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Od redakcji

Na jednym z zebrań Zarządu Unii Polskich Pisarzy Le-
karzy w Łodzi, bodajże w marcu 2013 roku, została podjęta 
decyzja o upamiętnieniu naszych zmarłych kolegów. Zbliża-
ła się bowiem trzydziesta rocznica powstania Unii Polskich 
Pisarzy Lekarzy, utworzonej przez przekształcenie istnieją-
cej od roku 1967 Unii Polskich Pisarzy Medyków. Redakcję 
książki powierzono niżej podpisanemu.

Rozpoczęto zbieranie materiałów. Na apel prezesa Unii, prof. 
Marka Pawlikowskiego, ponawiany kilkakrotnie z uwagi na mały 
początkowo odzew, odpowiedziało do grudnia 2014 roku kilka 
osób. Oprócz niego i redaktora książki wspomnienia nadesłali: Bo-
żena Klejny, Aldona Kraus, Kazimiera Lissy-Kalafarska, Barbara 
Szeffer-Marcinkowska, Lidia Ziurkowska-Michalewska, Jerzy An-
drzejczak, Waldemar Hładki, Zbigniew Kostrzewa, Ryszard Żaba.

Redakcja dysponowała również materiałami wcześniej pu-
blikowanymi – autorstwa Zbigniewa Domosławskiego, Kata-
rzyny Hanisz, Zbigniewa Kledeckiego, Ewy Opolskiej-Stan-
kiewicz, Krzysztofa Płocińskiego. Na moją prośbę życiorys 
zmarłego męża, dr. Jerzego Kurkowskiego nadesłała żona 
Małgorzata. Zdjęcie dr. Aleksandra Braude udostępnił Adam 
Borowiak, prezes Stowarzyszenia „Asnykowców” z Kalisza, 
a prof. Antoniego Patryna Adam Kluska ze Strzyżowa. Wie-
le materiałów uzyskałem od dr Barbary Szeffer-Marcinkow-
skiej, która ponadto pomagała mi w zaprojektowaniu okładki.

Przez cały styczeń br. trwało uzupełnianie dokumentacji fak-
tograficznej. Ostatecznie w książce znalazły się wspomnienia 
o dwudziestu siedmiu pisarzach należących do Unii Polskich 
Pisarzy Lekarzy, wcześniej do Unii Polskich Pisarzy Medyków. 
Stanowi to zaledwie połowę całkowitej liczby naszych zmarłych 
kolegów. Nazwiska pozostałych członków UPPM/UPPL, któ-
rzy odeszli na wieczny dyżur, zostały podane na końcu książki. 
Wyrażam nadzieję, że wspomnienia o nich ukażą się w kolejnej 
publikacji. A że warto podjąć taki trud, jestem o tym przekonany.

Zagnańsk 3 lutego 2015 Maciej A. Zarębski
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Urodził się 2 stycznia 1933 roku we 
Włodzimierzu na Wołyniu. Do szkoły 
podstawowej i liceum uczęszczał w Ło-
wiczu. Tytuł magistra farmacji uzyskał 
w 1956 roku po ukończeniu studiów na 
Akademii Medycznej w Warszawie. Pra-
cę w aptece rozpoczął w Grajewie, ale 
wkrótce, już w 1957 roku przeniósł się 
do Łowicza, gdzie jako kierownik apteki 
pracował do końca. Tu założył rodzinę – 
żona Teresa – lek. chirurg; córka Halszka – lek. stomatolog.

Staszek był poetą i prozaikiem, choć w jego dorobku twór-
czym poezja stanowiła główny nurt zainteresowania. 

Debiutował na łamach prasy w 1973 roku, publikował m.in. 
w Służbie Zdrowia, Odgłosach, na antenie Polskiego Radia, a tak-
że w almanachach Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, której był człon-
kiem niemal od samego początku jej powstania. Był laureatem wie-
lu Konkursów Literackich. Jego debiutem książkowym był tomik 
poezji Oswajanie niepokoju wydany w Wydawnictwie Łódzkim 
w 1983 roku. Okruchy – to krótki, wybrany z tego tomiku wiersz. 
Wiem, że to jeden z jego kilku szczególnie ulubionych:

Z oczami smutnymi od tysiącleci
połóżmy głowy na licheniów miękkość
pozwólmy jaskółkom płynąć
i trawie rosnąć
Zbierzmy okruchy Kamiennych Tablic
po pierwsze po dziesiąte
nie zabijaj miłości
Ze Staszkiem przyjaźniliśmy się przez wiele lat – był ser-

deczny i uczynny, miał wiele planów, pracował nad kolejnym 
zbiorem wierszy.

Odszedł nagle, w pełni sił twórczych i zawodowych – rano, 
przed wyjściem do pracy, zawiązywał sobie sznurowadło 
u buta – upadł i to był już koniec – sekundowa śmierć. Na 

Stanisław Boguszewski *
Farmaceuta, poeta, prozaik
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płycie nagrobnej jest wyryty jego poetycki tekst – może warto 
go tutaj przytoczyć, żeby choć przez chwilę zadumać się nad 
nieuchronnością przemijania:

I już nie będę drogą
Ani doliną
Ani ręką
Lecz migocącą zadrą 
W pochyleniu świata.
Proszę wybaczyć, że i ja dołączę w tym miejscu swój wiersz z to-

miku Ślady rozmów, dedykowany Staszkowi pt. Epitafium:
 Napisałeś
  w drodze do raju
 że nie możesz istnieć 
  bez drugiego człowieka
 i odszedłeś
 w stronę niezapisanej kartki.
 Nic więcej nie chciałeś szukać
 jak tylko swojej ziemi
  nad urwiskiem
 wsłuchując się 
 we własne tętno
 niby dobre miarowe
 siedemdziesiąt uderzeń 
  na minutę.
 I zamigotała klepsydra
 i nie zdążyłeś załatwić
 wszystkich spraw.
 Dopiszesz je
 na drugiej stronie
  niezapisanej kartki
 wierszem narodzonym 
 grudą ziemi
 i wiatrem
 zatrzymanym w drzewach
  łowickiego cmentarza.

 Zbigniew Kostrzewa
* żył w latach 1933-1986
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Urodził się 15 czerwca 1930 r. 
w Mchowie koło Przasnysza, w rodzi-
nie ziemiańskiej herbu Junosza. Podczas 
okupacji łącznik AK. W latach szkolnych 
należał do ZHP, podczas studiów do ZSP. 
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego 
w Przasnyszu (1951), Szkoły Felczer-
skiej w Bydgoszczy (1953) oraz Akade-
mii Medycznej w Gdańsku (1957). Po 
studiach podjął pracę w szpitalu w Su-
szu w województwie olsztyńskim, gdzie w latach 1962-67 
pełnił funkcję dyrektora. Podczas pracy w Suszu udzielał się 
w działalności społecznej pełniąc m.in. funkcję radnego miej-
skiego, a potem powiatowego. Organizował życie kulturalne 
miasta inicjując słynne suskie wieczory kulturalne.

W sierpniu 1967 roku, po uzyskaniu specjalizacji II stopnia 
z chorób płucnych, przeniósł się do szpitala w Ciechanowie, 
gdzie został zatrudniony na stanowisku ordynatora oddziału 
pulmonologicznego. W kolejnych latach współtworzył wo-
jewódzki szpital zespolony. Nadal działał na rzecz małych 
ojczyzn, był w Ciechanowie radnym miejskim i wojewódz-
kim przewodniczącym komisji zdrowia. W latach 1970-75 
pełnił funkcję prezesa TWP oraz przewodniczącego struktur 
miejskich SD (1971-75), a w następnie (1975-80) wojewódz-
kich. Założyciel i prezes Oddziału Wojewódzkiego Polskie-
go Towarzystwa Przeciwtytoniowego w roku 1976 (w latach 
1978-91 członek Zarządu Głównego). Od roku 1978 członek 
Zarządu Głównego Społecznego Komitetu do walki z Gruź-
licą i Chorobami Płuc. Nieprzerwanie udzielał się w życiu 
publicznym swego miasta. W roku 1978 jest fundatorem 
postumentu legendarnego Ciechana, wg projektu Marka Za-
lewskiego w parku miejskim, przewodniczącym komitetu bu-
dowy pomnika Walki-Męczeństwa-Zwycięstwa, wieloletnim 
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego 

Alfred Henryk Borkowski
Lekarz, pisarz, działacz społeczny, regionalista
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Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce. W roku 1991 startuje 
do Sejmu, niestety bez powodzenia.

Równolegle z pracą zawodową i społeczną realizował 
swoją ujawnioną jeszcze podczas studiów pasję literacką, 
poetycko-prozatorską. W roku 1972 powołał w Ciechanowie 
Klub Pracy Twórczej i był jego prezesem do połowy 1986 
roku. Od roku 1990 należał do Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. 
W 1997 roku zorganizował oddział Związku Literatów Pol-
skich, pełniąc w nim do roku 2001 funkcję prezesa. W roku 
2009 był jednym z członków założycieli Związku Literatów 
na Mazowszu, gdzie pełnił funkcję szefa Komisji Rewizyjnej. 
Na przestrzeni 35 lat; od roku 1976, w którym debiutował 
zbiorkiem poetyckim Wiersze wybrane, do roku 2011, w któ-
rym ukazała się cz. IV jego Przasnyskich portretów; wydał 
ponad 30 książek prozatorskich oraz 17 tomików poetyckich. 
W prozie – w opowiadaniach i reportażach utrwalał polskość 
oraz regionalną historię, ocalając od zapomnienia legendy 
i miejscowe podania; w wierszach opiewał piękno swej małej 
ojczyzny, uroki przyrody, znaczenie uczucia, wiary oraz siłę 
związków rodzinnych. 

Oto tytuły niektórych tomików poezji oraz książek pro-
zatorskich: Wiersze wybrane, Obłok ciechanowski, Przy 
szpitalnym łóżku, Swojemu miastu i swojej ziemi, utworów 
literackich, m.in. Klechdy ciechanowskie, Diabelski tygiel, 
Zjawy mazowieckie, Opin i Bogna, Legenda o Łydynce, hi-
storycznych i biograficznych, m.in.: Dr Karol Szwanke, Żydzi 
ciechanowscy, Saga mchowska, Miłość ich dwojga, cztery 
części Przasnyskich portretów (dla autora tych wspomnień 
ważna jest szczególnie pierwsza, w którym zawarte są syl-
wetki: Adama Bienia, mieszkańca Przasnysza w latach 1954-
74, ministra w Rządzie Londyńskim na kraj, w latach 90-tych 
ubiegłego wieku prezesa honorowego STK oraz Kazimierza 
Grabowskiego (prywatnie mojego teścia), który pełnił funk-
cję dyrektora gimnazjum, w czasach gdy Alfred je kończył. 
Trzeba dodać, iż Alfred Borkowski był autorem licznych ar-
tykułów publicystycznych publikowanych w prasie lokalnej 
i centralnej. Promował jak tylko mógł swoją małą ciechanow-
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ską ojczyznę. Za tę działalność otrzymał w roku 1995 presti-
żowe wyróżnienie, Polcul Foundation, Niezależnej Fundacji 
Popierania Kultury Polskiej, mającej swą siedzibę w Austra-
lii. Alfred potrafił z powodzeniem łączyć pracę zawodową 
z działalnością na rzecz regionu i ze swoją literacką pasją.

O tym, jakim cieszył się powodzeniem i sympatią społe-
czeństwa mogłem się naocznie przekonać podczas obchodów 
70-lecia jego urodzin, które władze Ciechanowa zorgani-
zowały mu w połowie czerwca 2000 roku. Odbyły się one 
w miejscowym Centrum Kultury i Sztuki. Byłem częścią 
biorącej udział w jubileuszu delegacji UPPL z dr Jolantą Za-
rębą-Wronkowską (z mężem), dr Aldoną Kraus i dr Majką 
Żywicką. Była to bardzo podniosła uroczystość, podczas 
której jubilat w asyście żony Grażyny i rodziny przyjmował 
gratulacje i życzenia od licznie zgromadzonej widowni. Parę 
miesięcy wcześniej spotkaliśmy się z Alfredem w Przasny-
szu podczas wieczoru poświęconego Adamowi Bieniowi, 
który miałem przyjemność w miejscowym Muzeum prowa-
dzić. Mogłem obserwować z jaką uwagą był wysłuchiwany 
podczas zabierania głosu w dyskusji. 1 czerwca rok póź-
niej spotkaliśmy się na sympozjum unijnym w Nagłowicach 
zorganizowanym przez nieodżałowanego Jurka Kurkowskie-
go, dzieląc pokój niemal prycza w pryczę. Przekonałem się 
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wtedy jaką bogatą wiedzę historyczną dr Borkowski posiada 
i jeszcze większą znajomość literatury regionalnej. A przy 
tym, jaki jest otwarty w kontaktach koleżeńskich.

Jestem wdzięczny losowi, że mogłem go gościć u siebie 
w Staszowie w maju 2002 roku na III Ogólnopolskich Tar-
gach Wydawnictw Regionalnych. Wziął wówczas udział 
w dyskusji na temat literatury małych ojczyzn oraz sytu-
acji w kraju. Powiedział wtedy m.in. (…) Do dzisiejszej, 
wspaniałej i twórczej dyskusji, która omawia rozwój pol-
skiej kultury, zwłaszcza tej dzielnicowej, pragnę dolać łyż-
kę dziegciu. Polskie społeczeństwo starzeje się w zastra-
szający sposób. Do mitów należy stwierdzenie, że Polaków 
jest 40 milionów i że w swoim bycie naród polski nie jest 
zagrożony. Nie było w całym 1000-leciu istnienia Państwa 
Polskiego takiego załamania demograficznego, jak obec-
nie. Od pewnego czasu z Polską zaczęto walczyć, ośmie-
szać ją i wyszydzać...

Młodzież kieruje się własnymi, nieuporządkowanymi prawa-
mi, ignoruje tradycję, zatraca polskie zwyczaje i obyczajowość. 
Przykład z wprowadzaniem do naszych tradycji obcych kultu-
rowo obyczajów (Walentynki!). Rodzice nie chcą mieć wpływu, 
a nauczyciele nie mają wpływu na zachowanie młodzieży, która 
jest rubaszna, wrzaskliwa i wulgarna, często wstępuje na dro-
gę przestępczą. Młodzież nasza jest chora. Alkoholizm i niko-
tynizm objął niektóre szkoły w 90% – a to jest choroba ciała 
i duszy. Przeprowadzona ankieta wśród młodzieży w różnych 
szkołach w kraju podaje, że młodzi ludzie pragną opuścić oj-
czyznę, bo nie ma pracy, bo bezrobocie, bo zamyka się zakłady 
pracy. Młodzież uważa, że każda ekipa rządząca, i ta z prawa, 
i ta z lewa nie dba o swoich obywateli. Ja tylko rzuciłem garść 
oczywistych faktów. To prawda, że bolesnych, ale wśród nich 
wypadło nam żyć i z nimi się zmierzyć. Trzeba rozpalić umy-
sły nad ratowaniem ojczyzny, bo jest źle. Mówię to dlatego, że 
jeżeli tego nie zrobimy, to wówczas nie będziemy mieć komu 
przekazać całego naszego dorobku kulturowego.

W tym mądrych słowach pobrzmiewał nie tylko pesy-
mizm ich autora, ale i także jego wielka troska o przyszłość 
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naszej ojczyzny. Taka postawa cechuje osoby o wyjątkowej 
wrażliwości i niezwykłej osobowości. Takim człowiekiem 
był Alfred Borkowski. W kolejnych latach spotykałem się 
z Alfredem dwukrotnie. Był obecny na moich wieczorach 
autorskich, które pomagał mi zresztą zorganizować w jego 
rodzinnym mieście: w lipcu 2002 oraz 2005 roku. Bardzo ce-
niłem sobie jego obecność na tych imprezach. Potem utrzy-
mywaliśmy jedynie kontakt listowy. Planowałem zorgani-
zować z nim spotkanie w utworzonym przeze mnie w roku 
2009 Klubie Artystyczno-Literackim Lekarzy Świętokrzy-
skich w Kielcach. Niestety do spotkania nie doszło z powodu 
pogarszającego się jego zdrowia. O jego odejściu (zmarł 12 
lutego 2012 roku w następstwie niewydolności nerek) dowie-
działem się z Internetu. Wielka szkoda, odszedł z pewnością 
przedwcześnie; mógł jeszcze tyle dokonać… Był na pewno 
człowiekiem spełnionym. I jako lekarz niosący pomoc cho-
rym, jako zasłużony społecznik, popularny i wzięty pisarz 
oraz jako ojciec rodziny. 

 Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Obok Polcul Fo-
undation (o czym pisałem wcześniej) zdobył także tytuł Pisa-
rza Roku 1983 w plebiscycie organizowanym przez redakcję 
Warmii i Mazur. W roku 1993 obdarzono go tytułem Ciecha-
nowianina Roku. W roku 2009 odznaczony Medalem Stani-
sława Ostoja-Kotkowskiego. 27 czerwca 2010 roku podczas 
obchodów jubileuszu 80-lecia odznaczony medalem „Pro 
Masovia. Był także laureatem wielu konkursów poetyckich. 
Posiadał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz licz-
ne odznaki resortowe i regionalne. 

 W jego ostatniej ziemskiej drodze uczestniczyły setki 
mieszkańców Ciechanowa, miasta któremu był wierny do 
końca swoich dni, którego historię współtworzył i którego 
uroki zachwalał w swoich działach prozatorskich i opiewał 
w wierszach. 

Maciej Andrzej Zarębski 
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Urodził się 2 czerwca 1915 roku 
w Mińsku, ale jego rodzinnym miastem 
był Kalisz. Po zburzeniu i spaleniu mia-
sta przez Niemców w pierwszych dniach 
wojny 1914 r. jego rodzice zmuszeni byli 
opuścić dom, przejściowo zatrzymali się 
na krótki czas w Mińsku, gdzie się uro-
dził, następnie zamieszkali w Moskwie. 
Tam, w Srebrnym Borze pod Moskwą, 
zmarł mu w roku 1917 ojciec (tam został 
pochowany) a on wraz z matką i siostrą powrócili w roku 1920 
do Kalisza. W mieście tym spędził lata dzieciństwa i młodo-
ści, tam w roku 1932 r. ukończył z wyróżnieniem Gimnazjum 
im. A.Asnyka (podczas nauki w gimnazjum publikował swoje 
wiersze w szkolnym miesięczniku Sztubak). Potem dostał się 
na Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego uzyskując 
pierwsze miejsce na kilkuset kandydatów (egzamin był opar-
ty na testach inteligencji i konkursie świadectw maturalnych). 
Do roku 1935 studiował na Uniwersytecie Poznańskim, a na-
stępnie w latach 1935-39 na Uniwersytecie Józefa Piłsudskie-
go w Warszawie, gdzie 10 lutego 1939 roku otrzymał dyplom 
lekarza. Staż lekarski w szpitalu im. Księcia Przemysława 
w Kaliszu przerwał wybuch wojny.

Ewakuowany wraz z personelem szpitala dotarł do Łodzi, 
następnie, uchodząc przed ofensywą niemiecką, ruszył pie-
szo w kierunku Warszawy. W Czersku zatrzymali go Niemcy. 
Po kilku tygodniach pobytu w prowizorycznym szpitalu dla 
jeńców polskich w Grójcu został przewieziony do Radomia, 
gdzie pracował w miejscowym szpitalu zakaźnym. W listo-
padzie 1939 roku wraz z kolegą wyjechał konnym wozem 
na wschód, przekraczając nielegalnie linię demarkacyjną do 
ZSRR, dotarł do Równego, gdzie odnalazł matkę i siostrę. Po 
kilku dniach pracy w szpitalu w Równem został przeniesiony 

Aleksander Braude
Lekarz, uczestnik szlaku bojowego

od Lenino do Berlina, poeta, prozaik
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do Korca. W styczniu 1940 roku wraz z grupą „uchodźców 
z Polski” wywieziono go do Kraju Krasnodarskiego, gdzie 
pracował jako lekarz w często zmienianych miejscowościach. 
W sierpniu 1942 roku po zajęciu Kraju Krasnodarskiego przez 
Niemców przeżył tragedię osobistą. Przebywające z nim mat-
ka i siostra zostały bestialsko zamordowane. On sam dostał 
się do oddziału Armii Czerwonej, który, znalazłszy się na 
tyłach wroga, utracił łączność z dowództwem frontu, samo-
wolnie przechodząc do partyzantki. Miał dużo szczęścia, kie-
dy jego dowódców rozstrzelano. Jego, rannego, skierowano 
do zapasowego pułku oficerów w Tbilisi. Potem za Uralem 
w miejscowości Andrejewka nad Buzułukiem pracował jako 
lekarz szpitala i inspektor sanitarny rejonu. W maju 1943 roku 
został wcielony do formującej się w obozie w Siedlcach nad 
Oką pierwszej dywizji LWP. Służbę wojskową pełnił jako 
lekarz w pierwszym samodzielnym. batalionie medyczno-sa-
nitarnym I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Wraz 
z wojskim przeszedł cały szlak bojowy dywizji, biorąc udział 
m.in. w bitwie pod Lenino, aż do Berlina.

Po wojnie służył w wojsku na różnych stanowiskach od 
lekarza pułku lotniczego, epidemiologa okręgu wojskowe-
go, asystenta w oddziale chorób wewnętrznych Wojskowego 
Szpitala Okręgowego do szefa wydziału lecznictwa i pro-
filaktyki okręgu wojskowego. Od roku 1949 mieszkał we 
Wrocławiu; w mieście tym przebywał do końca życia, tj. do 
5 lipca 1998 roku. W międzyczasie, w roku 1968 uzyskał spe-
cjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych. W tym samym 
roku w stopniu pułkownika został przeniesiony na emeryturę.

Przez cały czas służby wojskowej, a także po przejściu na 
emeryturę wojskową, pracował w różnym wymiarze godzin 
w przychodniach cywilnej służby zdrowia, ostatnio w orzecz-
nictwie w wojskowej komisji lekarskiej oraz dla potrzeb ZUS-u 
i komisji odwoławczej, jako pełnomocnik Związku Inwali-
dów Wojennych.

Rozpoczętą jeszcze w czasie nauki szkolnej twórczość li-
teracką kontynuował pisząc dorywczo wiersze i artykuły dla 
prasy. Swoje reportaże i utwory poetyckie publikował przed 
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rokiem 1939, głównie w Gazecie Kaliskiej, zaś w latach po-
wojennych w tygodniku Ziemia Kaliska. W październiku 
1978 roku otrzymał nagrodę pieniężną w konkursie literac-
kim zorganizowanym przez Polskie Radio wspólnie ze Ślą-
skim Okręgiem Wojskowym za cykl opowiadań Akta Spra-
wy. Dwa z nich były emitowane w rozgłośni wrocławskiej. 
W roku 1990 opublikował w Krajowej Agencji Wydawniczej 
we Wrocławiu opowieść autobiograficzną Nigdy dość się nie 
umiera, w której raz jeszcze powrócił do Kalisza, miasta mło-
dości. 

Obok literatury pasjonował się filatelistyką oraz dziejami 
Kalisza. Za zasługi wojskowe, pracę zawodową otrzymał 
wiele odznaczeń. Posiadał m.in. Krzyż za udział w bitwie pod 
Lenino, medal za zdobycie Berlina oraz Krzyż Kawalerski 
OOP oraz Odznakę za wzorową pracę w służbie zdrowia.

Opracowanie redakcyjne
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Urodził się 21 stycznia 1923 roku 
w Lądku Zdroju. W latach 1948-53 stu-
diował na Uniwersytecie Medycznym 
w Łodzi. Po uzyskaniu dyplomu postano-
wił specjalizować się we ftyzjatrii. Podjął 
wówczas pracę w Specjalistycznym Szpi-
talu Przeciwgruźliczym w Cieszynie, a na-
stępnie w Państwowym Zespole Sanato-
riów Przeciwgruźliczych w Sokołowsku. 
Od listopada 1957 roku, aż do przejścia na 
emeryturę, pełnił obowiązki ordynatora Oddziału Płucnego 
w szpitalu w Koninie (w międzyczasie uzyskał specjalizację 
II stopnia z ftyzjatrii oraz w roku 1979 stopień doktora nauk 
medycznych). Zorganizował w Koninie Społeczny Komitet 
Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc. Po roku 1990, już jako 
emeryt, pracował w prywatnym gabinecie. 

Zmarł 25 grudnia 2013 roku w Koninie po długiej choro-
bie. Tamże jest pochowany na miejscowym cmentarzu.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, odznakami Zasłużony dla Miasta Konina i dla 
Województwa Wielkopolskiego, medalem 40-lecia PRL, Zło-
tym Medalem za zasługi dla obronności kraju, a w roku 2006 
uhonorowany także Statuetką Benedykta.

Jego pasją była poezja. Wydał dwa tomy wierszy, pisanych 
w różnych okresach życia, począwszy od 1940 roku. Oprócz 
twórczości poetyckiej zajmował się tłumaczeniem utworów 
wielkich romantyków niemieckich: Heinego, Goethego, Schil-
lera. Od 1994 roku pisał swą poetycką wersję wszystkich Ksiąg 
Starego Testamentu. Poematy oparte na tekstach biblijnych zo-
stały opublikowane w XI Zeszycie UPPL w roku 1999. Jego 
twórczość poetycka oraz tłumaczenia zostały wysoko ocenione 
przez krytyków literackich i autorytety Kościoła. Otrzymał za 
nią prestiżową Nagrodę Milowego Słupa. 

Opracowanie redakcyjne

Fabian Frankiewicz
Lekarz, prozaik, tłumacz, biblista
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Urodziła się 24 lipca 1930 roku 
w Aleksandrowie na Polesiu, później 
mieszkała w Przegalinach, do gimna-
zjum chodziła w Komarówce. Kocha-
ła te strony, wielokrotnie tam wracała 
w swoich sentymentalnych podróżach. 
Po wojnie zdała maturę w Lublinie, 
później rozpoczęła studia na lubelskiej 
Akademii Medycznej, którą ukończy-
ła w 1954 r. W latach 1954-1956 pra-
cowała w Instytucie Pediatrii w Lublinie, w klinice prof. 
Klepackiego. Praca ta przynosiła wiele satysfakcji, ale dla 
niej było to za mało. Pełna temperamentu, wigoru i zapału 
zdecydowała się na wyjazd do pracy w Lubartowie. Od 
1957 roku zaczęła tworzyć od podstaw lubartowską pedia-
trię. Zawsze pogodna, zadowolona, pełna energii zarażała 
nią innych. W roku 1980 zdecydowała się na wyjazd na 
kontrakt do pracy w Maroku w miejscowości Safi. Na sta-
nowisku ordynatora oddziału dziecięcego pracowała tam 
przez kilka lat, ciesząc się doskonałą opinią jako lekarka 
i świetny organizator.

W 1987 roku powróciła do Lubartowa, ponownie obejmu-
jąc ordynaturę oddziału dziecięcego. W trakcie jej pobytu za 
granicą przeżyła osobistą tragedię. Odeszli na zawsze syn An-
drzej, mąż Krzysztof, aż wreszcie ukochana Mama. W 1994 
roku przeszła na emeryturę walcząc już od kilku lat z choro-
bą. Nie poddała się jednak. Nadal pracowała w prywatnym 
gabinecie, poświęcając się swojej kolejnej pasji – pisaniu. 
Uprawiała zarówno prozę jak i poezję. Wydała dwie książ-
ki biograficzne: Pod wiatr (1994), Moje Maroko (1997) oraz 
tomik wierszy poświęconych rodzinie. Od 1999 roku była 
członkiem Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Inicjowała wie-
czory literackie. Jesienią 2001 zorganizowała w Lubartowie 
udane sympozjum UPPL.

Irena Głowacka
Lekarz, prozaik, poeta
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W ostatnich latach, walcząc nieustannie z chorobą, często 
podróżowała do Francji, do córki Ewy i wnucząt. Tam na-
bierała sił do dalszego życia. Wracała zawsze do ukochanego 
Lubartowa wyczekując latem rewizyty swojej „francuskiej” 
rodziny.

Zmarła 4 lutego 2004 roku. W ostatniej drodze żegnały ją 
tłumy mieszkańców Lubartowa. Jak napisała w tekście opu-
blikowanym w lubelskim Medicusie, Ewa Opolska-Stankie-
wicz. Nie umarłaś całkiem Irenko! Żyjesz w pamięci swoich 
bliskich, przyjaciół, pacjentów, ich rodzin, swoich uczniów 
i wychowanków, do których i ja się zaliczam. Odeszłaś na 
wieczny dyżur i stamtąd patrzysz na to, co robimy, tak jak 
kiedyś.

Opracowanie redakcyjne
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Janina Junosza-Gzowska urodziła się 
4 kwietnia 1925 r. w Sosnowcu. Ojciec 
Janiny był synem rodowitego Niemca, 
Rudolfa Wahla i wykształconej w Wiedniu 
śpiewaczki Antoniny Jaworskiej. Ojciec 
pracował jako księgowy w jednej z kopalń 
w Sosnowcu. Matka, Apolonia z Piątkow-
skich, była córką fabrykanta kotłów mie-
dzianych. Po ukończeniu szkoły średniej 
pracowała na poczcie i tam też poznała 
Rudolfa Wahla Juniora, przyszłego narzeczonego. Rodzice Ja-
niny pobrali się w roku 1923. Zamieszkali na stałe w Sosnowcu. 
Oboje pracowali zawodowo, a ojciec dorabiał do pensji grając 
w ekskluzywnym lokalu rozrywkowym „Adria”. Zdarzało się że 
miał okazję akompaniować wspaniałemu duetowi wokalnemu, 
Wacławowi, bratu swojej matki i... Janowi Kiepurze, który po-
tem zasłynął w świecie niezwykłym talentem wokalnym.

Rodzina Apolonii i Rudolfa Wahlów z dziećmi, 13-letnią 
Niusią (tak nazywano w rodzinie p. Janinę) i 11-letnim Jur-
kiem, w maju 1939 r. przeniosła się do nowej wilii. W opraco-
wanej w 2008 r. Sadze rodzinnej p. Janina pisze: Rozkoszowa-
liśmy się nowym mieszkaniem, własnym pokojem i garażem 
na przyszłe auto. Radość nie trwała długo. We wrześniu 
wybuchła wojna. Losy wojenne zostały również przez p. Ja-
ninę opisane we wspomnianej Sadze... Wysiedlenie, niedo-
statek wszystkiego, troska o przetrwanie. Podkreślić należy, 
że wysiedlenie z nowej wilii, którą tak bardzo się cieszyli, 
było represją władz nazistowskich za odmówienie podpisa-
nia volkslisty. Rodzice p. Janiny byli przywiązani do polsko-
ści i odważyli się zamanifestować swe patriotyczne uczucia 
wobec okupanta. Represje poszły dalej. Ojciec został zde-
gradowany z funkcji księgowego w kopalni do roli górnika 
dołowego, a nieletnia córka musiała pracować jako robotnica 
w jednej z fabryk.

Janina Junosza-Gzowska
Lekarz, poeta
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Po wyzwoleniu dorosła już Niusia stanęła przed wyborem, co 
do własnej przyszłości. Wykazywała duże zdolności malarskie 
i muzyczno-wokalne. Kontrola głosu u p. prof. Janiny Kiepura-
-Osieckiej wykazała dobry 3-oktawowy głos, ciepły i przyjemny 
jego „timbre”. Mogła podjąć studia muzyczne. Wybrała medy-
cynę i to pod wpływem koleżanek z klasy; 13 dziewcząt z klasy 
p. Janiny zdecydowało się zostać lekarkami. Podjęła studia na 
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W cza-
sie studiów poznała kolegę, studenta tej samej uczelni, Sławomi-
ra Junosza-Gzowskiego. Po drugim roku studiów na wydziale 
lekarskim przeniosła się na wydział lekarsko-dentystyczny z za-
mysłem, że w przyszłości będzie kontynuować praktykę stoma-
tologiczną teściowej, p. Ireny Junosza-Gzowskiej.

Ślub Janiny i Sławomira odbył się 26 marca 1951 r. Po stu-
diach młodzi lekarze zamieszkali w Kaliszu. Tutaj przeżyli razem 
ponad sześćdziesiąt lat. Pani doktor Janina Junosza-Gzowska pra-
cowała m.in. w gabinecie dentystycznym Szkoły Podstawowej 
Nr 16, a następnie zakładu „Haft”, prowadząc szeroko zakrojoną 
działalność profilaktyczną i leczniczą wśród pracowników fabryki 
i wśród dzieci, i młodzieży szkolnej. Przez cały, długi okres ak-
tywności zawodowej przyjmowała również pacjentów w swoim 
gabinecie prywatnym. Wychowała trójkę dzieci: syna Tadeusza 
i bliźniaki Elżbietę i Andrzeja. Doczekała narodzin pięciorga wnu-
cząt i sześciorga prawnucząt. O swych dzieciach i wnuczętach 
mówiła zawsze z miłością i dumą, szczególnie chętnie podkreślała 
zdolności artystyczne swojego zięcia, Wiktora Jędrzejaka, uzna-
nego malarza, laureata wielu nagród, artysty o szerokim dorobku 
wystawienniczym i edytorskim w kraju i za granicą.

Zaczęła pisać wiersze w roku 1977, kiedy przeszła na emery-
turę. Zadebiutowała wierszem Miastu, który ukazał się z okazji 
100-lecia istnienia Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Pierw-
szy swój tomik wierszy zatytułowała Szukałam źródła. Po wstą-
pieniu do Unii Polskich Pisarzy Medyków wiersze poetki pu-
blikowano w zeszytach literackich tego stowarzyszenia, a także 
w almanachach łódzkiej grupy lekarzy, w pismach: Południowa 
Wielkopolska, Tygodnik Kulturalny, Służba Zdrowia i  innych cza-
sopismach. Jej dorobek literacki to około 20 tomików poetyckich. 
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Ostatnie wydane zostały w formie zeszytów. Ukazały się w nastę-
pującej kolejności: debiutowała w roku 1985 tomikiem wierszy 
Szukałam źródła. W latach 1995–2011 ukazały się: Pojedynek na 
miłość (1995), Uciszenia (1996), Moja modlitwa (1997), Zamyśle-
nia, Nawet z gasnącą nadzieją (1997), Arka nadziei (1998), Opty-
mizm w łyżce leku (1998), Dziennik niecodzienny (1999), Przechy-
trzyć czas (2000), Biegnij, kochaj i żyj (2001), Z miłością wśród 
was (2003), Myśli, aforyzmy, rady i przestrogi (2003 – 2004), Sy-
tość, nie tylko z łuskanego grochu (2005), Kobieta w marzeniach 
i rozterkach (2006), Moje haiku (2007), Odnajdując Boga (2008), 
Saga rodzinna (2008), Erotyki i inne z okazji 60-lecia małżeństwa 
Janiny i Sławomira (2010), Moja filozofia życia pozbierana na 
przestrzeni lat (2010), Można odejść na zawsze, ale w słowach 
i pamięci być zawsze blisko (2011).

Od początku lat 90. należała do Unii Polskich Pisarzy Leka-
rzy, a od roku 1996 była członkiem Związku Literatów Polskich. 
Mawiała, że pisze wiersze pod hasłem: „Spotykam życie na co 
dzień, tak jak leci, z humorem, uśmiechem, miłością i zgubną 
łzą. Cieszę się, że trafiają „pod strzechy”. Promotorem jej twór-
czości był przez lata szef poznańskiego oddziału Związku Litera-
tów Polskich, znany poeta Nikos Chadzinikolau. Piotr Łuszczy-
kiewicz, znawca współczesnej poezji polskiej, ocenił, że cechą 
charakterystyczną twórczości p. Janiny Junosza-Gzowskiej było 
traktowanie poezji jako czynnika terapeutycznego i autoterapeu-
tycznego. Oswajała za jej pomocą proces przemijania, pokony-
wała zło, cierpienie i ból. Inną cechą jej wierszy był dyskretny, 
ale wciąż zaznaczany chrystianizm.

Poetka była osobą otwartą, uwielbiającą młodzież, często 
uczestniczyła w spotkaniach, zarówno w szkołach średnich, 
jak i na wyższych uczelniach. Ostatnim Jej spotkaniem autor-
skim była wizyta w Kaliskim Klubie „Amazonki”, na którym 
wzbudziła niezwykłe zainteresowanie i podziw. Tam dzie-
liła się swoją wrażliwością na sprawy drugiego człowieka, 
a w szczególności ludzi starszych i niepełnosprawnych.

W czerwcu 2010 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta, 
związanej z obchodami jubileuszu 18 i pół wieków Kalisza, 
odebrała wraz z mężem odznakę „Zasłużony dla Miasta Kali-
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sza”. Zmarła parę miesięcy potem, 15 maja 2011 roku. Została 
pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu. Zmarłą że-
gnały tłumy ludzi – najbliżsi, przyjaciele, pacjenci i znajomi.

Kazimiera Lissy-Kalafarska
PS. Poniżej wiersz autorki poświęcony pamięci dr Gzowskiej 

Żyła osiemdziesiąt sześć lat.
Nikt nie przewidywał Jej śmierci.
Może tylko sama przeczuwała kres.
Zdarzało się, że mówiła: „umrę na tym fotelu”,
na którym przesiadywała każdego dnia
z notatnikiem i długopisem w dłoniach.
W oczach ludzi zawsze młodsza,
piękna pogodą, spokojem, doświadczeniem. 
Omijała ją starość, onieśmielona nie podchodziła 
do istoty będącej płomieniem. 
Nie dotknęła Jej chora, pomarszczona starość. 
Śmierć przyszła niespodzianie.
Otrzymała łaskę spiesznego przejścia zieloną linią 
w krainę wiecznego spoczynku, 
bez bolesnego oczekiwania 
na ostatnim przystanku swojej ziemskiej drogi.
Przyjaciołom pozostawiła uśmiech życzliwy,
błękitne spojrzenie pełne dobroci,
smak sernika podawanego gościnnym gestem,
zwierzenia soczyste matczyną miłością,
praktyczne porady i maksymy życiowe
czerpane ze szczodrości ducha,
myśli zapisane lekką ręką w wielu tomikach poezji.
Pozostawiła słodkie złudzenie, 
że to wszystko tylko dla ciebie.
I pozostawiła łzy:
krople żalu, że odeszła na zawsze,
krople wzruszenia na wspomnienie portretu
stojącego przy urnie z Jej prochami,
krople tęsknoty za pogawędkami o życiu i poezji,
krople radości, gdy odkrywamy jak żywą w Jej wierszach.
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Marek Jarosz urodził się 14 stycznia 1928 r. 
w Warszawie. Jako kilkunastoletni chłopiec 
był członkiem Szarych Szeregów, brał udział 
w Powstaniu Warszawskim. Po upadku 
Powstania przebywał w obozie jenieckim 
w miejscowości Markt Pongau w Austrii. 
Po wyzwoleniu wyjechał do Włoch, gdzie 
wstąpił do II Korpusu gen. Władysława An-
dersa. Następnie przez Anglię powrócił – 
w 1947 r. – do Polski. Zamieszkał w Łodzi, 
gdzie rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim – oraz równolegle 
studia psychologiczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Łódzkiego. W 1952 r. uzyskał stopień magistra filozofii w zakresie 
psychologii, a w 1955 dyplom lekarza. W 1954 roku rozpoczął pra-
cę dydaktyczną i naukową jako asystent w Klinice Psychiatrycznej 
Akademii Medycznej w Łodzi. W roku 1961 uzyskał stopień dokto-
ra medycyny na podstawie rozprawy pt. „Badania nad zaburzeniami 
przemiany węglowodanowej w schizofrenii”. W r. 1966 habilitował 
się na podstawie pracy nt. związków między zespołami rzekomoner-
wicowymi, a stanami hipo- i hiperglikemicznymi. W r. 1976 otrzy-
mał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1986 – profesora zwyczaj-
nego. W r. 1977 stanął na czele utworzonego przez siebie Zakładu 
Psychologii Lekarskiej i kierował nim do chwili powierzenia mu 
w r. 1984 kierownictwa Katedry i I Psychiatrii Akademii Medycznej 
w Łodzi. Funkcje te pełnił do chwili przejścia na emeryturę w r. 1998. 
Opublikował ok.120 prac naukowych z zakresu psychologii lekar-
skiej i psychiatrii, a także szereg monografii z tego zakresu, m.in. 
Psychologię i psychopatologię życia codziennego, Lekarz psychiatra 
i jego pacjent, Jak skutecznie sobie radzić z lękiem oraz podręcznik 
Psychologia lekarska (5 wydań). Był również redaktorem zbiorowe-
go podręcznika Podstawy psychiatrii (również 5 wydań). Prof. Ja-
rosz był także autorem dzieł wspomnieniowych i beletrystycznych, 
a także poetą. Opublikował m.in. Wspomnienia psychiatry (2001), 
Nieznane przygody Sherlocka Holmesa (2002) i Poznawanie świa-

Marek Jarosz
Psycholog, lekarz, prozaik, poeta
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ta (2003). Był także członkiem Unii Polskich Pisarzy Medyków, 
jak w owym czasie nazywała się dzisiejsza Unia Polskich Pisarzy 
Lekarzy. M.in. publikował swoje poezje w II Almanachu Spektrum 
(1979), wówczas wydanym pod auspicjami Łódzkiej Grupy UPPM. 
Jeden z zamieszczonych tam wierszy poniżej.

Droga bojowa w czasie II wojny światowej, działalność lekarska, 
naukowa i dydaktyczna prof. Jarosza doczekała się wielu wyróżnień. 
Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych, Warszaw-
skim Krzyżem Powstańczym, Medalem za Warszawę, Medalem 
„Polska swemu obrońcy” 2 Korpusu, Krzyżem Zasługi dla ZHP, Me-
dalem Gloria Medicinae i Złotym Medalem Alberta Schweitzera.

Zmarł po długiej chorobie w dniu swoich 78. urodzin, 14 
stycznia 2006 r. Był nie tylko wybitnym lekarzem i uczonym, 
lecz również humanistą, do czego predestynowały go specjali-
zacje w zakresie psychologii i psychiatrii, dziedzin ukierunko-
wanych na związki między ciałem i duchem, a także, last but not 
least, Jego własna twórczość literacka.

Marek Pawlikowski

Fattura d’Amore
Wodę zaczerpnij ze źródła i bacz by kryształowy
dzbanek pokrył się szronem Ciepło twojej dłoni wyzwoli 
z mroźnej osłonki migotliwe krople. Każda z nich skryje
srebrzysty promień jedynego świadka naszej wyprawy.
Zamknij oczy i przeżyj ten widok
Do wody włóż bursztyn
najczystszego słońca 
Oddania,
 Ufności,
  Prawdy
   i Przenikania
Ogrzej je własnym spojrzeniem
i w sobie szukaj cząstek ich początku
Jeżeli je znajdziesz -
- znalazłeś napój, który dotąd
istniał tylko w baśniach
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Urodził się na Woli w Warszawie 
10 kwietnia 1933 roku. Uczęszczał do 
Szkoły Powszechnej im. T.Kościuszki 
od pierwszych dni okupacji niemiec-
kiej. Był „zawiszakiem” – członkiem 
najmłodszej grupy harcerskiej podpo-
rządkowanej Szarym Szeregom (od 
tamtych lat bardzo sobie cenił współ-
pracę z młodzieżą). W latach 1947-50 
był uczniem Gimnazjum i Liceum im.  
T.Zana w Pruszkowie, gdzie wraz z rodziną zamieszkał po 
wojnie. Tu odniósł pierwsze sukcesy na polu artystycznym 
– zdobył II nagrodę w konkursie malarskim w roku 1950. 
Maturę uzyskał w Warszawie w 1951 r. Marzył o karierze 
aktorskiej. Niestety nie udało się. Przez blisko rok studiował 
w warszawskiej Szkole Muzycznej na Wydziale Wokalnym 
u prof. Pacławskiej. W grudniu 1951 rozpoczął studia na 
Uniwersytecie Warszawskim – na Wydziale Lekarskim, skąd 
został skierowany na Akademię Medyczną w Białymstoku. 
W 1953 roku został pozbawiony praw studenckich i odby-
wał służbę wojskową w latach 1954-1956. Następnie reak-
tywowany w prawach studenckich studiował na Akademii 
Medycznej w Warszawie. W roku 1962 uzyskał prawo wyko-
nywania zawodu. W 1967 roku został specjalistą w zakresie 
chorób wewnętrznych. Przez lata pełnił funkcję konsultanta 
– internisty w SP ZOZ w Pruszkowie. Był także kierowni-
kiem Spółdzielni Lekarzy Specjalistów w Pruszkowie oraz 
kierownikiem Poradni Zakładowej SP ZOZ w Wojewódzkim 
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Tworkach. 
Przez pewien czas pracował także w miejscowym Liceum 
Medycznym jako nauczyciel zawodu.

Równolegle z pracą zawodową poświęcał wiele uwa-
gi i czasu ZHP. Często wyjeżdżał na obozy harcerskie. Był 

Jerzy Kaliński
Harcerz, lekarz, poeta i wszechstronny artysta amator

(rzeźbiarz i malarz)
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współorganizatorem i kierownikiem artystycznym Harcer-
skiego Zespołu „Smyki”, działającego w Szkole Podstawo-
wej nr „8” w Pruszkowie. Dla tego zespołu pisał piosenki 
i wiersze o treści patriotycznej. W działalności literackiej 
odnosił liczne sukcesy. W 1982 roku w konkursie literackim 
organizowanym przez Pruszkowskie Towarzystwo Kultu-
ralno-Naukowe uzyskał I-szą nagrodę w kategorii twórców 
nieprofesjonalnych. W konkursie poetyckim dla lekarzy ogło-
szonym przez Warszawską Izbę Lekarską w roku 2007 uzy-
skał prestiżowe wyróżnienie. Udzielał się także społecznie. 
Przez kilka kadencji pełnił funkcję radnego działając w Ko-
misji Oświaty Miejskiej Rady Narodowej w Pruszkowie. Był 
członkiem „Solidarności” od początku jej powstania, tj. od 
1980 r. Bardzo poważnie i odpowiedzialnie podchodził do 
uprawianego zawodu. 

W wolnych od zajęć zawodowych chwilach rzeźbił w me-
talu, drewnie, siadywał przy sztalugach, by malować obrazy 
najczęściej o tematyce sakralnej, pisywał wiersze i inne małe 
formy literackie, w tym celne i dowcipne fraszki. Od listopa-
da 1992 roku należał do Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, często 
uczestnicząc w sympozjach unijnych, które zawsze ubarwiał 
swymi trafnymi fraszkami oraz swoistym poczuciem humo-

Na spotkaniu z A.Bieniem w Chańczy w październiku 1995 r. 
(Jerzy Kaliński pierwszy z prawej)
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ru. Mogłem się o tym osobiście przekonać na organizowanym 
w Chańczy w październiku 1995 roku sympozjum. Zapamię-
tałem go jako niezwykłego dowcipnisia oraz wspaniałego 
wymarzonego do biesiad, nie tylko literackich, kompana. 

Do takich jak on najlepiej pasuje określenie brat łata. 
Z drugiej strony w towarzystwie umiał zachować się jak ra-
sowy dyplomata i mąż stanu. Kilkakrotnie byłem gościem 
Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego. I mu-
szę przyznać, że najbardziej utkwiło mi w pamięci spotkanie 
wiosną 2010 roku – z jego udziałem.

Był już emerytem, miał więcej czasu i spełniał w ten spo-
sób dane mi niegdyś przyrzeczenie, że weźmie udział w moim 
wieczorze autorskim. Na tym spotkaniu, poświęconym oce-
nie aktualnej sytuacji ruchu regionalnego oraz jego przyszło-
ści, Jurek poparł w dyskusji mój pogląd, iż należy go oprzeć 
na autentycznych matecznikach patriotyzmu i kultury. Jego 
rzeczowe wystąpienie oparte o własne bogate doświadczenia 
z przeszłości było przekonywujące i niezwykle ekspresyjne. 
Szkoda, że było to nasze ostatnie spotkanie. 

Wkrótce przyszła smutna wiadomość o jego nagłym odej-
ściu 26 listopada 2011 roku. Jak widać nie za długo cieszył 
się „wolnością”. Jak pisze we wspomnieniach o doktorze 
Kalińskim jeden z jego pacjentów, Zdzisław Majewski, dok-
tór do końca był aktywny. Jeszcze w maju 2011 roku wygłosił 
wykład o śmierci Chrystusa na krzyżu jako efekcie niedotle-
nienia mięśnia sercowego. Poprowadził ten wykład tak, że 
niektórym słuchaczom ciarki przechodziły po plecach. Nie-
stety ze śmiercią nie można się umówić jak mawiał ksiądz 
Roman Indrzejczyk… Żegnaliśmy dr. Jerzego Kalińskiego 1 
grudnia mszą świętą żałobną w kaplicy Przemienienia Pań-
skiego w Tworkach. Sprawujący mszę ksiądz kapelan Jan 
Frej zakończył homilię słowami – odszedł do Pana umoc-
niony w wierze. Po pożegnalnych mowach odprowadziliśmy 
ciało zmarłego na cmentarz pruszkowski, gdzie złożono je do 
grobu rodzinnego. Ci co go znali, zachowają Go na zawsze 
w swojej pamięci – nie dadzą o Nim zapomnieć jego uczynki 
i wiersze (za Przeglądem Pruszkowskim 1/2012). Jurek pozo-
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stawił ślady swojej poetyckiej twórczości w wielu miejscach. 
Swoje wiersze drukował w prasie lokalnej i regionalnej (m.in. 
w Przeglądzie Pruszkowskim, Dzwonie Żbikowa, Rycerzu 
Niepokalanej, Głosie Pruszkowa), a także w wydawnictwach 
ogólnopolskich, m.in. w almanachu poezji religijnej (A duch 
wieje kędy chce) wydanym w roku 1995, w almanachach 
UPPL –SPECTRUM wydanych w latach 1992,1995; 1996, 
1998, 2000, 2005, 2006. Oraz innych wydawnictwach Unii: 
„Słowo po słowie” (2000), zeszytach Unii z lat 1999 i 2002 
Swoje wiersze i piosenki opublikował w SKARBCZYKU 
DRUGIM, wydawnictwie UPPL z roku 1995 oraz innych 
wydawnictwach zbiorowych. Był bardzo płodnym i wie-
lobarwnym twórcą. Obok wierszy o tematyce patriotycznej 
i religijnej pisywał także udane erotyki. I chociaż jego poezję 
trudno nazwać nowatorską, cieszyła się zawsze dużym zain-
teresowaniem. Była dla niego, podobnie jak praca zawodowa, 
swoistym sensem życia. Obie w rzeczywistości stanowiły dla 
niego modlitwę. Oto wymowny w treści fragment wiersza 
„Moja modlitwa”

Moja modlitwa
to praca codzienna
przy łóżku chorego
(…)Moja modlitwa
w trudzie dnia każdego
Ufne zawierzenie
bezsłowne westchnienie
w cieniu ducha Świętego - 

Z posiadanych licznych odznaczeń najwyżej cenił sobie 
Krzyż Armii Krajowej przyznany w Londynie w roku 1981, 
Złotą Syrenkę, Krzyż za Zasługi dla ZHP z Rozetą i Miecza-
mi oraz Odznakę Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia. 
Szkoda, że nie ma go wśród nas… 

Maciej Andrzej Zarębski
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Urodził się 4 maja 1910 w Halle (Niem-
cy). Ukończył studia medyczne w roku 1931 
w Poznaniu. Tam podjął pracę poświęcając 
się okulistyce. Specjalizował się w Paryżu, 
a doktorat robił na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Pracę zawodową łączył z pasją lite-
racką. Pisał wiersze, eseje oraz opowiada-
nia. Debiutował w roku 1928. Był jednym 
z założycieli klubu poetyckiego (1931) 
i czasopisma Prom (1932-39) w Poznaniu. 
W czasie wojny w Warszawie był wykładowcą tajnego nauczania 
i lekarzem szpitala AK. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Po 
wojnie osiadł we Wrocławiu. W mieście tym w latach 1946-80 
był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz miejscowej 
Akademii Medycznej. Wielki miłośnik Tatr, z zapałem uprawiał 
turystykę górską. Miał własny dom w Murzasichlu. Równolegle 
z pracą naukową, zajmował się literaturą oraz filozofią. 

Jest autorem licznych prac naukowych z dziedziny okulistyki 
oraz trzech książek reportażowych z podróży na Kubę, do Argen-
tyny i Indii. Pisywał także wierszy oraz eseje drukowane w cza-
sopismach literackich. Wydał trzy tomiki swych wierszy (1930, 
1935 i 1982); ostatni to Gobi; Wiersze z lat 1929-1958 (1982), 
zawierający m.in. wiersze o motywach górskich i tatrzańskich. 
Napisał też powieść Mięguszowiecki (1983), której akcja toczy się 
w Tatrach. Był jednym z założycieli Unii Polskich Pisarzy Me-
dyków, pełniąc w latach 1977-1978 funkcję jej prezesa. Jak pisze 
w jednym ze swoich esejów Zbigniew Domosławski, był „uwa-
żany za filozofa”. Swe klasyczne już dziś postulaty humanizmu 
lekarskiego, zaprezentowane w Kielcach w 1976 roku, szerzej 
rozwinął w wydawnictwie Człowiek czy humanista w kosmosie 
(Kraków 1982)… Profesor Kapuściński wprowadził też termin 
kultury bezinteresownej. Witold Kapuściński zmarł 6 sierpnia 
1988 roku we Wrocławiu i tam został pochowany. 

Opracowanie redakcyjne

Witold Juliusz Kapuściński
Lekarz, okulista, poeta, prozaik, filozof
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Urodził się 1 sierpnia 1924 roku 
w miasteczku Boremel na Wołyniu. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej zaliczył 
dwie klasy Gimnazjum Państwowe-
go im. T.Kościuszki w Łucku. W roku 
szkolnym 1938/1939 pobierał nauki 
w Zakładzie OO. Jezuitów w Chyrowie. 
Podczas okupacji sowieckiej uczęszczał 
do polskiej 10-latki w Łucku. W czasie 
okupacji niemieckiej uczył się prywat-
nie i pracował w aptece w Boremlu. Tragedia Polaków na 
Wołyniu spowodowała wyjazd rodziny do Wizny. W 1945 r. 
w czerwcu złożył maturę w Łomży, następnie podjął studia na 
wydziale lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończył 
w 1950 r. W końcowych latach studiów pracował w I Klinice 
Chorób Wewnętrznych AM w Łodzi.

Pod koniec studiów poślubił koleżankę, absolwentkę sto-
matologii Janinę Ptaszkiewicz, także kresowiankę. Następnie 
podjął pracę w Szpitalu Miejskim w Starachowicach, gdzie 
awansował od st. asystenta do ordynatora oddziału chorób 
wewnętrznych, w międzyczasie uzyskując specjalizację II 
stopnia w zakresie chorób wewnętrznych (w roku 1958). 
Pierwszą ordynaturę objął w Szpitalu Miejskim w Skarży-
sku-Kamiennej w latach 1959-60. Dwa lata później powrócił 
do Starachowic na stanowisko ordynatora II Oddziału Chorób 
Wewnętrznych. Prowadził oddział do 1991 roku (do czasu 
przejścia na emeryturę). Wykształcił trzynastoosobowe grono 
lekarzy-specjalistów, obronił w listopadzie 1970 roku pracę 
doktorską na Akademii Medycznej w Krakowie. Promotorem 
jego pracy był prof. Henryk Gertner. 

Od młodości dr Kiesz przejawiał zainteresowania historią 
i literaturą. Przejście na emeryturę zbiegło się z możliwością 
głośnego mówienia o dramacie kresów południowo-wschod-
nich II Rzeczypospolitej. Wydał w latach 1999-2005 cztery 

Wadiusz Kiesz 
Lekarz, pisarz, pasjonat historii i regionalista
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pozycje książkowe o charakterze biograficzno-wspomnie-
niowym. Oto ich tytuły: Od Boremla do Chicago, Pół wieku 
w służbie zdrowia na ziemi kieleckiej, Historia jednego życia, 
Saga rodu Zawilskich herbu Jastrzębiec. W roku 2005 jego 
wspomnienia ukazały się w Pamiętnikach Lekarskich. Parę 
lat wcześniej, w roku 2001 przystąpił do Unii Polskich Pisa-
rzy Lekarzy. Równocześnie w tym okresie dużo czasu (wraz 
z żoną) poświęcał pomocy dzieciom (synom – Andrzejowi 
i Radosławowi oraz córce Annie) w wychowaniu wnucząt 
i prawnucząt. Mimo skromnych emerytur razem z żoną anga-
żował się także w akcję pomocową w odbudowywaniu rzym-
sko-katolickich kościołów na wschodzie.

Na początku roku 2005 dr Kiesz został współpracowni-
kiem Eskulapa Świętokrzyskiego, pisma kieleckiej Izby Le-
karskiej publikując na jego łamach materiały historyczne 
oraz artykuły wspomnieniowe. Z przyjemnością wspominam 
nasze w tym okresie kontakty. W tym czasie (do roku 2013) 
pełniłem funkcję redaktora naczelnego tego pisma. Dr Kiesz 
był także jednym z autorów wydanych przez Świętokrzyską 
Izbę Lekarską (pod moją redakcją) dwóch tomów Almana-
chów Świętokrzyskich Eskulapów. W I tomie, który ukazał 
się wiosną 2007 roku, opublikował materiał wspomnieniowy 
zatytułowany 40 lat pracy lekarskiej na Kielecczyźnie (1951-
1991), zaś w II tomie Almanachu …, wydanym w roku 2009, 
kilka reportaży historycznych. (m.in. o II deportacji na Sybe-
rię oraz opowieść o generale Ogórcowie, postrachu lekarzy 
w latach powojennych).

Udzielał się społecznie niemal do ostatnich chwil życia, 
działając aktywnie w Towarzystwie Przyjaciół Starachowic. 
M.in. brał udział 19 kwietnia 2008 roku w spotkaniu z litera-
tami polskimi z Litwy: Ireną Duchowską i Wojciechem Pio-
trowiczem w Bibliotece Miejskiej w Starachowicach, które 
miałem przyjemność prowadzić. Był patronem Kliniki Cho-
rób Serca, utworzonej w roku 2008 w Starachowicach przez 
syna, Radosława, wybitnego kardiologa inwazyjnego. Bywał 
także na spotkaniach organizowanych przez Zespół Histo-
ryczno-Literacki Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej. 
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Odszedł niespodziewanie w dniu 16 marca 2010 roku 
w Starachowicach (jeszcze przed miesiącem w rozmowie 
telefonicznej z n/p żywo interesował się planami wydawni-
czymi Biblioteki Świętokrzyskiej zamierzając w niej wydać 
swoje wspomnienia okupacyjne). Pozostawił po sobie opinię 
doskonałego specjalisty, oddanego Polsce patrioty, zdolnego 
pisarza. Odszedł nestor starachowickiej i świętokrzyskiej me-
dycyny, człowiek, który był żywą legendą i historią miasta, 
obdarzony niezwykłą kulturą i erudycją, prawdziwy lekarz 
i patriota – oto słowa dr. Grzegorza Dzika, jednego z młod-
szych kolegów dr. Kiesza, opublikowane w miejscowej pra-
sie. Autor tych wspomnień w pełni podziela ten pogląd, doda-
jąc od siebie, że dr Kiesz to również świetny obserwator życia 
i utalentowany pisarz. Szkoda, że już nic nie napisze…

Maciej A. Zarębski

Na spotkaniu z dr. Eligiuszem Dymowskim (8 marca 2007 r.)
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Kaziu Kijanka odszedł z 24-godzin-
nego ostrego dyżuru stomatologicznego 
na ostry dyżur wieczny dnia 17 grudnia 
2008 roku w Kołobrzegu. Kazimierz Ki-
janka urodził się 17 sierpnia 1953 roku 
w Brudzowicach, woj. śląskie. Studia 
medyczne ukończył w Wojskowej Aka-
demii Medycznej w Łodzi. Dyplom le-
karza stomatologii uzyskał w 1977 roku. 
Po odbytym stażu w Łodzi przenosi się 
do Kołobrzegu, gdzie obejmuje stanowisko Kierownika Przy-
chodni Stomatologicznej i tam pracuje do chwili śmierci. Był 
specjalistą II-giego stopnia z zakresu stomatologii ogólnej 
oraz protetyki. Żonaty, miał dwóch synów, Michała i Szym-
ka, którzy ukończyli medycynę. Oficer rezerwy Wojska Pol-
skiego w stopniu majora. Posiadał liczne zainteresowania; 
był Komandorem Sekcji Żeglarskiej Jacht Klubu im. Josepha 
Conrada w Kołobrzegu, zapalonym numizmatykiem i filate-
listą, zbieraczem widokówek, gazet, plakatów i broni. Posia-
dał również średnie wykształcenie rolnicze, stąd „miłość do 
kwiatów i zwierząt”. Był długoletnim członkiem Unii Pol-
skich Pisarzy Lekarzy (z numerem legitymacji 35). W dorob-
ku literackim ma 11 tomików poetyckich oraz liczne udziały 
w wydaniach zbiorowych – Almanachach UPPL.

Wielokrotny laureat Ogólnopolskich Konkursów Literac-
kich. Na swoim koncie posiadał ponad dwieście różnego ro-
dzaju nagród i wyróżnień. Od 35 lat pisał pamiętnik, w któ-
rym zapisywał każdą chwilę „godną uwagi”, niezależnie od 
pory dnia i nocy. Kaziu był założycielem i Prezesem Honoro-
wym Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Poetów.

Miał wrodzony talent pisarski, polot oraz umiejętność pre-
cyzyjnej oceny zarówno danego zjawiska, jak i sytuacji, którą 
opisywał. To denerwowało „szkolonych latami pismaków” 
i ich otoczenie. W wierszu Parch zadedykowanym „szefowi” 

Kazimierz Kijanka
Stomatolog, poeta, hobbysta
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pisze: lichy wiersz / tak jak łupież pstry /im go bardziej / wy-
stawiasz na światło / tym bardziej / staje się parchaty / lichy 
wiersz / im większy retor / za lukrowanie / się bierze / tym 
treść w głębszej / zostawia nas niewierze.

Nie wstydził się swojego pisania i swoich ocen. W wierszu 
Taki jestem opowiada: napisałem kiedyś wiersz / taki sobie / 
wywaliłem na papier / co tylko miałem w głowie / niby poeci 
by się śmiali/a ja głowę w chmurach/mam a ciało w gali/ bo 
tylko prawdziwi poeci / poezję tworzą ze śmieci (2004, Ogród, 
Kołobrzeg).

Trudno pogodzić się z odejściem kogoś tak bliskiego, 
serdecznego, znakomitego lekarza stomatologa. Czas mija, 
a rany nie zagojone, ciągle nie goją się. Można pisać prawdę 
i nieprawdę o Kimś, można czuć stały brak Ciebie Kaziu i ja 
tak czuję.

Odejście kogoś, kto zawsze miał nam tyle do opowiedze-
nia, pokazania i zrobienia budzi we mnie protest na takie za-
kończenie ŻYCIA

Ryszard Żaba

Kaziu dlaczego
l buty po Nim pozostały
l wiersz
O miłości
nie napisany
1 wielkie
ziemskie
możliwości
Zabrał na drogę kromkę chleba łyk herbaty bez cytryny i tą
ciekawość co nie wszystkim jest dana
Odszedł
zatrzasnął
Ziemskie Wrota
a dla nas
zostały pragnienie i tęsknota
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Kazika także wspomina Bożena Klejny
Stomatolog i poeta, realista i liryk, dobry kolega. Studia 

medyczne w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Dok-
torant Wojskowego Instytutu Stomatologii w Warszawie (te-
mat – choroby stawów skroniowo-żuchwowych u bokserów).

Kazik poeta – w 1990 założył Koło Literatów Amatorów 
„Wachta”, któremu prezesował 10 lat. Był również członkiem 
UPPL, członkiem Stowarzyszenia Haiku oraz Fundacji Sztu-
ki na rzecz Integracji w Warszawie.

Jego poezja była drukowana w miejscowej prasie, w wielu 
almanachach oraz innych regionalnych wydawnictwach. Wy-
dał w latach 1992- 2008 wiele tomików poetyckich limery-
ków i aforyzmów Nie krzyczę, Teatr Słów, Krztyna Śmiechu, 
Moje lustro, Zwyczajna niezwyczajność, Po fajrancie, Bóg 
nad bożkami, W pracy młyn – w domu chleb, Kołobrzeska 
rapsodia, Pisane na Podorędziu, Babiniec.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Nade wszystko 
sobie cenił zaliczenie do zasłużonych dla miasta – w książce 
autorstwa Józefa Zyski Kołobrzeżanie. Zmarł nagle 17 grud-
nia 2008 w Kołobrzegu (miał dopiero 55 lat).

Kazimierz Kijanka (z prawej) na sympozjum unijnym w Gdyni (maj 2004 r.) 
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Urodził się 17 marca 1915 w Mah-
risch Schönberg. Ukończył Gimnazjum 
im. J.Słowackiego w Przemyślu w roku 
1933. W tym samym roku rozpoczął 
studia medyczne na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie. Jeszcze pod-
czas studiów, w dniu 5 czerwca 1938 
roku zawarł związek małżeński z pocho-
dzącą z Warszawy Zofią Teklą Walter. 
Wybuch II wojny światowej uniemożli-
wił mu ukończenie studiów w normalnym trybie. Lata 1940-
1945 spędził w Krakowie, pracując w Szpitalu św. Łazarza, 
początkowo jako wolontariusz, a kończąc jako po. asystenta 
lekarza. Wtedy też zdecydował się na wybór dermatologii 
jako specjalizacji. Dyplom lekarski Jerzy Kolankowski uzy-
skał w dniu 30 czerwca 1945 roku, przy czym antydatowano 
go na dzień 11 września 1942 roku. Nie pozostał w Krako-
wie – wraz z rodziną zdecydował się na wyjazd na Ziemie 
Odzyskane. W dniu l września 1945 r. objął stanowisko or-
dynatora oddziału dermatologicznego szpitala w Jeleniej Gó-
rze, natomiast zamieszkał w pobliskich Cieplicach. W 1947 
roku uzyskał stopień naukowy doktora, broniąc rozprawy na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Oddziałowi der-
matologicznemu szefował do 1974 roku, kiedy to przeszedł 
na rentę inwalidzką. W międzyczasie kierował również Przy-
chodnią Powiatową w Cieplicach. Był członkiem Towarzy-
stwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskie-
go, opublikował również ok. 40 prac z zakresu dermatologii.

Działalność literacka Jerzego Kolankowskiego zapo-
czątkowana została jeszcze przed II wojną światową. Swo-
je wiersze i poematy publikował pod pseudonimami (Jerzy 
Pług, Adam Śnieżkowski). Był również autorem słuchowisk 
oraz utworu dramatycznego. Zajmował się także tłumacze-

Jerzy Adam Kolankowski
Lekarz, poeta, dramaturg, tłumacz,

alpinista, malarz amator
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niami – przełożył m.in. utwory Michała Anioła oraz Arthura 
Rimbaud oraz książki o tematyce górskiej Gastona Rebuffa-
ta. Był członkiem m.in. ZAiKS, Związku Literatów Polskich, 
Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Unii Polskich 
Pisarzy Medyków. Od 1939 roku również aktywnie malował 
(akwarele, gwasze, tempery). Tematyką jego prac były pejza-
że, portrety oraz akty. Uhonorowaniem talentu plastycznego 
był przyznany mu w 1989 roku tytuł artysty malarza. Odręb-
ną dziedziną działalności Jerzego Kolankowskiego była tury-
styka i alpinizm. Już przed wojną wędrował sporo po Biesz-
czadach, Gorganach, Czarnohorze i Beskidzie Śląskim. Po 
II wojnie światowej wędrował po Sudetach, wyjechał także 
pierwszy raz w Tatry (1947). W latach 1955-1965 dokonał 
kilkunastu pierwszych przejść w Śnieżnych Kotłach, sporo 
wspinał się w Górach Sokolich. Aktywnie działał w lokalnych 
strukturach PTTK oraz Ligi Ochrony Przyrody; organizował 
także sudeckie struktury GOPR. Po ukończeniu kursu tater-
nickiego (w 1960 roku uzyskał uprawnienia instruktorskie) 
wspinał się także w górach Kaukazu oraz w Alpach (Alpy 
Wschodnie oraz Julijskie). Aktywnie uprawiał turystykę nar-
ciarską, biorąc udział m.in. w Biegu Piastów. Za swe zasługi 
był wielokrotnie odznaczany. Był kawalerem Złotego Krzyża 
Zasługi, Medalu 40-lecia Polski Ludowej, Krzyża Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalu Rodła. Otrzymał 
również odznaki m.in. Zasłużonego Działacza Kultury, Złotą 
Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”. Zmarł 30 
lipca 2001 roku w Jeleniej Górze. 

Opracowanie redakcyjne
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Urodził się 17 marca 1948 roku w Gli-
wicach. Maturę uzyskał w 1965 roku 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama 
Mickiewicza w Katowicach. W 1966 roku 
rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim 
ŚAM w Katowicach. Po trzecim roku 
studiów ożenił się i przeniósł na Wydział 
Lekarski Akademii Medycznej w War-
szawie. Dyplom lekarza, z wyróżnieniem 
i nagrodą Rektora, otrzymał w 1973 roku. 
Zamieszkał wówczas w Mikołowie, gdzie podjął pracę w tam-
tejszym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Tam rozpoczął dwuletni 
staż, który kontynuował w Tychach i Rybniku, równolegle pracu-
jąc w pomocy doraźnej i przemysłowej służbie zdrowia. Po stażu 
został asystentem oddziału neurologii szpitala w Mikołowie. Po 
uzyskaniu w roku 1977 roku I stopnia specjalizacji z neurologii, 
podjął pracę w Łaziskach na stanowisku kierownika Zakładu 
Leczniczo-Zapobiegawczego przy Hucie Łaziska. Równocze-
śnie systemem wolontariatu kontynuował staże specjalizacyjne 
w Katedrze Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Ka-
towicach uzyskując w roku 1980 tytuł specjalisty neurologa (rok 
wcześniej został asystentem tego oddziału). 

W 1980 i 1981 roku w ramach oddelegowania, na mocy Poro-
zumień Sierpniowych, pracował w MKR Jastrzębie, a następnie 
jako kierownik Sekcji Zdrowia i Ekologii w Zarządzie Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach. 
W tym czasie był przewodniczącym Sekcji Służby Zdrowia na 
Śląsku i członkiem prezydium Krajowej Komisji Koordynacyj-
nej Służby Zdrowia w Gdańsku oraz delegatem na regionalne 
i krajowe zjazdy Związku. Równocześnie był redaktorem Biule-
tynu Informacyjnego Katowickiej „Solidarności”. 

Po kilkumiesięcznym okresie internowania ponownie pod-
jął pracę w Klinice Neurologii na stanowisku starszego asy-

Jerzy Lech Kurkowski
Lekarz, działacz związkowy, menadżer zdrowia,

pisarz, sportowiec
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stenta doskonaląc warsztat i umiejętności zawodowe. Rów-
nocześnie zajmował się dydaktyką szkoląc studentów IV i V 
roku Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej 
i prowadząc seminaria ze studentami Akademii Wychowa-
nia Fizycznego. W latach 1981-1989 aktywnie uczestniczył 
w pracach Diecezjalnego Duszpasterstwa Akademickiego, 
które było organizatorem sympozjów o tematyce społecznej 
i współorganizatorem corocznych spotkań ludzi nauki w Ka-
towicach. Zakładał i aktywnie uczestniczył w pracach Górno-
śląskiego Towarzystwa Akademickiego „Universitas”. 

W latach 1987-1989 odbył zagraniczne staże: w 1987 roku 
6-tygodniowy w Paryżu, w roku 1989 3-tygodniowy w Ka-
lifornii. Po wygraniu konkursu został (na okres dwóch lat) 
Dyrektorem Wydziału Zdrowia i Lekarzem Wojewódzkim 
w UW w Katowicach. Następnie w 1991 roku przez 6 mie-
sięcy pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Zdrowia. W tym samym roku rozpoczął studia podyplomowe 
w Katowickiej Szkole Menedżerów, które ukończył w 1992 
roku z oceną bardzo dobrą. W 1992 roku ponownie powrócił 
do pracy w Centralnym Szpitalu Klinicznym, na stanowisko 
starszego asystenta do Kliniki Neurologii. 

W 1994 roku obronił – z wyróżnieniem, pracę doktorską 
na Wydziale Lekarskim ŚAM. W 1995 zakwalifikował się do 
dwuletniego programu East European Sholarship Program 
w USA z zakresu zarządzania ochroną zdrowia. W latach 1996-
1997 przebywał w USA, gdzie na Uniwersytecie stanowym 
w Lexington w Kentucky realizował szkolenie, w ramach któ-
rego ukończył m.in. pełne kursy z zakresu zarządzania ochroną 
zdrowia, ekonomiki zdrowia, socjologii medycyny i farmacji, 
prawa medycznego i farmaceutycznego oraz bioetycznych 
aspektów starzenia. Odbył również 6-tygodniowy staż w admi-
nistracji stanowej New York, dotyczący jakości usług zdrowot-
nych. W 1997 roku, równolegle ze studiami, jako wolontariusz 
asystował w pracy lekarzy w oddziałach neurologii Uniwer-
syteckiego Centrum Medycznego i miejscowego szpitala dla 
weteranów w Lexington. W tym samym roku kilkukrotnie był 
gościem radia „Głos Ameryki”, gdzie polskojęzycznym słucha-
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czom wyjaśniał zawiłości amerykańskiego systemu zdrowia 
i komentował osiągnięcia i problemy współczesnej medycyny. 
Równolegle pełnił rolę korespondenta medycznego Gazety Le-
karskiej, pozostając (od roku 1993) członkiem Kolegium Re-
dakcyjnego tego pisma.

Jesienią 1997 roku wrócił do pracy w Klinice Neurologii 
CSK. W listopadzie tego samego roku wygrał konkurs na 
stanowisko dyrektora naczelnego szpitala. Pełnił tę funkcję 
nieprzerwanie do 9 października 2004, tj. do dnia swej nagłej 
śmierci spowodowanej zawałem serca.

Jerzy Kurkowski w swym stosunkowo krótkim życiu odci-
snął wyraźne piętno w wielu dziedzinach życia: zawodowym, 
na rzecz korporacji lekarskiej, w sporcie, na polu publicy-
stycznym i literackim.

W zawodzie lekarskim zdobył wiele: specjalizację II stop-
nia w wybranej dziedzinie – neurologii, doktorat, odpowie-
dzialne funkcje – lekarza wojewódzkiego, dyrektora dużego 
szpitala, wiceministra zdrowia. Działał z wielkim zaangażo-
waniem w pracach nowego ruchu związkowego Solidarności 
oraz na rzecz optymalnego ekonomicznie zarządzania służbą 
zdrowia. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Menedże-
rów Ochrony Zdrowia (STOMOZ – 1992) i członkiem Rady 
Programowej pisma tego stowarzyszenia „Antidotum” oraz 
członkiem Polskiego Towarzystwa Promocji Jakości (1993). 
Należał do kolegiów redakcyjnych wielu pism medycznych 
w tym „Gazety Lekarskiej” (od roku 1993). Założyciel (1999) 
i redaktor naczelny „Gazety Szpitalnej”, pisma wydawanego 
przez Śląską Akademię Medyczną w Katowicach.

Członek wielu organizacji i stowarzyszeń lekarskich. Od 
początku lat 70. należał do Polskiego Towarzystwa Lekar-
skiego; od roku 1975 – Polskiego Towarzystwa Neurolo-
gicznego, zaś na początku lat 80. był jednym z założycieli 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Na początku 
lat 90. uczestniczył w reaktywowaniu Izb Lekarskich; przez 
dwie kadencje był członkiem Okręgowej (Śląskiej) i Naczel-
nej Rady Lekarskiej. Przez pewien okres reprezentował NRL 
w Stałym Komitecie Lekarzy w Brukseli. 
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W latach 1998-2002 był konsultantem regionalnym i woje-
wódzkim w dziedzinie zdrowia publicznego i przewodniczą-
cym zespół konsultantów oraz członkiem zespołu doradców 
wojewody. 

Od 1998 roku wykładał w studium podyplomowym Akade-
mii Ekonomicznej w Katowicach i Bielsku Białej, a od 2001 
roku prowadził zajęcia ze słuchaczami Wydziału Organizacji 
i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Wykładowca na wielu 
kursach, konferencjach, sympozjach i warsztatach z ekono-
miki i zarządzania ochroną zdrowia oraz neurologii, zarówno 
w kraju jak i za granicą (Zakopane, Katalonia, RPA, Bahrajn, 
Niemcy, Republika Czeska, Rosja). 

Odnosił także sukcesy sportowe w pływaniu. W 2004 roku, 
parę miesięcy przed swym nagłym odejściem, został dwu-
krotnym złotym medalistą Mistrzostw Świata Lekarzy w pły-
waniu w Garmisch Partenkirchen, a miesiąc przed śmiercią 
pięciokrotnym złotym medalistą Mistrzostw Polski Lekarzy 
w pływaniu na Igrzyskach w Zakopanem.

Dr Kurkowski to także autor kilkudziesięciu artykułów 
w fachowej prasie medycznej z zakresu neurologii, polity-
ki społecznej i zdrowotnej, zasad organizacji i zarządzania 
ochroną zdrowia, farmacji społecznej i farmakoekonomii, 
socjologii medycyny oraz trzech zwartych publikacji popu-
larnonaukowych obejmujących zakres filozofii, socjologii 
i zarządzania medycyną: Człowiek i medycyna, pieniądze 
albo życie (1997), Medycyna. Problemy i interesy (1998), 
Medycyna. Bioetyka i polityka (2002). Wcześniej, bo w roku 
1994, kilka lat po przepłynięciu Atlantyku, wydał książkę be-
letrystyczną o tematyce żeglarskiej pt. Requiem dla „Daru 
Przemyśla”. Na podstawie dorobku literackiego został przy-
jęty w latach 90. ubiegłego wieku w poczet członków Unii 
Polskiej Pisarzy Lekarzy. Przez jedną kadencję (1999 – 2003) 
pełnił funkcję wiceprezesa. 

Miałem przyjemność poznać osobiście Jurka 25 listopada 
1994 roku podczas Jesiennego Sympozjum Unii, kiedy otrzy-
mywałem legitymację członka tej organizacji. Zrobił na mnie 
pozytywne wrażenie. Zapamiętałem jego wysportowaną sylwet-
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kę i równocześnie bezpretensjonalny sposób bycia oraz łatwość 
nawiązywania kontaktów. Kolejne nasze spotkanie miało miejsce 
20 maja 1995 roku w Kaliszu podczas zebrania sprawozdawczo-
-wyborczego Unii. Otrzymałem wówczas jego książkę Requiem 
dla „Daru Przemyśla” z sympatyczną dedykacją. Wkrótce, na 
początku czerwca 2001 roku organizował kolejne sympozjum 
unijne w Nagłowicach. Było dobrze zaplanowane i przeprowa-
dzone z dużą starannością. W mateczniku Mikołaja Reja, jednego 
z twórców literatury polskiej, dyskutowaliśmy o sensie uprawia-
nia literatury przez lekarzy oraz rywalizowaliśmy w konkursach 
poetyckich. Pamiętam długie wieczorne rozmowy, prowadzone 
do późnych godzin nocnych, w których Jurek dał się poznać nie 
tylko jako świetny moderator dyskusji, ale także dobry gospodarz.

Uśmiechnięte twarze uczestników sympozjum stanowią do-
wód, że Jurek (pierwszy z prawej na zdjęciu) sprawdził się 
jako organizator tej imprezy. Było to moje ostatnie z nim spo-
tkanie. Na parę lat, z powodów osobistych odszedłem z Unii. 
O jego niespodziewanej śmierci dowiedziałem się od jednej 
z koleżanek. Przekazano mi, iż w ostatnim pożegnaniu wzięły 
udział rzesze mieszkańców Katowic oraz liczne grono przyja-
ciół i nie tylko. Odszedł o wiele za wcześnie. Wielka szkoda. 
Mógł jeszcze wiele dokonać, także na polu literackim.

Maciej A. Zarębski
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Urodził się 5 października 1931 roku 
w Łowiczu, tu ukończył Liceum Ogól-
nokształcące im. Józefa Chełmońskiego 
i rozpoczął studia lekarskie w Akademii 
Medycznej w Warszawie. Dyplom uzy-
skał w 1958 roku. Pracował w Szpita-
lu Miejskim w Łowiczu, od 1966 roku 
w charakterze ordynatora oddziału gine-
kologiczno-położniczego. Doktoryzo-
wał się w 1968 r., a w 1977 uzyskał na 
Wydziale Lekarskim w Warszawie stopień doktora habilito-
wanego nauk medycznych. Był laureatem wielu nagród na-
ukowych, należał do kilku towarzystw naukowych krajowych 
i zagranicznych. Jego dorobek, to ponad 120 prac, recenzji 
i naukowych doniesień w języku niemieckim i angielskim. 

Tyle z zawodowej biografii Zbyszka.
Byłem jego przyjacielem i wiem, że jego drugim życiem, 

obok lekarskiego fachu opartego na solidnych, naukowych 
podstawach, było…pisanie, bo literatura piękna, szczególnie 
proza, stanowiła dla niego coś więcej niż hobby. Wiele po-
dróżował, m.in. do Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Euro-
py – owocem tych podróży były liczne artykuły i reportaże. 
Pisał na łamach Kultury, Polityki, Faktów Myśli, Odgłosów, 
Służby Zdrowia i innych. Dużym sukcesem było wyróżnienie 
na Międzynarodowym Konkursie Literackim w 1962 roku 
jego powieści Flirt z medycyną – powieść została wydana 
w Państwowym Instytucie Wydawniczym w 1964 r. i wiem, 
że na jej podstawie miał być kręcony film fabularny. A fa-
buła powieści była nader interesująca – ukazywała w sposób 
niemal bezpośredni, gdzieś w prowincjonalnym miastecz-
ku, codzienne życie lekarza, pełne dramatycznych momen-
tów, tragicznych i radosnych, nie pozbawionych porażek, ale 
i sukcesów – a wszystko to zabarwione wewnętrznymi kłót-
niami i zawiścią nieobcą przecież lekarskiemu środowisku. 

Zbigniew Łapiński
Lekarz, prozaik, podróżnik
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Wiem, że Zbyszek miał w przygotowaniu tom opowiadań pt. 
Epitafium samobójcy, niestety, przedwczesna śmierć unie-
możliwiła ich ukazanie.

Zbyszek Łapiński był współzałożycielem Unii Polskich 
Pisarzy Lekarzy i należał do aktywnych jej członków. Re-
prezentował Unię na Światowych Kongresach, zabierał głos, 
wygłaszał referaty, np. na październikowym XVIII Kongresie 
Światowej Unii Pisarzy Lekarzy w Warszawie w 1973 roku, 
bardzo mocno zabrzmiał jego głos dotyczący pokoju i zbliże-
nia między narodami, który był wyrazem troski o przyszłość 
świata, tak zresztą jak głosy wielu innych zagranicznych leka-
rzy-humanistów. „…Kapitalnym osiągnięciem czasu, w któ-
rym żyjemy, jest skojarzenie medycyny z pokojem, lekarza 
z zapobieganiem wojnie” – mówił z trybuny Kongresu. „Nasz 
obecny Kongres jest potwierdzeniem i odbiciem ogólnoświa-
towej tendencji oraz historycznie uwarunkowanej prawdy, 
którą doskonale rozumieją rozsądni politycy, a mianowicie, 
że gwarancją pokoju jest fizycznie i psychicznie zdrowe spo-
łeczeństwo…” Notabene Kongres Unii przerodził się w mię-
dzynarodowe forum na rzecz pokoju. Ale może warto wrócić 
do Flirtu z medycyną i przytoczyć choćby mały fragment z tej 
powieści – to jest dla mnie, jestem tego pewny, kawałek auto-
biograficznego wyznania i credo życiowe Zbyszka.

…Doktor Marek ciągnął zamyślony: – Gdy byłem mło-
dy, marzyły mi się triumfy naukowe, ranki zastawały mnie 
w mrocznych salach bursy nad książkami, po nocach wkuwa-
łem i słyszałem fanfary przyszłej sławy. Gardziłem tymi, któ-
rzy przed północą chodzili spać; zazdrościłem innym, którzy 
wcześniej wstawali. Byłem zacięty, przyszłość miałem wywal-
czyć pracą. Pierwsze lata po dyplomie spędziłem w klinice, 
miałem chłonny umysł i chciałem nabić go wiadomościami 
do syta. Wreszcie, kiedy wydało mi się, że wiem już dużo, po-
stanowiłem przez kilka lat praktykować wśród ludzi, tak po 
prostu, na prowincji, żeby skonfrontować swoją teoretyczną 
wiedzę z praktyką. Liczyłem się z powrotem do kliniki, gdzie 
czekała mnie dobra praca, a może nawet kariera naukowa.

– I pozostał pan w Rożnowie do dzisiaj?



46

– Tak, pobyt tutaj pozwolił mi poznać nowe aspekty życia 
i medycyny. Zaspakajania ambicji i naukowych zaintereso-
wań nie trzeba szukać koniecznie w akademickich dyskusjach. 
Jestem zadowolony i nie żałuję swojej decyzji. Rożnowo nie 
ma walorów stolicy, ale przedstawia wiele innych zalet.

– Jest pan idealnym lekarzem.
– No, no nie przesadzajmy.
Niech ten fragment wystarczy za całą, obszerną, zbeletry-

zowaną biografię. 
Zbyszek odszedł nagle i niespodziewanie, w niewyjaśnio-

nych do dzisiaj okolicznościach, w pełni sił twórczych – miał 
48 lat. Będąc na urlopie w górach, został przez nieznanych 
sprawców napadnięty i pobity, w wyniku doznanych urazów 
stracił wzrok. To był dla niego cios.

Zwłoki znaleziono kilka miesięcy później, w maju 1979 
roku, wśród topniejącego lodu Bzury, kilka kilometrów od 
Łowicza. Leży na łowickim cmentarzu.

Zbigniew Kostrzewa
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Urodził się 11 listopada 1930 r. 
w Warszawie. Tu ukończył w roku 1955 
Wydział Lekarski Akademii Medycznej. 
Specjalizował się w psychiatrii. W 1968 
r. uzyskał stopień doktora, a w 1970 r. 
doktora habilitowanego. W 1986 r. został 
profesorem nadzwyczajnym. W latach 
1972-2001 pełnił funkcję kierownika 
Zakładu Historii Medycyny Warszaw-
skiej Akademii Medycznej, a w latach 
1972-1977 prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Historii Medycyny. Jeden z założycieli Unii Polskich 
Pisarzy Medyków, a od 1978 do 1984 roku jego prezes. Był 
także członkiem Światowej Unii Pisarzy Lekarzy oraz Mię-
dzynarodowego Towarzystwa Historii Medycyny, a w latach 
1977-1993 zastępcą redaktora naczelnego Archiwum Histo-
rii i Filozofii Medycyny oraz w latach 1990-1992 członkiem 
Komisji Historii Nauki i Techniki PAN. Od początku lat 90. 
ubiegłego wieku należał do warszawskiego oddziału Związku 
Literatów Polskich. Zmarł 6 października 2013 roku w Wo-
łominie.

Równolegle z pracą zawodową i napisaniem wielu publi-
kacji naukowo-lekarskich z zakresu psychiatrii i historii me-
dycyny zajmował się również twórczością literacką. W roku 
1962 wydał debiutancką powieść współczesną Mury cytade-
li. Cztery lata wcześniej pod pseudonimem Karol Soczyński 
opublikował esej poświęcony polskiej historii medycyny 
zatytułowany Śladami Polskiego Eskulapa. W latach 1965-
1991 wydał szereg utworów prozatorskich. Oto ich tytuły 
i lata wydania: Zapiski warszawskiego konsyliarza (1965), 
powieść poświęconą Tytusowi Chałubińskiemu; Ostatnie 
sprawozdanie archiatra (1967), esej poświęcony historii me-
dycyny warszawskiej; Portret mistrza medycyny (1970), opo-
wieść o Józefie Strusiu; Testament mistrza chirurgii (1974), 

Marcin Łyskanowski
Lekarz, prozaik, historyk medycyny
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esej poświęcony Rafałowi J. Czerniakowskiemu; Medycyna 
i lekarze dawnej Warszawy (1976), Gwiazda doktora Oczki 
(1977), Doktor Karol S. (1980), Doktor Grodecki (1982), 
powieść współczesna; Rejony doktora Grodeckiego (1982), 
powieść współczesna; Sokrates uczeń Hipokratesa (1987), 
powieść współczesna dla młodzieży, Miłość w domu obłą-
kanych (1991), tę powieść wydał pod pseudonimem Ludwik 
Międzyborski. 

Książki Marcina Łyskanowskiego kształtowały w dużej 
mierze pogląd wielu adeptów sztuki medycznej na zawód le-
karski. W żadnym innym zawodzie nie jest tak ważne prze-
konanie co do tego, w jaki sposób się go wykonuje. A tego 
z pewnością uczyły książki prof. Łyskanowskiego. 

Poniżej winiety kilku z nich.

Opracowanie redakcyjne
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Moja znajomość z Adamem Macieja-
szem rozpoczęła się bodajże w roku 1994. 
Przyjechałem wtedy do Łodzi, gdzie mie-
ściła się siedziba Zarządu Głównego Unii 
Polskich Pisarzy Lekarzy, ale nie była to 
jeszcze ta w pięknym pałacyku przy ul. 
Czerwonej pod numerem trzecim. Tam na 
spotkaniu członków Unii, chyba warsz-
tatach literackich, przedstawiono mnie 
Adamowi, jako członka Unii, także jak on 
mieszkającego w Krakowie (nie znaliśmy się wcześniej). Zamie-
niliśmy ze sobą kilka serdecznych słów, ciesząc się wzajemnie, 
że chociaż dwa Krakusy są na tym spotkaniu. Doktor Adam po-
dobnie jak ja próbował swoich sił w poezji. Wyrażenie wspólnej 
zgody, aby jesienne sympozjum Unii w 1996 roku odbyło się 
w Krakowie i wzięcie z Adamem odpowiedzialności za jego or-
ganizację dało początek naszej przyjaźni, którą do dzisiaj bardzo 
sobie cenię, ilekroć wspominam Adama. Jakiś czas po powrocie 
z Łodzi umówiliśmy się na nasze pierwsze spotkanie w Krako-
wie. Mieszkałem wtedy w budynku przy ul. Lea 22 B, tuż obok 
małego bazaru spożywczego. Do nieistniejącego dziś Szpitala 
Kolejowego, w którym pracował Adam jako ordynator Oddziału 
Okulistycznego, miałem najwyżej około czterysta metrów. Ciem-
nymi korytarzami szpitala dotarłem do małego gabinetu w porad-
ni okulistycznej, w której Adam właśnie skończył konsultować 
pacjentów. Szczupły, wysoki, o orlim nosie i włosach przystrzyżo-
nych na dłuższego jeża, spoglądając na mnie ponad spuszczony-
mi na dół nosa okularami przypominał mi strusia. Przywitał mnie 
ciepło swoim trochę chropowatym, lekko tenorowym głosem 
i poszliśmy do niego. Adam mieszkał niedaleko swego miejsca 
pracy (w kamienicy przy ul. Królewskiej, wtedy ul. 17 Stycznia) 
i miejsca mego ówczesnego zamieszkania. W Krakowie jest wiele 
kamienic z odległych lat międzywojnia i jeszcze starszych, które 
oparły się burzliwej historii, w których znajdują się przestronne 

Przerwana przyjaźń
(pamięci Adama Maciejasza*)
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mieszkania, a każde z nich swoim wnętrzem, meblami, wiszącymi 
starymi obrazami, pamiątkami rodowymi oraz historiami byłych 
i obecnych lokatorów zapisuje fascynującą historię przemijania. 
Do takiego właśnie mieszkania wprowadził mnie Adam. Osobi-
ście uwielbiam takie wnętrza, a więc od razu poczułem się tam 
znakomicie. Stare meble w stylu ludwikowskim z miękkimi obi-
ciami, dywany o tureckich wzorach, żyrandole i świeczniki w sty-
lu Księstwa Warszawskiego, portrety wiszące na ścianach, sym-
bole polskości, statuetki Kościuszki, Szopena, czy Piłsudskiego. 
W jednym z pokoi Adam pokazał mi swoją bibliotekę. Pomiesz-
czenie było wypełnione książkami umieszczonymi na drewnia-
nych regałach (około trzy tysiące pozycji), dotyczącymi głównie 
literatury, historii, w tym także historii sztuki, malarstwa, etnogra-
fii. Tu podarował mi także swój tomik wierszy pt. Czas z deszczem. 
Potem wielokrotnie odwiedzałem to miejsce, za każdym razem 
wychodząc stamtąd bogatszy o wiedzę, którą mogłem czerpać od 
Adama. On traktował mnie prawie jak syna (wszak byłem młod-
szy od niego o dwadzieścia cztery lata) i mówił do mnie Waldusiu. 
Ruszyliśmy ostro z przygotowaniami do jesiennego sympozjum. 
W jego mieszkaniu realizowaliśmy pomysł stworzenia znicza 
Eskulapa – symbolu Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, oraz Godła 
Unii, które wędrowałyby po Polsce do kolejnych miejsc, w któ-
rych spotykali się członkowie Unii. Adam poświęcił na to mosięż-
nego węża, pamiątkę z jakiegoś epizodu swego życia (wygięliśmy 
go mozolnie w nowy kształt) oraz złoconą ozdobną ramę jednego 
ze swoich obrazów. I tak powstał znicz Eskulapa – wspinający się 
do góry mosiężny wąż, na głowie którego umieściliśmy złotawy 
niski talerzyk – miejsce na ogień (płonącą świecę) oraz godło Unii 
– złocone litery UPPL i symbol pióra na niebieskim tle w złoco-
nej ramie. Oba te symbole zaprezentowaliśmy z dumą podczas 
naszego Krakowskiego Sympozjum i tu w Krakowie zapaliliśmy 
po raz pierwszy znicz Eskulapa. Oba precjoza przekazaliśmy Basi 
Szeffer-Marcinkowskiej, ówczesnej Prezes UPPL i powędrowały 
one do siedziby Zarządu Głównego Unii do Łodzi. Do Krakowa 
przyjechały ponownie w roku 2013, z okazji kolejnego Krakow-
skiego Sympozjum UPPL. W czasie moich wizyt w domu Adama 
miałem okazję poznać wielu ciekawych ludzi krakowskiej inteli-
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gencji, profesorów, artystów, poetów i pisarzy. Adam zapraszał ich 
na takie wieczory dyskusyjne (o sztuce, literaturze, filozofii...), na 
których przy kieliszeczku czegoś mocniejszego, dobrej zakąsce, 
rozmawiano o sprawach bardziej lub mniej ważnych, ale bardzo 
dla mnie ciekawych. W czasie obecności w domu żony Adama, 
zachowywała się ona zawsze dyskretnie nie przeszkadzając mężo-
wi, a on mówił do niej uroczo „Helusiu”. Adam, jak mało kto, po-
siadał obszerną wiedzę i doskonałą pamięć. Wielokrotnie byłem 
świadkiem, kiedy w nawiązaniu do aktualnego tematu rozmowy 
potrafił bez zająknięcia, ad hoc wyrecytować cały wiersz, mądrą 
sentencję, czy fragment prozy. Zresztą czynił to także na naszych 
unijnych spotkaniach. Adam był świetnym organizatorem. Z jego 
inicjatywy odrodzony został Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orła 
Białego Kruka, gdzie w latach 1994-1997 Adam pełnił zaszczytną 
funkcję kanclerza Kapituły. Humor i rubaszność Adama pozostaje 
ciągle tematem naszych wspomnień o nim. Był postacią charakte-
rystyczną, której nie dało się łatwo zaszufladkować. Jego dowcipy 
i inteligencja rozbawiały wielokrotnie towarzystwo. Przecież to 
razem z nim śpiewaliśmy wiele razy „kto wódki nie pije, dziewuch 
nie rajcuje...”, na melodię popularnej piosenki pt. Wszystkie rybki 
śpią w jeziorze, która stała się undergroundowym nieoficjalnym 
hymnem i którą dziś podśpiewujemy sobie na naszych spotka-
niach unijnych wspominając Adama. Moja przyjaźń z Adamem 
Maciejaszem była jak krótki burzliwy sen, a jego zwieńczeniem 
było nagłe odejście Adama. Dowiedziałem się, że umierał nagle 
i krótko. Przysiadł na łóżku, na którym leżała jego „Mateńka”. Po-
prosił ją, aby pomasowała mu tył klatki piersiowej, bo tak mocno 
zaczęło go boleć. Chwilę później już nie żył. W jednym ze swoich 
wierszy napisał: „Zaklęci w grań, którą Bóg zwykł kroczyć do nie-
ba /Będziemy życiem płacić – jeśli płacić trzeba”

Kiedy w piękny, słoneczny dzień, dzień pogrzebu Adama 
(3 sierpnia 1999 roku), w imieniu Unii składałem na Jego gro-
bie kwiaty, wypełniła mnie wielka pustka.

 Waldemar Hładki
* lekarz okulista, wieloletni ordynator oddziału okulistycznego 
Szpitala Kolejowego w Krakowie. Poeta, urodził się 8 lutego 
1933 roku w Krakowie, zmarł nagle 30 lipca 1999 roku tamże.
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Do Staszowa, na swój pierwszy zjazd Unii Polskich Pisarzy 
Lekarzy, pojechałam niemal z musu. Bożenka Klejny, lekarka 
i poetka, która już dużo wcześniej, poznawszy moje wiersze, 
zaproponowała mi wstąpienie w szeregi lekarzy piszących, 
a jednocześnie zarekomendowała mnie unijnym kolegom, te-
raz ponaglała i niemal straszyła: – Wypiszemy cię, skreślimy. 
Zjazd za zjazdem, a Aldony na nich nie ma. Przyjedź koniecz-
nie do Staszowa i to już, teraz. Za kilka dni spotykamy się …

Do miasteczka, które tak kiedyś polubiłam, jechałam roz-
słonecznioną, jesienną Kielecczyzną ze ściśniętym bólem 
sercem. Byliśmy w Staszowie nie raz. Podziwialiśmy je ra-
zem z Jerzym, moim mężem, a potem z naszymi synami. Je-
rzy – kielczanin, zakochany w Kielcach i całej kieleckiej zie-
mi, pokazał nam jej piękno, urok przyrody, kultury i historii. 
Pokochaliśmy to wszystko, a po jego śmierci ciężko mi było 
jechać tam bez niego.

W ukrytym w kieleckich lasach hotelu to Adam przywitał 
mnie pierwszy. Zobaczyłam, wchodząc do niewielkiego holu, 
długonogiego chudzielca ubranego w czarny surdut. – Czy 
na zjazd Unii? – zapytał, a gdy odpowiedziałam twierdząco, 
ni to powiedział, ni to poprosił: – A może tak ze mną na spa-
cer w ten czas w słońcu? – Nie wiem, nie wiem – odpowie-
działam, dodając wsi spokojna, wsi wesoła. – O, Jan Kocha-
nowski i to poeta tej ziemi kłania się – wszedł mi w słowa. 
– Nadajemy chyba na tej samej fali, a więc zapraszam i na 
czas w słońcu i na Czas z deszczem. – Z deszczem? – zdziwi-
łam się, ale w tej samej chwili wpadłam w ramiona Bożenki 
i w wir poznawania innych unijnych uczestników, których 
przedstawiała mi po kolei.

Zjazd w Staszowie to uczta, biesiada o wielu smakach, któ-
rą zorganizował i na którą zaprosił nas Maciek Zarębski – go-
spodarz, taki najprawdziwszy, jak niegdyś bywało gospodarz, 
a przy tym lekarz i piewca tej ziemi. Poznawaliśmy jej pięk-
no, historię, ludzi, którzy ją tworzyli i tworzą, ludzi pracy, 

Czas słońca i „Czas z deszczem”
O Adamie Maciejaszu, moim Przyjacielu
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kultury i sztuki. A wieczory… to były wieczory przechodzące 
w noce – z poezją, tańcem i pogaduchami do rana.

Adam czytał swoje wspaniałe wiersze i rzeczywiście ani 
się obejrzałam, a byłam z nim na tym jego spacerze z desz-
czem, zachwycona jego pisaniem tętniącym rytmem, pełnym 
rymu, pełnym treści wielbiących Boga, człowieka i życie, 
otaczający nas świat.

Słuchaliśmy tego, co piszą inni. Czytałam swoje wiersze 
i wiem, że spodobały się Adamowi, ale też Jurkowi Kaliń-
skiemu, który dołączył do nas mówiąc, że jest tak jak my – 
i do tańca, i do leczenia, i do pisania, i do różańca.

Pan Bóg trójcę lubi – powiedzieliśmy sobie i od tego Sta-
szowa trzymaliśmy się zawsze razem. 

Tańczyłam z chłopakami – Adamem i Jurkiem – do upa-
dłego, podziwiałam otaczający nas świat. Pisaliśmy z rymem, 
czyli po staremu. Razu jednego wymyślono zjazd z białym 
wierszem, zabroniono rymu. Pojechaliśmy z rymami, bo pi-
sząc na biało knociliśmy, wypaczaliśmy widoczne wkoło nas 
piękno i od takiego pisania „nie po naszemu” aż bolały nas 
ręce. Uszło nam to na sucho, choć nie było oklasków, a wier-
sze rymowane czytaliśmy sobie w trójkę do rana – zamiast 
tańczyć czy spać.

Ze Staszowa wracałam stęskniona za domem, i tak na-
prawdę radosna. Staszów był taki jak niegdyś – nie przyblakł, 
nie utracił nic ze swego piękna.

Wiersze, które pisałam (nie tylko treny), wiersze, które pi-
sali inni – pocieszały, pomagały żyć, były receptą na dalej. 
Opiewały piękno życia, które tak kochałam i kocham. 

Adam pisał listy, karty, zawsze piękne, zawsze ciepłe i cie-
kawe. Odpisywałam.

Adam zwykł telefonować nocą, więc najczęściej były to 
między nami nocne Polaków rozmowy – pełne Krakowa, 
Warszawy, Anina, Polski – miejsc nam najbliższych. Były też 
w nich, recytowane przez nas, nasze wiersze, które pisaliśmy 
dla Ojczyzny, dla najbliższych, dla ukochanego przez nas 
Papieża. Piękno świata, bo zachwycał, próbowaliśmy ubrać 
w słowa, w wiersz o nim. Mówiliśmy i o proteście, jaki istniał 
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w nas, bo było tak często ciężko i groźnie, wokoło było też 
tyle zła. Solidarnością zachłysnęliśmy się. Była naszą miło-
ścią, lekarstwem, nadzieją. Istniała dla nas tylko ta pierwsza, 
tylko ta przed podziałem, rozłamem, klęską.

Na co dzień mieliśmy dużo, bardzo dużo pracy, kochanej 
lekarskiej roboty i to pozwalało czerpać radość, mieć nadzie-
ję. „Leczyć – nie szkodzić” – dewiza obowiązująca lekarza 
całe życie, to była Adama i nasza dewiza. 

Myślę o Adamie, piszę o nim, wspominam, i nagle dosięga 
mnie niepokój. Miało to być wspomnienie Aldony o Adamie 
Maciejaszu, a tyle w nim jest i o Aldonie… Czy tak się pisze 
wspomnienie? Moje o nim jest takie, nierozerwalnie ze mną 
związane, więc widocznie takie być musi. Natychmiast po 
tym, gdy w Krakowie na naszym zjeździe zrodziła się myśl, 
że napiszemy wspomnienia o naszych unijnych kolegach 
i przyjaciołach, którzy zapisali się na trwałe w naszej serdecz-
nej o nich pamięci, wiedziałam, że chcę napisać o Adamie. 

Zadzwoniłam do Helusi Kolankowskiej – zawsze tak 
pieszczotliwie, tak ciepło Adam do niej się zwracał, i tak do 
nas o niej mówił. 

– Oczywiście, Aldonko, prześlę ci to, co napisał o sobie 
Adam, do czego tak naprawdę zmusiliśmy go, by napisał 
przed otrzymaniem państwowej nagrody.

Czekałam na ten e-mail z życiorysem Adama. Spodziewa-
łam się ogromnego tekstu, w którym Adam – twórca w okuli-
styce powidoku – opisze swoje tak liczne osiągnięcia na tylu 
polach życia. 

Tych kilka zdań o sobie kogoś tak wielkiego, jakim był 
Adam, które przeczytałam i które tu przytaczam, pokazały mi 
go jako człowieka rzeczowego i skromnego, autentycznego, 
zawsze zaangażowanego w to, co robił. Pisał: Urodziłem się 
8 lutego 1933 roku w Krakowie. Egzamin dojrzałości zło-
żyłem w 1950 roku w IV Gimnazjum i Liceum im. Henryka 
Sienkiewicza w Krakowie. W latach 1950 do 1955 studiowa-
łem na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krako-
wie, uzyskując w marcu 1956 roku dyplom lekarza z odzna-
czeniem. W trakcie pracy zawodowej uzyskałem jako lekarz 
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obydwa stopnie zawodowe w zakresie okulistyki oraz w 1970 
roku stopień doktora nauk medycznych. Pracowałem w Kli-
nice Okulistycznej AM w Krakowie i Dzielnicowej Przychod-
ni Obwodowej oraz V Wojskowym Szpitalu Rejonowym. 22 
lata pracowałem na kierowniczym stanowisku w Okręgowym 
Szpitalu Kolejowym w Krakowie. Jestem autorem 25 prac na-
ukowych z zakresu okulistyki i członkiem licznych towarzystw 
naukowych i kulturalnych.

Nic nie wspomniał w tym lakonicznym o sobie opisie o tak 
ważnych tylu sprawach, pasjach, które składały się, budowały 
jego życie: ani o Panu Bogu najważniejszym dla niego, ani 
o ludziach kochanych, lubianych, przyjaciołach, pacjentach, 
kolegach koniecznych, by oddychać, ani o uczuciach, ani 
o sztuce, kulturze, uwielbieniu słowa – poezji co „WIELKA 
PANI”, o pisaniu z potrzeby serca, o pisaniu tętniącym ryt-
mem i biegnącym rymami. Ale wszystkie nasze spotkania, bo 
z czasem i takie przyszły, spotkania w Aninie i w Krakowie 
zawsze były dla nas skrzydlate, bo tego wszystkiego pełne. 

Kraków Boga Ojca i jego – Adama, miasto królewskie, 
wiekowe, kolejnych czterech pór roku – z historią, co jest Pol-
ską właśnie, pokazywał mi w całej Krakowa wielkości. Za-
mek, uczelnie – z królującym nad wszystkimi Uniwersytetem 
Jagiellońskim, kościoły, zapomniane nieco kapliczki i pełne 
ludzi kaplice, muzea, teatry, parki, ulice, uliczki, cmentarze, 
kopce, forty, rynek, bazary, wielokulturowość z wszechobec-
ną Wisłą i z Tyńcem na horyzoncie. Kraków naszego Świę-
tego, Ojca Świętego w dniu Jego w nim obecności, z oknem 
na Franciszkańskiej, Błoniami i ulicami, na których w tych 
dniach panowało prawdziwe zjednoczenie ludzi. To z Ada-
mem ja, Aldona, wpisana w Krakowskie Bractwo Literackie 
Białego Pasterza, szłam na spotkanie Ojca Świętego, modli-
łam się, śpiewałam… Niezapomniane Dni! 

Poznałam jego Helusię, jego przyjaciół, jego polskie – kra-
kowskie mieszkanie, a Adam poznał i polubił Anin. Wiersze, 
słowo płynące z serca i zapisane było z nami i tu, i tam. Recy-
towaliśmy nasze wiersze też – i tu, i tam. 

Nie ma Adama, spłonął cudny kościółek na Dębnikach… 



56

Wiersze piszę nadal. Zawsze też wiem, że i Adam nie przestał 
pisać swoich, tyle tylko że robi to w niebie, które bez pisa-
nia, bez Poezji – nie byłoby niebem… a on kochał i niebo, 
i pisanie, kochał też wszystko to, co jest życiem. Ile to razy 
dziękował i głosił jego pochwałę, śpiewając słowa swego 
ulubionego poety: – Pochwalone bądź słoneczko, życiodajny 
ciepły cień. Jeszcze jeden darowany cudownego życia dzień. 

Zmarł 30 lipca 1999 roku. 
Dowiedziałam się o tym w lipcowy, słoneczny poranek. 

Straszna wieść. Łzy i smutek, oszołomienie, niedowierzanie, 
żal i złość, i wspomnienia, i myśli niechciane: – Tak bardzo 
kochał życie. On zawsze mierzył najwyżej, ale żeby tak i to 
bez mrugnięcia okiem, pewnego dnia, niedługo po naszym 
łódzkim zjeździe, na którym umówiliśmy się na spotkanie. 
Mieliśmy napisać – on w Krakowie, ja w Aninie – hymn 
UPPL. I żeby tak on, Adam, wybrał Niebo, umierając na za-
wał! Dlaczego? Przyjaźń, jaka się między nami zawiązała, tak 
radowała serce! Wiersze, pisanie, medycyna, życie…

Nie pojechałam do Krakowa na Adama pogrzeb. Nie mo-
głam w nim uczestniczyć, bo jak iść przez ten piękny rako-
wicki cmentarz, być w królewskim Krakowie, pokazywanym 
mi przez Adama jego oczami, jego zapałem, jego do Krakowa 
miłością. Jak rozmawiać z jego Helusią? Tyle mieli planów, 
tyle marzeń, o tym warzeniu kaszy w ich nowym domu, który 
poznałam, do którego mnie zapraszali. Ile ubyło z tej magii 
teraz bez Adama, którą zawsze czułam u nich, w ich obecno-
ści? Lechoniowe – Jeszcze jeden darowany cudownego życia 
dzień – miało teraz smak piołunu. 

 Granatowy tomik wierszy Adama, które tak pokochałam 
– Czas z deszczem wyjęłam, ale pozostał zamknięty. Adam 
nie weźmie go w ręce, nie zacznie recytować, tak pięknie jak 
nikt, więc i nie spadnie złoty deszcz na nas zasłuchanych, nie 
pogonią migotliwe iskry w niebo, nie runą na Kraków, Anin 
słoneczne promienie. 

Siedziałam długo w noc smutna po tej hiobowej wieści 
z Krakowa i później wiele jeszcze razy, i teraz też, gdy to 
piszę, jestem taka bezradna, taka skłócona z losem. Bolała 
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mnie i nadal boli niemoc medycyny, konieczność i nieodwra-
calność takich niezamierzonych i niechcianych rozstań, i do 
tego z wyroku nieba. 

Napisałam nawet hymn UPPL, bo pisanie było i jest lekar-
stwem – hymn sercem dedykowany nam wszystkim i oczywi-
ście jemu – Adamowi. Przyjaciel mego syna Sergiusza, Paweł 
Sujka skomponował do niego muzykę. Koledzy z Unii przy-
jęli go, ale bez Adama hymn milczy …

Kiedy jestem w Krakowie, kiedy ognisko rozjaśnia nasz 
Anin, kiedy uczestniczę w naszych unijnych spotkaniach, 
Adam jest zawsze ze mną. A piękno życia utrwalone słowem 
przez niego, zapisane wierszem towarzyszy mi i cieszy, i ubo-
gaca.

Sama też, tak jak i Adam – kocham życie. 
Aldona Kraus

Anin, 26 stycznia 2015 r.

Adam Maciejasz z autorką wspomnień w Muzeum im. Anny i Jaro-
sława Iwaszkiewiczów  w Stawisku (2 czerwca 1996 r.)
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Urodził się 7 lipca 1924 w Chodorowie 
pod Lwowem. Pierwsze lata życia spędził 
we Lwowie. Uczęszczał do II Państwowego 
Gimnazjum im. Karola Szajnochy na Pod-
walu. We wrześniu 1939 r. będąc w IV klasie 
gimnazjum, stanął na czele 40 Lwowskiej 
Drużyny Harcerzy, która służyła w pomoc-
niczych jednostkach wojskowych na Dwor-
cu Podzamcze. Po wkroczeniu Niemców do 
Lwowa, uczęszczał na tajne komplety oraz 
został żołnierzem kontrwywiadu z zadaniem przechwytywania 
broni z niemieckich szpitali. Pod koniec wojny służył w Wojsku 
Polskim, w IV Dywizji Piechoty jako radiotelegrafista, początkowo 
w sztabie dywizji, a później w 4 Dywizjonie Artylerii Samochodo-
wej. W wojsku służył do lutego 1947. Po przejściu do cywila Je-
rzy Masior rozpoczął studia medyczne we Wrocławskiej Akademii 
Medycznej. Od III roku studiów związał się z Kliniką Chorób We-
wnętrznych kierowaną przez prof. Edwarda Szczeklika, początko-
wo jako wolontariusz, a następnie pracownik Kliniki. Po uzyskaniu 
doktoratu, w roku 1962, podjął pracę w szpitalu w Gorlicach, skąd 
po pięciu latach przeniósł się do Nowego Sącza. Do końca życia 
był wierny temu miastu. Jako ordynator oddziału wewnętrznego 
tamtejszego szpitala wykazywał wyjątkową aktywność w pracy 
zawodowej, a także na niwie kultury, sportu i literatury. Utworzył 
tu spółdzielnię lekarską, kierował poradnią internistyczno-konsulta-
cyjną. Ponad 20 lat prowadził Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 
Kadr Medycznych w Nowym Sączu, pełniąc funkcję nauczyciela 
przedmiotów zawodowych w miejscowym Liceum Medycznym. 
Angażował się w działalność na rzecz miasta. Przez kilka kaden-
cji był radnym Nowego Sącza. Aktywnie działał w PTTK, gdzie 
zajmował się żeglarstwem piastując stanowisko komandora Yacht 
Clubu PTTK Beskid.

Uprawiał wszechstronną działalność artystyczno-literacką. 
Jego wielką pasją było malowanie. Z dużym pietyzmem starał 

Jerzy Masior
Lekarz, poeta, społecznik, malarz, żeglarz, regionalista
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się utrwalać pejzaż wiejski, zmienność przyrody i przemijające 
piękno świata, który go otaczał. Sam uważał się za dokumenta-
listę, malarza w pełni realistycznego. Doczekał się kilku wystaw 
indywidualnych, m.in. w Klubie Ziemi Sądeckiej w Nowym Są-
czu w Muzeum Okręgowym, w BWA, w Galerii Dudów w Ja-
zowsku, a także we Wrocławiu. W jego twórczości widzimy 
ogromną wrażliwość i miłość do człowieka i przyrody

Pisał wiersze, książki, piosenki, wspomnienia, artykuły. Wy-
dał kilka tomików poezji o tematyce sądeckiej, m.in. Prefacje 
sądeckie, W Uhryniu i okolicy, Kwiaty z tamtych lat, Chodzenie 
na wiatr, Z krwi i cieni, Wzgórza w łagodność pochylone, Leśne 
przypomnienia, Po drodze do Kamiannej oraz powieść Przeta-
kówka. Na podstawie dorobku literackiego został w latach 90. 
XX wieku przyjęty w poczet UPPL. 

Doktor Masior zajmował się również teatrem. Przez kilka 
lat współpracował ze sceną poetycką Teatru im. B.Barbackie-
go w Nowym Sączu. Tworzył spektakle i wieczory poetycko-
-muzyczne oraz współpracował z wieloma szkołami, organi-
zując w nich zespoły wokalne, które wykonywały piosenki 
o tematyce lwowskiej. Wspierał i rozwijał talenty artystyczne 
dzieci i młodzieży. 

Pod koniec życia swoje serce i zainteresowania skierował 
w stronę Kresów Wschodnich. Przez lata kierował założonym 
przez siebie Towarzystwem Miłośników Lwowa. Organizo-
wał wielokrotnie podróże do tego miasta, sam występując 
w roli przewodnika. Podróże te zaowocowały licznymi liry-
kami, wierszami i opowiadaniami na temat tego miasta. Pisał 
wiele wierszy i piosenek o Lwowie, Kresach, Nowym Sączu. 

Za działalność na rzecz miasta Nowego Sącza został odzna-
czony Złotą Tarczą Herbową. Otrzymał również Order Przyja-
znych Serc od Związku Sądeczan. Posiadał także Krzyż Wa-
lecznych, Krzyż Obrony Lwowa oraz Krzyż Kawalerski OOP.

Zmarł 19 kwietnia 2003 roku. Został pochowany na cmen-
tarzu w Nowym Sączu – na nagrobku ma wypisany fragment 
własnego wiersza: Jestem po stronie ciszy. Jestem tam gdzie 
milczenie.

Opracowanie redakcyjne
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Dzisiaj już nie pamiętam, kiedy po raz 
pierwszy zobaczyłem Sylwestra. Było to 
najpewniej w 1993 lub 1994 roku, przy 
okazji unijnych spotkań w Łodzi – siedzi-
bie władz Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. 

Były to moje pierwsze lata w Unii 
(mam zaszczyt należeć do niej od 1991 
roku). Moją uwagę zwróciło ciepło emo-
cjonalne, którym emanował Sylwester, 
wielce życzliwe potraktowanie mojej 
osoby, choć co dopiero poznaliśmy się, a ja byłem przecież kil-
kanaście lat młodszy od niego. Może wynikało to także stąd, iż 
obaj byliśmy chirurgami, ja ogólnym i kostnym, on chirurgiem 
onkologicznym. Niebiesko szare oczy, jasne siwiejące włosy 
dopełniały poczucia łagodności. Nasza znajomość pogłębiła się 
podczas Krakowskiego Sympozjum UPPL, które we wrześniu 
1996 roku zorganizowałem razem z nieżyjącym już Adasiem 
Maciejaszem. Potem spotykaliśmy się wielokrotnie podczas 
kolejnych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Unię. 
Sylwester wzbudzał mój podziw jako pisarz, poeta, którego 
tematyka twórczości dotyczyła szeroko rozumianego orientu, 
tego dalekiego i bliskiego – polskiego (książka pt. Tryptyk Ta-
tarski wydana w 2009 r.), fascynacji poezją arabską, kulturą 
arabską (to także jedna z dziedzin moich zainteresowań). Jego 
książka, zawierająca poważne studia orientalistyczne nad kul-
turą arabską (Kultura łowiecka w świecie Islamu  – 2004 r.) 
jest do dzisiaj białym krukiem w literaturze polskiej, ale także 
światowej. Kilka lat temu nastąpił moment, po którym kontak-
ty Sylwka z Unią bardzo się rozluźniły z powodu tak naprawdę 
błahych niuansów interpersonalnych. Pozostał jednak ciągle 
kreatywny w swojej twórczości literackiej. Swoje wiersze osa-
dzone w klimatach sztuki arabskiej podpisywał często pseu-
donimem Mirza el Kahim. Służyło mu przejście na emeryturę 
i przeprowadzka na wieś po latach pracy zawodowej spędzo-

Spotkanie, którego nie było
pamięci Sylwestra Milczarka *
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nych w Bydgoszczy. Dlatego, kiedy nawiązałem z nim ponow-
nie kontakt na wiosnę 2010 r., w związku z organizacją przeze 
mnie Kolejnego Sympozjum UPPL w Krakowie, ucieszył się 
niezmiernie na przyjazd do Krakowa – miasta, które bardzo 
lubił. Niestety z powodu Katastrofy Smoleńskiej nie doszło do 
Wiosennego Sympozjum UPPL w Krakowie i naszego spotka-
nia po latach. Do planów realizacji Sympozjum w Krakowie 
powróciłem w 2013 r. Po szesnastoletniej nieobecności moich 
przyjaciół z Unii w Królewskim Krakowie bardzo liczyłem na 
to, iż Sylwester przyjedzie do Krakowa. Kilka miesięcy wcze-
śniej przebył ciężką operację i nie czuł się najlepiej. Dodatko-
wo miał opory natury osobistej, ale po moich namowach zde-
cydował, że przyjedzie. Dla jego wygody zarezerwowałem mu 
jednoosobowy pokój w hotelu, a w naszych ożywionych kon-
taktach telefonicznych cieszyliśmy się na myśl o spotkaniu. 

W słoneczne popołudnie, 27 września 2013 r., w gościnnym 
hotelu przy ul. Szujskiego w Krakowie, o krok od magicznej 
ulicy Krupniczej i domu Józefa Mehoffera, w którym wcze-
śniej mieszkała rodzina Wyspiańskich i gdzie urodził się, a po-
tem malował pierwsze obrazy Stanisław Wyspiański, witałem 
szczęśliwy uczestników Sympozjum. Niestety Sylwestra nie 
było. Zaniepokoiłem się nieco, ale po moim telefonie do nie-
go, którego nie odebrał, otrzymałem informację na pocztę gło-
sową, iż już wjeżdża na dworzec kolejowy Kraków Główny. 
Był wieczór, spotkanie powitalne uczestników Sympozjum 
trwało w najlepsze, ale Sylwka nie było. Ponieważ wspominał 
mi wcześniej, iż musi odwiedzić Wydawnictwo Literackie Mi-
niatura mieszczące się przy ul. Barskiej, z którym współpraco-
wał, czekałem cierpliwie. Następnego dnia rano otrzymałem 
w recepcji hotelowej informację, że Sylwester nie przybył do 
hotelu. Pomyślałem, że jednak zrezygnował z Sympozjum 
i spotkania z nami. Było mi przykro, byłem nawet zły na nie-
go, i źle go oceniłem. Po kilku dniach okazało się, że niesłusz-
nie, a wiadomość, którą otrzymałem „zwaliła mnie z nóg”. Za-
dzwoniła do mnie Pani Teresa, żona Sylwestra, która znalazła 
w jego telefonie kontakt do mnie i nasze nagrane rozmowy. 
Powiedziała, że Sylwester nie żyje. Po wyjściu z pociągu na 
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dworcu w Krakowie Sylwek poczuł się źle. Dostał zawału 
serca i stracił przytomność. Akcja reanimacyjna prowadzona 
przez zespół ambulansu ratunkowego na peronie kolejowym 
okazała się nieskuteczna. Poczułem się bardzo niezręcznie, 
świadomy moich wcześniejszych osądów dotyczących nie-
obecności Sylwestra na naszym Sympozjum. Z drugiej strony 
pojawił się wyrzut sumienia. Może gdyby nie moje namowy, 
Sylwester nie zakończyłby historii swego życia na peronie 
krakowskiego dworca kolejowego. Cztery miesiące późnej 
otrzymałem od Pani Teresy list i przesyłkę. Napisała do mnie 
darowując Zeszyt UPPL pt. Orientalizm wypełniony w całości 
twórczością Sylwestra, z dedykacją dla mnie napisaną z datą 
27.09. 2013 r., który zabrał ze sobą w ostatnią podróż, podróż 
do Krakowa. W moim domu, przy moim łóżku znajduje się 
regał z poezją i prozą pisarzy lekarzy. Zaglądam tam czasami. 
Jego wiersze zajmują tam specjalne miejsce. Napisane słowo, 
które miało dotrzeć na spotkanie, którego nie było.

Waldemar Andrzej Hładki
* lekarz poeta, pasjonat Orientu. Urodził się 10 listopada 
1943 r. w Warszawie, zmarł 27 września 2013 w Krakowie 
w drodze na sympozjum Unijne.

Sylwester Milczarek w Staszowskim Muzeum (październik 1995 r.)
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Pamięci Dr. Sylwestra Milczarka 
wspaniałego lekarza, pisarza, poety, orientalisty

Czy ze swoją pieśnią nad pieśniami
podróżujesz bosymi stopami
w gwiezdnym pyle
w kosmicznym rozbłysku –
czy wokół cisza milczenia
i posłanie z kamienia?

Mówiłeś „Życie jest baśnią” –
tysiąca marzeń 
tysiąca nieprzespanych nocy 
kiedy w Twoim ręku skalpel życia lśnił 
kroplami krwi i potu

Jeszcze przed chwilą 
chłonąłeś krajobraz Błękitnej Planety 
wielbiąc ją sercem i bogactwem słowa –
opromieniał Twoją twarz słoneczny blask

Dzisiaj piszesz niedokończoną powieść 
atramentem Światła 
Nie powiem żegnaj – ale do zobaczenia 
w Krainie Jasności i Spełnienia

Lidia Ziurkowska-Michalewska
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Urodził się 3 I 1937 w Gnieźnie w ro-
dzinie lekarskiej, dziadek Mieczysław 
Kowalski był lekarzem powiatowym 
w Puławach, ojciec Jan lekarzem po-
wiatowym w Gnieźnie, a matka Olga de 
domo Kowalska pracowała jako lekarka 
PCK. W czasie II wojny światowej prze-
bywał u rodziny w majątku Teofilów koło 
Spały. W 1945 r. rozpoczął naukę w szko-
le powszechnej w Łodzi, kontynuował ją 
w gimnazjum i liceum im. Gabriela Narutowicza – także w Ło-
dzi, tamże matura w 1953 r. wraz z dyplomem przodownika 
nauki. Dzięki niemu został bez egzaminów wstępnych przyjęty 
na Wydział Lekarski AM w Łodzi, studia ukończył w 1959 r. 
uzyskując dyplom lekarza z odznaczeniem.

Pracę zawodową podjął w Klinice Otolaryngologicznej AM 
w Łodzi (1960 r.) oraz Przychodni Sportowo-Lekarskiej dla 
m. Łodzi jako laryngolog. W latach 1962-1964 odbywał obo-
wiązkową służbę wojskową w Szpitalu Wojskowym w Prze-
myślu w stopniu kapitana i dodatkowo pracował w Szpitalu 
Miejskim w Przemyślu jako konsultant laryngolog. W marcu 
1963 r. uzyskał I° specjalizacji w otolaryngologii. W lutym 
1964 obronił rozprawę doktorską pt. „Stan narządu słuchu 
i równowagi u bokserów” i decyzją Rady Wydziału Lekar-
skiego AM w Łodzi nadano Mu stopień naukowy doktora 
medycyny. Był prekursorem wprowadzenia kasków ochron-
nych dla bokserów. W kwietniu 1966 r. otrzymał II° specja-
lizacji z otolaryngologii. Ogłosił drukiem 24 prace naukowe 
w piśmiennictwie polskim i zagranicznym oraz był współ-
autorem Poradnika Operacyjnego Laryngologii, wydanego 
przez PZWL w 1970 r. Od 1 października 1968 r. rozpoczął 
pracę w Poradni Obwodowej w Kępnie, od kwietnia 1970 r. 
zorganizował w szpitalu kępińskim Oddział Laryngologiczny 
i jako ordynator kierował nim przez 30 lat. W latach 1973/74 

Kajetan Pakowski
Lekarz, działacz samorządowy, prozaik
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pełnił dodatkowo funkcję kierownika Działu Opieki Specja-
listycznej ZOZ-u w Kępnie. Od l grudnia 1974 r. objął obo-
wiązki zastępcy dyrektora ZOZ-u ds. lecznictwa, a w latach 
1985-1990 był dyrektorem ZOZ-u w Kępnie. Mimo poważ-
nej choroby serca nie poddawał się i z wielkim oddaniem 
pracował jako ordynator, naczelny lekarz Szpitala i Rzecznik 
Praw Pacjenta. Wykształcił 7 lekarzy specjalistów, w tym 
5 z II° specjalizacji z otolaryngologii. Za pracę zawodową 
uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Za wzoro-
wą pracę w służbie zdrowia” i „Za zasługi dla województwa 
kaliskiego”. 

Był przewodniczącym Delegatury Wielkopolskiej Izby Le-
karskiej w Kępnie oraz członkiem Sądu Lekarskiego w Po-
znaniu, a także przewodniczącym Kępińskiej Inicjatywy 
Samorządowej (KIŚ) oraz prezesem Delegatury Automobil-
klubu w Kępnie (srebrna odznaka honorowa). Był też myśli-
wym. Członek Unii Wolności. Startował w 1997 r. bez powo-
dzenia w wyborach do Senatu.

Jego hobby to literatura i pisarstwo. Był członkiem rze-
czywistym Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Wydał drukiem 
9 powieści, w nich poruszał głównie tematy medyczne, opi-
sywał sukcesy zawodowe, ale również porażki zawodowe 
i osobiste. Oto tytuły książek: Kariera, Ceremonia upadku, 
Koszmary chirurga N., Umieranie nadziei (pierwsza polska 
powieść o problemie AIDS), Ludzie w bieli, Intymny pejzaż 
prowincjonalny, Węzeł miłosny, Zaproszenie na egzekucję, 
Czerwona nitka (o przemycie narkotyków) i Dziwny smak 
zemsty (rozliczenie za zdradę w czasie II wojny światowej). 
Za całość twórczości literackiej otrzymał nagrodę Kaliskiego 
Towarzystwa Lekarskiego.

Zmarł 11 października 2006 r. w Kępnie i został pochowa-
ny na miejscowym cmentarzu. Jego dewizą życiową było an-
gielskie przysłowie „Every cloud has its silver linę” – (Każda 
chmura ma swoją srebrną smugę, najgorsza rzecz ma swoją 
dobrą stronę). Szkoda, że odszedł, zdecydowanie za wcze-
śnie…

Zbigniew Kledecki
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Urodził się 24 maja 1917 w Warcie 
(pow. sieradzki), absolwent Liceum hu-
manistycznego im. A.Asnyka w Kaliszu 
(1936), student Farmacji Uniwersytetu im. 
J.Piłsudskiego w Warszawie (1936-1939). 
W roku 1943 po aresztowaniu w Łodzi 
został skazany na dożywocie. Był więź-
niem obozów koncentracyjnych, kolejno: 
w Mauthausen, Buchenwaldzie i Dora-
-Mitelbau, Ravensbrück, Malchow. Szczę-
śliwie dożył końca wojny. Od roku 1945 kontynuował studia 
na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończył 
w roku 1948. Po otrzymaniu dyplomu podjął pracę w Zakła-
dzie Farmacji Stosowanej macierzystej uczelni, gdzie przeszedł 
wszystkie szczeble kariery naukowej, od stanowiska asystenta 
do dr. habilitowanego w Instytucie Medycyny Społecznej. Od 
roku 1983 do chwili przejścia na emeryturę w roku 1987 kiero-
wał Pracownią Historii Farmacji i Muzeum przy Katedrze Histo-
rii Medycyny i Farmacji. Był także organizatorem i pierwszym 
kustoszem Muzeum Historii Akademii Medycznej w Łodzi. 

Niezależnie od pracy na uczelni utrzymywał przez cały 
czas aktywności zawodowej kontakt z zawodem farmaceu-
tycznym. Był też doświadczonym nauczycielem akademic-
kim. Kierował 60 pracami magisterskimi z zakresu: farmacji 
praktycznej, historii farmacji, organizacji służby zdrowia, 
szpitalnictwa, muzealnictwa, biografistyki. Był także promo-
torem kilku rozpraw doktorskich oraz recenzentem habilita-
cyjnych, uczestnikiem wielu kongresów, zjazdów, sympo-
zjów, konferencji krajowych i zagranicznych. Poza tym doc. 
Pankiewicz działał aktywnie na rzecz społeczności uczelnia-
nej organizując m.in. wymianę zagranicznych praktyk stu-
denckich. Za działalność naukową, dydaktyczną i społeczną 
był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Otrzymał m.in. 
Krzyż Kawalerski OOP. 

Henryk Marian Pankiewicz
Farmaceuta, pracownik naukowy, poeta, pasjonat sztuki
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Poza działalnością naukową, zawodową i społeczną Hen-
ryk Pankiewicz wykazywał wszechstronne zainteresowania 
i zdolności literacko-artystyczne. Jako literat debiutował 
w roku 1933 wierszem Na cóż ci? zamieszczonym w ko-
lumnie poetyckiej pisma szkolnego Czyn i Słowo. W latach 
50. zajmował się publicystyką kulturalną. Swoje artykuły 
publikował w takich pismach jak Przekrój, Dookoła Świa-
ta. Artykuły popularnonaukowe drukował w latach 1955-
60 w Łódzkiej Panoramie. Przez lata pisywał, głównie do 
szuflady, utwory literackie: fraszki, opowiadania, anegdoty, 
wiersze, a także teksty piosenek. W roku 1985 zdecydował 
się wziąć udział w Ogólnopolskim Zjeździe Farmaceutów 
Nieprofesjonalnych Twórców Sztuki w Poznaniu i Kórniku, 
gdzie przedstawiono kilka jego utworów satyrycznych. Na 
łamach Farmacji Stosowanej zaprezentowano w roku 1991 
jego wizerunek poetycki. Został wówczas przyjęty do UPPL. 
Rok później ukazał się jego debiutancki tomik poetycki Sum-
ma, zawierający utwory satyryczne, aforyzmy, przysłowia, 
myśli, tłumaczenia, a także liryki. W 1994 roku wydał na uży-
tek własny „pro domo sua” – tomik wierszy: Szczypta soli, 
szczypta pieprzu, ale nie szczypta tej pani z kwiatkiem.

 Marian Pankiewicz jako twórca, poza literaturą, próbował 
z powodzeniem swych sił w wielu dziedzinach sztuki. Kom-
ponował muzykę klasyczną: etiudy i mazurki, a także lekką, 
do tańca (tanga, fokstroty). Rzeźbił główki w gotowanym 
mydle, malował kopciem świecy. Później zajmował się drze-
wokształtem. Uprawiał grafikę użytkową (jest m.in. autorem 
wielu exlibrisów), a także fotografowanie oraz filmowanie. 
Jego film Migawki z Zakopanego nakręcony w roku 1957 do-
stał nagrodę w konkursie filmów amatorskich. 

Zmarł 28 lutego 1997 roku w Łodzi, został pochowany 
w Warcie w grobowcu rodzinnym.

Opracowanie redakcyjne
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Urodził się 17 stycznia 1929 roku w Strzy-
żowie nad Wisłokiem, małym miasteczku 
znajdującym się na skrawku pogórza Strzy-
żowsko-Dynowskiego. Tam też ukończył 
szkołę podstawową i średnią, przy czym dwie 
klasy gimnazjalne kontynuował w tajnym 
nauczaniu w czasie okupacji hitlerowskiej. 
W styczniu 1943 roku został zaprzysiężony 
w Armii Krajowej przechodząc z harcerskie-
go ugrupowania Szarych Szeregów. Wydział 
Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie ukończył w 1955 roku. 
Karierę naukową i zawodową kontynuował w Klinice Ortopedycznej 
macierzystej uczelni pod kierunkiem prof. Adama Grucy. Uzyskał 
kolejno I i II stopień specjalizacji z chirurgii urazowo-ortopedycznej, 
przechodząc kolejne szczeble rozwoju naukowego – asystenta, star-
szego asystenta, adiunkta. W tym samym czasie obronił pracę doktor-
ską, a potem habilitacyjną, uzyskując nominację na docenta etatowe-
go w Klinice Ortopedii AM w Warszawie. Następnie – po kilku latach 
– otrzymał tytuł profesora. W działalności pozazawodowej zajmował 
się przez wiele lat publicystyką kulturalną i popularnonaukową, publi-
kując swoje artykuły w czasopismach popularno-naukowych, m.in. 
w Życiu i zdrowiu oraz Medyku. Równolegle pisał reportaże oraz opo-
wiadania o tematyce obyczajowo-społecznej, które drukował w Świa-
towidzie oraz w miesięczniku regionalnym ziemi strzyżowskiej Waga 
i miecz. Od roku 1973 należał do Unii Polskich Pisarzy Medyków. 
Wprowadzał go Jerzy Lutowski. W roku 1983, za prezesury Marcina 
Łyskanowskiego był członkiem zarządu Unii. 

Jego dwa opowiadania Bury oraz Diana doczekały się adapta-
cji radiowej. Miał nietypowe hobby – zbieranie polnych kamie-
ni, których posiadał olbrzymią kolekcję. W roku 1996 otrzymał 
honorowe obywatelstwo Strzyżowa, swego rodzinnego miasta.

Zmarł pod koniec tego roku w Nałęczowie, gdzie przeby-
wał na leczeniu sanatoryjnym po przebyciu zawału serca.

Opracowanie redakcyjne

Antoni Tadeusz Patryn
Lekarz, pisarz, regionalista
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Urodził się 30 stycznia 1914 roku 
w Kaliszu (syn Józefa, kupca i Cecylii 
z Pajączkowskich). Wychowanek Gim-
nazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu, 
w którym w 1933 zdał egzamin matu-
ralny. Następnie podjął studia medyczne 
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Poznańskiego, gdzie uzyskał absoluto-
rium. W wojnie obronnej 1939 r. dowód-
ca punktu sanitarnego Obrony Cywilnej. 
Ewakuowany z Kalisza, po bitwie pod Ożarowem dostał się do 
niewoli, z której po czterech dniach uciekł. W czasie okupacji 
niemieckiej pracował w Szpitalu Powiatowym w Otwocku, po-
zostając jednocześnie w służbie Armii Krajowej w strukturach 
„Kedywu” i Zgrupowania „Obroża”. W latach 1944-45 w Woj-
sku Polskim w stopniu kaprala podchorążego. W 1946 roku 
otrzymał dyplom lekarski na Uniwersytecie Łódzkim. Od tego 
roku kierował Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala 
Miejskiego w Kaliszu. Pod wpływem prof. Ludwika Hirszfel-
da, którego był asystentem, zajął się hematologią, serologią, 
immunologią i transfuzjologią. Tym kierunkom sprzyjała pra-
ca na stanowisku dyrektora Stacji Krwiodawstwa, najpierw od 
1952 r. w Kaliszu, a następnie od 1962 w Łodzi. Obie te stacje 
wybudował i zorganizował. Od 1966 do 1979 roku kierował Za-
kładem Diagnostyki Laboratoryjnej w Łódzkim Ośrodku Cho-
rób Płuc, koncentrując się na badaniach naukowych z zakresu 
bakteriologii, cytologii i pneumonologii. W latach 1983-84 był 
kustoszem Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Ło-
dzi. Wśród dorobku naukowego szczytowym osiągnięciem 
było pierwsze w Polsce kompleksowe opracowanie zagadnień 
krwiodawstwa łożyskowego oraz monograficzne opracowanie 
konfliktu serologicznego między matką a płodem.

Do najważniejszych naukowych osiągnięć Pniewskiego 
należą również badania nad metabolizmem nowych leków 

Tadeusz Pniewski
Lekarz, naukowiec, prozaik
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przeciwgruźliczych, przede wszystkim rifampicyny, a także 
badania bakteriologiczne w nieswoistych chorobach płuc oraz 
udoskonalenie badań cytologicznych w raku płuc. Ogółem 
opublikował 41 prac naukowych w kraju, w tym dwie edycje 
książkowe i 3 za granicą. W uznaniu zasług został trzykrotnie 
wyróżniony nagrodą naukową Polskiego Towarzystwa Fizjo-
pneumonologicznego oraz członkostwem honorowym Pol-
skiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Do końca swoich dni zauroczony Kaliszem. Dawał temu 
wyraz w rozlicznej korespondencji, także w uwagach, no-
tatkach i sprostowaniach zamieszczanych na łamach Ziemi 
Kaliskiej, a dotyczących najbliższego mu miasta. Duchowo 
przewodził ruchowi absolwentów najstarszej kaliskiej szkoły, 
zorganizował w 1947 roku pierwszy powojenny zjazd „asny-
kowców” i zredagował wydaną z tej okazji Jednodniówkę. 
W 1993 roku obdarzony członkostwem honorowym Stowa-
rzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama 
Asnyka w Kaliszu. Należał do Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. 
Publikował na łamach m.in. Ziemi Kaliskiej, Życia Warszawy, 
Służby Zdrowia, Żyjmy dłużej, Kierunków.

Autor wspomnień Kalisz z oddali (1988) i tomików poezji 
Krajobraz serdeczny (1991), Wóz Dawida (1992), Cisza Je-
sienna (1992). Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej (1977), 
Honorową Odznaką miasta Łodzi (1987) Honorowy Oby-
watel miasta Kalisza (1981). Zmarł 26 kwietnia 1994 roku 
w Łodzi, pochowany w kwaterze żołnierzy AK na cmentarzu 
w Otwocku.

Żonaty z Jolantą, z d. Martyszewską, lekarzem okulistą, 
z którą miał syna i trzy córki.

Krzysztof Płociński



71

Pośród zabieganych i przelotnie kon-
taktujących się ze sobą ludzi mało jest 
takich, którzy potrafią zatrzymać się 
i rozejrzeć nie tylko w poszukiwaniu 
najkrótszej drogi do celu. Większość 
z natury lub konieczności ma ograniczo-
ne pole widzenia. Niektórzy patrzą i nie 
widzą, choć żaden okulista nie rozpozna 
u nich wady wzroku. Inni patrzą i widzą, 
że dom, że Stasiek, że koń, że drzewo, jak 
pisał Poeta. Mało jest takich, którzy obejmują swym widze-
niem świat, od oczywistego piękna przełomu górskiej rzeki po 
piękno osobliwe, choćby kałuży, pajęczyn, gnijącego pnia… 

Takim w i d z ą c y m  był właśnie Bogdan Rybak. Dobrze 
zapamiętałem jego drobną postać. Z wykształcenia specjali-
sta dermatolog, patrzył okiem fotografa i poety, utrwalał ob-
raz „przegapiony” przez innych i komentował go w języku re-
fleksji. Oto potwierdzenie (fotografia i wiersz zamieszczone 
w wydawnictwie albumowym Woda (Olsztyn 2002).

I przechodzisz obojętnie
nad zwierciadłami drogi swej
niosąc naręcze wrzosów wonnych
popatrz jak w tej wodzie
tańczą liście i twój cień 
Zdaje się, że został „skale-

czony” w życiu osobistym i za-
wodowym, co przydawało jego 
wypowiedziom odrobiny goryczy 
i dystansu.

W 2006 roku zorganizował 
w Olsztynie jesienne Sympozjum 
Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. 
Zaznaliśmy dzięki niemu mazur-
skich i późnośredniowiecznych 

Bogdan Rybak*
Lekarz, poeta, fotografik
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klimatów, a dzięki gościowi z Prania powiało atmosferą Kro-
niki Olsztyńskiej. W czasie wizyty w Okręgowej Izbie Le-
karskiej widać było, że cieszył się tam uznaniem. Należał do 
grona redagującego Biuletyn olsztyńskiej OIL. 

Wydał trzy zbiory wierszy: Zapraszam (2002), Pobliże, 
Tak daleko tak blisko (2006), Pamiętasz (2007), album: Woda 
(2002) – nakładem Okręgowej Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Lekarskiej w Olsztynie. Miał czternaście indywidualnych 
wystaw fotograficznych i kilka zespołowych.

Uczestników Sympozjum Olsztyńskiego żegnał słowami: 
Z wami można konie kraść na niebieskich pastwiskach. Kto 
by pomyślał, że on tam na nas będzie czekał…

Jerzy Andrzejczak
* urodził się 5 stycznia 1938, w roku 1962 ukończył Wydział 
Lekarski AM w Białymstoku, autor ponad trzydziestu prac na-
ukowych z zakresu dermatologii. Zmarł 28 września 2011 r. 
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Stanisław Sterkowicz urodził się 
w Pińsku 14 marca 1923 roku. Maturę 
zdał w 1942 r. w Krakowie, przed taj-
ną Komisją Podziemnego Kuratorium 
Krakowskiego. Został zaprzysiężony 
jako żołnierz Armii Krajowej. Schwyta-
ny w łapance ulicznej, zesłany do pracy 
przymusowej w Niemczech. Z powodu 
działalności konspiracyjnej aresztowany 
w Berlinie i uwięziony w obozie kon-
centracyjnym Neuengamme koło Hamburga. Po wyzwoleniu 
obozu w 1945 r., po kilku miesiącach powrócił do kraju, gdzie 
rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej 
w Gdańsku. Już jako student podjął pracę w Zakładzie Historii 
i Filozofii Medycyny (1947-1950). Studia lekarskie ukończył 
w 1951 r., w tym samym roku obronił pracę doktorską i uzy-
skał stopień naukowy doktora medycyny. W latach 1952-1975 
pracował jako ordynator oddziału wewnętrznego w szpitalu 
powiatowym w Lęborku. W 1975 r. podjął pracę w Szpitalu 
Wojewódzkim we Włocławku, z którym pozostał związany 
aż do chwili przejścia na emeryturę w roku 1986. Habilitował 
się w Akademii Medycznej w Łodzi w roku 1978. W latach 
1980-1986 pracował jako docent w Zespole Nauczania Kli-
nicznego we Włocławku, będącym filią Akademii Medycznej 
w Łodzi. Nominację profesorską otrzymał z rąk Prezydenta 
RP już będąc na emeryturze, w roku 1993. Dorobek nauko-
wy Stanisława Sterkowicza z zakresu medycyny to około 250 
prac naukowych, publikowanych w krajowych czasopismach 
medycznych. W okresie pracy we Włocławku zajmowała go 
głównie kardiologia, był organizatorem Oddziału Kardiolo-
gicznego w Szpitalu Wojewódzkim i niestrudzonym organiza-
torem ponad 20 włocławskich konferencji kardiologicznych. 
Inny nurt jego działalności to publicystyka – był autorem 480 

Stanisław Sterkowicz
Lekarz, historyk, filozof medycyny

prozaik, biograf Boya
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artykułów publicystycznych. Był również, nade wszystko, au-
torem licznych książek nie tylko o dużej wartości historycznej, 
ale i o wysokich walorach literackich. Jego szczególną zasłu-
gą było opisanie zbrodniczych eksperymentów medycznych 
w niemieckich obozach koncentracyjnych (Nieludzka medycy-
na – lekarze w służbie nazizmu, Lekarze mordercy spod zna-
ku swastyki). Niemieckim obozom koncentracyjnym i innym 
formom terroru hitlerowskiego poświęcił także liczne dalsze 
publikacje (Jeśli echo ich głosów umilknie – rzecz o terrorze 
hitlerowskim, Obóz koncentracyjny Neuengamme, Auschwitz-
-Birkenau, Holokaust). Ważnymi pozycjami w dorobku pi-
śmienniczym prof. Sterkowicza są Jego wspomnienia (Zagu-
biony na polskich drogach – półwiecze pracy lekarza, Medicus 
sum, czyli codzienność lekarza – trochę życia, trochę filozofii, 
Porzućcie wszelką nadzieję, którzy tu wchodzicie – wspomnie-
nia ofiar nazizmu, ostatnia z tych książek napisana wspólnie 
z żoną, zmarłą również w bieżącym roku dr Janiną Sterkowicz). 
Był także biografem pochodzącego z Włocławka laureata na-
grody Nobla w dziedzinie medycyny, Tadeusza Reichsteina 
(Tadeusz Reichstein – Życie i działalność naukowa) oraz Tade-
usza Boya-Żeleńskiego (Po prostu Boy, Człowiek-instytucja).

Stanisław Sterkowicz za swoją działalność uzyskał wiele 
odznaczeń i wyróżnień, m.in. Krzyż Oficerski i Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Oświę-
cimski, Medal Gloria Medicinae. Był członkiem Polskiej 
Akademii Medycyny, honorowym prezesem Pomorsko-Ku-
jawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, członkiem honorowym 
Towarzystwa Internistów Polskich, Włocławskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz członkiem ho-
norowym Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Profesor Stanisław 
Sterkowicz był – nie tak częstym we współczesnych czasach 
– przykładem lekarza łączącego głęboki profesjonalizm zawo-
dowy z szerokim horyzontem intelektualnym. Trudno wskazać 
kogoś, kto w większym od Niego stopniu przyczyniał się do 
zachowania humanistycznego wymiaru medycyny.

Marek Pawlikowski
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Nie umiem i nie lubię pisać wspomnień pośmiertnych, 
jednak niekiedy nie można od tego się uchylić – także przed 
sobą. Jest to bowiem jakiś wewnętrzny nakaz, pewne zobo-
wiązanie i dług, który wypada spłacić za wiele lat współby-
towania, za przyjaźń i za to wszystko, czego nie zdążyliśmy 
wypowiedzieć wcześniej.

Niekiedy jest to też jakby spóźniony przekaz – list, choć 
pisany nie wprost do Adresata, lecz o Nim do innych, nadal 
tu obecnych. Niestety, często słowa są wtedy takie bezradne...
Nieudolnie budowane zdania nie potrafią oddać nawet części 
tego, co powraca we wspomnieniach i rodzi się w smutnym 
zamyśle. Właśnie takie mam odczucia, gdy piszę o profeso-
rze z Włocławka – Stanisławie Sterkowiczu, prawdziwym, 
przyjacielu, którego poznałam w latach siedemdziesiątych 
minionego stulecia, a przez ponad ćwierć wieku byłam z Nim 
w stałym kontakcie listowym lub telefonicznym.

Jego nieobecność odczuwam boleśnie, bo choć widywali-
śmy się niezbyt często, lecz prawie na bieżąco wymieniali-
śmy ze sobą wszelkie informacje, dotyczące zarówno spraw 
codziennych, prywatnych, jak też ogólnych. Nie było tema-
tów tabu, niekiedy prowadziliśmy długie dysputy, nawet spo-
ry, jednak wzajemny szacunek sprawiał, że nigdy nie doszło 
między nami do poważnych kontrowersji. Stanisław, Staś, 
Staszek, był dla mnie kimś naprawdę wyjątkowym, a piszę 
tak bezceremonialnie dlatego, że od lat byliśmy sobie bliscy 
i On także, traktując mnie trochę jak młodszą siostrę, lubił 
odmieniać moje imię na przeróżne sposoby. Zawsze był taki 
pracowity, pełen energii, dynamiczny, do końca tak niebywa-
le żywotny, więc tym trudniej pogodzić się z myślą, że już 
Go nie ma... Zostały mi po Nim cenne wspomnienia, pięknie 
dedykowane książki i obfita korespondencja. Komputera nie 
używał i wszystko – zarówno oficjalne pisma, artykuły, jak 
też teksty do publikacji, a do mnie obszerne, treściwe listy - 
wystukiwał na starej maszynie. Potem na gotowy maszynopis 
nanosił jeszcze liczne odręczne poprawki, dodatki, uzupełnie-
nia i serdeczne dopiski; niekiedy dołączał też kopie swych 

Prof. Sterkowicza wspomina Barbara Szeffer-Marcinkowska
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publikacji, listy gratulacyjne lub wycinki z gazet - najczę-
ściej te, które były dla Niego ważne. Nigdy też nie zapominał 
o przysłaniu imieninowych oraz świątecznych życzeń, a wy-
pisywał je bardzo starannie na barwnych, okolicznościowych 
kartkach, które starannie wybierał. Na wyraźną prośbę Stasz-
ka wysyłaliśmy Mu co miesiąc do Włocławka nasze łódzkie 
Panaceum, które uważał za najlepsze z pism izbowych i za-
wsze je dokładnie przeglądał, a potem przekazywał mi swo-
je uwagi, dotyczące publikowanych tekstów. Byłam dumna 
i wdzięczna, że swymi uwagami chce się ze mną dzielić i że 
właśnie naszym publikacjom poświęca swój cenny czas.

Jednocześnie zadziwiać może skromność, z jaką wyra-
żał się o swym własnym pisaniu, nazywając je „grafomań-
stwem”. O własnym zdrowiu wspominał rzadko, zresztą 
oboje przyjęliśmy zasadę, że wprawdzie w pewnym wieku 
pojawiają się rozmaite choroby i dolegliwości, ale taka jest 
kolej rzeczy i raczej nie ma się nad czym rozwodzić. Zapew-
ne sam nie zdawał sobie sprawy z tego, że od dawna jest po-
ważnie chory. Jedynie raz, przed kilkoma laty, zgodził się na 
leczenie szpitalne i wtedy odwiedzałam Go w łódzkiej klini-
ce hematologii. Było lato i nadeszły wielkie upały, ale On to 
wszystko dzielnie znosił i bez protestów poddawał się wszel-
kim zaleceniom. Często mi powtarzał, że najgłupszy jest ten 
lekarz, który sam się leczy, bo mimo nawet rzetelnej wiedzy – 
w stosunku do siebie zwykle nie jest dość obiektywny. I miał 
rację. Potem już nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek 
narzekał na stan zdrowia, choć o innych umiał się troszczyć. 
O mnie też. 

W maju, gdy na Jego imieniny usiłowałam się dodzwonić, 
a domowy numer nie odpowiadał – wysyłałam list z życzenia-
mi. Nie przypuszczałam, że On tego listu już nie przeczyta... 
Zmarł 22 maja 2011 r., o czym zawiadomiła nas Jego synowa 
– doktor Maria Sterkowicz. Tak trudno było w to uwierzyć 
i tak niesłychanie trudno z tym pogodzić. Jesteśmy dumni, że 
do końca życia był z nami.
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Urodziła się 13 marca 1934 roku 
w Łodzi. W mieście tym spędziła dzie-
ciństwo i młodość.

W roku 1952 po zdanej maturze roz-
poczęła studia na Wydziale Lekarskim 
Łódzkiej Akademii Medycznej. Dyplom 
lekarski otrzymała w 1957 r. Wybrała 
specjalizację w dziedzinie dermatologii, 
ale jeszcze przed dyplomem było wiado-
mo, że jej pasją jest literatura. Od wcze-
snej młodości pisała wiersze. 

Z powodzeniem uprawiała też prozę, pisała opowiadania 
i reportaże, których tematem były codzienne sprawy i wy-
darzenia. Często bohaterami czyniła pacjentów; szczególnie 
lubiła opisywać trudne relacje lekarzy z pacjentami. Dzięki 
temu jej proza, pisana przejrzystym, niewyszukanym języ-
kiem, a przy tym pozbawiona niepotrzebnej fasadowości sta-
nowiła (i stanowi) doskonałe źródło wiedzy o współczesnych 
problemach życiowych. Udzielała się także w działalności 
społecznej na rzecz szeroko rozumianej kultury artystycznej. 
Od roku 1969 współpracowała z Klubem Pracowników Służ-
by Zdrowia w Łodzi, uczestniczyła w powołaniu do życia Te-
atrzyku Poezji oraz Łódzkiej Grupy Literackiej, której była 
aktywnym członkiem do 1970 roku. 

Bardzo wcześnie (na początku lat 70. XX wieku) znalazła 
się w Unii Polskich Pisarzy Medyków, która później, w roku 
1985 została przekształcona w Unię Polskich Pisarzy Leka-
rzy. Była jednym z najaktywniejszych twórców, publikując 
swe wiersze prawie we wszystkich almanach unijnych wów-
czas wydawanych. W jej utworach odbijało się umiłowanie 
Ojczyzny oraz jej zadziorność i tzw. charakter.

Dr Krystynę Sumerę poznałem w listopadzie 1994 roku 
(od pięciu lat była już emerytką), kiedy wstępowałem do 
Unii. Była recenzentem moich reportaży o tematyce podróż-

Krystyna Sumera-Jędrzejewska
Lekarz, poeta, prozaik
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niczej, na podstawie których zostałem członkiem UPPL. Pa-
miętam jej wyważoną, doskonałą merytorycznie opinię na 
temat mojej debiutanckiej prozy. Krystyna potrafiła w niej 
zauważyć wszystkie niedociągnięcia tych moich pierwszych 
tekstów prozatorskich, przy czym robiła to w niezwykle tak-
towny sposób. Od razu zacząłem ją darzyć szacunkiem i sym-
patią. Była osobą w środowisku unijnym lubianą i popularną. 
Stanowiła połączenie obowiązkowości z postawą „brata łaty 
w spódnicy”. Jak potrafi być koleżeńska, przekonałem się 
siedząc koło niej podczas Kongresu Światowej Unii Pisarzy 
w Częstochowie w czerwcu 1995 roku.

Miałem wówczas tremę, a ona podtrzymywała mnie jak 
mogła na duchu.

O jej śmierci (zmarła we wrześniu 2000 roku) napisała 
mi w jednym z listów Jola Zaręba-Wronkowska. I odczułem 
wówczas smutek, ogarnęło mnie uczucie straty kogoś bliskie-
go… 

Maciej A. Zarębski
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Urodziła się w roku 1935 w Wiślicy na 
Kielecczyźnie. W roku 1953 ukończyła 
Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół 
w Książu Wielkim. Następnie studiowała 
na Wydziale Stomatologii Akademii Me-
dycznej w Łodzi. Po uzyskaniu dyplomu za-
mieszkała w Kielcach, gdzie podjęła pracę 
zawodową. Równolegle realizowała swoją 
pasję literacką. Pisała od wczesnej młodości 
opowiadania zdobywając wyróżnienia i na-
grody w konkursach literackich, m.in. za utwory: Tabu, Risus oraz 
Sardonicus. Tom opowiadań Z bochnem chleba w herbie wydany 
przez KAW w roku 1980 był jej debiutem książkowym. 

W tym czasie Janina łączyła pracę zawodową i pasję li-
teracką z działalnością związkową. Należała do aktywnych 
działaczy NSZZ Solidarność Świętokrzyska. Za rozpowszech-
nianie druków i ulotek w stanie wojennym została skazana 
wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach na 18 miesięcy 
więzienia. Opiekując się ciężko chorym mężem jednocześnie 
pracowała jako wolontariusz w aptece z darów. W roku 1991, 
będąc już na rencie, przeniosła się do Łodzi. W roku 1995 
współtworzyła struktury Ruchu Odbudowy Jana Olszewskie-
go. Krytycznie odnosiła się do okrągłego stołu i tzw. grubej 
kreski. Kochała Polskę i jej historię, jej ulubionym pisarzem 
był Henryk Sienkiewicz. 

Od roku 1997 należała do UPPL. Pod koniec lat 90. ubiegłe-
go wieku ukazała się jej powieść zatytułowana Wiara i miecz. 
Wkrótce pojawiły się kolejne książki: Legenda małej i wielkiej 
Polski, Dzień aniołów i noc mundurów oraz Trzy bez atu. Za tę 
ostatnią powieść otrzymała w styczniu 2005 roku główną na-
grodę konkursu literackiego O Pióro Eskulapa. Zmarła w 2006 
roku po ciężkiej i nieuleczalnej chorobie. Szkoda, bo miała nie 
tylko sprawdzony warsztat literacki ale i talent.

Opracowanie redakcyjne

Janina Szwaczka
Lekarz, działacz związkowy, prozaik
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Wiadomość o śmierci dr Jolanty Za-
ręby-Wronkowskiej przyjąłem z niedo-
wierzaniem. Wszak jeszcze w kwiet-
niowym numerze Pulsu z roku 2011 
czytałem artykuł jej autorstwa, jak zwy-
kle pisany żarliwie i z pasją, na temat 
zapomnianego słowa „przepraszam”, 
jeszcze w grudniu tego roku wymienili-
śmy życzenia świąteczne, a parę miesię-
cy wcześniej deklarowała napisanie do 
Pulsu recenzji mojej książki z wyprawy na Alaskę. I oto 24 
lutego 2012 roku, nota bene, w dniu moich imienin odbieram 
telefon od Zdzisia Łączkowskiego, naszego wspólnego zna-
jomego, że Jola przed dwoma dniami odeszła do lepszego ze 
światów…Na jej pogrzeb, z powodów zdrowotnych nie mo-
głem pojechać; kondolencje składał rodzinie w moim i żony 
imieniu Zdzisław. Na łamach pisma kieleckich medyków 
Eskulapa Świętokrzyskiego w numerze lipcowym 2012 r., po-
żegnałem ją w imieniu własnym i jej sympatyków. 

Jola urodziła się w Milanówku (jeszcze w międzywojniu) 
w rodzinie lekarskiej. Jej ojciec Piotr Zaręba był znanym 
lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych. Mimo wszech-
stronnych uzdolnień (pociągały ją sztuki plastyczne, muzy-
ka, dziennikarstwo) medycyna stanowiła naturalny wybór jej 
drogi życiowej. Studia medyczne w Warszawie ukończyła 
w roku 1958 w wieku niespełna 21 lat. Jeszcze w czasie stu-
diów, w roku 1956 (rok po śmierci Ojca) poślubiła kolegę, 
Zbyszka Wronkowskiego (będą razem do końca). Po studiach 
podjęła pracę w Szpitalu Kolejowym przy ulicy Brzeskiej 
w Warszawie, w którym po dziesięciu latach pracy uzyska-
ła specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych, wówczas 
zostając z-cą ordynatora oddziału chorób wewnętrznych 
tego szpitala. W roku 1970 objęła kierownictwo Przychod-

Jolanta Zaręba-Wronkowska
Lekarz, wszechstronny twórca: poeta, malarz,

pasjonat muzyki 



81

ni Obwodowej przy ul. Jasnej, podejmując dodatkową pracę 
w ambulatorium Filharmonii Narodowej. W roku 1975 zosta-
ła wicedyrektorem bielańskiego ZOZ-u. W latach kolejnych 
sprawowała także funkcję kierownika Polikliniki ZASP oraz 
szefa Poradni Pracowniczej Filharmonii Narodowej. W cią-
gu ponad 30 lat pracy, jako lekarz Filharmoników, uczest-
niczyła prawie we wszystkich zagranicznych ich wojażach, 
w tym do Stanów Zjednoczonych. Zżyła się z muzykami nie 
tylko jako ich lekarz, ale także jako wrażliwa poetka i artysta. 
Jola umiała godnie i z wielką finezją łączyć przez całe życie 
odpowiedzialną pracę zawodową z twórczością artystyczną, 
działalnością na rzecz środowiska: przez pewien czas była 
wiceprezesem Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, wiceprezesem 
Klubu Inicjatyw Kulturalnych im. Cypriana Kamila Norwida, 
współpracownikiem redakcji Gazety Lekarskiej oraz Pulsu 
i Eskulapa Świętokrzyskiego, pism Mazowieckiej i Święto-
krzyskiej Izby Lekarskiej z życiem rodzinnym; obowiązka-
mi  żony wybitnego onkologa, wielkiego popularyzatora idei 
walki z rakiem szyjki macicy. Przez wiele lat niestrudzenie 
pracowała twórczo i to w wielu dziedzinach; nie tylko pisała 
wiersze, fraszki i inne utwory poetyckie, ale także tworzyła 
udane rysunki, niepowtarzalną grafikę, gwasze i kolaże (re-
welacyjne wzory), artystyczne tkaniny, malowała pejzaże, 
wypalała ceramikę, robiła witraże i artystyczną biżuterię. 
Była wszechstronnie utalentowana. Należała do kilku związ-
ków twórczych, w tym Artystów Plastyków (ma w dorobku 
15 wystaw indywidualnych, udział w ponad 20 zbiorowych). 
Jest autorką kilka tomików poetyckich, zbioru esejów wspo-
mnieniowych oraz dziesiątek artykułów publicystyczno-re-
fleksyjnych zamieszczonych w prasie medycznej. Uczest-
niczyła w wielu autorskich spotkaniach literackich, a także 
w niezliczonej ilości imprezach kulturalno-artystycznych 
organizowanych w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu XX 
wieku oraz pierwszej dekadzie XXI wieku.

Jolę poznałem w Łodzi 25 listopada 1994 roku na zebraniu 
organizacyjnym Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, podczas któ-
rego zostałem przyjęty w poczet członków Unii. Otrzymałem 
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wówczas legitymację z numerem 43. Jola należała do osób, 
które jako pierwsze gratulowały mi przyjęcia do rodziny le-
karzy piszących. Pełniła wówczas odpowiedzialną funkcję 
wiceprezesa Unii.

Po kilku miesiącach, w marcu 1995 roku, brała udział w pro-
mocji mojej książki Od dżumy do dżumy w warszawskim Klu-
bie Księgarza na Starym Mieście. Była to dla mnie niezwykle 
ważna impreza, niejako pasowanie na pisarza (na podstawie 
dorobku literackiego, głównie promowanej wówczas książki 
zostałem przyjęty do Związku Literatów Polskich). 

W maju 1995 roku spotkaliśmy się z Jolą na zebraniu wy-
borczym Unii w Kaliszu, a jesienią tego roku w Chańczy k. 
Staszowa, gdzie występowałem w roli gospodarza XI Ogól-
nopolskiego Sympozjum Unii. Pamiętam, jak emocjonalnie 
Jola, podobnie jak inni koledzy z Unii, przeżywała spotka-
nie z postacią legendarną ziemi sandomierskiej, Adamem 
Bieniem, ministrem w Delegaturze Rządu Londyńskiego na 
kraj podczas ostatniej wojny, uczestnikiem procesu szesnastu, 
osobą która razem ze mną kierowała najlepszym wówczas 
w kraju towarzystwem regionalnym – Staszowskim Towa-
rzystwem Kulturalnym.

Do następnego naszego spotkania doszło wkrótce na orga-
nizowanym przez Nią sympozjum w Warszawie. Było bardzo 
uroczyście, bo i spotkanie naukowe w Centrum Onkologii 
z udziałem prof. Tadeusza Koszarowskiego i potem przyjęcie 
w Klubie Lekarza w Alejach Ujazdowskich w siedzibie PTL. 
W Instytucie rolę gospodarza pełnił Zbyszek, a w Klubie Jola.

Tamtą warszawską imprezę zapamiętałem jako niewątpli-
wy sukces organizacyjny Joli oraz zrozumiałem jak ważne 
jest poparcie jej pracy na rzecz środowiska przez męża. Po 
paru latach spotkaliśmy się w czerwcu 2000 roku w Ciecha-
nowie na jubileuszowym spotkaniu z okazji 70-lecia urodzin 
naszego kolegi Unijnego, lekarza i wziętego pisarza Alfreda 
Borkowskiego.

Nasza znajomość przerodziła się w przyjaźń. Pisywaliśmy 
do siebie regularnie, wymienialiśmy poglądy na sztukę i lite-
raturę. Jola prawie zawsze uczestniczyła w imprezach, które 
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organizowałem w Warszawie, czy to w Klubie Księgarza, czy 
w Muzeum Niepodległości, czy w Mazowieckim Centrum 
Kultury na Elektoralnej, jak w dniu 10 września 2002 roku, 
podczas prezentacji nowości Biblioteki Staszowskiej, kiedy 
to Jola zabrała głos w dyskusji, na temat książek wydawa-
nych przez moje wydawnictwo. A w tej imprezie udział wzię-
ło kilku autorów mojego wydawnictwa, znanych i wziętych 
pisarzy: Jerzy Przeździecki, Leon Janowicz, Zdzisław Tade-
usz Łączkowski, Andrzej Tyszka, Roman Samsel, Stanisław 
Szwarc-Bronikowski oraz liczna grupa czytelników.

Kiedy wiosną 2004 roku mianowano mnie redaktorem 
naczelnym Eskulapa Świętokrzyskiego, od razu nawiązałem 
z Jolą współpracę, która trwała do końca jej życia. Publiko-
wała w Eskulapie… nie tylko recenzje książek, ale także ma-
teriały wspomnieniowe o zasłużonych lekarzach, eseje oraz 
utwory poetyckie. Nadal żywo interesowała się życzliwie 
moją twórczością. 18 marca 2005 roku wzięła udział w moim 
spotkaniu autorskim w Klubie Lekarza w Warszawie, zorga-
nizowanym z inicjatywy Komisji Historycznej PTL, na któ-
rym dzieliłem się wrażeniami z podróży do Stanów Zjedno-
czonych oraz prezentowałem okolicznościową wystawę. Jola 
nie tylko bardzo ciepło wypowiadała się podczas spotkania 
o moich fotogramach amerykańskich, ale także zamieściła 

Jolanta i Zbigniew Wronkowscy w Ciechanowie (czerwiec 2000 r.)
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w warszawskim Pulsie niezwykle sympatyczną relację z tego 
spotkania. Takiej bezinteresownej życzliwości się nie zapo-
mina…

20 kwietnia 2006 roku wzięła, wraz z mężem Zbigniewem 
oraz przyjaciółmi: aktorką Joanną Jarzębską i Zdzisławem 
T.Łączkowskim, udział w spotkaniu w Kielcach, imprezie 
przygotowywanej przez Zespół Historyczno-Literacki Świę-
tokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach.

Spotkanie w Izbie Lekarskiej w Kielcach było połączone 
z promocją najnowszego tomiku Joli zatytułowanego Frasz-
kojole i myśli nie zawsze uśmiechnięte, wydanego przez kie-
rowane przeze mnie Świętokrzyskie Towarzystwo Regional-
ne jako 218. pozycja Biblioteki Świętokrzyskiej. Wkrótce 
18 maja 2006 roku wzięła udział w promocji mojej książki 
Dotknięcie Ameryki, która odbyła się w Muzeum Niepodle-
głości w Warszawie. Rok później, wraz z mężem uczestniczy-
ła w II „Posiadach w cieniu Bartka”, które odbyły się w Za-
gnańsku 19 maja 2007 roku, a były poświęcone związkom 
medycyny ze sztuką i literaturą.

W lipcowo-sierpniowym numerze Eskulapa Świętokrzy-
skiego z roku 2007 znalazła się opinia Joli na ten temat. Jej 
zdaniem lekarz jest bliski pisarzowi poprzez stykanie się na 
co dzień z bólem, ludzkim dramatem. Obie te profesje wyma-
gają wrażliwości na dolę ludzką, na cierpienie. 

Wkrótce, 18 czerwca 2008 roku, doszło do kolejnego na-
szego spotkania. Tym razem w Aninie, gdzie nasza wspólna 
koleżanka, dr Aldona Kraus organizowała wieczór poetycki 
poświęcony pamięci księdza Jana Twardowskiego. Wiersze 
tego wybitnego poety w sutannie recytowała Maja Komorow-
ska. Jola na to spotkanie przybyła z mężem Zbigniewem.

Kiedy jesienią 2009 roku organizowałem w Kielcach se-
sję poświęconą Kuncewiczom nie mogło wśród referentów 
zabraknąć Jolanty Wronkowskiej, od lat bywalczyni Kunce-
wiczówki w Kazimierzu Dolnym. W wydanej na początku 
2010 roku książce stanowiącej pokłosie sesji, Jola była au-
torką ważnego rozdziału zatytułowanego Literatura w kazi-
mierskich cyniach – słowo o Marii ze Szczepańskich Kun-
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cewiczowej i Jerzym Kuncewiczu. Pisze o Marii, której była 
wielką wielbicielką m.in. tak „Kim była ta pani, po której lud 
płacze, a każdy artysta, pisarz, naukowiec widzi (w jej odej-
ściu) poważną stratę dla polskiej kultury? Czas, który od dziś 
będzie ją oddalał, a jest ogromnym monstrum niewdzięczności 
według Szekspira, niech pozwoli jej być. Nie tylko w porzu-
conych cyniach i różach, ale na najwyższej półce literatury 
polskiej” .

Podczas warszawskiej promocji książki, która odbyła się 
12 stycznia 2010 roku w Muzeum Marii Dąbrowskiej była 
główną jej postacią. W liście do mnie pisanym 31 stycznia 
2011 roku pisze: Szkoda, że nie było Ciebie na promocji. To 
było miłe spotkanie i wiele ciekawych rzeczy powiedziano 
a najważniejsze, że osoba Piotra Mazurka – Kuncewicza nie 
zdominowała tematu. 

To był ostatni list, który otrzymałem od Joli. Potem były 
jeszcze życzenia na Boże Narodzenie 2011 roku i podzięko-
wanie za wysłany do niej egzemplarz mojej książki Kierunek 
Alaska z obietnicą napisania recenzji do Pulsu. Niestety do 
realizacji tej zapowiedzi nie doszło z przyczyn wiadomych. 
Zmarła 22 lutego 2012 roku. Parę dni później w ostatniej 
ziemskiej drodze żegnały ją tysiące żałobników: zaprzyjaź-
nionych filharmoników, pisarzy, poetów, kolegów lekarzy, 
a także wdzięcznych pacjentów oraz czytelników książek 
i licznych wielbicieli jej rozlicznych talentów. Spoczęła 
w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Warszawie na Sta-
rych Powązkach.

Doprawdy trudno jest oswoić się z myślą, iż o Joli trze-
ba teraz pisać w czasie przeszłym. Bo chociaż nie ma ludzi 
niezastąpionych, to jednak, moim zdaniem, są ludzie bardzo 
trudni do zastąpienia. Do takich należała z pewnością dr Jo-
lanta Zaręba-Wronkowska, oddany pacjentom lekarz, posia-
dacz wielu talentów twórczych, wspaniały kumpel i kochają-
ca wyrozumiała Żona, Matka i Babcia…

Maciej Andrzej Zarębski
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Wspominam dr Jolantę Wronkowską z głębokim żalem, z po-
czuciem utraty Osoby bliskiej mi przez wiele lat. Wspominam 
jako lekarkę, literatkę, poetkę, artystę-plastyka a przede wszyst-
kim wspaniałą koleżankę, śpieszącą w potrzebie z pomocą.

Jako lekarz udzielała mi nieraz pomocy czy to przy spo-
tkaniach, czy też telefonicznie. Jako literat, poetka dzieliła się 
swoim tworzywem przez kilka lat współdziałania w zarzą-
dzie Unii Polskich Pisarzy Lekarzy [UPPL]. Przez dziesięć lat 
będąc członkiem zarządu wspierała mnie w sekretarzowaniu. 
Redagowała przez kilka lat kolumnę w Gazecie Lekarskiej, 
poświęconą działalności UPPL, przedstawiając twórczość 
poszczególnych członków. Były to artykuły pisane z sercem, 
celną, ale dobrotliwą krytyką. W okresie kilkunastu lat końca 
XX wieku dwukrotnie redagowała Almanach UPPL, dwu-
krotnie też organizowała lub też pomagała organizować Sym-
pozja UPPL w Warszawie. Cieszę się z posiadania w domu 
drobnych pamiątek Jej twórczości – książek Jej autorstwa, 
kubeczków, kopert z Jej grafiką ofiarowanych mi z sercem.

Wspominając Jolantę Wronkowską nie potrafię ominąć 
wątku osobistego, jakim jest znacząca rola pomocy i ser-
deczności okazanej mi w czasie choroby. Gdy zachorowałam 
w 1999 roku, natychmiast pośpieszyła z pomocą umieszcze-
nia w Szpitalu Onkologicznym w Warszawie, później też wie-
lokrotnie towarzyszyła mi przy okresowych kontrolach, po 
których jeszcze gościła mnie w domu. Miałam wtedy okazję 
podziwiać Jej obrazy, grafiki i inne okazy Jej talentu. Miałam 
szczęście być Jej bliską.

Odejście
Tego Dnia, jak co dzień
w klepsydrze przesypywał się piasek
w asyście powolnego przemijania
rozjaśnianego nadzieją... 
Tego Dnia w krótkiej chwili 
jedno ziarenko porwał Tatanatos.

Jolantę Wronkowską wspomina Bożena Klejny
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Zamiast Posłowia…

W latach 1977-2014 odeszli również:
– Adam Abdański (ur. 1902, zmarł przed rokiem 1998)
– Julian Aleksandrowicz (1908-1990)
– Adolf Badura (zmarł przed rokiem 2007) 
– Adam Baron (1924-1977)
– Magdalena Bartos (zmarła przed rokiem 2007)
– Danuta Bieńkowska (1920-1992) 
– Jerzy Cieślak (1941-2004)
– Kazimierz Czyżewski (1898-1978
– Grzegorz Fedorowski (1901-1983)
– Janusz Gaudyn (1935-1984) 
– Maria Gozdalska-Bełkowska (1923-1998)
– Teresa Gryglewska (1923-1999) 
– Romuald Wiesław Gutt (1921-1988) 
– Urszula Jankowska – Kramer (zmarła przed rokiem 1998)
– Stanisław Laskowicki (1892-1978)
– Bogusław Lenard (1961-2014)
– Jerzy Lutowski (1923-1985)
– Joanna Łotach (zmarła przed rokiem 2007)
– Rafał Minich (1935-1996) 
– Mieczysław Miszewski (1912-1973)
– Arnold Mostowicz (1914-2002) 
– Albin Pietrus (1924-2006)
– Zbigniew Ruciński (1935-1993) 
– Henryk Szydlik (ur. 1921)
– Jan A. Tomaszkiewicz (1934-2012) 
– Krystyna Węgier-Maksymowicz (1929-2005)
– Zdzisław Zieniewicz (zmarł przed rokiem 2007)
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OFERTA BIBLIOTEKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
rok 2011

– Okiem globtrotera 288 – Maciej A. Zarębski, s. 128, cena 30 zł
– A jak fantazja 289 – Jan Kamiński, Chicago, s. 96, cena 10 zł
– Opowieści z Gór Świętokrzyskich cz. XXI 290 – Jerzy Fijałkowski, s. 104, cena 10 zł
– O czarownicy, która dzieci odmieniła 293 – Marek Skuza, s. 48, cena 25 zł

rok 2012
– Na skrzydłach wiatru 295 – Maria Mili Purymska, Chicago, s. 112, cena 15 zł
– Sursum corda – w górę serca 296 – Chicago, s. 152, cena 25 zł
– Posiady w cieniu Bartka – piórem i w obiektywie 298 – s. 112, cena 25 zł
– Staszów tamtych lat 300 – Maciej A. Zarębski, Zagnańsk, s. 120, cena 25 zł
– Żyjąc wśród leśnych ogrodów 301 – Andrzej Tyszka, s. 180, cena 25 zł
– Lima, Cuzco, Machu Picchu w obiektywie M. A. Zarębskiego 302 –  s. 40, cena 20 zł
– Tryptyk liryczny 304 – Zdzisław Tadeusz Łączkowski, s. 40, cena 10 zł
– ŻEROMSZCZAK Almanach Literacki 306 – Kielce, s. 64, cena 10 zł
– Życie jak kwiaty 307 – Zbigniew Oziębłowski, Kielce, s. 112, cena 30 zł

rok 2013
– Śladami kultur prekolumbijskich 308 – Maciej A. Zarębski, s. 48, cena 20 zł
– W kręgu przyjaźni 309 – pod redakcją Ludomiry Zarębskiej, s. 216, cena 20 zł
– Z pogranicza regionalizmu i literatury 310 – Maciej A. Zarębski, s. 96, cena 10 zł
– Wyznanie emigranta (antologia) 311 – red. M.A. Zarębskiego, s. 224, cena 25 zł
– Szlakiem wybranych dworów Kielecczyzny 312 – M. A. Zarębski, s. 60, cena 30 zł
– Żyli wśród nas 314 – red. Macieja A. Zarębskiego, Kielce, str. 224, cena 30 zł
– Kolaże pamięci 317 – Maciej Andrzej Zarębski, Zagnańsk, s. 128, cena 20 zł

rok 2014
– Bielszy odcień marzeń 318 – Jan Kamiński, Chicago, s. 208, cena 20 zł
– Co mi leży na wątrobie 319 – Henryk Wątroba, Zagnańsk, s. 64, cena 12 zł
– Sentymenty 320 – Irena Duchowska, Zagnańsk – Kiejdany, s. 140, cena 20 zł
– Ja i reszta świata 321 – Baltazar K., Zagnańsk, s. 64, cena 10 zł
– Nie tylko Włocławek 322 – Lucyna Kukomska i Dariusz Ossowski, s. 72, cena 20 zł
– Przestrzeń czasu 323 – Maria Mili Purymska, Chicago, s. 72, cena 20 zł
– W służbie Kościoła i Ojczyzny 324 – Maciej Andrzej Zarębski, s. 72, cena 20 zł
– Z Klerykowa w świat 325 – Maciej Andrzej Zarębski, s. 160, cena 20 zł
– Zło dobrem zwyciężaj (antologia) 326 – red. Maciej A. Zarębski, s. 224, cena 30 zł
– Historia Odwetu i Jędrusiów 327 – Włodzimierz Gruszczyński, s. 272, cena 30 zł
– Abecadło wartości 328 – Andrzej Tyszka, s. 56, cena 15

rok 2015
– Legenda o Osance i Kamiennym Rycerzu 329 – Marek Skuza, s. 48, cena 10 zł
– Pisarze spod znaku Eskulapa. Pro memoria 330 – s. 88, cena 15 zł

Wydawnictwa powyższe można zamawiać pod adresem:
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 26-050 Zagnańsk. ul. Gajowa 15. 

Konto: 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001 Bank Spółdzielczy w Samsonowie
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