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SPIS TREŚCI

Szanowni Państwo!

Z satysfakcją piszemy w naszej gazecie o otwarciu kierunku lekarskie-
go na Uniwersytecie Humianistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza 
w Częstochowie. W 2019 roku Okręgowy Zjazd Lekarski w Częstochowie 
poparł inicjatywę Uniwersytetu, a samorząd lekarski wspierał wszelkie 
działania uczelni w tej materii. Wewnątrz numeru prezentujemy rozmowę 
z Panią Rektor UJD, zachęcam do lektury. Wierzę, że kształcenie lekarzy 
na terenie Częstochowy przyczyni się w przyszłości do poprawy struktury 
demograficznej wśród lekarskiego personelu w naszym regionie. To już 
ostatni moment, aby taki wydział powstał w naszym mieście. Pierwsze za-
jęcia kliniczne będą odbywały się za trzy lata, a przecież struktura wiekowa 
pracujących w naszych szpitalach specjalistów w każdej dziedzinie oscyluje 
wokół wieku emerytalnego. Przygotowano łącznie 90 miejsc, w tym 30 
płatnych. Czas pokaże, czy spełnią się nasze oczekiwania, aby większość 
z absolwentów zechciała podjąć pracę w regionalnych szpitalach.

Inną dyskusją, przetaczającą się przez samorząd, jest kwestia jakości 
kształcenia w nowo otwieranych wydziałach lekarskich. Z mojego do-
świadczenia wiem, że takie dyskusje toczyły się przy otwieraniu kierunków 
lekarskich w miastach mniejszych niż Częstochowa, ale jeśli Uniwersytet 
i środowisko lekarskie szkolące nowych adeptów udźwignie ten ciężar, to 
za dwadzieścia lat nikt nie będzie pamiętał, że w Czestochowie nie było 
kierunku lekarskiego.

Nie bez znaczenia będą miały warunki pracy i płacy. Dziś znów powra-
ca problem finansowania w ochronie zdrowia. Brak nowelizacji wyceny 
procedur przy rosnącej inflacji i polityce rządu, ustawowo wprowadzającej 
regulacje wynagrodzeń, powoduje lawinowy wzrost kosztów funkcjonowania 
zakładów leczniczych i pogłębiaja ich straty. Samorząd lekarski podejmuje 
w tej sprawie stanowiska, apeluje do rządzących o rozsądek i podjęcie 
stosownych działań, ale jak zwykle, jest to wołanie „samotnego na puszczy”.

Jak już pisaliśmy w komunikacie w poprzedniej gazecie, koszty druku 
i kolportażu Częstochowskiej Gazety Lekarskiej rosną niebotycznie. Prezy-
dium ORL podjęło decyzję, aby utrzymać kwartalnik, ale drukować gazetę 
w pełnym nakładzie 2300 egzemplarzy tylko dwa razy w ciągu roku, pozo-
stałe numery będą drukowane w ograniczonej ilości i będą ukazywały się 
na naszej stronie internetowej w formie elektronicznej. Apelujemy ponownie 
o zgłaszanie się wszystkich chętnych, którzy nadal chcą otrzymywać gazetę 
papierową. 

Przygotowujemy się do kolejnej edycji – jubileuszowej – Międzynaro-
dowego Konkursu Fotografii Artystycznej Lekarzy. Zachęcam Państwa do 
nadsyłania swoich zdjęć. Jest to bardzo prestiżowy konkurs, jedyny w Polsce 
o zasięgu międzynarodowym, który ma już swoich stałych admiratorów, 
a co roku przybywają nowi.

Zbigniew Brzezin
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Okiem Prezesa

Szanowni Państwo!

Mimo że sezon wakacyjny, to wiele się dzieje w ochro-
nie zdrowia i naszym regionie. Znaczne zmiany reorga-
nizacyjne wprowadza dyrekcja w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Częstochowie – 9 maja odbyło się 
otwarcie trzech nowych sal Traktu Operacyjnego oraz 
wyremontowanych oddziałów specjalistycznych: Oddziału 
Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi 
oraz Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej 
z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych wraz z Pracownią 
Endoskopii. Inwestycje zostały sfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Województwa Śląskiego. Równolegle jednak odbyły się 
również: likwidacja oddziału laryngologii, pracy dyżurowej 
oddziału okulistyki, łączenie oddziałów, które do tej pory 
funkcjonowały samodzielnie, przenosiny oddziałów w inne 
lokalizacje. Czas pokaże, czy przyniesie to korzystne skutki 
dla pacjentów i szpitala. Natomiast coraz większy problem 
wypalenia zawodowego obejmuje coraz szerszą grupę 
lekarzy. 

Od jesieni 2022 r. już 23 uczelnie będą kształcić przy-
szłych lekarzy w nowym roku akademickim. Ministerstwo 
Zdrowia ogłosiło ostateczną listę uczelni wraz z limitami 
miejsc, 9 z nich podlega resortowi zdrowia. Wykaz obej-
muje uczelnie, które kształcą za publiczne pieniądze oraz 
komercyjnie.

Po pozytywnej opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
i Ministerstwa Zdrowia, po wielu latach starań, Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstocho-
wie powołuje i zaczyna nabór na kierunek lekarski. Otwiera 
się wydział, który od 1 października 2022 r. będzie kształcił 
60 lekarzy w ramach studiów stacjonarnych i 30 lekarzy 
w ramach studiów niestacjonarnych. Rekrutacja trwa do 
12.09.2022 r. W Polsce brakuje ponad 65 000 lekarzy, 
w naszym regionie również, więc mamy nadzieję, że młodzi 
lekarze zasilą w przyszłości nasze szpitale i przychodnie. 
Powstają równolegle dla studentów fundowane stypendia 
Urzędu Miasta i MZ, mające na celu związanie młodych 
lekarzy z miastem, wybranymi specjalizacjami i miejscem 
pracy.

Jednocześnie trwa exodus młodych lekarzy i wykwa-
lifikowanych specjalistów do krajów UE. Według danych 
Naczelnej Izby Lekarskiej, do końca lipca br. roku zaświad-
czenia dotyczące postawy etycznej, które są potrzebne 
do uznania kwalifikacji w innych krajach Unii Europejskiej, 
otrzymało 491 lekarzy, tyle ile w całym 2021 roku. Po za-
świadczenie lekarze zgłaszają się właśnie po to, aby móc 
pracować za granicą. W Polsce brakuje głównie lekarzy 
specjalistów. Składa się na to wiele nakładających się na 
siebie błędów systemowych, między innymi obciążenie 
biurokratyczne kadr medycznych, warunki i bezpieczeń-
stwo leczenia, warunki płacowe. Należałoby ułatwić le-
karzom pracę w kraju poprzez zmniejszenie biurokracji, 
wprowadzenie asystentów medycznych, zmianę systemu 

tak, aby można było używać narzędzi teleinformatycznych. 
Motywację do opuszczenia kraju, zwłaszcza dla młodych 
lekarzy, stanowią lepsze warunki pracy, bardziej przyjazne 
otoczenie prawne czy wyższe zarobki. Od lat samorząd 
apeluje o poprawę warunków pracy w ramach publicznej 
opieki zdrowotnej, realizację postulatów płacowych oraz 
wdrożenie rozwiązań poprawiających komfort pracy lekarza 
i bezpieczeństwo pacjenta, między innymi prawdziwego sy-
stemu no-fault. Istotne są tu uwarunkowania prawne, które 
powinny sprawiać, że zarówno pacjent, jak i lekarz będą 
czuli się bezpiecznie. Prawdziwym problemem dla lekarzy 
jest odpowiedzialność cywilna zatrudnionych na umowach 
kontraktowych i prowadzących podmioty lecznicze.

Jest już sierpień i wciąż jest mnóstwo nieścisłości 
w temacie podwyżek wynagrodzeń w szpitalach. Proces 
aneksowania umów placówek ochrony zdrowia wyglądał 
źle, szpitale otrzymywały dokumenty z gigantycznym opóź-
nieniem. Nowa ustawa weszła w życie z dniem 29 czerwca 
2022 r., a jej przepisy skutkują nałożeniem na podmioty 
lecznicze – pracodawców – obowiązków, które powinny 
zostać zrealizowane począwszy od lipca 2022 r. Ustawa 
wprowadziła od 1 lipca podwyżki w ochronie zdrowia. 
Jednak szybko okazało się, że nowe kontrakty i wyceny 
zaproponowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie 
zapewniają na nie wystarczających środków. Przedsta-
wiciele większości szpitali zaznaczają, że nie stać ich na 
udźwignięcie ciężaru zwiększonych wynagrodzeń. 

Toczą się prace przygotowawcze związane ze zmianami 
legislacji i propozycją zmian ws. postępowań dotyczących 
odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Według Rzecznika 
Praw Obywatelskich może to pozytywnie wpłynąć na ilość 
i jakość mediacji. Jest propozycja podjęcia prac legisla-
cyjnych w celu przyjęcia zmian zaproponowanych przez 
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
Nowelizacja przepisów ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich zakładałaby wprowadzenie możliwości umo-
rzenia postępowania przez rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej lub sąd lekarski, w przypadku zawarcia ugody 
przed mediatorem izby lekarskiej.

Jesteśmy przed (a może w trakcie) kolejną falą pan-
demii koronawirusa. Personel medyczny nie został objęty 
aktualnymi zaleceniami dotyczącymi podawania drugiej 
dawki przypominającej szczepienia przeciwko COVID-19. 
Pracownicy ochrony zdrowia stanowią grupę, która jest na-
rażona na większe ryzyko ciężkich zakażeń ze względu na 
zwiększoną ekspozycję podczas opieki nad pacjentami, jak 
również mogącą przyczynić się do transmisji wirusa w pla-
cówkach leczniczych w przypadku zachorowania, dlatego 
samorząd cały czas apeluje do MZ o priorytet szczepień 
dla tej grupy zawodowej. Przebieg zakażeń koronawirusem 
jest ostatnio dużo łagodniejszy, jednak wciąż może przybrać 
ciężki przebieg, wciąż może doprowadzić do zgonu.

Jesteśmy po wyborach w organach OIL w Często-
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chowie. Komisje i zespoły pracują 
na bieżąco. Odbywają się imprezy 
sportowe i kulturalno-integracyjne 
organizowane przez izbę, o których 
piszemy na łamach aktualnego biulety-
nu. W październiku czeka nas kolejny, 
jubileuszowy już X Międzynarodowy 
Salon Fotografii Artystycznej PhotoArt-
Medica 2022. Na najbliższym, wrześ-
niowym posiedzeniu ORL będziemy 
chcieli uroczyście wręczyć lekarzom 
i lekarzom dentystom nowe prawa 
wykonywania zawodu, już w nowej 
postaci.

Tematem debaty najbliższej NRL 
ma stać się ubezpieczenie OC leka-
rzy, jego zakres i koszty, wróci temat 
rewaloryzacji składki członkowskiej. 
We wrześniu powołamy również 
komisje i zespoły NRL, w skład któ-
rych będziemy proponować naszych 
przedstawicieli. Odbędzie się również 
bardzo ważne posiedzenie Krajowej 
Komisji Wyborczej, która przyjmie na 
obecną kadencję założenia zmian 
programowych wyborów w samorzą-
dzie, zgłaszanych przez środowisko. 
Ostatecznie nowy regulamin wyborczy 
uchwali Krajowy Zjazd Lekarzy.

Na bieżąco przyznajemy prawa 
wykonywania zawodu lekarzom-
-uchodźcom z Ukrainy, którzy prze-
kroczyli granicę po 24 lutego 2022 
roku. Samorząd lekarski apeluje do 
MZ o podjęcie działań mających na 
celu doprecyzowanie decyzji admi-
nistracyjnych dotyczących udziela-
nia zgody na wykonywanie zawodu 
lekarza wydawanych przez ministra 
zdrowia na mocy przepisów usta-
wy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa oraz ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 
z powodu sformułowania, które widnie-
je obecnie na dokumencie zgody na 
wykonywanie zawodu, a które w oce-
nie samorządu, może wprowadzać w 
błąd pracodawców zatrudniających 
ww. lekarzy oraz pacjentów w za-
kresie ich rzeczywistych kwalifikacji 
zawodowych.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Mariusz Malicki
prezes ORL w Częstochowie 

Od stycznia 2022 r., w związku 
z wprowadzeniem Polskiego ładu 
nastąpiła największa od lat rewolucja 
w podatkach. Przedsiębiorcy pro-
wadzący jednoosobową działalność 
gospodarczą musieli się zmierzyć 
z wyborem formy opodatkowania.  Do 
wyboru mieli podatek liniowy z 19-
proc. PIT, skalę podatkową z 30 tys. 
zł kwoty wolnej i dwoma stawkami 
(17 i 32 proc.) i ryczałtowy podatek 
PIT od przychodów. Każda z tych 
form posiadała plusy i minusy, a po-
myłka skutkowała zapłaceniem wyż-
szego podatku i składki zdrowotnej.  
Przygotowana w pośpiechu ustawa 
zawierała  skomplikowane przepi-
sy podatkowe pełne luk i pułapek.  
Z pomocą przyszedł Nowy polski ład 
2.0 – zmiany podatkowe od 1 lipca 
2022 r. (przepisy ustawy z dnia 9 
czerwca 2022 r. o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych  
ustaw).

1. Przedsiębiorcy rozliczający się 
na zasadach ogólnych (opodatkowani 
wg skali podatkowej) – korzystają 
z obniżenia stawki podatku do 12% 
w pierwszym progu podatkowym – do-
tyczy dochodów nieprzekraczających 
120 000 zł. Składka zdrowotna pozo-
staje na dotychczasowym poziomie 
9% dochodu i nie ma możliwości 
odliczenia jej w kosztach uzyskania 
przychodów. Co ważne, stawka 
podatku 12% obejmuje dochody z 
całego 2022 r., jednakże zaliczki na 
podatek dochodowy są liczone na 
nowych zasadach od lipca 2022 r.

Od stycznia br. kwota wolna od 
podatku wynosi 30 000 zł, w związku 
z tym zmianie uległa kwota zmniej-
szająca podatek – z kwoty 5 100 zł 
na 3 600 zł, co w praktyce oznacza 
miesięczne obniżenie zaliczek na 
podatek dochodowy o 300 zł, zamiast 
wcześniej obowiązującej kwoty 425 zł.  

2. Przedsiębiorcy rozliczający 
się podatkiem liniowym będą mogli 
zaliczyć kwoty zapłaconej składki 
zdrowotnej do kosztów prowadzenia 
działalności. Podstawa opodatkowa-
nia zostanie obniżona o wysokość 
zapłaconej składki zdrowotej, mak-
symalnie do kwoty 8 700 zł rocznie.  
Konsekwencją zaliczenia zapłaco-
nych składek na ubezpieczenie  zdro-
wotne do kosztów uzyskania przycho-

du, będzie pomniejszenie podstawy 
do wyliczenia składki zdrowotnej. 
Stawka składki zdrowotnej wynosi 4,9 
% uzyskanego dochodu a odliczenia 
zapłaconej składki  można już doko-
nać w miesiącu lipcu br. 

3. Przedsiębiorcy opodatkowani 
ryczałtem ewidencjonowanym mogą 
odliczać od przychodów 50% kwoty 
zapłaconych składek zdrowotnych. 
Ponieważ najwyższa możliwa do 
zapłacenia dla ryczałtowców skład-
ka zdrowotna wynosi 1 007,81 zł,  
maksymalna kwota pomniejszająca 
przychód wynosi 503,91 zł . Od po-
mniejszonego przychodu uzależniona 
jest wysokość składki zdrowotnej, 
dzięki czemu przedsiębiorca może 
zakwalifikować się do grupy, w której 
zapłaci niższe składki. 

4. Przedsiębiorcy rozliczający 
się w formie karty podatkowej mogą 
pomniejszać podatek o 19% wyso-
kości kwoty zapłaconych składek 
zdrowotnych.  

Zmianę formy opodatkowania 
w trakcie roku na skalę podatkową,  
w związku z nowelizacją przepisów 
mogą dokonać podatnicy rozliczający 
się podatkiem liniowym, ze skutkiem  
na cały 2022 r. Czas na decyzję będą 
mieli w okresie od 1 stycznia do 2 
maja 2023 r. Zamiast  PIT-36L złożą 
PIT-36.

Przedsiębiorcy rozliczający się 
ryczałtowo mogą zmienić formę opo-
datkowania na dwa sposoby: 
4 Ze skutkiem od lipca 2022 r. 

– w tym celu zobowiązani są złożyć 
oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu 
w terminie do 22 sierpnia 2022 r. 

Rozliczając się z fiskusem złożą 
dwa Pit-y . Pit-28 od przychodów ewi-
dencjonowanych za okres od stycznia 
do czerwca oraz PIT-36 dla zasad 
ogólnych za okres od lipca do grudnia. 
4 Ze skutkiem na cały rok podat-

kowy 2022. Decyzję będzie można 
podjąć w okresie od stycznia do maja 
2023 r. poprzez złożenie PIT-36. 
Nie należy wówczas składać PIT-
28, co oznaczałoby pozostanie przy 
ryczałcie. Konieczne będzie również  
zaprowadzenie księgi przychodów 
i rozchodów za cały rok podatkowy.

Opr. Olga Nocoń 

Polski ład w podatkach
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Okręgowa Izba Lekarska w Czę-
stochowie gratuluje Pani Rektor 
sukcesu, jakim jest uzyskanie 
zgody na otwarcie kierunku lekar-
skiego. Okręgowy Zjazd Lekarzy 
w Częstochowie w 2019 roku poparł 
tę inicjatywę. Dr Zbigniew Brzezin 
zawsze podkreślał zaangażowanie 
i determinację Pani Rektor w dą-
żeniu do tego celu. Jest to więc 
nie tylko sukces uczelni, ale i Pani 
osobista satysfakcja.

Bardzo dziękuję, ale postrzegam to 
zawsze jako sukces całej uczelni, nie 
tylko zespołu, który tworzył wniosek 

o otwarcie kierunku lekarskiego. Bar-
dzo duża grupa osób była zaangażo-
wana w każdym obszarze, nie sposób 
wszystkich wymienić. Po prostu mam 
szczęście do współpracowników.

Jak długo trwały starania o zgo-
dę Ministerstwa Zdrowia na ot-
warcie kierunku lekarskiego? Czy 
droga była bardzo wyboista?

Kilka potknięć było. Trwało to 
cztery lata, okazało się, że trafiliśmy 
na bardzo trudną ustawę – ustawę, 
która wymagała do otwarcia kierunku 
lekarskiego posiadania uprawnień 

do nadawania stopnia doktora w dy-
scyplinie nauk medycznych lub nauk 
o zdrowiu. Zrealizowaliśmy ten trudny 
warunek – możemy nadawać stopień 
doktora w dyscyplinie nauki o zdro-
wiu. Osiągnęliśmy to dzięki bardzo 
dobremu zespołowi. Między innymi 
profesor Aleksander Sieroń, związany 
od kilku lat z uczelnią, wspomógł nas 
w dążeniach, potwierdzając, że jako 
uczelnia kształcąca już na kierunkach 
z zakresu nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu – kształcimy pielęgniarki, 
fizjoterapeutów, dietetyków, kosmeto-
logów – mamy możliwości i potencjał 
do stworzenia kierunku lekarskiego.

Kto ze znanych profesorów me-
dycyny zasili kadrę wykładowców?

Kadrę, która poprowadzi zajęcia 
na pierwszym semestrze kierunku 
lekarskiego mamy już zapewnioną, 
jesteśmy właśnie na etapie podpisy-
wania umów. Wielu z wykładowców 
pracuje również na innych uczelniach.

Czy można określić już, jak 
duże zainteresowanie wzbudza 
kierunek lekarski? Czy rekrutacja 
już ruszyła? 

Odbieramy bardzo dużo telefo-
nów. Rekrutacja jeszcze nie ruszyła*. 
Wiemy, że rozporządzenie w sprawie 
określenia limitów przyjęć na studia 
lekarskie w Polsce jest właśnie pro-
cedowane, więc rekrutacja ruszy po 
jego ogłoszeniu. Zapewne będzie to 
potwierdzenie liczby wskazanej we 
wniosku, czyli 60 miejsc na studia 

Starania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. 
Jana Długosza w Częstochowie zakończyły się sukcesem! Na 
uczelni na Wydziale Nauk o Zdrowiu został uruchomiony kieru-
nek lekarski. Od 8 sierpnia bieżącego roku rozpoczął się nabór 
studentów na jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoa-
kademickim na kierunku lekarskim. Udostępniono 60 miejsc 
na studiach stacjonarnych i 30 na niestacjonarnych.  O przygo-
towaniach do otwarcia nowego kierunku rozmawiamy z rektor 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie prof. dr hab. Anną Wypych-Gawrońską. Rozmowa 
odbyła się 20 lipca br.

Kierunek lekarski
w Częstochowie

Wizualizacja Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;
planowana lokalizacja przy ul. Chłopickiego.
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stacjonarne i 30 na niestacjonarne. 
Wszystkie uczelnie, które otwierały 
studia na kierunku lekarskim, rozpo-
czynały od takich ilości, a i tak to jest 
liczba bardzo zobowiązująca.

Planujecie Państwo budowę 
nowego obiektu. Czy głównie ze 
względu na nowy kierunek?

Tak, chcemy rozwijać nowy kieru-
nek. Mamy projekt nowego budynku, 
który powstanie przy ul. Chłopickiego 
3 i będzie nosił nazwę Centrum Dy-
daktyczne Nauk Medycznych i Nauk 
o Zdrowiu. Budowa zajmie trochę 
czasu, więc w okresie przejściowym 
musimy poradzić sobie z tym potencja-
łem, który mamy do dyspozycji. Kiedy 
planowaliśmy budowę, nie mieliśmy 
zgody na kierunek lekarski, ale jest 
ogromne zapotrzebowanie na inne 
kierunki z obszaru nauk medycznych 
i nauk o zdrowiu, przymierzamy się 
również do farmacji. 

W których szpitalach będą odby-
wały się zajęcia kliniczne? Czy także 
w częstochowskich?

Jak najbardziej, tyle, że te za-
jęcia zaczną się dopiero na trze-
cim roku. We wniosku o kierunek 
lekarski musieliśmy zabezpieczyć 

wszystko, musieliśmy mieć oświad-
czenia każdej osoby prowadzącej 
zajęcia dla każdej grupy na wszystkie 
semestry do szóstego roku kształ-
cenia. Mamy podpisane umowy ze 
wszystkimi szpitalami miasta i regio-

nu, staraliśmy się o współpracę z tymi, 
które są najbliżej i jestem wdzięczna 
dyrektorom tych placówek, że chcą 
współpracować z Uniwersytetem i że 
wyrazili zgodę na praktyki studenckie 
w swych placówkach.

Kampus Uniwersytetu – widok od strony ul. Zbierskiego
c. d. str.8
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Wszyscy pokładają wielkie na-
dzieje w otwarciu tego kierunku 
w rodzimym mieście, również sa-
morząd lekarski liczy na zasilenie 
kadry lekarskiej w naszym regionie 
spośród przyszłych absolwentów.

Rozmawiałam z rektorami uczelni, 
które uruchamiały wcześniej te kierun-
ki, np. w Zielonej Górze, gdzie mają 
od dwóch lat absolwentów, w Opolu, 
gdzie jeszcze nie ma absolwentów, 
w Kielcach, gdzie wkrótce  będą pierw-
si absolwenci – rektorzy nie żałują tych 
decyzji, widzą, jak ogromne wsparcie 
stanowi to dla kadry medycznej re-
gionu, bo zdecydowanie więcej ab-
solwentów wiąże się z macierzystym 
regionem już na etapie kształcenia. 

Od ilu lat Uniwersytet prowadzi 
studnia magisterskie na kierunku 
pielęgniarskim?

W  przyszłym roku już będziemy 
mieć pierwszych kilkudziesięciu ma-
gistrów. Mam satysfakcję, że kierunek 
cieszy się dużym zainteresowaniem, 
w tym roku zapisało się na pielęgniar-
stwo ponad sto osób. To są studenci, 
którzy rzadko rezygnują ze studiów 
mimo trudnego kierunku, ponieważ 
wybierają go świadomie. W ogóle 

Wydział Nauk o Zdrowiu i prowadzone 
przez Wydział kierunki z tego obszaru 
cieszą się największym zaintereso-
waniem, choć w tym roku pierwsze 
miejsce w liczbie kandydatów zajmuje 
psychologia, która również ma ukie-
runkowanie medyczne, na przykład na 
specjalności psychologia kliniczna. To, 
w jakim kierunku rozwija się Uniwersy-
tet pokazuje, że jest to zgodne z tym, 
czego potrzebuje rynek. Ukończyliśmy 
już budowę Monoprofilowego Cen-
trum Symulacji Medycznej, które jest 
przeznaczone dla pielęgniarek. Już 
musimy przymierzać się do budowy 
centrum wieloprofilowego, skierowa-
nego do studentów medycyny.

Na czym polega procedura uzy-
skania przez uniwersytet huma-
nistyczno-przyrodniczy statusu 
uniwersytetu klasycznego? Jakie 
kryteria musi spełniać uczelnia? 
Co jest w tej kwestii do zrobienia?

Temat pojawił się w czasie kon-
ferencji prasowej. Decydujące będą 
wyniki ewaluacji, na dniach powinnam 
otrzymać decyzję ministerstwa. Jeśli 
spośród trzynastu dyscyplin sześć 
otrzyma kategorię co najmniej B+**, 
wówczas będziemy mogli poprzez 
Ministra Edukacji i Nauki wystąpić do 

Marszalka Sejmu o zmianę nazwy 
uczelni i będziemy o to zabiegać. Co 
prawda ja lubię te przymiotniki „huma-
nistyczno-przyrodniczy” – w nich się 
dużo zawiera, przeszłość i przyszłość 
uczelni, ale nie da się ukryć – zmiana 
statusu na uniwersytet klasyczny jest 
podniesieniem rangi uczelni. Chcia-
łabym, aby ten pierwszy semestr na 
kierunku lekarskim, który na pewno 
będzie bacznie obserwowany przez 
studentów, przyniósł im satysfakcję.

Ż y c z y m y  w i ę c  s u k c e s ó w 
w kształceniu lekarzy oraz osiągnię-
cia statusu uniwersytetu klasyczne-
go. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała I.Coner 
Zdjęcia: Archiwum UJD

*rekrutacja rozpoczęła się 8 sierp-
nia 2022

**27 lipca 2022 roku Uniwersytet 
otrzymał decyzje o kategoriach dy-
scyplin, w tym na 13 ewaluowanych 4 
kategorie A, 7 kategorii B+ (m.in. w na-
ukach o zdrowiu) oraz 2 kategorie B, 
zatem uczelnia spełnia z naddatkiem 
warunki zmiany nazwy na uniwersytet 
klasyczny.

Budynek Uniwersytetu przy ul. J. Waszyngtona.
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Częstochowa

Jesteś lekarzem, lekarzem dentystą, 
wykładowcą uczelni medycznej, studentem 

medycyny, stażystą, technikiem 
obrazowania medycznego a twoją pasją jest 

fotograa i chęć zatrzymania w kadrze tej 
jednej ulotnej i niepowtarzalnej chwili - ten 

salon jest właśnie dla Ciebie 
- podziel się swoją wrażliwością ... 

zapraszamy

F O T O K L U B
RZECZYPOSPOLITEJ
P O L S K I E J
STOWARZYSZENIE 
T W Ó R C Ó W

Nagroda Prezesa ORL w Częstochowie 
za najlepsze zdjęcia nadesłane przez uczestnika 
z Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie 

Medal im. dr. Władysława Biegańskiego 
ufundowany przez 
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie 
za prace odzwierciedlające szczególne walory etyczne 

PISMO IZB 
LEKARSKICH
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STOMATOLOGIASTOMATOLOGIA
na co dzieńRedakcja:

Urszula Kołodzińska
Piotr Zygmunt Janik

Zapraszamy Państwa do Muzeum Stomatologii dra Piotra Kuźnika, które mieści się przy ul. 
Jasnogórskiej 92 w Częstochowie.

Dr Piotr Kuźnik ukończył Wydział Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w 1991 r. Jest spe-
cjalistą z zakresu stomatologii ogólnej. Prowadzi prywatny gabinet stomatologiczny. Jego pasją, 
oprócz zawodu, jest wyszukiwanie i gromadzenie pamiątek związanych nie tylko ze stomatologią, 
ale również ze sztuką lekarską i aptekarską.

Jak liczna jest Pana kolekcja?
Mam ponad 15 tysięcy ekspona-

tów. Obecnie znaczna część tych eks-
ponatów jest na wystawie w Muzeum 
na Zamku Królewskim w Piotrkowie 
Trybunalskim. Mam kilka okazów z 
okresu starożytnego Rzymu, najwięcej 
jest jednak z okresu międzywojen-
nego i PRL-u. Mam całe gabinety z 
tych okresów, wielu z nas może sobie 
wspomnieć, że na takim fotelu, w po-
dobnym gabinecie bywali jego rodzice 
bądź sam jako dziecko, takie gabinety 
były w wielu szkołach: gdzie fotel pod-
nosiło się nogą, a i wiertarki w razie 
braku prądu, mogły być uruchamiane 
za pomocą pedału.

Czy współczesna aparatura, 
narzędzia stomatologiczne staną 
się w przyszłości również ekspo-
natami, będą stanowiły wartość 
jako ciekawostki, czy już jesteśmy 
tak przyzwyczajeni do nowoczes-
nych technologii, że nic już nas nie 
zdziwi?

Pewnie tak, w latach 70. fotele 
Beskid czy Żywiec były nowinkami, a 
dziś mają już wartość historyczną. Dziś 
trwałość choćby foteli czy narzędzi 
jest mała, chodzi o to, aby szybko się 
zamortyzowały i mogły być wymie-
nione na nowe. Dawniej, powiedzmy 
w początkach dwudziestego wieku, 
fotele, wyposażenie gabinetów czy in-
strumenty służyły latami i przechodziły 
z pokolenia na pokolenie. W moich 
zasobach są fotele, które mają oko-
ło 150 lat. Jest najstarszy w Polsce 
rentgen, jeden z najstarszych zacho-

wanych rentgenów stomatologicznych 
na świecie.

W jaki sposób Pan zdobywa eks-
ponaty do swojej kolekcji?

Przez portale ogłoszeniowe. Wiele 
osób wie, że ja kolekcjonuję tego typu 
rzeczy, dzwonią do mnie, na przykład 
zadzwoniła pani z wystawy w Piotrko-
wie, że po mężu i po dziadku ma stare 
narzędzia i chętnie je odstąpi, więc 
jestem już umówiony, że po wystawie 
pokaże mi je, aby ocenić, czy mają 
jakąś wartość.

Czy zdarzają się darczyńcy eks-
ponatów, czy raczej przekazujący 
oczekują zapłaty?

Różnie, niektórzy wyobrażają 
sobie, że narzędzia z okresu PRL-u 
mają astronomiczną wartość, co jest 
złudzeniem. Być może za pięćdzie-
siąt – siedemdziesiąt lat wartość tych 
eksponatów wzrośnie. W okresie PRL 
powstawało dużo gabinetów, dużo jest 
więc pamiątek, a wiadomo, w kolek-
cjonerstwie tak jest, że czym bardziej 
unikatowy okaz, tym jego wartość 
jest większa. W pierwszej połowie 
dziewiętnastego wieku stomatologów 
było kilku, kilkunastu na terenie War-
szawy, Krakowa. Zachowały się dwa 
czy trzy takie gabinety, udało mi się 
część eksponatów kupić. Te eksponaty 
mają dla mnie szczególną wartość, bo 
to były jedne z pierwszych używanych 
w Polsce foteli czy narzędzi. Ja kupuję 
eksponaty na całym świecie, w USA, 
Anglii, Francji, Niemczech, gdzie tylko 
jest to możliwe, jeśli tylko trafi się coś 
w rozsądnej cenie.

FASCYNUJĄCE HOBBY

Dr Piotr Kuźnik z synem Franciszkiem. 
W tle św. Apolonia – patronka lekarzy 

dentystów.
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Pan Doktor sam finansuje te 
zakupy, może jest fundacja, która 
je wspomaga?

Niestety, nie ma żadnej fundacji, 
to wszystko finansowane z mojej 
kieszeni. To hobby, które nie przy-
nosi żadnych korzyści finansowych, 
jedynie satysfakcję, że coś udało się 
uratować i można to pokazać szer-
szej publiczności. Na prelekcje, które 
przygotowujemy, przyjeżdżają lekarze, 
asystentki, młodzież szkolna, a nawet 
dzieci przedszkolne. Chcemy w ten 
sposób propagować wiedzę o historii 
medycyny.

Pamięta Pan, od jakiego ekspo-
natu zaczęła się Pana pasja?

Tak. Wcześniej kolekcjonowałem 
porcelanę, zbierałem stare zegary. 
Pewnego dnia na giełdzie we Wroc-
ławiu spotkałem tablicę reklamową 
– szyld z okresu okupacji z napisem 
„Zaklad dentystyczny” – nie „zakład” 
a „zaklad”, a po niemiecku „Zahn Ate-
lier”. To były mroczne czasy okupacji, 
ale wszystko ma swoją wartość histo-
ryczną i bez względu na to, czy to był 
okres komunizmu czy okupacji, należy 
gromadzić te eksponaty. Nie możemy 
się wyprzeć historii, możemy się wsty-
dzić za pewne czasy, ale te eksponaty 
są naszym świadectwem. Z okresu 
okupacji trafiły mi się później dwa 
piękne szyldy, które są chyba jedynymi 
zachowanymi: „Zahnbehandlungen nur 
für Deutsche – „Zabiegi dentystyczne 
tylko dla Niemców” i „Zahnbehandlun-
gen nur für Polen” – „Zabiegi denty-
styczne tylko dla Polaków“. Jedna 
tablica jest uszkodzona, tak jakby była 
przestrzelona, druga jest w całości.

Od wielu lat Pan gromadzi te 
eksponaty?

Od około piętnastu.

To stosunkowo niedługo, biorąc 
pod uwagę ogrom zbiorów. Poszu-
kiwania muszą być zatem bardzo 
intensywne?

Tak, dość intensywne. Obecnie 
ten rynek nie jest już dla mnie atrak-
cyjny, tych eksponatów nie jest już 
tak dużo…

Wszystkie są u Pana…
Tak… (śmiech), naprawdę, duża 

część trafia do mnie. Chciałbym, aby 
ktoś, kolega, koleżanka, zainteresował 
się zbieraniem…

Nikt się nie zaraził tą pasją?
Nikt. Ja rozszerzyłem swoją dzia-

łalność o farmację, a także o przed-
mioty i urządzenia ogólnolekarskie, 
też mam tego kilka tysięcy w swoich 
zbiorach. Najbardziej interesują mnie 
urządzenia i dokumenty. Szczególnie 
dokumenty, które mają wartość histo-
ryczną, na przykład dyplomy lekarskie. 
Ciekawostką jest indeks lekarski 
z 1940 roku ze Lwowa sporządzony 
w zwykłym zeszycie. Nie wszyscy 
wiedzą, że w okresie II wojny świa-
towej istniał Polski Wydział Lekarski 
na Uniwersytecie w Edynburgu. Mam 
w swoich zbiorach indeks polskiego 
studenta z tej uczelni.

Gdzie mieszczą się te wszystkie 
zbiory? Czy są skatalogowane?

Tutaj, w tym budynku i ciągle ich 
przybywa, ale nie są skatalogowane. 
Jak pójdę na emeryturę, to może 
uda mi się wszystko skatalogować, 
bo mogę zrobić to tylko ja (śmiech). 
Dużo pracy wymaga opieka nad eks-
ponatami, szczególnie przygotowania 
do wystaw. Każda wystawa jest inna, 
inne pomieszczenia, trzeba wszystko 
zaplanować, spakować.

Wystarczy, że Pan tylko spojrzy 
na eksponat i wszystko o nim wie?

I tak i nie. Parę lat temu kupiłem 
urządzenie z dwoma okularami firmy 
Ritter   przypominające mikroskop, 
o którym nie miałem pojęcia co to 
jest, poza tym, że z napisów można 
było wywnioskować, że jest to coś 
stomatologicznego. Okazało się, że 
to unikatowe urządzenie z lat 40. 
dwudziestego wieku do oglądania 
rentgenowskich zdjęć stomatologicz-
nych w trójwymiarze. 

Mam również bardzo ciekawe 
urządzenie z bodajże dwóch zacho-
wanych na świecie – jedno jest w Uni-
wersytecie w Getyndze – urządzenie 
z lat trzydziestych – czterdziestych 
ubiegłego wieku, które służyło do 
znieczulania prądem elektrycznym. 
Początek dwudziestego wieku, to 
między innymi fascynacja prądem 
elektrycznym, którego zastosowa-
nia próbowano wówczas prawie we 
wszystkich dziedzinach medycyny, 
również w stomatologii. Przykładano 
elektrody pomiędzy miejscami, które 
należało znieczulić; oczywiście było 
to znieczulenie powierzchniowe, gdyż 
głębszego nie można było uzyskać.

Na jakich wystawach były pre-
zentowane Pana zbiory?

Przygotowałem już ponad dwa-
dzieścia wystaw w całym kraju. Je-
stem zapraszany również do Stanów 
Zjednoczonych, Francji i Niemiec, 
ale logistycznie to trudne zadanie: 
trzeba między innymi zrobić odprawę 
u konserwatora wojewódzkiego czy 
krajowego przed wysyłką i powtórzyć 
procedurę przy powrocie eksponatów. 
To żmudna praca muzealnika, a ja 
muszę również pracować zawodowo.

Kiedy Pan zdecydował, że będzie 
lekarzem dentystą? Od zawsze Pan 
o tym marzył? 

Tak, od dziecka. Mój tata był in-
ternistą, a mama pediatrą. Często 
byłem świadkiem jej troski o małych 
pacjentów, rozterek, czy tok podjętego 
leczenia był słuszny. To utwierdziło 
mnie w przekonaniu, że w stomatologii 
jest chyba łatwiej. Mama też zaczynała 
studia na stomatologii, później prze-
niosła się na wydział lekarski. Wtedy, 
w latach stalinizmu, ponieważ miała 
„złe” pochodzenie – jej ojciec był w 
armii Andersa – mamie łatwiej było 
dostać się na wydział stomatologicz-
ny. Po roku, jako jedna z najlepszych 
studentek, mogła przenieść się na 
wydział lekarski.

Byłem wychowywany między szpi-
talem a przychodnią. Nie wyobrażałem 
sobie innego zawodu. Po latach mogę 
stwierdzić, że gdybym miał dokonywać 
ponownie wyboru, zrobiłbym to samo.

c.d. str. 14

Tom I wspomnień o pracy
w ochronie zdrowia
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Można powiedzieć, że jest Pan szczęśliwym czło-
wiekiem: wykonuje Pan zawód, który lubi, a czas wolny 
poświęca ekscytującemu i satysfakcjonującemu hobby.

Tak, można powiedzieć, że realizuję się w tych kilku 
płaszczyznach.

Czy ma Pan czas jeszcze na inne zamiłowania?
Tak, razem z synem lubimy przeszukiwać plażę detekto-

rami, jeździmy nad morze lub inne zbiorniki wodne w poszu-
kiwaniu „skarbów”. Mój siedmioipółletni syn Franciszek ma 
już swoje zbiory, „wygrzebane” z ziemi.

Jest Pan również wydawcą zbioru opowiadań „Moje 
wspomnienia z pracy w służbie zdrowia”.  Jak powstała 
ta publikacja?

Trochę covid się do tego przyczynił. Wcześniej przygoto-
wywałem wystawy, między innymi na Zamku w Baranowie 
Sandomierskim, w Pałacu Oborskich w Mielcu, na Zamku 
w Łańcucie, w Muzeum Miejskim w Leżajsku i dwie w Czę-
stochowie. W sumie tych wystaw było około 20. Eksponaty 
uczestniczyły w filmach „Róża” w reżyserii Wojciecha Sma-
rzowskiego i „Autsajder” w reżyserii Adama Sikory. Czas 
epidemii spowodował pewien rodzaj bezczynności, więc 
przypomniałem sobie o wspomnieniach pewnego lekarza, 
jak wyglądał jego egzamin na Akademię Medyczną w 1932 
czy 1933 roku. Nie było pytań z zakresu chemii, biologii czy 
fizyki, tylko kandydaci mieli napisać wypracowanie na temat, 
jak wyobrażają sobie swoją pracę w zawodzie. Pomyślałem, 
że takie wspomnienia mogą być istotne do budowania historii. 
Tak powstał tom pierwszy. Mam nadzieję, że będzie następny, 
mam częściowo przygotowany materiał, chciałbym rozpisać 
kolejny konkurs, tak aby raz na pół roku ukazywał się kolejny 
tom. Chciałbym podziękować za objęcie honorowym patrona-
tem mojej inicjatywy przez Naczelną Izbę Lekarska, Naczelną 
Izbę Aptekarską i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.

Zachęcamy więc Czytelników do spisywania swoich 
wspomnień i wypatrywania ogłoszenia, również na na-
szych łamach, o konkursie. Zapraszamy do śledzenia 
informacji o kolejnej wystawie, na której będzie można 
zobaczyć bogatą kolekcję zbiorów Pana Doktora. Książka 
jest do nabycia na stronie internetowej www.muzeumsto-
matologii.pl i w Gabinecie Stomatologicznym przy ulicy 
Jasnogórskiej 92, 42-217 Częstochowa.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Iwona Coner

Zdjęcia pochodzą z archiwum dr. Piotra Kuźnika
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Migawki z wystawy
na Zamku Królewskim

w Piotrkowie 
Trybunalskim

Wystawa odbyła się w maju br., 
zdjęcia pochodzą z archiwum dr. Piotra 
Kuźnika
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KONCERT
DLA SENIORÓW

Po kilkuletniej przerwie spowodowanej epidemią covid, 
w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie 
lekarzy seniorów. Zebranie cieszyło się dużym zaintereso-
waniem, lekarze i lekarze dentyści chętnie zgromadzili się 
przy wspólnym posiłku i miłej pogawędce.

Ukoronowaniem popołudnia był koncert duetu „Coffee & 
Cigarettes” w składzie: Michał Walczak i Cyprian Baszyński. 
Muzycy zaprezentowali standardy jazzowe, znane i lubiane 
utwory z dawnych lat, a także swoje kompozycje. Swoimi 
wrażeniami podzieliła się z nami dr Anna Żelechowska:  
Koncert był bardzo profesjonalny i zarazem klimatyczny – 
ciepłą, sympatyczną atmosferę dopełniały prezentowane 
w tle zdjęcia Nowego Jorku z początków ubiegłego stulecia. 
Myślę, że nawet dla osób, które nie przepadają za jazzem 
tradycyjnym, był to niewątpliwie miły wieczór. Nasza sala 
konferencyjna idealnie spełnia rolę koncertowej, dlatego 
mam nadzieję, na więcej takich wydarzeń. 
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Zdjęcia: Paweł Rakus
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Według danych WHO, cztery lata 
temu na depresję cierpiało ok. 300 
mln. osób, a 260 mln. żyło w poczuciu 
lęku, co odzwierciedla znaczny wzrost 
liczby tych zaburzeń w ciągu ostatnich 
dwóch dekad.

Osoby, w których diecie regularnie 
znajduje się mięso, charakteryzują 
się niższym poziomem depresji i lęku 
w porównaniu z osobami, które mięsa 
nie spożywają – wynika z badań opub-
likowanych na łamach czasopisma 
„Critical Reviews in Food Science and 
Nutrition”.

W 2017 r. choroby psychiczne 
zostały uznane za główną przyczynę 
niepełnosprawności na świecie. We-
dług danych WHO, cztery lata temu na 
depresję cierpiało ok. 300 mln osób, 
a 260 mln żyło w poczuciu lęku, co 
odzwierciedla znaczny wzrost liczby 
tych zaburzeń w ciągu ostatnich dwóch 
dekad. Równolegle z obserwowanym 
wzrostem zaburzeń psychicznych, spe-
cjaliści odnotowują wzrost wegetariani-
zmu i weganizmu – coraz powszech-
niejszych diet wykluczających niektóre 

ROZMAITOŚCI MEDYCZNE pod redakcją KRZYSZTOFA MUSKALSKIEGO

produkty ze spożycia. Motywatorami 
wyborów żywieniowych są głównie 
względy etyczne, środowiskowe i op-
arte na prawach zwierząt, a także 
próby poprawy zdrowia psychicznego 
poprzez dietę.

Urska Dobersek, psycholog z Uni-
versity of Southern Indiana w Stanach 
Zjednoczonych i jej współpracowni-
cy przeanalizowali dane dotyczące 
związku pomiędzy dietą a zdrowiem 
psychicznym z 20 istniejących badań, 
w tym przekrojowych, podłużnych 
i randomizowanych badań kontrolowa-
nych. Depresję i lęk oceniano w nich za 
pomocą samoopisu lub na podstawie 
stosowania leków na receptę, diag-
nozy medycznej lub wywiadu diag-
nostycznego. Łącznie w metaanalizie 
uwzględniono dane zebrane od ponad 
171 tys. uczestników w wieku 11–105 
lat. Niespełna 157 tys. z nich dekla-
rowało się jako konsumenci mięsa, 
a nieco ponad 13 tys. odpowiedziało, 
że w ich diecie nie ma mięsa. Uczest-
nicy pochodzili z Europy, Azji, Ameryki 
Północnej i Oceanii.

Badacze odkryli, że osoby, które 
jadły mięso, doświadczały niższego 
poziomu depresji i lęku w porównaniu 
z osobami, które z niego zrezygnowały. 
Stwierdzono też, że weganie doświad-
czają większego poziomu depresji 
w porównaniu z osobami, które jedzą 
mięso. W tych powiązaniach nie znale-
ziono żadnych różnic międzypłciowych. 
Co więcej, analizy wykazały, że im 
bardziej specjalistyczne były badania 
(tj. choroby psychiczne zdiagnozowane 
przez lekarza, w przeciwieństwie do 
kwestionariuszy samoopisowych), tym 
silniejsze były obserwowane korzyści 
ze spożywania mięsa.

Autorzy badania zwracają uwagę 
na jego mocne strony, w tym dużą pró-
bę badawczą i uwzględnienie jedynie 
tych badań, które zapewniły wyraźną 
dychotomię między konsumentami 
mięsa a osobami, które mięsa nie 
spożywają. Jak jednak zaznaczają, 
miało ono też kilka ograniczeń, m.in. 
to, że metaanaliza obejmowała jedynie 
badania opublikowane w języku angiel-
skim, co mogło skłaniać wyniki do norm 
zachodnich. Wykluczenie artykułów 
w innych językach mogło spowodować 
pominięcie badań przeprowadzonych 
w regionach stosujących głównie dietę 
wegetariańską lub roślinną. (PAP)

Jedzenie mięsa może wiązać się
z lepszym zdrowiem psychicznym

Wyniki dużego badania klinicznego 
nie potwierdzają stosowania suple-
mentów witaminy D w celu zmniej-
szenia złamań u zdrowych mężczyzn 
i kobiet w USA. Praca została opubli-
kowana w „The New England Journal 
of Medicine”.

Chociaż suplementy witaminy D są 
powszechnie przepisywane i stoso-
wane w celu poprawy zdrowia kości, 
ostatecznie dane na temat tego, czy 
suplementy te zmniejszają złamania 
w populacji ogólnej, są niespójne.

Aby poszerzyć wiedzę na ten te-
mat, zespół naukowców z Brigham 
and Women’s Hospital przeprowadził 
dodatkowe badanie obejmujące 25 000 
osób dorosłych.

Wyniki badania klinicznego w ra-
mach projektu VITAMIN D and Ome-
gA-3 TriaL (VITAL) nie dotyczą osób 
dorosłych z niedoborem witaminy D, 

niską masą kostną lub osteoporozą. 
Większość uczestników badania nie 
miała niedoboru i mogła już osiągnąć 
poziom witaminy D niezbędny dla 
zdrowia kości.

„Nasze badania koncentrują się na 
tym, czy poziom wolnej witaminy D 
lub zmienność genetyczna we wchła-
nianiu witaminy D, metabolizmie lub 
funkcji receptora dostarczą informacji o 
osobach, które mogą odnieść korzyści 
z suplementacji witaminy D dla zdro-
wia układu mięśniowo-szkieletowego” 
– powiedziała prof. Meryl S. LeBoff, 
autorka artykułu i dyrektorka ośrodka 
Skeletal Health and Osteoporosis 
Center.

„Wyniki dużego badania klinicz-
nego nie potwierdzają zasadności 
stosowania suplementów witaminy D 
w celu zmniejszenia złamań u ogólnie 

zdrowych mężczyzn i kobiet w USA” – 
powiedziała LeBoff.

W okresie obserwacji o medianie 
5,3 roku, potwierdzono łącznie 1991 
przypadków złamań u 1551 uczest-
ników. W porównaniu z placebo, su-
plementacja witaminy D3 (2000 j.m./
dzień) nie zmniejszyła złamań całko-
witych, pozakręgowych ani szyjki kości 
udowej. Analizy wykazały również, że 
suplementacja witaminą D3 nie ma 
wpływu na poważne złamania osteo-
porotyczne, złamania nadgarstka lub 
złamania miednicy.

W badaniu nie zastosowano roz-
różnienia na wiek, płeć, rasę, wskaźnik 
masy ciała oraz początkowy poziom 
witaminy D we krwi. (PAP)

Suplementacja witaminą D3 nie ma wpływu
na wzmocnienie kości zdrowych osób
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Ludzkość zużywa prawie 130 mld 
maseczek miesięcznie – 3 mln na 
minutę. Większość to jednorazowe 
osłony z plastikowych mikrowłókien. 
Będzie to miało zgubne skutki.

Przed skutkami tego zjawiska dla 
środowiska naturalnego przestrzegają 
badacze z amerykańskiego Uniwer-
sytetu Princeton i Uniwersytetu Połu-
dniowej Danii. „Przy rosnącej liczbie 
doniesień o nieprawidłowej utylizacji 
maseczek musimy zauważyć potencjał 
zagrożenia dla środowiska i zapobiec 
powstaniu kolejnego plastikowego 
problemu” – piszą naukowcy na ła-
mach magazynu „Frontiers of Environ-
mental Science & Engineering”. Skala 
produkcji jednorazowych maseczek 
przypomina skalę wytwarzania plasti-
kowych butelek, która szacowana jest 
na 43 mld miesięcznie. Utylizacja bute-
lek jest regulowana, a 25 proc. z nich 
jest przetwarzanych. Dla maseczek 
brakuje natomiast takich regulacji.

Nowe nanośmieci
Tymczasem jednorazowe masecz-

ki są często wykonane z plastikowych 
włókien, które nie ulegają biodegra-
dacji, a co gorsza mogą rozpadać się 
na mniejsze cząstki mikro- oraz nano-
plastiku, które potem się rozprzestrze-
niają i mogą z łatwością trafić m.in. do 
zbiorników słodkiej wody, oceanów. 
„Nowym, szczególnym zagrożeniem 
jest to, że maski są już wykonywane 
z plastikowych mikrowłókien (o gru-
bości 1-10 mikrometrów). Kiedy będą 
rozpadać się w środowisku, mogą 
przez to łatwiej i szybciej uwalniać mi-
krocząstki, niż robią to wykonane z jed-
nego kawałka torby czy butelki. Skutki 
mogą być jeszcze gorsze w przypadku 
masek nowej generacji, nanomasek, 
które już w sobie zawierają plastikowe 
nanocząstki (o średnicy mniejszej niż 
1 mikrometr), stanowiąc nowe źródło 
zanieczyszczeń nanocząstkami” – pi-
szą badacze.

Naukowcy: maseczki to tykająca
plastikowa bomba dla środowiska naturalnego

W Japonii powstał wyposażony 
w sztuczną inteligencję robot, który 
prowadzi laboratoryjne badania nad 
hodowlą potencjalnie ratujących wzrok 
komórek siatkówki. Zdołał przetesto-
wać już 200 mln kombinacji różnych 
czynników i dobrać najlepsze warunki 
dla wytwarzanych komórek.

Naukowcy z japońskiego Instytutu 
Badań Fizycznych i Chemicznych 
RIKEN pokazali, że roboty mogą 
towarzyszyć człowiekowi także w la-
boratorium.

Wykorzystali sterowanego przez 
SI humanoidalnego robota imieniem 
Maholo, który samodzielnie testował 
różne warunki hodowli komórkowych 
na potrzeby prac nad zamiennymi 
siatkówkami. W przyszłości hodowa-
ne w laboratorium tkanki miałyby być 
wszczepiane ludziom.

Urządzenie wykonało iście herku-
lesową pracę – metodą prób i błędów 
przetestowało 200 mln kombinacji 
różnych czynników, które wpływają na 
hodowlę komórek nabłonka barwni-
kowego siatkówki, który często ulega 
uszkodzeniom w wyniku chorób.

Szkodliwy wpływ
Badacze przyznają, że nie wiedzą 

dokładnie, w jakim stopniu maseczki 
przyczyniają się do zanieczyszczenia 
środowiska mikro- i nanoplastikiem, 
ponieważ nie ma na razie danych na 
temat rozpadu maseczek. „Wiemy 
jednak, że – podobnie jak plastikowe 
odpady – jednorazowe maski mogą 
także gromadzić i uwalniać szkodliwe 
chemikalia i substancje biologiczne, 
takie jak bisfenol A, metale ciężkie, 
a także szkodliwe mikroorganizmy. 
Mogą one szkodliwie oddziaływać na 
rośliny, zwierzęta i ludzi” – podkreśla 
prof. Elvis Genbo Xu z Uniwersytetu 
Południowej Danii.

Zalecenia
Badacze proponują kilka działań 

zaradczych. Po pierwsze pomogą 
specjalne kosze, do których wyrzu-
cane będą tylko maseczki. Po drugie 
potrzebne są standardy i zalecenia od-
nośnie do utylizacji zużytych osłon na 
twarz. Jednorazowe maseczki można 
też zastąpić produktami wielorazo-
wego użytku. Kolejne rozwiązanie to 
użycie biodegradowalnych materiałów. 
(PAP)

Badania tego typu wymagają zwy-
kle wielu żmudnych, czasochłonnych 
zadań. Aby np. uzyskać jakąś tkankę 
z komórek macierzystych, potrzebne 
są miesiące pracy – wyjaśniają ba-
dacze.

Tymczasem liczy się każdy z wielu 
elementów – od optymalnej dawki po-
szczególnych substancji, przez czas 
reakcji, temperaturę, po siłę nacisku 
palców naukowca na pipetę.

„Najmniejsze zmiany w warunkach 
fizycznych mają ogromny wpływ na 
wynik, a ponieważ różnicowanie się 
komórek zajmuje tygodnie a nawet 
miesiące, działanie niewielkiej zmiany 
np. trzeciego dnia eksperymentu może 
się ujawnić po kilku miesiącach” – pod-
kreśla kierujący pracami Genki Kanda.

Robot nie tylko musiał wielokrotnie 
odtwarzać te same eksperymenty 
i bezbłędnie powtarzać rozliczne 
czynności, ale także oceniać wyniki 
i planować kolejne doświadczenia.

Początkowo tylko 50 proc. macie-
rzystych komórek dojrzewało w ko-
mórki siatkówki. Po 185 dniach eks-
perymentów z udziałem robota wydaj-

ność ta wzrosła do 90 proc. Badacze 
szacują, że człowiekowi podobne 
zadanie zajęłoby 2,5 roku.

Podobne sukcesy są ich zdaniem 
możliwe też na innych polach.

„Wybraliśmy tworzenie komórek 
RPE z komórek macierzystych jako 
model. W zasadzie, łącząc precyzyjne-
go robota z algorytmami optymalizują-
cymi będziemy mogli prowadzić oparte 
na próbach i błędach eksperymenty 
z różnych dziedzin biologii” – podkre-
śla dr Kanda.

Ludzie jednak na razie z laborato-
riów nie znikną.

„Wykorzystanie robotów i sztucznej 
inteligencji w eksperymentach przy-
niesie ogromne korzyści ludzkości. 
Jednak błędem jest myślenie, że za-
stąpią one ludzi. W naszej wizji ludzie 
robią to, w czym są najlepsi – zajmują 
się zadaniami opartymi na kreatywno-
ści. Możemy używać robotów i SI do 
części doświadczeń wymagających 
wielu prób i błędów, precyzyjnej po-
wtarzalności oraz dużej ilości czasu, 
ale nie wymagają myślenia” – mówi 
badacz. (PAP)

Inteligentny robot pomógł w hodowli komórek siatkówki oka
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Kolejne mistrzostwa w piłce nożnej 
sześcioosobowej odbyły się w Czę-
stochowie w dniach10-11.06.2022 r. 
To już XIV Mistrzostwa Polski Le-
karzy.Tym razem międzynarodowe, 
gdyż miała dojechać reprezentacja 
lekarzy z Ukrainy, Niestety, wojna 
pokrzyżowała plany naszym kolegom 
z Ukrainy i nie mogli przyjechać do 
Częstochowy.

Jak zwykle aura dopisała i przy 
pięknej słonecznej pogodzie odbyły 
się zawody i uroczyste otwarcie. 
Swoją obecnością zaszczycili nas: 
senator RP Wojciech Konieczny, 
lekarz neurolog, poseł na Sejm RP 
Zdzisław Wolski, lekarz internista, 
Magdalena Woch – zastępca naczelni-
ka Wydziału Kultury, Promocji i Sportu, 
Tomasz Łuszcz – dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sporti i Rekreacji, Radosław 
Włodarek – prezes Klubu Viktoria, o. 
Faustyn Muir i o. Marek Dzodz, lek. 
Mariusz Maicki – prezes Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Częstochowie oraz 
Paweł Żółtowski – przedstawiciel firmy 
Lex Secure, jednego ze sponsorów 
imprezy. Sponsorem strategicznym mi-
strzostw oraz odbywającego się rów-
nolegle w sobotnie popołudnie pikniku 
rodzinnego z okazji Dnia Dziecka  było 
towarzystwo ubezpieczeń PZU SA.

Gości przywitali organizatorzy: lek. 
dent. Piotr Janik – wiceprezes Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Częstochowie 
i lek. Przemysław Klimas.

Zawody rozgrywane były w dwóch 
kategoriach wiekowych, czyli open 
i 45+ oldboys.

XIV  Mistrzostwa Polski Lekarzy
Mistrzem Polski Lekarzy w Piłce  

Nożnej 6-osobowej została druży-
na Medyk Zabrze. Drugie miejsce 
zajęli piłkarze z STL Łódź, a trzecie 
– drużyna z Lublina.

W kategorii oldboys pierwsze 
miejsce wywalczyła drużyna połą-
czonych sił z Torunia i Lublina, drugie 
zdobyli piłkarze z Krakowa, a na trze-
cim uplasowali się piłkarze drużyny 
Częstochowa-Zabrze.

Ponieważ przyjazd kolegów z Ukra-
iny okazał się niemożliwy, organizato-
rzy postanowili przygotować pomoc 
finansową dla kolegów zza wschodniej 
granicy. Przy wsparciu finansowym 
i merytorycznym Fundacji Lekarze 
Lekarzom został zakupiony ambu-
lans z pełnym wyposażeniem, który 
został przekazany Fundacji Centrum 
Polsko-Ukraińskie z siedzibą w War-
szawie przy ul. Twardej 18, aktywnie 
działającej w Ukrainie. Równocześnie 
uczestnicy zawodów zorganizowali 
aukcję, która zasiliła zgromadzone 
środki finansowe.

Czekamy już z niecierpliwością na 
jubileuszowe – XV Mistrzostwa Leka-
rzy w Piłce Nożnej 6-osobowej. 

Piotr Janik

Tomasz Pakulski odbiera wylicytowaną 
podczas aukcji koszulkę reprezentacji 
Ukrainy z rąk Aleksandra Zinchenki.
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Przychodzi baba do lekarza…Przychodzi baba do lekarza…

Upał był straszny, 33 stopnie 
w cieniu. Ludzi na ulicach 

mało. Snuli się przytłoczeni duchotą. 
W mieszkaniu też było gorąco. Nawet 
przeciągu nie można było zrobić, bo 
powietrze stało nieruchomo klejąc 
ubranie do spoconego ciała. 

„Ta zmiana klimatu jest koszmarna. 
Ludzie niby słyszą o niej ze wszystkich 
stron, a i tak o środowisko nie dbają, 
powietrze smogiem zanieczyszczają, 
wody nie oszczędzają. Dużo gadania, 
mało działania. Jak tak dalej pójdzie, 
ugotujemy się wszyscy albo nas 
powódź czy inna trąba powietrzna 
zmiecie z tej planety.” – zrzędziła 
w myślach Aniela. Wierzchem dłoni 
otarła spocone czoło, wypiła kubek 
wody (w starszym wieku odwodnienie 
jest groźne) i westchnąwszy głęboko 
wzięła się z powrotem za ścieranie 
kurzu. Upał czy mróz w mieszkaniu 
ma być porządnie. Jakby tak kto wpadł 
i zobaczył bałagan, jaki wstyd! No tak, 
tylko że od dawna nikt nie wpadał. 
Aniela mieszkała sama odkąd zmarła 
jej matka. To już ile? Piętnaście lat, 
czas leci. Nie narzekała, zawsze była 
typem samotnika. Nie pasowała do 
beztrosko uśmiechniętych kolegów 
ze szkoły, ani do rozchichotanych 
koleżanek ze studiów, ani też zabie-
ganych kobiet z jej biura. Byli mili, 
ale jacyś tacy niepoważni. Anielę 
życie nauczyło powagi, solidności 
i pracowitości. Rzadko miała powody 
do uśmiechu. Matka zapracowana 
zbierała grosz do grosza na codzienny 
byt, a ojciec... Kiedy po kolejnej awan-
turze wyszedł zataczając się z domu 
i zginął pod kołami ciężarówki, praw-
dę mówiąc obie odetchnęły z ulgą. 
Potem matka zapadła na alzheimera 
i trudno było zostawić ją samą nawet 
idąc do pracy. Kiedy odeszła Adela, 
postanowiła pomagać takim jak ona. 
Zdobyła kwalifikacje asystenta osoby 
niepełnosprawnej i pracowała w domu 
opieki. Jedyne radosne wspomnie-
nia z dzieciństwa, to była przyjaźń z 
Irenką Kalicką i jej bratem Karolkiem. 

Znali się od zawsze. Wspólne zabawy 
na podwórkowym trzepaku, podsta-
wówka, szkoła średnia. Irenka i Karol 
byli bliźniętami. Mieli jasne, mocno 
kręcone włosy, przez które w pogod-
ne dni przeświecało słońce, tworząc 
wokół głów świetlistą aureolę. Aniela 
nazwała Karola Dmuchawiec. W ich 
rodzinie też słodko nie było. Takie 
czasy, biednie i znojnie żyło się z dnia 
na dzień. Kiedy Irenka zakochała się 
bez pamięci, promieniała szczęściem. 
Romuś był romantyczny, zamożny 
i przystojny. Zostawił ją jednak wkrót-
ce i zniknął jak sen jaki złoty. W kilka 
miesięcy później urodziło się kolejne 
pokolenie bliźniaków. Irenka była alter 
ego Anieli, zawsze pełna pozytywnej 
energii, uśmiechnięta i trochę ma-
rzycielsko bujająca w obłokach. Przy 
praniu pieluch w pralce „Frania” (kto 
dziś pamięta „Franię” i pranie pieluch) 
razem marzyły o lepszej przyszłości. 
Miały nawet plan wyjazdu do USA, 
gdzie mieszkała jakaś daleka krewna 
Irenki. Oczywiście na marzeniach się 
skończyło. Irenka skończyła także 
studia zaocznie, Karol też. Nie założył 
własnej rodziny tylko pomagał sio-
strze. Lata mijały. Bliźniaki rosły. Karol 
zdobył jakimś cudem przydział na 
większe mieszkanie i Kaliccy opuścili 
małą klitkę w starej kamienicy, prze-
prowadzając się do nowych bloków 
na drugiej stronie miasta. Dzwoniły 
do siebie od czasu do czasu, ale co-
dzienność spowodowała, że widywały 
się coraz rzadziej. Przez ostatnie 3 
lata pandemia rozdzieliła je jeszcze 
bardziej.

„Pewnie też się nudzi jak ja. Dzie-
ciaki wyrosły, poszły na swoje. Emery-
turka nie za wielka. No chyba, że wnuki 
bawi.” – rozmyślała Aniela. – „Taki to 
już los starych ludzi, albo choroby, 
albo  niańczenie. A tu dookoła wojny, 
zamachy, podwyżki, nieszczęścia. 
Młodzi tkwią z nosami w smartfonach. 
Ludzie przestali ze sobą osobiście 
rozmawiać, tylko internet, Instagram, 
Tweeter itp. Wytatuowani po dziurki 

w nosie, dziewczyny z ustami jak 
glonojady i włosami pomalowanymi 
na różowo i zielono. Świat się kończy.

” 

Dźwięk te lefonu przerwał 
te  smutne rozmyś lan ia . 

Dzwoniła Irenka, jakby przywołana 
wspomnieniami. 

– Kochana, cudnie że cię słyszę. 
Strasznie się za tobą stęskniłam. 
Wszystko u ciebie dobrze? – głos 
Irenki brzmiał radośnie.

– Jak to mówią „stara bieda”. Fak-
tycznie stara, emerytalna. Aktualnie 
nic się w moim życiu fascynującego nie 
dzieje, ale zdrowie dopisuje, chwała 
Bogu – z przekąsem odparła Aniela.

– A u mnie owszem. To znaczy 
dzieje się, ale zdrowie też ok. No i mam 
do ciebie sprawę, a właściwie prośbę. 
Tylko to nie na telefon. Mogłabym do 
ciebie wpaść? To dosyć pilne.

– Oczywiście, wpadaj. Mam świet-
ny kompot. Z lodówki! – zaintrygowana 
Aniela rozejrzała się po pokoju. „No 
i jak dobrze, że posprzątałam!” – po-
myślała zmieniając sukienkę i przycze-
sując włosy.

Za piętnaście minut dzwonek 
do drzwi oznajmił nadejście 

Irenki. Aniela jeszcze raz wygładziła 
sukienkę, zerknęła w lustro w przed-
pokoju i otworzyła drzwi. Za drzwiami 
stała Irenka w błękitnych rybaczkach i 
kwiecistej bluzce. Na głowie jak zwykle 
kręciły się loczki, tworząc niesforną 
aureolę, tyle że mlecznobiałą, a na 
ramieniu widniał motylek! Malutki, 
wytatuowany motylek! Anieli zaparło 
dech.

– Anielko kochana, jak cudnie, że 
cię widzę. No nie gap się tak na moje-
go motylka. Był taki słodki, musiałam 
go mieć. Wnuki mnie namówiły. Teraz 
się mną chwalą i mówią, że jestem 
cool (cokolwiek to u nich nie znaczy). 
Świetnie wyglądasz! Wiedziałam, że 
tylko ty się nadasz!

– Do czego się nadam? – zdziwio-
na Aniela uściskała przyjaciółkę.

AMERYKA
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– Bo widzisz, ja przywiozłam ci 
zaproszenie na ślub... – jak nigdy głos 
Irenki zabrzmiał niepewnie. 

– Ślub, a co córka ponownie wy-
chodzi za mąż? Poprzedni związek 
nie wypalił? – spytała zaniepokojona 
Aniela.

– Nie, u Gosi wszystko w porządku, 
u Stasia zresztą też, tylko...

– Tylko co? No mówże wreszcie.
– To ja, ja wychodzę za mąż!... – 

wypaliła Irenka. – Zamurowało cię, co?  
Sama się sobie dziwię, ale jestem taka 
szczęśliwa!

– No to jest bomba! Owszem za-
murowało mnie, a teraz opowiadaj – 
Aniela padła na fotel i  jednym haustem 
wypiła swój kompot. 

– No więc tak... Prawie dwa lata 
temu zapisałam się na kurs hiszpań-
skiego. Zawsze chciałam zobaczyć 
Alhambrę i Barcelonę i w ogóle zwie-
dzić Hiszpanię. Odkładałam grosz 
do grosza, żeby pojechać prywatnie, 
a nie na zorganizowane wczasy all 
inclusive. Karol też chciał jechać i tak 
postanowiliśmy liznąć trochę języka, 
żeby w tej Hiszpanii nie zginąć. No 
i na tym kursie poznałam Kaziczka. 
Najpierw widywaliśmy się na lekcjach, 
potem okazało się, że on też marzy 
o Hiszpanii, no i jak to facet, chce 
zobaczyć stadion Barcy, zobaczyć Ma-
dryt, Walencję i inne miasta. Wyobraź 
sobie, że oboje chcieliśmy zobaczyć 
prawdziwe flamenco! Oczywiście 
te nasze rozmowy nie odbywały się 
na kursie tylko w czasie spacerów 
po mieście, albo w kawiarence. No 
wiesz, jak w piosence „wino, kawiar-
nia i spacer” potem klub jazzowy. Nie 
wiedziałam, że lubię jazz tradycyjny! 
Przez ten lock down nauczyłam się 
rozmawiać z nim przez internet, no ale 
teraz już nie muszę. Forsownych wy-
cieczek nie robimy, bo z jednej strony 
moje kiepskie kolano, z drugiej serce 
Kaziczka po stendach. Ale na spływ 
kajakiem się wybraliśmy, cudnie było. 
Mamy kajaczek, byliśmy na festiwalu 
szantowym. Kazik zna tych piosenek 
moc i jak pięknie śpiewa.

Aniela słuchała urzeczona. 
Normalnie harlekin dla seniora 

jakiś. 
– A co na to wszystko twoje dzieci? 

– spytała.
– W porządku, cieszą się, że nie 

jestem sama, a wnuki to za nim prze-
padają. One uczą go gier kompute-
rowych, a on je wędkowania. Oboje 
nie mamy wielkiej kasy, ale wiadomo 

gdzie pojedziemy w podróż poślubną. 
Barcelona, to jest to. No, ale gdyby się 
nie udało, zawsze pozostaje Ameryka.

– Ameryka?
– Wiesz, Kazik ma działkę. Sta-

ra jest, toteż drzewa na niej spore 
urosły. Jest orzech, ze dwie jabłonki 
i śliwy. Domeczek też stoi. Od biedy, to 
i przespać się w nim można. I tak tam 
pięknie. Kwiaty kwitną, motyle fruwają, 
ptaki śpiewają. Słychać jak dzieci się 
śmieją u sąsiadów. Nasi chłopcy są 
już duzi, to raczej z Grandzikiem grilla  
urządzają albo pomagają w cięższych 
robotach ogrodowych. Ostatnio moco-
wali hamak.

– Grandzik? Jaki znów Grandzik? 
– A to chłopcy wymyślili, od grand-

father (dziadek). Chociaż Kazik twier-
dzi, że to od grandy-bandy, którą 
z chłopakami założył. Zięcia też do 
bandy przyjęli i razem na żużel latają. 
Ale mów, co u ciebie? Bo ja tak stale 
o sobie, ale wiesz, tyle się dzieje...

– U mnie ? U mnie właściwie nic 
się nie dzieje... – zamyśliła się Aniela. 
– Wiesz, w moim wieku...

– W jakim twoim wieku? Jesteś 
raptem 2 lata ode mnie starsza. I co ? 
Siedzisz w domu, jak na dworze jest 
tak pięknie?

– No wiesz, upały są. Trzeba uwa-
żać, na słońce nie wychodzić...

– Aniela, na litość boską, to nie 
wychodź w samo południe. Pij wodę 
i ruszaj się. To ważne dla krążenia, 
zdrowych stawów i „złapania” wita-
miny D – jak już chcesz naukowych 
argumentów, ale powąchaj trochę tego 
lata proszę. Już wiem, zabierzemy cię 
do Ameryki!

– Do jakiej Ameryki? Oszalałaś. 
Najpierw Barcelona, a teraz na drugą 
półkulę? – Anieli zdawało się, że wpad-
ła do jakiejś szalonej karuzeli.

– Oj, to nie jest tak daleko. Samo-
chodem jakieś 20 minut, no pół go-
dzinki. Po prostu rzut kamieniem. No 
tak, bo nie powiedziałam ci. Te ogródki 
działkowe nazywają się „Ameryka”, 
niby że odkrywasz tam inny świat. Bie-
rzesz książkę, siadasz pod drzewem 
w cieniu, albo zrywasz porzeczki czy 
śliwki (zależy jaki mamy miesiąc). Ban-
da Grandzika kopie, odrabia roboty 
ogrodowe w zamian za kiszone ogórki 
(mojej roboty) i pyszności z grilla (przy-
rządza Karol). Ale wracając do ślubu. 
Serdecznie zapraszamy. Tu na zapro-
szeniu masz wszystkie namiary, ale ja 
mam szczególną prośbę... – zwykle 
wygadana Irenka nagle zamilkła. Po 
chwili zebrała się na odwagę i wypaliła: 

– Anielciu, zawsze wydawałaś mi 
się taka odpowiedzialna, poukłada-
na, zorganizowana, no i oczywiście 
życzliwa...

– Jednym słowem – nudziara, co? 
– Aniela zwiesiła smutno głowę.

– Oj nie, nie. Tylko mnie trochę 
onieśmielasz tą swoją powagą i solid-
nością. Ja nie mam za grosz talentu 
organizacyjnego, to już raczej Karol, 
ale tu trzeba kobiecej ręki. Jednym 
słowem, czy mogłabyś zostać moją 
pierwszą – i skąd inąd jedyną – druh-
ną?

– Druhną, w tym wieku?
– Panna młoda też będzie „w tym 

wieku”. Moja córka ci pomoże, zięć też, 
ale ty byś nimi pokierowała. Bo to i tort 
trzeba i kwiaty, wybrać jakąś sukienkę 
i nie wiem co jeszcze... Mamy czas, 
całe dwa tygodnie.

– Dwa tygodnie! Oszalałaś, to 
trzeba na gwałt wszystko zamawiać! 
Musimy znaleźć ci kieckę no i jakiś 
pantofelki. Torty to Kalinowska świetne 
piecze, zamówi się. Bukiet załatwi twój 
Kaziczek. Obrączki chociaż macie? 
Skąd my teraz salę weselną wytrzaś-
niemy?! – Nie wiedząc nawet kiedy, 
Aniela wkręcała się w temat.

– Widzisz, widzisz, już kombinu-
jesz. To znaczy, że się zgadzasz. 
Jesteś jedyna. Nie denerwuj się, to 
tylko ślub, wesele urządzimy małe, 
rodzinne, na działce w „Ameryce”.

Myśli Anieli gnały z szybkością 
światła. Kompletne szaleństwo – ślub, 
wesele, Kaziczek, upał, działka, kwia-
ty, tort, Ameryka... Ale z drugiej strony, 
co? Pusty, duszny pokój i ściany do 
których nie da się odezwać. Raz kozie 
śmierć!

– Dobra, dobra, wchodzę w to. Co 
z tymi obrączkami?

– Dzięki! – Irenka rzuciła się przy-
jaciółce na szyję – Tak, tak obrączki 
mamy, Kaziczek kupił. Będzie jak za 
dawnych lat, co? Wiesz, Kazik po mnie 
zaraz przyjedzie, no i przedstawić ci 
go chciałam. 

 Po chwili rzeczywiście zadzwonił 
dzwonek. Zarumieniona jak panienka 
Irenka wprowadziła do pokoju miłego 
strszego, dziarsko wyglądającego 
pana z siwym wąsem. Od pierwszego 
spojrzenia przypadli sobie z Anielą 
do gustu. A za Kaziczkiem pojawiła 
się kolejna postać z rozwianą białą 
czupryną. 

– Dmuchawiec! – krzyknęła radoś-
nie Aniela rzucając się przybyłemu na 
szyję. – No teraz, to jest prawdziwa 
Ameryka! 

Anka Żelechowska
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Z ATELIER MALARZA

Bartosz Frączek  urodził się 
w 1974 w Częstochowie. Studia na 
częstochowskiej WSP ukończył z wy-
różnieniem, dyplomem z malarstwa 
w pracowni prof. Wincentego Masz-
kowskiego w roku 1999. Doktorat na 
wydziale malarstwa ASP w Krakowie 
w roku 2009. Habilitacja ASP Kraków 
2019. Profesor w Katedrze Malarstwa 
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. 
Jana Długosza w Częstochowie.

Ma na swoim koncie ponad 95 wy-
staw indywidualnych – m. in. w Anglii, 
Holandii, Szwecji, Danii, Stanach Zjed-
noczonych, Niemczech, Belgii, Turcji, 
Japonii, Cyprze, Chinach, Kazachsta-
nie, Austrii, Chorwacji, Meksyku i na 
Węgrzech oraz ponad 240 zbiorowych 
na całym świecie. Jego prace znajdują 
się w wielu prywatnych kolekcjach 
w kraju i za granicą, pokazywane były 
także na targach sztuki Hanse Art (Lu-
beka, Oldenburg, Brema, Hamburg), 
Artevent expo (Antwerpia, Arnhem), 
Art. Revolution Taipei (Tajwan) czy 
Artistes Contemporaines (Lozanna, 
Genewa), Monaco Art Week. Ostatnie 
realizacje to szereg wystaw w Azji: 
w Chiang Mai oraz Bangkoku w Tajlan-
dii, Taipei na Tajwanie, w chińskich Pe-
kinie, Nankinie, Quingdao, oraz Dafen  

Jako nauczyciel akademicki pro-
wadził zajęcia i wykłady na Akademii 
Sztuk Pięknych w Rijece (Chorwacja), 
Uniwersytecie w Ostrawie (Czechy), 
Akademii Sztuk Pięknych w Braty-
sławie (Słowacja), Uniwersytecie 
w Chiang Mai (Tajlandia) oraz Uniwer-
sytecie w Quingdao w Chinach.

Zajmuje się głównie malarstwem 
oraz upowszechnianiem kultury pla-
stycznej. Jest pomysłodawcą Między-
narodowego Biennale Miniatury oraz 
kuratorem czterech edycji Międzyna-
rodowego Festiwalu Muzyki i Sztuki 
Incident Accident oraz wielu między-
narodowych wystaw i sympozjów 
malarskich.

Więcej na: www.fraczek.art
Galeria Czerwone drzwi / Żółte 

drzwi to miejsce na mapie Częstocho-
wy, gdzie można zobaczyć jak wygląda 
prawdziwa pracownia artysty malarza, 
ale również zapoznać się z najnowszy-
mi obrazami Bartosza Frączka. Istnieje 
możliwość zakupu prac. Z racji dużej 
mobilności autora, wizyta możliwa 
tylko po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym pod nr tel: 604212353

Ewa Mazur

Na mapie kulturalnej Częstochowy 
pojawił się nowy punkt godny polece-
nia i uwagi. To atelier Bartosza Frączka 
i jego syna Bartosza. 

Adres to Częstochowa,
ul. Strażacka 5. 
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Specjalizacje

sesja jesienna 2021 r.

choroby wewnętrzne
Marta Kaźmierczak

hematologia
Małgorzata Wysocka

psychiatria
Katarzyna Krawczyk-Kidawa

sesja wiosenna 2022 r.

chirurgia stomatologiczna
Jakub Chmiel

kardiologia
Joanna Marona 

rehabilitacja medyczna
Renata Klamska-Balcerek
Agnieszka Wójcik

Gratulujemy!

Śląska Izba Lekarska
zaprasza rzeczników i sędziów na  

V Śląską Konferencję Medyczno-Prawną
„Prawo do godnej śmierci a terapia daremna”,

która odbędzie się 14 października  2022 r.
na Wydziale Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego 
Wydarzenie organizowane jest przez Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet 

Medyczny, Śląską Izbę Lekarską, Izbę Adwokacką w Katowicach i Okregową 
Izbę Radców Prawnych w Katowicach. W Konferencji weźmie udział między 
innymi dr hab. prof. UW Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Do udziału zapraszamy prawników i lekarzy, którzy w swojej codziennej 
praktyce stykają się z problematyką, wynikającą z przenikania się dziedzin 
medycyny i prawa, a także studentów medycyny i prawa zainteresowanych 
prawem medycznym. W Konferencji można uczestniczyć także on-line. Udział 
on-line jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
http://lekarzeprawnicy.sum.edu.pl

Międzynarodowa
Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy

pod  hasłem
„Odkryte na nowo”

W Klubie Lekarza w Łodzi  przy ul. Czerwonej 3 odbędzie się w paździer-
niku, tradycyjnie jak co roku, kolejna o zasięgu międzynarodowym, powa-
kacyjna Wystawa Fotograficzna Lekarzy, tym razem pod hasłem „Odkryte 
na nowo” – realizację tego tematu pozostawiamy inwencji oraz wyobraźni 
lekarzy i lekarzy dentystów, chcących wziąć udział w wystawie.

Tegorocznej edycji wystawy, podobnie jak poprzedniej, towarzyszył  
będzie konkurs, w którym prace oceni Jury złożone z profesjonalistów. Do 
udziału w wystawie i konkursie fotograficznym zapraszamy Koleżanki i Ko-
legów nie tylko z okręgowych izb lekarskich w Polsce, a także z zagranicy. 

Zapraszamy do przesyłania fotografii drogą elektroniczną, lub na noś-
nikach danych. 

Termin dostarczania fotografii upływa 10 października br. 

Wernisaż wystawy, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki Konkur-
su Fotograficznego odbędzie się 23 października 2022  roku (niedziela) 
o godz. 17. Wystawa potrwa do 28 października  br.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który określa warunki przy-
stąpienia do Konkursu Fotograficznego. Regulamin znajduje się na stronie 
https://oil.lodz.pl/dla-lekarza/po-godzinach/kultura/miedzynarodowa-wysta-
wa-fotograficzna-lekarzy.html.

Kontakt:
Iwona  Szelewa
Dyrektor Biura  Okręgowej  Izby  Lekarskiej w Łodzi,
tel.  (0 42) 683 17 01

Do Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Częstochowie wpłynęły zapytania 
lekarzy, aptekarzy, a także pacjentów 
o punkty odbioru zużytych i przetermi-
nowanych leków. Zwróciliśmy się z tym 
pytaniem do Prezesa Okręgowej Rady 
Aptekarskiej w Częstochowie. W odpo-
wiedzi prezes Przemysław Orlikowski 
wyjaśnił, że jedyny stacjonarny punkt 
odbioru takich odpadów znajduje się 
w Częstochowskim Przedsiębiorstwie 
Komunalnym sp. z o. o. w Sobuczynie 
ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa. 
Jest to punkt bezobsługowy, gdzie do 
wyznaczonych kontenerów wrzuca 
się odpowiednio selektywnie zebrane 
odpady. Jeden z tych kontenerów 
przeznaczony jest dla tzw. odpadów 
niebezpiecznych, czyli między innymi 
przeterminowanych leków. Ponadto na 
stronie Urzędu Miasta Częstochowy 
cyklicznie pojawia się harmonogram 
mobilnego odbioru odpadów proble-
mowych w poszczególnych dzielnicach 
miasta.

Gdzie zdawać 
przeterminowane leki



Nr 3 (91) 202226

NZOZ Przychodnia Lekarska „Nord Med.” Sp. z o. o. 
w Częstochowie, ul. Michałowskiego 6 oferuje możliwość 
podjęcia pracy od zaraz dla:

– lekarza pediatry lub rezydenta pediatrii w poradni dla 
dzieci

– lekarz (rodzinny, ogólny, internista, rezydent) w poradni 
POZ dla, dorosłych

– specjalisty psychiatrii
– medycyny pracy
– możliwość dodatkowej pracy dla lekarza rezydenta, 

emeryta
Oferty (CV) proszę składać drogą mailową lub bezpo-

średnio w kancelarii Przychodni (godz. 8-13). Szczegółowe 
informacje oraz warunki do omówienia na miejscu.

e-mail: sekretariat@nordmed.pl; tel. 34 360 68 11

Lekarz podejmie pracę w POZ. Tel. 693 353 293.

OGŁOSZENIA

Autonomiczna Lekarska Kasa
Wzajemnej Pomocy

w Katowicach
ul. Lompy 14, pokój 411

40-955 Katowice
tel./fax 32 73-13-416

www.kasalekarska.katowice.pl
  Oferujemy pożyczki do wysokości  
       30.000 zł przy minimalnych kosztach 
       manipulacyjnych – tylko 5 %!
  Spłata pożyczki do 24 miesięcy.
  Dla stałych członków naszej Kasy 
       proponujemy też inne formy pomocy.
  Od 1.01.2020 r. wpisowe – 10 zł
  miesięczna składka – 10 zł

Zapraszamy do korzystania
z naszych usług !

Szczegółowe informacje, w tym RODO, na stronie:
www.kasalekarska.katowice.pl

Zarząd Lekarskiej Kasy Pożyczkowej
przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi

zawiadamia, że Walne Zgromadzenie
Członków LKP odbędzie się 27 września 2022 r.
o godz. 15:00 (I termin), o godz. 15:15 (II termin).

Miejscem zgromadzenia będzie siedziba OIL
w Łodzi przy ul. Czerwonej 3.

WALNE ZGROMADZENIE
CZŁONKÓW LKP

PRACA
Zapraszamy do współpracy

na zasadzie kontraktu
lekarza dentystę

do nowej przychodni 
stomatologicznej

we Wręczycy Wielkiej.

Tel. 603 502 503,
609 811 612 (po 20.00)
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Prezydium ORL:

lek. Mariusz Malicki – prezes
lek. Zbigniew Brzezin – wiceprezes
lek. dent. Piotr Zygmunt Janik – 
wiceprezes ds. lekarzy dent.
lek. Grzegorz Zieliński – sekretarz
dr n. med. Małgorzata Klimza – 
zastępca sekretarza
lek. Romuald Górniak – skarbnik
dr n. med. Beata Jakubiec-Bartnik 
– członek Prezydium
lek. dent. Urszula Kołodzińska – 
członek Prezydium

Prezes ORL środa, po tel. uzgodnieniu 
Mariusz Malicki piątek: 10:00 - 12:00
Wiceprezes ORL
Zbigniew Brzezin piątek: 10:00 - 12:00
Wiceprezes ORL  
Piotr Zygmunt Janik środa: 10:00 - 11:00  
Sekretarz ORL
Grzegorz Zieliński piątek 10:00 - 12:00
Zastępca sekretarza ORL 
Małgorzata Klimza wtorek 11:00 -14:00 
Skarbnik ORL 
Romuald Górniak środa 10:00 - 13:00  

Dyżury osób funkcyjnych w biurze
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie,
ul. gen. J. Zajączka 5

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
W CZĘSTOCHOWIE

Uwaga ! Rachunek bankowy
MBank S.A. Oddział Częstochowa

numer konta 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001
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Biuro Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej czynne:

wtorek – czwartek 8.00 - 15.30
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

dr n. med. Janusz Kapustecki
Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego czynna:

poniedziałek – piątek 8.00 - 15.30
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego

lek. Piotr Oleksik

100 SEKRETARIAT
130 KIEROWNIK BIURA
110 REJESTR
210 RZECZNIK

 Spis telefonów wewnętrznych:

BIURO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

42-200 Częstochowa, ul. gen. J. Zajączka 5
tel.: (34) 368-18-88

www.oilczestochowa.pl;
e-mail: czestochowa@hipokrates.org

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 8.00-15.30
Biuro czynne: od 8.00

Organy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

140 KSIĘGOWOŚĆ
150 STAŻE
 UBEZPIECZENIE
300 FAKS

Rzecznik Praw Lekarzy

lek. Zbigniew Brzezin

lek. Grażyna Adamkiewicz
lek. Lidia Adrianowicz
lek. Małgorzata Barańska
lek. Elżbieta Foremna
lek. dent. Anna Kapustecka
lek. Dariusz Kopczyński
lek. Hanna Kupczak
lek. dent. Dorota Małanij
lek. Ewa Mazur
dr n. med. Krzysztof Muskalski
lek. Stefan  Pawłowski
lek. Pojda Jarosław
lek. Sławomir Strzelczyk
lek. dent. Zofia Zommer

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialnści Zawodowej
dr n. med. Janusz Kapustecki

Zastępcy
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowa Rada Lekarska

lek. Piotr Oleksik – przewodniczący
lek. Dariusz Czekaj – I zastępca 
przewodniczacego
lek. dent. Lesław Rudziński
– II zastępca przewodniczącego
lek. Maciej Borkowski  
lek. Wojciech Debudaj
lek. dent. Bożena Drabek  
lek. Zbigniew Jabłonka  
lek. Zofia Jastrzębska
lek. Dorota Kaim-Hagar
lek. Tomasz Klimza 
lek. Robert Koper

Delegaci na Krajowy
Zjazd Lekarzy

lek. Zbigniew Brzezin
lek. Romuald Górniak
lek. dent. Piotr Zygmunt Janik
lek. Małgorzata Klimza
lek. dent. Urszula Kołodzińska
lek. Mariusz Malicki

Okręgowa Komisja
Wyborcza

lek. Grzegorz Zieliński
– przewodniczący
lek. dent. Maciej Bilski
lek. Romuald Górniak
lek. Małgorzata Klimza
lek. Marek Mikołajczyk
lek. Jacek Mizerski
lek. Jarosław Pojda
lek. dent. Danuta Sobkiewicz  
lek. Jadwiga Sojda
lek. Krzysztof Szmaciarski

Okręgowa Komisja
Rewizyjna

lek. dent. Ewa Brewczyńska
lek. Małgorzata Lemańska
lek. Marian Sikora
lek. Jadwiga Sojda
lek. Jolanta Zybura

lek. Marek Mikołajczyk
– I zastępca OROZ
lek. dent. Danuta Sobkiewicz
– II zastępca OROZ
lek. dent. Romuald Adamek  
lek. Krzysztof Adrianowicz
lek. dent. Maciej Bilski  
lek. Przemysław Chłądzyński
lek. Piotr Jakubowski  
lek. Agnieszka Janic 
lek. Elżbieta Janusik  

lek. dent. Monika Jędrycha-Kowalik 
lek. dent. Katarzyna Klimala  
lek. Jacek Kret 
lek. Jacek Maćkowiak 
lek. Włodzimierz Mierzwa   
lek. Jacek Mizerski 
lek. Anita Oleksik 
lek. Marta Rakowska   
lek. Krzysztof Szmaciarski  
lek. Monika Wiktor 
lek. Zbigniew Zatoński

Okręgowy Sąd Lekarski
lek. Jerzy Kuźnik
lek. dent. Joanna
Lemańska-Tkaczyńska
lek. Agnieszka Mendakiewicz
lek. dent. Elżbieta Noszkowska 
lek. Piotr Ogrodniczak
lek. Ryszard Olejnik
lek. Marta Stachowska  
lek. Leszek Sułkowski  
lek. Krzysztof Wolnik
lek. Monika Wolnowska
lek. dent. Małgorzata Zalasińska

Mediator

lek. Sławomir Strzelczyk




