Dostojny Kanclerzu
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Panie – Panowie
28 listopada 1951 roku otrzymała dyplom Lekarza Medycyny i rozpoczęła swoją
lekarską drogę absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie
Barbara Ćwiklińska. Już w czasie studiów była postrzegana przez koleżanki i kolegów jako
osoba prawdziwie zainteresowana medycyną i z pasją zgłębiająca jej tajniki. Pracę
zawodową rozpoczęła w 1952 roku w Pogotowiu Ratunkowym, a w roku 1954 została
asystentem Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Lublinie. Po kilku
latach poprzez stanowisko starszego asystenta i zastępcy ordynatora została ordynatorem
tego oddziału kierując nim przez 15 lat aż do przejścia na emeryturę w 1987 roku. Rozległa
wiedza medyczna, oparta na wysokich wartościach etycznych, spokój, opanowanie, troska
okazywana każdemu choremu zyskały Jej szacunek, zaufanie i sympatię pacjentów i
współpracowników.
Po przejściu na emeryturę zaangażowała się w pracę społeczną w Samorządzie
Lekarskim, zwłaszcza w sprawy dotyczące Seniorów. Zawsze pełna energii, interesujących
pomysłów nigdy nie żałuje czasu dla innych. To z Jej inicjatywy Okręgowa Rada Lekarska
podjęła uchwałę o przyznaniu zapomogi finansowej na poratowanie zdrowia każdemu
lekarzowi, który kończy 90 lat. To Ona wraz z koleżankami każdego roku wysyła kartki z
życzeniami świątecznymi i noworocznymi do kilkuset lekarzy – Seniorów, którzy ze
względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć osobiście w naszych spotkaniach. To Ona
wreszcie na każdym odbywającym się co miesiąc otwartym spotkaniu Seniorów pełni rolę
pani domu, z uśmiechem witając przybyłych i planując przygotowanie kolejnego spotkania.
W środowisku lekarskim cieszy się niezmiennie wielkim szacunkiem i autorytetem, czego
jednym z dowodów jest fakt, że od wielu lat w kolejnych kadencjach jest wybierana do
składu sędziowskiego Sądu Lekarskiego naszej Izby. W 2004 roku na wniosek byłych
współpracowników została odznaczona Laurem Medycznym przyznanym przez Okręgową
Radę Lekarską.
Rodzinne związki z medycyną to zmarły przed wielu laty mąż Jerzy – lekarz
okulista, syn Tomasz – znany w Lublinie i szanowany lekarz okulista, jego córka, a więc
wnuczka Pani Doktor Ćwiklińskiej – Agnieszka – również lekarz i również okulista. Do
rangi symbolu urasta więc fakt, że zaszczyt wygłoszenia tej laudacji został powierzony
lekarzowi, który także jest okulistą.
Fakt ten upoważnia mnie do złożenia wyrazów wielkiego szacunku i najszczerszych
podziękowań za wszelkie dobro, które w czasie swej lekarskiej drogi Pani Doktor czyniła i
czyni nadal. Mam świadomość, że składam je w imieniu tysięcy pacjentów, którym
przywracała zdrowie i życie, w imieniu ich rodzin, a także licznych asystentów i
współpracowników; czynię to także w imieniu setek lekarzy Seniorów, o których troszczy
się od wielu lat z wielkim osobistym zaangażowaniem.
Chylę głowę przed całym jej pracowitym życiem, wszechstronną wiedzą lekarską,
wielką kulturą osobistą; chylę głowę przed osobą prawą i szlachetną pełną dobroci i
życzliwości, a jednocześnie niezmiernie skromną, co dane jest ludziom naprawdę wielkim.
Kapituła Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej jest zaszczycona mogąc przyjąć ją do
swojego grona.
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