
Wspomnienie o doktorze Aleksandrze Wojczaku 

 

W dniu 17 sierpnia 2019 roku odszedł od nas dr Aleksander Wojczak, specjalista chorób 

dziecięcych i specjalista chorób zakaźnych, wieloletni Ordynator Oddziału Obserwacyjno-

Zakaźnego i Gastroenterologii dla Dzieci w Kaliszu, wcześniej Dyrektor i Ordynator 

Dziecięcego Szpitala Kolejowego  w Ostrowie Wlkp., a także przez wiele lat Dyrektor 

Szpitala Matki i Dziecka w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej. 

Dr Aleksander urodził się 9 kwietnia 1937 roku w Poznaniu. Rodzice byli pracownikami 

umysłowymi. Po wybuchu II wojny, wraz z rodzicami został wywieziony do Rzeszowa na 

teren Generalnej Guberni. Po zakończeniu wojny Państwo Wojczak powrócili do Poznania i 

w swoim rodzinnym mieście dr Aleksander uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie 

kontynuował naukę w znanym poznańskim Liceum im. Karola Marcinkowskiego. Po zdaniu 

matury rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Dyplom 

lekarza uzyskał w lipcu 1963 roku. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Miejskim w Kaliszu. 

Na swoją specjalność zawodowa wybrał pediatrię i po stażu rozpoczął pracę jako asystent 

Oddziału Dziecięcego w Kaliszu. Już od pierwszych dni rozpoczęcia specjalizacji dał się 

poznać jako bardzo zaangażowany lekarz, z zapałem zdobywający wiedzę teoretyczną i 

umiejętności praktyczne. Szczególnie angażował się przy diagnozowaniu i leczeniu ciężko 

chorych dzieci, niejednokrotnie pozostając po godzinach pracy, a nawet gdy w latach 1965 – 

1967 odbywał obowiązkową służbę wojskową, korespondencyjnie dowiadywał się  o losy 

tych dzieci. Pierwszy stopień specjalizacji dr Aleksander uzyskał w październiku 1969 roku, 

drugi 3 lata później, w 1972 roku, również w październiku. W tym okresie poza oddziałem 

dziecięcym dr Aleksander pracował w Powiatowej Przychodni Obwodowej w Kaliszu, w 

Państwowym Domu Dziecka w Kaliszu, w Przychodni PKP, a także pełnił funkcję radnego 

Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu. W grudniu 1973 roku przeniósł się do Ostrowa Wlkp i 

objął stanowisko Dyrektora i Ordynatora Dziecięcego Szpitala Kolejowego  w Ostrowie 

Wlkp. Pracował z ogromnym zaangażowaniem. Szybko zdobył opinię wyjątkowego 

fachowca, z szeroką wiedzą teoretyczna i i praktyczną. Był podziwiany za niespotykane 

wyczucie pediatryczne, pozwalające trafnie ustalić rozpoznanie i zalecić właściwe leczenie.    

Do Kalisza powrócił w 1981 roku i objął stanowisko Ordynatora Oddziału Obserwacyjno-

Zakaźnego i Gastroenterologii dla Dzieci. Szybko stał się jednym z czołowych pediatrów 

naszego miasta. Swoją wiedzę przekazywał młodszym koleżankom i kolegom. Poza 

działalnością lekarską, z ogromnym powodzeniem służył rozwojowi pediatrii w naszym 

mieście, gdyż poza kierowaniem wspomnianym oddziałem przez kilka lat pełnił funkcję 



Dyrektora Szpitala Matki i Dziecka w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej. W tym czasie 

zorganizował w pawilonie po oddziale wewnętrznym nową siedzibę oddziału dziecięcego, 

kierowanego przez doktora Stanisława Szpondera. Wystrój oddziału był tak nowoczesny, że 

budził powszechny podziw wśród pacjentów i lekarzy, w tym wśród pracowników klinik 

poznańskich, pracujących w specjalistycznych poradniach pediatrycznych, powstałych dzięki 

staraniom doktora Aleksandra, równie nowoczesnych co oddział. Istotnym dokonaniem 

doktora Aleksandra było również stworzenie oddziału rehabilitacji dla dzieci oraz szkoły 

rodzenia przy oddziale ginekologiczno-położniczym.  

Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym i Gastroenterologii dla Dzieci dr Aleksander kierował 

do przejścia na emeryturę. Wymogi formalne sprawiły, że jako emerytowany ordynator 

oddziału zakaźnego nie mógł na emeryturze zawodowo pracować, ale ze swoim oddziałem do 

końca utrzymywał ścisłe więzi.  

Miałem zaszczyt osobiście znać Pana doktora Aleksandra Wojczaka. Poza naprawdę 

wyjątkowymi umiejętnościami zawodowymi oraz owocną pracą organizacyjną na rzecz 

kaliskiego szpitala, dr Aleksander wyróżniał się niespotykaną uczciwością. Swoją szlachetną 

postawę moralną nie tylko głosił, ale konsekwentnie realizował w codziennym życiu 

zawodowym.  

W życiu rodzinnym była szczęśliwym mężem i ojcem. W 1962 roku poślubił Felicją 

Raczkowską Z ich związku urodziło się dwoje dzieci córka …. I syn … 

Dr Aleksander był długoletnim członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i 

wielokrotnie wygłaszał referaty na zebraniach naszego Towarzystwa. 

Drogi doktorze Aleksandrze, byłeś jednym z kilku czołowych postaci w kaliskiej powojennej 

pediatrii. Twoje zasługi dla jej rozwoju trudno byłoby przecenić. Jednocześnie trudno 

wymienić całe dobro, jakie dzięki twojemu zaangażowaniu i poświęceniu w codziennej pracy 

lekarza pediatry otrzymali od Ciebie mali pacjenci naszego miasta i ich rodzice.  W ich 

imieniu oraz w imieniu lekarzy naszego miasta dziękujemy Ci za twoje owocne życie , twoje 

dokonania zostaną w naszej pamięci i wierzymy, że Dobry Pan Bóg przyjmie Cię do nieba. 


