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OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZIEMI SIERADZKIEJ 
 

 

PLAN SZKOLEŃ NA 2019 ROK 
 

 

Kursy specjalistyczne w zakresie: 
 

 
1. „Wykonanie i interpretowanie zapisu elektrokardiologicznego u 

dorosłych” dla pielęgniarek i położnych -  marzec 2019 r. 
 

warunkiem dopuszczenia do kursu jest : posiadanie prawa wykonywania zawodu,  
- całkowity koszt organizacji kursu – 300,00 zł,  
dla członka OIPiPZS – 150,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed 
rozpoczęciem kursu 
dla członków innych OIPiP – 300,00 zł. 

  
 
2. „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” dla pielęgniarek i położnych  - 

kwiecień  2019 r. 
 
warunkiem dopuszczenia do kursu jest : posiadanie prawa wykonywania zawodu,  
- całkowity koszt organizacji kursu – 500,00 zł,  
dla członka OIPiPZS – 250,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed 
rozpoczęciem kursu 
dla członków innych OIPiP – 500,00 zł. 
 

 
3. „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych - maj 2019 r. 

 
warunkiem dopuszczenia do kursu jest : posiadanie prawa wykonywania zawodu,  
- całkowity koszt organizacji kursu – 400,00 zł,  
dla członka OIPiPZS – 200,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed 
rozpoczęciem kursu 
dla członków innych OIPiP – 400,00 zł. 
 
 

4.  „Szczepień Ochronnych” dla pielęgniarek – wrzesień 2019 r. 
 

warunkiem dopuszczenia do kursu jest : posiadanie prawa wykonywania zawodu,  
- całkowity koszt organizacji kursu – 180,00 zł,  
dla członka OIPiPZS – 90,00 zł, w tym wpisowe 50,00 zł. 14 dni przed 
rozpoczęciem kursu 
dla członków innych OIPiP – 180,00 zł. 
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Konkursy na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych 
 
Przedstawiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej 
uczestniczyli w dniu 4 września 2018 r. w posiedzeniu Komisji Konkursowej na 
stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala 
Wojewódzkiego im Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.  
W związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym stanowisko 
Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego objęła                     
Pani MARIA NOWAK. 
 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej serdecznie Pani 
gratuluje oraz życzy wielu sukcesów i satysfakcji z realizacji zadań 
przewidzianych na objętym stanowisku.    
 

                                                                                                                  

                               Gratulujemy    
 
 

 
 

KOMUNIKAT  
W SPRAWIE OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH W REJESTRZE 

PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 
 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w Sieradzu przypomina 

o obowiązku aktualizacji danych w rejestrze pielęgniarek i położnych.  

Zgodnie z  art. 19 ust. 2 oraz art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 

i położnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1251 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 pkt. 5 

ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, 
poz.1038 z późn. zm.) każda pielęgniarka, położna wpisana do rejestru prowadzonego przez 

ORPiPZS, zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia ORPiPZS o wszelkich zmianach 

danych określonych w art. 44 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i 

położnej, jednak nie później niż w terminie 14 dni od ich powstania. 

 

W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące: 

 zmiany nazwiska  

 ukończenia studiów wyższych 

 ukończenia kursów i specjalizacji 

 miejsca zamieszkania 

 rozpoczęcia i ustania zatrudnienia 

 zmianie miejsca pracy 
 
Arkusze zgłoszeniowe/aktualizacyjne oraz  wkładki dodatkowe dostępne są na stronie 

internetowej: www.oipipsieradz.pl w zakładce PWZ.  

 

                                                                                           Anna Augustyniak  

                                                                                      Przewodnicząca ORPiPZS 

http://www.oipipsieradz.pl/
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 149/R/17 r. Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi 
Sieradzkiej z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu refundacji 

kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz zasad korzystania z kursów 

organizowanych przez OIPiPZS”. 

Regulamin 
refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego  

oraz zasad korzystania z kursów organizowanych przez OIPiPZS 
 

§ 1 
1. Tworzy się fundusz refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego. 

 
2. Wysokość funduszu określa na każdy rok kalendarzowy Okręgowy Zjazd 

Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w uchwale budżetowej. 
 

3. Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej, opłacający 
regularnie składkę członkowską na rzecz samorządu, może ubiegać się 
o refundację kosztów kształcenia podyplomowego na zasadach określonych 
w niniejszym regulaminie. 

§ 2 
Za koszty kształcenia i doskonalenia zawodowego uważa się: 
 

1. koszty czesnego na: 

 zaocznych studiach magisterskich  na kierunku pielęgniarstwo 
i położnictwo,   

 na studiach podyplomowych mających zastosowanie  w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki i położnej, 
 

2. koszty uczestnictwa w następujących formach kształcenia i doskonalenia 
zawodowego: 

 szkoleniu specjalizacyjnym 

 kursach kwalifikacyjnych 

 kursach specjalistycznych 

 kursach dokształcających 
 

3. koszty uczestnictwa w kongresach, seminariach, konferencjach, itd. mających 
zastosowanie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej. 

4. koszty uczestnictwa w innych formach wyżej niewymienionych, a zaakceptowane 
przez Okręgową Radę lub Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Ziemi Sieradzkiej na wniosek Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Zawodowego. 
 

5. Refundacja nie obejmuje kosztów przejazdu, wyżywienia, materiałów 
szkoleniowych i zakwaterowania. 

§ 3 
Zasady refundacji 
 

1. Refundacji w przypadku studiów zaocznych magisterskich i podyplomowych 
o których mowa w § 2  pkt. 1  podlegają poniesione przez członka samorządu 
i udokumentowane koszty czesnego. Kwota  refundacji wynosi 600 zł po 
uzyskaniu dyplomu.  

2. Maksymalna kwota refundacji wynosi 50% kosztów uczestnictwa, ale nie więcej 
niż: 

 600 zł dla szkolenia specjalizacyjnego, po uzyskaniu tytułu specjalisty 
w danej dziedzinie 

 500 zł dla kursu kwalifikacyjnego, po uzyskaniu stosownego 
zaświadczenia 

 300 zł dla kursu specjalistycznego, dokształcającego, po uzyskaniu 
stosownego zaświadczenia 

  300 zł za udział w kongresach, seminariach, konferencjach. 
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§ 4 

1. Prawo do korzystania z refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia 
zawodowego przysługuje członkom samorządu, którzy: 
   a)  spełniają łącznie następujące warunki:  

 są wpisani do rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej Izby 
Pielęgniarek  i Położnych Ziemi Sieradzkiej 

 są czynni zawodowo 

 regularnie opłacają składki członkowskie co najmniej przez okres 
12 miesięcy licząc do dnia złożenia wniosku. 

   b)  przebywają na urlopach rodzicielskich/wychowawczych, 
c) bezrobotni, którzy są zarejestrowani we właściwym dla miejsca zamieszkania 

urzędzie pracy. 
 

§ 5 
 

1. Refundacji podlegają szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, 
specjalistyczne,  dokształcające, organizowane przez placówki posiadające 
zezwolenia na prowadzenie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

§ 6 
 

1. Refundacji dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej. Wzór wniosku 
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Do wniosku o refundację należy dołączyć: 
a) zaświadczenie o płaceniu składek lub dowód wpłaty składek, 
b) zaświadczenie z zakładu pracy (Urzędu Pracy) o refundacji kosztów 

szkolenia bądź ewentualnie o braku refundacji, 
c) zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie, 
d) kopia zaświadczenia ukończonej formy kształcenia, 
e) oryginały faktur, rachunków lub dokumentów księgowych o równoważnej 

wartości dowodowej potwierdzających wysokość poniesionych kosztów 
wybranej formy kształcenia, 

f) artykuł do opublikowania w Biuletynie Informacyjnym OIPiPZS lub 
potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia zorganizowanego w zakładzie 
pracy lub w OIPiPZS lub przekazanie materiałów konferencyjnych, ze 
Zjazdu, z seminarium do biblioteczki OIPiPZS. 

 
3. Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego opiniuje i określa wysokość 

refundacji na podstawie złożonych dokumentów. Decyzję w sprawie 
zatwierdzenia refundacji podejmuje Okręgowa Rada lub Prezydium  Okręgowej  
Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.    

 
§ 7 

 
1. Refundacje przyznawane są do wysokości posiadanych środków przeznaczonych 

na dany rok kalendarzowy w uchwale budżetowej Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.  
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§ 8 

Osoby korzystające z refundacji zobowiązane są do: 

1. Zapoznania środowiska z tematyką szkolenia poprzez opublikowanie artykułu 
w Biuletynie Informacyjnym OIPiPZS lub  
 

2. Przekazania zdobytej wiedzy na szkoleniu zorganizowanym w Zakładzie lub  
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej lub 

 
3. Przekazania materiałów konferencyjnych, ze zjazdu, z seminarium do biblioteczki 

OIPiPZS. 
 

4. Nie wywiązanie się z zobowiązań określonych w punktach 1 – 3, skutkuje 
brakiem uzyskania zgody na refundację kosztów kształcenia i doskonalenia 
zawodowego przez okres 24 miesięcy.  

 
§ 9 

 
1. Ze środków funduszu przeznaczonego na doskonalenie zawodowe, na wniosek 

Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, Okręgowa Rada może 
przyznać nagrody autorom wyróżnionych prac magisterskich i podyplomowych 
mających znaczenie dla rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa oraz za  szczególny 
wkład w pracę samorządu z uwzględnieniem zdobytych kwalifikacji.  

   
2. Wysokość nagród każdorazowo określa Rada OIPiPZS. 

 
3. Okręgowa Rada lub Prezydium ORPiPZS może w wyjątkowych przypadkach 

skierować członka samorządu OIPiPZS i pokryć wszystkie koszty uczestnictwa 
w formach kształcenia wymienionych w § 2 pkt. 3. 
 

§ 10 
 

1. Rozpatrzeniu przez Komisję ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego 
podlegają wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów, złożone 
najpóźniej w ciągu 90 dni od daty zakończenia określonej formy kształcenia. 
 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku o refundację przez Komisję powinno 
nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów, o których mowa w § 6 
pkt. 1 i 2. 

 
3. Rada lub Prezydium OIPiPZS zatwierdza wniosek o refundację otrzymany od 

Komisji na najbliższym posiedzeniu.   
 

4. W przypadku decyzji odmownej, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. 
 

5. Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej jest 
ostateczna. 

 
6. Przyznane refundacje podlegają natychmiastowemu wstrzymaniu lub zwrotowi 

w całości w przypadku stwierdzenia, że zostały przyznane na podstawie 
nieprawdziwych informacji lub fałszywych dowodów. 

 
7. Zamknięcie rozliczeń i przyjmowania wniosków ustala się na dzień 10 grudnia 

danego roku kalendarzowego. Dokumenty złożone po tym terminie rozpatrywane 
będą w następnym roku kalendarzowym.  
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§ 11 

 
Zasady korzystania z kursów organizowanych przez OIPiPZS 

1. OIPiPZS partycypuje w kosztach kształcenia podyplomowego. 
 

2. Pielęgniarka i położna członek OIPiPZS korzystający z kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez OIPiPZS ponosi koszty kształcenia 
w przypadku korzystania z: 

 kursu kwalifikacyjnego - w wysokości 400,00 zł, w tym 100,00 zł tytułem 
wpisowego.  

 kursu specjalistycznego w zależności od kosztów danego kursu - od 50,00 
zł do 300,00 zł, w tym 30,00 zł wpisowego 

 kursu dokształcającego – w wysokości 50,00 zł (bez wpisowego). 
 

3. Pielęgniarka i położna nie będąca członkiem OIPiPZS ponosi koszty: 

 kursu kwalifikacyjnego – 1000,00 zł, w tym 100,00 tytułem wpisowego 

 kursu specjalistycznego – od 100,00 do 500,00 zł w zależności od kosztów 
danego kursu, w tym 50,00 zł wpisowego 

 kursu doskonalącego – 100,00 zł (bez wpisowego). 
 

4. Poniesione przez uczestnika koszty kursów organizowanych przez OIPiPZS nie 
podlegają refundacji. 
 

5. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu kwota wpisowego nie podlega 
zwrotowi. 

 
6. Jeżeli kurs organizowany przez OIPiPZS zostanie odwołany z przyczyn 

niezależnych od uczestnika kursu, wpisowe zostanie zwrócone.  
 

7. Kwotę wpisowego należy wpłacić w biurze OIPiPZS nie później niż na 14 dni 
przed rozpoczęciem kursu. Pozostałą kwotę należy uiścić przed przystąpieniem 
do egzaminu końcowego. Nie dokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości za kurs 
skutkuje nie dopuszczeniem do egzaminu końcowego. 

 
§ 12 

Członek OIPiPZS może skorzystać z refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia 
zawodowego lub z jednego kursu organizowanego przez OIPiPZS 1 x w roku 
kalendarzowym. 
 

§ 13 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.  
 

 

Sekretarz Rady                          Skarbnik Rady                          Przewodnicząca Rady    
Anna Kulesza                         Barbara Piecyk                            Anna Augustyniak 
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Załącznik do „Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz zasad 

korzystania z kursów organizowanych przez OIPiPZS” 

                  
                                                                                                                 Numer kolejny sprawy………………… 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej 

 

 

Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego 

 

Imię i nazwisko członka OIPiPZS…………………………………………………………………...……………. 

 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………...……………………… 

 

Nr PESEL ……………………………...……..……. NIP……………………………………..………….............. 

 

Adres Urzędu Skarbowego…………………………………...…………………………………………………… 

 

Miejsce pracy / W przypadku osoby bezrobotnej należy wpisać Urząd Pracy, w którym wnioskodawca jest 

 

zarejestrowany……………………………………………………......…………………........................................ 

 

Stanowisko……………………………………………………………………………………………………...….. 

 

Nr prawa wykonywania zawodu……........................ nr rejestru OIPiPZS………………………..…………… 

 

Nr Telefonu dom ………………………………..…… Nr Telefonu praca………………………………..……. 

 

Wniosek dotyczy refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego związanego z uczestnictwem 

  

w…………………...……………………………………….……………………………………………………….. 

 

Organizator kształcenia i doskonalenia zawodowego………………………………..………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………..………………………... 

Oświadczam, że znana jest mi treść „Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia 

zawodowego oraz zasad korzystania z kursów organizowanych przez OIPiPZS” oraz zobowiązuję się do 

jego przestrzegania. 

 

Środki pieniężne z refundacji  proszę przekazać na konto rachunku Nr …..……………………………….… 

 

……………………………… nazwa Banku …………………..………………w………………………………. 

 

Data.................................... Nr dow. tożsamości…………………............... Podpis……………..……………….  

 

 

Data rozpatrzenia ……………………… Podpis Przewodniczącej Komisji…………………….…………...… 

 

Nr Uchwały …………………………………… z dnia …………………………………………….…………….. 

 

Kwota refundacji:………………………………. słownie……………………………………….……………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Kwituję odbiór kwoty refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego w wysokości …………... 

 

Słownie……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nr dok. Finansowego………………….. z dnia………………….. Nr dowodu osobistego…………………….. 

 

 

……………………………..                                               ………………………………………………………… 

       podpis kasjera                                                                       data i podpis kwitującego odbiór kwoty 
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Do wniosku dołącza się ( niepotrzebne skreślić): 

1. zaświadczenie o płaceniu składek lub dowód wpłaty składek, 

2. zaświadczenie z zakładu pracy  (Urzędu Pracy) o refundacji kosztów szkolenia, bądź 

ewentualnie o braku refundacji, 

3. zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie, 

4. kopia zaświadczenia ukończonej formy kształcenia, 

5. oryginały faktur, rachunków lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości 

dowodowej potwierdzających wysokość poniesionych kosztów wybranej formy 

kształcenia, 

6. artykuł do opublikowania w Biuletynie Informacyjnym OIPiPZS lub potwierdzenie 

przeprowadzenia szkolenia zorganizowanego w zakładzie pracy lub w OIPiPZS lub 

przekazanie materiałów konferencyjnych, ze Zjazdu, z seminarium do biblioteczki 

OIPiPZS. 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Bezpłatny dostęp do księgozbioru online IBUK Libra  
 
Szanowni Państwo 

Informujemy, że OIPiPZS przedłużyła dostęp do platformy IBUK Libra na okres od 
1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r. Na platformie jest dostęp do 520 tytułów 
wybranych publikacji akademickich i naukowych w języku polskim.  

Z oferty można skorzystać składając wniosek do Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych Ziemi Sieradzkiej w Sieradzu o nadanie dostępu do Serwisu IBUK. 

Procedura nadania kodu PIN: 

1. Członek samorządu składa wniosek do OIPiPZS o nadanie dostępu do 
Serwisu IBUK. 

2. Kod PIN zostaje przesłany na adres poczty elektronicznej lub można go 
uzyskać w OIPiPZS w formie papierowej. Data ważności kodu PIN: 
02.12.2019r.  

3. Po uzyskaniu kodu PIN od OIPiPZS należy go uaktywnić w koncie serwisu 
www.libra.ibuk.pl  

 

Wniosek oraz informacje pomocnicze dostępne są na stronie: 
www.oipipsieradz.pl  

Ponadto informujemy, że wszystkie kody PIN przekazane pielęgniarkom 
i położnym w ubiegłym roku nadal będą ważne i dotychczasowi użytkownicy 

będą mogli korzystać z IBUKA Libry przez kolejny rok bez potrzeby zgłaszania 
się po nowy kod PIN. 

 
 
Serdecznie zachęcamy do korzystania z wirtualnej czytelni IBUK Libra. 
 
 
 
                                                                              Anna Augustyniak 
                                                                         Przewodnicząca ORPiPZS 
                                                                                  w Sieradzu 

 

http://www.libra.ibuk.pl/
http://www.oipipsieradz.pl/
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WNIOSEK  
 

do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w Sieradzu 

o nadanie dostępu do Serwisu ibuk.pl 

 

 
 

Nazwisko i imię: ................................................................................................................... 

 

  

Nr pwz 
 

         

Nr PESEL 
 

           

 

Adres email
*1

: ……….………………………………………………………………………… 

 
 

 

Informacja o administratorze danych 
 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi 

Sieradzkiej w Sieradzu. 

 

2. Adres siedziby administratora danych: ul. 3-go Maja 7, 98-200 Sieradz. 
 

 

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących działalności samorządu 

zawodowego, w szczególności komunikatów dotyczących dostępu do Serwisu Ibuk.pl. 

Oświadczam, iż będę korzystała \ korzystał z Serwisu Ibuk.pl zgodnie z regulaminem 
zamieszczonym na stronie pod adresem www.ibuk.pl. W przypadku korzystania niezgodnego 

z regulaminem konto użytkownika może być zablokowane przez administratora serwisu. 

 

Oświadczam, iż nie zalegam z opłacaniem składek członkowskich. 
 
 

 

Miejscowość, data ...................................................      Podpis ......................................................... 

 
 

 

*
1
  Na podany adres email zostanie przesłany kod umożliwiający założenie konta w Serwisie 

ibuk.pl 

 

 

 

 

 

http://www.ibuk.pl/
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PROPOZYCJA WOT DLA PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY 
 
 

 
 
 
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) ma dla pielęgniarek i położnych 
propozycję podjęcia nie tylko częściowo odpłatnej służby w formacji, ale także 
wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji przydatnych nie tylko w wojsku. Jest to zatem 
nie tylko atrakcyjna oferta finansowa dla osób aktywnych zawodowo, ale 
i możliwość rozwoju – WOT proponuje bezpłatne kursy i specjalistyczne szkolenia, 
dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów czy kształcenia podyplomowego. 
 
Więcej informacji o tym, jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej 
znajdziecie Państwo w Magazynie Pielęgniarki i Położnej nr 9/2018. Korzyści 
związane ze służbą wskazujemy w Magazynie Pielęgniarki i Położnej nr 10/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.terytorialsi.mil.pl/
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KOMUNIKAT CKPPIP W SPAWIE OBNIŻENIA PROGU 

ZDAWALNOŚCI EGZAMINU PAŃSTWOWEGO 
 
 

W dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany regulaminu 

egzaminu państwowego m.in. w zakresie warunków uzyskania pozytywnego wyniku 

egzaminu. Dotyczy to osoby zdającej poprzez uzyskanie co najmniej 60% (obniżenie 

z 70%) prawidłowych odpowiedzi, co stanowi odpowiednio 108 pkt. dla osób: 

 

 które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na 

podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. 

w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona 

specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji 

dla pielęgniarek i położnych, 84 pkt. dla osób, 

 które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na 

podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. 

w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona 

specjalizacja i kursy kwalifikacyjne. 

 

Obniżony próg ma zastosowanie do egzaminów przeprowadzonych od sesji jesiennej 

2017r. W związku z powyższym osoby, które otrzymały ww. liczbę punktów lub 

więcej są zwolnione z obowiązku ponownego przystąpienia do 

egzaminu. Komisja dokona weryfikacji wyników przeprowadzonych egzaminów 

i podejmie odpowiednią uchwałę nie później niż w terminie 40 dni od dnia 

zatwierdzenia niniejszego regulaminu. 

 

Treśćkomunikatu: http://www.ckppip.edu.pl/news/282/121/Komunikat/d,zam_p

ub_all.html 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ckppip.edu.pl/news/282/121/Komunikat/d,zam_pub_all.html
http://www.ckppip.edu.pl/news/282/121/Komunikat/d,zam_pub_all.html
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Kącik historyczny 
 

Odcinek IV. Pierwsze pielęgniarki „Starego Szpitala” 
w Sieradzu przy ul. Nenckiego 2 

 
 
 
 
 
 
 
1. Siostry Szarytki 
 
Pierwszymi pielęgniarkami sieradzkiego 
szpitala były Siostry Zakonne ze 

Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Bożego, 
które powstało we Francji w 1633r, założone 
przez Św. Wincenta a’ Paulo i Św. Ludwikę de 

Marillac. Do Polski sprowadzone zostały  w 1652r. przez Ludwikę Marię Gonzagę, 
żonę ówczesnego króla polskiego Jana Kazimierza. Na stałe osiadły w Warszawie 
w domu przy ul. Tamka, gdzie mieszkają do dzisiaj. Stąd, o czym już pisałam 
w odcinku III, 18 listopada 1884r. pierwsze 4 Siostry przyjechały do Sieradza 
i podjęły posługę w Szpitalu Św. Józefa przy ul. Nenckiego 2. 
 
W czasie II wojny światowej nadal pracowały w oddziałach szpitalnych, opiekowały 
się rannymi żołnierzami polskimi, jeńcami, rannymi żołnierzami niemieckimi 
i rosyjskimi. Pomagały również więźniom. Brak jest bliższej informacji na temat 
liczby Sióstr Szarytek pracujących w szpitalu w okresie wojny. W pierwszych dniach 
wojny w szpitalu z chorymi pozostawała tylko Siostra Maria Majewska. Pozostałe 
Siostry i inny personel szpitala został ewakuowany. Po powrocie z ucieczki 
wrześniowej część Sióstr Szarytek znalazło pracę w prowizorycznym szpitalu dla 
ludności cywilnej w domu Fiszera przy ul. Warckiej. W 1941r. zmuszone zostały 
przez okupanta do włożenia stroju świeckiego. 
 
Po wojnie spotkały się z brakiem przychylności ze strony władz. Z dniem 28 lutego 
1951r. zostają usunięte ze szpitala. Cześć Sióstr pozostaje w wynajętym mieszkaniu 
i podejmuje pracę na rzecz parafii do 13 listopada 1987r. Siostry nosiły tradycyjny 
kornet do jesieni 1964r. a w następnych latach i obecnie, granatowy habit z małym 
welonikiem. Dane o posłudze Sióstr Miłosierdzia w Sieradzu znajdujemy w Kronice 
Zgromadzenia, autorstwa s. Eugenii Chodakowskiej. Ze spisu Sióstr pracujących 
w Sieradzu wynika, że w latach 1884 -1987 w szpitalu i w parafii łącznie pracowały 
63 Siostry. 

 
Oto zdjęcia niektórych z nich. Zapewne niektóre twarze wydają się nam znajome, 
ponieważ widywałyśmy je na sieradzkich ulicach w granatowych niezbyt długich 
habitach. Siostry ze Zgromadzenia Miłosierdzia Bożego nazywane są również 
Siostrami Szarytkami. Nie należy ich mylić z Siostrami Urszulankami prowadzącymi 
sieradzki klasztor. 
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Zdjęcia sióstr, które pracowały w Sieradzu. / Z archiwum Prowincji Warszawskiej – 

Warszawa , Na Tamce/ 
 

 

2. Siostry Urszulanki 
 
W roku 1922 na prośbę sieradzkich ziemianek do Sieradza przybywają Siostry 
Urszulanki ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Siostry 
przejmują podominikański klasztor przy ul. Dominikańskiej, odbudowują go, żyją 
i pracują w nim do dziś. Przez wiele lat prowadzą sierociniec, przedszkole, szkołę, 

tkactwo regionalne i działalność apostolską. Założycielką Zgromadzenia jest           
s. Urszula Ledóchowska, dom macierzysty Zgromadzenia znajduje się w Pniewach 
k. Poznania. W roku 1983 Jan Paweł II ogłasza Matkę Urszulę Ledóchowską 
błogosławioną a 12 maja 2003r. dokonuje jej kanonizacji. W roku 2006 władze 
miasta Sieradza za zgodą stolicy apostolskiej ogłaszają św. Urszulę patronką 
miasta.  
W okresie okupacji niemieckiej siostry pod przewodnictwem s. Antoniny Tyszkiewicz 
podejmują wiele prac dla dobra społeczności lokalnej. Pracują w szpitalu, więzieniu, 
grzebią zmarłych, opiekują się wysiedlonymi, wysyłają paczki do obozów i innych 
miejsc odosobnienia. 
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Kronika okupacyjna klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu, s. Pauliny Anieli 
Jaskulanki USJK. Zapiski kronikarskie i wspomnienia 1939 -1945, w opracowaniu 
Idy Turowicz; 2017, przybliża nam w szczegółach tamten straszny czas. 
 
Z opracowania dowiadujemy się, że łącznie 31 Sióstr Urszulanek w różnym okresie 
wojny, w systemie zmianowym pracowało w szpitalu przy ul. Nenckiego 2 /który był 
szpitalem niemieckim/ oraz w prowizorycznym szpitalu dla ludności cywilnej przy 
ul. Warckiej 15. W grupie tej tylko dwie Siostry posiadały wykształcenie 
pielęgniarskie. 
Pierwsza z nich to Józefa Maria Ruszczak ur. 25.03.1901r. data profesji 
15.08.1928r. zm. 08.08.1968r., przez cały okres okupacji niemieckiej pracowała 
w szpitalu w Sieradzu. Bliższych informacji brak. 
 
Dzięki uprzejmości Siostry Vianeji z klasztoru sieradzkiego dotarłam do Siostry 
Ancilli Kosickiej prowadzącej Archiwum Zgromadzenia SS Urszulanek w Pniewach, 
która odszukała informacje o Siostrze pielęgniarce Józefie Walczak.  Poza 
życiorysem Siostry otrzymałam również kopię dyplomu pielęgniarskiego 

Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, którą poniżej prezentuję.  
 
 
    Oto historia życia Siostry Urszulanki, pielęgniarki Józefy Walczak.  

 
 
 
 
 
 
 
Józefa Maria Walczak ur. 15.02.1913r.w Oberhausen 
/Niemcy/ c. Antoniego i Walentyny z d. Barteckiej. 
Szkołę podstawową ukończyła w Krotoszynie. W wieku 
15 lat zgłosiła się do Małego Seminarium w Pniewach, 
gdzie pobierała dalszą naukę. Następnie na życzenie 
matki założycielki rozpoczęła naukę w Warszawskiej 
Szkole Pielęgniarstwa uzyskując 10.07.1935r. tytuł 
pielęgniarki dyplomowanej.  

 
W dniu 15.08.1936r. złożyła śluby zakonne i została skierowana do pracy jako 
pielęgniarka w domach zakonnych na terenie Łodzi i okolic. W dniu 20.07.1942r. 
trafiła do obozu pracy dla zakonnic w Bojanowie, gdzie przebywała do 27.10.1942r. 
Po kilku miesięcznym pobycie w rodzinnym domu przyjeżdża do Sieradza 
15.04.1943r. 
 
Dr Maiditsch chętnie zgodził się zatrudnić Siostrę Walczak jako pielęgniarkę 

dyplomowaną na sali operacyjnej, cyt. „Po przyjeździe do Sieradza Siostra 
zatrzymała się na parę dni w klasztorze, gdyż trzeba jej było uszyć porządną 
świecką garderobę” / cytat z Kroniki okupacyjnej/. Siostra Walczak przez całą 
wojnę mieszkała na terenie szpitala jako dyplomowana pielęgniarka i uchodziła za 
osobę świecką. Dopiero po wojnie ubrała się w strój zakonny, co wzbudziło 
w szpitalu ogromną sensację. Siostra Walczak cieszyła się wielkim uznaniem, gdyż 
w pracy odznaczała się sumiennością i obowiązkowością.  
Wysokie kwalifikacje dawały jej przewagę nad pielęgniarkami niemieckimi, ale dzięki 
swemu zachowaniu, delikatnemu i pełnemu taktu, potrafiła uniknąć większych 
konfliktów. 15.04.1945r. została skierowana do domu w Łodzi przy ul. 
Obywatelskiej, gdzie pozostała do śmierci, zm. 12.11.1958r.  
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Dyplom ukończenia Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa przez Siostrę Urszulankę 
Józefę Marię Walczak. 
Bliższe informacje na temat szkoły znajdują się w II odcinku opracowania. 

 

 

 

 
3. Pierwsze pielęgniarki „cywilne” pracujące w szpitalu w latach 1920 – 1952 
 
Równolegle z Siostrami Zakonnymi na terenie szpitala pracowały pielęgniarki 
„cywilne”, do których zwyczajowo, jeszcze wiele lat, zwracano się „proszę siostry.” 
Pielęgniarki „cywilne” pojawiły się w latach dwudziestych XX w. Związane jest to 
z powstaniem pierwszych szkół pielęgniarskich na terenie Polski, o czym szerzej 
pisałam w II odcinku opracowania oraz powstaniem w roku 1918 Polskiego 
Czerwonego Krzyża, który organizował również wiele kursów przysposabiających 
kobiety do pracy w szpitalu w charakterze pielęgniarki. 

Poniżej, zapewnie pierwsze i jedyne zdjęcie 4 pielęgniarek sieradzkiego szpitala 
z okresu międzywojennego. Niestety tylko jedną z nich znamy z nazwiska i imienia. 
To 3 osoba z lewej strony – Teresa Malinowska.  
od niej zacznę prezentację sylwetek.  
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Zdjęcie ze zbiorów rodziny Malinowskich z Sieradza. 

 

 

 
 
Teresa Malinowska z/d Ejchler c. Altera Hilera i Ruchli  
ur. 17.07.1902r. w Kluczesku k. Włoszczowej, zam. wieś 
Ciemiątniki. W wieku 14 lat udała się do Klasztoru Sióstr 
Szarytek w Częstochowie, gdzie przyjęła wiarę katolicką 
i ukończyła szkołę podstawową. W latach 1920 - 1933r. 
pracuje w szpitalu w Sieradzu w charakterze pielęgniarki. 
W dniu 21.08.1929r. bierze ślub z Feliksem Bidasem 
w Sieradzu. W latach 1933 - 1935 nie pracuje. Przenosi się 
do Warszawy gdzie do roku 1939 wykonuje wolną praktykę 
pielęgniarki. W roku 1936 umiera jej mąż, dorywczo 
podejmuje pracę w szpitalu im. Emilii Plater przy ul. Hożej. 
W czasie wojny do 1944r. ukrywa się pod przybranym 

nazwiskiem, zajmuje się handlem. W roku 1944 bierze udział w Powstaniu 

Warszawskim. Zostaje przydzielona do batalionu Chrobry II i pracuje jako 
sanitariuszka w szpitalu powstańczym przy ul. Chmielnej. Po powstaniu 
8.10.1944r. i zostaje wywieziona do obozu na terenie Niemiec. Do Sieradza wraca 
w 1945r. i podejmuje ponownie pracę w szpitalu w charakterze pielęgniarki. W 
całym okresie pracy zawodowej w szpitalach pracowała jako instrumentariuszka, 
pielęgniarka zabiegowa w gabinetach zabiegowych oraz w gabinecie pomocy 
fizykalnej. Przez pierwszy rok pracy po wojnie  zajmuje się wykonywaniem szczepień 
ochronnych, m.in. przeciwko durowi brzusznemu. 1 maja 1946r. rozpoczyna prace 
w Przychodni Obwodowej w Sieradzu. W dniu 26.07.1949r. składa państwowy 
egzamin z pielęgniarstwa uzyskując tytuł pielęgniarki dyplomowanej. W dniu 
16 października 1952r. bierze ślub z Janem Malinowskim.  W przychodni pracuje 
do chwili przejścia na emeryturę w roku 1962. Zmarła 22.07.1976r. Jest 
pochowana na sieradzkim cmentarzu. 
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                  Teresa Malinowska                                      Pierwsza z lewej: Teresa Malinowska 

                                                          

                              
 

 

Jak widzimy pierwsze pielęgniarki nie miały znanych nam czepków. Czepek i białe 
okrycie symbolizuje pokorę i chęć służenia innym. Pierwszy raz założono czepek 
w 1876r. w Stanach Zjednoczonych w szpitalu w Bellevue. W Polsce pierwsze czepki 
wprowadzono w roku 1911 w Szkole Zawodowych Pielęgniarek PP Ekonomek 
w Krakowie. Był to okrągły czepek zakrywający głowę z welonikiem. Po roku 1921 
powstające szkoły pielęgniarskie wprowadzały stroje, w tym czepki wg własnych 
projektów. 
Dopiero ustawa o zawodzie pielęgniarki z roku 1935 ustaliła mundur pielęgniarski, 
w tym czepek tzw. motylkowy. Składał się on z: bawełnianej sukni z długim 
rękawem, usztywnionymi mankietami i kołnierzykiem, do pracy fartuch z bawetami 
typu krzyżak, czepek z czarnym paskiem, pantofle na niskim obcasie, pończochy 
w kolorze obuwia i pelerynę sięgającą do połowy uda. Po wojnie następowała 
liberalizacja w tym zakresie i trzykrotna zmiana przepisów, aż do wprowadzenia w 
latach 90-tych odzieży ochronnej, zgodnie z wymogami BHP. Mundur stał się tylko 
strojem galowym.  
 
Dokumenty potwierdzające ukończenie przez Teresę Malinowską kursów 
pielęgniarskich w okresie 20-lecia międzywojennego zaginęły w czasie Powstania 

Warszawskiego w Warszawie - o czym sama pisze w życiorysie złożonym 
w dokumentacji szpitalnej po wojnie.  
Poniżej, zaświadczenie potwierdzające jej okres pracy na stanowisku pielęgniarki 
w sieradzkim szpitalu. 
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Na zakończenie wspomnienia o Teresie Malinowskiej zdjęcia ze zbiorów prywatnych 
rodziny Malinowskich. 
 

                                 
 
           Teresa Ejchlerówna;  w środku                  Teresa Ejchlerówna w dni ślubu z Feliksem Bidasem 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa Malinowska z d. Ejchler  z mężem 

Janem Malinowskim i synem. 
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Zofia Serediuk z d. Szonertówna c. Leopolda i Jadwigi 
ur. 01.05.1914r. w Złoczewie, powiat sieradzki. W roku 
1930 ukończyła 7 klasową Szkołę Powszechną 
w Sieradzu. W roku 1931 rozpoczęła pracę w szpitalu 
powiatowym w Sieradzu w charakterze pielęgniarki bez 
uprawnień. Do roku 1937 pracowała okresowo we 
wszystkich oddziałach, aby  przygotować się do kursu 
pielęgniarskiego, którego niestety nie skończyła z powodu 
trudności finansowych. Najdłużej pracowała jako 
instrumentariuszka, ponieważ w wykonywaniu tych 
czynności przejawiała największe zdolności.  
Z dniem 01 maja 1937r. przeniosła się do pracy 

w  szpitalu miejskim w Zduńskiej Woli z powodu lepszego wynagrodzenia. W roku 
1938 została zarejestrowana w Wojewódzkim Wydziale Zdrowia w Łodzi i otrzymała 
prawo odbywania praktyki pielęgniarskiej. W dniu 15 sierpnia 1939r. wychodzi za 
mąż za Z. Staszewskiego. Pierwsze dni wojny spędziła w szpitalu w Zduńskiej Woli, 
przeżyła bombardowanie szpitala, pochówek pacjentów w ogrodzie szpitalnym, 
a następnie wędrówkę w nieznane. W kolejnych miesiącach wojny nie pracowała. 
W styczniu 1940 r. jej mąż został aresztowany i wywieziony do obozu w Dachau, 
gdzie 10 miesięcy później stracił życie.  
W dniu 15.02.1940r. Zofia ponownie rozpoczęła pracę w sieradzkim szpitalu, gdzie 
pracowała do 31.03.1941r. kiedy to została zwolniona, ponieważ do szpitala 
przybyły pielęgniarki niemieckie. W roku 1942 ponownie ją przyjęto i pracowała do 
30.06.1945r.  
Po wojnie wychodzi za mąż za J. Serediuka. W lipcu 1945r. rozpoczyna pracę 
w Przychodni Obwodowej w poradni dermatologicznej. Okresowo, przez 14 miesięcy, 
wykonuje równolegle obowiązki powiatowej instruktorki pielęgniarek. W dniu 
23.12.1948r. złożyła egzamin państwowy z pielęgniarstwa uzyskując tytuł 
pielęgniarki dyplomowanej. W poradni dermatologicznej pracowała do śmierci. 
Zmarła 5 stycznia 1973r. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zofia Serediuk 
 
Pierwsze wspomnienia z okresu wojny Zofia 
Serediuk spisała w 1945r., kolejne, bardziej 
obszerne opatrzone są datą 27.01.1965r. 
W końcowej części odcinka przedstawione są 
w całości. 
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Barbara Przybylska ur.29.10.1916r. w Sieradzu, c. Karola i 
Zofii Ansorge. Szkołę podstawową ukończyła w Sieradzu. 
W 1935r. zdała tzw. „dużą maturę” w Gimnazjum 
Koedukacyjnym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Sieradzu. 
W 1938r. ukończyła 2,5 letnią Warszawską Szkołę 
Pielęgniarstwa. Od 01.08.1938r. do 1.08.1944r. pracuje 
w szpitalu im. Karola i Marii w Warszawie. We wrześniu 
1939r. współdziałała w udzielaniu pomocy sanitarnej 
żołnierzom i ludności cywilnej. W czasie okupacji niemieckiej 
brała udział w konspiracyjnym szkoleniu drużyn sanitarnych 

młodzieży AK. Wybuch Powstania Warszawskiego zastał ją w domu siostry Haliny 
Pertkiewicz przy ul. Filtrowej, gdzie wraz z siostrą i jej mężem Marianem 
zorganizowała punkt sanitarny. 08.08.1944r. została wyprowadzona przez Niemców 
wraz ze wszystkimi mieszkańcami domu na tzw. Zieleniak przy ul. Grójeckiej. 
Następnie przeszła przez obóz przejściowy w Pruszkowie, skąd dzięki pomocy ekipy 
Polskiego Czerwonego Krzyża 10.08.1944r. udało się jej zbiec. Została skierowana 
do Brwinowa, gdzie współorganizowała szpital chirurgiczny dla rannych, który 
funkcjonował pod nazwą „Omega” od 20.08.1944r do końca lutego 1945r. 
Od 26.02.1945 do 31.01.1947r. pracuje w szpitalu w Sieradzu w charakterze 
instrumentariuszki. Poniżej pismo potwierdzające wymieniony okres pracy. 
Od 14.02.1947r. do 31.08.1947r. ponownie pracuje w Warszawie w przychodni 
Państwowych Zakładów Tele i Radiotechnicznych. Od 01.01.1948r. do 31.01.1949r. 
w Klinice Dziecięcej w Warszawie. W 1948 r. wchodzi w związek małżeński 
z Józefem Przybylskim w Sieradzu i powraca do Sieradza. 01.06.1949r. rozpoczyna 
pracę z dr Janem Felchnerem przy organizacji Ubezpieczalni Społecznej a następnie 
bierze udział w organizacji Pogotowia Ratunkowego, gdzie pracuje kolejno jako 
pielęgniarka, dyspozytor i pielęgniarka oddziałowa do 01.02.1977r. tj. do dnia 
przejścia na emeryturę. 
Zmarła 21.01.1981r. w Warszawie, pochowana w Sieradzu. 
Informację o Barbarze Przybylskiej można znaleźć również w opracowaniu: 
Ewangelicy Warszawscy w walce o niepodległość Polski w latach 1939 - 1945. 
Słownik Biograficzny Warszawa 2007. Opracowanie zbiorowe. 
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Od lewej: NN, Barbara Przybylska, Władysława Kędzierska, NN  
 

 

 
 
Od lewej: NN, Barbara Przybylska, Władysława Kędzierska, NN  
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                             Od lewej : Barabara Przybylska, NN, NN, NN 
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Wspomnę jeszcze dwie pielęgniarki, których nazwiska znajdujemy w informacjach 
o starym szpitalu. Są to: 
J. Jankowska - pielęgniarka instrumentariuszka pracująca w szpitalu przed wojną 
i w czasie okupacji niemieckiej - bliższych informacji brak. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Władysława Kędzierska - pielęgniarka 

instrumentariuszka pracująca w szpitalu 
w okresie okupacji. Znamy jej twarz, 
ponieważ zachowało się zdjęcie z podpisem. 
Innych informacji brak.  
Być może zmiana nazwiska jest przeszkodą 
w odszukaniu bliższych danych. Gdyby 
ktoś posiadał jakiekolwiek informacje 
dotyczące tych pielęgniarek, proszę 
o kontakt. 
 

 

 

  
 
Fotografia z okresu wojny ze zbiorów archiwum miejskiego. Od lewej stoją: Jan Felchner, 

dr Leopold Maiditsch, pielęgniarka operacyjna Władysława Kędzierska, sanitariusz Lukwik 

Laszczyk, dr Marian Krzywiec. 
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Na zakończenie odcinka, najmłodsza z grona wojennych pielęgniarek, właściwie była 
jeszcze słuchaczką szkoły pielęgniarskiej. Dyplom uzyskała już po wojnie. 

 
 
 
 
Aniela Hanak ur. 01.01.1921r. w Sieradzu c. Józefy 
i Eugeniusza Fiszerów. W 1938r. ukończyła 
Ogólnokształcące Gimnazjum Koedukacyjne w Sieradzu. 
We wrześniu 1938r. wstąpiła do 2,5 letniej Wyższej 
Szkoły Pielęgniarstwa w Poznaniu. Po wybuchu II-ej 
wojny światowej, już  16 października 1939r. rozpoczęła 
pracę w szpitalu w Sieradzu, gdzie pracowała kolejno we 
wszystkich oddziałach szpitalnych, łącznie z salą 
operacyjną. Dwa ostatnie lata pracowała jako 
pielęgniarka oddziałowa. Pracę zakończyła 31 

października 1945r. i rozpoczęła kontynuację nauki w zawodzie pielęgniarki 

w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. Dyplom 
pielęgniarki uzyskała 28.06.1946r. W latach 1946 do 1951 organizowała 
i pracowała w żłobkach w Łodzi i w Gdańsku. Od 15.01.1952r. do 01.05.1954r. 
pracowała jako instruktorka ds. pielęgniarstwa w Wojewódzkiej Przychodni 
Macierzyństwa i Zdrowia Dziecka w Gdańsku a trzy kolejne lata do 01.06.1957r. 
jako starsza pielęgniarka w Wojewódzkim Wydziale Zdrowia również w Gdańsku. 
W tym samym czasie zdaje egzamin felczerski i odchodzi od zawodu pielęgniarki. 
W roku 1964 uzyskuje tytuł starszego felczera. Na stanowisku felczera pracuje do 
chwili przejścia na emeryturę 20.06.1982r., w tym ostatnie 16 lat w Prewentorium 
w Rafałówce. 

 

 

 
 

Zdjęcie ze zbiorów rodziny Hanak. 

Zdjęcie z uroczystości rozdania dyplomów w Uniwersteckiej Szkole Pielęgniarek UJ 
w Krakowie w dniu 27.06.1946r. 
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Poznałam Joasię, bardzo podobna do swojej babci 
Anieli Otrzymałam od niej kopię dyplomu 
pielęgniarskiego babci przechowywanego z dużą 
starannością i zdjęcie grupowe z rozdania dyplomów 
w dniu 28 czerwca 1946r. w Krakowie. To bardzo 
cenne i unikalne pamiątki. W zamian wręczyłam jej 
wspomnienia Anieli Hanak z okresu wojennego 
opublikowane w Sieradzkim Kwartalniku Lekarskim 

Nr 3/94, o istnieniu, których nic nie wiedziała. Obie jesteśmy szczęśliwe. 
Proszę przypomnieć sobie informacje o poznańskiej szkole pielęgniarskiej, o której 
pisałam w II odcinku a której słuchaczki i nauczycielki w dniu 3 września wsiadły 
do pociągu jadącego do Warszawy, aby tam nieść pomoc bombardowanym 
mieszkańcom miasta. Aniela Fiszer była jedną z tych słuchaczek, które ostatnim 

wieczornym pociągiem wyruszyły do Warszawy. Niestety nigdy tam nie dojechała. 
Oto jej wspomnienie z tamtego okresu.  

 

 

Aniela Hanak z d. Fiszer   KRONIKA WOJENNA  
z terenu Sieradza oraz Szpitala Powiatowego i nie tylko ( 1939-1945)  
 
Po ukończeniu Gimnazjum Ogólnokształcącego w Sieradzu wyjechałam do 
Poznania, aby rozpocząć naukę w Wyższej Szkole Pielęgniarskiej. Do WSP wstąpiłam 
1 września 1938 r. Po roku nauki i praktyki, 1 września 1939 r. wybuchła II Wojna 
Światowa. W pierwszych dniach wojny piękny, nowy budynek naszej Szkoły przy 
Wałach Leszczyńskiego został zbombardowany przez bombowce niemieckie. Na 
szczęście Pani Dyrektor Jędrzejewska, krótko przed bombardowaniem, otrzymała 
telefon z Głównej Komendy PCK w Warszawie i kazała nam niezwłocznie jechać do 
Warszawy. Z Poznania, wraz z Dyrekcją, już ostatnim pociągiem ewakuacyjnym 
wyjechaliśmy z Poznania. Było to w dniu 3 września 1939 r. Niestety pociąg nasz, 
na skutek bardzo silnych bombardowań przez samoloty niemieckie, często stawał. 
Bombowce na skrzydłach miały „polskie barwy”, tzw. szachownice. W pierwszym 
nalocie zbombardowały hangary w Poznaniu, następnie stacje kolejowe i pociągi. Na 
stacji Podwęgierki przeżyłyśmy piekielne bombardowanie, ocalał jedynie 1 wagon, 
w którym były moje koleżanki i ja. Podczas bombardowania śpiewałyśmy pełną 
piersią „Pod Twoją Obronę”.  
 
Było bardzo dużo rannych. Z dworca kolejowego udało się przedzwonić do Szpitala 
w Poznaniu, gdzie przetransportowano rannych. Wysiadłyśmy gromadnie z cudem 
ocalałego wagonu i przemieściłyśmy się na główną drogę prowadzącą do Warszawy. 

Nie byłyśmy jednak długo razem. Ze wszystkich kierunków ciągnęły tłumy 
uciekinierów przerażonych ciągłymi nalotami i ustawicznym bombardowaniem oraz 
strzałami z broni myśliwskiej (również z samolotów). Bez przerwy trzeba było kryć 
się w kartofliskach, padając na brzuch z jednocześnie szeroko otwartymi ustami, 
aby huk wybuchu nie uszkodził narządu słuchu. Nieraz czułam zapach prochu 
z padających obok mnie kul. Kiedy skończył się koszmarny nalot, znów weszliśmy 
na szosę idąc w kierunku Kutna i na Warszawę. Obok mnie nie było już żadnej 
pielęgniarki, zostałam sama wśród obcych ludzi! Naloty towarzyszyły nam bez 
przerwy!  
W pewnej chwili widzę gazik wojskowy prowadzony przez żołnierza. Zatrzymuję - 
staje, pytam, „dokąd jedzie?”- „do Kleczewa”. Na tylnym siedzeniu siedział jakiś 
cywil. Legitymuje się kartą Mobu. Zabrał mnie. Wysiadłam w Kleczewie i prawie 
weszłam na podchorążego, który zabrał ode mnie plecak i gazmaskę (przedtem 
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oglądał moją kartę mobilizacyjną), przedstawił się, podał mi swoją wizytówkę 
i wręczył mi tabliczkę czekolady „Jedyna” Wedla. Po krótkiej rozmowie wskazał mi, 
gdzie znajduje się Dowództwo Brygady. Zostałam przydzielona do lekarza 
sztabowego, z którym pracowałam na linii frontu, niosąc pomoc rannym żołnierzom. 
Front stale się przesuwał, aż wreszcie samochodem dojechaliśmy do Szpitala 
w Kutnie. Tu naszym oczom ukazał się koszmarny widok: wszystkie łóżka, nawet 
prycze, zajęte były rannymi. Dla nas przybyłych brak noclegu! Szpital nie posiadał 
środków opatrunkowych, brakowało waty, ligniny, gazy, bandaży, rivanolu, jodyny 
itd.  
 
Nadal myślałam o dostaniu się do Warszawy, ale spotykani po drodze ludzie 
odradzali, mówili, że bardzo niebezpiecznie. Postanowiłam dostać się do Słupcy 
sama. Uciekinierów było mnóstwo, za nami i przed nami moc ludzi. Przez jakiś czas 
jechałam furmanką, wreszcie dotarłam do Słupcy. Byłam już bardzo głodna, 
wstąpiłam do restauracji, aby napić się herbaty i zjeść kanapkę. Zapytałam 
właścicielkę restauracji, gdzie znajduje się punkt PCK. Okazało się, że po drugiej 
stronie Rynku. W punkcie PCK powiedziano mi, że 1 kuchnia polowa wraz z grupą 

pielęgniarek i lekarzem znajduje się w chwili obecnej na krańcu miasta. Podążyłam 
we wskazanym kierunku. Kiedy dotarłam na miejsce, Niemcy rozpoczęli potworną 
serię bombardowań. Słupscy ludzie, którzy uszli z życiem opowiadali, że Rynek 
Słupcy to jedno potworne cmentarzysko. I pomyśleć tylko, że jeszcze pół godziny 
temu przebywałam na tym rynku. Był to Cud! 
 
Ze Słupcy udałam się z grupą ludzi w kierunku Babiaka, robiło się ciemno. 
Zmęczona, w towarzystwie drużynowej harcerek i grupy ludzi, postanowiłam 
przenocować w stodole na sianie. Sen zmorzył nas bardzo szybko. Wcześnie rano 
wstałyśmy. Usiadłam przed stodołą na kamieniu i wtedy ujrzałam dwóch żołnierzy 
niemieckich z karabinami w rękach. Widok ten doprowadził mnie do ataku płaczu, 
nie mogłam się uspokoić. A więc nasza kochana Ojczyzna została zajęta przez 
wroga? Niemcy szli szosą spokojnie, nikogo nie zaczepiając. Wtedy chwilę 
zastanowiłam się, co dalej robić? Przypomniałam sobie, że niedaleko Babiaka, 
w Mąkolnie i Sąpolnie mój wujek administrował ww. majątkami. Zdecydowałam się 
udać tam. Właścicielka majątków przyjęła mnie nadzwyczaj serdecznie. Powiedziała, 
że pojadę dopiero wtedy, kiedy wszystko się uspokoi  i jak zaczną kursować pociągi. 
Mój wujek był w konnicy - zginął od pierwszych kul wroga. Pociągi zaczęły kursować 
od 16 października 1939 r. Wtedy dopiero wyjechałam z Mąkolna.  
 
Przyjechałam do Sieradza, łudząc się nadzieją, że zastanę rodziców. Niestety 
zastałam tylko ciocię. Cały dom moich rodziców zajęty był chorymi i rannymi, 
którymi opiekowały się Siostry Urszulanki.  
Zgłosiłam się do Dyrektora Szpitala dr Mariana Polańskiego z prośbą o przyjęcie 
mnie do pracy. Zgodził się chętnie, z tym jednak, że do Oddziału Zakaźnego. 
Wyraziłam zgodę i z dniem 17 października 1939 r. rozpoczęłam pracę w Szpitalu, 
w Oddziale Zakaźnym, przy chorych na tyfus brzuszny. W międzyczasie do 

Klasztoru SS Urszulanek przyjmowani byli ranni żołnierze i oficerowie obu 
walczących stron. Z czasem szpital klasztorny stał się tylko szpitalem dla rannych 
polskich jeńców wojennych. Jeszcze do lutego 1940 r. przybywali do klasztoru ranni 
jeńcy. Z transportem przybył też ranny dr Jan Felchner. Po wyzdrowieniu i dzięki 
staraniom nowego szefa szpitala dr L. Maiditscha, dr Felchner pracował na 
wszystkich oddziałach, bardzo zgodnie z dr Leopoldem Maiditschem. Dr Felchner 
był członkiem AK, naczelnym lekarzem obwodu sieradzkiego AK. Nieustannie 
podlegał presji gestapo na podpisanie volks-listy. W 1945r. został Dyrektorem 
Szpitala w Sieradzu. Był wzorem lekarza. W 1949 r. wskutek rosnących nacisków 
politycznych zrezygnował z funkcji dyrektora, nadal jednak pracował jako chirurg 
w szpitalu i przychodni. Zmarł 4 sierpnia 1977 r.  
 



29 

 

Tuż przed ucieczką Niemców pełniłam przez trzy miesiące nocne dyżury. Na dyżurze 
podlegał mi budynek szpitalny frontowy, dwa baraki: oddział męski i dziecięcy oraz 
pawilon z chorymi zakaźnie. W sumie miałam ponad stu chorych Polaków 
i Niemców, za których byłam odpowiedzialna. W nocy dwukrotnie sprawdzałam, czy 
wszystko jest w porządku, również w barakach i w pawilonie zakaźnym. Lekarze 
spali na II piętrze budynku frontowego. W razie konieczności budziłam ich. Na dole 
w swoim pokoju spał dr L. Maiditsch, który dość często w nagłych wypadkach 
przyjmował chorych (wyręczając lekarza dyżurującego). Był to nadzwyczaj dobry 
i szlachetny człowiek. Bardzo często chodził spać dopiero około północy. Gdy byłam 
na dole, pytał mnie „czy wszystko w porządku?” a gdy usłyszał odpowiedz, że tak - 
mówił „dobranoc” i dopiero szedł spać. Pamiętam, że kiedy doszła nas wieść 
o tragicznej śmieci nad Gibraltarem gen. Sikorskiego, żona dr Maiditscha 
powiedziała do mnie: jak ogromną i niepowtarzalną stratę ponieśli Polacy, tracąc 
tak wspaniałego Wodza. Dr L. Maiditsch zmarł nagle 2 grudnia 1944r. Wyjątkowo 
pełniłam wówczas dzienne dyżury. Siostry niemieckie nigdy nie miały nocnych 
dyżurów a sprowadzono ich z Reichu sporo.  
 

Gdy sytuacja stawała się groźna i zbliżał się front rosyjski, dr Felchner kazał mi 
niezwłocznie przenieść się z miasta do szpitala. Front doszedł w nocy z 22 na 23 
stycznia 1945 r. Wyszłam na ulicę, nie było żywego. O godzinie dziewiątej rano, 
z daleka zobaczyłam olbrzymi czołg rosyjski. Nad miastem w jakiś czas potem 
pojawiły się bombowce, które zbombardowały Rynek. Wiele osób zginęło, wiele było 
rannych, w tym Marysia Janiakówna. Potworny huk spadających bomb spowodował 
panikę. My wszyscy - pracownicy Szpitala, zgromadziliśmy się w baraku, gdzie 
głośno odmawialiśmy modlitwę „Pod Twoją Obronę”. Na szczęście na szpital nie 
spadła żadna bomba. Gdy front rosyjski był jeszcze za Wartą, za drugim mostem, 
nad naszymi barakami z okropnym świstem przelatywały szrapnele, aż obrazki 
spadały ze ścian i wszystko to działo się ponad naszymi głowami!  
 
Niemcy w popłochu uciekali, ostatnią była dywizja Hermana Goeringa, której Hitler 
polecił niszczyć, palić, z dymem puszczać wszystko, co się da! Zakładać miny! 
W dywizji tej byli ludzie najokropniejsi, wypuszczeni z więzień, skazani na 
dożywocie. I oni to właśnie mieli takie zadanie! Po tym bardzo silnym natarciu do 
szpitala przywieźli masę bardziej i mniej ciężko rannych, tak Polaków, jak 
i Niemców. Szpital był przeładowany po brzegi rannymi! 
Na pierwszym piętrze leżeli na łóżkach oficerowie i żołnierze austriaccy. Łóżek było 
bardzo dużo, cierpieli okrutnie! Na korytarzach, na I piętrze było bardzo dużo 
Niemców, którym na zlecenie dr Felchnera podawałam morfinę w kroplach, aby 
zmniejszyć ich cierpienie. Jęczeli okropnie!... Wszyscy byli ciężko ranni. Dr    
Felchner bez przerwy pracował jak maszyna na sali opatrunkowej. W nocy z 23 na 
24 stycznia nadszedł rozkaz od sowieckiego komendanta wojennego, aby 
przygotować miejsce dla rannych żołnierzy sowieckich z frontu. Nadciągnęli pierwsi 
żandarmowcy, którzy rozkazali zlikwidować Kaplicę Szpitalną, wszystko powynosić, 
rozebrać ołtarz a powstawiać łóżka z rannymi z frontu. W tym czasie pełniłam dyżur 

w głównym gmachu na dole. Będąc w kuchence usłyszałam huk wystrzału. Bez 
zastanowienia pobiegłam w kierunku, skąd dochodził… Okazało się, że to z sali, 
gdzie prawie łóżko w łóżko leżeli sowieccy żołnierze z frontu. Wszyscy byli w gipsach 
i na lekkim rauszu. Ranni ci pili spirytus, który przynosili w menażkach 
z rektyfikacji. Wielu z nich było chodzących. Każdy miał przy sobie broń nabitą, 
pepesze i granaty! Broń tę przechowywali w łóżkach pod poduszkami, zezwolenie 
takie otrzymali od komendanta wojennego. Ja wyjątkowo spokojna przeszłam przez 
długą salę. W miejscu, gdzie stal ołtarz, odwróciłam się przodem do rannych 
i zapytałam „kto strzelał” ? W tym momencie zauważyłam, iż żołnierz rosyjski ma 
skierowaną pepeszę w moim kierunku. Biegły sekundy… , byłam bardzo spokojna 
i nagle z sąsiedniego łóżka błyskawicznie drugi ranny żołnierz pochylił się i chwycił 
towarzysza bardzo silnie za prawy nadgarstek. Momentalnie wypadła mu pepeszka 
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z rąk. Wtedy zabrał pepeszkę, wyjął ładunek i spytał „Coś ty chciał uczynić?” 
a towarzyszowi oddał pepeszkę bez ładunku. To Bóg uratował mi życie. 
 
Gdy przywieziono oficerów i żołnierzy austriackich do Szpitala Sieradzkiego, 
ulokowano ich na pierwszym piętrze, na trzech salach. Cierpieli bardzo, rany od 
kilku dni nieopatrywane. Jęczeli strasznie, ale po cichutku, bo głośno nie było 
wolno! Sowieci postawili przy drzwiach wartę i zakazali komukolwiek wchodzić tam. 
A więc bez pokarmu, bez picia, bez pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej. Zamknięci 
byli na klucz, każda sala! Pod drzwiami stała Milicja Obywatelska, tj. cywile z bronią 
nabitą- Polacy. Szczęście, że jeden z MO znał moich rodziców i mnie. Umówiłam się 
z nim, że wejdziemy na salę z kochaną i bardzo zacną Siostrą Urszulanką Hekker. 
Miała mi pomagać. On nam otworzył drzwi kluczem i choć najbardziej cierpiącym 
założyć opatrunki. Kochana Siostra podawała picie i na dłoni trzymała zapalone 
znicze, ponieważ nie wolno było palić światła. Gdyby nas złapano, to po nas. Nie 
pamiętam już w tej chwili ile, ale zrobiłam tej nocy wiele opatrunków. Z ust rannych 
słyszałyśmy tylko szeptem wypowiedziane słowa podzięki oraz błagania innych - 
również o pomoc. Niedługo cieszyli się, bo już następnego dnia wszyscy zostali 

rozstrzelani przez sowietów.  Wystrzelanie wszystkich rannych oficerów i żołnierzy 
austriackich i niemieckich było koszmarem nie do opowiedzenia!... Mnie tego 
widoku zaoszczędził Pan Bóg!!! 
 
Pamiętam jak dr Felchner powiedział do mnie na drugi dzień „Jak to dobrze, że Pani 
tego nie widziała”. I znów zadziałała przeogromna Łaska Boża! – nie wiem, czy 
mogłabym przeżyć coś tak makabrycznego - bez względu na to, jakiej narodowości 
byli ranni! Podminowano Szpital Sieradzki. Było już ciemno, około godziny 20, 
będąc przy chorych na parterze, usłyszałam gwizdanie pod oknem. Powiadomiłam o 
tym sanitariusza, aby dać znać dr Felchnerowi. Okazało się że cały szpital jest 
podminowany przez uciekających ostatnich Niemców. To właśnie oni gwizdali, 
zakładając miny wokół Szpitala, który lada chwila miał być wysadzony w powietrze. 
Nam, tzn. całemu personelowi, kazano zgrupować się na parterze, w pokoju obok 
sali rentgenowskiej. Czyje było polecenie, nie wiem, nie pamiętam. Stojąc spokojnie, 
oparci o ścianę, bez paniki, cicho rozmawialiśmy, czekając na bieg wydarzeń. 
W pewnym momencie wpadł do nas sanitariusz Zbyszek i z radością oznajmił nam 
wszystkim że jesteśmy uratowani. Radość była wielka. Okazało się że doktorzy 
Felchner i Świetlik przecięli kable od min nożycami do cięcia gipsu. Uratowali nam 
i sobie życie.  
 
Sieradz został oswobodzony od Niemców! Niemcy uciekli w popłochu. Wielu 
Niemców, głównie personel niemiecki, byli ewakuowani już wcześniej do Reichu. 
Rannych Sowietów po kilku dniach zabrano. W głównym frontowym budynku, na 
parterze, w małym pokoiku leżał jeszcze generał sowiecki, chory na świerzb. Przy 
jego drzwiach pełnił wartę strażnik, ogromny chłop dwumetrowy. On to smarował 
generała ung. Vilkinsoni. Zapach maści unosił się wzdłuż całego korytarza. Ile razy 
przechodziłam obok jego drzwi, modliłam się, aby ranni mnie tam nie wciągnęli. 

Kilka razy zagadywał mnie strażnik, abym odwiedziła generała, bo jemu jest bardzo 
smutno. Dzięki Bogu odbyło się bez odwiedzin! Odpowiadałam mu, że mam bardzo 
dużo ciężko rannych i chorych i nie mam czasu! Na dwa tygodnie przed kapitulacją 
Niemiec, wezwano mnie do gestapo, z powodu niemiecko brzmiącego nazwiska – 
Fiszer Aniela. Było to już drugi raz! Kazano mi przedstawić całą dokumentację 
mojego pochodzenia i za 2 tygodnie przedłożyć na gestapo. Na szczęście nie zdążyli, 
ponieważ musieli w popłochu uciekać. Nigdy, za żadną cenę nie wyrzekłabym się 
swojej polskości. Wychowano mnie w duchu patriotyzmu. Mój 21 letni brat 
stryjeczny Witold Fischer był aresztowany, więziony, prześladowany i rozstrzelany 
na Pawiaku przez Niemców w 1942 r. Taką cenę za patriotyzm zapłaciło wiele 
polskich rodzin.  
                                                                           Aniela Hanak z d. Fiszer  
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Sieradz, dnia 27 stycznia 1965r. 
 

Zofia Serediuk z d. Szonertówna – wspomnienia z okresu wojny 
 
Rok 1939 - zdawało mi się, że jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. 15 VIII 
1939r. wyszłam za mąż za człowieka, którego bardzo kochałam, z wzajemnością. 
Ponieważ mąż mój pracował na kolei mieliśmy możność wyjechać w podróż 
poślubną. I tak, 29 września 1939r., znalazłam się wraz z mężem na granicy 
Czechosłowackiej w Zaleszczykach, jeden krok i mogliśmy tam uciekać, gdzie 
uciekała nasza władza. Do domu wróciliśmy czym się dało, by ponownie za dwa dni 
iść pieszo bez żadnego celu. Po powrocie, nie odpoczywając, zgłosiłam się do pracy 
do szpitala, przez cały dzień opatrywaliśmy przejeżdżających żołnierzy rannych 
w pociągach. Następnego dnia około godziny 10-ej rozpoczął się nalot na Zduńską 
Wolę.  
 
Po nalotach zaczęto zwozić do szpitala rannych, nie zapomnę nigdy tych 

zmasakrowanych ciał. Jacyś obcy lekarze zjawili się w naszym szpitalu, szyli, 
amputowali kończyny, potem wynosiliśmy wszystkich do ogrodu przy szpitalu, po 
jednej stronie kładliśmy zmarłych, po drugiej rannych. Jak nadlatywały samoloty 
kazano nam wychodzić z budynku, zdejmować fartuchy (żebyśmy nie byli widoczni), 
chowaliśmy się pod krzaczki w ogrodzie a w około nas leciały bomby (Niemcy nie 
patrzyli, że to szpital).  
 
Wieczorem, kiedy już wszystko ucichło, około godz. 22-ej otrzymaliśmy telefon z 
policji „ w mieście nie ma już nikogo, my też już wychodzimy. A co z chorymi i z 
nami? Róbcie sobie, co chcecie” zadzwoniliśmy do Łodzi prosząc żeby zabrali 
rannych i chorych. Przyjechały dwa samochody PKS zabrano nadających się do 
przewozu chorych. Nam powiedziano, że dla nas miejsca nie ma, przyjedźcie do 
Łodzi i zgłoście się do pracy. Znaleźli się jacyś ludzie, rodziny zmarłych wykopali 
ogromny dół w ogrodzie i zakopali zmarłych. Z kilkoma, prawie umierającymi 
oferowała się zostać nasza woźna, starsza już kobieta wraz z mężem.  
 
A my zabieraliśmy rzeczy, ja wraz z mężem i jego rodzicami wyruszyliśmy w stronę 
Łodzi. Rodzice męża zapakowali, co tylko się dało na ręczny wózek ( na nasze uwagi, 
że nie damy rady, pocieszali nas, że ojciec ma znajomego w najbliższej wsi to weźmie 
nas furmanką). We wsi nie zastaliśmy już nikogo. Zabraliśmy z wózka, co się dało, 
każdy obładowany walizkami i tobołkami, głodni zmęczeni i śpiący, wyruszyliśmy 
dalej.  
W ciszy nocnej wędrówki budził nas od czasu do czasu przeraźliwy krzyk siostry 
mojego męża, 10 letniej dziewczynki, która, albo znalazła się w środku pędzącego 
bydła albo upadła na kupę przydrożnych kamieni lub do rowu. W dzień chowaliśmy 
się po lasach, w kartoflach, pod krzaki przed nalotami, wyrzuciliśmy wszystko, co 
zabraliśmy, zostało nam tylko to, co na sobie i tak doszliśmy pod Stryków, tam 
dogonili nas Niemcy. Niemców wyobrażałam sobie jak nie ludzi i tacy się okazali.  
 
Pamiętam wyglądaliśmy zza stodoły, jechali Niemcy zmotoryzowani. Na drodze 
trzech naszych polskich żołnierzy. Jeden z nich zatrzymał się podniósł rękę do góry, 
podjechali do niego coś zaczęli rozmawiać, włożyli mu wianek na szyje i zabrali ze 
sobą. Dwóch uciekających zastrzelili. W drodze powrotnej do domu wynędzniali i 
głodni zatrzymani przez Niemców dzięki mojej legitymacji pielęgniarskiej przeszliśmy 
szczęśliwie.  
 
W domu z pozostałych rzeczy nic nie zostało, wszystko nam skradziono. Zgłosiłam 
się zaraz do szpitala, ale mnie nie przyjęto. Dyrektor szpitala kazał mi się zgłosić do 
jego prywatnego domu w sprawie tej pracy za kilka dni, poszłam przyjął mnie 
bardzo uprzejmie. Obiecał mi pracę w swoim prywatnym gabinecie, kiedy 
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wychodziłam wyjął plik pieniędzy i pragnąc mi dać, jako zaliczkę, zrozumiałam, na 
jakich warunkach mogę tylko zostać przyjęta do pracy.  
 
Na drugi dzień wyjechałam do rodziców, nie pozwolili mi zgłaszać się do pracy, 
ponieważ mówiono przez radio „ jesteście na urlopie, za kilka dni skończy się wojna, 
nie chodźcie pracować do Niemców”, więc siedziałam i czekałam, kiedy zapasy 
moich rodziców zaczęły się wyczerpywać ( ostatniej pensji nie otrzymaliśmy, ani ja, 
ani mąż) podobno ktoś podjął naszą pensję ze szpitala, ale nam jej nie wypłacono. 
Zmuszona byłam iść do Niemców prosić o pracę. 15 listopada 1939r. rozpoczęłam 
pracę w szpitalu przyjęto mnie na dyżury nocne, była to praca ciężka 
i odpowiedzialna, jeden oddział niemiecki miałam pod wyłączną moją opieką 
i wszystkie oddziały do obsłużenia tak, że jak szłam na inny oddział zrobić zabieg 
i udzielić pomocy to z tego oddziału przyszła mnie zastąpić salowa.  
 
Pamiętam przywieźli rannego z rozprutym brzuchem, nieprzytomnego Niemca. 
Położono go samego w dużej sali, światła nie było, tylko świeczki się paliły i ja 
musiałam być z nim całą noc. Nie potrafię tego wypowiedzieć jak bardzo bałam się, 

nawet ksiądz, który przyszedł, aby go przysposobić do śmierci bardzo mi współczuł, 
(pomimo że jestem pielęgniarką to zawsze bardzo się bałam i boje zmarłych). 
W 1940r. w lutym zabrano mojego męża do obozu do Dachau, nie zdawałam sobie 
nawet sprawy, co to jest obóz koncentracyjny. Zauważyłam tylko, że gdy Niemcom 
powiedziałam gdzie jest mój mąż to zrobili takie przeraźliwe oczy i uciekali, nie 
chcąc ze mną w ogóle rozmawiać.  
 
Po 7 miesiącach nocnych dyżurów przeszłam na dzienne zawdzięczając to pewnemu 
wypadkowi. Pewien więzień został operowany na wyrostek. Był to Polak. Kiedy 
przyszłam na dyżur nocny, więzień ów próbował mi wręczyć dużą torbę czekoladek, 
kiedy nie dawał mi spokoju wzięłam wszystkie czekoladki i zaraz rozdałam chorym 
i to właśnie uratowało mnie prawdopodobnie od wyjazdu do Niemiec lub do obozu. 
Więzień ten uciekł w tą noc przez okno w łazience.  
 
Kiedy rano się to wszystko wydało przyjechali z gestapo, krzyczeli i grozili mi 
usiłując wmówić, że mnie przekupił. Trzymali mnie przez dwa dni, tłumaczyłam się, 
że nie jestem w stanie dopilnować wszystkich chorych, że jestem bardzo zmęczona 
pracując ciągle na nocnych zmianach. Mówiłam, że więźnia powinien pilnować 
strażnik a nie pielęgniarka. I wówczas przeszłam na dyżury dzienne. Otrzymałam 
oddział zakaźny, pracowałam, jako oddziałowa, nie było mi tam źle, Niemcy bali się 
chorób zakaźnych, mało przychodzili na oddział. Na oddziale leżeli i Niemcy i Polacy.  
 
Przywieziono kiedyś rodzinę niemiecką na dur brzuszny, jak wchodziłam na sale to 
krzyczał z szału, że idę go otruć, nie pozwolił się nawet zbliżyć żadnej Polce 
( a niemcy nie chcieli ich pielęgnować), tylko w obecności lekarza przyjmował posiłki 
i leki, kiedy się przekonał, że z każdym dniem jest mu lepiej i jego rodzinie, powoli 
nabrał do nas zaufania. W podzięce za powrót do zdrowia, chciał żebym wyszła za 

mąż za jego znajomego, kiedy powiedziałam mu, że mam męża tylko jest w obozie, 
powiedział mi- przecież on już stamtąd nie wróci, więc nie widzi żadnych przeszkód.  
 
Pamiętam na oddziale chirurgicznym pracowała Niemka Folkedeitach, wszyscy się 
jej bardzo bali, kiedyś lekarz z naszego oddziału kazał przewieźć do niej na oddział 
chorego, (który wymagał zabiegu chirurgicznego) ta wpadła podczas posiłku do 
jadalni i wobec wszystkich z podniesioną ręką jakby chciała mnie uderzyć mówi- ty 
polska świnio. Ja ci dam tak się rządzić i przywozić mi twoich zasranych chorych.  
 
Na moim oddziale leżała Niemka może 10 letnia, widząc mnie często płaczącą 
zapytała o powód, kiedy jej powiedziałam, że mój mąż jest w obozie, postanowiła mi 
pomóc, zaczęła wychwalać, jaki to Firer jest dobry, ona napisze list, to na pewno 
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siostry męża zwolnią, wiele miałam z tego powodu przykrości, Niemkę zabrali 
z oddziału a ja dostałam odpowiedź z kancelarii Hitlera, że sprawa jest w toku 
i w najbliższych dniach będzie wyświetlona i była wyświetlona po kilku dniach 
otrzymałam telegram, że mąż nie żyje, w trzy dni jeszcze po tym zawiadomieniu 
otrzymałam list od niego, że czuje się nie najgorzej. Ciężko przeżywałam śmierć 
mojego męża, trzy miesiące leżałam chora, zwolniono mnie ze szpitala.  
 
Przydzielono mnie do pracy do Arbeitsantu do pisania książeczek pracy, potem 
pracowałam w dziale transportów i tam przeżyłam ciężkie chwile, stale pod 
strachem i obawą wysłania za każde najmniejsze przewinienie, straszono nas 
obozem, napatrzyłam się jak obchodzą się z ludźmi, na transporty wysyłające matki 
od dzieci, dziewczynki i chłopców prawie dzieci, byłam świadkiem jak Niemiec 
kopnął ciężarną, która zaraz urodziła na miejscu. Jedną z koleżanek pewnego dnia 
nie wypuścili już z pracy, rano wywieźli do Niemiec.  
 
W tym czasie pewnego dnia zgłosił się do mnie mężczyzna i zaproponował mi, abym 
podawała mu wszystkie transporty, dokąd wyjeżdżają, ilu ludzi czy Polacy czy Żydzi. 

Pisałam na kartkach i w drodze powrotnej z pracy spotykaliśmy się przy pożegnaniu 
wręczyłam mu dane.  
Potem znów prosił mnie, żebym wyciągnęła transporty, które zostały wysłane od 
początku wojny, robiłam to przeważnie podczas jak Niemiec wychodził, możliwie 
ostrożnie, ale nie bardzo zdając sobie sprawę, co by było gdyby mnie złapano. W 
którąś niedzielę po południu zgłosił się do nas ten sam Pan i zaproponował mi 
wstąpienie do organizacji, okropnie się przeraziłam i odmówiłam, że wszystko 
zrobię, co zechce, ale o niczym nie chce wiedzieć i niech więcej do nas nie 
przychodzi. Po 8 miesiącach zwolniono wszystkie Polki z Arbeitsantu, kazano wrócić 
mi do szpitala, zostałam ponownie przyjęta.  
 
Otrzymałam z powrotem oddział zakaźny, pracowało mi się dobrze z dr K. 
Pomagaliśmy Polakom jak się dało, tym, którym groził wyjazd zatrzymaliśmy na 
oddziale, jako nosicieli duru, przetrzymywało się chorych po typhusie jak najdłużej, 
zamienialiśmy krew nosicieli zdrowych. Zostało na naszym oddziale dużo chleba 
i innego pożywienia, oddawało się go więźniom pracującym w pobliżu szpitala, lub 
więźniom,  którzy przychodzili na prześwietlenia. Po jakimś czasie szpital otrzymał 
kilka pielęgniarek z Niemiec, przyjechały i objęły stanowiska oddziałowych i wtedy 
zaczęła się dla mnie gehenna. Na mój oddział przyszła Niemka podła, bez serca, bez 
litości, która mnie chciała zgnębić, upodlić, która mówiła, że Polacy to pachołki, dla 
nich tylko do roboty.  
 
Pierwszą czynnością, jaką mi powierzono była, od samego rana, wymyć wszystkie 
zlewy, baseny, ubikacje, zrobić wszystko przy chorych, co było niemożliwością abym 
to mogła zrobić w ciągu dwóch godzin, przychodziłam na 6-tą i żeby nie chorzy, 
którzy mi pomagali, nigdy bym nie zdążyła tego zrobić. Sama się dziwiłam jak ja to 
robię. Chorzy zarówno Polacy jak i Niemcy buntowali się, że od basenów mycia 

przechodziłam do wykonywania zabiegów i że ja, siostra oddziałowa, to robię.  
 
Po jakimś czasie lekarz ordynator, kazał mi się zbuntować i powiedzieć jej, że ta 
praca posługaczki bardzo mi odpowiada, żeby mi chorzy nie pomogli tylko mam 
sama to robić przez cały dzień i do zabiegów się nie brać. Ponieważ ona nie bardzo 
miała wprawę do zabiegów i beze mnie nie mogła sobie poradzić, skończyła się moja 
rola sprzątaczki. Kazała mi pracować tylko przy chorych. Nie tylko my, ale i pacjenci 
ogromnie się jej bali, prosili lekarza i mnie żebym robiła im zabiegi, ona robiła 
ogromne pomyłki, kiedyś zamiast glucozy wstrzyknęła Niemce novocainę dożylnie.  
 
Wstrzykując zauważyła, że chora blednie i zasypia, przerwała a chcąc się przekonać, 
dlaczego, kazała mi nabrać z tej samej butelki i zrobić innej chorej. Ja oczywiście 
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nie wzięłam z tej butelki, bo na etykiecie była novocaina, przychodzi i pyta czy 
zrobiłam odpowiadam, że tak no i co ma być? Pytam czy z tej nowej butelki, mówię 
jej, że tam nie ma żadnej nowej butelki jest tylko ta, z której już robiliśmy, jak jej to 
powiedziałam wyleciała jak szalona. Ledwie uratowano tą Niemkę. Podczas mojego 
dyżuru w niedzielę, kiedy byłam tylko z jedną Siostrą Urszulanką (pracowały w 
szpitalu Siostry Urszulanki) na 60 chorych to ona potrafiła bez przerwy dzwonić i 
wzywać siostrę na swoje usługi.  
Bywało, że otrzymywała listy z domu, czytając włosy darła sobie z głowy, ryczała na 
cały głos, słuchać nie było można, płakałam razem z nią, tak mi jej żal było, za 
godzinę tak mi dokuczała, że nieraz chciałam sobie już życie odebrać. Miałam 
koleżankę, z którą razem pracowaliśmy, jak płakałam pocieszała mnie „ nie płacz 
Zofia po wojnie za ostatni wdowi grosz znajdziemy Frydę i oddamy jej wszystko” ona 
też wdowa. Bywały i szlachetne i dobre siostry jak nasza oberschweater, była bardzo 
dobra i wyrozumiała.  
 
Pamiętam taki fakt, podczas obiadu dziewczynka, która nam nakrywała do stołu, 
zebrała naczynia na tacę cały stos naczyń szklanych, talerze, kubki, otwierając 

drzwi nieostrożnie zahaczyła tacą i wszystkie naczynia spadły jej na podłogę, 
rozbijając się na drobne kawałki. Zamarłyśmy wszystkie ze strachu, naprzeciw 
drzwi jadalni mieszkała oberschwester.  
Wtem otwierają się drzwi i staje siostra, zobaczyła, co się stało, podeszła do 
klęczącej nad skorupami Stefci i odezwała się. Stefa zobacz czy się nie skaleczyłaś, 
zmieć te skorupy i przyjdź do mnie wydam ci nowe. Albo kiedy były łapanki 
uprzedzała nas, zostańcie lepiej w szpitalu, nie chodźcie do domu. Będą chodzić po 
domach mogliby i was wywieźć. Kiedy Fryda już tak bardzo nam dokuczała 
Oberschwester wraz z dyrektorem wysyłali ją na kilkudniowy urlop do Niemiec, 
abyśmy mogli trochę odpocząć.  
 
Zbliżał się rok 1945 pamiętam pracował również w Szpitalu p. Franciszek (z końcem 
wojny dowiedziałam się, że to przebrany ksiądz). Od niego otrzymywaliśmy 
wszystkie wiadomości, że już nie długo, że Rosjanie idą na całego. Pewnego 
południa rozdawaliśmy obiady chorym, Fryda nakładała, ja z Franciszkiem 
roznosiliśmy, ni z stąd, ni z owąd Franciszek mówi siostro Frydo czy siostra wie, że 
Rosjanie są już za dru gim mostem? Osłupiałam, kopnęłam go w nogę, aż zasyczał, 
ona zaczerwieniła się jak burak, potem zbladła i odpowiedziała- nim Rosjanie tu 
przyjdą będziesz pod płotem leżał a Zofia w obozie zgnije.  
Chodziła jak struta, w każdej chwili spodziewałam się najgorszego. Franciszek 
chodził z nią jak cień, mówił, że nie pozwoli jej nikomu powiedzieć o tym. Na drugi 
dzień Fryda zabrała manatki i wyjechała ze szpitala, jakoby na urlop. Za trzy dni 
kazano nam zgłosić się na godz. 12.00 w nocy naszykowanym do wyjazdu 
ewakuacji. Żadna z Polek się nie stawiła, rano jak przyszłyśmy do pracy Niemców 
już nie było.  
 
 

 
                                                                           Zofia Serediuk  z d. Szonertówna 
 

 
 
 

                                          Informacje zabrała i opracowała Elżbieta Pokora 
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 „Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 

A wspomnień nikt nam nie zabierze, 
Zawsze będą z nami” 

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy,  że odeszła od nas nasza koleżanka Emerytowana 
Pielęgniarka wieloletnia pracownica Szpitala w Zduńskiej Woli 
 
 
 

J U L I A    G A L E W S K A 
 
 
 
                                                    Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia 
                                                               składają koleżanki i koledzy 

                                                               z powiatu zduńskowolskiego 
 
 

 

 
Kochany człowiek nigdy nie umiera  

żyje wciąż w naszych myślach, 
słowach i wspomnieniach.  

 
Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy naszą Koleżankę, Pielęgniarkę 

 
 
 

E L Ż B I E T Ę    R U D E C K Ą 
 

 

 

                                                                   koleżanki i koledzy  
Centrum Psychiatryczne Warta i Szpital Wojewódzki Sieradz 

 

 

 

 

 
Śpieszmy się kochać ludzi,  
tak szybko odchodzą … 

 
Z wielkim smutkiem żegnamy Emerytowaną Pielęgniarkę  

ze Szpitala w Łasku 
 

  

A L I C J Ę   W R O N K Ę 
 
 
                                              Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia 
                                                składają koleżanki i koledzy z powiatu łaskiego           
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                                                                „Ludzie, których kochamy zostają na zawsze,  

bo zostali w naszych sercach”      
 
                                                                                            

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej  
Koleżanki Emerytowanej Położnej ze Szpitala w Łasku 
 
 

Z O F I I    O T O M A Ń S K I E J 
 
 
 

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia i wsparcia  
składają koleżanki i koledzy z powiatu łaskiego 

 

 

 

 
„Nie umiera ten, kto pozostaje 

w naszych sercach” 
 

W październiku odeszła od nas, nasza Koleżanka Położna  
ze Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu 

 
 

I W O N A     K U Ź N I K  
 
 
 

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia i wsparcia  
składają koleżanki i koledzy ze Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu 

 
 

 

 
„To nic, że odszedłeś,  

w moim sercu będziesz żył zawsze” 
 

Wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia 
dla naszej Koleżanki 

 
 

A G N I E S Z K I    R A F A L S K I E J 
 

z powodu śmierci 
 

T A T Y  
 

 
                                               składają koleżanki i koledzy, pielęgniarki i położne  
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Jest taki ból, o którym lepiej nie mówić, 
bowiem najlepiej wyraża go milczenie … 

 
 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej Koleżanki Pielęgniarki 
 
 
 

E W Y   B U L E N G E R  

 
 
 

Żegnamy wspaniałą osobę, pełną ciepła i empatii… 
 
 

Pielęgniarki i Położne NZOZ CENTRUM MEDYCZNE w Zduńskiej Woli  
 
 
 

 
 

„Ci, których kochamy 
Nie umierają nigdy 

Bo miłość to nieśmiertelność” 
 
 
 

W listopadzie odszedł nagle nasz Kolega Pielęgniarz  
ze Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu 

 
 

 
D A R I U S Z     J O Ń C Z Y K 

 
 
 

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia i wsparcia  
składają koleżanki i koledzy ze Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu 

 
 

 

 

 


