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Szpital Powiatowy w Za-
wierciu. Ma!a dy"urka 
na drugim pi#trze, za-
mieniona na mieszkanie. 
Absolutny minimalizm: 
kanapa z przykuwaj$c$ 
uwag# kolorow$ podusz-

k$, niewielkie biurko, !azienka. Na %cia-
nach obrazki o tematyce medycznej. 

– Kawy? – pyta profesor Stanis!aw 
Czudek, który wróci! w!a%nie z poran-
nego obchodu na Oddziale Chirurgii 
Ogólnej. U%miechni#ty, rze%ki i witalny. 
Dochodzi 7.00, za oknem %wiat dopie-
ro zaczyna nabiera& konturów. Druga 
kawa tak wcze%nie to lekka przesada 
(pierwsz$ wypijam w drodze do szpita-
la, ostatni !yk przypada gdzie% na lasy 
w okolicach Chruszczobrodu i Turzy), 
dlatego odmawiam i od razu przecho-
dz# do rzeczy.

– Jak sytuacja?
– 26 pacjentów – odpowiada bez 

ogródek. – Wszyscy ci#"ko chorzy.
Osoby z podejrzeniem raka, czekaj$-

ce na diagnostyk#, inne ju" zdiagnozo-
wane – i tutaj znowu podzia! na tych, 
którzy operacj# maj$ dopiero przed 
sob$ lub s$ ju" po ci#ciu. Ból i cierpie-
nie wylewaj$ si# z ka"dego pokoju. 'y-
cie.
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Stanis!aw Czudek jest pierwszym le-
karzem w rodzinie. Pierwsza my%l, 
"eby pomaga& drugiemu cz!owiekowi 
lecz$c go? Lekcje biologii w Polskim 
Gimnazjum. – Pochodz# ze %rodowiska 
wiejskiego. W dzieci(stwie musia!em 
skosi& traw#, wydoi& krow#, s!owem – 
wykonywa& codzienne czynno%ci. Na 
drugim czy trzecim roku studiów w 
O!omu(cu ju" wiedzia!em, "e chc# si# 
zajmowa& chirurgi$ – opowiada.

Ale jest jeszcze moment zawahania. 
Stanis!aw Czudek przez trzy miesi$ce 
trenuje w Sigmie O!omuniec, któr$ pro-
wadzi znany trener Karel Brückner. Jest 
tam trzecim bramkarzem. Ostatecznie 
jednak wybór pada na medycyn#. 

– Nie da!o si# jecha& na dwóch ko-
niach. W pewnym momencie zacz#!y 
si# rozje"d"a& w innym kierunku  – 
wspomina z u%miechem lekarz.

Rok 1983. Pierwsza praca w szpitalu 
przy Hucie Trzynieckiej. Dos!ownie i w 
przeno%ni. Bo lecznica znajduje si# na 
terenie kombinatu, tu" obok stalowni. 
Kiedy m!ody Stanis!aw Czudek wyko-
nuje operacje, za oknem widzi, jak od-
lewa si# "elazo. Praca fizyczna nie jest 
mu zreszt$ obca, ma wiele brygad za 

sob$. Z czasem przychodzi propozycja 
dla m!odych lekarzy – huta oferuje sty-
pendium, trzeba jednak podpisa& umo-
w# na 10 lat.

– By!em zabezpieczony, mia!em z 
czego "y&, cho& pojawi!y si# te" inne 
propozycje – ci$gnie opowie%& profe-
sor.
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– Co musz# zrobi&, "eby do pana nie 
trafi& z powodu stanu zdrowia? – to tro-
ch# pytanie retoryczne. Zestaw powta-
rzanych prawd: unika& alkoholu, papie-
rosów, czerwonego mi#sa, ekspozycji 
na s!o(ce, sporo si# rusza&. Co jeszcze?

– Trzeba dopomóc szcz#%ciu – dopo-
wiada mój rozmówca – po czterdziestce 
musimy zwróci& szczególn$ uwag# na 
piersi, prostat# i jelito grube. Najwa"-
niejsze jest jednak unikanie stresu. Na-
wet jednak spe!nienie tych warunków 
nie da nam 100-procentowej pewno%ci, 
"e w przysz!o%ci nie zachorujemy na 
nowotwór. Na mój oddzia! trafiaj$ co-
raz m!odsi pacjenci. M#"czy)ni mi#dzy 
40. a 50. rokiem "ycia z rakiem prostaty 
ju" nikogo nie dziwi$. Zapominamy o 
tym, "e ludzko%& zaczyna powoli wy-
siada& pod wzgl#dem genetycznym. 
Jest ca!kiem spora grupa osoba, która 
przychodzi na %wiat z os!abionym uk!a-
dem odporno%ciowym i rak tylko czeka, 
"eby zaatakowa&.

Dochodzi 7.30. Profesor Czudek spo-
kojnie i rzeczowo odpowiada na kolejne 
pytania, jakby nie zwa"aj$c na to, "e za 
chwil# zacznie si# prawdziwy ko!owro-

tek na oddziale i sali operacyjnej. Na 
8.30 jest zaplanowany pokazowy za-
bieg p#cherza "ó!ciowego. Reszta jest 
wielk$ niewiadom$, czyli… dzie( jak co 
dzie(. Czasami dniówka wyd!u"a si# do 
kilkunastu godzin. Lekarz jest jednak w 
tej dobrej sytuacji, "e dy"urka jest jego 
mieszkaniem s!u"bowym, w którym 
przebywa od poniedzia!ku do czwart-
ku, wi#c pacjentów ma na wyci$gni#cie 
d!oni. Nawet jak k!adzie si# spa& przed 
pó!noc$ i wstaje o czwartej, pi$tej, nie 
jest zm#czony. Taki jest jego zegar bio-
logiczny. Dzi% nie umia!by go zmieni&. 
Zreszt$ po co.

Po 8.00 na bloku operacyjnym jest 
sennie. Nie ma nag!ych przypadków, 
wi#c mo"na spokojnie przygotowa& si# 
do planowych zabiegów. W szatni mija-
my si# z Igorem, anestezjologiem, który 
na szybko zdaje relacj# z oddzia!u covi-
dowego – praktycznie pe!ne ob!o"enie, 
60 pacjentów, kilku pod!$czonych do 
respiratora. 

– B#dziesz dzi% ze mn$? – pyta 
Czudek.

– Nie, idu na urazówku, tam mam 
skierowanie – odpowiada sympatyczny 
Ukrainiec.

Przebrani w odpowiednie stroje 
wchodzimy na blok operacyjny. Szyb-
kie powitania z zespo!em (Cze%& dziew-
czynki, która idzie dzi% na „dwójk#”?, 
Kto b#dzie z lekarzy? Duch %wi#ty?), 
wymiana zda( z lekarzem na temat pa-
cjenta, który zmar! o 4.30 („to by!a chy-
ba mi!osierna %mier&, lepiej, "e umar! 
u nas, a nie w m#czarniach poza szpi-
talem”) i mo"na przej%& do meritum. 
Jeszcze tylko jeden pilny telefon i py-
tanie.

– Po drugiej stronie zawsze jest cz!o-
wiek – mówi profesor, kiedy dociekam, 
jak to jest operowa& od 40 lat?
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Medycyna w roku 1980 i 2021? Kolej-
ne pytanie retoryczne i oczywista od-
powied), która zawiera si# w jednym 
s!owie: „przepa%&”. Medycyna p#dzi 
niemal"e z pr#dko%ci$ %wiat!a, coraz 
nowszy sprz#t, leki, ale – jak na ironi# 
– post#p spowolni!a pandemia korona-
wirusa. Do szpitali trafiaj$ pacjenci z 
opó)nion$ diagnoz$. Lekarz z Mostów 
ko!o Jab!onkowa mówi wprost, "e dzi% 
mo"na umrze& na zapalenie wyrost-
ka robaczkowego i kre%li scenariusz: 
ból brzucha, ratowanie sytuacji przez 
dzie(, dwa tabletkami przeciwbólowy-
mi, potem lekarz rodzinny, który w!$-
cza jeden, drugi lek i mówi, "e w razie 
poprawy nale"y uda& si# na szpitalny 
oddzia! ratunkowy. A potem SOR, ko-
lejne opó)nienie, bo trzeba jeszcze 
zrobi& testy i pacjent powoli "egna si# 
z "yciem. Nie zawsze tak by& musi, ale 
czasami tak bywa. Smutna rzeczywi-
sto%&. 

Na „dwójce” wszystko jest przygo-
towane. Jest tak"e pan Przemys!aw, 
specjalista od IT, dzi#ki któremu to, co 
dzieje si# w Szpitalu Powiatowym w Za-
wierciu, na "ywo mog$ ogl$da& studen-
ci Politechniki *l$skiej – Europejskiego 
Centrum Innowacyjnych Technologii 
dla Zdrowia. 

– Dzie( dobry, witam wszystkich, a 
szczególnie zespó!, który jest ze mn$ 
na sali operacyjnej – profesor k!ania 
si# studentom i wymienia wszystkich 
z imienia. – Nie b#dziemy wykonywa& 
szalonego zabiegu, ale podstaw# – la-
paroskopow$ operacj# wyci#cia p#che-
rzyka "ó!ciowego – wyja%nia. Wcze-
%niej mówi mi, "e taka forma kontaktu 
ze studentami mu odpowiada. Kiedy% 
podczas zabiegu „na "ywo”, jak %mieje 
si# do jednej z lekarek, dwóch „pole-
cia!o”. Ja sam mam obawy, czy nie ze-
mdlej#, ale profesor uspokaja: „Panie 
Tomaszu, spokojnie, na sali jest du"o 
lekarzy”. Jeszcze tylko krótka pro%ba 
do Przemka: „Poka", "eby by!o wida& 
brzuch pacjentki i moje !apy” i mo"na 
zaczyna&.

– Klasyczna chirurgia polega na tym, 
"e tniemy ca!y brzuch, co jest dla pa-
cjenta bolesne (przed wej%ciem %mieje 
si#, "e jest to ci#cie od Gda(ska po Be-
skidy, w rzeczywisto%ci naci#cie wyno-
si nawet 15 centymetrów), wi$"e si# z 

d!u"szym pobytem w szpitalu oraz rekonwa-
lescencj$. W przypadku laparoskopii mamy 
cztery wk!ucia, o wiele mniej bolesne, a pa-
cjent – je"eli nie ma powik!a( – mo"e wróci& 
do domu jeszcze tego samego dnia albo naza-
jutrz – mówi do studentów chirurg-onkolog, 
który ju" trzy lata po tym, jak we Francji prze-
prowadzono pierwsz$ operacj# laparoskopo-
w$, go%ci tam na pierwszych sta"ach. Potem 
staje si# pierwszym lekarzem na %wiecie, któ-
ry przeprowadzi operacj# w takiej technice w 
Afryce. Do Strasburga zreszt$, gdzie mie%ci 
si# Europejski Instytut Telechirurgii, stara 
si# wpada& regularnie, raz, dwa razy w roku. 
'eby by& na bie"$co, bo wci$" ch!onie wie-
dz#. Cho& w czasach pandemii koronawirusa 
nie jest to !atwe.

I jeszcze jedna data – 3 grudnia minie do-
k!adnie 30 lat od pierwszej operacji laparo-
skopowej przeprowadzonej przez Stanis!awa 
Czudka.

�� "��"
ƑƏ�Ѵbr1-�ƐƖѵƖ�v|or<�m-��vb<৵�1��v|-�b-�
rb;u�v���1�jo�b;h�ŋ��;bѴ��ulv|uom]ĺ�Ł$o�f;Ŋ
7;m�l-j��huoh�7Ѵ-�1�jo�b;h-ķ�-Ѵ;��b;Ѵhb�vhoh�
7Ѵ-�Ѵ�7�hoঋ1bĿ�ŋ�ro�|-u�-l��f-h�l-m|u<�7o�
7�bঋĺ�	�bঋ�hovlov�rѴ-m�f;�ro70bࣀ�-l;u�h-ॉŊ
vhb�ru�;7vb<0bou1-�b�CѴ-m|uorķ��Ѵom���vhĺ��b;�
om�f;7;m��u;v�|.ĺ

����hom|-h|���r-1f;m|;lĻ
Po powrocie z bloku operacyjnego czas na 
kaw#. To ju" ten moment. Za nami prze-
sz!o%&, tera)niejszo%&, a jak b#dzie wygl$da!a 
przysz!o%&?

– Czy kula ziemska wy"ywi tyle ludzi? – 
zastanawia si# do%wiadczony lekarz. – S$ 
osoby, które szukaj$ mo"liwo%ci "ycia poza 
Ziemi$, na przyk!ad na Marsie. Tam te" 
b#d$ choroby, nag!e przypadki wymagaj$ce 
leczenia operacyjnego. Mo"e b#dzie tak, "e 
wystarczy, i" na miejscu b#dzie lekarz, a na 
Ziemi wszystkim b#dzie sterowa! chirurg – 
snuje pomys!y na przysz!o%&. 

Wie co mówi, bo to jeden ze stu lekarzy 
na %wiecie wyznaczonych przez NASA do 
operowania astronautów na odleg!o%&. Cho& 
brzmi to i%cie kosmicznie, sprawy staj$ si# 
du"o mniej skomplikowane, gdy wejdziemy 
w szczegó!y. Ju" na pocz$tku XXI wieku mój 
rozmówca wykonuje pierwsze zabiegi na od-
leg!o%&. Do dzi% doskonale pami#ta maj 2001 
roku.

– Za!o"enie by!o takie, "e przeprowadzimy 
zabieg ze Strasburga do Trzy(ca – wspomi-
na z u%miechem. – Mia!em ju" nawet po!ow# 
robota w Trzy(cu. G!ówny sponsor ca!ego 
przedsi#wzi#cia, France Telecom, zdecydo-
wa! jednak, "e ta cz#%& Europy nie mo"e mie& 
pierwsze(stwa. Operacja Lindbergha (wzi#-
!a si# od nazwiska pilota, który ws!awi! si# 
pierwszym przelotem mi#dzy l$dem Ame-
ryki Pó!nocnej a Europ$ bez mi#dzyl$dowa( 
– przyp. T.W.) odby!a si# wi#c na linii Nowy 
Jork – Strasburg i mia!a charakter tran-
satlantycki. Francuski lekarz Jacques Mare-
scaux, znajduj$cy si# wtedy w Nowym Jorku, 
usun$! p#cherzyk "ó!ciowy pacjentce le"$cej 
w Strasburgu – opowiada specjalista od chi-
rurgii ma!oinwazyjnej.

Telechirurgia to nic skomplikowanego – 
lekarz za pomoc$ specjalnego joysticka i pe-
da!ów operuje pacjenta, który jest oddalony 
od niego o setki, a nawet tysi$ce kilometrów. 
Na razie jednak nie ma potrzeby, "eby takie 
zabiegi przeprowadza& na masow$ skal#. Ale 
kto wie, mo"e w przysz!o%ci stanie si# to nor-
m$?

– Moje pokolenie ju" tego nie do"yje, a ja 
sam, cho& lubi# nowo%ci, jestem zwolenni-
kiem "ywego kontaktu z pacjentem – nie 
ma w$tpliwo%ci prof. Czudek, który w!a%nie 
odbiera telefon. Po chwili dzieli si# wiado-
mo%ci$ z sali operacyjnej: niedro"ne jelito. 

Oznacza to ni mniej, ni wi#cej tyle, "e kaw# 
trzeba dopija& w biegu. Po kilkunastu minu-
tach kolejna wiadomo%&. W s!uchawce s!y-
sz#, "e pacjentka jest ju" znieczulona.
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Zainteresowanie medycyn$ nie s!abnie, ale 
jak zauwa"a profesor, m!odzi wybieraj$ dzi% 
z jednej strony kierunki, które w przysz!o%ci 
dadz$ mo"liwo%& sowitego wynagrodzenia, 
na przyk!ad medycyn# estetyczn$. Wiele 
osób specjalizuje si# te" w medycynie ro-
dzinnej. 

– Ma!o kto chce wykonywa& tak$ robot# 
jak ja. Przecie" to istne wariactwo. Cz#sto 
praca 24 godziny na dob#, praktycznie bez 
chwili wytchnienia – mówi pan Stanis!aw, 
który wieczorem ma za sob$ kilka zabie-
gów. Na solidny posi!ek nie by!o za bardzo 
czasu. Na lekkie zwolnienie tempa mo"e 

liczy& po powrocie do Mostów ko!o Jab!on-
kowa, gdzie mieszka. Dociera w ukocha-
ne Beskidy przewa"nie w czwartek pó)n$ 
noc$. To czas zarezerwowany dla rodziny, 
na uprawianie sportu, ale nie zawsze jest 
tak ró"owo. 

– Zdarza si#, "e w sobot# czy niedziel# rano 
przed domem stoi kilku pacjentów, którzy 
skar"$ si# na jakie% dolegliwo%ci. Nie mam 
serca im odmówi&. Staram si# na miejscu ja-
ko% zaradzi&. Bywa te" i tak, "e na zapalenie 
p!uc wracam na odzia! w Zawierciu, bo nagle 
podzia!o si# co% z!ego. W medycynie nigdy 
nie mo"na mie& stuprocentowej pewno%ci, 
zawsze mo"e wydarzy& si# co% niespodzie-
wanego. Poza tym, jak si# co% robi, to na 100 
procent. Cho& ju" dzi% mam %wiadomo%&, "e 
nie uratuj# ca!ego %wiata. Ale na pocz$tku 
kariery medycznej wydawa!o mi si#, "e to 
mo"liwe – mówi mi onkochirurg z 40-letnim 
do%wiadczeniem.

'ona profesora, Urszula, jest dyrektork$ 
Szko!y z Polskim J#zykiem Nauczania w Ja-
b!onkowie. Synowie wyfrun#li ju" z rodzin-
nego gniazda. Micha! mieszka z partnerk$ i 
synem w Pradze, jest urz#dnikiem w jednym 
z ministerstw. Marcin z "on$ i trójk$ dzieci 
osiad! w Czeskim Cieszynie, a na co dzie( 
zajmuje si# rozprowadzaniem pomp insuli-
nowych w Europie *rodkowo-Wschodniej.

Jest wtorkowe popo!udnie, a lekarz wybie-
ga ju" oczami wyobra)ni do pi$tku. 

– Mamy tak sta!y rytua!. Wybior# si# z 
wnukami do pijalni czekolady na cieszy(-
skim rynku, a potem pójdziemy do Empiku. 
Przyj#li%my zasad#, "e mog$ sobie wybra& po 
jednej rzeczy – u%miecha si# pan profesor.

Czas si# "egna&. Lekarz wraca kolejny raz 
na blok operacyjny. Na odchodnym mówi: 
–+ To jeszcze nie koniec, bo na oddziale s$ 
trzej kandydaci, z którymi nie wiadomo, co 
b#dzie do wieczora. \

)�_bv|oubb�1_bu�u]bb�0�j��7�-��-৵m;�lol;m|�ĺ��b;u�v���|o���hou��v|-mb;�;|;u��7o��mb;1��Ѵ;mb-�r-1f;m|ॕ�ĺ�	u�]b�
m-v|.rbj�rom-7�ƐƏƏ�Ѵ-|�rॕ৳mb;fķ�f�৵���**��b;h�Ĺ�1_o7�b�o�Ѵ-r-uovhorb<�ŋ�lॕ�b�ruo=ĺ�"|-mbvj-�����7;hķ�ঋ�b-|o�;f�
vj-���1_bu�u]�ro1_o7�.1�����uॕ7h-ķ�m-�1o�7�b;ॉ�ru-1�f.1����"�rb|-Ѵ���o�b-|o��l���,-�b;u1b�ĺ��-hb�0<7�b;�hoѴ;fm��
r�mh|�ru�;jolo��ĵ�"rॕfu�l����mb;0oĺ��-uv-�|u�7mo�7ov|u�;1�]oj�l�ohb;lķ�-Ѵ;�ru�;1b;৵�|oķ�1o�mb;�b7o1�m;ķ�mb;�
o�m-1�-�mb;lo৵Ѵb�;]oĻ

E T E R
ƒƏ��u�;ঋmb-�ƐѶƓѵ�uoh��7ohom-mo�rb;u�v�;]o�m-�ঋ�b;1b;�
�-0b;]�����৵�1b;l�;|;u��Ő�v�mb<1b;��<0-őĺ��-v|<rmb;�)bѴѴb-l�
$_ol-v��u;;m��ou|omķ�-l;u�h-ॉvhb�ru;h�uvou�-m;v|;�foѴo]bbķ�
ro7-j�r-1f;m|o�b�|;m�ঋuo7;h��mb;1��Ѵ-f.1����1�-vb;�or;u-Ŋ
1fb��v�mb<1b-�]��-�h-uh�ĺ�!�;1��7�b-j-�vb<����-vv-1_�v;�v�
�;m;u-Ѵ��ovrb|-Ѵĺ�)��oѴv1;�;|;u��ov|-j���hou��v|-m��f�৵�uoh�
rॕ৳mb;fķ�ƕ�Ѵ�|;]o�ƐѶƓƕ�uoh�ķ�ru�;����7�bh-��b;uho�vhb;]o���
hu-ho�vhb;f�hѴbmb1;ĺ

վ��oh-�o����-0b;]�Ѵ-r-uovhoro�;]o���1b<1b-�r<1_;u��h-�৵ॕj1bo�;]oĺ�ƒ�]u�7mb-�lbmb;�ƒƏ�Ѵ-|�o7�rb;u�v�;]o��-0b;]����hom-m;]o�|.�l;|o7.�ru�;��"|-mb-
vj-�-����7h-ĺ

վ��b;v�h-f.1�����ov|-1_�hojo��-0jomho�-�Ѵ;h-u����hom�f;�7�b;mmb;�m-�;|�hbѴh-��-0b;]ॕ�ķ�mb;�|�Ѵho�rѴ-mo��1_ķ�-Ѵ;�|-h৵;�u-|�f.1�1_�৵�1b;ĺ

վ�"|-mbvj-�����7;h�lॕ�bķ�৵;��-�h-৵7�l�u-�;l�r-lb<|-ķ�b৵�ro�7u�]b;f�v|uomb;�Ő1��Ѵb�m-�v|oѴ;�or;u-1�fm�lő�f;v|�1�jo�b;hĺ�,7f<1b-�$���",�)��

վ��uo=ĺ�"|-mbvj-��
���7;h���"�rb|-Ѵ��
�o�b-|o��l���,--
�b;u1b�ķ�h|ॕu��f;v|�
7Ѵ-�mb;]o�7u�]bl�

7ol;lĺ

Po drugiej stronie zawsze jest cz!owiek


