z prof. Ewą Tuszkiewicz-Misztal,
inicjatorką reaktywowania samorządu lekarskiego;
w I kadencji izb lekarskich pełniła funkcję sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej,
rozmawia Anna Augustowska
• Tegoroczna rocznica 30-lecia odrodzenia samorządu lekarskiego to dobra okazja, aby przypomnieć, że początków reaktywacji izb lekarskich powinniśmy szukać dużo wcześniej,
bo już w1981 roku?
– To prawda. Bez tamtej próby, którą brutalnie przerwał wprowadzony już w trakcie naszych niemal ﬁnalnych obrad, stan
wojenny wprowadzony w grudniu 1981 roku, nie wiem, czy
tak szybko w maju 1989 roku doszłoby do uchwalenia ustawy
o izbach lekarskich. Bo o odrodzeniu naszego samorządu zaczęliśmy myśleć wkrótce po podpisaniu porozumień sierpniowych
w 1980 roku. Pierwsze próby i przymiarki do tego powstały na
fali szalonego optymizmu, jaki ogarnął wtedy całą Polskę. Lekarze działający w strukturach Solidarności, zaczynali tworzyć
zręby przyszłych struktur samorządowych. Powołano Krajową
Komisję Zdrowia i jej regionalne oddziały.
• Nie kryję, że z ogromnym wzruszeniem trzymam Kartę
Uczestnictwa, jaką wydano Pani 16 maja 1981 roku w trakcie Ogólnopolskiej Sesji, którą zorganizowała w Bydgoszczy
Krajowa Komisji Zdrowia NSZZ „Solidarność”.
LIL reaktywacja
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członków Komisji Krajowej „S”, których internowano. Ja i Barbara Bogdańska (lekarka z Lublina) zdążyłyśmy złapać pociąg do Warszawy a potem, jakimś cudem wskoczyłyśmy do
pociągu wiozącego żołnierzy na przysięgę, który jechał chyba
do Zamościa przez Lublin. I tak 13 grudnia około godz. 5 rano
znalazłam się w Lublinie. Z tego dnia mam zachowaną do dziś
delegację, czyli polecenie służbowego wyjazdu do Poznania,
którą wystawiła mi Komisja Zakładowa „S” z naszej Akademii
Medycznej. Kiedy 10 grudnia 1981 roku wsiadałam do pociągu nie miałam pojęcia, co zastanę po powrocie…
• Zaczął się ponury czas zawieszenia, który trwał aż do przełomu w 1989 roku, którego początkiem były obrady Okrągłego Stołu?
– To dowód na to, że już wtedy spotykaliśmy się,
zjeżdżając z całej Polski, aby dyskutować i tworzyć
pole do wspólnych działań i zmagać się z kulawym
projektem ustawy o izbach lekarskich. W Lublinie
także tworzyliśmy pierwsze zręby organizacyjne.
W sierpniu 1981 roku Komisja Zakładowa Solidarności Akademii Medycznej w Lublinie rozesłała aż tysiąc zaproszeń do lekarzy naszego regionu na zebranie, które miało rozpocząć prace nad
organizacją lubelskiej izby lekarskiej, ale odzew
był bardzo marny – przybyło około 60 osób. Byłam organizatorem tego spotkania i poczułam bolesne rozczarowanie. Z drugiej strony to były całkowicie pionierskie czasy i sama idea samorządności dopiero się w nas kształtowała. Co prawda
w tym czasie do Sejmu wpłynął już projekt ustawy o izbach lekarskich, przygotowany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie, ale był on niezgodny z zasadami demokracji i dążył do podporządkowania izb Ministerstwu Zdrowia, na co nie mogliśmy się zgodzić. Trwały więc intensywne prace
nad przeforsowaniem projektu ﬁrmowanego przez
Solidarność. Niestety, nie zdążyliśmy, bo w trakcie obrad nad
uchwałą o potrzebie reaktywowania samorządu lekarskiego, które toczyły się od 12 grudnia 1981 r. w Poznaniu na Ogólnopolskiej Konferencji Lekarzy zwołanej z inicjatywy Sekcji Służby
Zdrowia NSZZ „Solidarność”, w nocy 13 grudnia wprowadzono stan wojenny. Pamiętam, że te obrady w pewnym momencie
zostały przerwane komunikatem jednego z lekarzy, abyśmy jak
najszybciej opuścili miejsce naszego spotkania, wymeldowali się z hotelu i natychmiast wyjechali z Poznania. Nie wiem,
skąd wiedział, że tej nocy będzie ogłoszony stan wojenny, nie
wiem, co by było gdybyśmy zostali, ale zapewne czekałby nas
taki sam los, jak obradujących w tym samym czasie w Gdańsku
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– Tak, i trzeba tu podkreślić, że przyjęta przez Sejm 17 maja
1989 roku ustawa o izbach lekarskich to był w zasadzie dopiero
początek. Miesiąc później, 19 czerwca, Rada Państwa powołała Komitet Organizacyjny Izb Lekarskich. Decyzją tego komitetu powołano tyle lekarskich izb okręgowych, ile było ośrodków akademickich, a więc 11 oraz 3 izby branżowe: wojskową, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i kolejową. Taki podział
miał obowiązywać do czasu I Krajowego Zjazdu Lekarzy. Bo
nie wzbudzał on pełnej akceptacji lekarzy.
• To był moment, w którym zaczął działać także lubelski komitet organizacyjny. Entuzjazm, czy …?
– Z jednej strony oczywiście entuzjazm,
ale przede wszystkim ciężka praca, także
z oporem części środowiska, która nie pałała chęcią zmian. Poza tym nie mieliśmy
zbyt wielu narzędzi, aby się organizować.
W pierwszej kolejności musieliśmy przeprowadzić wybory do władz lokalnych a to
wiązało się z przygotowaniem instrukcji
wyborczej, bo nie było jeszcze pełnej ordynacji wyborczej, a potem z przeprowadzeniem już samych wyborów. Chcę tu
przypomnieć, że nasz okręg to było wtedy aż siedem ówczesnych województw!
Wśród nich było siedleckie i radomskie –
ich przedstawiciele robili wszystko, aby
nie wchodzić w struktury izby lubelskiej.
Innym punktem zapalnym były kryteria
wyboru delegatów. Generalnie klimat był
trudny. Całe „biuro” związane z logistyką
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tworzenia izby woziłam w bagażniku mojego auta
a obawa, że ktoś mi samochód ukradnie, towarzyszyła mi cały czas.

w całości przez zjazd lekarzy, który odbył się 6 listopada 1989 roku – co za paradoks – w dawnym budynku Komitetu Miejskiego PZPR przy ul. Lipowej.
Muszę tu wspomnieć też dr Marię Jakubowską – bardzo oﬁarnie działającą już od 1981 roku.
Kiedy wyjechałam do Libii,
to właśnie Maria przechowała całą dokumentacje aż do
mojego przyjazdu w 1984 roku. Zawsze brała też udział
we wszystkich spotkaniach
i dyskusjach, no i oczywiście
w I Zjeździe. A także niezastąpioną Barbarę Bielec, to
w dużej mierze dzięki niej
do wszystkich na czas dotarły zawiadomienia o zjeździe.
Wojciech Chromiński, wówczas student medycyny i zaprzyjaźnieni studenci z koła
naukowego, wraz z nią prowadzili biuro zjazdowe i, co
ważne, nikt nie oprotestował
zjazdu. Naprawdę chcieliśmy
mieć samorząd.

• W zachowanym komunikacie KZ NSZZ „S”
Akademii Medycznej w Lublinie, który powstał już po
uchwaleniu ustawy o izbach
lekarskich, czytamy m.in.:
„Obowiązkiem naszym jest
dążenie, aby we władzach izb
znaleźli się lekarze, do których
mamy bezwzględne zaufanie
zarówno pod względem zawodowym, jak i etycznym i moralnym. Tylko przy zachowaniu tego warunku izby lekarskie mogą spełnić swoje zadanie i podnieść rangę zawodu
lekarza”. Udało się?
– Kandydaci, których wyłoniliśmy do wszystkich organów tworzącej się izby (do ich
powołania upoważniła nas Regionalna Komisja Koordynacyjna Służby Zdrowia Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ „S”), to byli ludzie spełniający te kryteria. I ta lista,
do stworzenia której zostali
z ramienia „S” upoważnieni:
Ewa Kopacz, Andrzej Jóźwiakowski, Wojciech Marciniak i Marek Stankiewicz (te
osoby celująco odrobiły swoją
lekcję – każdy delegat wchodząc na salę obrad dostał pełną listę kandydatów do władz),
została ona przyjęta niemal

• Dzisiaj samorząd lekarski to stabilna struktura. Co
zaliczyłaby Pani Profesor do
największych osiągnięć izb
lekarskich?
– Sądzę, że niepodważalną wartością jest nasza niezależność od organów rządowych, od polityki. Tworzymy
własną lekarską reprezentację.
To izby nadają Prawo wykonywania zawodu i sprawują
pieczę nad właściwym wykonywaniem obowiązków lekarzy i dentystów. Uczestniczymy w konkursach na
stanowiska ordynatorów i kierowników oddziałów.
Jesteśmy organem opiniotwórczym w sprawach
kształcenia lekarzy.
Chociaż nie podoba mi się, że coraz bardziej izby
zajmują się sprawami socjalno-bytowymi lekarzy, za
bardzo wchodzą w rolę związków zawodowych.

LIL reaktywacja
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z Witoldem Fijałkowskim,
pierwszym prezesem odrodzonej w 1989 roku Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• To był słoneczny dzień, czy raczej listopadowa szaruga?
– Niestety, zupełnie tego nie pamiętam. Być może dlatego, że
dzień spędziłem na sali, nie wykluczam też zaburzeń pamięci,
charakterystycznych dla wieku podeszłego lub nadmiaru emocji, jakie mi wtedy towarzyszyły. Musiały być bardzo silne, bo
nawet nie bardzo pamiętam, w którym miejscu zebraliśmy się
na obrady. Chyba gdzieś w centrum?
• To ja przypomnę: spotkanie 30 lat temu – 6 listopada 1989
roku – odbyło się w dzisiejszym budynku Sądu Apelacyjnego
przy ul. Lipowej 13 (dawniej mieścił się tu Komitet Miejski
PZPR). To tam zorganizowano pierwszy Okręgowy Zjazd Lekarzy, który chyba wiele zmienił w Pana życiu?
– Zmienił bardzo wiele! Co prawda do dziś nie wiem dokładnie, dlaczego to mnie wybrano wtedy na stanowisko prezesa OIL. Byłem anestezjologiem zatrudnionym w Szpitalu Klinicznym nr 1 przy ul. Staszica, bardzo w tym czasie skoncentrowanym na tworzeniu oddziału intensywnej terapii. Realizacja tego zamierzenia bardzo mnie wtedy pochłaniała. Miałem
w głowie świeżo przywiezione, po rocznym stażu w Anglii, pomysły, jak taki oddział powinien funkcjonować. I co tu kryć,
podejmowanie wyzwania, jakim niewątpliwie było kierowanie
reaktywowanym samorządem, nie bardzo mi wtedy odpowiadało. Tym bardziej że znałem wielu bardziej godnych ode mnie
kandydatów do tej funkcji.
• Ale koledzy uznali, że to Pana kandydatura jest najlepsza!
Uosabiał Pan wartości, do których wtedy wszyscy tęsknili.
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– To były czasy ogromnej przemiany ustrojowej i ucieczki
od tego, co większości z nas doskwierało. Przypuszczam, że nie
bez znaczenia była moja aktywność w okresie stanu wojennego, udział w Komitecie Obywatelskim, pewne cechy osobowościowe. Najwyraźniej spełniałem kryteria, którymi kierowała
się większość głosujących. Ale ostateczną decyzję o kandydowaniu podjąłem nieco przez przekorę – kiedy zaczęto na mnie
wywierać presję, abym zrezygnował z ubiegania się o stanowisko prezesa.
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• Wyrażenie zgody to jedno, ale delegaci –
przypomnijmy, że była to duża grupa lekarzy
i lekarzy dentystów z siedmiu ówczesnych województw – przed podjęciem decyzji na kogo
głosować, miała wysłuchać kandydatów. Pana
program zrobił wrażenie i przechylił szalę zwycięstwa.
– Swój program przedstawiałem jako ostatni.
Być może miało to znaczenie, że wysłuchałem
swoich poprzedników. Uznając ich wystąpienia za
nieco sztampowe i zbyt długie, w ostatniej chwili zdecydowałem się zmienić konwencję. Posłużyłem się pewnym epizodem z mojego niedawnego pobytu w Anglii.
Już po podjęciu pracy w szpitalu pewnego ranka, wraz z moim bezpośrednim zwierzchnikiem,
udałem się na posterunek policji w celu dopełnienia formalności pobytowych. Przyjęto nas natychmiast, rozmowa była rzeczowa i krótka, udzieliłem wymaganych informacji. Kiedy wracaliśmy
do szpitala, wyraziłem zdziwienie, że nikt nie żądał ode mnie żadnych dokumentów. Widziałem,
że mój towarzysz przez chwilę zastanawiał się
o co mi chodzi, po czym z uśmiechem oświadczył: „Przecież jesteśmy lekarzami”. Siła tych
słów wywarła na mnie wtedy ogromne wrażenie.
Jak się okazało nie tylko na mnie, ale też na zebranych na sali lekarzach, bo kiedy zakończyłem
swoje wystąpienie dodając, że będę robił wszystko, żeby status lekarza w Polsce miał taką samą
rangę, jak ma w Anglii, dostałem brawa.

• I zdecydowanie najwięcej głosów. Ale to nie
był jedyny sukces tego dnia?
– Zawsze będę doceniał wielkoduszność i mądrość kolegów, którzy pozwolili mi dobrać sobie
najbliższych współpracowników. Zaakceptowano
wszystkich proponowanych przeze mnie kandydatów do Rady Okręgowej. Był to dowód wielkiego zaufania sprawiający, że „urosły mi skrzydła”. Mam nadzieję, że tego zaufania nie zawiodłem. Chciałbym uniknąć patosu, ale nie mogę się
oprzeć stwierdzeniu, że dla mnie był to również znak czasów –
wzajemnej życzliwości, oczekiwań i wiary w dobro wspólne.
Dziś patrząc na bezwzględne reguły walki wyborczej, trudno
sobie coś takiego wyobrazić.
• Czy dzisiaj patrząc z perspektyw minionych trzech dekad,
spełniły się marzenia twórców odrodzonego samorządu?
– To bardzo trudne pytanie i pewnie każdy odpowie inaczej. Trzeba mieć świadomość, że jest to obszar ścierających
się sił, interesów i uwarunkowań, zarówno wewnętrznych,
jak i zewnętrznych. Jako główne zadanie samorządowi powierzono dbałość o interes publiczny (przez co rozumieć należy jakość wykonywania zawodu), przyznając mu niejako

Jest o niespełna rok młodszy od Lubelskiej Izby Lekarskiej, ale trudno przy okazji
jubileuszu nie wspomnieć o Medicusie, który od 30 lat towarzyszy wszystkim wydarzeniom związanym z funkcjonowaniem lubelskiego samorządu lekarskiego, a także szerzej – z życiem lekarzy i lekarzy dentystów
całego regionu.
– O tym, że każda nowo powołana izba lekarska powinna wydawać własną gazetę, decydowała ustawa o izbach lekarskich uchwalona w maju 1989 roku – wspomina Edward
Dmoszyński, pierwszy redaktor naczelny miesięcznika lubelskiej izby, który do pracy najpierw nad kształtem i proﬁlem gazety a potem do jej redagowania traﬁł zaproszony przez
Witolda Fijałkowskiego, prezesa ORL. – Do
dzisiaj nie wiem, kto mnie polecił prezesowi,
ale domyślam się, że wpływ na to miała moja
działalność w Solidarności, a także doświadczenie dziennikarko-redaktorskie.
– Kiedy dostałem telefon z propozycją pracy w izbie, nie wahałem się. Zadanie było inspirujące, atmosfera zapału i radości, że tworzy się wolna prasa, chęć opisywania zmian, jakie niosła ze sobą transformacja ustrojowa, to było to, na co czekałem – opowiada Edward Dmoszyński.
Do zespołu dołączyła Maria Przesmycka jako sekretarz redakcji i Violetta Krasnowska, a także współpracująca do dziś
z Medicusem Iwona Burdzanowska, fotografka. Szybko też
ukonstytuowała się Rada Programowa i pojawili się autorzy
chętni do współredagowania kolejnych wydań. – To byli lekarze m.in. Marcin Olajossy, Ireneusz Szymański, Jerzy Jakubowicz i Maria Król, ale też dziennikarze z lubelskich redakcji jak
Mirosław Derecki czy Halina Wolska z biblioteki im. H. Łopacińskiego. O prawnych aspektach w medycynie pisał radca Tadeusz Pierzchalski.
– Od początku chcieliśmy, aby Medicus był miesięcznikiem informacyjno-publicystycznym, który miał integrować środowisko

w ramach rekompensaty pewne przywileje. Na jakość wykonywania zawodu składa się zbyt wiele czynników, aby odpowiedzialność zań spoczywała wyłącznie na samorządzie. Wystarczy zauważyć, że od 1989 roku mieliśmy 19 ministrów
zdrowia(!), a w ochronie zdrowia mamy do czynienia z tymi samymi problemami, co w pierwszej kadencji.
To w pewnej mierze wyjaśnia, dlaczego pojawiają się zarzuty, że samorząd lekarski przedkłada własne interesy korporacyjne ponad interes publiczny.
Swoje główne zadanie samorząd stara się realizować. Zapisem reguł działania w interesie publicznym jest uchwalony
w 1991 roku Kodeks Etyki Lekarskiej, uchwalony przez lekarzy dla pacjentów. Są sukcesy i są porażki. Trzeba się z pierwszych cieszyć i uczyć na drugich. Bo prawdą jest, że nie ma rzeczy, której nie można by zrobić lepiej.

i dostarczać informacji,
ale też dawać pole do
wypowiedzi, wyrażenia
opinii i swoich poglądów każdemu z członków LIL – wyjaśnia Maria Przesmycka. – Był
też pasem transmisyjnym, pełnił rolę platformy komunikacyjnej.
Ludzie z tego korzystali, bo Internet dopiero
miał nadejść.
Pierwszy – bardzo
skromny poligraﬁcznie

numer – ukazał się
w grudniu 1990 roku.
Miał 18 stron. Okładka – przygotowana
przez Dariusza Kozłowskiego – sugeruje, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia i za chwilę wkroczymy w nowy rok. Winieta tytułowa pisana jest czcionką podobną do dzisiejszej, ale brakuje koło
niej charakterystycznego symbolu
Medicusa – człowieka witruwiańskiego Leonarda da Vinci. Pojawi
się już przy trzecim numerze i zostanie do dziś.
– Kolorowe okładki (w tamtych czasach to był ewenement)
pojawiły się przy trzecim wydaniu, z każdym miesiącem też
doskonaliliśmy merytoryczną zawartość gazety, obok bieżących informacji na łamy zawitały stałe rubryki: m.in. medycyna praktyczna (fachowe teksty pisane przez specjalistów dla
szerokiego grona odbiorców) i dyskusje redakcyjne, w czasie których omawiano i polemizowano na ważne i aktualne

tematy, związane ze środowiskiem medycznym –
wspomina Dmoszyński.
Mnie urzekły perełki: rubryka pt. Szczypta łaciny,
w której zamieszczano medyczne sentencje np. Ubi pus, ibi incisio – gdzie ropa, tam cięcie; Ciekawostki Medicusa – czyli co nowego w światowej medycynie np. o tym, że odkryto
gen sterujący płcią, a także informacjazaproszenie dla wszystkich lekarzy: „że
w każdy wtorek o godz. 17 w siedzibie
LIL przy ul. Wieniawskiej 14 odbywają
się otwarte zebrania Prezydium OIL”.
Niestety, po 30 latach nie udało się ustalić, kto jest autorem
tytułu lubelskiego wydawnictwa.
– Medicus to była jedna z kilkudziesięciu propozycji na tytuł gazety, wymyślali je wtedy chyba wszyscy… Ale tak to jest,
sukces ma wielu ojców – śmieją się twórcy miesięcznika, który dzisiaj traﬁa do każdego lekarza i dentysty z Lubelszczyzny,
przechodząc kolejne transformacje.
Anna Augustowska

Kiedy zarząd Izby Lekarskiej Lubelskiej kupował gmach
przy ul. Cichej, na tabliczce z numerem widniała „6”. Gdy
30 lat temu Okręgowa Izba Lekarska znów miała tu biuro – „4”. I Izba nie była już właścicielem zabytkowej nieruchomości

Kamienica przy ul. Cichej w Lublinie zwana jest pałacem
Zylbera – od nazwiska jednych z właścicieli i z powodu okazałości budynku, w którym była sala balowa z fortepianem.
Dziś, niedawno odrestaurowana prywatna nieruchomość, wygląda pewnie tak dobrze, jak za czasów Zylberów, którzy byli
jej właścicielami już przed I wojną światową aż do połowy lat
30. ubiegłego wieku.
Na pomysł, żeby samorząd lekarski kupił kamienicę, wpadł
prezes Izby Lekarskiej Lubelskiej Wacław Ignacy Dróżdż
i w 1938 roku doprowadził – za 180 tysięcy zł – transakcję do
skutku. Wówczas wybudowany w stylu klasycyzującym, trzypiętrowy budynek, którego jeden z wykuszy religijni żydowscy właściciele przerobili na kuczkę, nie należał już do Hersza
Jojny Zylbera, ale do Konstantyna Fitzermana.
Wcześniej biuro Izby działało przy ul. Kapucyńskiej 1,
w szpitalu przy ul. Poczętkowskiej (dziś Staszica), Niecałej 3
i przy Krakowskim Przedmieściu 20.
Ustawa likwidująca w 1950 roku samorząd oddała majątek ruchomy Związkowi Zawodowemu Pracowników Służby
Zdrowia, a nieruchomości przejął Skarb Państwa. W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku kamienica stała się nieruchomością miejską. Niszczejący pałac Zylbera kilkanaście lat później
miał już prywatnego właściciela. Aktualny przeprowadził gruntowny remont i renowację zabytkowych pomieszczeń. Dziś są
tam apartamenty i biura.
Ciekawe dlaczego w 1938 roku prezes ILL na siedzibę
Izby wybrał właśnie kamienicę przy ul. Cichej. Może znał ten
dom?
Kilkanaście lat wcześniej, jeden z najbogatszych lubelskich
żydowskich przedsiębiorców i ﬁlantrop Hersz Jojna Zylber
i neurolog psychiatra i społecznik Wacław Ignacy Dróżdż spotykali się w lubelskim ratuszu. Obaj w latach 20. ubiegłego
wieku byli radnymi kilku kadencji. Zylber startował z ramienia Agudas Isroel (Związek Izraela) a Dróżdż z Polskiej Partii
Socjalistycznej.
Jkg
(Na podstawie Medicusa 8–9/2001,
www.teatrnn oraz www.sztetl.org.pl)
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Żaden z nich nie pochodził z Lublina. Lublin był miastem
ich wyboru zawodowego. Funkcja prezesa była dla nich jedną
z wielu aktywności. Rocznica reaktywowania samorządu jest
okazją do przypomnienia postaci trzech lekarzy, których prezesury zamykały pewne rozdziały w historii lubelskiej izby.
W 30 rocznicę reaktywowania izb lekarskich wracamy do
czasów sprzed ponad 70 lat. Bo, gdy jest mowa o reaktywacji
samorządu lekarskiego, to wiele osób zapyta: a co było przed
likwidacją?

Oczywistym bohaterem takich wspomnień
jest Antoni Franciszek
Kłossek. Ostatni prezes, który sprawował tę
funkcję do 26 sierpnia
1950 roku, kiedy weszła
w życie ustawa likwidująca izby lekarskie.
Pochodzący z Biłgoraja
specjalista chorób wewnętrznych i dziecięcych oraz laryngolog
był naczelnikiem izby
ostatnie dwa lata. Ale
był członkiem ówczesnej Izby Lekarskiej
Lubelskiej już od końca wojny. W 1947 roku wszedł do władz
jako wiceprezes.
Kłossek urodził się w 1890 roku, studia kończył na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu w Charkowie. Przez trzy lata służył
w rosyjskiej armii, był lekarzem w jednostkach frontowych
między 1914 a 1917 rokiem. Kolejne miejsca pracy to: Rostów
nad Donem, Sandomierz, Tomaszów Lubelski, Starachowice,
Mława. W Lublinie pojawił się w 1934 roku. Mieszkał przy ul.
Narutowicza, gdzie do II wojny światowej prowadził prywatną praktykę.

W czasie kiedy
Kłossek był jeszcze
w Mławie, do Lublina
przyjechał młodszy od
niego o siedem lat Witold
Klepacki. Był rok 1926,
kiedy niespełna 30-letni
Klepacki wygrał konkurs na naczelnego lekarza szpitala dziecięcego
fundacji Vetterów. Dwa
lata młody pediatra był
w składzie ówczesnej
Rady Izby Lekarskiej
Lubelsko-WołyńskoPoleskiej.
Postać pochodzącego z Krakowa lekarza, który studiował na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest w tej historii ważna, bo
Klepacki był członkiem izby przedwojennej a prezesem izby
utworzonej kilka dni po wyzwoleniu Lublina spod hitlerowskiej okupacji. Pediatra działał na przełomie dwóch epok

w historii lekarskiego samorządu. Prywatnie jego życie jest bardzo splecione z polską historią. Jako gimnazjalista zaciągnął się
do Legionów Polskich i walczył w 1914 i 1915 roku w I Pułku
na froncie wschodnim. To raczej niemożliwe, żeby przyszli prezesi Kłossek i Klepacki się na wojnie spotkali, ale walczyli po
przeciwnych stronach.

Klepacki został prezesem na wniosek polskich władz, gdy potwierdziła się informacja o śmierci poprzedniego prezesa, Wacława
Ignacego Drożdża. To
trzeci, warty przypomnienia, naczelnik izby
z czasu przełomu. Był
szefem samorządu od
1935 roku do wybuchu
II wojny światowej, kiedy okupant przejął nadzór nad izbą. Pochodził
z Warszawy, urodził się
1885 roku. Najpierw studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, później w Moskwie na Cesarskim Uniwersytecie.
Neurolog psychiatra pojawił się w Lublinie w 1914 roku, zatrudniony decyzją gubernatora lubelskiego jako ordynator oddziału psychiatrycznego w Szpitalu św. Jana Bożego. Był związany
z izbą lekarską od chwili jej powstania w 1922 roku.
Trudno dziś stwierdzić, czy doktorzy Kłossek, Klepacki
i Drożdż się znali. Działali w tym samym środowisku. Mieli
podobne podejście do pracy – każdy z nich był wysokiej klasy
specjalistą. Cenionym przez podwładnych i pacjentów, docenianym przez władze, innych lekarzy ich specjalności. To nie przeszkadzało im znaleźć czas na działalność pozamedyczną.

Drożdż był radnym miejskim z ramienia PPS, a nawet
wiceprezydentem Lublina. Organizował i przewodniczył
Zjazdowi Higienistów Polskich, który w 1938 roku obradował
w Lublinie, był członkiem zarządu Towarzystwa „Pogotowie
Ratunkowe”.
Klepacki w czasie wojny organizował pomoc dla więźniów
Majdanka, po wojnie zainicjował zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na pomoc lekarzom i ich rodzinom. Organizował UMCS,
brał udział w tworzeniu Wydziału Lekarskiego.
Kłossek był prezesem Stronnictwa Demokratycznego i posłem do Krajowej Rady Narodowej. Przewodniczył Komitetowi
Odbudowy Stolicy i Komitetowi Radiofonizacji Kraju.
Najwcześniej z nich zmarł prezes Wacław Ignacy Drożdż,
który najprawdopodobniej w lutym 1941 roku zginął w obozie
koncentracyjnym w Dachau, gdzie znalazł się przewieziony
z obozu zagłady w Oświęcimiu. Miał 56 lat. W sierpniu 1951
roku nagle zmarł 61-letni prezes Antoni Franciszek Kłossek.
Został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej. Na tej samej
nekropolii jest grób prezesa Witolda Klepackiego, który zmarł
w marcu 1960 roku w wieku 63 lat. Na Węglinie północnym
ma ulicę swojego imienia.
oprac. jkg
(na podstawie biogramów z Medicusa 8-9/2001
i Słownika Biograﬁcznego Miasta Lublina)
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