Wspomnienie pośmiertne o dr Wandzie Kiełczewskiej-Benedyczak –
lekarzu stomatologii
W dniu 14 maja 2021 roku odeszła od nas Pani dr Wanda Kiełczewska –Benedyczak, lekarz
stomatologii, oddana i zaangaŜowana w swojej pracy, która przez ponad 40 lat leczyła
pacjentów w Poznaniu, Bydgoszczy i w

Kaliszu i w wielu powiatach województwa

wielkopolskiego w tym i w powiecie kaliskim.
Dr Wanda urodziła się 15 września 1930 roku w Kaliszu, w rodzinie Franciszka
Kiełczewskiego i Cezarii Kiełczewskiej, z domu Bobrowskiej. W rodzinnym mieście
rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. W czasie wojny Państwo Kiełczewscy przebywali
w Kaliszu. Po wojnie uzupełniła edukację ze szkoły podstawowej i rozpoczęła naukę w
Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu. W 1951 roku zdała maturę. Zdecydowała, Ŝe
zostanie lekarzem stomatologii i po zdaniu egzaminów wstępnych, rozpoczęła studia na
Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu.
Dyplom Lekarza Stomatologa uzyskała w lipcu 1956 roku i w tymŜe samym roku, od 1
września rozpoczęła pracę w Ruchomym Ambulansie Dentystycznym Wojewódzkiej
Przychodni Specjalistycznej w Poznaniu. W tym mobilnym gabinecie stomatologicznym
jeździła przez 3 lata i leczyła pacjentów w powiatach: jarocińskim, kolskim, tureckim,
konińskim, wrzesińskim, pilskim i trzcianeckim. W 1959 roku dr Wanda wyszła za mąŜ za
Romana Benedyczaka – zawodowego wojskowego. PoniewaŜ Pan Roman otrzymywał
powołania do słuŜby w jednostkach w róŜnych częściach kraju, dr Wanda często musiała
zmieniać miejsca zatrudnienia. I tak w grudniu 1959 roku rozpoczęła prace w Gabinecie
Stomatologicznym Przychodni Dziecięcej w Bydgoszczy. Po prawie rocznej pracy w
Bydgoszczy podjęła pracę w Gabinecie Przyzakładowym Fabryki AZZ w Szczecinku, a
później w Gabinecie Stomatologicznym w Technikum Ekonomicznym w Szczecinku i w
Gabinecie Stomatologicznym Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Szczecinku. Po
9-ciu latach, w lutym 1970 roku, przybyła do naszego miasta i podęła pracę najpierw w
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Przychodni ,,Podgrodzie”, a później w Gabinecie Stomatologicznym Zakładów ,,Kalpo” w
Kaliszu. Tu pracowała do września 1971 roku. Następnie, gdy mąŜ został przeniesiony do
jednostki do Łodzi, podjęła pracę Poddębicach, gdzie leczyła pacjentów w miejscowej
przychodni i w gabinecie stomatologicznym w tamtejszej szkole podstawowej. Po pół roku
podjęła pracę na okres 3. lat w Gabinecie Stomatologicznym Szpitala Przyzakładowego
Zakładów Chemicznych ,,Boruta” w Zgierzu. Ostatnie ćwierć wieku swojej działalności
zawodowej, aŜ do przejścia na emeryturę, nieprzerwanie związała z Ziemią Kaliską.
Najpierw, od lipca 1975 roku pracowała w Gabinecie Stomatologicznym w Ośrodku Zdrowia
w Liskowie. Po 2. latach podjęła pracę w Gabinecie Stomatologicznym dla Dzieci
Przedszkolnych w Przychodni Rejonowej nr II przy ulicy Serbinowskiej. W tej przychodni
pracowała aŜ do przejścia na emeryturę, tzn. do 1990 roku. Mimo przejścia na emeryturę,
jeszcze przez 8 lat słuŜyła swoją wiedzą i umiejętnościami mieszkańcom naszego miasta
pracując na Wieczorynce Stomatologicznej.
Specjalizację I stopnia w stomatologii ogólnej uzyskała w 1974 roku, w czasie pracy w
Zgierzu.
Dr Wanda była osobą o spokojnym, ciepłym i Ŝyczliwym charakterze. Realizacją jej
powołania zawodowego była codzienna sumienna praca dentysty, na pewno często Ŝmudna i
wyczerpująca, ale zawsze dr Wanda wykonywała ją rzetelnie i z nastawieniem, aby jak
najlepiej pomóc potrzebującemu, niejednokrotnie bardzo cierpiącemu choremu. Jej liczne
miejsca pracy były dodatkowym utrudnieniem, gdyŜ nie miała swoich pacjentów, ale były
one takŜe potwierdzeniem jej lekarskiej odpowiedzialności. Pomagał kaŜdemu, niezaleŜnie
czy był, czy nie był jej pacjentem.
Dr Wanda naleŜała do Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wielokrotnie była obecna na
zebraniach naukowych naszego Towarzystwa, a ostatnio corocznie przychodziła na nasze
spotkania wigilijne.
Jak wspomniałem dr Wanda od 1959 roku pozostawała w szczęśliwym związku małŜeńskim
z Romanem Benedyczakiem. Z ich związku urodził się syn Tadeusz – technik ekonomista.
Droga Pani Doktor, Ŝegnam cię w imieniu Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby
Lekarskiej, w imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego a przede wszystkim w imieniu
Twoich koleŜanek i kolegów stomatologów, z którymi spotykałaś się w swojej pracy
zawodowej. W ich pamięci pozostaniesz jako Ŝyczliwa, sumienna i pracowita koleŜanka. W
sercach pacjentów, których leczyłaś pozostanie głęboka wdzięczność za pomoc jaką im przez
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tak wiele lat im udzielałaś. Wierzymy, Ŝe za twoją wytrwałą i sumienną pracę oraz za dobro
jakie dałaś męŜowi i synowi, Miłosierny Bóg przyjmie Cię do nieba.

Spoczywaj w pokoju a Światłość Wiekuista niechaj Ci świeci.
Słowa wygłoszone przez Prezesa KTL dra Piotra Sudę, na mszy św. Ŝałobnej w dniu 20 maja
2021 w Sanktuarium Miłosierdzia BoŜego w Kaliszu przy ulicy Asnyka.
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