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Wspomnienie pośmiertne o doktorze Zbigniewie Pszczole 
 

 
W dniu 14 maja 2021 roku odszedł od nas dr Zbigniew Pszczoła, oddany i zasłuŜony lekarz  

specjalista laryngolog i specjalista medycyny społecznej, wieloletni organizator i kierownik 

placówek SłuŜby Zdrowia. 

Dr Zbigniew urodził się 23 stycznia 1935 roku w Kaliszu. Rodzicami byli Kazimierz Pszczoła 

i Marianna Pszczoła z domu Sadowska. Do szkoły podstawowej i średniej uczęszczał w 

rodzinnym mieście. Ukończył Liceum im. Adama Asnyka, w którym w 1953 roku uzyskał  

świadectwo dojrzałości. Po zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczął studia na Wydziale 

Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Dyplom Lekarza uzyskał w listopadzie 1960 

roku. Po studiach powrócił do Kalisza i po odbyciu obowiązkowego staŜu podyplomowego 

przez kolejne 2 lata pracował w Poradni Ogólnej w Przychodni Obwodowej w Kaliszu. 

PoniewaŜ na swoją specjalność zawodową wybrał laryngologię, od 1963 roku rozpoczął 

szkolenie w tej specjalności na tutejszym oddziale laryngologicznym którym kierował 

wówczas dr Karol Konopacki. Pierwszy stopień specjalizacji w laryngologii zdobył we 

wrześniu 1966 roku, II stopień, w maju 1978 roku. Na oddziale laryngologicznym pracował 

przez 20 lat, słuŜąc swoją wiedzą i umiejętnościami laryngologicznymi mieszkańcom naszego 

miasta i okolic. Jednocześnie udzielał się jako organizator SłuŜby Zdrowia. W latach 1961 – 

1966 był zastępcą Kierownika ds. lecznictwa Przychodni Obwodowej w Kaliszu. Przez 

kolejnych 9 lat (1966 – 1975) pracował w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu 

pełniąc funkcję zastępcy Kierownika Wydziału Zdrowia. W następnych 5. latach bardziej 

angaŜował się w pracy zawodowej i nie pełnił dodatkowych funkcji w administracji SłuŜby 

Zdrowia. W tym okresie uzyskał II stopień specjalizacji w laryngologii. Do słuŜby 

administracyjnej powrócił w 1980 roku i objął stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kaliszu. Dr Zbigniew z zaangaŜowaniem i pełną odpowiedzialnością pełnił tą 

kierowniczą funkcję, a poniewaŜ był osobą obdarzoną Ŝyczliwym i pogodnym charakterem, z 

powodzeniem doprowadzał do kompromisowego rozwiązywania występujących niekiedy 

napięć czy konfliktów. Na stanowisku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej pracował  przez 

11 lat, tj do 1991 roku, w którym to roku przeszedł na emeryturę. Pracy zawodowej jednak 
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nie zakończył. Czynnym zawodowo pozostawał przez prawie 60 lat. Pracował w Poradni 

Laryngologicznej w placówce Medix. Trwało to do 2017 roku.   

Dr Zbigniew nie tylko kierował jednostkami słuŜby zdrowia, ale równieŜ tworzył nowe 

potrzebne placówki SłuŜby Zdrowia. Miedzy innym zorganizował poradnie laryngologiczne 

dla pracowników zakładów pracy WSK i Runotex oraz Wojewódzką Poradnię 

Laryngologiczną. Przez tak wiele lat pracy, za swoją szeroką wiedzę fachową i umiejętności 

praktyczne  zaskarbił sobie ogromne uznanie i szacunek wśród pacjentów i ich rodzin. Wśród 

lekarzy uznawany był jednego z najlepszych laryngologów pracujących w naszym mieście, 

Uznaniem cieszył się równieŜ wśród przełoŜonych, czego dowodem były przyznane nagrody i 

wyróŜnienia: ,,Złoty KrzyŜ Zasługi” - 1984 r., ,,Odznaczenie za Zasługi Województwa 

Kaliskiego” - 1987 r., medal ,,Za Wzorową Pracę w SłuŜbie Zdrowia” - 1982 r., odznaczenie 

PTP - ,,ZasłuŜonemu Polskie Towarzystwo Lekarskie” - 1977 r. 

Dr Zbigniew naleŜał takŜe do Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i był jego aktywnym 

działaczem. Przez 5 kadencji był członkiem Zarządu, w tym przez 3 kadencje pełnił funkcje 

sekretarza Zarządu. Udzielał się równieŜ naukowo wygłaszając referaty na zebraniach 

naukowych naszego Towarzystwa. Ponadto w 1979 roku w ,,Otolaryngologii Polskiej” 

ukazało się drukiem jego doniesienie naukowe przygotowane wspólnie drem Karolem 

Konopackim - ,,Tonsylektomia ,,na gorąco” na podstawie materiału Oddziału 

Laryngologicznego w Kaliszu”. 

Udzielał się takŜe w Kaliskim Towarzystwie Muzycznym, gdzie był członkiem Prezydium 

Zarządu. 

W Ŝyciu osobistym  dr Zbigniew  był szczęśliwym małŜonkiem, ojcem, dziadkiem i 

pradziadkiem.  W 1958 roku poślubił ElŜbietę Smoligę, z zawodu pielęgniarkę. Z ich związku 

urodziło się troje dzieci: córka Małgorzata - mgr psychologii, syn Janusz - technik 

samochodowy i najmłodsza córka Agnieszka - mgr farmacji. Za długoletnie poŜycie 

małŜeńskie Państwo Pszczoła zostali wyróŜnieni rocznicowym medalem.  

Drogi doktorze Zbigniewie, Ŝegnam cię w imieniu Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby 

Lekarskiej, w imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, a przede wszystkim w imieniu 

Twoich KoleŜanek i Kolegów lekarzy. Pozostaniesz w ich pamięci jako wybitny fachowiec i 

uczynny i Ŝyczliwy kolega. Wśród mieszkańców Kalisza i okolic pozostanie wielka 

wdzięczność dla Ciebie za Twój wieloletni trud i zaangaŜowanie w niesieniu pomocy 

potrzebującym pacjentom. Swoją działalnością zawodową na trwale zapisałeś się w historii 

kaliskiej medycyny, miasto Kalisz pozostanie Ci wdzięczne za dokonania organizacyjne w 

SłuŜbie Zdrowia. 
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Wierzymy, Ŝe za Twoją wieloletnią pomoc potrzebującym pacjentom, za dokonania,  które 

pozostawiłeś społeczeństwu naszego miasta 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. Ŝałobnej w 

dniu 22 maja 2021 w Kościele św. Mikołaja w Kaliszu 


