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Śp. Andrzej Węgrzyn
Wspomnienie pośmiertne o śp. drze Andrzeju Węgrzynie
dr Andrzej Węgrzyn - lekarz chorób płuc
10 I 1924 - 26 I 2014
zmarł w Warszawie
msza św. w intencji dra Andrzeja Węgrzyna i jego żony Małgorzaty zostanie odprawiona
21 III 2014 r. o godz. 7.15 w kościele pw. Opatrzności Bożej przy ul. Polnej w Kaliszu
Urodził się 10 I 1924 w Gliniku Mariampolskim (woj. małopolskie), ojciec Henryk inżynier, matka
Olga de domo Kostecka. Podczas II wojny światowej pracował w lesie jako drwal, w fabryce przetworów
rybnych w tarnowskim getcie, jako strażak w Warszawie (przez 2 tygodnie w getcie w czasie powstania
żydowskiego), potem było Jasło i wreszcie Gorlice, stale jako strażak. Maturę zdał w tajnym Liceum
Ogólnokształcącym w Tarnowie w 1944 r.
W 1945 r. został przyjęty na Wydział Lekarski AM we Wrocławiu. Zapadł na gruźlicę płuc, przerwał
studia na 3 lata. Dyplom lekarski 3 X 1955 r. W 1958 Io specjalizacji w chorobach płuc i gruźlicy, a 10
lat później – IIo.
Pracował w sanatoriach przeciwgruźliczych Gostynin-Kruk (1955-1958) i Maków Podhalański
(1958-1960). W 1960 r. objął kierownictwo Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w Ropczycach. W 1967 r.
przeniósł się do Kalisza na podobne stanowiska, pracował tu do emerytury, do XII 1988 r. Jako emeryt
jeszcze przez dalsze 3 lata pracował w Kaliszu i dodatkowo w Jarocinie.
Był bardzo zaangażowany politycznie w latach 1980-1983. Członek Zarządu Okręgu Solidarności w
Kaliszu, delegat na Zjazd w Gdańsku. W stanie wojennym autor wielu artykułów w prasie podziemnej.
W 1982 r. skazany przez Sąd Rejonowy w Kaliszu na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata i 10 tys. zł
grzywny. W 1983 r., w wyniku gróźb ze strony UB, że jeśli nie zaprzestanie działalności związkowej to
milicja zajmie się jego chorą żoną – wycofał się całkowicie z polityki.
Po śmierci żony Małgorzaty w 2003 r. przeniósł się do Izabelina pod Warszawą. Zmarł 26 I 2014 r.,
dwa tygodnie po ukończeniu 90 lat.
Śp. Andrzej był lekarzem z powołania, człowiekiem światłym, zapalonym filatelistą, numizmatykiem i
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esperantystą. Miał dwoje dzieci: córka Sława Anna – lingwistka i syn Marek. Był członkiem Kaliskiego
Towarzystwa Lekarskiego w latach 1967-2003. W 1975 r. otrzymał odznakę „Zasłużony dla Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego”.
Requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua luceat ei.
dr med. Zbigniew Kledecki
Honorowy Prezes KTL
Cześć Jego pamięci!

