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Wspomnienie pośmiertne o dr Jolancie Zielnik 
 

W dniu 11 października 2021 roku odeszła od nas dr Jolanta Zielnik, specjalista chorób oczu, 

wieloletni Zastępca Ordynatora Oddziału Okulistycznego w Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym w Kaliszu, która przez kilkadziesiąt lat leczyła i ratowała wzrok mieszkańcom 

Kalisza i Południowej Wielkopolski.  

Dr Jolanta urodziła się 11 grudnia 1951 roku w Kaliszu, w rodzinie Henryka Iżewskiego, 

lekarza chirurga i Bronisławy Iżewskiej, z domu Grzeszczak, nauczycielki języka 

angielskiego. W rodzinnym mieście uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 17, a następnie 

kontynuowała naukę w III Liceum Ogólnokształcącym, popularnie znanym jako Jagiellonka 

(od imienia przedwojennej patronki Anny Jagiellonki). Po zdaniu matury, zdecydowała, że 

chce zostać lekarzem i w 1971 roku i po zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczęła studia na 

Akademii Medycznej we Wrocławiu. Dyplom Lekarza uzyskała 16 września 1977 roku. 

Powróciła do Kalisza i po odbyciu rocznego stażu podyplomowego w Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym, rozpoczęła pracę na oddziale okulistycznym jako młodszy asystent, gdyż na 

swoją specjalność zawodową wybrała okulistykę. Jednocześnie pracowała w Przychodni 

Rejonowej i dyżurowała w Pogotowiu Ratunkowym, co w tamtych czasach było 

obowiązkową powinnością. Pierwszy stopień specjalizacji dr Jolanta uzyskała 6 kwietnia 

1982 roku i do uzyskania II stopnia specjalizacji w marcu 1988 roku (23-03-1988) pracowała 

na stanowisku asystenta Oddziału Okulistycznego i Poradni Okulistycznej. Po uzyskaniu 

tytułu specjalisty II stopnia przez kolejny rok pracowała jako starszy asystent w w/w 

placówkach. W dniu 1 czerwca 1989 roku powierzono jej stanowisko Zastępcy Ordynatora 

Oddziału Okulistycznego i tę funkcję pełniła nieprzerwanie przez 17 lat, do 1 czerwca 2006 

roku. W okresie pełnienia tej funkcji dała się poznać jako wysokiej kasy okulista, o dużej 

wiedzy fachowej i praktycznej. Zawsze chętnie i z pełnym zaangażowaniem służyła 

powierzonym jej pacjentom. Wśród współpracowników była powszechnie lubiana. Chętnie 

dzieliła się posiadaną wiedzą, a w stosunkach do współpracowników była zawsze bardzo 

taktowna. Chętnie służyła radą i troszczyła się o prawidłowe stosunki międzyludzkie na 

oddziale. W opinii przełożonych była sumienna i posiadała duże zdolności organizacyjne. Po 

zakończeniu pracy w szpitalu przez dalsze lata pracy zawodowej swoją wiedzą fachową i 

umiejętnościami służyła pacjentom w kaliskich Niepublicznych Zakładach Opieki 

Zdrowotnej, gdzie dzięki posiadanym umiejętnościom wykonywała bardzo dużo operacji 

usuwania zaćmy, na które było bardzo duże zapotrzebowanie, a dr Jolanta była jednym z 

niewielu okulistów w Kaliszu potrafiących wykonywać te operacje. Niespodziewana choroba 
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nowotworowa, z którą dr Jolanta zmagała się przez ostatnie 2 lata, przerwała tę bardzo 

owocną działalność zawodową. Dr Jolanta była członkiem Kaliskiego Towarzystwa 

Lekarskiego. 

W życiu osobistym była szczęśliwą żoną i matką. Jej wybrankiem był Adam Zielnik 

specjalista chirurg. Z ich małżeństwa urodziło się dwoje dzieci syn Marek (ur. 12-08-1979r.) i 

córka Anna (ur. 10-04-1985 r.). 

Dr Jolanta na trwałe zapisała się w historii kaliskiej okulistyki. W pamięci koleżanek i 

kolegów lekarzy pozostanie jako bardzo lubiana i życzliwa osoba, a w sercach pacjentów, 

którym pomagała wyzdrowieć pozostanie dla Niej ogromna wdzięczność.  

 

Prezes KTL - dr n. med. Piotr Suda  


