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Moje wspomnienia w anegdocie – przełom XX wieku 

 Niełatwo jest dokonać oceny i opisać urywki wspomnień będąc w tak zwanym zaawansowa-
nym wieku. Trudno dociec co jest ważne, a co niewarte nawet wzmianki. Zdecydowałam opowie-
dzieć w anegdocie o kilku przypadkach z mojego życia zawodowego. 
 Po ukończeniu Akademii Medycznej w Warszawie podjęłam pracę w Kielcach, w ukocha-
nej pediatrii. W trakcie ogólnych studiów medycznych część studentów – od III roku studiów – 
rozpoczęło specjalizację I stopnia z tejże pediatrii. Poza pracą w przychodni obowiązywały nas dy-
żury w Pogotowiu Ratunkowym, praca w szkołach i innych placówkach, przeznaczonych dla dzieci 
i dorosłych, także dyżury w Szpitalu Dziecięcym itp. 
 Dramatyczny brak lekarzy po zakończeniu II Wojny Światowej, masowe choroby zakaźne, 
nieustanne wędrówki ludzi, wracających z obozów, frontów wojny, zesłań, więzień; brak sprzętu, 
leków, łóżek szpitalnych to była codzienność. 
 Jako pediatra z wyboru specjalizacji nie lubiłam położnictwa i ginekologii, uważając, że te 
dwie dziedziny medycyny wiążą się z najcięższymi zagrożeniami dla dziecka i często mogą koń-
czyć się kalectwem lub śmiercią. Wolałam zajmować się dzieckiem już po jego przyjściu na świat. 
Tymczasem zaraz po podjęciu pracy w kieleckim Pogotowiu Ratunkowym z braku położnej wy-
słano mnie właśnie do odbioru porodu! 
 

Przypadek I – Zimowa akcja porodowa  

 Sytuacja miała miejsce w bardzo srogiej zimie. Ówczesne nędzne drogi były pokryte war-
stwami śniegu i lodu. Wzdłuż drogi ciągnęły się nieprzerwane zaspy. Panowała potworna śnieżyca 
i brak widoczności. Oczywiście karetka „w rozpadzie”. Drzwi trzymał lekarz za przywiązany do 
nich drut. Nie było kontaktu z pogotowiem ratunkowym, gdyż radiołączność z karetkami jeszcze 
nie istniała. A mnie wysłano na wieś w okolice Piekoszowa! 
 Kiedy dotarliśmy do Białogona (jadąc 5km/h), nagle pod koła karetki rzucił nam się młody 
milicjant, krzycząc, żeby iść z nim na posterunek, bo tam „baba rodzi”!  
 Posterunek to była stara wiejska chałupa. Kiedy wraz z kierowcą i milicjantem dotarłam do 
wnętrza, zobaczyłam taki widok: drewniany płotek, odgradzający część pomieszczenia z kasą pan-
cerną i telefonem na korbkę. Obok w drzwiach stał w ogromnej kałuży wód płodowych nagi, 
ogromny brzuch, a nad nim kupa szmat i zapaska. Z wnętrza tej odzieży słychać było stłumione 
krzyki rodzącej. 
 Kiedy zdarłam jej z głowy tę kotłowaninę, zobaczyłam za nią w drugiej izbie polowe łóżko, 
przykryte starym, wojskowym kocem. Położyłam rodzącą i spytałam, który to poród. Odpowie-
działa, że dziewiąty, co mnie przeraziło. Na pytanie, skąd tu się wzięła, odpowiedziała, że przyszła 
w tę zamieć piechotą, bo chłop jej wyjaśnił, że skoro jej się zachciało rodzić w taką ślizgawicę 
i zamieć, to niech se sama idzie na posterunek po pomoc. On ma to „w dupie”! 
 Po zbadaniu postępu porodu było jasne, że to zaraz nastąpi. W izbie temperatura była około 
zera, żadnej pościeli, tylko ten brudny koc. Ja przerażona, że noworodek tego nie przeżyje, a ja 
pójdę do więzienia – wrzasnęłam na młodziutkiego milicjanta: – Co panu przyszło do głowy, odbie-
rać poród w tych warunkach? Na to on padł na kolana i z błędnym wzrokiem powiedział: – Boję 
się! Zabierzcie ją zaraz do szpitala. 
 Nie było wyjścia. Wsadziliśmy rodzącą do karetki. Tym razem ja przy niej klęczałam, trzy-
mając jej brzuch i prosiłam, żeby nie krzyczała, bo wtedy urodzi. Na szczęście pogotowie wysłało 
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drugą karetkę, już z położną i gdzieś w okolicy Karczówki dostaliśmy świetlny sygnał, że jedzie 
karetka. Z poczuciem szczęścia przesiadłyśmy się z położną, zamieniając karetki. 
 Kobieta urodziła dziecko w chwili wejścia do szpitala na ulicę Kościuszki. Udało mi się 
więc przeżyć bez więzienia za tzw. „brak staranności medycznej”, jak się to teraz określa. 
 Ponieważ zawsze szuka się winnego, nie miałam wątpliwości, że nieprzesadnie dobre wa-
runki sanitarne i sprzętowe nie byłyby dla mnie okolicznością łagodzącą. 
 Resztę życia udało mi się przeżyć już bez odbierania porodów. 
 

Przypadek II – Interwencja na skargę do KC PZPR 

 Kilka lat później przeżyłam inną przygodę. Pracowałam wówczas w Powiatowym i Miej-
skim Wydziale Zdrowia. Do moich obowiązków należało m.in. załatwianie pism i skarg obywateli. 
Kiedyś mój szef wezwał mnie i powiedział, żebym pojechała pilnie do skarżącego się pacjenta na 
wieś w okolicę Zagnańska, bo sprawa jest nagląca i wymaga natychmiastowej interwencji. 
 Po przeczytaniu treści skargi ogarnęła mnie rozpacz i poprosiłam doktora Andrzeja, by mnie 
obarczył nawet najgorszą pracą biurową, a tę skargę przekazał innej pracownicy. Zapytał: – Dlacze-
go? Przecież tutaj tylko nas dwoje jest lekarzami. Poza tym skarga została posłana do I Sekretarza 
KC w Warszawie, który według tzw. właściwości odesłał ją do Komitetu Wojewódzkiego, a ci do 
Powiatowego w Kielcach. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (tzw. KPA), mu-
si być załatwiona w ciągu 7 dni. Jak tego nie zrobimy, oboje nas wyrzucą z pracy i będziemy przez 
resztę życia wylewać asfalt na drogę, a tego nie umiemy. Nie rozumiem, dlaczego nie chcesz tego 
załatwić. 
 Wyjaśniłam szefowi, że lekarz, na którego jest skarga, jest mi osobiście znany, bo jest w 
jednym kole wędkarskim i łowieckim z moim tatą. Jest osobą bardzo dobrą. Do tego był więziony 
przez Niemców w czasie wojny, a po wojnie też znów trafił do więzienia za „niesłuszną” wtedy 
partyzantkę. Nabawił się w tych więzieniach czynnej gruźlicy i ja, jako jego znajoma, nie mogę go 
oskarżać. 
 Ostatecznie nie miałam wyjścia i pojechałam do pacjenta. Skarga dotyczyła złego rozpozna-
nia choroby skóry w ośrodku zdrowia przez tegoż lekarza. Brzmiała mniej więcej tak: „... najsam-

przód bez przerwy się drapałem i wszystko mnie swędziało. To poszłem do dochtora i on powie-

dział, że to alergia i tak musi być. Dał mi jakiesik tabletki, ale nie pomogło. To potem baba się dra-

pała i znów my poszły do dochtora i on powiedział, że też ma te alergie i dał cóś, ale tyż nie pomo-

gło. A potem to drapały się dzieciska i babka. Ale najgorsze jak suka całe noce i dnie wyła, że ska-

ranie Boskie! To wtedy ksiądz dobrodziej odesłał do nas z parafii wikarego, żebyśmy cóś z tą suką 

zrobili, bo w całej parafii psy wyją całe noce do tej naszej suki i przewielebny nie może spać. Z tego 

wszystkiego wycia przez tę moją sukę proboszcz rano nie może wstać na odprawianie pierwszej 

mszy. Stąd i wikary też ma dosyć, bo żeby kryć śpiącego księdza on musi zrywać się z łóżka i z ba-

bami odprawiać różaniec. No to my poszli do weteryniarza i on powiedział, że to nie żadna alergia 

tylko świerzb! To ja się pytam Towarzysza I Sekretarza KC, dlaczego z przeproszeniem głupi nasz 

weteryniorz jest mądrzejszy od naszego dochtora? I się pytam, czy po to my z Chytlerem walczyli 

i wojnę wygrali? I ja teraz żądam sprawiedliwości dziejowej i kary dla dochtora!!!” 

 No i na mnie padło dokonanie i wymierzenie tej sprawiedliwości dziejowej! Po przyjeździe 
do pacjenta zobaczyłam biedne, zaniedbane podwórko i wymienioną w skardze sukę. Podziękowa-
łam właścicielowi zagrody za obywatelską postawę i skierowanie skargi do pierwszej osoby w pań-
stwie. Przyrzekłam dać bardzo szybką odpowiedź na piśmie. 
 Do ośrodka zdrowia szłam, jakbym miała nogi z waty. Na mój widok doktor Jerzy Dz.  bar-
dzo się ucieszył i powiedział: – O, widzę, że tatuś przysłał moją młodszą koleżankę z wiadomością 
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dla mnie. Na co jedziemy polować? Na dziki czy lisy? 
 Wyjaśniłam mu z bólem serca, że nie chodzi o polowanie, a mnie przysłano, żeby na panu 
doktorze dokonać sprawiedliwości dziejowej. Doktor przyznał, że nie zna się na wysypkach skór-
nych, bo jego interesują choroby płuc, bo też sam jest chory. 
 W tym czasie w Kielcach był tylko jeden dermatolog, doktor Ocepa i nie był on w stanie 
przyjąć wszystkich pacjentów z ogromnego wówczas powiatu i z Kielc. Tak więc pacjentów do 
konsultacji odsyłał znów do ośrodka zdrowia. 
 Wtedy wpadłam na doskonały pomysł: – Panie doktorze, niech pan kupi dużo kopert. 
W pierwszej pan umieści skierowanie pacjenta na konsultację z podejrzeniem kiły, kopertę zaklei, 
włoży w drugą kopertę z napisem: „Ściśle tajne” i odeśle z adresem do poradni dermatologicznej. 
Lekarz, żeby wykluczyć kiłę MUSI zbadać pacjenta. Da mu wówczas właściwe leki i odeśle go po 
wykluczeniu choroby wenerycznej, bo nie ma innego wyjścia, gdyż zgodnie z przepisami lekarz 
dermatolog miał obowiązek zbadać każdego podejrzanego o chorobę weneryczną. 
 W odpisie wyjaśnienia skargi do Komitetu Centralnego jej autor został powiadomiony, że 
przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, pouczono lekarza oraz udzielono mu kary administra-
cyjnej REGULAMINOWEJ. Jeszcze raz podziękowałam mu za właściwą postawę obywatelską 
i troskę o umiejętności lekarza Ośrodka Zdrowia. 
 Obie strony były usatysfakcjonowane, a sądzę, że i ówczesny (nie wiem, który), sekretarz 
KC PPR w Warszawie również, bo nie zawetował treści odpowiedzi. 
 

Przypadek III – Dwa wychodki: dla petentów, dla premiera 

 Trzeci przypadek interwencji również wypłynął z kręgu krajowych przywódców, chociaż 
nie wiem, kto był inicjatorem tego wystąpienia. Sama sprawa dotyczyła mnie w niewielkim stopniu 
i tylko jako państwowego urzędnika w mieście i powiecie kieleckim. Były to lata sześćdziesiąte. In-
spektorem Sanitarno-Epidemiologicznym był mój kolega, doktor Zbigniew Ch. Przyszedł do Wy-
działu Zdrowia oznajmić nam, że będzie kontrolował wiejskie ośrodki zdrowia w powiecie, bowiem 
wezwano go do Komitetu Wojewódzkiego partii i powiedziano, że trzeba ocenić stan sanitarno-epi-
demiologiczny ośrodków zdrowia wzdłuż głównych dróg krajowych, w szczególności drogi E-7. 
O wyniku kontroli i zaleceniach poprawy ma zawiadomić tenże komitet. 
 Doktor Zbigniew był doskonałym inspektorem, zawsze woził ze sobą wydruki decyzji Pań-
stwowego Inspektora Sanitarnego. Szczegółowo opisywał stwierdzone usterki, terminy wydanych 
poleceń i potem sprawdzał ich wykonanie. Trzeba zaznaczyć, że do 1974 roku wieś polska nie była 
objęta państwową, bezpłatną opieką medyczną, ale budowano lub wynajmowano prywatne budynki 
na potrzeby służby zdrowia na wsiach. Jeden z tych ośrodków zdrowia znajdował się bardzo blisko 
trasy E-7, tuż przy szosie warszawskiej. Był zlokalizowany w tradycyjnej, wynajętej chałupie. Po 
jednej stronie sieni mieściło się „biuro” sołtysa, a po drugiej stronie przyjmował lekarz. 
 Tuż przed tą siedzibą stał obiekt, widoczny z trasy E-7, który Zbyszka wprawił w osłupie-
nie. Zaznaczam, że doktor Ch. miał oryginalne poczucie humoru i umiał być skutecznym inspekto-
rem sanitarnym. Przedstawił się sołtysowi i wskazując palcem ten obiekt, zapytał: – Co to jest? 
Sołtys na to: – Co, nie wiedzą? Przecie wychodek. 
Doktor: – Ale dlaczego nie ma drzwi? 
– A po co? – rzecze sołtys. – Przecie we wsi wszyscy się znają, to jak który kuca, a inny idzie do 
urzędu, to se pogadają. 
– A dlaczego nie ma tyłu? – No bo z tamtej strony wszystkie ludzie są jednakowe. 
Na to Zbyszek: – Ale jest dach i boki. – No bo jak pada, to dach musi być, a boki też obowiązkowo. 
– Dlaczego? – To pan nie wi, że od Świętego Krzyża wiater duje i duje i można dostać korzonków? 
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 Sprawa stanu obiektu została w dużej mierze wyjaśniona. Oczywiście dopełniał ją odkryty 
dół na fekalia, w którym pasła się świnia i kury wyjadały robaki. Inspektor wypisał odpowiednie 
decyzje z terminem usunięcia stwierdzonych uchybień i poinformował sołtysa o następstwach pra-
wnych braku wykonania decyzji. 
 Po dwóch tygodniach doktor pojechał na rekontrolę. Już na drodze E-7 poczuł wspaniałą 
woń świeżo heblowanych desek sosnowych. Przed budynkiem ośrodka błyszczała w słońcu nowiu-
sieńka sławojka. Gdy podszedł bliżej, zobaczył gruby łańcuch, jak dla byka na corridę i potężną 
kłódkę. 
 W biurze sołtysa była tylko jakaś miejscowa kobieta. Sołtysa nie było. Doktor poprosił 
o klucz od kłódki. Na to ona: – Ni ma mowy. Przecie wychodek stoi obok, to se tam idźta. 
Zbyszek: – Ale dlaczego są oba, nowy i ten stary? 
Ona: – Sołtys powiedział, że tu był z komitetu jakisik sukinsyn i chce wójta wsadzić do więzienia, 
jeśli on nie wybuduje nowego wychodka. No to wybudował. 
– Ale dlaczego stoją oba? 
– Ona: – No bo w tym nowym będzie sroł tylko Cyrankiewicz. To jest dla niego. 
 Trzeba dodać, że w środku tego nowego obiektu była lśniąca, wyheblowana deska, równiut-
ki, okrągły otwór, a na gwoździu na ścianie wisiał papier z „Trybuny Ludu”, pocięty nożyczkami na 
równiusieńkie kwadraty! 
 I to jest dowód na potęgę władzy. Ale premier Józef Cyrankiewicz nie miał pojęcia, jaką 
piękną sławojkę otrzymał na kielecczyźnie w darze, tylko i wyłącznie do swojego własnego użytku. 
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– specjalista pediatrii i organizator ochrony zdrowia. 
Mój życiorys, czyli jednej istoty z siedmiu miliardów zamieszku-
jących planetę Ziemię. Jako osoba sędziwa napisałam w swoim ży-
ciu wiele życiorysów. Jak większość życiorysów – były one nie-
zbędne dla moich zakładów pracy, ale niestety wszystkie nudne, 
pozbawione polotu, najczęściej nie czytane przez pracodawców, lub 
wywołujące senność. Te faktycznie porywające życiorysy dotyczą 
tylko ludzi sławnych, intelektualistów, wynalazców, wojennych 
bohaterów itp. Szczególnie chętnie są czytane kiedy właściciel ta-
kowego życiorysu już więcej nie napisze – bo już nie żyje! Ponie-
waż chwilowo jeszcze żyję – postaram się wyjawić prawdy, które 

skłoniły mnie do napisania o sobie – wbrew dawnemu przysłowiu że: „nic nie plami honoru kobiety 
tak, jak atrament”. Teraz zapewne jest to wpis w Internecie! 

Od dziecka interesowały mnie książki historyczne, biografie, wspomnienia, pamiętniki, gene-
alogie rodów. Dlatego też chętnie słucham wykładów obejmujących te tematy. Jestem pełna po-
dziwu dla osób, które wkładają ogrom pracy w wyszukiwanie przodków, śledzenie ich losów, kre-
ślenia drzewa genealogicznego. Jest to piękna fascynacja faktami z życiorysów pojedynczych osób 
lub całych rodów związanych z historią ich małej lub dużej ojczyzny. Żmudne zdobywanie tej ta-
jemnej wiedzy o przeszłości naszej, lub innej rodziny pozwala nam lepiej zrozumieć siebie. Bo ży-
cie człowieka jest niełatwe: czasem dobre, czasem ciężkie, ale zawsze jedyne i niepowtarzalne. 

Moi przodkowie w linii męskiej byli odlewnikami – pracowali w tym zawodzie co najmniej 
od trzech pokoleń. Przywędrowali z Karpat na Ziemię Świętokrzyską, bo tutaj mogli pracować 
w licznych odlewniach i fabrykach zakładanych przez Stanisława Staszica i innych światłych Pola-
ków. Tak więc moi przodkowie i mój ojciec spędzili swoje życie na kieleckiej ziemi. Urodziłam się 
w Stąporkowie „w ubiegłym wieku” – jak piszą o sobie słynne kobiety, aby uniknąć prawdziwej 
daty urodzenia! Ale ten manewr nie działa odmładzająco, podobnie jak inne: cudowne kosmetyki 
czy wyszukane diety! 

Rodzice przenieśli się do Kielc, kiedy miałam dwa lata. Tato był odlewnikiem i pracował 
w Hucie Ludwików. Moje wczesne dzieciństwo i wiek szkolny przypadły na okres hitlerowskiej 
niewoli. Tak więc nie wstydzę się przyznać do faktu, że do szkoły chodziłam sporadycznie, gdyż 
Niemcy ciągle zamykali szkołę lub nas z niej wyrzucali. Mój jedyny dokument to znaczy świadec-
two szkolne dostałam po ukończeniu VI klasy, już po wyzwoleniu Kielc. Potem było Gimnazjum 
im. Bł. Kingi ze wspaniałą kadrą pedagogów. Następnie Liceum im. Jana Śniadeckiego i matura. 
No i marzenie, że ukończę studia na Wydziale Leśnictwa i kiedyś dołączę do grona znakomitych 
badaczy przyrody, geologii i dziejów Świętokrzyskiej Ziemi. Na ziemię sprowadził mnie kurator 
z Wojewódzkiego Wydziału Oświaty, kiedy w klasie maturalnej zachęcał nas do dalszej nauki. Za-
pytany przeze mnie gdzie potem mogę znaleźć tą wymarzoną twórczą pracę (po studiach) odpowie-
dział: „w tartaku lub na kolei”. Zapytałam: „jak to – po leśnictwie”? Odrzekł: „przecież trzeba do-
bierać właściwe podkłady z drzewa pod tory kolejowe”. Marzenia prysły! A że od dziecka kocham 
dzieci – wybrałam medycynę i pediatrię na Akademii Medycznej w Warszawie. Potem bardzo żmu-
dne i ciężkie studia w ocalałych od zagłady ruinach uczelni. Równolegle ze studiami ogólnymi od 
trzeciego roku robiliśmy specjalizację z trzech kierunków: interny, pediatrii, albo wydziału sanitar-
no-epidemiologicznego. 

W Polsce po 1945 roku lekarzy było jak na lekarstwo, ogromna umieralność dzieci, epide-
mie ciężkich chorób zakaźnych, brak właściwego odżywiania. Nie było sprzętu medycznego, anty-


