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Wyższe uczelnie medyczne (aka-

demie, uniwersytety) pełnią wiodącą 

rolę w nadzorze specjalistycznym. 

Wynika to z tego, że kierownicy 

klinik to wysokospecjalistyczna ka-

dra, a kliniki to szpitale o najwyż-

szej referencyjności, dysponujące 

nowoczesnym sprzętem i wysoko 

kwalifi kowaną kadrą medyczną. Już 

w pierwszych latach po II wojnie 

światowej konsultantem chirurgicz-

nym na Dolnym Śląsku został prof. 

Wiktor Bross i funkcję tę pełnił do 

1971 r. Profesor Wiktor Bross obo-

wiązki konsultanta, jak wszystkie 

swoje zadania, traktował poważ-

nie. II Klinika Chirurgiczna była 

otwarta dla wszystkich trudnych 

przypadków z całego województwa, 

a ordynator z terenu był zapraszany 

do Kliniki w dniu operacji przysła-

nego ciężko chorego pacjenta. Pro-

fesor przeważnie raz w miesiącu, 

we czwartki, wizytował oddziały 

chirurgiczne. Kierownik Woje-

wódzkiego Wydziału Zdrowia przy-

syłał samochód i profesor cały dzień 

spędzał w terenie, wizytując kilka 

szpitali. Profesorowi towarzyszył 

zawsze ktoś z adiunktów, a czasami 

zapraszał swego przyjaciela i sąsiada 

– fi zjologa, profesora Andrzeja Kli-

sieckiego lub własnego brata, księ-

dza infułata Stanisława. Konsultując 

oddział, badał trudne przypadki, 

przeglądał dokumentację, głównie 

historie chorób i książkę operacyj-

ną, a następnie odbywało się krót-

kie spotkanie z zespołem chirurgów 

i dyrektorem szpitala, które czasami 

kończyło się poczęstunkiem. Profe-

sor był wymagający, potrafi ł zbesz-
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tać ordynatora, ale zawsze, gdy była 

taka potrzeba, każdego bronił. Na 

ok. 40 oddziałów chirurgicznych 

w jednym tylko przypadku nie miał 

zaufania do ordynatora, który miał 

V stopień specjalizacji z chirurgii 

(przyjechał ze Związku Radzieckie-

go). Pamiętam, gdy towarzyszyłem 

profesorowi w wyjeździe konsul-

tacyjnym, gdy nie dojeżdżając do 

szpitala, kazał zatrzymać samochód 

i powiedział do prof. Klisieckiego: 

„Andrzej, daj mi kawy (z termo-

su), żeby mnie nie skusiło w czasie 

wizytacji wypić”. Po latach, kiedy 

byłem konsultantem regionalnym, 

wymieniony wyżej ordynator okła-

mał mnie, prosząc przez telefon, by 

mu poradzić, jak wykonać określony 

zabieg specjalistyczny. Poradziłem, 

by tego zabiegu nie przeprowadzał, 

a pacjenta skierował do prof. Olesz-

kiewicza, który się w tym specjali-

zował. Okazało się, że chirurg nie 

mówił prawdy, bo chora była już po 

operacji, w ciężkim stanie i źle się 

skończyło...

W czasie, gdy prof. Bross był kon-

sultantem dla regionu dolnośląskie-

go, prof. Stefan Koczorowski był 

specjalistą ds. chirurgii dla Miasta 

Wrocławia. Następnym po prof. 

Brossie konsultantem dla Dolnego 

Śląska był prof. Eugeniusz Rogal-

ski. Kiedy Dolny Śląsk podzielono 

na cztery województwa, ja zosta-

łem wojewódzkim konsultantem 

ds. chirurgii w Legnicy, doc. Lesław 

Czarniecki w Wałbrzychu, doc. Jó-

zef Kalemba w Jeleniej Górze, a dr 

med. Szybejko we Wrocławiu. Od 

1982 do 1998 r. byłem specjalistą 

regionalnym ds. chirurgii dla pięciu 

województw: wrocławskiego, opol-

skiego, legnickiego, jeleniogórskiego 

i wałbrzyskiego, a kierowana przeze 

mnie II Klinika Chirurgii była bazą 

dla trudnych przypadków z całego 

regionu. Jednocześnie od 1983 do 

1991 r. byłem członkiem Krajowego 

Zespołu Specjalistycznego w dzie-

dzinie chirurgii ogólnej przy konsul-

tancie krajowym. Konsultując od-

działy chirurgiczne, obserwowałem 

bardzo różny stan ich wyposażenia 

i częste braki kadrowe. Były to prze-

ważnie stare budynki, wymagające 

remontów i modernizacji. Pamię-

tam szpital w Jaworze, który mieścił 

się w dwóch budynkach po dwóch 

stronach ulicy, a chorych do operacji 

przenoszono przez ulicę. W czasie 

wizytacji na oddziale chirurgicznym 

był tylko jeden młody lekarz, reha-

bilitantka i pielęgniarki. Podjąłem 

więc natychmiastową decyzję o za-

mknięciu oddziału i przeniesieniu 

chorych do szpitala w Legnicy. 

Było też kilka oddziałów chirur-

gicznych w regionie, którymi kiero-

wali ordynatorzy z dużym doświad-

czeniem i potrafi li zadbać o warunki 

pobytu chorych, skupić wokół sie-

bie kadrę chirurgiczną i realizować 

chirurgię na odpowiednim pozio-

mie. Byli to m.in.: dr Tadeusz Rolski 

w Jeleniej Górze, dr Zdzisław Szulc 

w Legnicy, dr Dymitr Jewsiejenko 

w Zgorzelcu czy dr Tadeusz Sulic-

ki w Głogowie. Chciałbym tu oba-

lić pogląd, że szpitale na Ziemiach 

Odzyskanych wyraźnie górowały 

nad szpitalami w centralnej Pol-

sce. Część „szpitali poniemieckich” 

została zniszczona przez działania 

wojenne i rozszabrowana, a pozo-

stałe działały w starych budynkach, 

często poklasztornych, które daleko 

odbiegały od nowoczesnych wy-

mogów. Niekończące się remonty 

i modernizacje bardzo utrudniały 

prace oddziałów chirurgicznych, 

pochłaniając duże koszty. Pierw-

szy nowo wybudowany po wojnie 
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na tych terenach szpital powstał dopiero w 1966 r. w Bo-

gatyni, a kolejny w Zgorzelcu w 1968 r. Było to związane 

z budową kopalni odkrywkowej Turoszów i Elektrowni 

Turów. W 1985 r. wybudowano w Jaworze nowy pawilon 

szpitalny, w którym umieszczono oddział chirurgiczny 

wraz z blokiem operacyjnym. Następny był nowy szpital 

w Legnicy (1997), a w 2000 r. otwarto nowy szpital w Jele-

niej Górze. Regionalny nadzór specjalistyczny współpra-

cował z prorektorem ds. klinicznych Akademii Medycz-

nej w procesie szkolenia młodej kadry chirurgów oraz 

umożliwiał zdobywanie stopni naukowych. Ja osobiście 

wydoktoryzowałem trzech ordynatorów oddziałów chi-

rurgicznych z terenu, a mianowicie: dr. n. med. Andrzeja 

Wójcika z Jawora (1978), dr. n. med. Leszka Tyrlika z Lu-

bina (1979) i dr. n. med. 

Kazimierza Pichlaka z Je-

leniej Góry (1995).

Pod moją redakcją uka-

zała się w 1996 r. książka 

pt. „Chirurgia na Dolnym 

Śląsku po II wojnie świa-

towej”, z krótkimi rysami 

historycznymi poszcze-

gólnych klinik i oddzia-

łów chirurgicznych woje-

wództw: jeleniogórskiego, 

legnickiego, wałbrzyskiego 

i wrocławskiego.
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