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Wspomnienie pośmiertne o dr Irenie Świerk 
 

W dniu 23 września 2021 roku odeszła od nas dr Irena Świerk, specjalista 

pulmonolog, wieloletni Ordynator Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy w Szpitalu w Wolicy, 

pionier rozwoju nowoczesnej pulmonologii na Ziemi Kaliskiej, bardzo ceniona i bardzo 

lubiana przez swoich pacjentów.   

Dr Irena urodziła się 3. listopada 1929 roku, w rodzinie Piotra Świerk i Wiktorii 

Świerk z domu Kwiecińskiej, w miejscowości Nilvange we Francji, dokąd jej rodzice 

wyjechali w latach ciężkiego kryzysu, w poszukiwaniu pracy i gdzie przez kilka lat mieszkali.  

Do Polski Państwo Świerk wrócili w 1930 roku. Ojciec dr Ireny, syn gospodarza z 

okolic Liskowa nie wyobrażał sobie życia bez kawałka ziemi i po powrocie do ojczyzny, 

kupił działkę w Kaliszu, na której pobudował dom, który później rozbudowany przez syna i 

wnuków do dziś stanowi główną siedzibę rodziny. W 1937 roku dr Irena rozpoczęła naukę w 

Szkole Podstawowej nr 9 w Kaliszu. Wybuch wojny przerwał edukację. Przez pierwsze 4 lata 

okupacji Państwo Świerk mieszkali w Kaliszu, ale w 1943 roku zostali wysiedleni do 

Generalnej Guberni. W 3 tygodnie po wysiedleniu zmarł ojciec dr Ireny. Było dla niej bardzo 

traumatyczne przeżycie. Po zakończeniu wojny dr Irena wróciła do Kalisza i dokończyła 

edukację w szkole podstawowej i następnie uczęszczała do Gimnazjum im. Anny Jagiellonki. 

W 1951 roku w tej szkole uzyskała Świadectwo Dojrzałości. Po zdaniu egzaminów 

wstępnych rozpoczęła studia medyczne na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 

ale przez pierwszy rok studiów kształciła się w Czechosłowacji, jako stypendystka 

Ministerstwa Zdrowia. Dyplom Lekarza uzyskała 30 maja 1957 roku. Powróciła do Kalisza. 

Początkowo przez 2 miesiące pracowała w Pogotowiu Ratunkowym, ale od 1 grudnia 1957 

roku, zachęcona przez Dyrektora Szpitala Przeciwgruźliczego w Wolicy rozpoczęła pracę w 

charakterze asystenta i równocześnie rozpoczęła specjalizacje w zakresie ftyzjatrii. W marcu 

1961 roku uzyskała tytuł specjalisty I stopnia w tej dziedzinie. W uznaniu jej wiedzy i 

umiejętności zawodowych Dyrekcja szpitala zdecydowała się powierzyć Jej obowiązki 

Zastępcy Ordynatora. Jednocześnie rozpoczęła specjalizacje w zakresie pulmonologii. W 

październiku 1966 roku, po zdaniu egzaminów zdobyła tytuł specjalisty II stopnia w 

dziedzinie pulmonologii i kilka miesięcy później, w kwietniu 1967 roku, w wyniku wygrania 
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postępowania konkursowego, otrzymała stanowisko ordynatora oddziału. Oddziałem Chorób 

Płuc i Gruźlicy nieprzerwanie kierowała przez 40 lat,  do 2007 roku. Do swojej pracy 

zawodowej, od samego początku, podchodziła z wielkim zaangażowaniem, nieustannie 

rozwijając swoją wiedzę i umiejętności poprzez wielokrotny udział w kursach i szkoleniach 

organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, przez Instytut 

Gruźlicy i przez inne placówki naukowe i kliniczne. Jako lekarz, w codziennej pracy czuła się 

bardzo odpowiedzialna za los powierzonych jej chorych. Diagnozowała i leczyła z niezwykłą 

solidnością i dokładnością. To sprawiało, że pacjenci, obdarzali ją ogromną wdzięcznością. 

Jej fachowość i stosunek do pacjenta był wzorem dla szkolących się po jej kierunkiem 

lekarzy. Przez ogół lekarzy uznawana była za wielki i niekwestionowany autorytet w 

dziedzinie pulmonologii. Po przejściu na emeryturę, w 2007 roku, ze względu na wiek, nie 

przystąpiła do konkursu na ordynatora oddziału, ale pracowała nadal w charakterze zastępcy 

ordynatora. Poza praca w szpitalu, dr Irena pomagała chorym w lecznictwie otwartym. 

Najpierw w latach 1958 – 1964 pracowała w Poradni Przeciwgruźliczej, w której dodatkowo 

w latach 1962 - 1964 pełniła funkcję Kierownika Poradni. W latach 1958 do 1973 pracowała 

w Przychodni Przyzakładowej Kaliskich Zakładów Ceramiki Budowlanej. 

Była również, w latach 1985 - 2010 biegłym sądowym w zakresie chorób płuc.  

W uznaniu jej osiągnięć zawodowych dr Irena otrzymał wiele nagród i wyróżnień, między 

innymi w 1982 roku Odznakę Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, w 1984 roku medal 40-

lecia PRL, w 1988 roku – Odznakę za wzorową prace w Służbie Zdrowia, w 1990 roku 

Honorową odznakę ,, Zasłużony dla miasta Kalisza”. 

Już w pierwszym roku swojej pracy zawodowej wstąpiła do Kaliskiego Towarzystwa 

Lekarskiego. Nie pozostała szeregowym członkiem, ale od 1960 roku działała we władzach 

Towarzystwa będąc członkiem Zarządu, oraz członkiem Komisji Rewizyjnej, w której 

pracowała do ostatnich miesięcy swojego życia. 

Dr Irena nie założyła własnej rodziny, ale była bardzo związana z rodziną swojego brata, z 

jego dziećmi i z jego wnukami. Traktowała ich jak własne dzieci i wnuki, zawsze głęboko 

przeżywając ich radości i smutki. 

Dr Irena na trwałe zapisała się w historii kaliskiej pulmonologii. W pamięci lekarek i lekarzy, 

którzy z Nią  pracowali pozostanie jako ich najważniejszy i największy nauczyciel i mistrz, a 

w sercach jej pacjentów, którym pomogła wyzdrowieć, a nierzadko uratowała życie 

pozostanie ogromna wdzięczność.  

 

Prezes KTL - dr n. med. Piotr Suda  

 


