
Wspomnienie pośmiertne o dr Reginie Skrzypińskiej 

 

Żegnamy dziś Panią dr Reginę Skrzypińską, lekarza pediatrę, ostatnią przedstawicielkę 

pierwszych powojennych lekarzy pediatrów, niezwykle zasłużonych dla naszego miasta, którzy z 

wielkim poświęceniem, w trudnej powojennej rzeczywistości, organizowali i służyli 

najmłodszym mieszkańcom naszego miasta i powiatu.  Dr Regina swoją wiedzą i 

umiejętnościami małym pacjentom służyła prawie 40 lat.  

Nie była rodowitą kaliszanką. Urodziła się  6 stycznia 1928 roku w Wolborzu, w powiecie 

piotrkowskim, w województwie łódzkim, w rodzinie Kazimierza Juliańskiego i Stanisławy 

Juliańskiej z domu Rytych. Przed wojną rozpoczętą  naukę w Szkole Podstawowej w 

Kamienisku, miejscowości położonej niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Ukończyła ją już w 

czasie okupacji, w 1940 roku. Następnie kontynuowała naukę gimnazjalną na tajnych kompletach 

i po wojnie ukończyła Żeńskie Gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim. Dalej kontynuowała 

naukę w Liceum Koedukacyjnym w Łodzi. W dniu 13 kwietnia 1948 roku zdała maturę i w 

tymże samym roku wyszła za mąż za Stanisława Skrzypińskiego. Po 3 latach, w październiku 

1952 roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Studia 

ukończyła w 1959 roku uzyskując w dniu 11 marca Dyplom Lekarza. W czasie studiów, poza 

nauką na dr Reginę spadły dodatkowe, poważne, ale i zarazem radosne obowiązki. W 1953 roku 

urodziła się córka Małgorzata,  a w 1957 roku syn Paweł. Po ukończeniu studiów Państwo 

Skrzypińscy na miejsce swojego dalszego życia wybrali Kalisz. Dr Regina, po odbyciu stażu 

podyplomowego, rozpoczęła pracę na Oddziale Dziecięcym Szpitala Miejskiego w Kaliszu. 

Jednocześnie, z powodu dużych potrzeb i ograniczonej liczby lekarzy, dr Regina pracowała w 

lecznictwie otwartym, w poradniach dziecięcych D i D 1.  

Na oddziale dziecięcym pracowała przez prawie 10 lat. Najpierw pod kierunkiem doktora 

Władysława Fisza, później doktor Ireny Wyrzykowskiej. Pod ich opieką zdobywała 

doświadczenie i wiedzę praktyczną jak diagnozować i leczyć najciężej chore dzieci. A były to 

czasy bardzo trudne. Na każdego z lekarzy pediatrów przypadała bardzo duża liczba chorych 

dzieci. Praca była bardzo mecząca i wyczerpująca. Duży wpływ na zachorowalność u dzieci 

miało powszechne ubóstwo materialne społeczeństwa i niski poziom oświaty zdrowotnej. 

Dodatkowo diagnozowanie i leczenie było nieporównywalnie dużo trudniejsze niż dzisiaj z 

powodu ubogiego stanu wiedzy medycznej w tamtych czasach i niezwykle skąpych możliwości 

diagnostycznych i leczniczych. To sprawiało, że do szpitala trafiały bardzo ciężko chore dzieci, 

które nie zawsze można było uratować i wtedy do wyczerpania fizycznego dołączały się bolesne 



obciążenia emocjonalne.  W czasie pracy na oddziale dziecięcym dr Regina w kwietniu 1963 

roku uzyskała specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii. W lecznictwie otwartym dr Regina 

pracowała w przychodni Podgrodzie Kaliskie, następnie w przychodni Rejonowej nr 1  i w 

przychodni Rejonowej nr 6. Poza pracą lekarza, dr Regina pełniła także funkcję Kierownika 

przychodni. Najpierw była to Przychodnia Podgrodzie Kaliskie (od marca 1965 roku do czerwca 

1967 roku), a następnie kierowała Przychodnią Rejonową nr 6 (od kwietnia 1980 do marca 1993 

roku). Na emeryturę przeszła w 1993 roku, ale pracowała jeszcze do marca 1998 roku, czyli 

prawie łącznie 40 lat. Jej pracę zawodową cechowało wielkie zaangażowanie oraz wyjątkowa 

sumienność i solidność. Dr Regina miała życzliwy i pogodny charakter. To sprawiało, że była 

bardzo lubiana przez małych pacjentów i przez ich rodziców. Współpracownicy cenili ją za jej 

wiedzę medyczną i  za wspomnianą sumienność i solidność, ale także za Jej wrażliwość na ich 

problemy, wobec których nigdy nie była obojętna. Przełożeni cenili jej zdolności organizacyjne, 

czego wyrazem było powierzenie jej wspomnianych stanowisk kierowniczych oraz  

uhonorowanie jej w 1984 roku Odznaką ,,Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”.  

Poza wspomnianą działalnością zawodową, nieodzownym jest przypomnienie, że w czasie 

okupacji dr Regina uczestniczyła w walce z okupantem, będąc żołnierzem Szarych Szeregów. Za 

tą działalność patriotyczną została odznaczona krzyżem AK w 1995 roku oraz Odznaką 

Weteranów Walk o Niepodległość.  

Dr Regina od 1960 roku była członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.  

Droga Pani Doktor, żegnam cię w imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, w imieniu 

Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, a przede wszystkim w imieniu lekarek i 

lekarzy Ziemi Kaliskiej. Byłaś dla nich cenioną i lubianą koleżanką. W pamięci mieszkańców 

naszego miasta i okolic pozostanie głęboka wdzięczność za poświęcenie jakie otrzymali od 

Ciebie, gdy przywracałaś im zdrowie i niejednokrotnie ratowałaś im życie.  

Wierzymy, że za całe dobro jakie przez wiele lat Twojej pracy zawodowej dawałaś chorym 

dzieciom i za miłość jaką od Ciebie otrzymali Twoi bliscy, Dobry Bóg przyjmie Cię do nieba i że 

tam spotkasz się z gronem Twoich dobrych przyjaciół - lekarzy pediatrów z dr Barbarą Sudą, 

moją mamą, z dr Teresą Andrzejak,  z dr Marianną Lachowic, z dr Teresą Leśną i z doktorem 

Władysławem Żukiewiczem, bo oni już poprzedzili Cię na tej drodze do nowego życia w 

wieczności.  

Spoczywaj w pokoju, a Światłość Wiekuista niechaj Ci świeci. 

 


