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Opowiem Ci
Waldemar Andrzej Hładki 
Unia Polskich Pisarzy Lekarzy Kraków 2010, s. 66, ISBN 978-83-60900-1.3-0 

Interesującym zjawiskiem u lekarzy jest równoczesne występowanie medycznych i ar-
tystycznych zainteresowań, zamiłowań i osiągnięć. Dotyczy to szczególnie literatury. Autora 
i mnie łączy działalność lekarska i literacka, niemniej różnią nas w medycynie – jego chirurgia, 
a moja interna, zaś w literaturze – jego poezja, a u mnie proza. Obaj działaliśmy i działamy 
w tej samej uczelni – Uniwersytecie Jagiellońskim, w jednym z najstarszych wydziałów 
– Wydziale Lekarskim. Dało mi to sposobność poznania medycznego dorobku Waldemara 
Hładkiego. Absolutorium medycyny uzyskał on w 1982 roku, by podjąć wkrótce pracę 
w III Katedrze Chirurgii Ogólnej ówczesnej Akademii Medycznej w Krakowie. Uzyskał specja-
lizację: z chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz medycyny ratunkowej. 
Doktorat otrzymał w 1993 roku, staże naukowe odbywał w Szwajcarii i Belgii. W 2005 roku 
został doktorem habilitowanym nauk medycznych w UJ. Obecnie pracuje w Klinice Medycyny 
Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych UJ Katedry Chirurgii Ogólnej UJ, jak również jako 
profesor nadzwyczajny i dyrektor Instytutu Ratownictwa Medycznego w Podhalańskiej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Nowym Targu. W kraju i za granicą ogłosił ok. 200 naukowych artykułów 
i doniesień zjazdowych oraz wydał dwa podręczniki medyczne. 

Druga dziedzina aktywności Waldemara Hładkiego jest mi znana ze wspólnego człon-
kowstwa w Polskiej oraz Światowej Unii Pisarzy Lekarzy. Autor wydał tomik „Sprzedawca 
Mandarynek” oraz dalsze wiersze w publikacjach zbiorowych („Pokłosie”, „Słowo po Słowie”, 
almanachy polskiej Unii), jak również w Gazecie Lekarskiej, Biuletynie Lekarskim, czasopiśmie 
„Obrazy” oraz w wersji francuskiej za granicą. Występował w licznych poetyckich wieczorach 
i audycjach radiowych. 

Obecny tomik wierszy obejmuje 50 utworów (26 w części pierwszej pl. Bliżej i 24 \V 
drugiej pl. Dalej). Podobny układ wystąpił już w „Sprzedawcy Mandarynek”. Wszystkie wiersze 
są zwarte, zwięzłe i zrozumiale dla czytelnika, a zawierają poetyckie wypowiedzi w od sześciu 
do dwudziestu kilku wersach. Bogata jest tematyka utworów odzwierciedlających refleksje 
o sprawach egzystencjalnych, o życiu, przyrodzie, o międzyludzkich kontaktach i wydarzeniach, 
jak Boże Narodzenie czy śmierć Jana Pawła II. Niektóre stykają się z medycyną, przykładem 
wiersz o ulicy Kopernika w Krakowie. Druga część zbioru przynosi głównie poezję związaną 
z podróżami, należy tu szczególnie wyróżnić grupy utworów odnoszących się do pobytów 
w Chinach, Peru i USA. Wysoki poziom strony edytorskiej. 

Wszystkim zmęczonym ciężarem i prozą życia oraz pracy, zwłaszcza lekarzom należy 
polecić lekturę interesujących poetyckich przemyśleń naszego Kolegi – lekarza i poety. 

prof. Henryk Gaertner – Kraków 



90 91

Biografia i recenzje


