Wspomnienie pośmiertne o dr Krystynie Walkiewicz – lekarzu stomatologii
W dniu 11 maja 2021 roku odeszła od nas Pani doktor Krystyna Walkiewicz, lekarz
stomatolog. Swoją wiedzą fachową i umiejętnościami praktycznymi na Ziemi Kaliskiej
słuŜyła najpierw mieszkańcom Liskowa, a później mieszkańcom Kalisza. Zawsze pracowała z
wielkim oddaniem i zaangaŜowaniem.
Dr Krystyna urodziła się 7 lipca 1928 roku w miejscowości Gnojnik, w powiecie Brzeskim, w
województwie krakowskim. Rodzicami byli Stanisław Kural i Maria Kural z domu Bartys.
Ojciec Pani Doktor był inŜynierem leśnictwa. Przed wojną otrzymał pracę w miejscowości
Kiwerce, która wówczas mieściła się na teranie Rzeczpospolitej, a obecnie znajduje się w
granicach Ukrainy. Państwo Kural w Kiwerce mieszkali do 1940 roku, ale gdy zaczęły się
zsyłki polaków na Syberię i do Kazachstanu, ojciec dr Krystyny wysłał Ŝonę z dziećmi do
rodzinnej miejscowości Gnojnik i potem wkrótce teŜ sam do nich dołączył. Było to na terenie
Generalnej Guberni. W tej miejscowości Państwo Kural szczęśliwie doczekali końca wojny.
PoniewaŜ Panu Stanisławowi powierzono odpowiedzialne stanowisko w Administracji Lasów
Państwach w Stargardzie Gdańskim, cała rodzina Kuralów tam się przeniosła i w tej
miejscowości dr Krystyna zdobyła średnie wykształcenie. Uczęszczała do Liceum im.
Stanisława Staszica. Po uzyskaniu Świadectwa Dojrzałości rozpoczęła studia na Wydziale
Stomatologicznym Akademii Medycznej w Gdańsku. Dyplom Lekarza uzyskała w sierpniu
1952 roku (14-08-1952). JuŜ na studiach na ostnic roku pracowała jako lekarz stomatolog w
gabinecie stomatologicznym w jednej ze szkół podstawowych w Gdańsku. Po ukończeniu
studiów dr Krystynę skierowano do pracy w Szczytnie, w województwie olsztyńskim, gdyŜ
były to czasy, gdy obowiązywały nakazy pracy. Tam pracowała przez 5 lat. Dalsze losy
swojej pracy zawodowej związała z Ziemią Kaliską. W 1958 roku rozpoczęła pracę w
Liskowie jako lekarz stomatolog w tamtejszym Ośrodku Zdrowia. Zaskarbiła sobie wówczas
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ogromną wdzięczność wśród mieszkańców Liskowa i okolic za swoje zaangaŜowanie i
oddanie w pracy zawodowej. Powszechnie była ceniona za swoje umiejętności zawodowe.
Jednocześnie cieszyła się wielką sympatią wśród pracowników Ośrodka Zdrowia, gdyŜ była
osobą Ŝyczliwą i zawsze bardzo uprzejmą w kontaktach z innymi osobami. W Ośrodku
Zdrowia w Liskowie pracowała przez 10 lat. Kolejne miejsce jej pracy to juŜ Kalisz Przychodnia Rejonowa nr II przy ulicy Kościuszki w budynku gdzie obecnie mieści się
Sanepid. W tym okresie uzyskała specjalizację I stopnia w stomatologii ogólnej. (28-111974). Po 6. latach, w 1974 roku, rozpoczęła pracę w Przychodni Międzyzakładowej
Gospodarki Komunalnej, która mieściła się teŜ przy ulicy Kościuszki, w budynku Biura
Projektów. Potem ta przychodnia przeniosła się na ulicę Podgórze. W Przychodni
Międzyzakładowej dr Krystyna pracowała przez 10 lat, aŜ do przejścia na emeryturę w 1984
roku. Ale pracy zawodowej nie przerwała. Przez kilka kolejnych lat wraz z Panią dr Marią
Milewska prowadziła w naszym mieście pogotowie stomatologiczne. Potem nadal pracowała
przyjmując potrzebujących mieszkańców naszego miasta i okolic w swoim gabinecie. .
Czynna zawodowo dr Krystyna pozostawała do 75 roku Ŝycia. Od 2003 roku z powodu
pogarszającego się wzroku nie mogła kontynuować dalej pracy zawodowej. W uznaniu
wieloletniego trudu w przecieŜ nielekkiej pracy lekarza stomatologa przełoŜeni w 1981 roku
przyznali jej ,,Dyplom za nienaganną pracę zawodową”.
Jej dalsze lata Ŝycia to codzienna radość z Ŝycia w rodzinie i więcej czasu na realizację
osobistych pasji i zainteresowań. Ziemia Kaliska, poza realizacją zawodowego powołania,
była dla dr Krystyny miejscem waŜnych wydarzeń w Ŝyciu osobistym. Tu poznała miłość
swojego Ŝycia, Zdzisława Walkiewicza – magistra ekonomii. Razem szczęśliwie przeŜyli
kilkadziesiąt lat, troszcząc się o siebie i o dzieci z pierwszego małŜeństwa – o syna
Krzysztofa, który został prawnikiem i o córkę Barbarę, która została technikiem radiologii.
Doczekali się teŜ wnuków i sześciorga prawnuków. Pani dr Krystyna, jak kaŜdy z nas miała
swoje zamiłowania pozazawodowe. Były nimi ksiąŜka, brydŜ i turystyka.
Była członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i wielokrotnie brała udział w
zebraniach naukowych naszego Towarzystwa.
Dr Krystyno, Ŝegnam Cię w imieniu Kaliskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, w
imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, a przede wszystkim w imieniu Twoich
KoleŜanek i Kolegów lekarzy stomatologów. Pozostaniesz w ich pamięci jako ceniona i
Ŝyczliwa koleŜanka. Wśród mieszkańców Kalisza i Liskowa pozostanie głęboka wdzięczność
za Twój wieloletni trud i zaangaŜowanie w niesieniu pomocy potrzebującym.
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Głęboko wierzymy, Ŝe za Twoje poświęcenie dla potrzebujących i za dobro jakie dałeś swojej
rodzinie, Miłosierny 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. Ŝałobnej w dniu 15 maja
2021 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Poznańskiej w Kaliszu.
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