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W okresie mojej prawie 60-letniej 

działalności chirurgicznej, tak w lecz-

nictwie otwartym, jak i zamkniętym, 

zawsze towarzyszyły mi pielęgniar-

ki. „Pielęgniarstwo, pielęgniarka” to 

słowa pochodzące od pielęgnowa-

nia, opiekowania się chorym, ran-

nym – „opiekunki”. Dotyczyło to nie 

tylko spraw medycznych, ale przede 

wszystkim dbania o niezbędne po-

trzeby życiowe chorego, rannego itp.

W starożytnej Grecji pielęgna-

cją chorych zajmowały się kapłanki. 

W starożytnym Rzymie czynności te 

w stosunku do rannych żołnierzy czę-

sto wykonywali niewolnicy, a później 

zakonnicy. Początki pielęgniarstwa 

w dzisiejszym rozumieniu, to dopiero 

dziewiętnasty wiek. W 1860 r. w Lon-

dynie przy szpitalu św. Tomasza po-

wstała pierwsza szkoła pielęgniarska, 

założona przez Florence Nachtigale. 

Na polskich ziemiach za pierwszą 

szkołę uważa się powstałą we Lwowie 

w 1895 r. Szkołę Pielęgniarstwa przy 

Pielęgniarka chirurgiczna

Moja Akademia
cz. 47

Bogdan Łazarkiewicz

Szpitalu Powszechnym, nazywaną 

„szkołą dozorczyń”. W Polsce począt-

kowo opieką pielęgniarską zajmowa-

ły się siostry zakonne, w mniejszym 

stopniu zakonnicy. Siostry zakonne 

czynności te wykonywały bezpłatnie, 

charytatywnie. Tu też wzięło początek 

określenie pielęgniarki jako „siostry”, 

które to do dzisiaj jest powszechnie 

używane również w stosunku do pie-

lęgniarek cywilnych. Zapotrzebowa-

nie na pielęgniarki rosło lawinowo. 

Szkoły pielęgniarskie powstawały 

w wielu miastach Polski o różnych 

programach nauczania, nie były jed-

nak w stanie wyszkolić wystarczającej 

liczby pielęgniarek. Organizowano 

więc kursy i przyspieszone szkolenia 

– pielęgniarki przyuczone. 

Kiedy w 1954 r. rozpocząłem pra-

cę w szpitalu im. Ludwika Rydygiera, 

odczuwaliśmy ogromne braki pielę-

gniarek. Dyplomowane pielęgniarki 

stanowiły niecałe 20% obsady, a reszta 

to były pielęgniarki po różnych kur-

sach, „przyuczone”, sanitariuszki i sio-

stry zakonne o dużym doświadczeniu 

w pracy, często bez kwalifi kacji (siostry 

boromeuszki). Pielęgniarką przełożo-

ną była Irena Podkomorzy, a oddzia-

łową II Oddziału Chirurgicznego, na 

którym pracowałem, była pielęgniarka 

dyplomowana siostra Adamiok. Cieka-

wą postacią była siostra zakonna, która 

pełniła wyłącznie nocne dyżury. Gdy 

miałem dyżur chirurgiczny na oddzia-

le, mogłem czasami położyć się na ka-

napie i zasnąć. Niestety, siostra ta cały 

czas krążyła wśród chorych i co godzi-

nę pukała do dyżurki, budziła lekarza, 

składając meldunek: „niech pan dok-

tor śpi, wszystko jest w porządku”. Na 

bloku operacyjnym instrumentariusz-

kami były wyłącznie siostry zakonne 

boromeuszki, które równocześnie na 

zmianę dawały narkozę, kapiąc eter 

na maskę Schimmelbuscha. W szpita-

lu nie było ani jednego anestezjologa. 

O głębokości znieczulenia ogólnego 

decydował w czasie operacji chirurg 

Przełożona pielęgniarek Irena Podkomorzy w szpitalu 

im L. Rydgiera w towarzystwie lekarzy chirurgów Kazimierza 

Sroczyńskiego (z prawej) i Bogdana Łazarkiewicza (1955)

Pielęgniarka dyplomowana Krystyna Forszpaniak 

przełożona w II Klinice Chirurgii (1963)
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leżących na noszach pełnił dyżur no-

szowy, który w razie potrzeby odwią-

zywał ich i wyprowadzał do ubikacji. 

W szpitalu wojskowym (1959–

–1961) przykładem wzorowej pie-

lęgniarki była szefowa bloku opera-

cyjnego, instrumentariuszka siostra 

Omyłowa. Do Wrocławia przybyła 

z Polską Armią ze Wschodu. Spotka-

łem ją kilkadziesiąt lat później w Hali 

Ludowej w 2009 r. w czasie 64. Zjazdu 

Chirurgów Polskich. Już mocno leci-

wa pani podeszła do mnie i zapytała 

„Czy to pan kapitan Łazarkiewicz?” 

Poznałem ją – siostra Omyłowa. Kie-

dy zacząłem wypytywać o poszcze-

gólne pielęgniarki instrumentariusz-

ki, ze smutkiem odpowiedziała, że już 

prawie wszystkie nie żyją: „Większość 

z nich osobiście rozprowadziłam po 

wrocławskich cmentarzach”. 

na podstawie koloru krwi: „krew ciem-

na – proszę odstawić maskę i podać 

tlen…” W krótkim czasie krew nabie-

rała koloru żywoczerwonego, ale cho-

ry zaczął się budzić, wypychając jelita 

z jamy brzusznej – makabra! 

Szefową ambulatorium w czasie 

ostrych dyżurów była zakonnica au-

tochtonka, siostra Leowigild. W mie-

siącu mieliśmy 12–13 ostrych dyżu-

rów. W tym czasie w pogotowiu nie 

było żadnego ambulatorium, dlatego 

do szpitala trafi ały wszystkie przy-

padki z całego miasta i okolicy – do 

200 osób w ciągu doby (urazy, ma-

sywne krwotoki, ostre objawy brzusz-

ne itp.). Większość zaopatrywaliśmy 

na miejscu, a przypadki wymagające 

większych operacji przyjmowaliśmy 

na oddziały. Problemów przysparzali 

pacjenci z urazami w stanie upojenia 

alkoholowego. Nie było jeszcze wte-

dy Izby Wytrzeźwień. Bywało więc 

i tak, że ten sam chory zaopatrzony 

wieczorem, wracał w nocy ponow-

nie pobity, bez opatrunku. Siostra 

Leowigild zaproponowała, by takich 

chorych po zaopatrzeniu nie odsyłać 

nocą do domu. Na długim korytarzu 

przygotowano kilkanaście twardych 

noszy i tu pozostawali zaopatrzeni 

chirurgicznie „alkoholicy” aż do rana. 

Osłupiałem z wrażenia, gdy zobaczy-

łem, jak o świcie siostra przypina do 

ubrania każdemu pacjentowi kartę 

informacyjną, a następnie każdemu 

z nich zawiązuje spodnie bandażem 

w okolicach kostek. Na moje pytanie 

odpowiedziała: „Ja nie będę zbierać 

i zmywać po tym, co wychodzący 

gubi na korytarzu i na schodach”. 

Sposób ten zmodyfi kowaliśmy. Przy 

Delegacja pielęgniarek składa gratulacje prof. Wiktorowi 

Brossowi z okazji wręczenia dyplomu doktora honoris causa 

naszej Uczelni (1973) (fot. Krystyna Andrys)

Prof. Antoni Aroński w dniu swoich imienin w otoczeniu 

pielęgniarek dyplomowanych (1976) (fot. Krystyna Andrys)

Pielęgniarki w „kawiarence” II Kliniki Chirurgii

Pielęgniarka dyplomowana Izabela 

Koperska (obecnie dr Czajkowska) (1951)
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rektriss”, dyspozycyjna była całą dobę. 

Za namową prof. W. Brossa rozpo-

częła intensywną naukę języka nie-

mieckiego i angielskiego. Po 15 latach 

w 1978 r. wygrała konkurs na przeło-

żoną pielęgniarek w szpitalu w WISP, 

a następnie w Burgdorfi e (Szwajcaria) 

i na tym stanowisku pracowała 10 lat 

aż do wieku emerytalnego. Pielęgniar-

ka instrumentariuszka Izabela Czaj-

kowska (z domu Koperska) pracując 

ukończyła Wydział Lekarski naszej 

Uczelni i jako stomatolog pracowała 

aż do emerytury. Pielęgniarka instru-

mentariuszka Jolanta Litwin-Ołpińska 

zaocznie ukończyła Wydział Prawa, 

odbyła aplikację i obecnie posiada 

własną kancelarię notarialną we Wro-

cławiu przy ul. Grabiszyńskiej.

Była pielęgniarka naczelna PSK nr 1, 

Jadwiga Dwurzyńska, ukończyła pra-

wo i zarządzanie i z tytułem magistra 

przez wiele lat kierowała sekretaria-

tem rektora Akademii Medycznej we 

Wrocławiu. Obecna szefowa instru-

mentariuszek, Joanna Niedźwiedź-

Mieloch, dyplomowana pielęgniarka, 

skończyła zaocznie Wydział Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocław-

skiego ze specjalnością Służby Spo-

łeczne i z tytułem magistra nadal pra-

cuje w sali operacyjnej w klinice przy 

ulicy Skłodowskiej-Curie 66 („szefo-

wa” instrumentariuszek). 

Kiedy rozpocząłem pracę w II Klini-

ce Chirurgii kierowanej przez profe-

sora Wiktora Brossa (1961), na bloku 

operacyjnym panowały siostry zakon-

ne – służebniczki, których macierzy-

sty dom znajdował się przy ul. Czar-

noleskiej, a w Klinice miały klauzurę 

i były do dyspozycji przez całą dobę. 

Siostry te odegrały niebagatelną rolę, 

instrumentując do skomplikowanych, 

pionierskich zabiegów operacyjnych 

z zakresu kardiochirurgii, które były 

przeprowadzane nie tylko w ciągu 

dnia, ale i w nocy, a trwały nieraz po 

kilkanaście godzin. Oddziały chirur-

giczne i poradnie były już w większości 

obsadzone przez pielęgniarki cywilne, 

przeważnie dyplomowane (działały już 

licea pielęgniarskie, szkoły policealne, 

szkoły PCK itp.). W drugiej połowie 

dwudziestego wieku w akademiach 

medycznych zaczęły powstawać wy-

działy pielęgniarskie. Na naszej Uczel-

ni wydział taki utworzono w 1978 r. 

i pierwszym dziekanem był profesor 

Józef Małolepszy. Studia trwały czte-

ry lata, a absolwentki uzyskiwały tytuł 

magistra pielęgniarstwa. 

Rozwój chirurgii z nowymi spe-

cjalnościami, działami, pracowniami 

i poradniami spowodował, że prócz 

klasycznych pielęgniarek chirurgicz-

nych pojawiły się pielęgniarki: per-

fuzjonistki (krążenie pozaustrojowe), 

endoskopistki, pielęgniarki stomijne, 

nie mówiąc już o elitarnej grupie pie-

lęgniarek anestezjologicznych, które 

towarzyszyły nam w pracy chirurgicz-

nej, zajmując się czynnościami zwią-

zanymi z anestezjologią, intensywną 

terapią i podlegały bezpośrednio le-

karzom anestezjologom. Wszystkie 

pielęgniarki, z którymi przepracowa-

łem kilkadziesiąt lat, oceniam bardzo 

wysoko. Spełniając ważną rolę w pro-

cesie leczenia, realizując sumiennie 

moje zlecenia, wykazywały cierpli-

wość i wręcz ludzkie, rodzinne podej-

ście do każdego chorego. Pielęgniarki 

to też ludzie, mają swoje problemy, 

ale i ambicje. Z podziwem obserwo-

wałem, jak niektóre z nich dokształ-

cały się, i pracując, studiowały. 

Oto przykłady. Pielęgniarka dyplo-

mowana, była instruktorka w szkole 

pielęgniarskiej przy ul. Bartla, Kry-

styna Forszpaniak w 1963 r. została 

przełożoną pielęgniarek w II Klinice 

Chirurgii AM. W całym tego słowa 

znaczeniu gospodyni Kliniki – „di-

Pielęgniarka przełożona Krystyna 

Forszpaniak w „stroju służbowym” 

Badanie endoskopowe. Doc. Zygmuntowi Grzebieniakowi asystuje endoskopistka, 

pielęgniarka dyplomowana Leokadia Hajdasz (fot. Ewa Szota)

Pielęgniarka dypl. Krystyna Forszpaniak 

opiekuje się operowanym młodym 

gorylem z wrocławskiego ZOO (1975)
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Na zakończenie parę wspomnień. 
W czasie zmian ustrojowych i transfor-
macji społeczno-politycznej w Polsce 
jednym z pierwszych przywilejów, ja-
kie uzyskały pielęgniarki, było zniesie-
nie obowiązku noszenia czepka w cza-
sie pracy. Ja osobiście wolałbym, by 
pielęgniarki wywalczyły sobie wyż-
szą płacę za ich naprawdę odpowie-
dzialną i ciężką pracę… W kierowanej 
przeze mnie II Katedrze i Klinice Chi-
rurgii (1980–2000) miały zajęcia prak-
tyczne uczennice szkoły pielęgniarskiej 
z ul. Bartla. Przychodziły na ćwiczenia 
z instruktorką w eleganckim mundur-
ku, wykrochmalonym kołnierzykiem 
i mankietami. Na głowie śnieżnobiały 
czepek z czarnym poprzecznie biegną-
cym pasem. Uczennice na czepkach 
miały pionowe wąskie paski, których 
liczba oznaczała rocznik. W „mojej 
klinice” w większości pracowały pie-
lęgniarki dyplomowane i aż przyjem-
nie było patrzeć na widoczne z daleka 
czepki, które dokumentowały obec-
ność pielęgniarek wśród chorych. Wi-
działem wiele czepków w różnych kra-
jach i muszę stwierdzić, że nasz polski 
jest najelegantszy, przy tym skromny 
i twarzowy… Niestety obecnie zamiast 
czepków pielęgniarki posiadają mało 
czytelne identyfi katory i trudno je od-
różnić od innych służb pomocniczych, 
używających białe fartuchy. Na moją 
prośbę nasze pielęgniarki w czasie 
obchodu – ogólnej wizyty lekarskiej, 
wszystkie występowały w tradycyj-
nych czepkach, za co byłem im bardzo 
wdzięczny. 

Pracując z pielęgniarkami, obserwu-
jąc ich pracę i zaangażowanie, zastana-
wiałem się, co je wiąże z tym ciężkim 
i nie zawsze wdzięcznym zawodem. 

W okresie strajków nasi chorzy nigdy 
nie pozostali bez opieki pielęgniarskiej. 
Brak komunikacji (tramwaje stoją, au-
tobusy nie jeżdżą), a nasze pielęgniarki 
pieszo, nieraz kilka kilometrów, podą-
żają na dyżury… Było to budujące. Po-
dobnie było w czasie wielkiej powodzi 
w 1997 r.: dzielnica Krzyki, gdzie mie-
ścił się największy hotel pielęgniarski, 
odcięta była powstałą sztuczną rzeką, 
która płynęła ul. Piłsudskiego. Amfi -
bią wojskową pokonywały nasze pie-
lęgniarki tę wodną przeszkodę, a na-
stępnie różnymi środkami lokomocji 
lub pieszo, zjawiały się w klinice.

Imieniny „szefa” II Kliniki Chirurgii. Od lewej: Danuta Fąfara, Regina Cieślak 

i Lidia Wincaszek (1990)

Kierownik II Kliniki Chirurgii prof. Bogdan Łazarkiewicz z „nową” przełożoną, 

pielęgniarką dyplomowaną Danutą Fąfarą (druga z prawej) oraz pielęgniarkami 

oddziałowymi (od lewej): Reginą Cieślak, Marylą Karpińską i Marią Wanecką (z prawej)

Endoskopistki pracowni endoskopowej II Kliniki Chirurgii. Od lewej: piel. dypl.: 

Leokadia Hajdasz, Jolanta Rabiasz, Aneta Przybył (1999)
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