
 1 

 

 

Wspomnienie pośmiertne o dr Jolancie Siemkowicz-Chojnackiej 

 

W dniu 21 stycznia 2021 roku odeszła od nas dr Jolanta Siemkowicz-Chojnacka, znany i 

ceniony lekarz specjalista chorób dziecięcych, bardzo lubiana przez swoich małych pacjentów  

i ich rodziców. 

Dr Jolanta urodziła się 29 listopada 1940 roku w Kaliszu. Rodzicami byli 

Michał Siemkowicz, absolwent krakowskiej podchorążówki i Janina Siemkowicz, z domu  

Pietrzak - znana działaczka społeczna miasta Kalisza i wieloletnia nauczycielka w gimnazjum 

Anny Jagiellonki w Kaliszu. W czasie okupacji ojciec dr Jolanty został zesłany na roboty w 

głąb III Rzeszy i mała Jola przez pierwsze lata życia mieszkała z mamą i babcią w Kaliszu, w 

rozłące z tatą.  

Po zakończeniu wojny rozpoczęła edukację w Szkole Podstawowej nr 1, a gdy rodzice 

przeprowadzili się do mieszkania przy Placu św. Józefa, naukę kontynuowała w Szkole 

Podstawowej nr 12. Wykształcenie średnie zdobyła w szkole swojej mamy, w gimnazjum 

Anny Jagiellonki. Uczęszczała do klasy z  łaciną i rosyjskim. Była pilną i bardzo dobrą 

uczennicą. Przy tym wobec innych była zawsze bardzo życzliwa i uczynna, co sprawiało, że 

była powszechnie bardzo lubiana. Ale najbardziej wszyscy podziwiali ją za wyjątkowy talent 

muzyczny. Już w szkole podstawowej uczęszczała do szkoły muzycznej, a potem w okresie 

nauki w szkole średniej, z pasją rozwijała swoje nieprzeciętne umiejętności muzyczne, nie 

ograniczając się do obowiązujących kanonów programu nauczania. Dowodem tego był 

jej występ na szkolnej uroczystości i wykonanie słynnej kołysanki SUMMERTIME Georga 

Gershwina w języku angielskim, a także fakt, że pozwolono jej zagrać  na organach fugę 

Bacha w kościele Ojców Franciszkanów po zakończonej mszy świętej. Brała też udział w 

eliminacjach do Konkursu Chopinowskiego Juniorów.  

Po zdaniu matury, w październiku 1957 roku rozpoczęła studia medyczne na Wydziale 

Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Zdobywanie akademickiej wiedzy medycznej 
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zakończyła w dniu 23 kwietnia 1964 roku uzyskując Dyplom Lekarza. Powróciła do Kalisza i 

przez kolejne 2 lata odbywała obowiązujący staż podyplomowy. Na swoją specjalizację 

wybrała pediatrię. Jak później życie pokazało, był to bardzo trafny wybór. Aby dobrze zbadać 

i zdiagnozować dziecko, trzeba cechować się ciepłem i łagodnością oraz wielką życzliwość w 

stosunku do innych, a te wszystkie cechy charakteru, jak wcześniej wspomniano, miała dr 

Jolanta. Swoją specjalizację rozpoczęła w 1966 roku na Oddziale Chorób Dziecięcych, gdy 

ordynatorem oddziału była Pani dr Irena Stasiewicz-Wyrzykowska. W tamtym czasie było 

wymagane, aby w trakcie odbywania specjalizacji pracować w przychodni i dyżurować w 

pogotowiu. Dr Jolanta pracowała w Przychodni Obwodowej na Rogatce w Kaliszu oraz 

dyżurowała w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy Nowym Świecie. Był to ogrom 

pracy i obowiązków, trudny do udźwignięcia, szczególnie dla kobiety. Ale dr Jolanta potrafiła 

tak zorganizować sobie czas, że nie tylko w wymaganych terminach zdawała kolokwia i 

egzaminy specjalizacyjne, ale również potrafiła jeszcze znaleźć czas dla rodziny, bo trzeba tu 

wspomnieć, że w 1965  wyszła za mąż za Lucjana Chojnackiego i w czasie trwania 

specjalizacji urodziła troje dzieci. Pierwsza urodziła córka Kama, później bliźnięta Marta i 

Maksymilian. Pierwszy stopień specjalizacji uzyskała w listopadzie 1969 roku. Tytuł 

specjalisty II stopnia uzyskała 5 lat później, w kwietniu 1974 roku. Po uzyskaniu II stopnia 

specjalizacji w marcu 1975 roku zdecydowała o podjęciu samodzielnej pracy w Gminnym 

Ośrodku Zdrowia w Cekowie. Decyzja o podjęciu tej pracy częściowo związana była z 

uzyskaniem mieszkania przy Ośrodku Zdrowia w Cekowie, ale jednocześnie była też 

dowodem zaangażowania i autentycznego poświęcenia się dr Jolanty dla chorych dzieci. W 

tamtych czasach praca w wiejskim ośrodku zdrowia wymagała praktycznie 24 –godzinnej 

gotowości. Dodatkowo z powodu stanu materialnego i poziomu sanitarno-

epidemiologicznego społeczeństwa wiejskiego wiele było poważnych zachorowań, 

szczególnie wśród najmniejszych dzieci i nierzadko były to stany zagrożenia życia. Dr Jolanta 

sprostała temu wyzwaniu zawodowemu. Było to możliwe, dzięki posiadanej dużej wiedzy 

teoretycznej i praktycznej, a także dzięki wspomnianemu zaangażowaniu i życzliwemu 

podejściu  do małych pacjentów i ich rodzin. W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Cekowie dr 

Jolanta pracowała przez 2 lata, do marca 1977 roku. Przez kolejne dwa lata pracowała w 

Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowych Skalmierzycach. Wiosną 1979 roku Państwo 

Chojnaccy otrzymali mieszkanie spółdzielcze przy ul Asnyka i ponownie przeprowadzili się 

do Kalisza. Dr Jolanta podjęła pracę w Poradni Dziecięcej w Przychodni Obwodowej przy 

ulicy Browarnej. Z tym miejscem pracy związała się do końca swojej pracy zawodowej i 

nieprzerwanie pracowała w niej przez 37 lat. W czerwcu 1999 roku wspomniana przychodnia 
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przekształciła się w Spółkę Lekarską ,,Centrum”, a dr Jolancie powierzono funkcję 

Kierownika Przychodni. Było to dowodem wielkiego uznania  i zaufania jakim cieszyła się 

wśród pracujących z nią lekarzy i pielęgniarek. Funkcje kierownika przychodni pełniła do 

końca swojej pracy zawodowej. Na emeryturę przeszłą w 1999 roku, a dalsze lata pracy to jej 

wolny wybór, aby nadal służyć małym pacjentom swoją wiedzą i doświadczeniem. W 2013 

roku obchodziła 50-lecie swojej pracy zawodowej, będąc nadal czynną zawodowo, co zdarza 

się bardzo rzadko, szczególnie wśród pań. 

Od 1966 roku należała do Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Na zebraniu naukowym w 

1969 roku wygłosiła doniesienie naukowe o miokardiopatiach u dzieci. 

Swoją wiedzą fachowa i doświadczeniem dr Jolanta służyła mieszkańcom naszego miasta i 

okolic Kalisza przez 53 lata. Jej codzienny trud i staranność w pracy, jej zaangażowanie w 

niesieniu pomocy potrzebującym dzieciom na zawsze pozostaną w pamięci mieszkańców 

Kalisza, a dorobek jej pracy zawodowej na trwale zapisał się w historii medycyny miasta 

Kalisz i jego okolic.  

Spoczywaj w pokoju 


