
Sprawozdanie z działalności Delegatury WIL w Lesznie w 2022 roku. 

Rok 2022 zapisze się zapewne w annałach leszczyńskiej delegatury WIL, gdyż od marca tego 
roku Leszczyńscy lekarze i lekarze dentyści mają wreszcie swoją siedzibę, po dwudziestu 
trzech latach dzierżawienia różnych pomieszczeń –a teraz jako ostatnia delegatura w 
Wielkopolsce „Mamy to!”. 

Zakupiono dwa pomieszczenia na parterze w odrestaurowanym i pięknie zrewitalizowanym 
przez firmę AMBIT  budynku „Starej Szwalni” przy ulicy Skarbowej 1, na leszczyńskiej 
starówce. Uroczyste otwarcie połączone z posiedzeniem Prezydium i Okręgowej Rady 
Lekarskiej WIL odbyło się 5 marca, co prawda w trybie hybrydowym, ale z toastami, kwiatami, 
muzyką na żywo i polonezem w wykonaniu uczestników naszego spotkania. Poloneza wodził 
wraz ze mną, w szlacheckim kołpaku z piórami - dr Jerzy Skrobisz. W uroczystym przecięciu 
wstęgi uczestniczyli poprzedni przewodniczący delegatury zaczynając od I kadencji: dr Teresa 
Podemska, dr Dorota Obrembska-Głowska i dr Przemysław Kozanecki. Zabrakło jedynie dr 
Krzysztofa Kliksa (kadencja II i III), który ze względów rodzinnych był nieobecny, ale przesłał 
swoje gratulacje i najlepsze życzenia dla Wszystkich.  

W tej wyjątkowej atmosferze wręczyliśmy przyznane po raz pierwszy przez Zarząd Delegatury 
VIII kadencji Honorowe Członkostwo naszej delegatury, za specjalne zasługi  na rzecz naszego 
środowiska lekarskiego. Wyróżnieni tą statuetką zostali: dr Jerzy Skrobisz, prof. Andrzej 
Obrębowski, dr Stanisław Maciej Dzieciuchowicz, dr Ryszard Karolak, dr Wiesław Wawrzyniak 
oraz architekt Alina Samolewska  i mec. Marek Bartkowiak. 

Staraliśmy się by to miejsce było z jednej strony funkcjonalne i nie generowało wysokich kosztów 
utrzymania, a z drugiej -  by było przyjazne dla lekarzy i podkreślało  rangę i rolę samorządu 
lekarskiego w naszej społeczności.  

Otwarte spotkanie dla leszczyńskich lekarzy i lekarzy dentystów zorganizowaliśmy tydzień 
później tj. 11 marca 2022 roku. Odwiedziło nas wtedy bardzo wielu lekarzy - podziwiając, 
gratulując i ciesząc się wspólnie z nami. Była też okazja by podziękować prezesom firmy Ambit 
i kierownikowi budowy – za zaangażowanie, dotrzymywanie terminów i rozwiązywanie 
problemów  „od ręki”. Nasze wspólne lekarskie spotkania zaczynaliśmy oczywiście już od 
stycznia.  

W święto „Trzech Króli”  6 stycznia odbyło się noworoczne spotkanie „ Na szczęście, na 
zdrowie, na ten Nowy Rok!”, a tam  lekarskie noworoczne życzenia i … wspomnienia o 
dyżurach pełnionych w sylwestra, w wigilię, w Boże Narodzenie -  mnóstwo anegdot z naszej 
pracy. A już  9 stycznia 2022 roku uczestniczyliśmy  w XXXV Koncercie Noworocznym w 
wykonaniu Capelli Zamku Rydzyńskiego pod kierownictwem maestro Mieczysława 
Leśniczaka, oklaskując wykonawców w Sali Balowej na Zamku w Rydzynie. 

W kolejnych miesiącach, jak to w Lesznie już od kilku lat tradycyjnie, odbywały się zawsze 
cieszące się dużym zainteresowaniem – cykliczne spotkania szkoleniowe. W marcu: dr Tomasz 
Gwizdek, kardiolog omówił wyczerpująco dwa tematy: „NOAC w pigułce – co warto wiedzieć 
o profilaktyce udaru mózgu w przebiegu migotaniu przedsionków.” oraz „Długotrwałe leczenie 
przeciwkrzepliwe, a planowane i doraźne małe zabiegi dentystyczne i chirurgiczne”. 

W kwietniu zaprosiliśmy do Leszna dr hab. med. Monikę Szulińską, pracującą w Katedrze 
Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu, która przygotowała dla nas wykład na temat: „Praktyczne leczenie 
choroby otyłościowej w 2022r.”  



 W maju  „Postępowanie w nagłych stanach okulistycznych – praktyczny przewodnik” -
omówili na wykładzie dr n. med. Tomasz Kazało oraz dr Michał Brol. Nadarzyła się wtedy 
niezwykle miła okazja do złożenia gratulacji dr Tomaszowi Kazało, który właśnie został „na 
dniach” Ordynatorem Oddziału Okulistyki WSZ w Lesznie. 

No i wreszcie nadszedł czerwiec  i NOC KUPAŁY. Od dawna zapowiadane spotkanie nie 
tylko naukowe, ale integracyjne. Najpierw część oficjalna, związana z uhonorowaniem i 
złożeniem życzeń i gratulacji naszym nestorkom: dr Halinie Liberskiej – Zachwiei i dr 
Krystynie Hynek. Na tą okazję pojawił się u nas dr Dzieciuchowicz, przewodniczący Komisji 
Emerytów i Rencistów WIL – starający się zawsze osobiście wręczać życzenia i gratyfikacje 
przyznawane przez izbę. 

Potem  wykłady trochę tematycznie związane z medycyną ludową i charakterem sobótkowej 
nocy.” O ziołach i ziołolecznictwie w medycynie dawnej i współczesnej”   opowiadał nam 
prezentując nawet „we własnej osobie” – pijawki lekarskie, dr Witold Piotrowski, specjalista 
z zakresu kardiologii. Potem prof. Dariusz Kałka z Wrocławia (internista, kardiolog, androlog 
i seksuolog) wystąpił z tematem: „Nadciśnienie tętnicze a aktywność seksualna”. 

Mieliśmy też niezwykłą przyjemność gościć u nas w Noc Kupały - dr Ryszarda Krawca, lekarza 
i poetę, od lat znanego z twórczości publikowanej na stronach Biuletynu WIL, który recytował 
swoje wiersze i limeryki, tym razem te zabarwione treścią erotyczną, no a potem… rozpalił 
nasze rytualne ognisko, rozpoczynając tym samym wspólną zabawę w wigilię nocy św. Jana 
na ranczu w Smyczynie. 

Plecenie wianków, pląsy przy ognisku, wspólne zdjęcie na pamiątkę tak pięknie 
zorganizowanego spotkania, rozstrzygnięcie konkursu na pięć najpiękniej prezentujących się 
w wiankach naszych koleżanek (nagrodą były książki ze serii „Kwiat Paproci” znanej i 
cenionej powieściopisarki Katarzyny Bereniki Miszczuk, także lekarki - z jej osobistą 
dedykacją). Była oczywiście budząca emocje zabawa w  „Mam husteczkę haftowaną…”, a na 
najodważniejszych czekała  w swoim zaciszu Wróżka, która przepowiadała przyszłość z kart 
runicznych. W tle sączyły się muzyczne gędźby oraz opowieści o dawnych Prasłowianach, o 
ich kulturze, rytuałach, magii, której dopatrywali się we wszystkim co ich otaczało. Coż - 
trudno było się rozstać. 

A czekało już na nas kolejne ważne, od dawna zaplanowane wydarzenie. Nasza lekarska 
wycieczka we wrześniu do Szkocji. Od dawna chcieliśmy tam pojechać, spotkać się z dr Marią 
Długołęcką-Graham, kustoszem Sali Pamięci na Uniwersytecie w Edynburgu, by poznać 
historię Polskiego Wydziału Lekarskiego, który w latach 1941-1947 funkcjonował na 
Uniwersytecie w Edynburgu, a powstał z dużym udziałem prof. Antoniego Jurasza, dziekana z 
Uniwersytetu w Poznaniu.  

Podczas pięciodniowej wycieczki zwiedziliśmy także Muzeum Chirurgów, złożyliśmy biało-
czerwone kwiaty na ławeczce gen. Maczka, byliśmy u misia Wojtka, który towarzyszył 
żołnierzom Armii gen. Andersa. Byliśmy także w zamku rodziny królewskiej w Edynburgu, na 
ważnym w historii Szkocji zamku Stirling, w Muzeum Narodowym Szkocji w Edynburgu, w 
Glasgow – poznając  szpital i historię Josepha Listera, profesora Królewskiej Katedry Chirurgii 
Klinicznej. Byliśmy też w Kilimun by zapalić znicz na grobie pierwszej na świecie kobiety z 
dyplomem lekarza-dr Elizabeth Blackwell. I tam zostaliśmy niezwykle serdecznie przyjęci 
przez miejscowych wolontariuszy, którzy tym spotkaniem z polskimi lekarzami byli chyba 



bardziej wzruszeni niż my. Na zakończenie udało nam się w Clubie Ceilidh w Edynburgu, w 
dawnej szkole weterynarii,  zatańczyć do tradycyjnej szkockiej muzyki granej na żywo, ze 
Szkotami w kiltach. 

Jesień 2022 roku to znowu cykl naszych lekarskich spotkań szkoleniowo – towarzyskich: 

28.10.2022r. „DIABETOLOGIA WCZORAJ I DZIŚ. Dlaczego chorzy na wczesnym etapie 
cukrzycy typu 2 zasługują na więcej iż tylko redukcja poziomu HbA1c?”- omówiła dr Krystyna 
Pawlaczyk-Adamczak, a my mieliśmy przyjemność wręczyć jej bukiet kwiatów i wspólnie 
skosztować tortu przygotowanego z okazji 30 lat prowadzenia w Lesznie Poradni 
Diabetologicznej. 

 25.11.2022r.  Temat: „Dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego. Objawy i leczenie, 
szczególnie w diagnostyce różnicowej bólów głowy" poprowadziła w sali wykładowej 
Biblioteki Miejskiej w Lesznie dr Lilianna Pilch-Konieczna. Potem czekał nas wieczór autorski 
Agnieszki Fiedorowicz: „Kanał. Co mówią dentyści, kiedy nie trzymają języka za zębami”, o 
której w ostatnim czasie zrobiło się głośno, która zbiera bardzo dobre recenzje, a której autorka 
mimo, że teraz mieszka w Warszawie - jest leszczynianką. 

W grudniu nadszedł czas na spotkanie świąteczne lekarzy i lekarzy dentystów. Były wspólnie 
śpiewane kolędy z udziałem zaproszonych muzyków, były  pierogi z kapustą i grzybami, ale 
też poważnie został omówiony ważny dla lekarzy temat przez dr n. med. Bartosza Burchardta, 
specjalistę medycyny sądowej „Koroner przy świątecznym stole, czyli jak (niekiedy) lekarze 
spędzają święta – medycyna sądowa w praktyce lekarskiej”. 

Jak zawsze Delegatura w Lesznie promuje integrację poprzez sport. W 2022 roku odbył się 36. 
Bieg Sokoła w Bukówcu Górnym oraz przy okazji tej imprezy 24. Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w biegu na dystansie 15 km. Delegatura w Lesznie wspomaga to przedsięwzięcie 
organizacyjnie przede wszystkim dzięki wieloletniemu zaangażowaniu dr Leszka Walczaka.  

W maju z inicjatywy dr hab. med. Marka Piecha, ordynatora Oddziału Kardiologii WSZ w 
Lesznie odbyły biegi na dystansie 5 km w różnych kategoriach wiekowych poprzedzone 
„Piknikiem Kardiologicznym” . Wszystko pod  hasłem „Mariuszowa 5-tka”. Inicjatywa lekarzy 
wyniknęła m.in. z zachowania w pamięci naszego zmarłego lekarza anestezjologa Mariusza 
Wilka, zagorzałego biegacza i maratończyka. 

Na zakończenie chciałabym jeszcze podkreślić, że we wrześniu br. udało się tak wszystko 
zorganizować by nakręcić film z udziałem profesorów Edmunda Waszyńskiego i Wiesława 
Markwiza, pokazujący zbiory gromadzone przez prawie pięćdziesiąt lat przez prof. E. 
Waszyńskiego, a udostępnione dla studentów medycyny i lekarzy w Muzeum Ginekologii i 
Położnictwa przy ul. Polnej w IGiP w Poznaniu. Dzięki zaangażowaniu red. Przemysława 
Ciupki, autora zdjęć i scenariusza - można na stronie WIL zobaczyć ten film i poznać historię 
prowadzenia porodów, co w minionych wiekach nie było niekiedy ani proste, ani łatwe.  

Czekamy znowu na nasze spotkania. W styczniu przyjedzie do Leszna Ałbena 
Grabowska, znana i ceniona autorka powieści i scenariuszy filmowych „Stulecie Winnych”, 
promująca obecnie cykl powieści "Uczniowie Hippokratesa”, ale też nadal praktykujący lekarz, 
dr n. med., specjalista z zakresu neurologii. 
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