Wspomnienie pośmiertne o doktorze Jerzym Melka
W dniu 4 kwietnia 2021 roku odszedł od nas dr Jerzy Melka, specjalista położnictwa i
ginekologii, wieloletni starszy asystent Oddziału Ginekologii i Położnictwa w kaliskim
szpitalu, za swoją wiedzę medyczną i umiejętności zawodowe był wysoko ceniony przez
kaliskie środowisko lekarskie i powszechnie bardzo szanowany przez swoje pacjentki.
Dr Jerzy urodził się w 7 listopada 1940 roku w Popowie, w powiecie kaliskim w rodzinie
Stefana Melki i Janiny Melki, z domu Krzekotowskiej. Rodzina Państwa Melków w 1941
roku zamieszkała w Opatówku. Po zakończeniu wojny w tej miejscowości dr Jerzy uczęszczał
do szkoły podstawowej, którą ukończył 1954 roku. Następnie przez 4 lata kontynuował naukę
w I liceum im Adama Asnyka w Kaliszu. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1958 roku i po
zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej
w Poznaniu. Dyplom Lekarza uzyskał w czerwcu 1964 roku. Po studiach powrócił w rodzinne
strony. Staż podyplomowy początkowo odbywał w Szpitalu na Wolicy, a gdy po 3 miesiącach
zwolniły się miejsca stażowe w Szpitalu Miejskim, w nim ukończył obowiązujący dwuletni
staż podyplomowy. Następnie rozpoczął pracę jako lekarz ogólny w Przychodni Obwodowej
w Kaliszu. Już po 2 miesiącach został skierowany do odbycia obowiązkowej służby
wojskowej do Koszalina i przez 2 lata, do listopada 1968 roku, w tym mieście, służył w
jednostce wojskowej pełniąc obowiązki lekarza jednostki. Po zakończeniu służby wojskowej
powrócił do Kalisza i kontynuował pracę w Przychodni Obwodowej dla Miasta i powiatu
kaliskiego. Pracował jako lekarz ogólny w Ośrodku Zdrowia w Opatówku. Zdecydował
jednak, że chce zostać położnikiem i ginekologiem. Nie było jednak wolnych miejsc
stażowych w tej specjalności. Dr Jerzy zdecydował, że będzie się szkolił w ramach
woluntariatu i od maja 1969 roku rozpoczął odbywanie specjalizacji na Oddziale Ginekologii
i Położnictwa w Szpitalu Miejskim w Kaliszu. Pierwszy stopień specjalizacji w ginekologii i
położnictwie uzyskał w 1972 roku. Tytuł specjalisty w tej dziedzinie zdobył w kwietniu 1976
roku. W czasie specjalizacji nadal pracował w Ośrodku Zdrowia w Opatówku i w związku z
odbywaniem swojej specjalizacji stał się inicjatorem powstania Poradni K dla kobiet w tymże
ośrodku. Wśród kolegów położników i ginekologów wyróżniał się nieprzeciętnymi
umiejętnościami praktycznymi. W miarę upływu lat pracy, zdobywał coraz większe
doświadczenie zawodowe. To sprawiało, że jak nikt inny potrafił podejmować trudne
natychmiastowe decyzje, które okazywały się bardzo trafnymi i niejednokrotnie ratowały
życie kobiet i nowonarodzonych dzieci. Współpracownicy bardzo cenili Go za tę umiejętność
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i niejednokrotnie korzystali z jego pomocy. Młodym lekarzom w sposób bardzo konkretny i
kompetentny przekazywał tajniki położnictwa i ginekologii. Nie mniejszym szacunkiem
cieszył się wśród swoich pacjentek i ich rodzin. Przez przełożonych uznawany był za
pracownika sumiennego, odpowiedzialnego i bardzo zaangażowanego w swojej pracy
zawodowej. Dowodem tego było zatrudnienie doktora Jerzego w styczniu 1976 roku na
stanowisko starszego asystenta Oddziału Położnictwa i Ginekologii w kaliskim szpitalu. Na
tym stanowisku nieprzerwanie pracował do października 2001 roku. Później nadal leczył
pacjentki, ale już w lecznictwie ambulatoryjnym, choć w styczniu 2005 roku, z powodu
chwilowego wakatu,

przez 1 miesiąc Dyrekcja Szpitala Matki i Dziecka powierzyła

doktorowi Jerzemu pełnienie obowiązków Ordynatora Oddziału Położnictwa i Ginekologii.
Było to dowodem wyjątkowego zaufania do jego wiedzy i umiejętności zawodowych.
Dr Jerzy był szczęśliwym mężem i ojcem. Jego wybranką była Irena Kurek. Z ich związku
urodziła się córka Ewa, która wybrała zawód medyczny i została diagnostą laboratoryjnym i
transfuzjologiem.
Dr Jerzy był członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Drogi doktorze Jerzy, żegnam cię w imieniu Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby
Lekarskiej, w imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, a przede wszystkim w imieniu
Twoich Koleżanek i Kolegów lekarzy. Pozostaniesz w ich pamięci jako wybitny fachowiec, o
nieprzeciętnych umiejętnościach praktycznych, a przede wszystkim jako życzliwy i bardzo
sympatyczny kolega. Wśród mieszkańców Kalisza i okolic pozostanie wielka wdzięczność
dla Ciebie za Twój wieloletni trud i zaangażowanie w niesieniu pomocy potrzebującym
pacjentkom. Swoją działalnością zawodową na trwale zapisałeś się w historii kaliskiej
medycyny.
Wierzymy, że za Twoją wieloletnią pomoc potrzebującym pacjentkom i za dobro jakie dałeś
swojej rodzinie, Miłosierny Bóg przyjmie Cię do nieba,

Spoczywaj w pokoju, a Światłość Wiekuista niechaj Ci świeci
Słowa wygłoszone przez Prezesa KTL dra Piotra Sudę, na mszy św. żałobnej w
dniu 8 kwietnia 2021 w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku
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