Wspomnienie pośmiertne o dr Rozalii Krystkowiak
W dniu 2 października 2019 roku odeszła od nas dr Rozalia Krystkowiak, znany lekarz stomatolog,
specjalista stomatologii zachowawczej. Pani doktor Rozalia swoją wiedzą i umiejętnościami
stomatologicznym służyła mieszkańcom naszego miasta od 1978 roku.
Dr Rozalia urodziła się 22 sierpnia 1925 roku w Częstochowie, w rodzinie Stefana i Felicji Konarskich.
Oboje z zawodu byli nauczycielami. Ojciec dr Rozalii w latach 1918 - 1920 walczył w szeregach Wojska
Polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej. Po demobilizacji rozpoczął pracę jako nauczyciel w jednej ze
szkół w Częstochowie i pracował w niej bez przerwy, aż do przejścia na emeryturę. Zmarł w wieku 85 lat.
Mama dr Rozalii w czasie okupacji, w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, została zaaresztowana w
swoim domu przez Gestapo i następnie wywieziona do obozu koncentracyjnego w Oświęcimie, gdzie
została zamordowana.
Dr Rozalia edukację podstawową rozpoczęła przed wojną w rodzinnym mieście, w Częstochowie. W
czasie okupacji, również w Częstochowie uczęszczała na tajne komplety i zdobyła średnie wykształcenie.
Po wojnie rozpoczęła studia na Wydziale Stomatologicznym Pomorskiej Akademii Medycznej. Dyplom
lekarza stomatologa uzyskała w listopadzie,w 1954 roku. W tym samym roku, ten sam wydział ukończył
jej przyszły mąż, Zdzisław Krystkowiak. Po uzyskaniu dyplomów lekarskich zgodnie z nakazami pracy,
które obowiązywały wszystkich absolwentów uczelni medycznych, oboje zostali skierowani do pracy
zawodowej w przychodniach stomatologicznych na terenie miasta Szczecina. Po roku, pracując jeszcze w
Szczecinie, dr Rozala, wtedy jeszcze Konarska i Zdzisław Krystkowiak zawarli związek małżeński. Po
upłynięciu okresu obowiązywania nakazu pracy, to jest w 1957 roku, państwo Krystkowiak przenieśli się
do Kamiennej Góry, w województwie wrocławskim, obecnie dolnośląskim. Wybór Kamiennej Góry był
podyktowany przydziałem czteropokojowego mieszkania komunalnego w tej miejscowości. W tamtym
okresie status ziem odzyskanych był niepewny, i społeczeństwo jak i absolwenci szkół wyższych niezbyt
chętnie osiedlali się na tych terenach. Oboje pracę zawodową rozpoczęli w miejscowej przychodni
stomatologicznej. Od początku pracy w Kamiennej Górze, dr Rozalię wyróżniało wielka pracowitość i
zaangażowanie. Zapał i wewnętrzna potrzeba wykonywania swojej pracy w jak najlepszy sposób, sprawiły,
że wkrótce stała się współorganizatorem nowoczesnej stomatologii. Gdy państwo Krystkowiak przybyli do
Kamiennej Góry w całej miejscowości pracowało tylko trzech lekarzy dentystów. Gabinety
stomatologiczne mieściły się w pomieszczeniach, które nie spełniały podstawowych wymogów stawianych
gabinetom dentystycznym. Również nawyki pracującychch w tym czasie lekarzy dentystów daleko
odbiegały od tych które dr Rozalia poznała pracując w Szczecinie. W kolejnych latach pracy, jej
zaangażowanie sprawiło, że choć powoli ale stopniowo do przodu zmieniał się obraz kamiennogórskiej
stomatologii. Między innymi z jej inicjatywy powstał nowy budynek w którym znalazły swoją siedzibę
specjalistyczne gabinety stomatologiczne. Były to gabinet schorzeń błon śluzowych jamy ustnej, gabinet
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chirurgii stomatologicznej, gabinet protetyki stomatologicznej oraz szkolny gabinet stomatologiczny.
Powstały także cztery przyzakładowe gabinety stomatologiczne. Wszystkie gabinety posiadały pełną
obsługą lekarską co w tamtym okresie w małym mieście było rzadkością. Również wszystkie gabinety
stomatologiczne wyposażone były w nowoczesny sprzęt, a stało się to za sprawą dr Rozalii, która poprzez
zjednywanie dyrekcji poszczególnych zakładów przemysłowych zdobywała fundusze na zakup choć
drogiego, ale najnowocześniejszego sprzętu. W uznaniu Jej sumiennej pracy zawodowej corocznie była
wyróżniana przez miejscowy Wydział Zdrowia dyplomami uznaniowymi i nagrodami pieniężnymi.
Do Kalisza przybyła w 1978 roku wraz mężem i z dwiema córkami lekarzami. Stało to się za namową
męża, który jest Kaliszaninem. W naszym mieście pracowała jako lekarz specjalista stomatologii
zachowawczej w Przychodni Rejonowej aż do przejścia na emeryturę.
Zarówno w czasie pracy w Kamiennej Górze, jak i w Kaliszu zawsze bardzo chętnie dzieliła się swoją
szeroką wiedzą zawodową i zdobytym doświadczeniem ze swoimi koleżankami i kolegami po fachu. Już w
pierwszym roku pobytu w Kaliszu wstąpiła do Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wielokrotnie
wygłaszała odczyty na zebraniach naszego Towarzystwa i w tym miejscu należy dodać, że każdy z tych
wykładów ilustrowany był kolorowymi przezroczami z własnej kolekcji, ilustrującymi objawy chorobowe
oraz sposoby i wyniki leczenia. Ponieważ dr Doktor Rozalia wykazywała się wyjątkową cierpliwością i
wyrozumiałością w stosunku do pacjentów i zawsze starała się wykonywać wszystkie zabiegi jak
najłagodniej, wśród pacjentów była bardzo popularna, szczególnie przez tych którzy bardzo bali się
zabiegów stomatologicznych. Wśród

koleżanek i kolegów była bardzo lubiana, gdyż była osobą

niekonfliktową, uczynną i życzliwą. Z kolei przez kierownictwo przychodni uznawana była za
znakomitego specjalistę w dziedzinie parodontologii i schorzeń błon śluzowych jamy ustnej.
Jak wspomniałem była mamą dwóch córek lekarzy. Jedna po rodzicach wybrała stomatologię, druga
została specjalistą z dziedziny ratownictwa. Dr Rozalia doczekała się też dwóch wnuków.
Odeszła od nas koleżanka która przez wszystkie lata swojej pracy zawodowej z zaangażowaniem i
autentyczną ludzką wrażliwością wypełniała swoje powołanie lekarza stomatologa. W życiu rodzinnym
była wzorową żoną, matką i babcią.
Droga Pani Doktor, wszystkie dobre uczynki którymi obdarowywałaś swoich bliskich i swoich pacjentów
zaskarbiły Ci ich dozgonną wdzięczność i życzliwość. Wierzymy, że Dobry Bóg z otwartymi ramionami
przyjmie Cię do nieba.

Spoczywaj w pokoju, a Światłość Wiekuista niechaj Ci świeci.
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