
Śp. Danuta Żaryn-Szponder
Wspomnienie pośmiertne o śp. Danucie Żaryn-Szponder

wygłoszone na mszy św. Pogrzebowej
przez Prezesa KTL,

dra n. med. Piotra Sudę.

     W dniu 24 grudnia 2017 roku odeszła od nas Pani dr Danuta Żaryn-Szponder, lekarz stomatolog,
ceniona  i  lubiana  przez  swoich  pacjentów  których  leczyła  przez  wiele  lat  w  gabinetach
stomatologicznych w przychodniach przy ulicy Młynarskiej i Serbinowskiej.
     Dr Danuta urodziła się w dniu 5 listopada 1929 roku, w Łomży, w rodzinie Piotra Żaryna i Haliny
Żaryn, z domu Jankowskiej. Do Kalisza Państwo Żaryn przybyli w 1944 roku i tu, w naszym mieście
dr Danuta kontynuowała edukację, tuż obok tego kościoła, uczęszczając najpierw do gimnazjum a
potem do liceum sióstr Nazaretanek. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1949 i w tymże samym roku
rozpoczęła studia na  Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu.
Po 5.  latach studiów uzyskała w listopadzie  1953 roku Dyplom Lekarza Stomatologii.  Pierwszym
miejscem pracy Pani dr Danuty był ruchomy ambulans, świadczący pomoc stomatologiczną na terenie
miasta  Poznania.  Już  po  3  miesiącach  została  skierowana  na  ziemie  odzyskane,  do  Miastka  na
Pomorzu.  Tu  pracowała  przez  4  lata  w miejscowej  przychodni.  W  tym okresie  poznała  swojego
przyszłego męża, doktora Stanisława Szpondera, organizatora i ordynatora Oddziału Dziecięcego w
Miastku. Jeszcze będąc w Miastku wyszła za maż za doktora Stanisława i również Miastku urodził się
ich  pierwszy  syn  Tomasz.  Kolejnym miejscem zamieszkania  i  pracy  Państwa  Szponder   stał  się
Białogard, w której to miejscowości dr Stanisław objął stanowisko ordynatora Oddziału Dziecięcego.
Dr Danuta w tym czasie pracowała w Przychodni Obwodowej oraz w Przychodni PKP i w gabinetach
szkolnych w Białogardzie, a także pełniła funkcję Powiatowego Inspektora do Spraw Stomatologii. W
Białogardzie przyszedł na świat ich drugi syn Marek. Do Kalisza Państwo Szponder przybyli w 1971
roku i stało się to za sprawą objęcia przez doktora Stanisława Szpondera stanowiska Ordynatora 
 Oddziału  Chorób Dziecięcych w Kaliszu po wygraniu przez  niego konkursu na to stanowisko.  W
naszym mieście Pani Dr Danuta pracowała w gabinetach stomatologicznych w przychodniach przy
ulicy  Młynarskiej  i  Serbinowskiej.  W  tym  okresie  poszerzała  swoje  umiejętności  teoretyczne  i
praktyczne i w maju 1975 roku uzyskała specjalizacje w zakresie stomatologii ogólnej. Na emeryturę
dr Danuta przeszła w 1995 roku, w  wieku 65 lat, ale pracowała nadal, na pół etatu aż do 1999 roku.
     Dr Danuta Żaryn-Szponder była osobą bardzo skromną, spokojną i cichą. Swoją codzienną pracę
wykonywała z wielką starannością i solidnością. Jej pacjenci byli jej bardzo oddani i uważali ją za
najlepszego lekarza stomatologa w mieście.
     Jak wspomniałem wcześniej dr Danuta była szczęśliwą małżonką i matką dwóch synów: Tomasza, 
z  zawodu  dziennikarza,  ale  powszechnie  bardziej  znanego  jako  właściciela  dużego  poznańskiego
wydawnictwa Rebis oraz Marka, znanego kaliskiego ortopedy. Miałem okazję spotykać osobiście Panią
dr Danutę, gdyż jej mąż, dr Stanisław, jako ordynator oddziału dziecięcego, był moim wieloletnim
szefem, ale przede wszystkim, od pierwszych dni mojej pracy zawodowej, nieprzerwanie przez prawie
20 kolejnych lat, był bardzo cenionym przeze mnie i podziwianym nauczycielem. W ostatnich latach
odwiedzając z  okazji  świąt  Państwa Szponder z  uznaniem i  podziwem patrzyłem z jaką troską i
ciepłem dr Danuta opiekowała się swoim chorującym mężem.
     Dr Danuta od 1974 roku należała do Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Bardzo  często bywała
na zebraniach KTL.

Droga Pani doktor Danuto, żegnam Ciebie w imieniu Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, Kaliskiej
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Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, a przede wszystkim w imieniu twoich koleżanek i kolegów
lekarzy  stomatologów,  a  także  lekarzy  innych  specjalności.  Przez  wiele  lat  pomagałaś  chorym i
potrzebującym. Byłaś troskliwą matką i żoną. Wierzymy, że za dobro które dawałaś swoim pacjentom
i swoim bliskim, że za twój codzienny trud i staranność w pracy Dobry Bóg przyjmie Cię do nieba.

Spoczywaj w pokoju, a Światłość Wiekuista niechaj Ci świeci.

Cześć Jej pamięci!
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