Wspomnienie pośmiertne o doktorze Benedykcie Suwalińskim
W dniu 22 kwietnia 2022 roku odszedł od nas dr Benedykt Suwaliński, wieloletni pracownik
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu i Poradni Obwodowej w Kaliszu.
Dr Benedykt urodził się Kaliszu 21 marca 1934 roku w rodzinie Wincentego Suwalińskiego i
Stefanii Suwalińskiej, z domu Płatka. W czasie okupacji ojciec Pana doktora został
wywieziony do obozu koncentracyjnego, gdzie zginął w 1943 roku. Po wyzwoleniu dr
Benedykt w rodzinnym mieście uczęszczał najpierw do szkoły podstawowej, a potem
ukończył w naszym mieście gimnazjum. W 1950 roku został przyjęty do Państwowego
Liceum Felczerskiego w Łodzi, które ukończył w marcu 1953 roku i od sierpnia tego roku,
zgodnie z nakazem pracy, rozpoczął pracę w Szpitalu Miejskim i w Ośrodku Zdrowia w
Bielawie, w województwie wrocławskim. Po 3. latach, w maju 1956 roku objął Ośrodek
Zdrowia w Gilowie, w Powiecie Dzierżoniowskim, też w województwie wrocławskim. W
tym okresie doskonalił swoją wiedzę zawodową i w 1959 roku ukończył we Wrocławiu Kurs
Dokształcający dla Felczerów. W 1963 roku przeniósł się do Kalisza i podjął pracę w
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu. Dodatkowo od 1968 roku
rozpoczął pracę w Przychodni Obwodowej w Kaliszu. Zapewne praca w przychodni, a więc
bezpośredni kontakt z pacjentem, sprawiły, że dr Benedykt zdecydował się podjąć studia
medyczne i w 1970 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w
Poznaniu. W dniu 28 września 1976 roku, po złożeniu przepisanych egzaminów, uzyskał tytuł
lekarza medycyny. Już jako lekarz nadal pracował w Poradni Rejonowej w Kaliszu, ale także
w dyżurował w Dziale Pomocy Doraźnej w naszym mieście. Był lekarzem z powołania.
Swoje obowiązki wykonywał zawsze sumiennie, z pełną życzliwością i zrozumieniem dla
potrzeb pacjentów.
W życiu rodzinnym była szczęśliwym mężem i ojcem. Swoją wybrankę Weronikę poślubił w
1956 roku. Z ich związku w 1957 roku przyszła na świat córka Beatrycze.
Drogi doktorze Benedykcie !
Żegnam Cię w imieniu Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, w imieniu
Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, a przede wszystkim w imieniu koleżanek i kolegów
lekarzy Ziemi Kaliskiej. Byłeś dla nich życzliwym i lubianym kolegą. W sercach pacjentów,
którym przez wiele lat pomagałeś odzyskiwać zdrowie, a i zdarzało się, że ratowałeś im życie
pozostanie głęboka wdzięczność i życzliwa pamięć.
Drogi doktorze Benedykcie, wierzymy, że za całe dobro jakie przez wiele lat codziennej
pracy, najpierw felczera, a potem lekarza oraz za miłość jaką dałeś swoim bliskim dobry Bóg
przyjmie Cię do nieba.

Spoczywaj w pokoju, a Światłość Wiekuista niechaj Ci świeci.

