
GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA 
GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA LEKARZA DENTYSTY 

 

 
W roku 2019 ukazało się osiem wydań „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej” , w 

tym cztery wydania ogólnolekarskie (liczące od 56 do 64 stron) oraz dwa 
oddzielne wydania edycji stomatologicznej.  

Obowiązki redaktora naczelnego „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej” w 
minionym roku pełnił doktor Janusz Legutko. We wrześniu 2019 r. nastąpiła 
natomiast zmiana na stanowisku sekretarza redakcji (obu tytułów), które objęła 
redaktor Jolanta Hodor. Poprzedni wieloletni sekretarz red. Stefan Ciepły nadal 
pozostaje pracownikiem redakcji, podobnie jak i zatrudniona w ramach 
niepełnego etatu red. Katarzyna Domin. Ponadto kolegium redakcyjne „GGL” 
tworzyli: prof. Henryk Gaertner (red. senior), prof. Andrzej Urbanik, dr dr Bożena 
Kozanecka, Małgorzata Popławska, Katarzyna Turek-Fornelska, Jerzy Friediger, 
Artur Hartwich, Mariusz Janikowski, Jacek Tętnowski oraz red. Filip Ratkowski 
(dziennikarz). Za stronę graficzną pisma odpowiada Krzysztof Zgłobicki, a za 
korektę Katarzyna Domin. Do stałych współpracowników pisma należą mgr 
Barbara Kaczkowska (dz. historyczny), lek. red. Joanna Sieradzka (relacje z 
konferencji medycznych), prof. Ryszard Korbut i dr hab. Jarosław Woroń 
(farmakologia), prof. Ryszard W. Gryglewski (recenzje książek), mgr Dariusz 
Dziubina (zagadnienia prawnicze), Jerzy Sawicz, (zdjęcia). Stałymi felietonistami 
są dr Jerzy Friediger oraz lek. Mariusz Janikowski – jako Sekretarz ORL.  
 Redaktorem naczelnym „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej Lekarza Dentysty” 
jest lek. dent. Dariusz Kościelniak. W skład kolegium „GGL-LD” wchodzą prof. 
Jolanta Pytko-Polończyk oraz lek. dent.: Tymoteusz Derebas, Grzegorz Herbut, 
Wojciech Kolanko, Katarzyna Siembab, Anna Urbańczyk i Elżbieta Wojnarowicz. 
Do stałych współpracowników należą dr Andrzej Cisło (Poznań), dr Katarzyna 
Szczeklik (PTS) i lek. dent. Franciszek Serwatka (felietony). 

W roku 2019 redakcja „GGL” odpowiedzialna była także za redakcyjne 
opracowanie materiałów sprawozdawczych na XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy 
OIL w Krakowie, które ukazały się wyłącznie w wersji elektronicznej.  

Nakład pisma w grudniu 2019 roku wynosił 15 850 egzemplarzy i był 
mniejszy o ok. 100 egzemplarzy w stosunku do roku 2018. Spowodowane to było  
m.in. tym, że część lekarzy decyduje się na otrzymywanie gazety tylko w wersji 
elektronicznej, drogą mailową (obecnie jest to ponad 430 osób), oraz 
wysyłaniem do małżeństw lekarskich tylko jednego egzemplarza naszej gazety. 
Redakcja znacząca zmniejszyła także liczbę osób z tzw. listy VIP, które regularnie 
otrzymują biuletyn.  



Ogólny koszt „GGL” (założony w preliminarzu na 500 tys. zł) został 
przekroczony o 8,5 tys. zł. Wpływ na to miał przede wszystkim wzrost kosztów 
kolportażu i druku pisma. Natomiast wyjątkowo wysokie były wpływy z reklam – 
łącznie w obu gazetach wyniosły one 33 621 zł i były wyższe o 13 910 zł w 
stosunku do roku 2018. Mimo to, by zmniejszyć koszty druku, redakcja stara się, 
by rozmiar gazety nie przekraczał 56 stron, dlatego też wprowadzono 
rygorystyczne wymogi odnośnie długości ogłoszeń drobnych, wspomnień o 
zmarłych lekarzach, a nawet tekstów publicystycznych. Nadal jednak redakcja 
jest otwarta na współpracę z lekarzami, którzy chcą na łamach gazety 
zamieszczać sprawozdania z kongresów i sympozjów medycznych, apele o 
pomoc finansową, ogłoszenia o zjazdach absolwentów lub bezpłatnych 
konferencjach szkoleniowych oraz relacje z wydarzeń kulturalnych i sportowych, 
w których biorą udział członkowie Izby. Ponadto pojawiły się stałe rubryki: „W 
wolnym czasie” (propozycje kulturalne także od lekarzy) oraz „Listy od 
Czytelników” (ta druga rubryka ukazuje się niesystematycznie, co uzależnione 
jest od charakteru listów/maili napływających do redakcji - nie wszystkie mogą 
być publikowane).  

W październiku minionego roku, po kilku latach pracy, ukazał się pod 
redakcją red. Stefana Ciepłego znamienity album 25-lecia samorządu i 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, który jest sukcesywnie rozsyłany do 
zainteresowanych osób.   
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