Wspomnienie o doktorze Jerzym Nowickim
W dniu 4 czerwca 2021 roku odszedł od nas dr Jerzy Nowicki, specjalista w chirurgii ogólnej
specjalista w zakresie ochrony zdrowia, długoletni dyrektor kaliskiego szpitala, zasłużony
lekarz chirurg.
Dr Jerzy urodził się 18 maja 1940 roku w Liskowie, w rodzinie Józefa Nowickiego i Ireny
Nowickiej, z domu Iżewskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Gimnazjum
im. Adama Asnyka w Kaliszu. W 1957 roku w tym gimnazjum uzyskał świadectwo
dojrzałości i po zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej w Poznaniu. Dyplom lekarza otrzymał w kwietniu 1964 roku. Powrócił
do Kalisza i po odbyciu dwuletniego stażu podyplomowego w Szpitalu Miejskim w Kaliszu,
rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgicznym, gdyż na swoją specjalność zawodową wybrał
chirurgię. Na tym oddziale pracował przez 8 lat, rozpoczynając jako młodszy asystent, a
kończąc jako zastępca ordynatora. Pracował z wielkim zaangażowaniem. Był lekarzem
bardzo sumiennym i odpowiedzialnym oraz zawsze przestrzegał zasad etyki lekarskiej.
Powszechnie przez pacjentów uznawany był za bardzo sprawnego i oddanego swojej pracy
chirurga. Za swoje umiejętności praktyczne i szeroką wiedzę teoretyczną był także wysoko
ceniony przez współpracowników i przełożonych. W październiku 1969 roku uzyskał I
stopień specjalizacji, w 1974 roku II stopień specjalizacji. Choć wszystko wskazywało, że
następne lata będą okresem dalszego rozwoju jego kariery chirurgicznej, to jednak od stycznia
1977 dr Jerzy postanowił przejść do pracy w organizacji Służby Zdrowia i przez kolejne lata
pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji kierowniczych. Patrząc na dokonania jakie były
efektem jego pracy na tych stanowiskach, można śmiało stwierdzić, że było to jego
prawdziwe powołanie zawodowe i życiowe. Najpierw przez rok kierował Działem Opieki
Specjalistycznej. Następnie objął stanowisko Dyrektora Szpitala ds. Opieki Zdrowotnej i
jednocześnie okresowo pełnił obowiązki Dyrektora Szpitala. W latach 1985 do 1990 powrócił
do pracy chirurga. Wiązało to się z trzyletnim kontraktem i pracą w Polskim Zespole
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Medycznym w Zawii w Libii, gdzie był szefem zespołu chirurgicznego. Tam również został
doceniony. Wyróżniono go Listem Pochwalnym oraz przedłużono kontrakt o 4 miesiące. Po
powrocie do kraju przez prawie półtora roku dr Jerzy pracował na stanowisku starszego
asystenta Oddziału Chirurgicznego I w kaliskim szpitalu. Do pracy w administracji Służby
Zdrowia powrócił w styczniu 1991 roku i objął stanowisko z-cy Dyrektora ds. Opieki
Zdrowotnej. W styczniu 1995 roku powierzono mu funkcję Dyrektora Szpitala i na tym
stanowisku nieprzerwanie pracował, aż do przejścia na emeryturę, w sierpniu 2005 roku. W
czasie kierowania przez doktora Jerzego kaliskim szpitalem stał się on ośrodkiem
udzielającym specjalistycznych świadczeń w zakresie drugiego poziomu w Południowej
Wielkopolsce i znalazł się w pierwszej setce najlepszych szpitali w Polsce.
Z istotnych dokonań doktora Jerzego, w czasie pełnienia przez niego funkcji dyrektora
należałoby wspomnieć o powstaniu Pracowni Hemodynamicznej, o wprowadzeniu szeregu
nowych procedur specjalistycznych w neurochirurgii, w chirurgii ogólnej, w okulistyce i w
laryngologii, a także o rozpoczęciu działalności kardiologii inwazyjnej. Dodatkowo szpital
został doposażony w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Miedzy innymi był to angiograf
kardiologiczny,

nowoczesny

ultrasonograf,

tomograf

komputerowy

oraz

rezonans

magnetyczny. Dr Jerzy potrafił też przeprowadzić kaliski szpital przez bardzo burzliwy okres
dynamicznych zmian ekonomicznych, przekształcając go z jednostki budżetowej w jednostkę
samodzielną. Dzięki jego wysiłkom szpital wzbogacił się o specjalistyczne oddziały, które
poza Poznaniem, w Wielkopolsce znajdowały się tylko w Kaliszu. Jednocześnie szpital cały
czas utrzymywał dobrą kondycję finansową. Te dokonania na polu organizacji służby zdrowia
zostały docenione przez przełożonych i dr Jerzy za całokształt swojej pracy zawodowej został
odznaczony w 1978 r. Brązowym Krzyżem Zasługi, w 1985 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi a
w 1992 roku Złotym Krzyżem Zasługi. W 1985 r. otrzymał Odznakę Zasłużonego
Pracownika Służby Zdrowia i w 2003 r. odznakę Zasłużony dla Miasta Kalisza.
Poza wspomnianą działalnością organizacyjną w Służbie Zdrowia, dr Jerzy został wybrany
Radnym Rady Miejskiej w Kaliszu i pełnił tę funkcję w latach 1991 do 1994 roku.
Od 1964 roku był członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i wielokrotnie
uczestniczył w zebraniach naukowych naszego Towarzystwa, często biorąc czynny udział w
dyskusjach naukowych.
Dr Jerzy był szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem. Jego wybranką była Teresa Holska, z
zawodu mgr ogrodnictwa. Z ich związku urodziło się dwóch synów Paweł – chirurg
specjalizujący się w chirurgii ręki i Piotr - mgr inżynier, absolwent Politechniki
Wrocławskiej.
Drogi doktorze Jerzy !
Żegnam cię w imieniu Delegatury Kaliskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, w imieniu
Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, a przede wszystkim w imieniu społeczności lekarskiej
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naszego miasta. Lekarki i lekarze pozostaną Ci wdzięczni za to, że dla wielu z nich
utworzyłeś warsztat do ich pracy zawodowej i umożliwiłeś diagnozowanie przy pomocy
najnowocześniejszych technik medycznych. Twoje dokonania w infrastrukturze i w
organizacji kaliskiego szpitala sprawiły, że wielu mieszkańcom Kalisza i okolic umożliwiłeś
powrót do zdrowia i uratowanie życia. Na trwale zapisałeś się w historii medycyny naszego
miasta.
Wierzymy, że za całe dobro jakie otrzymali od Ciebie mieszkańcy naszego miasta i za miłość
jaką otaczałeś swoją rodzinę, dobry 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
czerwca 2021 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu (ul. Asnyka)
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