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Panie Prezesie, Dostojni Goście, Szanowni Państwo,
Przypadł mi w udziale zaszczytny obowiązek wygłoszenia laudacji poświęconej
kolejnemu odznaczonemu, którym decyzją Kapituły Medalu LIL w roku 2011 został Pan dr
Konstanty Radziwiłł.
Dzisiejszy Laureat należy do najbardziej rozpoznawalnych, pozytywnych postaci
naszego świata lekarskiego. Kiedy zastanawiam się nad tego przyczyną, dochodzę do
wniosku, że powszechną sympatię i uznanie zawdzięcza swojej imponującej aktywności
społecznej, obywatelskiej i zawodowej, w której poza budzącymi respekt cnotami etycznymi
i walorami intelektualnymi prezentował zawsze bezcenną wolę działania na rzecz dobra
wspólnego.
W przemówieniu pochwalnym można o laureacie mówić długo i interesująco, ze
względu na rolę, jaką odegrał i nadal odgrywa Pan dr Konstanty Radziwiłł na niwie
samorządowej. Ponieważ wiem, że jego rozliczne pełnione funkcje i dokonania są
Szanownym zgromadzonym doskonale znane, przypomnę tylko ich część w lapidarnym
skrócie. W najbliższym numerze MEDICUSA znajdą Państwo szczegółową prezentację
sylwetki Laureata. Gorąco polecam lekturę.
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Aktywny w Samorządzie Lekarskim od 1993 roku,
Od 1997 roku Sekretarz, od 2001 roku Prezes, a od 2010 roku Wiceprezes NRL
Członek Konwentu Przewodniczących i rozlicznych Komisji NRL.
Od roku 2008 Wiceprezydent, a od 2010 roku Prezydent Stałego Komitetu Lekarzy
Europejskich (CPME)
Były Przewodniczący Komisji Etyki i Kodeksów Zawodowych CPME
Były Członek Komitetu Łącznikowego Europejskiego Forum Organizacji
Medycznych i Światowej Organizacji Zdrowia (EFMA/WHO)
Aktywny działacz NZS w latach 80-tych
Były Członek Rady Programowej TVNMed
Były Członek Rady Nadzorczej SKOKu Izb Lekarskich a następnie TU Inter
POLSKA
Były asystent Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej WUM
Obecnie właściciel, kierownik i praktykujący lekarz medycyny, specjalista medycyny
ogólnej i rodzinnej

Głosząc dziś Jego laudację korzystam z przywileju autora, by wybiórczo skupić się na
dwóch, wedle mnie ważnych aspektach życiorysu.
Posłużę się dwoma, należącymi do kategorii złotych myśli, tezami.
Lubię cytować pierwszą z nich. Wygłosił ją Herbert Hawkes z wykształcenia
matematyk, sprawujący przez 25 lat funkcję dziekana Columbia University, zwany The dean
of American college deans:
„Połowa zmartwień tego świata wywołana jest przez ludzi, którzy próbują
podejmować działania, zanim zdobędą wystarczającą wiedzę, by móc działania te
podejmować.”

Proszę, poszukajcie Państwo wokół siebie przykładów prawdziwości tego twierdzenia.
Domniemywam, że znajdziecie je bez trudu. Obserwując działalność publiczną i zawodową
Pana dr Konstantego Radziwiłła z ogromną przyjemnością zwróciłem uwagę na wyjątkowo
poważne i odpowiedzialne podejście do podejmowanych, rozlicznych przecież działań.
Zawsze był przygotowany. W nawale obowiązków potrafił znaleźć sposób na absorbowanie
rozległej, przydatnej wiedzy i korzystał z niej umiejętnie. Byłem dumny ze swego Prezesa,
brylującego w każdym gronie, elokwentnego, przekonującego i co najważniejsze zawsze
kompetentnego.
Dziękuję mu za to, choć współczuję następcom, bo poprzeczka została ustawiona
bardzo wysoko.
Szanowni Państwo,
Przygotowując niniejszą laudację miałem przyjemność rozmawiać z Małżonką
Laureata. W rozczulająco ciepły sposób mówiła o nieznanej nam twarzy naszego Posągowego
Prezesa. O godzeniu wody z ogniem, czyli absorbującej, publicznej aktywności z życiem
rodzinnym, o Jego udziale w budowaniu atmosfery miłości w domu, o stosunku do dzieci, o
prywatnej, osobistej satysfakcji z leczenia ludzi, o umiejętności cieszenia się z rzeczy
pięknych.
Niedawno natknąłem się na złotą myśl Cycerona:
„Drodzy są rodzice, dzieci, krewni, domownicy, ale miłość wszystkiego zawarła w
sobie Ojczyzna”.
Zupełnie, jak gdyby Cycero znał naszego dzisiejszego Laureata.
Szanowni Państwo,
Medalem LIL opowiadamy się za światem wartości, który reprezentują odznaczeni.
Na tle ogólnie znanych dokonań, pełnionych funkcji i rozległych zainteresowań Pan dr
Konstanty Radziwiłł jawi się osobowością reprezentującą wartości godne uhonorowania
Medalem LIL, ku jego satysfakcji i pożytkowi środowiska lekarskiego.
Panie Prezesie, jesteśmy zaszczyceni, przyjmując Pana w poczet Kapituły.

Kanclerz Kapituły
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