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Doktor medycyny Jerzy Włodzimierz Góralczyk (1934–2012)
— wspomnienie pośmiertne
Jerzy Włodzimierz Góralczyk urodził
się 10 lutego 1934 roku w Krakowie. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej w Krakowie w latach 1951–
–1957, uzyskując, po rocznym stażu w Szpitalu Miejskim w Cieszynie w 1957 roku,
dyplom lekarza. W latach 1957–1959 pracował w Szpitalu Powiatowym w Żaganiu
na oddziale ginekologiczno-położniczym.
W roku 1960 przeniósł się do Zakopanego i rozpoczął pracę w kierowanej
przez prof. dr. med. Wita Macieja Rzepeckiego Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Studium
Doskonalenia i Kształcenia Lekarzy w Warszawie.
W 1964 roku uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej, a w 1967 — II stopnia z torakochirurgii.
W 1968 roku obronił rozprawę doktorską pt.: „Powstanie nadciśnienia w krążeniu płucnym psów pod
wpływem leków podnoszących ciśnienie krwi i pod
wpływem dożylnego wlewania płynów”. W 1977 roku
przeniósł się do Tarnowa. Pracował na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala im. E. Szczeklika, organizując
jednocześnie Wojewódzką Przychodnię Onkologiczną.
Uzyskał specjalizację z chirurgii onkologicznej i został
zatrudniony na stanowisku adiunkta Kliniki Chirurgicznej Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, gdzie
pełnił funkcję Kierownika Grupy Problemowej ds.
Zwalczania Raka Płuc. W listopadzie 1980 roku został
powołany na stanowisko p.o. kierownika II Kliniki
Torakochirurgii AM w Krakowie zorganizowanej na
bazie uprzedniej Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej
prof. Wita Rzepeckiego, przeorganizowanej następnie
w Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc,
a ostatecznie w Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. Olgierda Sokołowskiego
w Zakopanem, w którym dr Góralczyk był ordynatorem

oddziału chirurgicznego do momentu
przejścia na emeryturę, pełniąc jednocześnie przez kilka lat funkcję specjalisty
wojewódzkiego w dziedzinie onkologii.
Był autorem i współautorem 89
prac naukowych opublikowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym;
autorem rozdziałów w podręcznikach:
W. Rzepecki, J. Langer (red.). „Ropne
choroby klatki piersiowej i ich chirurgiczne leczenie” (PZWL, Warszawa 1972)
i w „Chirurgii układu oddechowego” pod
tą samą redakcją (2 wydania, PZWL Warszawa 1975
i 1979). Od 1960 roku wykładał i prowadził ćwiczenia
w ramach podyplomowych kursów dla lekarzy organizowanych w ośrodku zakopiańskim przez Centrum
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W czasie
działalności dydaktycznej Jerzego Góralczyka przeszkolono ponad 1500 lekarzy różnych specjalności
z całego kraju. Wielu z nich uważa się za jego uczniów.
Był wyważonym, spokojnym i doskonale wykształconym torakochirurgiem z „zakopiańskiej szkoły
torakochirurgicznej profesora Wita Rzepeckiego”,
rzetelnym, ale skromnym naukowcem, świetnym
dydaktykiem, cierpliwym, przyjaznym i życzliwym
każdemu choremu i współpracownikom. Był ponadto
zapalonym narciarzem, turystą rowerowym i pieszym,
głównie w ulubionych Tatrach. Legitymował się
szeroką wiedzą na temat historii II wojny światowej,
lubił także grać w szachy i w brydża. Posiadał uprawnienia sternika jachtowego i sternika motorowego.
Odznaczony został między innymi Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.).
Zmarł 20 stycznia 2012 roku. Został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Zakopanem
w grobie rodzinnym matki, Katarzyny.
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