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Szanowni Państwo,  
 
znajdujemy się na placu rozbudowy, a w zasadzie budowy nowego szpitala, pod wieloma względami 
wyjątkowej. Ale jaką mogła być, skoro tego, jak przekraczać granice, nauczył nas sam patron szpitala - 
Ludwik Rydygier. Ten najmłodszy z trzynaściorga rodzeństwa, z domu w Dusocinie pod Grudziądzem, 
wyznaczał i osiągał cele, które dotykały rzeczy najważniejszych - samego życia człowieka. Wciąż 
inspirują zastosowane przez Rydygiera po raz pierwszy na świecie techniki chirurgiczne, w 
wybudowanym w Chełmnie, przez siebie, od podstaw, nowym szpitalu. Życie Rydygiera jest instrukcją 
dla tych, którzy chcą naprawdę pomagać chorym. Potrzebne są więc talent, pracowitość, pewność 
siebie i nieustępliwość.   
 
Pan Zbigniew Mikielewicz, autor rzeźby w którą wmurowany został kamień węgielny, uzasadnia: 
„Leonardo da Vinci, tworząc znany powszechnie rysunek człowieka witruwiańskiego, wpisał ludzką 
postać w dwie figury geometryczne: koło i kwadrat. Koło to symbol sfery duchowej człowieka, kwadrat 
symbolizuje wszystko, co jest związane z jego bytem materialnym, kulturą i ziemią. Sześcian to 
zwielokrotniony kwadrat, w architekturze symbol trwałości, fundamentalności. Brakujący narożnik tej 
symbolicznej budowli, uzupełniony śnieżnobiałym marmurem, w który wmurowany został kamień 
węgielny, mam nadzieję, da odpowiedź wielu, którzy będą szukać prawdziwych fundamentów tej 
budowli”.  
 
W ten opis człowieka, opis Leonarda da Vinci, wpisuje się również pontyfikat Franciszka, który ucieszył 
się, kiedy z panią doktor Anną Raczyńską przedstawiliśmy mu nasze plany rozbudowy szpitala. Z kolei 
św. Jan Paweł II, nasz patron, po wielokroć przekonywał, iż wszelka wiedza, jaką posiadł człowiek, 
winna w pierwszej kolejności służyć trosce o życie.  
 
Szanowni Państwo. Dziś trzeba wszystkim, którzy wspierali nasz projekt, podziękować. Dziękuję więc 
ks. biskupowi, że 5 stycznia plac tej budowy, a dziś kamień węgielny poświęci. Dziękuję, iż 25 lat 
niezmiennie otacza swą duszpasterską opieką tę placówkę. Dziękuję również  opiekunom duchowym 
innych wyznań, szczególnie obecnym dziś księżom proboszczom parafii prawosławnej i ewangelicko-
augsburskiej. 
 
Akt erekcyjny zostanie opatrzony licznymi podpisami, zaświadczą one o randze inwestycji, osobach i 
instytucjach, które w szczególny sposób się przyczyniły się do jej realizacji. Niech mi będzie wolno im 
wszystkim podziękować w imieniu wszystkich mieszkańców naszego województwa, a w szczególności 
pacjentów tej placówki, obecnych i przyszłych pokoleń.  



 
 
Moje podziękowania kieruję w stronę radnych wojewódzkich IV i V kadencji, że zaufali zarządowi 
województwa i zatwierdzili nasz plan inwestycyjny, nie tylko dla tej placówki, ale wszystkich w 
województwie, dla których jesteśmy organem założycielskim. W tym miejscu dziękuję moim 
współpracownikom: panu Pawłowi Adamczykowi za wysublimowany montaż finansowy, Edwardowi 
Hartwichowi, dyrektorom departamentów zdrowia, funduszy unijnych i wielu innym osobom, 
pracownikom Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję również panu Aleksandrowi Szczęsnemu i jego 
ekipie Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych i wszystkim współpracującym podczas 
przygotowania tej inwestycji: grupie projektowej 4105.eu, inżynierowi projektu Portico Projec 
Menagment i generalnemu wykonawcy, firmie Budimex, za przystąpienie do przetargu i cierpliwość w 
oczekiwaniu na zawarcie kontraktu, a dziś za, jak dotąd, sprawną realizację. Dziękuję administracji 
Urzędu Miasta Torunia, szczególnie wydziałom architektury, zieleni i ochrony środowiska, Miejskiemu 
Zarządowi Dróg, Państwowej Straży Pożarnej i innym za przychylność podczas zatwierdzania 
dokumentacji projektowej. Nie mogę nie wspomnieć o naszych partnerach zagranicznych z 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej, z racji wsparcia naszej inwestycji w ramach 
planu Junckera, a także o służbach pana wojewody, włączonych w proces wydawania stosownych 
ustawowych opinii. Dziękuję również za rzetelność i życzliwość przekazu dziennikarzom i redaktorom 
naszych regionalnych mediów. 
 
Największe jednak podziękowania kieruję na ręce dyrekcji i pracowników szpitala, którzy pod 
kierownictwem prof. Marka Jackowskiego stworzyli wspaniały program funkcjonowania i rozwoju 
placówki. Śmiem twierdzić, że jest on miarę oczekiwań Waszego patrona – Ludwika Rydygiera. Niech 
te plany i zamierzenia nie osłabną wraz z zakończoną inwestycją, stawiajcie śmiałe nowe wyzwania. 
Niech szpital staje się coraz bardziej profesjonalny, a swój rozwój opiera o współpracę z najlepszymi 
placówkami akademickimi i badawczo-rozwojowymi. Niech nadal kształci przyszłych lekarzy i rozwija 
własne badania naukowe. 
 
Życzę nam wszystkim sprawnej realizacji tej inwestycji, pacjentom zaś dzielnego zniesienia wszelkich 
niedogodności dziś, a jutro skutecznej i godnej opieki medycznej. Życzę Państwu, pracownikom 
szpitala, w szczególności lekarzom , pielęgniarkom i położnym, satysfakcji z efektów i przyszłych 
warunków Waszej pracy, za którą niech zawsze zapłatą będzie uśmiech Waszych pacjentów i ich 
bliskich.  
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