
Wspomnienie pośmiertne o dr Weronice, Ludmile Smoleńskiej 
 

W dniu 11 listopada 2021 roku odeszła od nas dr Weronika, Ludmiła Smoleńska, specjalista 

pulmonolog, wieloletni i oddany lekarz Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. 

Dr Weronika urodziła się 30 października 1941 roku w Warszawie, w rodzinie Aleksandra 

Szczepińskiego i Ludmiły Szczepańskiej, z domu Chybowskiej. Naukę w szkole podstawowej 

dr Weronika rozpoczęła w Kłecku koło Gniezna, mieszkając u rodziny. Po kilku latach 

powróciła do Warszawy i tu ukończyła szkołę podstawową i następnie uczęszczała do Liceum 

Ogólnokształcącego im Królowej Jadwigi, również w Warszawie. Po uzyskaniu w tym liceum 

świadectwa dojrzałości, w 1958 roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii 

Medycznej w Poznaniu. Po zdaniu wszystkich egzaminów tytuł lekarza otrzymała w styczniu 

1965 roku i od marca tego roku rozpoczęła staż w Szpitalu Powiatowym w Kole. Po 

ukończeniu stażu, od marca 1967 roku rozpoczęła pracę w Przychodni Obwodowej w Kole 

jako lekarz zakładowy Zakładu Ceramiki. Jednocześnie rozpoczęła specjalizację w zakresie 

medycyny przemysłowej. Do naszego miasta dr Weronika przybyła w lutym 1968 roku i 

przez kolejne 8 łat pracowała w przychodniach przyzakładowych przy kaliskich zakładach 

przemysłowych. Były to przychodnie przy Zakładach Mechanizacji i Elektryfikacji 

Rolnictwa, przy Fabryce Koronek „HAFT”, przy Zakładzie Przemysłu Cukierniczego 

„KALISZANKA”, przy Kaliskich Zakładach Mięsnych, przy fabrykach włókienniczych 

„KALPO” i „WISTIL”. Po 3. latach pracy w naszym mieście, w 1971 roku, uzyskała 

specjalizację w dziedzinie medycyny przemysłowej. 

We wrześniu 1976 roku rozpoczęła pracę w Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. 

Pracowała jako lekarz na oddziale A oraz pełniła funkcję Kierownika Działu Organizacji i 

Nadzoru. W tym okresie najpierw zdobyła specjalizację w dziedzinie medycyny społecznej. 

Było to w 1980 roku. Siedem lat później, w 1987 roku, uzyskała tytuł specjalisty w zakresie 

chorób płuc. W szpitalu w Wolicy pracowała do przejścia na emeryturę, tj. do stycznia 2021 

roku. 

Dr Weronika, zawsze swoją codziemią pracę, czy to w palcówkach medycyny przemysłowej, 

czy w szpitalu w Wolicy, wykonywała z wielkim zaangażowaniem i z wielkim sercem. Do 

pacjentów podchodziła z prawdziwą życzliwością i autentyczną wrażliwością. Nigdy nie były 

jej obojętne zgłaszane przez pacjentów różne problemy i troski i to niezależnie czy były one 

duże czy małe. Za to wspieranie w sprawach pozamedycznych pacjenci byli Jej bardzo 

wdzięczni.   

Dr Weronika udzielała się również w Telefonie Zaufania oraz działała w Klubie Inteligencji 



Katolickiej. 

Była członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. 

Droga dr Weroniko, żegnam Cię w imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, w imieniu 

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

lekarzy Ziemi Kaliskiej. W ich pamięci pozostaniesz życzliwą, bardzo radosną i zawsze 

chętnie spieszącą z pomocą koleżanką. W pamięci chorych, którym przez tak wiele lat 

pomagałaś pozostanie ogromna wdzięczność. 

Droga Pani Doktor, głęboko wierzymy, że za całe dobro, jakim obdarowywałaś swoich 

pacjentów i swoich bliskich, Dobry 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. żałobnej w dniu 19 

listopada 2021 r. w Kościele Opatrzności Bożej przy ulicy Polnej w Kaliszu. 

 

 

 


