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Dr. med.
Halina Alina Borkacka
ur. 1922 w Lipnie
zra. 2003 w Jasle

Z naszego grona lekarzy-seniorow po drugiej i
ciejikiej chorobie odeszla do Pana 22 marca 2003
roku Halina Alina Borkacka - dr med. specjalista
pediatra.

W 1929 roku rodzina Kochlerow przenosi si?
do Krzemienca, gdzie ojciec podejmuje pracq
w slynnym Liceum Krzemienieckim jako profesor
gimnazjalny, inspektor, wizytator, wreszcie kurator
liceum. W Krzemiencu Alina uczqszcza do szkoty
podstawowej, liceum i tarn zdaje mature^ uzyskuj^c
wszechstronne wyksztalcenie, przede wszystkim
znajomosc j^zykow obcych, biologii, historii, lite-
ratury. W latach 1940-1943 w czasie okupacji so-
wieckiej i niemieckiej pracuje w miejscowym szpi-
talu. Na zaproszenie krewnych, po otrzymaniu zgo-
dy wladz okupacyjnych, wyjezdza wraz z rodzica-
mi do Warszawy, Jej jedyny brat Zbigniew ginie na
froncie 8 wrzesnia 1939 roku.

W latach 1943-44 podejmuje studia medyczne
(na tajnych kompletach) w Warszawie. Po zalicze-
niu pierwszego roku medycyny wstqpuje do Armii
Krajowej (pseudonim ,,Jaga") do putku ,,Baszta", z
ktorym w charakterze sanitariuszki bierze udzial w
Powstaniu, przez caty jego okres 63 dni. Byla to
dziewczyna pehia szlachetnosci, poswie_cenia, wspa-
niaty czlowiek, cieply, emanuja.cy dobroci% o rzad-
ko dzis spotykanej kulturze osobistej. Po latach
otrzymuje Krzyz Armii Krajowej (nadany w Lon-
dynie) i Krzyz Powstahczy.

Po Powstaniu udaje sie. do Krakowa, by dalej
kontynuowac studia medyczne (1945-50). W Gru-
dzia_dzu, gdzie mieszkali jej rodzice, 31 sierpnia 1946
roku odbyl si? slub Haliny Kochler - studentki Wy-
dzialu Lekarskiego UJ ze Stanislawem Borkackim
studentem Wydzialu Prawa UJ (przysztym profeso-
rem). Dyplom Wydziahi Lekarskiego UJ uzyskuje
w 1950 roku. Podczas ostatniego roku studiow po-
dejmuje prac? laborantki w Klinice Pediatrycznej w
Krakowie, ktorej kierownikiem jest prof. Wladyslaw
Bujak. Tarn robi I i II stopieh specjalizacji z pedia-
trii oraz uzyskuje stopien naukowy doktora nauk

medycznych; jej promotorem jest prof. W. Bujak.
Rownoczesnie zostaje konsultantem pediatrycznym w
Klinice Laryngologicznej u prof. J. Miodonskiego.

W 1956 roku przechodzi do lecznictwa otwar-
tego - do Przychodni Rejonowej przy Al. Krasin-
skiego 28, gdzie pracuje przeszlo 30 lat - az do przej-
scia na emeryture_.

Jako pediatra miala wrodzony talent i umiejet-
nosc postejrowania z dziecmi, nawet z maluchami
(sama byla matka^ trqjki dzieci: Jadwigi, Wiestawa,
Wojciecha). W miar? mozliwosci unikala zabiegow
zwia_zanych z bolem, a jesli istniala taka koniecz-
nosc dobrym slowem, usmiechem, glaskaniem, przy-
tulaniem, koita cierpienia malcow. Dzieci i mlodziez
lubily Paniq, Doktor tak, ze rodzice wszelkimi spo-
sobami starali sie. o wpis w rejestracji do pani dr
Borkackiej. Bardzo szybko zdobyla zaufanie i sza-
cunek rodzicow. Byla lubiana i ceniona za swoja,bez-
posredniosc przez swoich kolegow, kolezanki i le-
karzy. Pani Doktor poswi^cila swe zawodowe zy-
cie, wiedz^ i umieje_tnosci mlodziezy, widza_c w tej
pracy gl^boki sens i rozumiej^c eel swego dla niej
oddania.

W pracy zawodowej byla rzetelnym i pelnym
poswitjcenia lekarzem, wyrozumialym nauczycie-
lem, niezawodn^kolezankaj a w kohcu prawdziwym
przyjacielem.

Osiqgnqla w zyciu wiele: wspaniafy zawod, mi-
lose i przywia_zanie rodziny, wdzie.czn^ pamie^c licz-
nych dzieci i ich matek, przyjazn wszystkich kole-
zanek i kolegow oraz jak najlepsz^opini^ ludzi, kto-
rzy ja, poznali.

W dniu 15 sierpnia 2000 roku w swoim letnim
domu w Trzemesni dostala udaru mozgu. Kilkumie-
si^czny pobyt w Krakowskiej Klinice Neurologicz-
nej przywraca jej swiadomosc. Wraca do domu,
przykuta do lozka. Ostatni rok zycia spqdza w wiej-
skim domu corki w Siepietnicy. 27 miesie.cy ciejz-
kiej obloznej choroby przyjmuje bez jednego slowa
skargi. Przychodzi kolejne zapalenie i obrzejt pluc.
Umiera w Szpitalu w Jasle 22 marca 2003 roku.

Przy piejoiej pogodzie dnia 29 marca 2003 roku
niezliczona liczba ludzi: rodzina, kolezanki koledzy,
przyjaciele, wspolpracownicy, ludzie mtodzi i sta-
rzy - otoczyli cmentarna^ kaplice^, by zmarlej Pani
Doktor podziejcowac i towarzyszyc Jej w ostatniej
ziemskiej drodze.

Msze_ sw. zalobna_ w kaplicy cmentarnej na Sal-
watorze sprawowat ksi^dz infulat Jerzy Bryla, kto-

ry nad grobem powiedzial:
czlowiek, tyle ludzi przyszh
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Dr. med.
Janusz Huczyhski
ur. 1909 w Radymnie
zm. 2003 w Krakowie
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ry nad grobem powiedzial: ,,To musial bye dobry
czlowiek, tyle ludzi przyszlo ja_ pozegnac."

Wzruszajacy list pozegnalny, odczytany przez
syna Wiestawa niejednemu wycisnal Izy z oczu:
,,Bylas dla nas najukochansza. matkaj babuniaj naj-
wierniejsza^zon% przyjacielem..." - ,,Tyle lat w tro-
sce o wszystkich, w usmiechu i milosci" - „ oby
nasza Mama zawsze byta dla nas wszystkich wzo-
rem i przykladem, jak zyc i post^powac godnie..." -
,,Powierzamy Bogu nasza^ MamQ."

Dr med. Kazimierz Bid

Dr. med.
Janusz Huczynski
ur. 1909 w Radymnie
zm. 2003 w Krakowie

W piatek, 4 kwietnia na Cmentarzu Rakowic-
kim pozegnalismy Doktora Janusza Huczynskiego,
ktory po dhigim (93 lata) i pi^knym zyciu zostal
powoiany do Pana.

Urodzil siq w Radymnie, w rodzinie s^dziow-
skiej. Tarn tez sp^dzil dziecinstwo i ukonczyl szko-
lq podstawowq, Nauke_ w szkole sredniej, w III Gim-
nazjum im. Krola Jana III Sobieskiego w Krakowie,
fmalizuje matura^ w 1927 w roku. Nastejme 21 lat
zycia wiaze z Krakowem: tu studiuje w Wydziale
Lekarskim UJ i uzyskuje dyplom lekarza w lipcu
1934 roku. Po studiach odbywa 1-roczna. shizbe.
wojskowa_ w CWS-an w Warszawie, uzyskuja^c sto-
pien podchora,zego. Prac^ lekarskq rozpoczyna sta-
zem w Szpitalu sw. Lazarza w Krakowie, pogle_bia-
jqc wiedzQ w zakresie radiodiagnostyki, neurologii,
chirurgii i chorob zakaznych.

W 1936 roku wia_ze si^ z Klinika, Chorob We-
wn^trznych, kierowan^ przez znakomitego interni-
ste^ i hematologa prof. T. Tempkq. W wymienionej
Klinice uzyskuje wyksztalcenie i specjalizacje^ w
zakresie szeroko poje.tej interny, jak rowniez dokto-
ryzuje sie, (1946) na podstawie rozprawy na temat
leczenia penicylina, zakazeh ukladu oddechowego
oraz bakteryjnego zapalenia wsierdzia. Wybuch II
wojny swiatowej zastaje Doktora na stanowisku le-
karza batalionu w 16 PP-6 DP (gen. Mond) walcza.-
cej pod Pszczyna,, w skladzie Armii ,,Krakow".

4 wrzesnia 1939 roku jego pulk zostaje rozbity, a
Doktor trafia do Oflagu w Itzehoe koto Hamburga,
gdzie sp^dza 8 miesiecy. Powraca do Krakowa, aby
podja.c prace^ w szpitalu sw. Lazarza, jednakze wkrot-
ce zostaje zwolniony przez niemiecki zarzad szpita-
la. Podejmuje prace^ lekarza Ubezpieczalni Spolecz-
nej i przez 6 lat udziela wysoko kwalifikowanej po-
mocy ludnosci w dzielnicy Wola Justowska. Po po-
wrocie w 1945 r., prof. Tempki do Kliniki Chorob
Wewnejrznych, Doktor Huczynski obejmuje u nie-
go stanowisko st. asystenta. Rownolegle podejmuje
prace. specjalisty w Stacji Chorob Serca, kierowa-
nej przez dr Stanowskiego.

Rok 1948 przynosi Doktorowi Huczynskiemu
nowe zadania. Z rekomendacji prof. Tempki, obej-
muje stanowisko dyrektora sanatorium ,,Lwigrod"
w Krynicy, ktorym kieruje -11 lat. Organizuje w tym
czasie dobrze wyszkolon^kadre^ lekarskaj nader wy-
dajnie pracuje nad stworzeniem naukowych postaw
medycyny uzdrowiskowej. Sam i wspolnie ze wspol-
pracownikami publikuje w fachowej prasie lekar-
skiej kilkadziesi^t oryginalnych prac, glownie w
zakresie balneologicznego leczenia chorob przewo-
du pokarmowego, nadcisnienia t^tniczego, chorob
metabolicznych, niedokrwistosci. Uzyskuje druga.
specjalizacje^ w zakresie balneoklimatologii. Pisze
rozdzialy do podr^cznikow balneologii, wyglasza
referaty na ogolnopolskich zjazdach balneologicz-
nych, kieruje specjalizacja, wielu lekarzy balnelogow.

W krakowskim oddziale PAN zostaje wybrany
na przewodniczacego Sekcji Balneologicznej (1958-
71), zostaje tez czkmkiem Zarza^du Glownego Pol-
skiego Tow. Balneologicznego oraz ISMH - Mie.-
dzynarodowego Tow. Medycznej Hydrologii i Kli-
matologii. W latach 1954-1987 kieruje Gastrolo-
gicznym Osrodkiem Naukowo- Badawczym w sa-
natorium ,,Nowy Dom Zdrojowy" w Krynicy, pra-
cuj^cym pod patronatem naukowym prof. Tempki i
jego Kliniki. Osrodek ten opracowat i publikowal
szereg istotnych zagadnien leczenia uzdrowiskowe-
go, byl mi ej seem ksztalcenia lekarzy, wymiany my-
sli i stazystow z klinika, profesora Tempki, a takze
stwarzal bezposredni dostqp miejscowym pacjentom
do wysokospecjalistycznych konsultacji, badan oraz
leczenia w klinice profesora.

W latach 1959-79 Doktor podjaj nowe zadanie,
obejmuja.c stanowisko ordynatora 55-16zkowego od-
dzialu Chorob Wewnejrznych Szpitala Miejskiego
w Krynicy. Uczynil zeri oddzial nowoczesny, dobrze
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