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Wiesław Franciszek Jaszczyński (1930-2017) was doctor of medicine, 
specialist in epidemiology, general hygiene, maritime and tropical medicine, 
port doctor, naval physician, pilot, lecturer at the Hygiene Department 
of the Pomeranian Medical University of Szczecin. Due to his many 
accomplishments in the field of public health he was twice appointed as 
the Chief Sanitary Inspector – the Undersecretary of State in the Ministry 
of Health and Welfare, between 1990-1991 and 1993-1997. He was 
appreciated for his comprehensive hygienic and social activities as a long-
standing Vice-President of the Polish Hygienic Society (PTH), and later was 
awarded the title of Honorary President of the Polish Hygienic Society. It 
is important to remember dr Jaszczyński and his numerous achievements, 
as there are very few doctors so passionate about preventive medicine and 
committed primarily to this activity throughout their careers.
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Wiesław Franciszek Jaszczyński (1930-2017) – lekarz medycyny, specjalista 
epidemiologii, higieny ogólnej, medycyny morskiej i  tropikalnej, lekarz 
portowy, lekarz okrętowy, pilot, wykładowca Zakładu Higieny Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – miał wiele osiągnięć na 
polu szeroko rozumianego zdrowia publicznego. To zdecydowało, iż aż 
2-krotnie był Głównym Inspektorem Sanitarnym – Podsekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej w latach 1990-1991 i 1993-
1997. Doceniany za wszechstronną działalność higieniczną i społeczną był 
wieloletnim wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Higienicznego (PTH), 
a następnie uzyskał godność: Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa 
Higienicznego. Należy ocalić od zapomnienia tą sylwetkę, gdyż bardzo 
mało jest lekarzy pasjonatów medycyny profilaktycznej i oddających się 
przede wszystkim tej właśnie działalności podczas całej kariery zawodowej.

Słowa kluczowe: higiena, epidemiologia, medycyna morska i tropikalna, 
lotnictwo, malaria, Główny Inspektor Sanitarny
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„Moje motto życiowe i przesłanie dla młodych kolegów: 
Będąc zawsze sobą, każde niepowodzenie życiowe prze-
kuwajcie na swoją korzyść”

(-) Wiesław Franciszek Jaszczyński

Wprowadzenie

 Bardzo mało jest lekarzy pasjonatów medycyny 
profilaktycznej i oddających się przede wszystkim tej 
właśnie działalności podczas całej kariery zawodowej. 
Dlatego należy ocalić od zapomnienia sylwetki takich 
właśnie lekarzy. Analizując życie i działalność Wiesła-
wa Franciszka Jaszczyńskiego (1930-2017) zwraca 
uwagę, że ten lekarz medycyny, specjalista epidemiolo-
gii, higieny ogólnej, medycyny morskiej i tropikalnej, 
lekarz portowy, lekarz okrętowy, pilot, wykładowca 
Zakładu Higieny Pomorskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Szczecinie był człowiekiem niezwykłym. Jego 

biografia jawi się jakby złożona z życiorysów licznych 
i bardzo różnych osób. Miał tak wiele pasji – aż dziw, 
iż w ciągu jednego życia zdążył je zrealizować. Był 
romantykiem zakochanym w przestworzach, a jedno-
cześnie pragmatykiem realizującym swoją ideę, jaką 
była potrzeba niesienia pomocy ludziom w każdej 
sytuacji, połączona z wielkim ich umiłowaniem.

Przedstawienie sylwetki

 Wiesław Franciszek Jaszczyński urodził się 
w Warszawie w 1930 r., gdzie – jeszcze jako student 
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 
– został w 1954 r. pracownikiem Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej województwa warszaw-
skiego. Po ukończeniu studiów medycznych podjął 
pracę lekarza w Szczecinie (1956 r.), jako Portowy 
Inspektor Sanitarny. Był też lekarzem okrętowym, 
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lami za osiągnięcia i zasługi, zarówno dla lotnictwa 
i szybownictwa, jak i dla Polskiego Towarzystwa Hi-
gienicznego, czy Fundacji Promocji Zdrowia.

Życiorys

 Życiorys Wiesława Franciszka Jaszczyńskiego 
– znajdujący się w dokumentacji PTH – wart jest 
przytoczenia bez skrótów z tej racji, że zawarte jest 
w nim wiele istotnych z punktu widzenia historii 
faktów, zwłaszcza tych dotyczących okresu po II 
Wojnie Światowej, kiedy to – jak pisze Włodzimierz 
Bojarski – polska inteligencja „…była prześladowana 
i niszczona przez władze komunistyczne w kraju i za 
naszą wschodnią granicą. Ci, którzy przetrwali, stracili 
stanowiska, pozycję materialną i możliwości szerszej 
działalności. Także ich dzieci, następne patriotyczne 
młode pokolenie miało utrudniony dostęp do studiów, 
staży zagranicznych, awansu zawodowego oraz do 
szerszej praktyki w służbie społecznej…” [7]. 
 „Urodzony: 04 czerwiec 1930 r. w Warszawie. 
Do szkoły powszechnej nr 114 w Warszawie przy 
ul. Stojanowskiej 12/14 (na Targówku) zacząłem 
uczęszczać w 1937 r. od półrocza od razu do drugiej 
klasy ponieważ po egzaminie kontrolnym stwierdzono, 
że umiałem już dobrze czytać i nie miałbym co robić 
w klasie pierwszej. Po wybuchu wojny w roku 1939/40 
do klasy czwartej uczęszczałem przez jeden rok do 
szkoły powszechnej przy ul. Mieszka I, a następnie 
ponownie przy ul. Stojanowskiej. W 1942 r. zostałem 
wytypowany przez kierownika szkoły do nauki na tzw. 
tajnych kompletach w Gimnazjum im. Władysława 
IV [8]. Lekcje odbywały się w domach prywatnych 
uczniów-uczestników kompletów. W mieszkaniach 
tych odbywały się również zebrania organizacji 
harcerskiej ‘Szare Szeregi’, do której prawie wszyscy 
należeliśmy, a naszym zadaniem było kolportowanie 
i podrzucanie tajnych gazetek i rozlepianie plakatów. 
Na wakacje 1944 r. wyjechałem do mojej babci we wsi 
Zakole pod Mińskiem Mazowieckim, a tereny te już 
pod koniec lipca 1944 r. zostały zajęte przez Armię 
Radziecką. Ojciec został w tym czasie zabrany przez 
Niemców do obozu w Stutthofie, a na mnie, jako 
najstarszym, pozostał obowiązek utrzymania rodzi-
ny (matka i dwóch młodszych braci). Jako 14-letni 
chłopiec prowadziłem wtedy prawie przez rok czasu 
wiejski młyn wodny z obsługą siedmiu maszyn do 
różnej obróbki zboża.
 Po wojnie i po powrocie ojca w maju 1945 r., od 
września zacząłem kontynuować naukę w naszym 
gimnazjum. Od najmłodszych lat interesowałem się 
lotnictwem i zbierałem czasopisma i książki z tej 
tematyki. W 1947 r. ukończyłem kurs samochodowy 
i otrzymałem prawo jazdy, a następnie uczęszczałem 
na kursy teoretyczne spadochronowy i szybowcowy. 
W roku 1948 w ramach organizacji Służba Polsce 

a w kierowanej przez siebie przychodni stoczniowej 
założył i przez wiele lat prowadził Poradnię Chorób 
Jelitowych i Pasożytniczych. Po przeszkoleniu w Lon-
dyńskiej Szkole Higieny i Medycyny Tropikalnej 
(London School of Hygiene & Tropical Medicine), już 
jako lekarz specjalista II stopnia medycyny morskiej 
i tropikalnej, z licencją pilota i uprawnieniami tłuma-
cza, wielokrotnie pracował w bazach agrolotniczych 
na obszarach Egiptu, Iranu i Sudanu [1, 2]. Wśród 
ciekawych epizodów jego ścieżki zawodowej, znajduje 
się także funkcja lekarza ekipy, która przez wiele mie-
sięcy w Egipcie kręciła znany film „W pustyni i w pusz-
czy” 1/. Zatrudniano go także jako naczelnego lekarza 
Międzynarodowego Portu Lotniczego w Trypolisie 
(Libia), by czuwał nad medycznym zabezpieczeniem 
islamskich pielgrzymek do Mekki.
 Po powrocie do Polski, okresowo pozbawiony 
paszportu i książeczki żeglarskiej, na swej drodze 
życiowej spotkał prof. Halinę Pilawską (1924-2017) 
[3], która – kierując Katedrą Medycyny Społecznej 
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie – włą-
czyła go do swego zespołu. Zawsze uśmiechnięty wy-
kładowca Zakładu Higieny, cieszył się uznaniem nie 
tylko studentów, kolegów lekarzy, ale też szerokiego 
grona pracowników inspekcji sanitarnej, z  którymi 
miał stały i życzliwy kontakt. Przez długi okres czasu 
był zrzeszony w Polskim Towarzystwie Higienicznym, 
które za jego zasługi dla współczesnej higieny w Polsce, 
w 2006 r. przyznało mu tytuł Honorowego Prezesa 
PTH. W okresie polskiej transformacji ustrojowej 
był 2-krotnie powoływany na stanowisko Głównego 
Inspektora Sanitarnego Kraju w randze wiceministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej. Z pracy w Ministerstwie 
odszedł na zasłużoną emeryturę [2]. Pan Doktor 
Wiesław Jaszczyński – lekarz i zasłużony inspektor 
sanitarny, pasjonat i doświadczony pilot – z  impo-
nującymi liczbami godzin spędzonymi za sterami 
samolotów agrolotnictwa, jak i w szybownictwie, był 
też Prezesem Aeroklubu, najpierw Szczecińskiego, 
a później Polskiego [4]. W 2002 r. profesjonalne śro-
dowisko lotnicze wybrało go do funkcji wiceprezyden-
ta Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI), która 
nadała mu także godność Honorowego Członka FAI. 
Był autorem bądź współautorem publikacji z zakresu 
historii lotnictwa, np. historii szczecińskich lotnisk 
[5]. Warto tutaj wyróżnić książkę pt. „Lotnictwo na 
Pomorzu Zachodnim – Historia popularna dla wszyst-
kich obejmująca okres od zarania lotnictwa do czasów 
obecnych” [6]. Wielokrotnie go odznaczano (m.in. 
srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski) oraz wyróżniano meda-
1/ Film „W pustyni i w puszczy” (1973). Reżyseria i scenariusz: Włady-

sław Ślesicki. Gatunek: familijny, przygodowy. Pierwsza ekranizacja 
powieści Henryka Sienkiewicza. Jest rok 1885. Trwa powstanie Ma-
hdiego w Sudanie. Staś i Nel zostają porwani. Gdy dzieciom udaje 
się uciec, rozpoczynają pełną przygód drogę do domu.
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wyjechałem na podstawowy, szybowcowy kurs prak-
tyczny do Lisich Kątów koło Grudziądza. W 1949 r. 
po zdaniu matury wyjechałem również w ramach SP 
na dalsze szkolenie szybowcowe do Jeżowa (pod Jelenią 
Górą). Zdawałem sobie jednak już wtedy sprawę, że ze 
względu na przeszłość (Szare Szeregi), moja kariera 
w lotnictwie jest raczej wątpliwa i po zdaniu matury 
w 1949 r. złożyłem podanie na Wydział Lekarski 
Uniwersytetu Warszawskiego. Interesowała mnie 
najbardziej filozofia medycyny, a zamiłowanie do fi-
lozofii zaszczepił we mnie w naszym gimnazjum prof. 
Borowski (jedyny zeszyt, jaki przechowuję do dzisiaj, 
to zeszyt z jego lekcjami, prowadzony był zresztą 
najstaranniej ze wszystkich moich innych). Tak, jak 
się spodziewałem do lotnictwa zweryfikowano mnie 
negatywnie i zakazano wstępu na lotnisko na Gocła-
wiu. Na szczęście dostałem się na studia. Na studiach 
zafascynowała mnie postać prof. Marcina Kacprzaka 
– wielkiego polskiego higienisty i humanisty oraz jego 
wszechstronny zakres wiedzy o życiu, społeczeństwie 
i świecie [9]. To zadecydowało o moim wyborze tego 
kierunku medycznego, tj. higieny i epidemiologii. 
 Po rozmaitych perypetiach na IV roku studiów 
(lata 1953-1954), w październiku 1954 r. zacząłem 
pracować w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej woj. warszawskiego z siedzibą w Aninie. 
Dyplom lekarza uzyskałem w 1956 r. i w sierpniu tego 
roku zmieniłem nakaz pracy do Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, w której 
brakowało wtedy lekarzy, a chętnych do pracy na 
ziemiach odzyskanych było niewielu. Pociągał mnie 
szeroki świat i miałem zamiar pływać jako lekarz okrę-
towy. Już na początku 1957 r. zostałem mianowany 
Lekarzem Portowym czyli Portowym Inspektorem 
Sanitarnym w Szczecinie. W tym samym czasie zda-
rzył się niezwykły przypadek, który istotnie zaważył 
na mojej dalszej karierze zawodowej. Do specjalizacji 
z higieny ogólnej i epidemiologii odrabiałem staże 
w Klinice Chorób Zakaźnych Pomorskiej Akademii 
Medycznej. Na mojej sali położono pacjenta z płonicą, 
który okazał się pilotem i Prezesem Aeroklubu Szcze-
cińskiego [5]. Opowiedział, że po „Październiku” 
wiele się zmieniło i zaprosił mnie na lotnisko, gdzie 
spotkałem kolegów z kursów szybowcowych sprzed 
ośmiu lat. I tak po długiej przerwie zaczęła się moja 
ponowna przygoda z lotnictwem i w 1959 r. zdobyłem 
srebrną odznakę szybowcową.
 W 1960 r. wypłynąłem jako lekarz okrętowy na 
statku s/s ‘Jedność’ z chińską załogą w rejs na Daleki 
Wschód. Rejs trwał 1/2 roku i obejmował Chiny, 
Wietnam, Birmę, Singapur, Indie, Aden, Egipt. Na 
kwartalnych odprawach lekarzy portowych w Insty-
tucie Medycyny Morskiej w Gdyni zwrócił na mnie 
uwagę dyrektor Instytutu, prof. Zenon Buczowski 
[10] i powiedział, że jeżeli zdam egzamin z języka 

angielskiego w British Council, to wyśle mnie na 
stypendium WHO do Londynu. W ciągu 15 miesięcy, 
ucząc się samodzielnie, bez żadnej pomocy, opanowa-
łem język, zdałem egzamin i w 1962 r. znalazłem się 
w Londyńskiej Szkole Higieny i Medycyny Tropikalnej 
na półrocznym kursie w tych dziedzinach.
 W międzyczasie w 1961 r. skończyłem kurs 
samolotowy i zdałem egzamin na licencję pilota 
samolotowego turystycznego. W 1963 r. otrzyma-
łem specjalizację I stopnia z epidemiologii i higieny 
ogólnej, a w 1966 r. II stopnia z medycyny morskiej 
i  tropikalnej. Oprócz pracy w porcie szczecińskim 
założyłem w tym czasie i  prowadziłem przez 7 lat 
Poradnię Chorób Jelitowych i Pasożytniczych.
 W latach 1965-1970 brałem udział w kilku spor-
towych imprezach samolotowych, jak Zlot do Morza, 
Rajd Dziennikarzy i  Pilotów i innych lokalnych. 
W 1970 r. zdałem egzamin na licencję pilota samolo-
towego zawodowego i od tego roku zatrudniano mnie 
często jako lekarza, pilota, tłumacza i kierownika 
jednej z terenowych baz akcji agrolotniczych w Egip-
cie i w Sudanie. Oblatywałem w tym czasie również 
na lotnisku kairskim samoloty po remontach. Na 
małych samolotach rolniczych w latach 1970-1986 
przeleciałem 6 razy przez Morze Śródziemne (na 
trasie Warszawa – Kair) i 9 razy przez Saharę (na 
trasie Kair – Chartum), pełniąc zwykle obowiązki 
dowódcy grupy samolotów ze względu na posiadane 
uprawnienia do lotów międzynarodowych.
 W 1971 r. byłem przez 5 miesięcy lekarzem (jako 
specjalista zmedycyny tropikalnej) ekipy filmowej 
‘W pustyni i w puszczy’ w czasie kręcenia scen w Egip-
cie. W latach 1978-1980 zatrudniony byłem także 
jako lekarz naczelny w Międzynarodowym Porcie 
Lotniczym w Trypolisie (Libia), zabezpieczając rów-
nież medycznie pielgrzymki do Mekki. W tych dwóch 
latach w Porcie Lotniczym miały 4-krotnie miejsce 
lądowania samolotów z terrorystami na pokładzie. Na 
jeden z tych samolotów (pasażerski – tunezyjskich linii 
lotniczych) musiałem wejść z racji moich obowiązków
 W 1986 r. na akcji agrolotniczej w Iranie, byłem 
lekarzem akcji i jednocześnie kierownikiem bazy 
w Isfahanie. W tym samym roku ze względu na donos 
jednego z pilotów i moje ówczesne zaangażowanie 
w NSZZ ‘Solidarność’ odebrano mi paszport i ksią-
żeczkę żeglarską, nie zezwalając na wyjazdy zagra-
niczne. Musiałem odejść ze stanowiska kierownika 
Przychodni ‘Gryf-Transocean’ i przejść do gabinetu 
lekarskiego na najniższym stanowisku w bazie holow-
ników.
 Dopiero po wyborach w 1989 r. mogłem zatrud-
nić się w Zakładzie Higieny Pomorskiej Akademii 
Medycznej. W 1990 r. zaproponowano mi stanowiska 
Głównego Inspektora Sanitarnego i wiceministra 
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Zdrowia i Opieki Społecznej w Rządzie Tadeusza 
Mazowieckiego. Ze stanowiska tego zrezygnowałem 
w 1991 r., nie zgadzając się z polityką kadrową min. 
Sidorowicza. Wróciłem do Szczecina, do pracy w Za-
kładzie Higieny i wystąpiłem z ‘Solidarności’. 
 W 1991 r. zostałem wybrany na stanowisko preze-
sa Aeroklubu Szczecińskiego. Po wyborach w 1993 r. w 
listopadzie zaproponowano mi powrót na stanowisko 
wiceministra Zdrowia, a w grudniu tego roku wybrano 
mnie prezesem Aeroklubu Polskiego. Po 4 latach pracy 
na stanowisku wiceministra (w dwóch kadencjach) 
i  wyborach w 1997 r. przeszedłem na emeryturę, 
a w grudniu tego roku zostałem ponownie wybrany 
prezesem Aeroklubu Polskiego.
 Jako pilot na 14 typach samolotów wylatałem ogó-
łem 1300 godzin, na szybowcach 230 godzin. Jestem 
obecnie także wiceprezydentem Międzynarodowej 
Federacji Lotniczej (FAI) oraz członkiem Komitetu 
Statutowego tej organizacji. W 1968 r. otrzymałem 
Odznakę Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sporto-
wego, a następnie Srebrny Krzyż Zasługi, medal za 
Zasługi dla Obronności Kraju i wiele innych wszystkie 
za działalność w lotnictwie sportowym. W 2001 r. 
zostałem odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, w 2002 r. otrzymałem godność 
(jako 62. osoba w 95-letniej historii organizacji) 
członka honorowego Międzynarodowej Federacji 
Lotniczej (FAI). Zostałem również ostatnio wybrany 
prezesem władz wojewódzkich Polskiego Towarzystwa 
Higienicznego i wiceprezesem władz naczelnych PTH.
 Członkostwo w organizacjach politycznych i za-
wodowych: w gimnazjum i liceum należałem do ZMP; 
w 1961 r. wstąpiłem do Stronnictwa Demokratycz-
nego, a w 1982 r. zrezygnowałem z przynależności; 
w 1980 r. zostałem wybrany na przewodniczącego 
komisji zakładowej NSZZ ‘Solidarność’, w 1991 r. 
wystąpiłem z tej organizacji. Latający lekarz. 
Hobby: lotnictwo, turystyka.
Praca w Egipcie. W latach 1979-1980, przez całe 
dwa lata, pracowałem jako lekarz naczelny Między-
narodowego Portu Lotniczego w Trypolisie, w Libii. 
Zostałem tam skierowany na szefa placówki me-
dyczno-sanitarnej do obsługi pielgrzymek do Mekki, 
które właśnie się zaczynały. Personel placówki liczył 
32 osoby: dwóch lekarzy (Pakistańczyk i Egipcjanin), 
pielęgniarze, noszowi, kontrolerzy sanitarni, kierowcy 
karetek. Dyżury były całodobowe, na zmiany. Oczy-
wiście wszyscy byli muzułmanami, tylko ja jeden, 
ich szef naczelny, innowierca. Kiedy pierwszego dnia 
przyszedłem do portu lotniczego, zastanowiłem się 

nad moją sytuacją. Pielgrzymki do Mekki, absolutnie 
wszyscy muzułmanie i ja mam tym zespołem w takiej 
sytuacji dowodzić? Przeniosłem sprawę na nasz teren. 
Czy byłoby to możliwe, żeby takim zespołem, przy 
pielgrzymkach do Częstochowy, kierował muzułma-
nin? Wyszło mi, że byłoby to absolutnie niemożliwe. 
Wsiadłem więc po trzech dniach w samochód i poje-
chałem do Ministerstwa Zdrowia, do urzędnika, który 
dał mi skierowanie do Portu Lotniczego. Zacząłem 
mu tłumaczyć: – Słuchaj, są to pielgrzymki do Mekki, 
cały personel jest muzułmański, tylko ja jeden jestem 
innowierca i to ich szef, jak Ty to widzisz? Odpowiedź 
brzmiała: – Zatrudniliśmy Ciebie w porcie lotniczym 
jako fachowca: jesteś specjalistą chorób tropikalnych 
i epidemiologii, a jednocześnie znasz się na lotnictwie, 
czy może masz jakieś problemy z personelem albo 
trudności z władzami lotniskowymi: dyrekcją, policją, 
urzędem celnym? Odpowiedziałem, że współpraca 
zapowiada się bardzo dobrze i zostałem bardzo do-
brze przez wszystkich przyjęty. – To o co Ci właściwie 
chodzi? Ów urzędnik wcale nie zrozumiał mojego 
dylematu. Dalej już nie starałem się tłumaczyć tego 
problemu. Powiedziałem tylko, że jeżeli on uważa, że 
wszystko jest w porządku, to ja wracam na lotnisko. 
– Jeżeli będziesz miał jakieś problemy z personelem 
albo z władzami lotniska to mnie zawiadom – usłysza-
łem na pożegnanie. Przez dwa lata pracy problemów 
nie miałem. Jedyny problem był na zakończenie, bo 
chciano mnie koniecznie zostawić na następne dwa 
lata i nawet interweniowano w Ambasadzie Polskiej 
w Trypolisie, która mnie usilnie namawiała na pozo-
stanie. Ale ja już miałem inne plany życiowe. I kto jest 
lepszy, kto jest bardziej tolerancyjny?”.

Opracowanie sylwetki dostarczone przez 
Rodzinę

 Z Wiesławem Franciszkiem Jaszczyńskim mieli-
śmy niemalże codzienny, wieloletni kontakt mailowy 
z  adresu wjaszcz@sz.onet.pl aż do dnia 03 lipca 
2017 r., w którym dominowały problemy z obszaru 
zdrowia publicznego, sztuki i polityki. I z tego wspo-
mnianego adresu mailowego w dniu 30 lipca 2017 r. 
została rozesłana informacja o Jego śmierci w dniu 27 
lipca 2017 r. podająca, iż pogrzeb odbędzie się dnia 
7 sierpnia 2017 r. na Cmentarzu Parafialnym w Józe-
fowie k/Otwocka. Informacja ta rozpoczynająca się od 
słów: „Piszemy do Państwa realizując prośbę naszego 
Dziadka” została podpisana: „wnuczki Beata & Anja 
Tatarczuk”. Do tejże przesyłki mailowej dołączony 
był załącznik, który przedstawiamy poniżej w całości 
z racji ciekawego tekstu i dokumentacji fotograficznej.
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Wiesław Franciszek Jaszczyński

Urodził się w Warszawie, 4 czerwca 1930  r. 
W czasie okupacji hitlerowskiej należał do Szarych 
Szeregów i uczęszczał na tajne komplety. Od 
najmłodszych lat interesował się lotnictwem i zbierał 
czasopisma i książki z tej tematyki. W roku 1948 
w  ramach organizacji Służba Polsce (SP) wyjechał 
na podstawowy szybowcowy kurs praktyczny do 
Lisich Kątów koło Grudziądza. Jego pierwszym 
instruktorem szkolącym był Józef Krebs. W 1949 r. 
po zdaniu matury wyjechał, również w  ramach 
SP, na dalsze szkolenie szybowcowe do Jeżowa 
(pod Jelenią Górą). Zdawał sobie jednak już wtedy 
sprawę, że ze względu na przeszłość (Szare Szeregi), 
jego kariera w lotnictwie jest raczej wątpliwa i po 
zdaniu matury w 1949 r. złożył podanie na Wydział 
Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Tak jak się 
spodziewał przyjęcie go do lotnictwa zweryfikowano 
negatywnie i nawet zakazano wstępu na lotnisko 
na Gocławiu w Warszawie. Dyplom lekarza uzyskał w 1956 r. 
i w sierpniu tego roku otrzymał nakaz pracy w Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Już na początku 1957 r. został mianowany Lekarzem Portowym, 
czyli Portowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie. Po 
„Październiku” wiele się zmieniło i zaproszono go do Aeroklubu 
Szczecińskiego, gdzie spotkał kolegów z kursów szybowcowych 
sprzed ośmiu lat. I tak po długiej przerwie zaczęła się ponowna 
przygoda z lotnictwem. W 1959 r. zdobył Srebrną Odznakę 
Szybowcową.

W 1961 r. odbył w Szczecinie szkolenie samolotowe pod okiem 
instruktora Henryka Konieczki i zdał egzamin na licencję pilota 
samolotowego turystycznego.

W 1963 r. otrzymał specjalizację I stopnia z epidemiologii i higieny 
ogólnej, a w 1966 r. II stopnia z medycyny morskiej i tropikalnej. 
W latach 1965-1970 brał udział w kilku sportowych imprezach 
samolotowych jak Zlot do Morza, Rajd Dziennikarzy i Pilotów 
i innych lokalnych, w których nawigatorem była córka Ewa 
ur. w 1954 r. Jednocześnie był członkiem Zarządu i Prezydium 
Aeroklubu Szczecińskiego oraz zabezpieczał medycznie skoki 
spadochronowe i imprezy lotnicze. Za tę społeczną działalność 
został wyróżniony w 1968 r. Odznaką Zasłużonego Działacza 
Lotnictwa Sportowego, a w 1969 r. otrzymał Srebrny Krzyż 
Zasługi, następnie Złotego Gryfa Pomorskiego. W 1970 r. zdał 
egzamin na licencję pilota samolotowego zawodowego i  od 
tego roku był często zatrudniany jako lekarz, pilot, tłumacz 
i kierownik jednej z terenowych baz akcji agrolotniczych 
w  Egipcie i w Sudanie. Oblatywał w tym czasie również na 
lotnisku kairskim samoloty po remontach. Na samolotach 
rolniczych w latach 1970-1986 przeleciał 6 razy przez Morze 
Śródziemne (na trasie Warszawa – Kair) i 9 razy przez Saharę 
(na trasie Kair – Chartum), pełniąc zwykle obowiązki dowódcy 
grupy samolotów ze względu na posiadane uprawnienia do 
lotów międzynarodowych. W 1971 r. był przez 5 miesięcy 
lekarzem (jako specjalista z medycyny tropikalnej) ekipy filmowej 
„W  pustyni i w puszczy” w czasie kręcenia scen w  Egipcie. 
W latach 1978-1980 zatrudniony był także, jako lekarz naczelny 
w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Trypolisie (Libia), 
zabezpieczając medycznie pielgrzymki do Mekki. W tych 
dwóch latach w Porcie Lotniczym miały czterokrotnie miejsce 
lądowania samolotów z terrorystami na pokładzie. Na jeden 
z tych samolotów (pasażerski, tunezyjskich linii lotniczych) musiał 
wejść z racji swoich lekarskich obowiązków.

Wiesław Jaszczyński na szybowcu SG-38 w Szkole Szybowcowej, 
Lisie Kąty, 1948 r. (Fot. W. Jaszczyński)

Junacy „Służba Polsce” wracają do kwater po wykonaniu lotów. 
Pierwszy z lewej Wiesław Jaszczyński (Fot. W. Jaszczyński)
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W 1986 r. na akcji agrolotniczej w Iranie był 
lekarzem akcji i jednocześnie kierownikiem bazy 
w  Isfahanie. W tym samym roku ze względu na 
donos jednego z pilotów i swoje ówczesne zaan-
gażowanie w NSZZ „Solidarność” odebrano mu 
paszport i książeczkę żeglarską, nie zezwalając na 
wyjazdy zagraniczne. Musiał odejść ze stanowiska 
kierownika Przychodni „Gryf-Transocean” i przejść 
do gabinetu lekarskiego na najniższe stanowisko 
w bazie holowników w porcie szczecińskim. Do-
piero po wyborach w 1989 r. mógł zatrudnić się 
w Zakładzie Higieny Pomorskiej Akademii Medycz-
nej na stanowisku starszego asystenta. W 1990 
r. zaproponowano mu stanowiska Głównego 
Inspektora Sanitarnego i Wiceministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej w  Rządzie Mazowieckiego. 
W tym czasie odbył kurs w Waszyngtonie „The 
Antiterrorism Assistance Program”. Ze stanowi-
ska tego zrezygnował w 1991 r. nie zgadzając się 
z polityką kadrową ministra Sidorowicza. I wrócił 
do Szczecina do pracy w Zakładzie Higieny PAM. 

W 1991 r. został wybrany na stanowisko prezesa Aeroklubu Szczecińskiego. Po wyborach w 1993 r. w listopadzie zaproponowano 
mu powrót na stanowisko wiceministra zdrowia, a w grudniu tego roku wybrano go również prezesem Aeroklubu Polskiego, którą 
to funkcje pełnił przez dwie kadencje do 2002 r. Po 4 latach pracy na stanowisku wiceministra zdrowia, Głównego Inspektora 
Sanitarnego i wyborach w roku 1997 przeszedł na emeryturę. Jako pilot na 14 typach samolotów wylatał ogółem prawie 1300 
godzin, na szybowcach 220 godzin. 

W tym samym czasie był przez 8 lat 
wiceprezydentem Międzynarodo-
wej Federacji Lotniczej (FAI) oraz 
członkiem komitetu statutowego tej 
organizacji. Otrzymał medal za  Zasługi 
dla Obronności Kraju, w  2001  r. 
został odznaczony Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
a  w  2002  r. otrzymał jako pierwszy 
Polak godność członka honorowego 
Międzynarodowej Federacji Lotniczej 
(FAI).

OZDLS

Statuetka Ikara przyznana dr Wiesławowi 
Jaszczyńskiemu przez Wojska Lotnicze

Wiesław Jaszczyński z córką Ewą jako nawigatorem na zawodach w Piotrkowie 
Trybunalskim (Fot. W. Jaszczyński)

Odznaka General Aviation FAI


