Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego w 
Rzeszowie ul. Lwowska 60
Nr 155/2015  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia pt.: „ Cho-
roby IgG zależne-co reumatolog wiedzieć powinien?”, „ Skuteczność i bez-
pieczeństwo stosowania leków biologicznych i biologicznych biopochod-
nych w badaniach klinicznych i praktyce lekarskiej” - przez podmiot Polskie 
Towarzystwo Reumatologiczne Oddział Podkarpacki
Nr 156/2015  w sprawie wpisania do rejestru formy kształcenia pt. : Biesz-
czadzkie Dni Neurologiczne „ Choroby obwodowego układu nerwowego, 
prewencja i leczenie chorób naczyń mózgowych, nowe możliwości te-
rapeutyczne w SM” - przez podmiot Polskie Towarzystwo Neurologiczne 
Oddział Rzeszowski
Nr 157/2015 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – 
dotyczy  lekarza Sabina Piotrowska- Jodko
Nr 158/2015 w sprawie zatwierdzenia Uchwały Prezydium ORL  Nr 
618/2015/P  w sprawie przyznania zapomogi losowej. 
Na tym posiedzenie  Rady  zakończono. 

Protokół 
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie

z dnia 13.X.2015 r.

1. Podjęto  Uchwały :
Nr 660/2015/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu leka-
rza dentysty i wpisania na listę członków OIL w Rzeszowie – dot. lekarza 
Mirosław Susz
Nr 661/2015/P do 667/2015/P  w sprawie zmian we wpisie do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą – uchwały opublikowane 
na stronie OIL w Rzeszowie 
Nr 668/2015/P  do 670/2015/P  w sprawie wpisania do rejestru podmio-
tów formy kształcenia -uchwały opublikowane na stronie OIL w Rzeszowie 
Nr 671/2015/P  w sprawie przyznania lekarzowi zapomogi losowej 
2. Zapoznano się ze stanowiskiem Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekar-

skiej. 
3. Przyznano refundacje kosztów szkolenia kol.kol. Małgorzata Jawor-

ska, Anna Tomoń i Mateusz Siewielski.
4. Postanowiono na kolejne Prezydium  zaprosić Przedstawiciela  Zakła-

du Ubezpieczeń Społecznych – sprawa  elektronicznego przekazy-
wania druków ZUS ZLA. 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 
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Protokół 
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie

z dnia 20.X.2015 r.

Podjęto uchwały :
Nr 672/2015/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza 
cudzoziemcowi – dotyczy lekarza Prithwish Chakraborty
Nr 673/2015/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu i wpi-
sania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Katarzyna We-
solińska-Gąska
Nr 674/2015/P w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu i wpi-
sania na listę członków OIL w Rzeszowie – dotyczy lekarza Maciej Komsa
Nr 675 do 678/2015/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie  i wpisu do rejestru  w związku z przeniesieniem z innej izby 
– dotyczy lekarzy : Bartłomiej Gniedziejko, Kinga Gniedziejko, Karolina Maj-
kowska, Karolina Koczera-Socha
Nr 679 do 685/2015/P w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego – dotyczy lekarzy : Karolina Koczera, Karolina Majkowska, Ka-
tarzyna Lisak-Gurba, Igor Zinio, Kamil Wlizło, Ewelina Nycz, Joanna Kłósek
Nr 686/2015/P w sprawie zmian w wpisie do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą w formie indywidualnej specjalistycznej prak-
tyki lekarskiej i w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – dotyczy lekarza  
Janusz Kidacki
Nr 687 do 689/2015/P w sprawie wpisania do rejestru podmiotów formy 
kształcenia – uchwały opublikowane na stronie internetowej OIL
Nr 690/2015/P  w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu lecznicze-
go – dotyczy lekarza  Marta Lenar.

2.  W spotkaniu uczestniczyła  dr Marta Weigensperg  lekarz orzecznik ZUS, 
która odpowiadała na pytania członków Prezydium. 

3. Przyznano refundacje kosztów szkolenia kol. kol. Andrzej Kloc i Michał 
Tymszan.
 
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Protokół 
z posiedzenia Prezydium ORL w Rzeszowie

z dnia 27.X.2015 r.

1. Podjęto uchwały :
Nr 691  do 694/2015/P w sprawie wpisania lekarza na listę członków OIL 
w Rzeszowie w związku z przeniesieniem z innej izby – dotyczy lekarzy : 
Sebastian Płotkowski, Sylwia Rój, Justyna Wazio, Łukasz Pyrchla
Nr 695 do 708/2015/P  w sprawie zmian w wpisie do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą – uchwały opublikowane na stronie 
internetowej OIL
2. Informacje  dot. Plebiscytu Eskulap.
3. Przyznano refundacje kosztów szkolenia kol. kol. Joanna Rudolf, Do-

minik Kłos. 
4. Poruszono sprawy związane z remontem ogrodzenia przy siedzibie 

OIL. 

Na tym posiedzenie Prezydium zakończono. 

Z Prac ORL
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Przepisy prawne

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

1. Wymagania zdrowotne i badania lekarskie osoby ubiegającej się o stanowisko   maszynisty / Dz.U/15.1349
2. Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  oraz ustawy o zwalczaniu chorób 

zakażnych / Dz.U.15.1365/
3. Standardy jakości dla medycznych laboratoriów / Dz.U.15.1372/
4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie / Dz.U.15.1390 tj/.
5. Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej / Dz.U.15.1400/
6. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dz.U.15.1412 tj/.
7. Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego / Dz.U.15.1612/
8. Wzór Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego  / Dz.U.15.1627/
9. Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych  / Dz.U.15.1628/
10. Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U.15.1692/  - wchodzi w życie z 

dniem 5.11.15r i dotyczy prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki niektórych grup zawodowych
11. Zmiana ustawy o działalności leczniczej  / Dz.U.15.1697/ - dotyczy rozszerzenia działania ustawy na jednoski służby medycyny pra-

cy Służby Więziennej oraz podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości
12. Wymagania zdrowotne dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków  / 

Dz.U.15.1718/
13. Wymagania jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w ośrodku medycznie wspomaganej  prokreacji oraz w banku 

komórek rozrodczych i zarodków  / Dz.U.15.1727/
14. Wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, wykaz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyro-

bów medycznych / Dz.U.15.1739/
15. Szkolenia w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków do 

procedury medycznie wspomaganej prokreacji  / Dz.U.15.1740/
16. Rejestr dawców komórek rozrodczych i zarodków  / Dz.U.15.1745/
17. Niepowtarzalne oznakowanie i monitorowanie komórek rozrodczych i zarodków / Dz.U.15.1747/
18. Wywóz i przywóz z zagranicy komórek rozrodczych i zarodków  / Dz.U.15.1748/
19. Warunki jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji  / Dz.U.15.1750/
20. Warunki jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek i zarodków / Dz.U.15.1752/
21. Finansowanie niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015 – 2018  / Dz.U.15.1770/
22. Przekazywanie informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzory dokumentów  / Dz.U.15.1867/
23. Zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej i innych ustaw  / Dz.U.15.1887/  -  pod-

mioty wykonujące działalność leczniczą mają obowiązek dostosować pomieszczenia i urządzenia do wymogów art 22 ustawy o 
działalności leczniczej do 31 grudnia 2017r

24. Środki odurzające i psychotropowe  / Dz.U.15.1889 tj/.
25. Zdrowie publiczne  / Dz.U.15.1916/
26. Zmiana ustawy o wyrobach medycznych  / Dz.U.15.1918/

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

Radca prawny informuje:
Od 1 stycznia 2016r będą obowiązywały elektroniczne zwolnienia lekarskie. Wynika to z ustawy nowelizującej ustawę o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa / Dz.U.15.1066/. Zaświadczenie lekarskie 
będzie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu 
lub profilu zaufanego ePUAP, zgodnie z wzorem ustalonym przez ZUS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udo-
stępnionego bezpłatnie przez ZUS. Wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje je na elektroniczną skrzynkę podawczą 
ZUS. Wystawiający takie zaświadczenie tworzy profil informacyjny. Na żądanie ubezpieczonego lub gdy z informacji uzyska-
nej na profilu informacyjnym wynika, że płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego – wystawiający zaświadczenie 
przekazuje ubezpieczonemu wydruk wystawionego zaświadczenia z systemu teleinformatycznego opatrzony jego podpisem 
i pieczątką.

Okres przejściowy będzie obowiązywał do 31 grudnia 2017r, co oznacza, że lekarze  upoważnieni do wystawiania zaświadczeń  
przed dniem 1 stycznia 2016r będą mogli je wystawiać na dotychczasowych zasadach. W takiej sytuacji lekarz ma obowiązek 
poinformowania pacjenta o konieczności doręczenia zaświadczenia płatnikowi zasiłku lub składek w terminie 7 dni od jego 
otrzymania.
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Wyniki raportu „Stan zdrowia ludności wiejskiej” wskazują na znaczącą 
zależność pomiędzy kondycją zdrowotną Polaków, a ich miejscem za-
mieszkania. Na przestrzeni ostatnich lat stan zdrowia mieszkańców wsi 
ulega systematycznej poprawie. Widoczne jest to na wielu płaszczy-
znach, m.in. w sposobie odżywiania, podejmowaniu aktywności fizycz-
nych, średniej długości życia czy śmiertelności niemowląt. Nie zmienia 
to faktu, że w innych ważnych aspektach widać jednak wyraźne dyspro-
porcje – zwłaszcza w dostępności opieki zdrowotnej, punktów medycz-
nych czy w podejmowaniu działań prewencyjnych. 

Ograniczony dostęp do placówek służby zdrowia

Z treści raportu jednoznacznie wynika, że liczba placówek medycznych 
na terenach wiejskich jest ponad dwukrotnie mniejsza – 3 przychodnie 
na 10 tys. mieszkańców, niż w miastach – prawie 6,5 przychodni. Naj-
mniej tych obiektów w przeliczeniu na mieszkańców terenów wiejskich 
znajduje się w woj. pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i 
kujawsko-pomorskim – mniej niż 2,5 przychodni. Mniejsza liczba placó-
wek służby zdrowia przekłada się znacząco na liczbę i dostępność po-
rad lekarskich (średnio dwukrotnie mniej), liczbę szczepień wśród dzieci 
i młodzieży (o ok. 10% mniej) oraz szczepień i badań profilaktycznych 
dorosłych (o ok. 10% mniej), a w konsekwencji – na wykrywalność cho-
rób, w tym zwłaszcza tzw. cywilizacyjnych, jak cukrzyca, nowotwory czy 
choroby układu krążenia. Tę niekorzystną statystykę należy jeszcze uzu-
pełnić o dwukrotnie niższą na wsi, niż 
w miastach, dostępność aptek i punktów aptecznych – średnio 2 obiek-
ty na 10 tys. mieszkańców na wsi wobec 4,5 takich samych placówek w 
miastach.

Rezygnacja z porad lekarskich 

Blisko 14% Polaków rezygnuje z wizyt i porad lekarskich, co jest jednym 
z najgorszych wskaźników w Unii Europejskiej. O ile jednak mieszkańcy 
miast rezygnują z wizyt i porad lekarskich głównie z powodu długiego 
okresu oczekiwania, to dla mieszkańców wsi najczęstszą przyczyną re-
zygnacji z wizyty u specjalisty jest bariera finansowa. Obawa przed dal-
szym, kosztownym leczeniem oraz konieczność dojazdu do placówki, 
która najczęściej znajduje się w znacznej odległości, stanowią decydu-
jące czynniki odkładania wizyt lekarskich – od 5% do 10% rezygnacji w 
stosunku do 3% rezygnacji w miastach. Ponadto mieszkańcy terenów 
wiejskich (zarówno kobiety, jak i mężczyźni) dużo rzadziej niż mieszkań-
cy miast odwiedzają lekarza pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów. 
Niepokojące jest również to, że prawie co czwarty mężczyzna z terenów 
wiejskich nigdy nie był u lekarza specjalisty.

Długość życia

Jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku i na początku tego wieku 
umieralność mieszkańców terenów wiejskich była zdecydowanie wyż-
sza niż mieszkańców miast. Dopiero w ostatnich kilku latach dyspro-
porcje te ulegają znacznemu zmniejszeniu. W dalszym ciągu natomiast 
utrzymuje się różnica w długości życia kobiet i mężczyzn. Kobiety, nie-
zależnie od miejsca zamieszkania żyją ok. 10 lat dłużej od mężczyzn. Na 
terenach wiejskich najdłuższą długością życia mogą cieszyć się miesz-
kanki z woj. podkarpackiego, podlaskiego 
i małopolskiego – średnio  82 lata, a najkrótszą – z woj. zachodniopo-
morskiego i lubuskiego – średnio 79,5 lat. Wśród mężczyzn statystycznie 
najdłuższy wiek  – 74 lata – osiągają mieszkańcy Małopolski, natomiast 
krócej będą żyć mężczyźni z woj. łódzkiego, warmińsko-mazurskiego 

i zachodniopomorskiego – średnio 71 lat. Województwa: warmińsko-
-mazurskie i zachodniopomorskie są obszarami z najmniejszą liczbą pla-
cówek służby zdrowia na wsi i równocześnie gdzie udziela się najmniej 
porad lekarskich.

Przyczyny zgonów

Głównymi przyczynami zgonów są choroby układu krążenia i choroby 
nowotworowe. Prawidłowość ta występuje w całym kraju, przy czym u 
ludności zamieszkującej wsie wskaźnik ten jest wyraźnie wyższy. W przy-
padku chorób układu krążenia – są przyczyną aż 49% zgonów, zaś no-
wotworów – 23%. W największych aglomeracjach odpowiednio wynosi 
to 44% i 27%.
– Wyraźnie widać zależność pomiędzy stanem zdrowia ludności wiejskiej a 
dostępem do infrastruktury medycznej. Niższa wykrywalność chorób, któ-
ra w efekcie prowadzi do zgonów, skłania do podjęcia natychmiastowych 
działań – zlikwidowania barier w dostępie do opieki zdrowotnej i położenia 
nacisku na rozwiązania systemowe, które będą służyły poprawie stanu zdro-
wia mieszkańców wsi – mówi Marek Zagórski, prezes Fundacji Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

O raporcie

Raport „Stan zdrowia ludności wiejskiej w Polsce” zawiera kompleksową 
analizę danych GUS i Eurostat, dotyczących stanu zdrowia Polaków, ze 
szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na stan zdro-
wia mieszkańców terenów wiejskich. Porównaniu poddano zwłaszcza 
te, wpływające tak na styl życia (m.in. odżywianie, ruch na świeżym 
powietrzu, korzystanie z używek), jak i na dostępność placówek służby 
zdrowia 
i usług medycznych.
Raport został przygotowany w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych 
Fundacji EFRWP. 

O FIR

Forum Inicjatyw Rozwojowych powstało w celu wypracowywania roz-
wiązań i stanowisk istotnych z punktu widzenia rozwoju obszarów wiej-
skich i rolnictwa w Polsce, a także w Unii Europejskiej. W ramach Forum 
powoływane są zespoły skupiające niezależnych ekspertów i specjali-
stów. Działalność FIR koncentruje się na projektach badawczych, przy-
gotowywaniu analiz, raportów i opracowań. Forum to również aktywne 
uczestnictwo w dyskusjach na temat przyszłości obszarów wiejskich, 
organizacja konferencji i debat.

O EFRWP

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją po-
zarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga 
zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospo-
darczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP 
skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz dzia-
łaniach społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary 
wiejskie. Od samego początku istnienia EFRWP aktywnie działa na rzecz 
edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, zamieszkujących 
wsie i małe miasta. 

Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl

Opublikowany ostatnio przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ra-
port o stanie zdrowia mieszkańców wsi pokazuje, że mieszkańcy obszarów wiejskich 
rzadziej chorowaliby, gdyby zapewniono im lepszą profilaktykę i szerszy wachlarz usług 
medycznych. Obecnie dostęp do placówek ochrony zdrowia na wsi znacząco odbiega 
od tego, jaki mają zapewniony osoby z dużych miast.
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W dniu 2015 10 24 w Pałacu w Sieniawie odbył się X Podkarpacki Kurs Rytmu Serca i Terapii Arytmii 
(PQRST). W związku z jubileuszową edycją konferencji oraz kilkoma innymi rocznicami ważnych wyda-
rzeń kardiologicznych na Podkarpaciu, spotkanie miało uroczysty charakter. Była to dobra okazja do 
podsumowania dotychczasowych postępów w diagnostyce i leczeniu pacjentów w regionie.

Konferencja rozpoczęła się tradycyjnym Panelem Tech-
nologicznym, który pomimo tego, że jest wydarzeniem 
rozpoczynającym wykłady, co roku cechuje coraz większa 
frekwencja, a liczba uczestników przewyższyła liczbę przy-
gotowanych miejsc. Ta sesja z udziałem producentów i 
ekspertów w dziedzinie urządzeń stosowanych w leczeniu 
chorób serca umożliwiła wymianę doświadczeń i ocenę 
perspektyw rozwoju najnowszych technologii medycz-
nych. Po kończącym sesję wykładzie prof. Jerzego Wrani-
cza z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który dotyczył 
doświadczeń z zastosowania kamizelek reanimacyjnych, 
dyskusje przeniosły się do kuluarów, gdzie po krótkiej prze-
rwie kawowej nastąpiło przywitanie uczestników przez Dy-
rektora NZOZ LUXMED w Rzeszowie panią dr Ewę Futymę 
i Przewodniczącego Oddziału Podkarpackiego Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego dr med. Mariana Futymę.

Po odczytaniu skierowanych do Uczestników Konferencji 
listów od Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomy-
cz  Śmigielskiej i Przewodniczącego Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Rzeszowie dr med. Wojciecha Domki, rozpoczęła 
się główna sesja wykładowa w której swoje prezentacje 
dotyczące postępu w danych dzie-
dzinach kardiologii i kardiochirurgii 
na Podkarpaciu, w kontekście ana-
logicznych wydarzeń w kraju i na 
świecie, przedstawili: prof. Andrzej 
Kutarski (stymulatory serca), dr med. 
Marian Futyma (hemodynamika), 
prof. Piotr Kułakowski (elektrofizjolo-
gia), prof. Kazimierz Widenka (kardio-
chirurgia).

Na zakończenie części wykładowej 
konferencję uświetnił występ znako-
mitego tenora dr. Jacka Ścibora (wy-
stęp zakończył się kilkoma bisami), a 
następnie w Parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny odbyła się 
msza święta w intencji pacjentów i 
personelu NZOZ LUXMED Rzeszów, 
koncelebrowana przez ks. Biskupa 

Kazimierza Górnego przy licznym udziale uczestników 
konferencji i mieszkańców Sieniawy. Goście mieli okazję 
zwiedzić zabytkowy kościół i jego katakumby, w których 
spoczywają szczątki rodu Czartoryskich, oraz zapoznać się 
z burzliwą i ciekawą historią tego miejsca. Po zakończeniu 
zwiedzania w Pałacu w Sieniawie odbyła się uroczysta ko-
lacja.

X Podkarpacki Kurs Rytmu Serca i Terapii Arytmii był dobrą 
okazją do spotkania i wymiany doświadczeń między pod-
karpackimi kardiologami. Tegoroczne wydarzenie zbiegło 
się z 25 rocznicą wszczepienia rozrusznika serca i 15 leciem 
wykonywania koronarografii i angioplastyk wieńcowych w 
Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, oraz dekadą wy-
konywania ablacji zaburzeń rytmu serca w NZOZ LUXMED 
w Rzeszowie. Do zobaczenia za rok.

Piotr Futyma
Ośrodek Kardiologii Zabiegowej im. św. Józefa , NZOZ LU-

XMED Rzeszów, ul. Anny Jagiellonki 17
e mail: piotr.futyma@luxmed.rzeszow.pl

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Wranicz, dr n. med. Marian Futyma
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Sprawozdanie z XI Konferencji Naukowo Szkoleniowej 

Postępy w Medycynie Sportowej Neurofizjologia cyfrowa
– informatyka w neurochirurgii, kardiochirurgii i suplementologii

W dniu 23 kwietnia 2015 roku odbyła się po raz kolejny w Dę-
bicy  Konferencja Naukowo Szkoleniowa Postępy w Medycy-
nie Sportowej.  Tegoroczne obrady skupiły się na dziedzinach 
związanych z  zastosowaniem jednej z nowoczesnych nauk 
z pogranicza informatyki i medycyny a od niedawna zwanej 
neurofizjologią cyfrową. W przypadku naszej konferencji 
dotyczyło to zastosowania  informatyki  w neurochirurgii i  
neurologii oraz kardiochirurgii. Zagadnienia kliniczne uzu-
pełniały wykłady dotyczące zastosowania nowoczesnej su-
plementacji w sporcie oraz hipercholesterolemii. Konferencji 
towarzyszyły XI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu. 

Konferencję otworzył prof. dr Witold Furgał ,  który wystąpił z gra-
tulacjami i życzeniami powodzenia dla Pani dr Barbary Surdej,   
która objęła stanowisko specjalisty wojewódzkiego ds. medycyny 
sportowej.   Na początek konferencji wysłuchali też wykładu  spe-
cjalisty wojewódzkiego poświęconego zagadnieniom zastosowa-
nia metod cyfrowych w wykonaniu, obróbce i analizie wyników 
badań spirometrycznych przy kwalifikacji dzieci i młodzieży do 
uprawiania poszczególnych rodzajów sportu. 

W kolejnym wykładzie dr med. Lesław Ciepiela zaintrygował słucha-
czy wystąpieniem na temat  „Podstawy neurofizjologii cyfrowej w me-
dycynie sportowej – czym jest neurofizjologia cyfrowa”.  Wykład opie-
rał się na pracach tak wybitnych myślicieli jak ks. prof. dr hab. M. Heller, 
zawierał zagadnienia z zakresu funkcjonalizmu obliczeniowego oraz 
obliczeniowych teorii świadomości.
 
Następnie prof. dr hab. med. Andrzej Maciejczak zaprezentował wykład  

„Zastosowanie neuronawigacji we współczesnej  neurochirurgii 
ze szczególnym uwzględnieniem urazów sportowych”.  Wykład 
był ilustrowany bogatym materiałem faktograficznym.  W kolej-
nym wykładzie  prof. dr hab. med.  Stanisław Kwiatkowski wni-
kliwie omówił zagadnienie  „Wodogłowie po urazach,  zwłaszcza 
sportowych – aspekty medyczne i etyczne” .   Została przedstawio-
na historia i czasy współczesne leczenia wodogłowia ze szczegól-
nym  wykorzystaniem zastawek komorowo otrzewnowych i ich 
rozwoju w okresie od skonstruowania w latach trzydziestych po 
czasy współczesne. 

Dr  med. Krzysztof Wróbel szczegółowo omówił zagadnienie „ Ak-
tywność sportowa po leczeniu zabiegowym chorób serca. Przy-
datność elektronicznych urządzeń monitorujących puls”. Porusza-
jącą częścią wykładu były fragmenty dotyczące historii i przebiegu 
transplantacji serca oraz pobieraniu narządów do przeszczepu.
Na zakończenie dr inż. Barbara Wielgos wygłosiła wykład „Cardio-
chol – innowacyjna formuła naturalnych substancji aktywnych o 
udowodnionym działaniu hipocholesterolemicznym”,  następnie 
dr inż. Piotr Kaczka przedstawił uczestnikom Konferencji możliwo-
ści zastosowania suplementów  diety w wykładzie „Suplementacja  
w okresie przedstartowym u pływaków”.

Każdy z tematów wywoływał ożywione dyskusje, które były kon-
tynuowane przez wiele godzin podczas uroczystego bankietu, 
który odbył się w salach recepcyjnych Hotelu Gold. 

mgr Katarzyna Ciepiela

Za niespełna rok, od 7 do 10 września 2016 r., w Poznaniu odbędzie 
się najważniejsze wydarzenie światowej stomatologii – Doroczny 
Światowy Kongres Stomatologiczny FDI. 

Organizatorem Kongresu jest FDI, czyli Światowa Federacja Dentystycz-
na – organizacja skupiająca lekarzy dentystów z całego świata (ponad 
200 organizacji). FDI „mówi głosem wszystkim lekarzy dentystów”. Jako 
dowód wskazuje chociażby opracowane przez międzynarodowy ze-
spół ekspertów standardy dotyczące fluoryzacji czy działania związane 
z ograniczeniem stosowania rtęci oraz stopniowego zmniejszenia tzw. 
phase-down, użycia amalgamatu stomatologicznego. 

Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny to znakomita okazja to 
poszerzenia wiedzy i rozwoju umiejętności praktycznych. Wykładowca-
mi i prowadzącymi warsztaty są najlepsi praktycy z całego świata. Pierw-
sze nazwiska wykładowców dostępne są już na www.fdi2016poznan.
org. Silnym atutem Kongresu FDI w Poznaniu będzie różnorodna część 
warsztatowa, począwszy od stomatologii zachowawczej z endodoncją, 
przez protetykę, ortodoncję, periodontologię, chirurgię stomatologicz-
ną i implantologię, na leczeniu zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwo-
wych kończąc. 

W ramach Kongresu odbywa się wystawa sprzętu i materiałów stomato-
logicznych (CEDE wróci dopiero w 2017 r.). Organizatorzy spodziewają 
się, że do Polski przyjedzie wiele tzw. firm-matek z całego świata (takie 
firmy mogą stanowić nawet 60 proc. wszystkich wystawców). W ostat-
nich latach liczba wystawców prezentujących swoje produkty w trakcie 
kolejnych edycji Kongresu grubo przekraczała 200. 

Nie ma innego wydarzenia stomatologicznego, które ma taki wpływ 
na kierunki polityki zdrowotnej. To wszystko zasługa uczestników Par-
lamentu Stomatologicznego FDI. Udział w jego pracach jest możliwy 
wyłącznie dla delegatów, ale zdecydowanie wszyscy są beneficjenta-
mi działań podjętych przez Parlament. Do tych najciekawszych, oprócz 
wspomnianych wyżej kwestii związanych z fluoryzacją czy amalgama-
tem stomatologicznym należą m.in. wypracowanie modeli kształcenia 
lekarzy dentystów czy wspieranie oraz rozwój badań i technologii. 
Kongres FDI to nie tylko nauka, ale również spotkania z przyjaciółmi i bo-
gaty program wydarzeń towarzyszących. Nie wolno odpuścić uroczystej 
ceremonii otwarcia (zaproszeni są wszyscy), której stałym elementem 
są nie tylko występy artystyczne, ale także prezentacja flag. To moment, 
który najlepiej obrazuje międzynarodowy charakter wydarzenia. 

Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej OIL Radosław Maksymowicz

Kongres FDI 
najważniejsze wydarzenie światowej stomatologii – wkrótce w Poznaniu



14 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Konferencje, szkolenia

PRAKTYKI LEKARSKIE I DENTYSTYCZNE W WOJEWODZTWIE PODKARPACKIM

Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014r. 
(Dz. U. 2014 r.poz.1330 z póżn.zm) w cześci 1.29 dotyczącej „Zdrowia i ochrony zdrowia” jako „podmioty przekazujące dane statystyczne „ wymie-
nia podmioty  wykonujące działalność leczniczą.

W związku z powyższym zwracamy się do indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, grupowych 
praktyk lekarskich oraz indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy dentystów o przekazanie danych statystycznych za rok 2015. Powyższe nie 
dotyczy indywidualnych praktyk lekarskich i dentystycznych oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich  zarejestrowanych jako 
praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Informacja określająca  zakres tematyczny, terminy, miejsce  i sposób 
przekazania sprawozdań oraz ich wzory będzie zamieszczona w drugiej połowie grudnia na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie (www.rzeszow.uw.gov.pl). Po przewinieciu strony w dolnej części ekranu w zmieniającym się banerze wystepuje ikona „Ochrona 
zdrowia”, która w menu znajdującym się po prawej stronie w pozycji „Statystyka sprawozdawcza-metodologia” opisuje tematykę sprawozdaw-
czości.

Kontakt:
Wydział Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, telefony: 17 867 1333, 17 867 1334, 17 867 1376,
mail:jkwolek@rzeszow.uw.gov.pl                                                                  Link do strony tematycznej:  http://pczp.rzeszow.pl

INFORMACJA DLA LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ !

Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie informuje , że organizuje kursy specjalizacyjne jednolite z zakresu „Zdrowia Publicznego”  oraz 
„Prawa Medycznego” przeznaczone dla lekarzy i lekarzy dentystów wszystkich specjalności specjalizujących się według modułowych 
programów specjalizacji  (zakwalifikowanych do specjalizacji po 1.10.2014r.)

Termin kursu: „ PRAWO MEDYCZNE”  7-9 marca 2016 r., „ZDROWIE PUBLICZNE”  14-21 marca 2016r 

Kursy odbywać się będą w Sali Konferencyjnej OIL w Rzeszowie , ul. Dekerta 2
Zgłoszenia na kurs przyjmowane są wyłącznie na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej  OIL  w Rzeszowie. O przyjęciu na kurs decy-
duje kolejność zgłoszeń i czas pozostały do ukończenia specjalizacji. Termin przyjmowania zgłoszeń dla członków OIL w Rzeszowie do 5.02.2016r. 
Po tym terminie  zgłoszenia będą przyjmowane od wszystkich zainteresowanych lekarzy. 
Szczegółowe informacje można uzyskać : tel.  17 717 77 24 Magdalena Szczepaniak

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów!

Ośrodek Kształcenia Medycznego zaprasza na kolejny cykl bezpłat-
nych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów i nowej formule : sobot-
nie konferencje interdyscyplinarne.
Szkolenia będą się odbywały w sali konferencyjnej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w  Rzeszowie ul. Dekerta 2  
Za udział w szkoleniach uczestnikom zostaną przyznane punkty edu-
kacyjne. Zainteresowani są proszeni o rejestrowanie się pod nr tel. 
17 717 77 24 (pani Magdalena Szczepaniak) lub pod adresem e-mail: 
okm.rzeszow@onet.pl.
 
Kalendarz konferencji na I półrocze 2016 r.!

9 stycznia 2016 r. ( sobota !) godz. 10:00
„Zespoły bólowe w stawie kolanowym i ich relacja z biodrem i kręgo-
słupem lędźwiowym – warsztaty praktyczne dla lekarzy”
dr fizjoterapii Michał Hadała 

12 marca 2016 r. ( sobota !) godz. 10:00
-”Depresja-etiologia, objawy , postępowanie”
dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz
 -”Wczesne i późne następstwa nadużywania substancji psychoak-
tywnych”
dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz
 -”Zatrucia środkami psychoaktywnymi-analiza przypadków”
 dr n. med. Elżbieta Mach-Lichota

21 maja 2016 r. (sobota!) godz. 10:00
„Konferencja Okrągłego Stołu- wczesne objawy schorzeń onkologicz-
nych w praktyce lekarza”
 -”Nowotwory przewodu pokarmowego – najczęstsze objawy” 
dr n. med. Krzysztof Gutkowski
-”Rak płuca-wczesne objawy typowe i nietypowe”
dr n. med. Ryszard Olesiejuk
-”Objawy i diagnostyka wczesnego raka piersi”
dr n. med. Janusz Rolski

SZKOLENIA

Komisja Stomatologiczna OIL w Rzeszowie we współpracy z rze-
szowskim kołem PTS zaprasza Koleżanki i Kolegów na  VI Podkar-
packą Konferencję Naukowo-Szkoleniową Lekarzy Dentystów 
„Leczenie konwencjonalne i metodami alternatywnymi we współ-
czesnej stomatologii”, która odbędzie się w dniach  5-6 lutego 2016 
w Hotelu „HILTON GARDEN INN „ W Rzeszowie ul. Kopisto 1 

Wśród wykładowców będą między innymi prof. dr hab. Adam Włodarkie-
wicz , prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz, a także lekarze praktycy z wielo-

letnim stażem. Planujemy również przygotowanie części praktycznej w 
formie warsztatów dla chętnych uczestników.

Szczegółowe informacje wraz z programem i karta zgłoszeniową będą 
dostępne od 1 stycznia 2016 r. na stronach : www.ksoil.rzeszow.pl oraz na 
stronie internetowej OIL w Rzeszowie.

Po Konferencji  w dniu 6 lutego 2016 r. odbędzie się BAL LEKARZA 
Zapraszamy serdecznie!
lek. dent. Radosław Maksymowicz, lek. dent. Adam Malawski-Róg, dr n. 
med. Bogumił Lewandowski 

VI Podkarpacką Konferencję Naukowo-Szkoleniową Lekarzy Dentystów
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Panie profesorze przez ponad pięćdziesiąt lat był Pan przyja-
cielem księdza, biskupa, kardynała Karola Wojtyły, oraz papieża 
Jana Pawła II. Co zadecydowało o tak dobrych wzajemnych rela-
cjach,  że można powiedzieć o przyjaźni?

Po maturze miałem studiować w Gorzowie, Poznaniu, a Boża Opatrz-
ność skierowała mnie do Krakowa. Tam też z koleżankami i kolegami 
szukaliśmy kapłana, który z jednej strony przybliżyłby nam osobę 
Chrystusa, Pana Boga, a z drugiej strony szukaliśmy intelektualisty, 
który mógłby uzupełnić braki w naszej będącej wynikiem czasu oku-
pacji. Takim właśnie okazał się ksiądz Karol Wojtyła, który z Niegowici 
przyszedł na posługę pasterską do Parafii św. Floriana w Krakowie. 
W wolnych chwilach zaczęliśmy uczestniczyć w wycieczkach pie-
szych, rowerowych, a także kajakowych po Wiśle. W czasie ich trwa-
nia szczerze rozmawialiśmy i i jednocześnie korzystaliśmy z wielkiej 
wiedzy, talentu i charyzmatu księdza Karola Wojtyły. 

Z jednej strony Karol Wojtyła był jednym z was, z drugiej zaś 
przewodnikiem w dorosłym życiu?

Tak, On nigdy nie unikał odpowiedzi na zadawane, nawet najtrud-
niejsze pytania. Mogę powiedzieć, że powstała nie znana dotąd w 
kościele katolickim taka personalna parafia. O jej znaczeniu mówio-
no dopiero na Soborze Watykańskim II. Karol Wojtyła był jej takim nie 
mianowanym proboszczem. A jednak pełnił taką rolę jak prawdziwy 
proboszcz parafialny. Odprowadzał naszych rodziców na cmentarze, 
nas przygotowywał do małżeństwa, udzielał nam ślubów, a także 
chrzcił nasze dzieci. Jak proboszcz w modlitwie pamiętał o każdym 
człowieku. Tak było w latach pięćdziesiątych, tak było kiedy był już 
Papieżem. 

To była parafia, która nie miała stałego kościoła. Było nim wzgó-
rze na wycieczce, łąka gdzie postawiony został prowizoryczny 
ołtarz. Sami go tworzyliście.

Pochodziliśmy z różnych stron, a mając zaufanie do naszego pro-
boszcza opowiadaliśmy mu co dzieje się w naszych rodzimych pa-
rafiach. Zawsze otrzymywaliśmy odpowiedzi na nasze wątpliwości. 
Ksiądz Karol Wojtyła był intelektualistą i duszpasterzem. Źle jeżeli jest 
się tylko jednym z nich. W naszym przypadku mogliśmy dyskutować 
o świecie, nauce, ale też o naszych zwykłych parafialnych proble-
mach. Mogliśmy cały czas poszerzać swoją wiedzę, ale też odnosić 
ją do dzieła stworzenia. 

Znane są Wasze wyjazdy wakacyjne z Wujkiem, jak nazywaliście 
Karola Wojtyłę, były to spływy kajakowe, wędrówki górskie, a jak 
często spotykaliście się w ciągu roku?

W ciągu roku dwa razy mieliśmy dni skupienia, ponadto zawsze 
był na naszych uroczystościach indywidualnych, imieninach, uro-
dzinach pamiętał zawsze o wszystkich ważnych datach związa-
nych z naszym życiem. Przed wyborem na stolice Piotrową był na 
moich imieninach - Gabriela. Tak się złożyło, że był to Jego jubi-
leusz 20 lecia sakry biskupiej. W pewnym momencie po godzinie 
21 nagle powiedział, że musi nas opuścić. Okazało się, że w tym 
samym czasie, a to było 21 września 1978 roku umierał Jan Paweł 
I. Tę zależność czasową skojarzyliśmy oczywiście nieco później. 
Chyba Boża Opatrzność sprawiła, że chciał być sam, w skupieniu 
i modlitwie. 

Rozmowa z prof. Gabrielem Turowskim, profesorem zwyczajnym nauk przyrodniczych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Rycerzem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie

Często z Nim rozmawiam

O czym rozmawialiście w czasie takich spotkań. To były ciężkie 
czasy dla młodych ludzi. Socjalizm dominował w naszym kraju, 
kościół był marginalizowany, młodzi mieli wytyczoną jedynie 
słuszna drogę, nie można było wyjeżdżać za granicę. Jakie pyta-
nia wy młodzi zadawaliście też przecież młodemu księdzu?

To były głównie pytania egzystencjalne. Sprawy duchowe, także te 
związane z zakładaniem rodziny. Ale pamiętam też doskonale, że 
w czasie spływów kiedy siadaliśmy wieczorem przy ognisku Ojciec 
Święty przekazywał nam wielką wiedzę historyczną. Był wspaniałym  
nauczycielem patriotyzmu. Pokazywał nam też jakie zasługi ma ludz-
kość dzięki działalności kościoła. W 1968 roku była nas niewielka, kil-
kunastoosobowa  grupa nad jeziorem Sasek i tam Karol Wojtyła czy-
tał nam fragmenty encykliki Jana XXIII  Pacem in Terris. Codziennie 
wieczorami czytał nam niewielkie fragmenty jednocześnie tłumaczył 
i wyjaśniał znaczenie poszczególnych treści. Wówczas przeżywaliśmy 
taką formację duchową i patriotyczną. Był zawsze zainteresowany 
naszymi osiągnięciami tak na uczelni jak i w pracy, bo z jednej strony 
byli studenci z drugiej osoby już pracujące zawodowo. Cieszył się na-
szymi sukcesami, jednocześnie zawsze za nas się modlił. 

Jest 16 październik 1978 roku nie ma takich możliwości przesyła-
nia informacji jak teraz, ale oto dowiaduje się Pan, że wasz Wujek 
zostaje Papieżem. Jaka była pierwsza reakcja?

Wielka, wielka radość. Po wieczornej mszy świętej spotkaliśmy się i 
napisaliśmy telegram gratulacyjny. Napisaliśmy w nim, że Wujek na-
dal pozostanie Wujkiem i że cieszymy się iż zamienił kajak na łódź 
Piotrową. Ojciec Święty zaraz nam odpisał i powiedział, że ważne  że-
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zajmowałem się rekonwalescencją pacjentów po zabiegach opera-
cyjnych. Ten bagaż doświadczeń sprawił, że powołany zostałem do 
zespołu medycznego, na pewno ważna była też moja znajomość z 
Ojcem Świętym.  Najważniejsze, że grono wybitnych specjalistów z 
wielkim zaufaniem przyjęło moje doświadczenie zawodowe i suge-
stie w leczeniu. 

Na zakończenie naszej rozmowy powróćmy do spotkań waszej 
grupy przyjaciół z Ojcem Świętym Mówiliśmy sporo o czasie kra-
kowskim, o spotkaniach z kardynałem, a jak wyglądały wasze 
przyjazdy do Włoch po latach kiedy byliście już ludźmi dorosły-
mi, doświadczonymi tak życiowo jak i zawodowo?

To był na pewno „oddech” dla Papieża w jego ciężkiej pracy. Dużo 
wspominaliśmy, ale też sporo rozmawialiśmy o bieżących proble-
mach świata. Zawsze słuchał nas z wielką uwagą. To były naprawdę 
rodzinne spotkania. Kiedy z żoną obchodziliśmy uroczystość 50 lecia 
małżeństwa Ojciec Święty przygotował nam wspaniałą uroczystość, 
na której odnawialiśmy śluby małżeńskie. 

Teraz po latach, często pan z Nim rozmawia?

O tak, często z Nim rozmawiam. Codziennie odmawiam litanię do 
Ojca Świętego opracowaną przez kardynała Jozefa Ratzingera. Ojciec 
Święty zostawił nam swoją modlitwę o dar przyjęcia starości, za dwa 
miesiące kończę 87 lat. Mówię do Niego, radzę się, nieraz proszę o 
pomoc i doznaję jej. Jestem przekonany, że Ojciec Święty bardzo mi 
w tym pomaga.

Dziękuję za rozmowę

byśmy nadal kontynuowali naszą przyjaźń. I tak się stało. Jeździliśmy 
do Papieża, szczególnie na Święta Wielkanocne, na Boże Narodzenie, 
a także w lecie. Często pisaliśmy listy, w późniejszym też czasie roz-
mawialiśmy telefonicznie. 

Panie profesorze jedna z tych podróży do Rzymu, do Watykanu 
na pewno utkwiła bardzo w Pana pamięci. To nie był wyjazd ra-
dosny. Trzy dni po zamachu na Ojca Świętego 13 maja 1981 roku 
był Pan już przy łóżku papieża. 

Przybyłem do Ojca Świętego, przyklęknąłem przy łóżku, a On lekko 
zaspanym głosem powiedział „jak jedziesz do Krakowa to pozdrów 
wszystkich”. Natychmiast odpowiedziałem, że ja dopiero przyjecha-
łem i zostanę tak długo jak będzie potrzeba. I zostałem prawie trzy 
miesiące, aż do wyjścia Ojca Świętego ze szpitala 13 sierpnia 1981 
roku. 

Jak to się stało, że został Pan członkiem sześcioosobowego mię-
dzynarodowego konsylium specjalistów, mającego czuwać nad 
leczeniem i rekonwalescencją Jana Pawła II. Pan nie jest z wy-
kształcenia lekarzem?

To był pierwszy zespół, w którym pracowałem. Byli to specjaliści z 
różnych dziedzin, którzy mieli wykazać czy to co zrobili Włosi po za-
machu było lege artis, że Ojcu Świętemu już nic nie zagraża. Mieliśmy 
możliwość zapoznania się z całym procesem operacyjnym. Po wyda-
niu oświadczenia zostałem członkiem czternastoosobowego zespo-
łu, który zajmował się posługą medyczną mającą na celu jak najszyb-
sze dojście do zdrowia Papieża. Wcześniej przez 22 lata pracowałem 
w Polsce na oddziale chirurgii jako immunolog, gdzie długi czas 

List do redakcji

DOSTRZEC GODNOŚĆ CHOREGO CZŁOWIEKA
Kilka dni temu miałam możliwość uczestniczenia w spotkaniu 
z księdzem Janem Kaczkowskim, które zostało zorganizowane 
przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocła-
wiu. Ksiądz Jan jest bioetykiem,  jednym z założycieli Puckiego 
Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, które działa jako hospicjum do-
mowe i hospicjum stacjonarne oraz poradnia medycyny palia-
tywnej. Prowadzi również Aeropag Etyczny, jest autorem kilku 
książek („Szału nie ma, jest rak”, „Życie na pełnej petardzie”) .

Tematem spotkania było jak rozmawiać z osobami ciężko cho-
rymi i jak przekazywać złe wiadomości.  Ksiądz Jan podkreślał 
jak ważna jest prawidłowa komunikacja oraz podmiotowe 
traktowanie chorej osoby. W hospicjum, które prowadzi ksiądz 
Jan, zwraca uwagę na odpowiednie zwracanie się do chore-
go (np.„Pani Barbaro”) oraz na to, żeby pacjent był traktowany 
godnie. Wskazywał na często popełniane błędy – jak mówie-
nie do chorego w drugiej osobie liczby pojedynczej („rozbierz 
się”, „połóż się”),  w drugiej osobie liczby mnogiej („będziemy 
badać” itp.) lub też bezosobowo („siadać”, „oddychać”, „niech 
zje”).  

Ksiądz podkreślał, że zawsze należy podchodzić do pacjenta 
indywidualnie, mówił jak ważna jest rozmowa .  Wskazywał, że 
nie można taić przed chorym niepomyślnych informacji i go 
okłamywać odnośnie stanu zdrowia, a jednocześnie lekarz nie 
może być okrutny i pozostawić chorego bez wsparcia z infor-
macją, która go przerasta. Zaznaczył, że przywilej terapeutycz-
ny nie pozwala okłamywać pacjenta, a ograniczyć przekaz, nie 
wyjawiać wszystkiego. Dużą uwagę ksiądz Jan przykładał do 
indywidualnego podejścia do chorego, do podbudowania go 
i przekazania mu informacji w sposób zrozumiały i taktowny, 

do uspokojenia chorego i próby oswojenia lęku (czy chory boi 
się duszności, bólu, Boga, reakcji rodziny na jego śmierć…).  
Ksiądz mówił, że chorzy często mają nieprawdziwe lub prze-
starzałe informacje, co dodatkowo potęguje ich strach.  Wska-
zywał, że pacjentów czasem coś niepokoi, chcą coś załatwić, 
zadbać o coś zanim odejdą i że ważne jest, żeby im to umoż-
liwić, np. pomóc w napisaniu listu do dziecka czy namówić 
rodzinę na odwiedzenie ukochanej działki pacjenta, zrobienie 
zdjęć oraz wspólne ich oglądanie. Myślę, że warto znać mecha-
nizmy psychologicznie, na które zwracał uwagę ksiądz Jan (np. 
że mówienie choremu że musi się trzymać, musi wyzdrowieć, 
wszystko będzie dobrze itp. mogą powodować w pacjencie 
poczucie winy („nawet wyzdrowieć nie potrafiłem”).

Uważam, że tego typu spotkania są bardzo potrzebne, gdyż 
dzięki nim możemy nauczyć się prawidłowej komunikacji z 
pacjentem.  Ksiądz Jan sam jest osobą chorą, zmaga się z cho-
robą nowotworową. Na studiach medycznych rzadko kiedy 
można usłyszeć jak rozmawiać z pacjentem, jak przekazywać 
złe informacje, a jeszcze rzadziej mówi to osoba chora. To spo-
tkanie pozwala wczuć się w sytuacje człowieka chorego, do-
strzec jego godność. Duże wrażenie zrobił na mnie sposób w 
jaki ksiądz Jan mówi o osobach chorych i w jaki sposób mówi 
o nich – z niespotykanym szacunkiem.  Ksiądz Jan zwracał 
również uwagę na traktowanie pacjenta w sposób kulturalny, 
a więc pukanie do drzwi sali, w której leży pacjent, zanim się 
wejdzie, przedstawianie się.

Katarzyna - studentka IV roku medycyny Uniwersytetu
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
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Kawiarenka literacka - pod redakcją dr n. med. Jadwigi Górskiej-Kowalskiej

Gratulujemy!
Dr n. med. Jadwiga Górska-Kowalska , au-
torka naszego cyklu Kawiarenka literacka 
otrzymała wśród innych podkarpackich 
twórców odznakę Zasłużony dla Kultury 
Polskiej. Uroczystość odbyła się podczas 
gali jubileuszowej z okazji 35-lecia Regio-

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury z siedzibą w Wojewódzkim Domu Kultury korzeniami sięga do 1980 roku , kiedy to powstało na fali ruchów solidarnościowych i nosiło nazwę Robotnicze 
Stowarzyszenie Twórców Kultury. Po kryzysie, jaki nastąpił w roku 2007, dokonano reorganizacji stowarzyszenia, a w roku 2009, kiedy okazało się, że w szeregach RSTK nie ma robotników zmieniono 
nazwę na Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury, a jako cel postawiono krzewienie kultury w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu.
Obecnie spełnia funkcje kulturotwórcze, wychowawcze, kształcące i poznawcze, a nawet terapeutyczne. Jest organizacją otwartą, w której mogą znaleźć miejsce osoby o różnych zainteresowaniach, w 
różnym wieku, różnej profesji, różnych poglądów.
W 2013 r. Stowarzyszenie otrzymało Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności. W tym roku obchodziło 35 rocznicę swojego istnienia.

nalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury 
w Rzeszowie.

Pani Doktor od wielu lat promuje historię 
medycyny nie tylko w gronie twórców kul-
tury ale również podczas spotkań autor-
skich. Od kilku lat prowadzi też na łamach 
Biuletynu Kawiarenkę literacką, w której w 
poetycki sposób  dzieli się swoimi refleksja-

mi i przemyśleniami na temat współzależ-
ności między medycyną a innymi humani-
stycznymi naukami.

Dr n. med.. Jadwiga Górska –Kowalska jest 
autorką między innymi takich pozycji wy-
dawniczych jak „Ogrody medycyny”, „Życie 
i medycyna”, „Moje małe królestwo”, „Skrzy-
dełka dobrej woli”,  „Dokąd biegniemy”

Dzień Babci 
W rozpędzonym wagoniku wyobraźni
wzruszają mnie do łez dni szczęśliwe
gdy małą wnusią byłam
Arkadia dzieciństwa!!!
oczu mgnienie Babcie moje Ukochane
w izdebkach strzechą pokrytych
przy piecu z zapieckiem, nafty płomykach
pięć lat miałam gdy Im czytałam.
Babcia Wiktoria skromna postura-siwy koczek

piękna dobrocią, w serca prostocie
do łapki wtyka mi ziemniak gorący
gliniaczek  śmietanki Jagódce szykuje
Babcia Antonia  pajdę chleba masłem smaruje
sękatymi rękami do siebie mnie tuli
Chustka na głowie sute spódnice korale na szyi
prawdziwe czerwone bawiłam się nimi
Łąkowe kwiaty lasy Prząsławia tło przenikają
Minione  chwile drżą jak barwne motyle

znikając ulotnie przygaszone
Marzenia unoszą mnie
w przyszłości dal
poza granice naszego czasu
Wychodzę na spotkanie
Wiktorii i Antonii
Trzy Babcie uśmiechną  się do siebie

Fotografie z wierszem   pod redakcją dr Elżbiety Płonki-Półtorak
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Woda wieku nie rozpoznaje
Rozmowa z Robertem Lorkowskim specjalistą  chirurgii stomatologicznej w Stalowej Woli

Pana sukcesy w pływaniu to dziesiątki tytułów, medali i pu-
charów. Zamiłowanie do tej dyscypliny rozpoczęło się w mło-
dości?

W młodości i to bardzo wczesnej. Już w szóstym roku życia pły-
wałem zawodniczo w Stali Stalowa Wola. Tak było przez dziewięć 
lat. Potem kiedy osiągnąłem wiek młodzieńczy w trzeciej, czwartej 
klasie szkoły średniej postawiłem na naukę. Potem studia i spora 
przerwa w uprawianiu tej dyscypliny. W 2004 roku dyrektor MO-
SiR-u w Stalowej Woli zorganizował Mistrzostwa Stalowej Woli 
- open. Postanowiłem spróbować swoich sił po dość długiej prze-
rwie i ...wygrałem w kategorii 40 plus, bo miałem wówczas 44 lata. 
Najważniejsze, że spotkałem po latach ponownie miłośników tej 
dyscypliny. Pochwaliłem się medalem w domu, a żona znalazła w 
internecie informacje, że w Zakopanem organizowane są po raz 
trzeci Igrzyska Lekarskie. Spojrzałem na wyniki poprzednich spo-
tkań i pomyślałem - trzeba spróbować. Za sześć miesięcy zamel-
dowałem się pod Tatrami i zdobyłem jeden medal złoty, siedem 
srebrnych i jak w piosence można zanucić „ ... i tak to się zaczęło”. 
Za pół roku były mistrzostwa lekarzy w Dębicy, kolejne medale i 
kolejne wyzwania. Po igrzyskach gdzie pływanie było jedną z dys-
cyplin,  były kolejne wyzwania. Zawody Masters, a więc zmagania 
miłośników tej dyscypliny reprezentujących różne zawody. Chcąc 
się jak najlepiej przygotować założyłem w Stalowej Woli sekcję 
Masters przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Od 2007 roku 

trenujemy cztery razy w tygodniu, do tego jeszcze mamy dwa 
razy siłownię. Rocznie przepływamy 650-700 kilometrów . 

Co jest w tej dyscyplinie szczególnego, że mimo monotonii w 
treningu chce się przemierzać kolejne kilometry, ma się ocho-
tę bez względu na porę roku czy dnia wskoczyć do basenu?

Pływanie na pewno nie jest radosnym sportem jak choćby piłka 
nożna. Tu nie ma euforii po strzeleniu bramki, nie ma emanowania 
radości. Niemniej jednak ta samotność w wodzie pozwala na od-
prężenie, czasami nawet na nabieranie dystansu do codzienności. 
Woda wieku nie rozpoznaje, tu bez względu na metrykę możemy 
rywalizować. Jest tylko dystans, czas i nasza wytrzymałość. Sztafe-
ta Mastersów z Goteborga miała 380 plus, czyli każdy z czterech 
zawodników miał powyżej 90-ciu lat. 

Nie męczy monotonia treningowa?

Staramy się tak ustawiać nasze spotkania, by tej „nudy” było jak 
najmniej.  Ale oczywiście kiedy mamy do przepłynięcia dłuższe 
dystanse to tego „spokoju” trochę jest. Oczywiście powinniśmy 
myśleć nad motoryką, nad poszczególnymi ruchami, ale zdarza 
się, że zastanawiamy się nad szczególnymi przypadkami pacjen-
tów przyjętych przed południem. Jednak przede wszystkim przy-
chodzimy na basen dla wysiłku, dla sprawdzenia samego siebie. 
W soboty, niedziele pływanie rozpoczynamy o siódmej rano, więc 
potrzeba sporego samozaparcia i dyscypliny wewnętrznej. Przed 
zawodami mamy do zrealizowania programy treningowe i każda 
tolerancja może odbić się na wyniku. 

Przedstawiciele jakich profesji dominują w zawodach Ma-
sters?

Najwięcej jest trenerów pływania, byłych pływaków, ratowników, 
ale lekarze nie są rzadkością. Spotykamy na zawodach byłych 
olimpijczyków, którzy po zakończeniu kariery nadal potrzebu-
ją kontaktu ze sportem, Każdy z nas powinien mieć coś oprócz 
pracy zawodowej. To daje nam relaks, odprężenie psychiczne i na 
pewno lepsze samopoczucie zdrowotne. Na przestrzeni tych kil-
kunastu lat dzięki stałym treningom schudłem sporo kilogramów, 
bez jakichkolwiek diet, wspomagań farmakologicznych. A więc 
samo zdrowie. 

Jaki był ten kończący się rok 2015?

Wyjątkowo dobry. W tym roku skończyłem 55 lat i wszedłem w 
nową kategorię wiekową. Zarówno wśród  kategorii w zawodach 
lekarzy jak i w Masters jestem najmłodszy.  ...sporo się tego uzbie-
rało. 

Najważniejszym kibicem jest żona?

Na pewno. Szczególnie na początku była głównym motywato-
rem, kronikarzem i kibicem. Głównie w czasie pierwszych pięciu 
lat. Teraz na pewno moje wyjazdy, wyniki bardziej spowszedniały, 
ale to jest normalne. Żona dba o moje trofea, te najważniejsze są 
eksponowane w domu. 
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Które trofeum jest dla pana najważniejsze, z emocjonalnego 
punktu widzenia? 

Pierwszy, srebrny medal na Mistrzostwach Świata Lekarzy w 2008 
roku w Garmisch - Partenkirchen na 400 metrów kraulem. Rok 
wcześniej we Włoszech byłem kilka razy poza podium i to był me-
dal wymarzony, okupiony mocnym treningiem i tak jak w życiu 
coś czego doświadczamy pierwszy raz zostaje na zawsze w pa-
mięci.  

Dziękujemy za rozmowę.

Osiągnięcia medalowe w roku 2015
ROBERTA LORKOWSKIEGO

MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY w PŁYWANIU DĘBICA 2015
Odbyły się w dniach 23-25.04.2015- basen 50m
Robert zdobył 5 medali złotych  i 3 srebrne  na 8 startów
Złote medale :
•	 200	m		stylem	zmiennym	z	czasem	2:54,30
•	 50	m				stylem	grzbietowym	z	czasem	39,00
•	 100	m	stylem	dowolnym	z	czasem	1:08,37
•	 200	m	stylem	dowolnym	z	czasem	2:37,95
•	 400	m	stylem	zmiennym	z	czasem	6:18,23(	REKORD	POL-
SKI MASTERS)
Srebrne medale :
•	 50	m	stylem	motylkowym	z	czasem	36,05
•	 50	m	stylem	grzbietowym		z	czasem	30,96
•	 50	m	stylem	klasycznym	z	czasem	44,34

PUCHAR POLSKI w PŁYWANIU MASTERS  w dn. 9-10.05.2015
Który odbył się po raz piąty w Stalowej Woli  na basenie 25m( też 
z inicjatywy Roberta – i jako sponsor i jako zawodnik) . W tym roku  
do Stalowej Woli zjechało około 200 zawodników z Polski i Ukrainy.
Na tych zawodach Robert zdobył 2 złote medale :
•	 100	m	stylem	motylkowym	z	czasem	1:22,02
•	 200	m	stylem	zmiennym	z	czasem	2:52,98
Oraz 2 medale srebrne:
•	 200	m	stylem	dowolnym		z	czasem	2:32,60
•	 100	m	stylem	dowolnym		z	czasem	1:06,88

W sztafetach 4x100 m stylem dowolnym i 4x50 m stylem zmien-
nym zdobył 2 złote medale jako MOTYL MOSiR Stalowa Wola
OTWRTE MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU MASTERS  
SZCZECIN  26-28.06.2015  - basen 50m około 500 zawodników z 
Polski i Europy
 Na tych zawodach Robert zdobył jeden złoty medal na 200 m 
stylem grzbietowym  z czasem 2:56,39 oraz 3 medale srebrne :
•	 100	m	stylem	grzbietowym	z	czasem	1:19,49
•	 400	m	stylem	zmiennym		z	czasem	6:12,81(	 	nowy	RE-
KORD POLSKI  )
•	 200	m	stylem	zmiennym	z	czasem	2:50,68
Oraz jeden medal brązowy na 100 m stylem dowolnym z czasem 
1:08,37
36 WORLD MEDICAL AND HEALTH GAMES
W dniach 18-25,07.2015 w Irlandii w mieście LIMERIC odbyły się 36 
ŚWIATOWE Mistrzostwa Zawodów Polskę reprezentowała nielicz-
na ekipa , która mimo to w  ogólnej klasyfikacji medalowej zajęła 
6 miejsce .Głównie brali udział lekkoatleci, piłkarze , pingpongiści 
stołowi    Na pływalni dominował Robert Lorkowski specjalista 
chirurgii stomatologicznej ze Stalowej Woli w kategorii 55-65 lat 
Na 8 startów na basenie 50m zdobył 8 medali  .
5 złotych za:
•	 50	m	stylem	grzbietowym
•	 400	m	stylem	dowolnym
•	 200	m	stylem	zmiennym	
•	 1500	m	stylem	dowolnym	
•	 Sztafeta	międzynarodowa	
Oraz 3 medale srebrne:
•	 50	m	stylem	motylkowym
•	 100	m	stylem	klasycznym	
•	 100	m	stylem	dowolnym
Jest to jego największe osiągnięcie medalowe  na Światowych 
Zawodach Medyków  a były to jego czwarte zawody Igrzyska Le-
karskie – Zakopane 2015 grzyska  Lekarskie w Zakopanem odbyły 
się w dniach 9-13.09.2015
Wzięło w nich udział ok. 900 zawodników i tam na pływalni w ka-
tegorii wiekowej  55-65 lat dominował Robert Zdobył na  pływalni 
:
8 medali w tym 7 złotych:
•	 100	m	st.	dowolnym;
•	 100	m	st.	zmiennym	;
•	 400	m	st.	dowolnym	;
•	 	50	m	st.	grzbietowym;
•	 50	m	st.	klasycznym	
•	 100	m	st.	klasycznym
•	 sztafeta
 i jeden srebrny na 50 m stylem dowolnym. 
Był jednym z najbardziej utytułowanych zawodników  na tych 
Igrzyskach  
MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU MASTERS – Gliwice 13-
15.11.2015
Basen 25 m około 550 zawodników z kraju i z Europy 
Robert indywidualnie zdobył  3 złote  medale :
•	 200	m	stylem	grzbietowym	z	czasem	2:48,36
•	 200	m	stylem	zmiennym	z	czasem	2:50,14
•	 400	m	stylem	zmiennym	z	czasem	6:14,53
Oraz 3 srebrne :
•	 50	m	stylem	grzbietowym		z	czasem	34,91
•	 100	m	stylem	grzbietowym	z	czasem	1:19,46
•	 100	m	stylem	dowolnym	z	czasem	1:06,43
Zdobył jeszcze 2 złote medale w sztafecie 4x50 m stylem dowol-
nym i 4x50 m stylem zmiennym gdyż  jako  założyciel i trener Sek-
cji Pływania Masters pod nazwą MOTYL-senior Stalowa Wola   (któ-
ra powstała w  2007 roku) pływa razem ze swoimi zawodnikami w 
sztafetach . Jako Klub na tej imprezie zajęli 5 miejsce w klasyfikacji  
medalowej na 99 klubów  mimo iż było ich tylko ośmioro 
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Oto co w liście do Redakcji napisał doktor Jan Myjkowski:

Gdyby te fakty znane były niektórym  ludziom, to z pewnością nie 
słyszelibyśmy takich bzdur, że Polska jest w ruinie, że zwija się. Star-
towaliśmy ze średnią naszą długością życia 27 lat i doszliśmy do 
73,8 lat mężczyzn i 83,1 lat kobiet. Różnica w długości życia Polek 
w porównaniu z najdłużej żyjącymi Europejkami zmniejszyła się z 
13 lat do 3-4 lat!!! Gonimy.
 
Warto o historii rozmawiać, warto wiedzieć skąd startowaliśmy i 
jaka trudna była droga zwłaszcza naszego regionu.  Rozpoczyna-
liśmy ze średnią naszą długością życia 27 lat i doszliśmy do 73,8 
lat mężczyzn i 83,1 lat kobiet. Różnica w długości życia Polek w 
porównaniu z najdłużej żyjącymi Europejkami zmniejszyła się z 13 
lat do 3-4 lat!!! 

Były to ciekawe ale bardzo trudne czasy w których przyszło żyć 
naszym antenatom. W książce jest o wiele więcej wiadomości 
o Galicji, ruchu ludowym, I wojnie itp. Wiadomości czerpałem ż 
różnych źródeł, ale między innymi od osób pamiętających tamte 
czasy, urodzonych jeszcze w XIX wieku!. Np. babcia Salomea Dut-
kiewicz 1890-1980, do śmierci miała doskonałą pamięć. Najstarszy 
mój pacjent Wincenty Oleszycki, którego leczyłem urodził się w 
1875 roku a zmarł w 1972.  Franciszka Bujaka (brat babci) profesora 
UJ, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie, urodzonego w 1875 roku też pamiętam i wielokrotnie 
korzystałem z jego prac. Moją intencją było, by ocalić od zapo-
mnienia to co ocalić jeszcze można po tylu latach. Są to fragmenty 
naszej historii często mało znane lub zapomniane. Mam nadzieję, 
że wśród tych, którzy zdecydują się na przeczytanie tej książki znaj-
dą się tacy, którzy dowiedzą się czegoś nowego o sytuacji w jakiej 
także ich przodkom przyszło żyć w wieku XIX w biednej Galicji.

NASZA GALICJA, NASZ DOM

 „Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z 
pielęgnowania tradycji i ocalania pamięci zbiorowej, która 
stanowi o przyszłości i wielkości narodu” (Jerzy Waldorff).

Galicja to Królestwo Galicji i Lodomerii – nazwa nawiązywała do 
jednego tytułu królów węgierskich „rex Galiciae et Lodomeriae”, tj. 
król Halicza i Włodzimierza. W skład Galicji wchodziły wojewódz-
twa ruskie, wraz z Podolem, bełskie, sandomierskie, lubelskie, wraz 
z częścią Mazowsza i Podlasia, krakowskie bez Krakowa (Wolne 
Miasto Kraków). W Galicji znalazły się Spisz i Orawa oraz Sądec-
czyzna. W 1809 roku lubelskie, kieleckie i Podlasie włączono do 
Księstwa Warszawskiego, a po 1815 roku ziemie te weszły w skład 
Królestwa Polskiego. Po powstaniu krakowskim również Kraków 
włączony został do Galicji.
 Terytorium Galicji obejmowało 78,5 tys. km kwadratowych i za-
mieszkane było przez 4,5 mln ludności (według danych z r. 1820). 
W 1846 roku zbudowano pierwszą linię kolejową w Galicji, łączącą 
Kraków z Górnym Śląskiem. Nieco później Kraków został połączo-
ny z Wiedniem, albo, jak Krakusi mówili: świat uzyskał połączenie 
z Krakowem. Była to tzw. Kolej Północna Cesarza Ferdynanda. Na-

stępnie wybudowano 
kolej łączącą Kraków 
ze stolicą Królestwa 
Galicji i Lodomerii, 
czyli ze Lwowem. Pa-
rowozy, w przeciwień-
stwie do dzisiejszych 
elektrowozów, miały 
elegancką sylwetkę 
i lśniły wypolerowa-
nym mosiądzem, a 
wagony, szczególnie 
1 i 2 klasy, pozwalały 
tym, których było na 
to stać, podróżować 
w warunkach wręcz 
komfortowych.  Ale 
nawet mniej zamożni 
pasażerowie, posiada-
jący bilety na przejazd 
III klasą (IV dość szyb-
ko zlikwidowano), nie 
musieli się brzydzić po wejściu do toalet. W ogóle kolej tamtych 
lat miała nieodparty urok i czar. Przy budowie dworców, jak sama 
nazwa mówi, wzorowano się na prawdziwych dworach. Były to 
okazałe gmachy w otoczeniu pięknej zieleni z eleganckimi pod-
jazdami dla bryczek i pojazdów, z wyśmienitymi restauracjami 
dworcowymi. Nawet małe dworce na stacjach lokalnych to archi-
tektoniczne cacka tamtych czasów. Koleje Austro-Węgier były po 
prostu piękne, nie to, co teraz po 150 latach. 
Leszek Mazan napisał, co sądziły krakowskie przekupki, zacne 
matrony oraz panie  z wyższych sfer o kolei galicyjskiej:  
– Wszystkie te nowinki, to wstyd i obraza boska – mówiły przekup-
ki, żegnając się nabożnie.     
– Ja tam do czegoś takiego nie wsiądę i córkom nie pozwolę – pe-
rorowały niektóre dostojne hrabiny i zacne mieszczki.
– Mówią, że ten szatański wehikuł rozwija i 60 kilometrów na go-
dzinę! Jezusie Nazareński! Sześćdziesiąt kilometrów! I to nawet, 
gdy podróżują nim damy!

Galicja była regionem wielonarodowym i wielowyznaniowym

Obok Polaków i Rusinów mieszkali tu Żydzi, Niemcy, Ormianie, 
Wołosi i Rosjanie. Rozróżniano  w Galicji górali, czyli mieszkańców 
gór, i podolaków, czyli mieszkańców równin, zwanych potocznie 
równiakami. Do 1867 roku językiem urzędowym był język nie-
miecki. Od tego roku językiem urzędowym stał się język polski. 
W naszym języku zaczęto prowadzić wykłady na UJ w Krakowie 
i Politechnice Lwowskiej, a istniejące od 1815 roku Towarzystwo 
Naukowe Krakowskie przekształcono w roku 1872 w Akademię 
Umiejętności, jedną z pierwszych polskich instytucji naukowych                
i kulturalnych, do której dwadzieścia lat później trafiły zbiory z Bi-
blioteki Polskiej w Paryżu. 

Galicja była krajem wyłącznie rolniczym z przestarzałą technologią 

Historię Galicji, a także ówczesne problemy służby zdrowia przybliżą Państwu  fragmenty książki eme-
rytowanego lekarza Jana Myjkowskiego z Mielca „Jan Myjak-Myjkowski Poeta Ludowy”
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rolną,  w dodatku bardzo przeludnionym. Ogólną nędzę pogłę-
biały ciągle podwyższane podatki. Przemysłu nie było, istniały tyl-
ko browary, najczęściej dworskie lub żydowskie, gorzelnie, tartaki i 
młyny. Jedynie w Wieliczce i Bochni wydobywano sól kuchenną, a 
w rejonie krakowsko-chrzanowskim węgiel. Pod koniec XIX wieku 
rozpoczęto wydobywanie ropy naftowej. Wielkie zasługi na tym 
polu położył Ignacy Łukasiewicz pochodzący z Zadusznik koło 
Mielca. W Galicji powstawały Kasy Zaliczkowe, a na wsiach organi-
zowano Spółki Oszczędności i Pożyczek, zwane Kasami Stefczyka. 

W 1888 roku Galicja liczyła 6,4 mln 
mieszkańców, w tym 4,8 mln, czy-
li 75%, zaludniało obszary wiejskie. 
Przeciętna długość życia dla Galicji 
wynosiła 27 lat dla mężczyzn i 28,5 
roku dla kobiet! W Czechach odpo-
wiednio 33 i 37 lat, we Francji 39  i 41 
lat, w Anglii 40 i 42. Mięsa w Galicji 
zjadano 10 kg/głowę/rok. Na Wę-
grzech 24 kg, a w Niemczech 33 kg. 
Przeciętny roczny dochód na głowę 
w Galicji wynosił 53 zł reńskie (złr.), 
w Królestwie Polskim (zabór rosyj-
ski) 91 złr., na Węgrzech 100 złr., na-
tomiast w Anglii 450 złr.! Galicjanie 
płacili rocznie podatek w wysokości 17% przeciętnego dochodu. 
W Prusach płacono 5%, w Anglii 10%. Galicja była zadłużona na 
kwotę 300 000 000 złr., czyli 60 złr. na głowę mieszkańca. Podatek 
od dochodu rocznego przekraczającego 600 złr. płaciło w Galicji 8 
osób na 1000 mieszkańców,  w Czechach 28, w Dolnej Austrii 99. 

Opisujący nędzę Galicji w cyfrach Stanisław Szczepanowski (1846-
1900), poseł do Sejmu Krajowego galicyjskiego, skonstatował fakt 
na tamte czasy oczywisty, chociaż przerażający: „Nie byłem w sta-
nie wyszukać czy to w Europie, czy w Azji kraju, w którym by na 
głowę mniej produkowano, w którym by się gorzej i nędzniej ży-
wiono niż w Galicji”. I dodawał: „Każdy Galicjanin pracuje za ćwierć 
człowieka, a je za pół człowieka. Każdy Polak w Poznańskiem jest 
wart dwóch Polaków w Galicji”. Nic więc dziwnego, że krakowska 
młodzież szkolna i studencka, czyli „Krakusy”, zwała swoich kole-
gów z Galicji pogardliwie „Galilejczykami” lub „Galileuszami”, a Ga-
licję przezywała prześmiewczo „Królestwem Golicji i Głodomerii”. 
Według nich cywilizacja kończyła się gdzieś w okolicach Wieliczki, 
no, może Bochni. 

Powróćmy jeszcze na chwilę do cyfr, bo te nie kłamią. O szybkim 
wzroście liczby ludności, pomimo tak krótkiej średniej długości 
życia, świadczy gęstość zaludnienia Galicji: w roku 1776 – 32,78 
osób/km², w roku 1869 – 69,02 osób/km²,   w roku 1910 – 102,24 
osób/km². W tym okresie liczba ludności miejskiej wzrosła tylko 
z 17 do 21%. Największym miastem w Galicji był Lwów – miasto 
stołeczne. Drugi co do wielkości był Kraków, który na początku XIX 
wieku zajmował tylko 12,18 km²  z liczbą ludności faktycznie tam 
zamieszkałej nieprzekraczającą 26 000 osób.  W 1869 roku, gdy 
jego powierzchnia zwiększyła się zaledwie o 6,88 km², liczył już 49 
835 mieszkańców, w 1880 – 59 830, w 1890 – 69 130.

Klęski żywiołowe, epidemie, głód

Galicję w tamtych latach często nawiedzały klęski żywiołowe, 
powodzie, gradobicia, pożary, epidemie wśród ludzi i zwierząt, 
a nawet szarańcza niszcząca roślinność. Szkody w rolnictwie wy-
rządzały też dzikie zwierzęta, bardzo w tamtym czasie liczne: „W 
Galicji ubito w 1812 roku 2.046 wilków i 10 niedźwiedziów, a w 
1813 roku 1.409 wilków i 9 niedźwiedziów, za co tym, którzy ich 

ubili, 15.633 zł reńskie ze skarbu publicznego w nagrodę wypłaco-
no” (Badania z dziejów społecznych i gospodarczych pod redakcją 
prof.	 Franciszka	Bujaka;	Kronika	klęsk	elementarnych	w	Galicji	w	
latach 1772-1848 – Jan Szewczyk).  
Rozpoczęto starania o regulację rzek i budowę obwałowań. Tych 
prac nie dokończono do naszych czasów. Zbudowane z drewna 
budynki na wsiach, a nawet w wielu miastach kryte były słomą lub 
gontem, stąd ich bardzo wielka podatność na pożary spowodo-
wane często uderzeniem pioruna. Znane są wielkie pożary, które 

wybuchały w miastach, np. w 
Nowym Sączu czy Buczaczu.
 Najdotkliwsze były wówczas 
straty materialne, natomiast 
w czasie epidemii masowo 
umierali mieszkańcy tych 
ziem. Przejeżdżający drogami 
podróżni patrzyli z trwogą na 
liczne domy oznaczane bia-
łymi krzyżami, modląc się w 
duchu: „Od powietrza, głodu, 
ognia i wojny, wybaw nas Pa-
nie!”.
 Epidemiologia chorób nie 
była dobrze znana. Do tej 
pory epidemie siały straszliwe 
spustoszenia, szczególnie w 

regionach najbardziej zacofanych gospodarczo, takich jak Galicja. 
Epidemia cholery zbierała tam żniwo już w 1831 roku, pochłania-
jąc 93 000 ofiar. Zakładano osobne cmentarze choleryczne, loku-
jąc je zawsze poza murami miast lub zabudowaniami wsi.
 Galicji nie oszczędziły też klęski żywiołowe, w latach 1844-46 za-
notowano tam dwie duże powodzie, po których nastąpiła klęska 
głodu. Setki tysięcy chłopów pozbawione zostało jakichkolwiek 
możliwości utrzymania. Tłumy nędzarzy błądziły po kraju w po-
szukiwaniu wyżywienia. W 1848 roku  w kronice parafii Szynwałd 
koło Tarnowa napisano: „W tym roku był straszny, niepamiętny 
głód, a to z przyczyny, że ziemniaki nie urodziły. Z plew, pyszu, 
otrąb   i innych nie do uwierzenia rzeczy chleb ubóstwo piekło i 
brajki gotowało i z takiego wiktu wiele ich, bardzo wiele, bo 280 
umarło”. A oto kronikarski zapisek z parafii Osielec koło Jordanowa: 
„W 1847 r. nędza do największego stopnia doszła. Głód zaczął się 
już w styczniu, głód zaczął dokuczać ludziom tak, że po kilkoro 
na dzień z głodu umierali. Do 22.06 w jednej wsi Osielec już od 
Nowego Roku 203 osoby umarło”. Głód był tak straszliwy, że do-
chodziło do makabrycznych zdarzeń, nieznanych w świecie cy-
wilizowanym – do kanibalizmu. W kronice parafii Barcice koło No-
wego Sącza znajdujemy potwierdzenie takiego mrożącego krew 
w żyłach faktu: „W roku 1847 wielki głód był na ludzi. W Piwnicznej 
parobek z głodu ukradł dziecko, zarżnął w krzakach i po kawałku 
pieczone zjadł”. 

Cholera odwiedzała Galicję w XIX wieku wielokrotnie: w latach: 
1841, 1846, 1847 i 1848 zawitała do różnych miejsc, w roku 1849 
pustoszyła Dobczyce, w 1850 zawitała do Lwowa, w 1866 w sa-
mym Krakowie zachorowało 250 osób i zmarło 140, natomiast w 
całej Galicji do marca 1867 pożegnało się z życiem aż 31 336 osób. 
To „aż” należałoby mimo wszystko przenieść do roku 1873, gdy na 
cholerę zmarły tam 90 802 osoby! U schyłku tego wieku działo się 
podobnie. Znalazło to oczywiście odbicie w literaturze, choćby w 
powieści Władysława Orkana zatytułowanej znamiennie Pomór: 
„Na Podhalu wielki strach ogarnął ludzi, wielka bezradność. Trupy 
zalegały wokół. Chorzy pozbawieni opieki, nie otrzymując nawet 
kubka wody, podawanego w takich przypadkach na kiju, umiera-
li po kątach, w atmosferze chaosu, trwogi i rozboju. Jakby świat 
naprawdę pogrążał się w oparach Apokalipsy. Biły dzwony, stu-
kały młotki, którymi zabijano drzwi i bramy, rozlegały się pijackie 
głosy straceńców wyznaczonych bądź ugodzonych do pilnowa-
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nia porządku. Obcując wciąż ze śmiercią, pijani szałem, gorączką, 
gorzałką nabierali powoli dzikości. Zarówno im się stawało życie 
czy śmierć – człowiek żywy czy uśnięty. Nieraz też i nie czekali – 
robota nagliła – gdy zaraza na kim siadła, brali żywcem... W stra-
chu powszechnym oni jedni śmierci się nie bali. Trupy zwalone na 
stos i przykryte niezdarnie ziemią przerażały długo jako miejsce 
grozy. Aby ochronić się przed nieszczęściem noszono krzyżyki 
– karawaki. Były to krzyże hiszpańskie o dwóch poprzecznicach, 
poznaczone mniejszymi krzyżykami i literami-symbolami. W du-
żych rozmiarach stawiano te choleryczne krzyże na rozstajach lub 
przy mogiłach ofiar zarazy. Błagano o pomoc Matkę Najświętszą 
i szeptano modlitwy do licznych świętych, którzy chronili przed 
morem. Modlono się do Rozalii, Rocha, Antoniego, Sebastiana... 
Wielkim kultem cieszył się św. Roch. Co roku w dniu jego święta, 
16 sierpnia, księża błogosławili gospodarzy przy wypędzaniu by-
dła. Paliły się ognie, przez które zwierzęta musiały trzykrotnie prze-
biegać, żeby ‘Biała się nie mściła’. Zabierano po kilka węgielków z 
tego ogniska i zostawiano w chałupie, aby chroniły przed morem. 
Dawni lekarze od przybywających do miast wymagali świadectw, 
iż przyjeżdżają   z okolic wolnych od zarazy, a ci, którzy się z nią 
zetknęli, winni nosić na plecach i piersiach białe krzyże. W póź-
niejszych już czasach należało izolować chorych w specjalnie bu-
dowanych na tę okoliczność domkach”. Dr Zdzisław Olszewski – 
naoczny świadek owych apokaliptycznych zdarzeń – pisał: „Pomór 
zaczyna się na przedwiośniu i trwa cały rok. (…) Drzwi domów 
zamknięte na głucho. Wczesnym rankiem zbiorą odważni górale 
pomdlonych i umarłych po rolach i zagrodach. Czasem odwie-
dzi umierających ksiądz Tomasz Wieniawa-Zubrzycki, ówczesny 
proboszcz w Rabce, który w tych latach ciemnoty, zaniedbania i 
chłopskiej niedoli okazał się szlachetną postacią. Samotni komor-
nicy, którzy nic do stracenia nie mieli, chwytają worek podróżny 
na plecy, kij w garść i idą przed siebie. Uciekają przed głodem, nę-
dzą i grasującym powietrzem. Iluż z nich uszło, ocalało przed po-
morem? (…) Ludzie umierali nagle. To było charakterystyczne dla 
epidemii roku 1847: w kościele, w domu, na polach, nad rzekami, 
w lasach – we dnie i w nocy”. Tak zmarła moja prababcia w 1884 
roku w czasie epidemii.

Oprócz cholery w Galicji stwierdzano epidemie duru brzuszne-
go, duru plamistego, czerwonki, a nawet ospy prawdziwej. Dużą 
śmiertelność powodowały zachorowania na płonicę (szkarlatyna), 
błonicę (dyfteryt), a nawet odrę i krztusiec (koklusz).  W Krakowie 
30% ludzi umierało na choroby zakaźne, najwięcej w czasie epi-
demii, natomiast 20% zgonów rocznie powodowała gruźlica. Nie 
przewożono ludzi do szpitala, bo na przykład w stutysięcznym po-
wiecie Borszczów (sąsiedni z Zaleszczykami) nie istniał ani jeden 

szpital, ale nawet w szpitalu św. Łazarza w Krakowie pierwszą salę 
operacyjną zorganizowano dopiero w roku 1878.

Początki opieki medycznej

 Pierwszy wykład z laryngologii w Polsce wygłosił w Krakowie 
pierwszy w Polsce docent laryngologii - Przemysław Pieniążek w 
roku 1879. Wcześniej o 2 lata docentem laryngologii w 1877 roku 
został w Heidelbergu dr Antoni Jurasz(1847-1923) a w 1880 roku 
został pierwszym profesorem laryngologii. Wspominam o nim dla-
tego, że w latach 1908-1920 kierował Kliniką Laryngologiczną we 
Lwowie, skąd przeniósł się do Poznania w swe rodzinne strony. W 
1922 roku ściągnął do Poznania swojego najzdolniejszego ucznia 
z czasów lwowskich - doktora Alfreda Laskiewicza, urodzonego w 
Galicji, w Niżankowicach koło Przemyśla. Ojciec Alfreda był oku-
listą a dziadek chirurgiem. Laskiewicz stworzył w Poznaniu bar-
dzo mocną szkołę laryngologiczną. Jego uczniami byli: prof. Jan 
Małecki, prof. Jarosław Iwaszkiewicz, prof. Aleksander Zakrzewski, 
prof. Aleksander Radzimiński, doc. Roman Rafiński, doc. Tadeusz 
Gerwel, doc. Maria Łączkowska, oraz mój kierownik specjalizacji na 
I stopień - dr Jan Pietrykowski(1907-1980).
Wydział lekarski we Lwowie otwarto w ramach ówczesnego Uni-
wersytetu Franciszkańskiego dopiero w 1894 roku. W roku 1919 
Uniwersytet ten przyjął nazwę Uniwersytet Jana Kazimierza.
 Lecznictwo w Galicji było takie jak w głębokim średniowieczu. 
Trudno wyobrazić sobie teraz pracę lekarza i skuteczność jego 
działania, gdyby przyszło mu pracować bez tysięcy różnych leków, 
antybiotyków i sulfonamidów, bez aparatu rentgenowskiego, 
USG, EKG, endoskopii, koronarografii, angioplastyki, tomografii czy 
rezonansu magnetycznego, bez pracowni bakteriologicznej, stacji 
krwiodawstwa, różnych specjalistycznych oddziałów, bez kompu-
terów i komórek, bez Internetu itp. O tym, że średnia długość życia 
ludności w Galicji wynosiła zaledwie 27-31 lat, już wspominałem. 
A co piąte urodzone dziecko nie osiągało 5 roku życia. W zasadzie 
nie było leczenia, przeżywali najsilniejsi z największą odpornością. 

Trudna historia

Opisywana tu historia Galicji i życie ludzi w tych czasach przypada na 
niezwykle trudny okres w naszej historii. Rozpocząć można od konfe-
deracji barskiej, zwanej wojną polsko-rosyjską (1768-1772), kiedy to na 
ziemiach Galicji a zwłaszcza Sądecczyzny odbyło się wiele bitew z woj-
skami rosyjskimi i królewskimi.  To w tym czasie doświadczenie zdoby-
wał  młody dowódca wojsk carskich - Suworow, późniejszy pogromca 
Napoleona.  Zawiązana w Barze 29 lutego 1968 roku konfederacja wy-
sunęła hasła walki z  Rosją, Stanisławem Augustem Poniatowskim, to-
lerancją religijną,  reformami sejmu konwokacyjnego oraz stanęła na 
gruncie złotej wolności szlacheckiej. To po tych wydarzeniach nastąpił 
I rozbiór Polski. W ramach prześladowań uczestnicy byli skazywani na 
śmierć lub wywożeni na Sybir. Regestr rękopiśmienniczy z roku 1773 z 
którym się szczegółowo zapoznałem podaje liczbę 5445 osób „zapę-
dzonych” na Syberię. Część z nich powróciła, ale większość pozostała 
tam na zawsze.      
Powstanie kościuszkowskie 1793-1794 krwawo stłumione przez 
wojska rosyjskie, pruskie i austriackie z regionu krakowskiego roz-
lało się na całą Polskę. Pewną rolę w stłumieniu powstania odegrał 
znowu Aleksander Suworow, który w dniu 17.09.1794 roku rozbił 
dywizję Karola Sierakowskiego i drugi raz 19.09.1974 roku w bi-
twie pod Terespolem. W dniu 4. 11.1974 roku dokonał rzezi Pragi w 
Warszawie. Po powstaniu 20 000 ludzi zesłanych zostało na Sybir. 
Po klęsce tego powstania w 1795 roku  nastąpił III rozbiór Polski.
Powstanie listopadowe (1930-1931) nie objęło swoim zasięgiem 
Galicji. Objęło ono Królestwo Polskie, część Litwy i Wołynia. Ogra-
niczono się tylko do sprzedaży karabinów, przemytu broni, amu-
nicji i lekarstw dla powstańców.

Historia mało znana

Prof. Franciszek Bujak
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Bardziej jednoznaczne było powstanie krakowskie (21.02.-
4.03.1846) – jedyny polski zryw narodowowyzwoleńczy w Wol-
nym Mieście Krakowie wymierzony przeciwko trzem zaborcom 
jednocześnie: Rosji, Prusom i Austrii, niestety o skali właściwie lo-
kalnej, gdyż tu i tam doszło wprawdzie do wystąpień zbrojnych, 
ale nielicznych i nieudanych, do czego przyczyniła się w Galicji 
rabacja chłopska, zwana rzezią galicyjską (1846). W powiecie tar-
nowskim – z poduszczenia starosty Josepha Beintla von Waller-
sterna, który rozpuszczając fałszywe pogłoski o tym, że szlachta 
planuje przeciw chłopom akcję zbrojną, mającą na celu ich wy-
bicie, pchnął ich do mordów i plądrowania szlacheckich dworów 
(aż 90% uległo całkowitemu zniszczeniu).  
Ulice wokół starostwa w Tarnowie spły-
nęły krwią, bo chłopi po przywiezieniu tu 
rannych ziemian, urzędników dworskich 
i rządowych dowiadywali się, że nagro-
dy za odcięte głowy zamordowanych 
są dwukrotnie wyższe, więc odrąbywali 
je na miejscu siekierami bądź odpiłowy-
wali. W cyrkułach bocheńskim, sądeckim, 
wielickim i jasielskim ofiar było nieco 
mniej, ale w sumie zamordowano, czę-
sto w okrutny sposób, około 3000 osób, 
w tym kilkudziesięciu księży.
 Jeszcze na początku XX wieku żywa 
była pamięć o rzezi galicyjskiej, o czym 
mogą świadczyć fragmenty Wesela Sta-
nisława Wyspiańskiego: „Dziad” pamięta i 
wspomina tamte tragiczne wydarzenia, 
a potomek szlachecki, „Pan Młody”, niby 
zapomniał, ale mówi: „Myśmy wszystko 
zapomnieli – / Mego dziadka piłą rżnęli”. Kierujący tymi akcjami   
w okolicach Jasła osławiony „zbój galicyjski”, Jakub Szela, otrzymał 
w nagrodę od władz austriackich 30-morgowe gospodarstwo na 
Bukowinie. W samym Lichwinie, mojej rodzinnej wsi i w okolicach 
do takich okropieństw jak wokół starostwa w Tarnowie nie docho-
dziło, ale Lichwin w czasie rabacji odznaczył się szczególnie. Chło-
pi napadli na trzy spośród czterech dworów we wsi. W dworach 
Stadniczówka   i Brzezie zabito właścicieli i kilku członków służby. 
Miejscem, gdzie rozgrywały się krwawe sceny, była Karczma Brze-
zie w Lichwinie. To tam chłopi z okolicznych wsi sprowadzali  poj-
manych i tam następnie byli oni okrutnie bici. Właściciel dworu  w 
Szczepanowicach  pan Szybalski z rodziną uciekł do Lichwina, by 
tu się schronić przed mordującymi już w Szczepanowicach chło-
pami. Tutaj niestety w rejonie karczmy zostali przez chłopów poj-
mani i męczeni, jak i pozostałe ofiary będące w karczmie. Szybalski 
po dłuższym czasie, jak był bity, zaczął symulować, że nie żyje, sy-
mulował tak doskonale, że jako jedyny z pojmanych będących w 
karczmie przeżył. W 1848 roku spisał w pamiętniku to, co przeżył 
dwa lata wcześniej… 

Te wydarzenia działy się wokół karczmy lub w samej karczmie, 

której arendarzem był zapewne Żyd, w kwestii rabacji chłopskiej 
raczej „neutralny światopoglądowo”, bo nie z tego zyski czerpiący, 
ale badacze tamtego strasznego epizodu w historii dziewiętna-
stowiecznej Galicji zwrócili uwagę na pewien znamienny fakt. To, 
że w czasie tych wydarzeń nie zaatakowano żadnego Niemca (ga-
licyjscy Niemcy mieli nawet swój hymn), jest bardziej zrozumiałe 
od tego, że ani jeden Żyd nie padł ich ofiarą (pisał o tym prof. Ste-
fan Kieniewicz). Na bezprzykładne szykany, wyzwiska, bicie, a na-
wet bestialskie czyny zostali wystawieni jedynie ziemianie, nawet 
ci, którzy dbali o swoich poddanych: „Tytusku – powtarzali przed 
dworem w Polance (obecnie część Krosna) hr. Tytusowi Trzecie-

skiemu chłopi – ty nam nic nie zrobiłeś, 
ale taki czas nastał i taki mamy rozkaz”, po 
czym zaczęli tłuc go pałami. A żadnemu 
Żydowi włos z głowy nie spadł, mimo iż 
wyzyskiwali i rozpijali chłopów.

W okresie powstania styczniowe-
go1863-64 działania wojskowe nie obej-
mowały terenów  Galicji, ale ochotnicy 
przedostawali się do powstania. Po po-
wstaniu Rosjanie skazali na śmierć kilka-
set osób a kilkadziesiąt tysięcy uwięzio-
no, męczono lub zesłano na Sybir.

W Europie okres od zakończenia wojny 
francusko-pruskiej (1871) do roku 1914 
nazwano piękną epoką – belle èpoque. 
To okres rozkwitu, postępu i spokoju. We 
wszystkich krajach europejskich rosła 
szybko stopa życiowa ludzi, rozwijał się 

przemysł, kwitło życie kulturalne, powstał kabaret i kino, a w sztu-
ce panowała secesja i impresjonizm. Te dobre trendy rozwojowe 
docierały też do zacofanej Galicji, rosła i tu, choć powoli, świado-
mość zwłaszcza klas niższych – robotników i ludności wiejskiej. 
Klasy wyższe i duchowieństwo zainteresowane były  utrzymaniem 
istniejącego stanu rzeczy - prostego narodu w ciemnocie, gdyż 
czerpały z tego zyski. Dowodem na taką tezę jest postępowanie 
biskupa tarnowskiego, Leona Wałęgi (1859-1933), który posunął 
się do wydania kurendy zakazującej czytania „Przyjaciela Ludu”, a 
tym którzy mimo to będą go czytać nie należało dawać rozgrze-
szenia w czasie spowiedzi. „Przyjaciel Ludu” to gazeta ludowców 
walczących o emancypację chłopstwa, o postęp na każdym polu, 
o podniesienie rolnictwa na wyższy poziom. Ksiądz Stanisław 
Stojałowski prowadzący działalność oświatową najpierw został 
suspensowany (jedna z kar kanonicznych za nieposłuszeństwo), 
a gdy nie uległ naciskom biskupów, na wniosek biskupa przemy-
skiego i tarnowskiego został przez Papieża obłożony klątwą ko-
ścielną. Został wyklęty ze stanu duchownego na kilka lat, aż Papież 
po czasie zdjął klątwę.

Z oporami powstawały w tym czasie liczne ruchy chłopskie, robot-
nicze, a nawet rewolucyjne. Tak budziła się do życia i do wolności 
Galicja.
W 1869 roku w Krakowie było tylko 1412 domów-kamienic, a w 
każdej z nich mieszkało 35-42 osób. Na jedno mieszkanie przy-
padało średnio 6 osób. Wodociągi oddano do użytku w Krakowie 
dopiero w 1901 roku, a do tej pory funkcjonowały studnie miej-
skie i było ich ponad 800. Zanieczyszczanie tych studni ściekami 
kanalizacyjnymi było przyczyną rozprzestrzeniania się chorób za-
kaźnych. W roku 1846 epidemia duru brzusznego pochłonęła 3,9 
tys. ofiar. Jeden lekarz opiekował się średnio 17 do 25 tysiącami 
mieszkańców, więc nie zawsze nadążał z pomocą. A przecież to 
miasto było dla mieszkańców wsi synonimem dobrobytu!  Znane 
było powiedzenie: „Bida z nędzą w Galicji pędzą…”. Ta przysłowio-
wa bida dotyczyła niestety ogromnej większości ludzi zamieszku-
jących tę krainę potem i łzami płynącą. Jeżeli przyjąć za statysty-

Historia mało znana
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Historia mało znana

kami, że około połowy XIX wieku mężczyzn stanu szlacheckiego 
lub „wyżej urodzonych” (baronów i hrabiów) było w Galicji około 
30 000, to stanowili oni mniej niż 0,5% ogółu ludności (kobiety i 
dzieci nie miały prawa głosu i ich nie brano pod uwagę w takich 
wyliczeniach statystycznych). 
Dla wsi galicyjskiej bardzo ważnym wydarzeniem było uwłaszcze-
nie chłopów. Nastąpiło ono w drodze jednorazowego aktu sygno-
wanego przez gubernatora hr. Franza (Franciszka) Stadiona, który 
najpierw sprawnie spacyfikował wystąpienia związane z Wiosną 
Ludów, m.in. we Lwowie, a wkrótce potem, uprzedzając ewentu-
alną inicjatywę szlachty galicyjskiej, ogłosił w dniu Świąt Wielka-
nocnych 1848 roku, że z dniem 15 maja tego roku znikają wszel-
kie feudalne obciążenia chłopów. Ten akt, nawet jeśli politycznie 
wyrachowany, znosił wielowiekowe obowiązki pańszczyźniane na 
rzecz panów i czynił tych, którzy żywili i bronili, właścicielami użyt-
kowanej ziemi oraz nadawał im pełnię wolności osobistej. 

W latach 1860-1867 Austria przekształciła się w federacyjno- kon-
stytucyjne Austro-Węgry, a prowincje wchodzące w skład monar-
chii uzyskały szeroki zakres autonomii. Największą z nich była Ga-
licja, która uzyskała zgodę na całkowitą polonizację administracji, 
sądownictwa i oświaty oraz wprowadzenia zasady wyborów do 
samorządu gminnego, powiatowego, Sejmu Krajowego we Lwo-
wie i wiedeńskiej Rady Państwa. Dzięki tym zmianom budziła się w 
ludności wiejskiej świadomość społeczna. Do kompetencji Sejmu 
Krajowego należało ustawodawstwo w zakresie kultury krajowej. 
Były to kwestie dotyczące kultury, sztuki, oświaty, nauki 
i gospodarki. Władza ustawodawcza miała prawo nakładać do-
datki do podatków, zajmować się sprawami kredytu rolnego, 
decydować o prawach robotników i czeladzi w rolnictwie. Do jej 
kompetencji należało budowanie dróg i innych budowli na koszt 
kraju, utrzymywanie instytucji dbających o najuboższych, kontro-

lowanie administracji, uchwalanie budżetu, i dbanie o odpowied-
nie stosunki pomiędzy dworem a chłopami. Poza tym Sejm Kra-
jowy wybierał Wydział Krajowy, który pełnił funkcję wykonawczą. 
Od 1873 roku powstawały szkoły ludowe, kółka rolnicze, powstała 
Rada Szkolna Krajowa we Lwowie, odpowiadająca ministerstwu 
oświaty. Według tamtej ustawy z 1873 roku szkoła ludowa była 
powszechna, obowiązkowa, bezpłatna, świecka i ogólnokształ-
cąca. Osiągnięcia Galicji w dziedzinie oświaty ludowej są uważa-
ne za jeden z najważniejszych efektów autonomii. Tak ocenił ten 
okres słynny uczony zajmujący się socjologią i historią wsi, związa-
ny rodzinnie z Lichwinem i sąsiednimi Siedliskami, a wywodzący 
się rodowo z Maszkienic w powiecie brzeskim – wspomniany już 
przeze mnie prof. Franciszek Bujak a prywatnie brat mojej babci.  
W tych sprzyjających warunkach wyrastało w galicyjskim środowi-
sku wiejskim pierwsze pokolenie ludzi uwolnionych od poddań-
stwa pańszczyźnianego – o mentalności typowych pionierów. 
Oprócz walki o oświatę na wsi zaczęto zabiegać o podniesienie 
na wyższy poziom rolnictwa, rzemiosła i drobnego przetwórstwa 
związanego z rolnictwem. Sprawa wyżywienia ludności stawała 
się w Galicji coraz bardziej paląca. W błyskawicznym tempie zwięk-
szało się zaludnienie. Wielodzietność rodzin prowadziła do duże-
go rozdrobnienia gospodarstw chłopskich. Rosło bezrobocie, całe 
rodziny zaczęły szukać pracy i lepszych warunków życia poza 
granicami Polski. Wyjeżdżano do krajów Europy Zachodniej, a na-
stępnie do Ameryki Południowej i do USA. Z ziem polskich wyje-
chało w latach 1896-1910  dwa miliony osób. Do tego dochodziła 
emigracja sezonowa około 600 000 rocznie. Z Galicji wyjechało 13 
% ludności. Aż 30 % wyjeżdżających z zaboru austriackiego było 
analfabetami, niestety łatwo było ich wykorzystywać. Dwukrotnie 
- w 1905 i 1913 roku emigrował do USA mój dziadek Myjkowski 
- ale analfabetą nie był. Było tak źle w Galicji, że pod koniec XIX 
wieku i do 1910 roku wyjechało z Galicji ponad 300 000 Żydów 
do Wiednia, Paryża, USA i innych krajów. Dla pełniejszego obrazu 
dodać należy, że w czasie I wojny światowej zmobilizowano z sa-
mej Galicji aż 1 402 000 mężczyzn i duża część z nich do domu nie 
wróciła( z całej polski zmobilizowano 3 378 000). Zginął w czasie I 
wojny drugi mój dziadek - Dutkiewicz - kierownik szkoły podsta-
wowej w Lichwinie w dodatku na 2 miesiące przed zakończeniem 
wojny - miał 32 lata. Dziadek Myjkowski został zamordowany w 
1941 roku w Oświęcimiu, był w AK - organizatorem ruchu oporu 
w powiecie tarnowskim. Niemcy z Oświęcimia napisali pismo do 
rodziny, by wykupić urnę z prochami, bo Piotr Myjkowski lat 58 
zmarł i został skremowany(?). Nie wykupiono. Czy teraz ludzie są 
skłonni oddać życie za Ojczyznę?

Jan Myjkowski 

PODZIĘKOWANIE 

Panu dr. Andrzejowi Surowcowi Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej i 
Onkologicznej Klinicznego Szpitala Nr 1 w Rzeszowie im. Fryderyka Chopina, 
lekarzom Lesławowi Poratsowi i  Ryszardowi Ziemiakowiczowi oraz całemu 

zespołowi lekarskiemu i pielęgniarskiemu składam serdeczne podziękowania za 
profesjonalną i życzliwą opiekę w trakcie choroby.

                                                                                                            
lek. med. Halina Maria Rybka
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W okresie przedświątecznym robimy wszyst-
ko, aby jak najstaranniej przygotować bożona-
rodzeniowe aranżacje. Nie wyobrażamy sobie 
świętowania bez choinki, stroika, udekorowa-
nego świątecznie stołu, a czasem jeszcze in-
nych floralnych dekoracji jak girlanda, wianek 
czy po prostu świąteczny bukiet.

Te pełne pomysłów i zapachów dekoracje dobrze nas na-
strajają i pozwalają bardziej radośnie przeżyć ten świą-
teczny czas. Aby był on jeszcze cieplejszy, przywoły-
wał piękne polskie tradycje włączamy do dekoracji 
polskie pięknie wyglądające jabłka, sporządzony z 
nich susz, dodajemy orzechy, suszone śliwki i pachną-
cą żywicą poczciwą sosnę, przeróżne jodły i najzwy-
klejsze sosnowe, modrzewiowe i jodłowe szyszki. Z 
udziałem takich elementów powstają piękne eko-
logiczne i bliskie sercu dekoracje. 

Oczywiście jak w życiu tak i we florystycznych 
układach jedni wolą kompozycje trendy, inni 
pełną klasykę z udziałem czerwieni i złota. Będą 
też tacy, którzy kochają minimalizm i kompo-
zycje ekologiczne z udziałem stonowanych 
często zasuszonych roślin i naszych rodzi-
mych dodatków. Te może bez specjalnego 
blasku ekologiczne kompozycje możemy 
przełamać nutą zapachową cynamonu, 
anyżu, pachnących południem suszo-
nych cytrusów, a dopełnieniem kom-
pozycji niech będą wykonane przez 
nas na prawdziwym miodzie domo-
we pierniczki. Na sam widok takich 
kompozycji robi się wokół jaśniej 
i cieplej, a nam chce się święto-
wać.

Przygotowując świąteczne deko-
racje próbujemy również kłaniać 
się pani zimie wprowadzając 
srebrzysto-śnieżne barwy, 
może tez trochę białego fu-
terka, srebrzystego drucika 
i różnych bombek w tejże 
tonacji. Do świątecz-
nych kompozycji 
włączamy gwiazdy i 
gwiazdeczki. W bo-
żonarodzeniowych 
układach można też 
wykorzystać trady-
cyjne w tym okresie, 
mniej lub bardziej po-

Świąteczne  inspiracje
pularne, ale zawsze kojarzące się ze świętami Bożego Naro-
dzenia kwiaty.
Wśród nich powinna znaleźć się zapewne gwiazda betle-
jemska w różnych odcieniach (wilczomlecz nadobny) i bo-
gactwo cyklamenów: białe, czerwone, różowe, o płatkach 
gładkich i strzępiastych, jednobarwne lub cieniowane, 
duże, okazałe lub miniatury.

Dla urozmaicenia świątecznej dekoracji można również 
użyć w kompozycjach zakwitającego w tym czasie grud-

nika. Jego spłaszczone pędy zakończone kwiatami, do-
dadzą uroku i świątecznego charakteru. Za gwiazdę 
Bożego Narodzenia uważane jest także hipeastrum 
czyli urodziwa z dużymi kielichami zwartnica. Czer-

wone, różowe lub białe kwiaty są mocnym akcentem 
tychże dekoracji. Do grona kwiatów z kręgu bożo-
narodzeniowych warto dorzucić kwitnące w tym 

czasie kalanchoe – mało wymagające i długo cie-
szące urodą kwiatów. 

Modną ostatnio rośliną jest ciemiernik biały 
zwany często różą Bożego Narodzenia. Biel 
jego kwiatów pięknie komponuje się z wyrazi-

stymi cyklamenami i gałązkami świerkowymi 
lub sosnowymi. W świąteczne progi można 

zaprosić golterię rozesłaną, niewielką krze-
winkę o czerwonych owocach utrzymu-
jących się aż do kwietnia i cyprysik Law-

sona dobrze udający świąteczne drzewko, 
którego wiosną można wysadzić do 
ogrodu. Aby te bożonarodzeniowe ro-
śliny pięknie prezentowały się w domo-

wych wnętrzach wystarczy wstawić je 
w ładną osłonkę, dorzucić kilka świą-

tecznych elementów, ewentualnie 
dołożyć jakieś zimozielone gałązki 
i parę szyszek.

Świętowanie w takim otoczeniu, 
to prawdziwa przyjemność. Do-
kładając do nich piękną dużą 
świecę lub kilka mniejszych 

sprawimy, że ich blask ogrze-
je domową atmosferę i na-
pełni ją prawdziwą radością. 
Przygotowując te piękności 

zachowajmy umiar w 
dodatkach, dopasuj-
my kompozycję do 
wnętrza i świętujmy 
prawdziwie radośnie 
czego serdecznie 
Państwu życzę.

Anna Rydzik

Święta, święta....
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Sport

XIII Mistrzostwa
Lekarskie w Zakopanem

W uzupełnieniu informacji o zwycięskich dokonaniach na-
szych rzeszowskich lekarzy na  XIII Mistrzostwach  Lekarskich 
w Zakopanem o których pisaliśmy w poprzednim biuletynie  
przedstawiamy  Koleżanki i Kolegów którzy zdobyli medale:
Dr Andrzej Międlar zdobywca 4 medali w bieganiu, kat. D (2 
srebrne na 400m i 100m oraz 2 brązowe na 200m oraz w szta-
fecie 4x100m).
Dr Jan Plaskacz zdobywca srebrnego medalu w jakże trudnej 
dyscyplinie (triathlon, kat. C).

Panie Dr Zofia Simoni Międlar (bieganie 200m w kat OT bez 
podziału wiekowego) oraz Katarzyna Długosz-Śledź (pływanie 
100m stylem klasycznym, kat. B) o krok od medalu - 4 miejsca.

Warto podkreślić osiągnięcia medalowe najmłodszych uczestni-
ków Igrzysk Lekarskich: Igor Śledź brązowy medalista w rzucie 
piłeczką w kat. wiekowej do 4 lat oraz Adam Śledź zdobywca 
srebrnego medalu w tej samej dyscyplinie w kat. wiekowej 4-6 
lat.

Na koniec zaznaczę swoje osiągnięcia nieco skromniejsze niż 
w poprzednich edycjach ale również warte zaznaczenia: medal 
brązowy w bieganiu na 1500m kat. B oraz 4 miejsce w biegu 
górskim na 4km kat. B.

Mariusz Śledż

W dniach 22-23 listopada 2014 roku odbyła się XXI edycja 
Mistrzostw Polski Lekarzy w Halowej Piłce Nożnej „Mielec 
2015”. Impreza jak co roku cieszyła się dużym zaintereso-
waniem lekarzy - piłkarzy. Do turnieju przystąpiło 16 ze-
społów z całej Polski na czele z ubiegłorocznymi zwycięz-
cami, zespołami Przemyśla i Białegostoku. Powróciliśmy 
na gościnną halę sportowa Szkoły Podstawowej nr11 w 
Mielcu.

Drużyny zostały podzielone na 2 grupy:

Grupa A
Niedżwiadki (Przemyśl)
BIL Bydgoszcz
Medyk Zabrze
Klub STL Łódź
Kielce
OIL Warszawa II
ZZL Pabianice
Klub PPMK

Grupa B
Soccer Białystok
OIL Rzeszów
OIL Warszawa I
WIL Warszawa
OIL Częstochowa
Toruń
FCL Silesia
Medicus Lublin

Pierwszy dzień (sobota) to mecze eliminacyjne, a wieczorem 
wspólne spotkanie integracyjne w klubie „Studio 8”.
Drugi dzień (niedziela) pozostałe mecze eliminacyjne, pólfina-
łowe i finałowe.

Ostatecznie w meczu o III miejsce piłkarze z Torunia pokonali 
OIL Rzeszów, a w meczu o I miejsce Lekarze z Przemyśla poko-
nali lekarzy zespołu Klub PPMK  zdobywając po raz drugi tytuł 
Mistrza Polski 2015.

Rozdano również tytuły i nagrody indywidualne.
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Jakub Łada  
z Przemyśla, najlepszym bramkarzem Sebastian Telesz z Kielc, a 
królem strzelców Bartosz Fiołek z OIL Bydgoszcz.
Honorowe nagrody „Dziadka” (najstarsi zawodnicy) przypadły 
Markowi Druchowi (l. 62) z Pabianic i Jerzemu Plucie (l. 63) z 
Lublina.

Mistrz Polski Lekarzy w Halowej Piłce Nożnej „Mielec 2015” 
Niedźwiadki (Przemyśl)

Organizator- lek. med. Zbigniew Bober
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Wspomnienie

12.09.2015 roku minął rok od dnia gdy
odeszła nasza przyjaciółka

lek. med. Monika Trela-Kulig. 

Monika przez ponad 25 lat pracowała jako pediatra w Szpitalu Po-
wiatowym, a następnie w Poradni Lekarza Rodzinnego w Mielcu. 
Była wspaniałym, empatycznym lekarzem. Pacjentom dawała całą 
siebie.

Trudno uwierzyć, że  nie ma Jej wśród nas już tak długo. Trudno, 
mimo	tego	czasu	wykasować	Jej	numer	w	telefonie;	trudno	uwie-
rzyć, że nigdy już nie zadzwoni. 
Monika przez kilka lat zmagała się z chorobą przechodząc kolejne 
etapy jej leczenia z wielką pokorą i spokojem.
 Po zakończeniu jednego z etapów leczenia nie mogła  doczekać  
się powrotu do pracy, do swoich pacjentów i kolegów. Wróciła 
na krótko, była podekscytowana pracą jakby dopiero co zaczynała 
zawodową przygodę.

Nigdy nie dopuszczałam myśli o Jej śmierci, bo Ona przy okazji 
każdego spotkania wlewała we mnie kolejną dawkę optymizmu i 
nadziei. Mimo cierpienia i bólu zawsze uśmiechnięta, piękna, spo-
kojna , pogodzona z tym , co zaplanował dla Niej Bóg.
Odchodząc pozostawiła w wielkim żalu nas przyjaciół, znajomych, 
ale przede wszystkim ukochanego męża i czworo cudownych 
dzieci.
Moniko!
Nigdy nie umrzesz w naszej pamięci …

Bożena  Aleksandrowicz

Wspomnienie o Śp. Bogusławie Kusiu
Lekarzu Chorób Wewnętrznych 

Szanowne Koleżanki i Koledzy 

Pragniemy podzielić się wspomnieniem o nieodżałowanej pamię-
ci naszym koledze, przyjacielu Bogusławie, człowieku niezwykle 
skromnym, uczciwym, zwykłym i niezwykłym zarazem.
Bogusław Kuś - dla najbliższych Bogdan, Boguś - urodził się 10 
lipca 1944 roku w Zawoi w wielodzietnej góralskiej rodzinie, jako 
najmłodszy z rodzeństwa. Otrzymał w niej staranne wychowanie, 
które miało wielki wpływ na jego całe życie. Mówiliśmy o Nim – 
„twardy góral”. Szkołę podstawową ukończył w Zawoi, średnią w 
Krakowie.

Bogdana poznaliśmy na pierwszym roku studiów medycznych 
w Szczecinie w Pomorskiej Akademii Medycznej. Nasza przyjaźń 
trwała od początku sześcioletnich studiów (w latach 1963 – 1969), 
aż po ostatnie dni życia. 

Na studiach poznał Zofię Szostak – przyszłą żonę – obecnie leka-
rza chorób wewnętrznych. Bogdan, Zofia, ja (Elżbieta) i mój mąż 
Jerzy stanowiliśmy nierozłączną czwórkę. Chodziliśmy razem na 
zajęcia studenckie, randki, zabawy, do teatru, kina etc. 
Boguś był bardzo towarzyski, koleżeński, pełen humoru, umiał 
rozbawić towarzystwo opowiadaniem dowcipów, wesołością, był 
tzw. „duszą towarzystwa”, pięknie śpiewał. 

Po ukończeniu studiów przyjechał do Rzeszowa i tu się ożenił z 
Zofią Szostak. Przeżyli szczęśliwie w małżeństwie 45 lat. Praco-
wał jako internista, szczerze oddany swoim pacjentom, piastując 
jednocześnie stanowisko kierownika Przychodni Budowlanych – 
obecnie ZOZ przy ul. Hoffmanowej w Rzeszowie. Służył ludziom 
przez wiele lat, około 43, niemal bez przerwy. Trzy lata przed śmier-
cią przerwał pracę – obłożnie chory. Pomimo rozlicznych, bardzo 
ciężkich schorzeń, doznawanych przez wiele lat, był cierpliwy i 
dzielny, znosił je ze stoickim spokojem, bez słowa skargi. 
W 2012 roku, podczas podróży do Szczecina na pogrzeb siostry, 
doznał nagłego zatrzymania krążenia, w wyniku którego doszło 
do długotrwałego niedokrwienia mózgu z następowym rozwo-
jem ciężkich powikłań (zawał serca, udar mózgu, sepsa bakteryj-
na), które przeżył. Po wybudzeniu ze śpiączki mózgowej i długo-
trwałym pobycie w Klinice w Szczecinie na Pomorzanach, został 
przewieziony karetką Pogotowia Ratunkowego do Rzeszowa. Po 
pobycie na oddziałach: Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Chorób 

Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala przy ul. Lwowskiej w Rze-
szowie, następne 2,5 roku spędził na wózku inwalidzkim, w domu. 
Otoczony był troskliwą opieką żony, syna Pawła i córki Magdaleny 
oraz licznych pracowników służby zdrowia (lekarzy, pielęgniarek 
i masażystów), a także księży i sióstr zakonnych. Chwała Im za to!
Ten wspaniały człowiek, bez reszty zaangażowany zawodowo, 
kochający mąż, troskliwy ojciec, który dobrze spełnił swoje obo-
wiązki: wychował syna inżyniera, córkę, która ukończyła prawo, 
zakochany we wnukach dziadek (czworo wnucząt), niezwykle 
pracowity, życzliwy ludziom i czynny zawodowo do 2012 roku, 
odszedł do Pana, w domu, cicho, spokojnie - tak jak żył, otoczony 
najbliższą rodziną i przyjaciółmi, w 70 roku życia, w dniu 26 marca 
2015 roku. 

Pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci. 
Elżbieta i Jerzy Szymborscy



28 Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej

Centrum Medyczne MEDYKzatrudni:

•	 Lekarza Kardiologa
•	 Lekarza Laryngologa
•	 Lekarza Okulistę (na godziny do 

Poradni Medycyny Pracy)
•	 Lekarza Dermatologa (do pracy w 

poradni i/lub gabinecie medycyny 
estetycznej)

Kontakt:
dszczygielska@medyk.rzeszow.pl
Tel. 533 345 813

Ogłoszenia, komunikaty

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie zatrudni na Oddziale Hema-
tologii Onkologicznej lekarzy specjalistów lub zainteresowanych 
specjalizacją w dziedzinie:
- hematologii
- transplantologii
- chorób wewnętrznych
Kontakt – 508-557-941

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

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rze-
szowie zatrudni 2 lekarzy anestezjologów w Klinice Intensywnej 
Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć w godzinach: 
od 7.00 do 14.35, oraz w systemie dyżurowym
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Zastępcą Dy-
rektora ds. Administracyjno-Pracowniczych telefon: 178664710

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

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rze-
szowie ul. Lwowska 60 zatrudni lekarza anestezjologa udzielają-
cego świadczeń zdrowotnych w zakresie kardioanestezjologii , w 
godz. 7.00 – 14.35 oraz w systemie dyżurowym.  

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Z-cą Dyrekto-
ra ds. Administracyjno-Pracowniczych tel. (17) 86 64 710

***********************************************************************
Szkoła Narciarska Marketour zaprasza na wyjazdy narciarskie: dla 
dzieci i młodzieży -  13-20.02.2016 Krompachy-Słowacja  oraz dla 
rodzin – 11-20.03.2016 Maso Corto-Włochy 
Szczególy na marketour.pl

***********************************************************************
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie zatrudni na Oddziale Hema-
tologii Onkologicznej lekarzy specjalistów lub zainteresowanych 
specjalizacją  w dziedzinach
-hematologii, 
-transplantologii, 
-chorób wewnętrznych.
Kontakt – 508557941.”

***********************************************************************
NZOZ zatrudni lekarza GINEKOLOGA, również w trakcie specjali-
zacji. Tel. 603-657-522

***********************************************************************
Nawiążę współpracę z lekarzem ginekologiem i lekarzem chirur-
giem. Do wykonywania drobnych zabiegów laserowych. Szkole-
nie specjalistyczne zapewnimy w ramach współpracy.
Kontakt: biuro@laserrzeszow.pl 603 859 119

***********************************************************************
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie zatrudni na Oddziale Hema-
tologii Onkologicznej lekarzy specjalistów lub zainteresowanych 
specjalizacją w dziedzinie:
- hematologii
- transplantologii
- chorób wewnętrznych
Kontakt – 508-557-941

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

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 specjali-
zacji z medycyny rodzinnej do placówek medycznych 
ZOZ Nr 2  w Rzeszowie działających na terenie powia-
tu rzeszowskiego w szczególności do: Hyżnego, Bogu-
chwały, Lubeni, Łubna, Łąki i Tyczyna.

2. LEKARZY MEDYCYNY ze specjalnością choroby we-
wnętrzne , w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrz-
nych  lub medycyny rodzinnej lub geriatrii DO ZA-
KŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ do  Błażowej i 
Dynowa.

3. LEKARZY PEDIATRÓW do Dynowa, Błażowej, Świlczy, 
Boguchwały i  Hyżnego.

4. LEKARZY ze specjalizacją z zakresu: CHIRURGIA OGÓL-
NA I CHIRURGIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA do Dy-
nowa i Sokołowa Mp.

5. Lekarzy chcących odbywać szkolenie  specjalizacyjne 
z zakresu medycyny rodzinnej w ramach rezydentury.  
Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych przy ZOZ Nr 
2 w Rzeszowie dysponuje obecnie 10 miejscami szko-
leniowymi, w których można odbywać szkolenie pod 
kierunkiem doświadczonych i wykwalifikowanych le-
karzy rodzinnych.

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


