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 Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie, dzięki finansowemu wsparciu 

Śląskiej Izby Lekarskiej, Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego i Oddziału 

PTL Medycyna Estetyczna Anti-Anging, opublikowało w formie książkowej 

dorobek dwóch konferencji naukowych i z sesji naukowej „ Postępy i dylematy 

w kardiologii” poświęconej pamięci prof. Zbigniewa Religi. Konferencje 

odbyły się w  Częstochowie i poświęcone były oddziaływaniu Uniwersytetów 

Jana Kazimierza  i Stefana Batorego na rozwój medycyna polskiej: pierwsza 

konferencja odbyła się 2009 r. i poświęcona była Szkole Lwowskiej, druga w 

2010 r. Szkole Wileńskiej. Wkład krakowski, poza wsparciem finansowym,  to 

wprowadzenie do książki pióra prof. Andrzeja Szczeklika, 

współprzewodniczenie konferencjom przez prof. Zbigniewa Chłapa i prof. 

Igora Gościńskiego oraz kilka zdjęć zamieszczonych w dokumentacji 

fotograficznej. Należy wspomnieć, że wszyscy wymienieni profesorowie, 

ponadto Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, byli uhonorowani statuetką dr. 

Władysława Biegańskiego, najwyższym odznaczeniem Towarzystwa 

Lekarskiego Częstochowskiego. 

 Książka zawiera dokumentację konferencji, pełne teksty wygłoszonych 

referatów o charakterze historycznym, umieszczone w rozdziałach I (z 

wspomnieniami o prof. Relidze)  i II. W rozdziale III - „Echa spotkań w 

Częstochowie” - umieszczono m.in. dokumentację imprez towarzyszących 

sesjom historycznym w tym Polskiego Zespołu Tańca Ludowego z Litwy i 

doktoratu h.c. Politechniki Poznańskiej prof. Tadeusza Malińskiego, Polaka  z 

USA, dwukrotnego nominata do nagrody  Nobla. Rozdział IV – „Towarzystwo 

Lekarskie Częstochowskie, wrzesień 2009 – wrzesień 2011” - zawiera obfitą, 

kolorową dokumentację fotograficzną. W tekście wcięte są liczne czarnobiałe 

fotografie referentów i zdjęcia dokumentujące wygłaszane referaty.  

 Należy podkreślić, że w spotkaniach brali udział Polacy nie tylko z 

Polski, ale także z Austrii, Białorusi, Gruzji,  Litwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, 

Szwecji, Ukrainy i USA. Łączył  ich patriotyzm, który wg Jana Pawła II „ 

oznacza umiłowanie tego,  co  ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka 

czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również 



dzieła rodaków i owoce ich geniuszu.”  Uczestnicy spotkań w Częstochowie 

dali dowód patriotyzmu wypełniając swą postawą i doniesieniami naukowymi 

cytowaną definicję. 

 Przy ogromie opublikowanego materiału nie ustrzeżono się od drobnych 

błędów literowych i kilku błędnych tytułów naukowych autorów publikacji. 

Nie powinno to jednak zmniejszać pozytywnej oceny publikacji i ogromnej 

pracy zespołu kierowanego przez dr Beatę Zawadowicz, wieloletniej, 

pracowitej i zasłużonej Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego. 

Jej empatia, kultura bycia, zdolność do szerokiej współpracy, szczególnie z 

Okręgową Radą  Lekarską w Częstochowie, zaowocowała zorganizowaniem 

przedstawionych konferencji naukowych i  opublikowaniem doniesień w 

formie recenzowanej książki.      

Adam Wiernikowski 
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