ZBIGNIEW JĘDRZEJEWSKI (1944-1992)
Spotkaliśmy się tylko raz w życiu. Dziwny traf, pod koniec czerwca 1990 roku.
Kończyłem pierwszy rok studiów a On półroczny okres przewodniczenia Okręgowej Izbie
Lekarskiej w Płocku. Był początek wakacji. Kolonia zuchów ZHP szła właśnie na kolejne
zajęcia, zdobywaliśmy sprawność olimpijską. Niedziela. Wielu rodziców przyjechało w
odwiedziny. Wśród nich Zbigniew Jędrzejewski, do którego podbiegła córka Asia- moja
kolonijna podopieczna. Krótka wymiana zdań: o warunkach, pogodzie, zachowaniu dzieci,
zabawach i planach. Rutyna...
Urodził się 1 września 1944 roku w Kleniewie k/Płocka. Małachowiak 1958-62.
Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Staż podyplomowy odbywa w
Szpitalu Ziemi Kujawskiej we Włocławku. Specjalista chorób wewnętrznych (1973, 1978). Po
powrocie do Płocka zostaje asystentem w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Zawodowych na
Białej. Od 1976 roku podejmuje pracę w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego. W 1981 zostaje kardiologiem. Wraz z kolegami publikuje kilka prac naukowych
m.in. w Polskim Tygodniku Lekarskim i Archiwum Medycyny Płockiej. W 1980 roku zostaje
ordynatorem I Oddziału Wewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Pile. Z powodów
rodzinnych powraca do Płocka. W latach 1983-85 pracuje w Libii. Od 1986 roku ciężko
choruje. W okresach remisji aktywnie pracuje zawodowo i społecznie. Angażuje się w
tworzenie struktur odradzającego się samorządu lekarskiego. W 1989 roku zostaje
delegatem na I Krajowy Zjazd Lekarzy w Warszawie i doprowadza do powołania Okręgowej
Izby Lekarskiej w Płocku, której przewodniczy od 6 stycznia do 9 czerwca 1990 roku.
Umiera 9 lutego 1992.
Pod koniec grudnia 2004 roku zaproponowałem ustanowienie medalu OIL z
wizerunkiem Zbigniewa Jędrzejewskiego i jego słowami: Izba lekarska jest wasza i działa w
waszym imieniu. Wraz z Jerzym Mazusiem opracowaliśmy szczegóły, rada lekarska je
zatwierdziła i powstał symboliczny złoty krążek wręczany lekarzom seniorom za ich dorobek
życia: służbę ludzkiemu zdrowiu. Pierwszy egzemplarz odebrała żona Bożenna, która na
Galę 2005 przyszła wraz z Asią- lekarzem dentystą- najmłodszą córką doktora.
Zapewne wielu z państwa pamięta Zbigniewa Jędrzejewskiego- człowieka honoru.
Płocczanie Roku 2006 Andrzej Drzewiecki i Włodzimierz Figatowski są jego uczniami. Trwa
sztafeta pokoleń a pamięć zostaje.

