
Zmarł twórca tarnowskiej kardiologii 

 

 
15 lipca 2010 r. zmarł po długiej chorobie dr n. med. Stefan Słowiński. Internista, 

kardiolog. W 1980 r. zorganizował od podstaw oddział kardiologiczny wraz z ośrodkiem 

intensywnej terapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, dziś Szpitalu Specjalistycznym 

im. E. Szczeklika. Jako znakomity fachowiec i organizator wkrótce doprowadził oddział do 

poziomu klinicznego. Pod jego kierunkiem 97 lekarzy uzyskało I i II stopień specjalizacji 

zawodowej. Spośród nich 10 uzyskało podspecjalizację z kardiologii. To dzięki niemu i pod 

jego kierownictwem doszło 16 października 1986 r. do pierwszego wszczepienia w Tarnowie 

rozrusznika serca. Kilka lat zabiegał o utworzenie ośrodka hemodynamiki w „starym” 

Szpitalu; ośrodek został uruchomiony w 2000 roku   

Nie był rodowitym tarnowianinem, urodził się w 1937 r. w Będzinie na Śląsku. Po 

studiach medycznych na krakowskiej AM, osiadł w 1962 r. w Tarnowie. Przez ponad pół 

wieku związany z Tarnowem, pokochał to miasto. Znakomity gawędziarz, wielki erudyta, 

tryskał humorem, aczkolwiek na pierwszy rzut oka wydawał się despotą. Jeszcze miesiąc 

temu, bardzo chory i cierpiący, redagował swój biogram do mającej się ukazać na jesieni 

monografii „starego” Szpitala w Tarnowie, często dzwonił do mnie w tej sprawie.  

Energiczny działacz społeczny, zawodowy. W 1977 r. reaktywował Oddział 

Tarnowski Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, którego był wieloletnim prezesem, a do 

ostatnich chwil wiceprezesem. Organizator wielu konferencji i sympozjów naukowych w 

Tarnowie, na których gościli czołowi luminarze polskiej medycyny. Sam prowadził 

działalność naukową i badawczą. Pamiętam wiele wieczorów z Nim spędzonych nad 

redagowaniem jego fachowych artykułów zamieszczanych czy to „Biuletynie Lekarskim” 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie, czy w fachowych pismach krajowych lub  

zagranicznych. 

Posiadał I i II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, podspecjalizację 
z kardiologii i gerontologii, I stopień specjalizacji w zakresie medycyny społecznej oraz II 

stopień specjalizacji w zakresie organizacji ochrony zdrowia. W 1973 r. uzyskał tytuł doktora 

nauk medycznych na podstawie pracy pt. Analiza niektórych aspektów w zawale serca w 

materiale szpitali miasta i powiatu tarnowskiego w l. 1960-1969. Ukończył szereg kursów i 

szkoleń. Członek Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Zdrowia woj. Małopolskiego. Od 1978 r. 

był Wojewódzkim Specjalistą w dziedzinie kardiologii. W 1982 r. powołany na stanowisko 

przewodniczącego Zespołu Specjalistów Wojewódzkich. 

Odznaczony był wieloma najwyższymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. 

Jako jeden z pierwszych tarnowskich lekarzy udekorowany został bardzo prestiżowym 

Medalem Gloria Medicinae. W 2006 r. przeszedł na emeryturę. Tarnowska służba zdrowia, 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika, polska kardiologia, stracili wybitnego lekarza, 

miasto zaś wielkiego społecznika i admiratora jego historii. Pogrzeb dr. Stefana Słowińskiego 

odbędzie się w sobotę 17 lipca o godz. 18. na cmentarzu parafialnym w Rzędzinie. 
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