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WARSZAWSKA OKRÊGOWA IZBA PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH
Biuletyn samorz¹du zawodowego pielêgniarek i po³o¿nych
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Szanowne Kole¿anki, Szanowni Koledzy,
tym razem chcia³abym podzieliæ siê z Pañstwem pewn¹ refleksj¹:

Kim jest po³o¿na?

W ci¹gu swojego ¿ycia, spotykamy siê z ró¿nymi przedstawicielami zawodów medycznych.
Jedn¹ z profesji samodzielnie praktykuj¹cych jest zawód po³o¿nej. 

Jako kobiety, wczeœniej czy póŸniej spotkamy siê z t¹ osob¹. Myœl¹c o po³o¿nej, myœlimy
przede wszystkim o ci¹¿y, porodzie, po³ogu i o pielêgnacji noworodka. 

W okresie ci¹¿y o radê prosi siê najczêœciej lekarza, znajomych, zadaje pytania w sieci,
a pomija ciekaw¹ i arcywa¿n¹ postaæ po³o¿nej, z któr¹ prawie ka¿dy siê prêdzej czy póŸniej
zetknie. W sprawowaniu opieki po³o¿na jest sprzymierzeñcem rodziny, daje ogromne
wsparcie emocjonalne. Praca po³o¿nej /po³o¿nego jest zawodem, który wymaga niezwyk³ej
odpowiedzialnoœci i gotowoœci do ustawicznego kszta³cenia. Ma szczególny charyzmat.
Oferuje opiekê i wsparcie kobiecie ciê¿arnej i jej rodzinie w dzieñ i w nocy, a tak¿e
przekazuje swoj¹ wiedzê w aspekcie biologicznym, wychowawczym i spo³ecznym oraz
chroni macierzyñstwo i ojcostwo. Po³o¿na obejmuje swoj¹ opiek¹ kobietê w ka¿dym okresie
jej ¿ycia. 

Nie ka¿dy wie, ¿e zawód po³o¿nej to zawód samodzielny. Po³o¿na jest równorzêdnym
partnerem w pracy z lekarzem. Kim wiêc jest po³o¿na? Jest samodzieln¹ profesjonalistk¹, co
gwarantuje ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 57, poz. 602) z póŸniejszymi zmianami.

Ile wiemy o roli po³o¿nej i z jakimi problemami mo¿emy siê do niej zwróciæ? Spotykamy je
w szpitalu, szkole rodzenia, przychodni czy gabinecie. Z roku na rok coraz bardziej
zauwa¿amy i doceniamy ich pracê. W koñcu zawód po³o¿nej zosta³ stworzony z myœl¹
o kobiecie i jej potrzebach. Rol¹ po³o¿nej jest tak¿e edukacja i promocja zdrowia. Nastolatki
mog¹ uzyskaæ u po³o¿nej informacje zwi¹zane z okresem dojrzewania, przedyskutowaæ
sposoby higieny czy porozmawiaæ na temat np. przygotowania do ¿ycia w rodzinie.

Kiedyœ rodz¹cej kobiecie udziela³a pomocy akuszerka. Dawniej akuszerkê nazywano
równie¿ „babk¹”. By³a to zwykle starsza kobieta, która sama rodzi³a co najmniej kilka razy.
Poza w³asnym doœwiadczeniem, korzysta³a równie¿ z doœwiadczeñ przekazywanych ustnie
z pokolenia na pokolenie. Wspó³czeœnie rolê opieki nad kobiet¹ przejê³a po³o¿na. Ten
biuletyn zosta³ poœwiêcony po³o¿nym. Dowiemy siê w nim o historii, wybitnych
prekursorkach i liderkach tego piêknego zawodu.

Przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady
Warszawskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych

Anna Dudziñska
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Od zarania dziejów ludzkoœci, po³o¿ne uczestni-
czy³y w wielkim, tajemniczym misterium pocz¹tku
nowego ¿ycia, co nadawa³o ich pracy dodatkowy
czêsto mistyczny wydŸwiêk. Co prawda wiêkszoœæ
przekazów historycznych niesie pozytywny wizeru-
nek po³o¿nych, jednak w pewnych okresach zawód
ten kojarzony by³ tak¿e negatywnie, a o po³o¿nych
w towarzystwie nie mówiono, lub mówiono szep-
tem. Wynika³o to miêdzy innymi z faktu, ¿e zarob-
kowo pomoc¹ przy porodach zajmowa³y siê kobie-
ty bez wykszta³cenia i czêsto o niskiej moralnoœci.
Kszta³cenie w zawodzie po³o¿nej zwi¹zane z wyda-
waniem dokumentów uprawniaj¹cych do jego wy-
konywania datuje siê od wieku XVII.

Zawód po³o¿nej w czasach staro¿ytnych

Pomoc przy porodzie to prawdopodobnie jedna
z pierwszych czynnoœci opiekuñczych realizowa-
nych ju¿ przez cz³owieka pierwotnego. Mo¿emy
siê domyœlaæ, ¿e œwiadczy³y j¹ sobie nawzajem ko-
biety w rodzinie, maj¹ce w³asne doœwiadczenia po-
rodowe. Byæ mo¿e te, które udziela³y pomocy po-
za œrodowiskiem rodzinnym da³y pocz¹tek zawo-
dowi po³o¿nej. [1]

Ze Ÿróde³ pisanych oraz z zachowanych p³asko-
rzeŸb wynika, ¿e w staro¿ytnoœci, ale tak¿e w wie-
kach œrednich opiekê nad kobiet¹, a szczególnie
kobiet¹ rodz¹c¹ i po³o¿nic¹ sprawowa³y inne ko-
biety. Przyczyn nale¿y zapewne upatrywaæ w tabu
i religii, jak równie¿ w pozycji jak¹ zajmowa³a ko-
bieta w danej spo³ecznoœci.

Przez wieki pomoc po³o¿nicza w Chinach nale-
¿a³a do prostych kobiet, mimo ¿e medycyna chiñ-
ska by³a na wysokim poziomie. Wynika³o to z fak-
tu, ¿e ¿ycie kobiety nie mia³o wielkiego znaczenia,
wiêc wzywanie do niej lekarza by³o zbêdne, nawet
wówczas gdy nie mog³a sama urodziæ [2]. 

O po³o¿nictwie Ameryki Po³udniowej mo¿emy
siê dowiedzieæ z pozyskanych z wykopalisk przed-
miotów u¿ytkowych i ozdób. Na pokrywie imbryka
zobrazowany zosta³ poród w czasach kultury Mo-
chika. Poród odbywa siê w pozycji siedz¹cej na
krzeœle porodowym, za plecami rodz¹cej siedzi
obejmuj¹c j¹ w pó³ inna kobieta, po³o¿na lub jej
pomocnica, natomiast po³o¿na klêczy przed rodz¹-
c¹ i trzyma ju¿ urodzon¹ g³ówkê dziecka. Do jej za-
dania nale¿y tak¿e wspomaganie rozwierania siê
kana³u rodnego i przeciêcie pêpowiny [3].

W staro¿ytnym Egipcie pomocy kobietom ro-
dz¹cym udziela³y kap³anki bogini Tueris, zwane te¿
Boskimi Matkami, a porody odbywa³y siê prawdo-
podobnie w budynkach przyœwi¹tynnych i domach.
Po³o¿ne egipskie mia³y du¿e umiejêtnoœci w zakre-
sie porodów zabiegowych; stosowa³y obroty, ochro-
nê krocza. Z odkrytych papirusów z Kahun, Smitha
i Ebersa wynika, ¿e w staro¿ytnym Egipcie znane
by³y liczne narzêdzia po³o¿nicze, w tym pierwotne
kleszcze po³o¿nicze, ginekologia sta³a na wysokim
poziomie, umiano m.in. rozpoznawaæ ci¹¿e, obli-
czaæ termin porodu, opisywano zmiany w u³o¿eniu
macicy itp. [3, 4, 5].

W starym testamencie w Ksiêdze Wyjœcia,
z imienia i nazwiska wymienione s¹ po³o¿ne Szifra
i Pua. Zas³u¿y³y na szacunek Izraelczyków lekce-
wa¿¹c rozkaz Faraona, który z obawy przed rozra-
staj¹cym siê liczebnie narodem izraelskim, nakaza³
im aby przyjmuj¹c porody, uœmierca³y noworodki
p³ci mêskiej, a pozostawia³y przy ¿yciu dziewczyn-
ki. Nigdy nie wykona³y tego rozkazu, t³umacz¹c Fa-
raonowi, ¿e kobiety izraelskie s¹ niezwykle silne
i zanim one dotr¹ do rodz¹cej, jest ju¿ po porodzie.
Z historii Narodu Wybranego wiemy, ¿e po³o¿ne
okreœlano mianem kobiet o zgrabnych rêkach;
prawdopodobnie chodzi o posiadane przez nie
zdolnoœci manualne. Charakteryzowa³y siê ponad-
przeciêtn¹ inteligencj¹ i wra¿liwoœci¹ [4, 6]. 

W staro¿ytnej Grecji opiekunk¹ matek i m³o-
dzie¿y by³a bogini Artemis, a bogini¹ kobiet rodz¹-
cych by³a Ejlethyia, ukazywana w pozycji klêcz¹cej
co mo¿e œwiadczyæ, ¿e w takiej pozycji odbywa³y siê
porody. Opieka nad kobiet¹ rodz¹c¹ i po³o¿nic¹
spoczywa³a w rêkach przyuczonych do tego kobiet.
Po³o¿ne nazywano maia i cieszy³y siê du¿ym uzna-
niem. Czêsto wykonywa³y ten zawód tzw. lekarki,
by³y to ¿ony lub córki lekarzy, które mia³y wiêkszy
dostêp do wiedzy medycznej. Znan¹ z imienia po-
³o¿n¹ ateñsk¹ by³a Fenerata, matka Sokratesa
[7, 8]. Brak Ÿróde³ mówi¹cych o formalnym kszta³-
ceniu po³o¿nych w staro¿ytnoœci, chocia¿ o kobie-
tach paraj¹cych siê tym zajêciem pisze Hipokrates,
który w swoim Corpus Hopokraticum, a¿ siedem
ksi¹g poœwiêca ginekologii. Hipokratesowi nie uda-
³o siê prze³amaæ uprzedzenia mê¿czyzn lekarzy,
którzy przejawiali bojaŸñ przed dotykaniem ¿eñ-
skich narz¹dów p³ciowych. Ponadto ci¹¿a, poród
i po³óg uznane by³y za procesy naturalne, a lekarze
koncentrowali siê na leczeniu chorób, w zwi¹zku
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z tym ich obecnoœæ przy fizjologicznym porodzie
by³a zbêdn¹. Podobnie sytuacja przedstawia³a siê
w staro¿ytnym Rzymie, gdzie poród odbywa³ siê na
krzeœle porodowym, a rodz¹cej asystowa³o kilka
kobiet spoœród, których jedna, najbardziej bieg³a
w tej sztuce kierowa³a tym procesem, pozosta³e
by³y jej pomocnicami i oczywiœcie wspiera³y rodz¹-
c¹. Mo¿emy to porównaæ do dzisiejszej obecnoœci
Doul przy porodzie. Rzymskiemu lekarzowi Sora-
nosowi z Efezy zawdziêczamy podrêcznik gineko-
logii, który przetrwa³ do naszych czasów i by³ u¿yt-
kowany jeszcze w wiekach œrednich jako wiod¹ca
literatura przedmiotu. W tym dziele, opisuje wy-
magania jakie powinny spe³niaæ ówczesne po³o¿ne.
Wed³ug Soranosa po³o¿na powinna mieæ w³asne
doœwiadczenie porodowe, nie powinna ju¿ wiêcej
rodziæ, powinny umieæ wspó³czuæ, czytaæ, byæ trzeŸ-
wa, opanowana, dyskretna, o dobrym wygl¹dzie,
zdrowa „wolna od wszelkiego kalectwa, silna”
W zakresie wiedzy fachowej, powinna znaæ rêko-
czyny, mieæ wiedzê z zakresy higieny i dietetyki
i ca³y czas siê kszta³ciæ czytaj¹c ksiêgi i rozprawy
medyczne. Nie wymaga³ wiedzy anatomicznej, byæ
mo¿e tak¿e dlatego, ¿e anatomia przez ca³e stule-
cia by³a w nie³asce. Po³o¿na mia³a te¿ zajmowaæ siê
po³o¿nic¹ i noworodkiem oraz niemowlêciem,
udzielaæ porad w zakresie planowania ci¹¿y, opa-
trywaæ rany [5, 9, 10]. Zarówno staro¿ytni Grecy
jak i Rzymianie nadawali po³o¿nym wysok¹ pozy-
cjê spo³eczn¹ [3]. Je¿eli w sytuacji porodu powik³a-
nego wzywany by³ mê¿czyzna/lekarz to kobieta ro-
dz¹ca musia³a byæ zakryta przeœcierad³em tak aby
jej nie widzia³ i nie móg³ rozpoznaæ [11].

Czasy Œredniowiecza

W okresie œredniowiecza, nie tylko utrzymuje
siê dominacja, ale wrêcz hegemonia kobiet
w udzielaniu pomocy po³o¿niczej. Jest to zwi¹zane
w du¿ej mierze z obwarowaniami religijnymi.
Znaczna liczba ówczesnych lekarzy to jednocze-
œnie kap³ani. Pomoc medyczna œwiadczona jest
w przytu³kach przy koœcio³ach i klasztorach. Pa-
pie¿ w XIII w. bull¹ zabrania lekarzom zajmowa-
nia siê zabiegami krwawymi z u¿yciem no¿a
i ognia, podobnie zreszt¹ jak zakazane s¹ sekcje
zw³ok. W stosunku do staro¿ytnoœci po³o¿nictwo
przechodzi regres. To czas wiedŸm i dominuj¹cego
zabobonu. Kobieta ma rodziæ w bólach i cierpieniu
za grzechy Pramatki Ewy. Na godn¹ opiekê w cza-
sie porodu mog¹ liczyæ kobiety z wysokich rodów.
Te po³o¿ne, które staraj¹ siê ul¿yæ w cierpieniu
czêsto pos¹dzane s¹ o wspó³pracê z szatanem i gi-
n¹ na stosach. Nawet czynnoœæ ochrony krocza

w czasie porodu zostaje zaniechana. Trudno wiêc
mówiæ w tym czasie o jakimkolwiek etosie zawodu
i presti¿u. Dopiero w XI wieku o godn¹ opiekê po-
³o¿nicz¹ i edukacjê po³o¿nych upomina siê Trotul-
la lub Trotta z Salerno we W³oszech gdzie istnieje
szko³a medyczna i jest nauczana ginekologia. Cór-
ki i ¿ony nauczycieli zajmuj¹ siê opiek¹ nad kobie-
tami rodz¹cymi. Jedn¹ z nich jest prawdopodobnie
lekarka/po³o¿na Trotulla. Jest tak¿e autork¹ œre-
dniowiecznych podrêczników z zakresu po³o¿nic-
twa i ginekologii [2, 9, 12].

Czasy Nowo¿ytne

Na rozwój zawodu po³o¿nej i budowanie jego
pozycji niew¹tpliwie najwiêkszy wp³yw mia³o po-
³o¿nictwo francuskie. Wspó³praca po³o¿nych z le-
karzami spowodowa³a rozwój po³o¿nictwa zabie-
gowego co przyczyni³o siê do poprawy opieki po-
³o¿niczej i skuteczniejszej pomocy w skomplikowa-
nych sytuacjach po³o¿niczych. Podejmowane zosta-
j¹ pierwsze próby uregulowania zawodu po³o¿nej
poprzez zaprzysiê¿enie kobiet paraj¹cych siê tym
zajêciem. W 1371 roku, w Pary¿u zaprzysiê¿one
po³o¿ne maj¹ obowi¹zek w pierwszy poniedzia³ek
ka¿dego miesi¹ca uczestniczyæ w nabo¿eñstwie
w Koœciele œwiêtego Kosmy, po którym odwiedza³y
ubogie kobiety potrzebuj¹ce opieki. W 1452 roku
przepisy reguluj¹ce zadania po³o¿nych ukazuj¹ siê
w Ratyzbonie, tam te¿ zaczyna funkcjonowaæ przy-
uczanie do zawodu wybranych kobiet pod nadzo-
rem doœwiadczonej po³o¿nej. Praktykowaæ samo-
dzielnie mog³a po³o¿na po zdaniu egzaminu przed
komisj¹ w sk³ad której wchodzili: fizyk (lekarz)
miejski, co najmniej jeden chirurg i uprawniona
po³o¿na. Po zdaniu egzaminów sk³ada³a przysiêgê,
w du¿ych miastach w s¹dzie, w mniejszych miejsco-
woœciach czasami w koœciele podczas mszy, po
wczeœniejszym uzyskaniu zaœwiadczenia o moral-
noœci od proboszcza [5, 8, 13]. Jednak w mniejszych
oœrodkach i na wsiach pomoc po³o¿nicz¹ œwiadczy-
³y osoby czêsto przypadkowe i bez ¿adnego przygo-
towania, co nie wyklucza ¿e zdarza³y siê wœród nich
jednostki o wybitnych zdolnoœciach i inteligencji.
Nadal nie istnia³ oficjalny, system certyfikowanego
kszta³cenia po³o¿nych, chocia¿ zaczêto siê intere-
sowaæ tym problemem, œwiadcz¹ o tym tak¿e próby
uregulowania statusu po³o¿nych w pismach koœ-
cielnych. Wskazywano w nich po¿¹dane cechy ko-
biet, które zajmuj¹ siê babieniem to m.in.: umie-
jêtnoœæ czytania i pisania, dobry stan zdrowia, w³a-
sne doœwiadczenie macierzyñskie, nieposzlakowa-
ne prowadzenie siê, ¿yczliwoœæ, dyskrecja oraz
chêæ niesienia bezinteresownej pomocy kobietom
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ubogim których nie staæ na zap³atê. Koœció³ naka-
zywa³ tak¿e akuszerkom chrzciæ noworodki w sytu-
acji skomplikowanych porodów i z³ego stanu dziec-
ka. Wydany przez Papie¿a Sykstusa IV (1471-1484)
edykt, dopuszcza udzielanie pomocy medycznej
tylko przez osoby, które posiadaj¹ w³aœciwe przy-
gotowanie potwierdzone tytu³em mistrza lub licen-
cjata, ten fakt niew¹tpliwie wp³ywa na podejmowa-
nie dalszych prób uregulowania wykonywania za-
wodu po³o¿nej[8]. W wielu miastach europejskich
zaczêto opisywaæ obowi¹zki i przywileje kobiet
trudni¹cych siê pomoc¹ rodz¹cym, by³y to m.in.
Ulm, Celmer, Hailbrom i Norymberga [7]. Sytu-
acja materialna po³o¿nych by³a w tych czasach
trudna z uwagi na panuj¹ce ubóstwo i czêsty brak
mo¿liwoœci odbioru zap³aty. Dlatego w danym mie-
œcie liczba praktykuj¹cych po³o¿nych musia³a byæ
ograniczona. Po³o¿ne nie mog³y bez powiadomie-
nia i uzyskania zgody w³adz opuszczaæ swego miej-
sca zamieszkania, œwiadczy to niew¹tpliwie o zapo-
trzebowaniu na ich œwiadczenia oraz ich spo³ecznej
wa¿noœci [7, 13].

Wiek XVI to czas du¿ej samodzielnoœci zawodu.
Lekarz lub chirurg jest wzywany tylko w przypadku
powa¿nych komplikacji. Po³o¿ne poza pomoc¹
przy porodzie sprawuj¹ opiekê nad po³o¿nic¹
i dzieckiem przez co najmniej szeœæ dni po poro-
dzie [10]. W tym czasie wzrasta zainteresowanie
naukami po³o¿niczymi, ukazuj¹ siê pierwsze nowo-
¿ytne podrêczniki po³o¿nictwa, jednak wiêkszoœæ
kobiet paraj¹cych siê po³o¿nictwem wywodzi siê
z ubogich warstw spo³eczeñstwa i nie potrafi czy-
taæ. Nie mniej filozofia epoki Odrodzenia ma
wp³yw na kobiety pochodz¹ce z wy¿szych klas spo-
³ecznych, wszechstronnie wykszta³conych, które
poza literatur¹ i sztuk¹ odnajduj¹ siê tak¿e w po-
szukiwaniu wiedzy medycznej, a po³o¿niczej
w szczególnoœci. Prawdopodobnie zwi¹zane jest to
z faktem, ¿e w tamtych czasach œmiertelnoœæ matek
i noworodków jest ogromna, a filozofia Odrodze-
nia nie do koñca akceptuj¹ kwestiê Woli Bo¿ej
w tej sprawie. Dlatego we w³asnym dobrze pojêtym
interesie po³o¿nictwo zaczyna przyci¹gaæ obywatel-
ki wielkich miast i kobiety z krêgów arystokracji. 

Pocz¹tki systemowego kszta³cenia po³o¿nych to
wiek XVII. Po wojnie 30-letniej rozpoczêto regula-
cje zawodów medycznych, a szczególnie zawodu po-
³o¿nej [13]. Po³o¿ne zaczêto kszta³ciæ w szpitalach
co niew¹tpliwie wp³ynê³o na osi¹gniêcie przez nie
wiêkszej bieg³oœci w dzia³aniach praktycznych [14].
Na podstawie zachowanego rachunku za wynajêcie
stancji kobietom, które pobiera³y nauki w zakresie
po³o¿nictwa istnieje domniemanie, ¿e pierwsza
szko³a po³o¿nych mieœci³a siê w Monachium ju¿

w 1589 roku, jednak z powodu braku innych doku-
mentów przyjmujê siê, ¿e dopiero w 1640 roku,
w Pary¿u w Szpitalu Hotel-Dieu otworzono pierw-
sz¹ szko³ê akuszeryjn¹ dla kobiet [12, 14]. Nie wy-
obra¿ano sobie, aby pomocy przy porodzie móg³
udzielaæ mê¿czyzna mimo, ¿e podwaliny pod kszta³-
cenie po³o¿nych da³ Ambro¿y Paare (1510-1590),
wybitny chirurg Hotelu-Dieu, który naucza³ aku-
szerstwa wiele lat wczeœniej [5, 12]. Na naukê
w utworzonej szkole akuszeryjnej sk³ada³y siê wy-
k³ady i trzy miesi¹ce zajêæ praktycznych pod okiem
doœwiadczonej po³o¿nej zakonnicy nazywanej dame
des accouchees. Na zajêcia uczêszczali tak¿e chirur-
dzy zainteresowani po³o¿nictwem [12, 13].

Z tej w³aœnie szko³y wywiod³o siê wiele wybit-
nych po³o¿nych, które wnios³y ogromny wk³ad
w rozwój zawodu.

W Hotelu-Dieu pobiera³a nauki od Ambro¿ego
Paare Louise Bourgeois vel Boursier (1563-1636)
– nadworna akuszerka Królowej Marii Medici,
ma³¿onki króla francuskiego Henryka IV. W do-
wód uznania dla wiedzy, umiejêtnoœci oraz szla-
chetnoœci postawy, Królowa nada³a jej przywilej
noszenia aksamitnego, czerwonego kaptura z ko³-
nierzem i z³otego ³añcucha. By³ to przywilej kobiet
z arystokracji. To w³aœnie kaptur Louise Bourgeois
ewaluowa³ do czerwonego paska na bia³ym czepku
po³o¿nych i pozosta³ symbolem honorowych, aksa-
mitnych kapturów z XVII wieku. Bourgeois jest
autork¹ podrêcznika dla po³o¿nych, w którym za-
war³a zarówno wiedzê merytoryczn¹ jak i treœci
etyczne. Napisa³a w nim swój kodeks etyczny, któ-
ry zaleca stosowaæ wszystkim po³o¿nym: Staraj siê
do koñca swych dni uczyæ; wymaga to wiele pokory,
gdy¿ duma nie zdobywa serc tych, którzy znaj¹ ta-
jemnice. Nigdy nie ryzykuj u¿ycia lekarstwa, o któ-
rym Ciê nie uczono, ani na ubogich ani na bogatych,
jeœli nie jesteœ pewna jego w³aœciwoœci, i tego, ¿e nie
zaszkodzi, niezale¿nie od tego czy u¿ywa siê go do-
ustnie, czy zewnêtrznie. Nie ukrywaj te¿ lekarstw,
o których wiesz od lekarzy czy akuszerek, gdy¿ to mo-
g³oby byæ tak ma³ostkowe, jak zachowanie szarlata-
nów, którzy stosuj¹ podobne lekarstwa w ka¿dej sy-
tuacji, a wci¹¿ g³osz¹, ¿e czyni¹ cuda i ukrywaj¹
wszystko co robi¹ [7, 9].

Ma³gorzata du Tertre de Marche (1638–1706) –
prze³o¿ona po³o¿nych, nauczycielka po³o¿nictwa
zarówno dla po³o¿nych i lekarzy, pracownik ówcze-
snej administracji szpitalnej, autorka podrêcznika
„Popularne i bardzo ³atwe pouczenia, w formie zapy-
tañ i odpowiedzi o rzeczach zasadniczych, które aku-
szerka wiedzieæ powinna, by móc uprawiaæ sw¹ sztu-
kê”, który zyska³ aprobatê lekarzy medycznego fa-
kultetu Wszechnicy Paryskiej [9].
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Angelique-Marguerite Le Boursier Du Coudray
(1712-1790), zaliczana do najs³ynniejszych po³o¿ni-
ków praktyków i nauczycieli sztuki po³o¿niczej
XVIII w. Wyszkoli³a na terenie ca³ej Francji ponad
4 tysi¹ce po³o¿nych. Propagowa³a uczenie wiej-
skich „babek” sztuki po³o¿niczej na kursach do-
kszta³caj¹cych. Wykona³a fantom po³o¿niczy, który
zyska³ uznanie Akademii Chirurgicznej w Pary¿u.
Napisa³a podrêcznik „Krótki zarys sztuki po³o¿ni-
czej z pewnymi spostrze¿eniami dotycz¹cymi nie-
zwyk³ych przypadków”. Za propagowanie edukacji
po³o¿niczej otrzyma³a patent nauczania na wszyst-
kich prowincjach oraz tytu³ „Mistrzyni sztuki po-
³o¿niczej” na terenie ca³ej Francji. Domaga³a siê
podniesienia poziomu kszta³cenia po³o¿nych. Cie-
szy³a siê szacunkiem i sympati¹ wielu osobistoœci,
w tym samego króla[9].

Maria Ludwika Lachapelle (1769-1841) – na-
uczycielka i demonstratorka po³o¿nictwa, prze³o-
¿ona w szpitalu Hotel-Dieu, pracownik naukowy.
W 1816 roku og³osi³a pracê pod tytu³em „Uwagi
o nienormalnych komplikacjach porodowych”.
Wyda³a trzytomowy podrêcznik po³o¿nictwa
„Praktyka po³o¿nicza czyli opisy i uwagi dotycz¹ce
najwa¿niejszych punktów sztuki po³o¿niczej” jed-
na z najwybitniejszych prac ówczesnej literatury
po³o¿niczej [9].

Maria Anna Viktoria Boivin (1773-1841) Otrzy-
ma³a w 1826 roku tytu³ doktora medycyny „honoris
causa” od wydzia³u lekarskiego Uniwersytetu
w Marburgu oraz cz³onkostwo kilku towarzystw le-
karskich. Napisa³a podrêcznik po³o¿nictwa „Me-
morial de l’art des accouchements”, i osobn¹ pracê
o zaœniadzie groniastym. Skonstruowa³a i opisa³a
miednicomierz wewnêtrzny i dwuramienny wzier-
nik pochwowy [9]. 

Po³o¿nictwo angielskie w przeciwieñstwie do
francuskiego opiera³o siê na naturze i preferowa-
³o postêpowanie zachowawcze. Pierwszy szpital
po³o¿niczy przy którym szkolono po³o¿ne powsta³
w Londynie w 1739 jako Szpital Królowej Char-
lotte. Chocia¿ zainteresowanie opiek¹ po³o¿nicz¹
zaczê³o siê wczeœniej. Znacz¹ce akuszerki angiel-
skie to El¿bieta Blacwell, która w 1737 r. wyda³a
zielnik lekarski sk³adaj¹cy siê z 500 tablic, Sarah
Stone w 1738 roku napisa³a podrêcznik dla aku-
szerek [7, 9].

Zorganizowane kszta³cenie po³o¿nych w Niem-
czech rozpoczê³o siê w Strasburgu w 1728 r., a na-
stêpnie w Berlinie w 1751 r. gdzie obok zak³adu
Charite zorganizowano szko³ê po³o¿nych. Jedn¹
z najs³awniejszych po³o¿nych niemieckich, by³a
Justyna Siegmundem (1636-1705), po³o¿na – sa-
mouk, sama bezdzietna, zdobywaj¹ca wiedzê ze

studiowania ksi¹¿ek po³o¿niczych. Napisa³a pod-
rêcznik „Nadworna po³o¿na elektorstwa branden-
burskiego czyli nadzwyczaj potrzebny wyk³ad
o ciê¿kich i nieprawid³owych porodach w postaci
rozmowy przedstawiony”, który s³u¿y³ wielu poko-
leniom po³o¿nych i po³o¿ników. Ksi¹¿ka ta to za-
piski z praktyki po³o¿niczej, przedstawiona jako
rozmowa dwóch po³o¿nych: doœwiadczonej Justy-
ny z poczatkuj¹c¹ w zawodzie Krystyn¹. W ksi¹¿ce
potêpia³a wywo³ywanie poronieñ, przez po³o¿ne
oraz wszelkich dzia³añ, które mog³y spowodowaæ
œmieræ matki lub dziecka. Siegemundin po raz
pierwszy wykona³a i opisa³a rêczne wydobycie ³o-
¿yska oraz przedstawi³a opis skomplikowanego
obrotu p³odu na nó¿ki czyli tzw. „obrotu Siege-
mundin De la Motte” przy pomocy tasiemek wi¹za-
nych na koñczynach p³odu. By³a wzywana najczê-
œciej do trudnych porodów, ratuj¹c niejednokrot-
nie ¿ycie rodz¹cej i jej dziecka. Zosta³a mianowa-
na po³o¿n¹ dworu elektora brandenburskiego Fry-
deryka Wilhelma, a nastêpnie króla Fryderyka III
w Berlinie. [7, 9, 18]

Kszta³cenie akuszerek w Rosji Carskiej rozpo-
czyna siê w 1754 r., kiedy senat przyj¹³ projekt
szko³y po³o¿nych pt. „Przepisy dla po³o¿nych ku
po¿ytkowi spo³ecznemu”, a w roku 1757 powsta³y
szko³y w Moskwie i Sankt-Petersburgu. Wczeœniej
pomocy przy porodzie udziela³y „prinimatielnyje
baby” inaczej zwane powituchami. Porody odbywa-
³y siê w ³aŸni lub ruskim piecu i towarzyszy³o im
mnóstwo guse³ i zabobonów. Nikt nie towarzyszy³
rodz¹cej poniewa¿ wierzono, ¿e kobieta bêdzie tyle
dni rodzi³a ile osób jej bêdzie towarzyszy³o. 

Do zadañ powituchy nale¿a³o np. rozplatanie
warkoczy i rozwi¹zywanie wêze³ków, opryskiwnie
i okadzanie rodz¹cej co mia³o zapobiec powik³a-
niom porodu. Powituchê czêsto zapraszano dopie-
ro po porodzie, aby podwi¹za³a pêpowinê, wyk¹pa-
³a noworodka i ubra³a go. W podziêkowaniu otrzy-
mywa³a podarunek w postaci kawa³ka myd³a i ³ok-
cia p³ótna oraz kuponu lnu. By³ to znaczny wyda-
tek, dlatego z us³ug powituch mogli skorzystaæ bo-
jarzy oraz bogaci w³oœcianie. Na dworze carskim
powituchy opiekowa³y siê dzieæmi. Po powstaniu
szkó³ zró¿nicowano kszta³cenie. Po czteromie-
siêcznym kursie, zdaniu egzaminów i z³o¿eniu
przysiêgi absolwentka otrzymywa³a dyplom i tytu³
„babki po³o¿niczej”, a od 1872 r. po czterech la-
tach nauki otrzymywa³y tytu³ „uczonej akuszerki”.
W latach 1876-1886 kszta³cono po³o¿ne w ramach
piêcioletnich ¿eñskich kursów medycznych bez
prawa u¿ywania tytu³u lekarza. Do obowi¹zków
po³o¿nej/powiwalnej babki nale¿a³a pomoc przy
porodzie niepowik³anym, ale tak¿e mog³a wykonaæ
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takie rêkoczyny jak: odprowadzenie wypadniêtej
pêpowiny lub czêœci drobnych, poprawienie po³o-
¿enia p³odu czyli obroty. W przypadku braku leka-
rza udziela³y tak¿e pomocy w chorobach kobietom
i dzieciom. Od 1900 roku wprowadzono dwa stop-
nie powiwalnych babek. Absolwentki dwuletnich
szkó³ otrzymywa³y tytu³ powiwalnych babek, po
rocznym kursie powituch. Mimo zwiêkszaj¹cej siê
liczby wykszta³conych akuszerek, pod koniec XIX
wieku pod ich opiek¹ w Rosji rodzi³o zaledwie 2%
kobiet [13, 15].

Nie du¿o lepiej sytuacja przedstawia³a siê w ca-
³ej Europie, w przewa¿aj¹cej liczbie kobiety rodz¹-
ce mog³y liczyæ na pomoc niewykwalifikowanych
kobiet, czêsto o w¹tpliwej moralnoœci.

W tym czasie gdy w Europie powstawa³o formal-
ne kszta³cenie po³o¿nych, Polska by³a pod zabora-
mi. Po odzyskaniu niepodleg³oœci odziedziczyliœmy
wiêc bardzo zró¿nicowane systemy kszta³cenia.

Zawód po³o¿nej w czasach wspó³czesnych

Wiek XX to dalszy rozwój kszta³cenia po³o¿-
nych oraz wzrost œwiadomoœci zawodowej œrodo-
wiska. W 1919 roku powsta³o Miêdzynarodowe
Stowarzyszenie Po³o¿nych (Internatinal Confede-
ration of Midwives – ICM) z siedzib¹ w Antwerpii.
Wybuch II wojny œwiatowej przerwa³ jego dzia³al-
noœæ. Ponownie Stowarzyszenie reaktywowano
w 1954 roku, a na siedzibê obrano Londyn. Od
1999 roku siedzib¹ ICM jest Haga. Stowarzyszenie
dzia³a na rzecz rozwoju zawodu i przede wszyst-
kim na rzecz kobiet ciê¿arnych, rodz¹cych ich
dzieci i rodzin. Organizowane s¹ miêdzynarodowe
Kongresy po³o¿nych, na których po³o¿ne z ca³ego
œwiata dziel¹ siê swoimi doœwiadczeniami. ICM
opracowa³o w 1993 roku Miêdzynarodowy Kodeks
Etyki dla Po³o¿nych[16]. Istotê kodeksu oddaje
jego preambu³a:

Celem Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Po³o¿-
nych (ICM) jest podnoszenie standardów opieki
œwiadczonej na rzecz kobiet, niemowl¹t i rodzin na
ca³ym œwiecie, poprzez rozwój, kszta³cenie i w³aœciwe
wykorzystanie profesjonalnej/zawodowej po³o¿nej.
Zgodnie ze swoim celem, jakim jest zdrowie kobiet
i skupienie uwagi na po³o¿nej, ICM przedstawia po-
ni¿szy kodeks, który ma stanowiæ wytyczne do kszta³-
cenia, praktyki i pracy naukowo-badawczej po³o¿-
nych. Ten kodeks uznaje osobowoœæ kobiety, zabiega
o sprawiedliwe traktowanie i s³uszny dostêp do opie-
ki zdrowotnej dla wszystkich ludzi, a tak¿e oparty jest
na stosunkach, które cechuje wzajemny szacunek,
zaufanie i poszanowanie godnoœci wszystkich cz³on-
ków spo³eczeñstwa [17]. 

Po³o¿ne szanuj¹ w kodeksie odwieczne prawo
kobiet do porodu i ¿ycia rodzinnego zgodnie z ich
kultur¹, religi¹ i przekonaniami, rezerwuj¹ sobie
jednak prawo do zwalczania praktyk kulturowych
i religijnych, które s¹ szkodliwe dla zdrowia.

Wiek XX przyniós³ nam niezwykle intensywny
postêp nauki i techniki, w tym medycyny. To czas,
w którym nast¹pi³y ogromne zmiany w œwiadomo-
œci spo³eczeñstw, tak¿e w zakresie roli i pozycji ko-
biety. Jakoœæ opieki zdrowotnej mierzy siê wskaŸ-
nikami umieralnoœci oko³oporodowej matek i no-
worodków. Znaczenie profesjonalnej opieki po-
³o¿niczej nabiera szczególnego znaczenia. Dziêki
rozwojowi medycyny i nauk pokrewnych dzisiaj za-
chodz¹ w ci¹¿e i rodz¹ kobiety, które jeszcze kilka-
dziesi¹t lat wczeœniej byæ mo¿e nie do¿y³yby wieku
pokwitania. W oddzia³ach patologii i intensywnej
terapii noworodka ratuje siê dzieci z 22, a czasem
nawet 20 tygodnia ci¹¿y. To niew¹tpliwy sukces.
Nie mniej nie mo¿na zapominaæ, ¿e ci¹¿a, poród
i po³óg u zdrowej kobiety jest fizjologi¹. Niestety
w drugiej po³owie XX wieku poród sta³ siê zdarze-
niem medycznym, a kobieta urz¹dzeniem porodo-
wym, które nale¿y obs³u¿yæ. Wa¿ne i intymne wy-
darzenie w ¿yciu kobiety, sta³o siê czêsto trauma-
tycznym prze¿yciem. A przecie¿ filozofia po³o¿nic-
twa to holistyczne podejœcie do kobiety, która poza
swoj¹ biologi¹, posiada w³asn¹ indywidualn¹ psy-
chikê i duchowoœæ, ¿yje w okreœlonej rzeczywistoœci
rodzinnej, spo³ecznej, czy wreszcie kulturowej i re-
ligijnej. Poród jest zdarzeniem istotnym dla niej,
ale tak¿e dla ca³ej rodziny. Nie mo¿e wiêc i nie po-
winna byæ tylko biernym uczestnikiem najwa¿niej-
szego wydarzenia w jej ¿yciu. O prawo kobiet do
porodu naturalnego zaczê³y upominaæ siê na ca³ym
œwiecie ró¿ne organizacje spo³eczne, oraz po³o¿ne.
W Europie du¿¹ rolê odegra³ Michel Odent, fran-
cuski po³o¿nik, który doceniaj¹c zdobycze nauki
zwróci³ uwagê na wa¿noœæ instynktownych zacho-
wañ, oraz na ogromn¹ rolê po³o¿nych, od których
rodz¹ce oczekuj¹ profesjonalizmu, ale przede
wszystkim poczucia bezpieczeñstwa i ciep³a [19,
20]. Tak¿e w Polsce w latach 90-tych z inicjatywy
kobiet wspieranych przez po³o¿ne zaistnia³a akcja
„Rodziæ po ludzku”.

Wiek XX przyniós³ tak¿e ludzkoœci dwie wojny
œwiatowe, które poch³onê³y miliony istnieñ ludz-
kich. Przez ca³y XX wiek na ca³ym œwiecie toczy siê
wiele lokalnych konfliktów w wyniku których gin¹
ludzie, a gwa³t i kaleczenie kobiet jest jednym ze
sposobów walki z przeciwnikiem. Na œwiecie wci¹¿
miliony kobiet i dzieci pozbawionych jest nale¿ytej
opieki medycznej w tym po³o¿niczej. Po³o¿ne wy-
je¿d¿aj¹ do krajów dotkniêtych wojn¹, klêskami
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Dzieje warszawskiej szko³y kszta³c¹cej po³o¿ne 
po II wojnie œwiatowej w okresie od 1954 do 2002 r. 
dr n. med. Barbara Mazurkiewicz, Zak³ad Dydaktyki Ginekologiczno-Po³o¿niczej, Wydzia³u Nauki
o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zawód po³o¿nej odró¿nia siê od innych zawo-
dów swoj¹ specyfik¹, histori¹, regulacjami prawny-
mi, a jego rozkwit nastêpowa³ wraz z rozwojem cy-
wilizacji. [1] Obecnie po³o¿nictwo oparte jest na
naukowych podstawach, których to korzenie siêga-
j¹ minionych lat i wieków. Zawód ten by³ ju¿ opisy-
wany w staro¿ytnoœci, a w nastêpnych wiekach roz-
wija³ siê aby obecnie uzyskaæ miano zawodu zaufa-
nia publicznego. 

Do koñca XVI wieku nie by³o szkó³ kszta³c¹cych
po³o¿ne. Dopiero na pocz¹tku XVII wieku nast¹-

pi³ stopniowy rozwój kszta³cenia po³o¿nych w ca³ej
Europie. Za pierwsz¹ szko³ê dla akuszerek uznaje
siê powsta³¹ w Pary¿u w 1630 roku, przy szpitalu
Œw. Ducha (Hotel-Dieu). [2]

Na terenach ziem polskich równie¿ zaczê³y po-
wstawaæ szko³y jednak w zale¿noœci od zaboru ist-
nia³y w nich odrêbne sposoby kszta³cenia. Pierwsza
szko³a kszta³c¹ca po³o¿ne w Warszawie powsta³a
w sierpniu 1802 roku. Warszawska Szko³a Po³o¿-
nych (w Szpitalu im. Dzieci¹tka Jezus), zwana te¿
Szko³¹ Babienia albo Instytutem Po³o¿niczym by³a

¿ywio³owymi, aby tam otoczyæ najlepsz¹ mo¿liw¹
opiek¹ to co delikatne, nowe ludzkie ¿ycie. Zawsze
wypowiada³y siê i wypowiadaj¹ po stronie matki
i dziecka. 

Je¿eli istniej¹ zawody kobiece i mêskie, to zdecy-
dowanie zawód po³o¿nej jest jednym z najbardziej
kobiecych i rzeczywiœcie przez kobiety zdominowa-
ny, chocia¿ mog¹ go wykonywaæ i wykonuj¹ nielicz-
ni na razie mê¿czyŸni. Z racji swojej historii i trady-
cji po³o¿ne zawsze troszczy³y siê i troszcz¹ o kobie-
tê i dziecko, oraz wypowiadaj¹ siê w ich imieniu.
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najstarsz¹ medyczn¹ szko³¹ w stolicy. Szko³a ta
z przerwami dzia³a³a do 1818 r. [3]. Nauka w szko-
le trwa³a w zale¿noœci od okresu od 4 miesiêcy do
2 lat. [4] 

Powstanie nowych szkó³ w Warszawie nieroze-
rwalnie zwi¹zane jest z wybudowaniem szpitali po-
³o¿niczych. I tak w 1912 roku oddano do u¿ytku

Szpital Œwiêtej Zofii i szko³ê po³o¿nych przy tym
szpitalu oraz szpital dla samotnych kobiet przy
ul. Karowej 2 oraz Szpital Œwiêtej El¿biety. Pro-
gram nauczania w szko³ach trwa³ 1 rok. [3, 5]

Wybuch II Wojny Œwiatowej spowodowa³, ¿e
szko³a dla po³o¿nych zosta³a zamkniêta. A nauka
zosta³a przeniesiona do konspiracji. [6, 8] W okre-
sie okupacji szko³a wykszta³ci³a oko³o 200 po³o¿-
nych. [7] 

Po wojnie w 1945 roku zosta³a utworzona pierw-
sza na bazie Szpitala Miejskiego w Przemyœlu Pañ-
stwowa Szko³a Po³o¿nych. W Warszawie szko³ê dla
po³o¿nych utworzono z inicjatywy prof. I. Roszkow-
skiego oraz po³o¿nej W³adys³awy Kill w paŸdzierni-
ku 1954 roku. [9, 10] I tak rozpoczyna siê wspó³cze-
sna historia Warszawskiej Szko³y Po³o¿nych. 

Szko³a dla po³o¿nych powsta³a w 1954 r. i istnia-
³a do 2002 r. W tym czasie zmienia³a zarówno loka-
lizacje, jak i nazwê szko³y. 

Szko³a istnia³a kolejno pod nazwami:
1954-64 – Pañstwowa Szko³a Po³o¿nych
1964-72 – Pañstwowa Szko³a Medyczna 

Po³o¿nych 
1972-92 – Medyczne Studium Zawodowe nr 2
1992-95 – Zespó³ Szkó³ Medycznych nr 3

(Medyczne Studium Zawodowe Nr 2) 
1995-96 – Zespó³ Szkó³ Medycznych nr 3

(Medyczne Studium Zawodowe
Nr 2 im. Prof. Ireneusza Roszkow-
skiego)

1996-2002 – Medyczne Studium Zawodowe nr 3
im. Prof. Ireneusza Roszkowskiego.

Szko³a kszta³c¹ca po³o¿ne w Warszawie 
przy ul. Inflanckiej 6 w latach 1954-1958

Budynek przy ul. Inflanckiej jako jeden z nielicz-
nych nie uleg³ du¿emu zniszczeniu podczas dzia³añ
wojennych st¹d po wojnie zosta³ siedzib¹ Szpitala
Ginekologiczno- Po³o¿niczego. [11, 12]
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Ryc. 2. Skan zdjêcia szko³y dla po³o¿nych w War-
szawie 1912, w szpitalu przy ul. Karowej 2. [6]

Ryc. 4. Skan zdjêcia szpitala przy ul. Karowej 2
w Warszawie. Rok 1912. [6]

Ryc. 7. Skan zdjêcia szpitala przy ul. Inflanckiej,
okres miêdzywojenny. [11]

Ryc. 4. Skan zdjêcia szpitala przy ul. ¯elaznej 90
w Warszawie. Rok 1912. [7]
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Tu¿ po wojnie decyzj¹ Ministra Zdrowia oraz
Prezydium Rady Narodowej w Mieœcie Sto³ecznym
Warszawa – Wydzia³ Zdrowia w budynku szpitala
zosta³a zorganizowana Pañstwowa Szko³a Po³o¿-
nych, jako pierwsza i jedyna tego typu w stolicy. 

Dnia 1 paŸdziernika 1954 roku nast¹pi³o we-
wnêtrzne otwarcie szko³y, którego dokona³a dyrek-
tor W³adys³awa Kill – przemawiaj¹c do 105 zakwa-
lifikowanych do nowej szko³y pierwszych uczennic. 

W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ finansow¹ szko³y
uczennice same wiórkowa³y pod³ogi, sprz¹ta³y, pa-
stowa³y i doprowadza³y do ³adnego wygl¹du sale,
w których siê uczy³y. [14]

W 1955 roku ze wzglêdu na z³e warunki lokalo-
we postanowiono dokonaæ remontu, a szko³ê prze-
niesiono do baraku znajduj¹cego siê na terenie
szpitala. [14]

Niestety dnia 19.01.1958 roku sp³on¹³ barak
szko³y. Wszystkie zajêcia teoretyczne zosta³y zawie-
szone natomiast uczennice przesz³y na praktyki do
II Kliniki Po³o¿nictwa. 

Ponad miesi¹c póŸniej, bo w dniu 28.02.1958
roku, przydzielono szkole budynek przy ul. Karol-
kowej 53a, by³y internat ¿eñski Fabryki Narzêdzi
Precyzyjnych im. Karola Œwierczewskiego w War-
szawie. 

Wa¿nym wydarzeniem by³o pierwsze uroczyste
rozdanie dyplomów, które mia³o miejsce 30.08.1956
roku. Nowo „upieczone” po³o¿ne w trakcie uroczy-
stoœci otrzymywa³y przydzia³ do konkretnych
miejsc pracy. Szeœæ spoœród najlepszych absolwen-
tek pozosta³o w szkole jako przysz³a kadra dydak-
tyczna. [14] 

Dzia³alnoœæ szko³y po³o¿nych z siedzib¹ 
na Karolkowej 53a w latach 1958-1967

Dnia 08.03.1958 roku nast¹pi³o oficjalne przeka-
zanie szkole budynku przy ul. Karolkowej 53a. Od
17.09.1959 nowym dyrektorem szko³y zosta³a pani
Hanna Jania. [14]

Ju¿ na pocz¹tku lipca przeprowadzono kapitalny
remont pomieszczeñ szkolnych. Warunki lokalowe
by³y dobre, dziêki temu mog³o kszta³ciæ siê coraz
wiêcej po³o¿nych (szko³a mog³a uczyæ 200 s³ucha-
czek ³¹cznie z kilku zespo³ów, z ró¿nych lat). 

Ryc. 9. Skan zdjêcia uczennic na lekcji pracowni
po³o¿niczej z instruktork¹ Barbar¹ Sawick¹. [13]

Ryc. 10. Skan zdjêcia uczennic na zajêciach
z instruktork¹ Pani¹ Mari¹ Szukalsk¹. [14]

Ryc. 14. Skan zdjêcia baraku przy ul. Inflanckiej 6,
w którym pocz¹tkowo uczy³y siê przysz³e
po³o¿ne. [14]

Ryc. 19. Skan zdjêcia budynku,druga siedziba
szko³y dla po³o¿nych przy ul. Karolkowej 53a
w Warszawie. [13]



Od wrzeœnia 1958 roku nauka w szkole decyzj¹
Ministerstwa Zdrowia trwa³a ju¿ 2,5 roku. [41, 56]
W zwi¹zku z szybkim rozwojem szko³y zaistnia³a
potrzeba zwiêkszenia liczby nauczycieli. Od dnia
1 wrzeœnia 1960 roku zatrudniono dwie nauczy-
cielki zawodu: Elwirê Dobrowolsk¹ oraz Alicjê
Maciejewsk¹. [14] 

10.02.1966 absolwentki szo³y otrzyma³y dyplo-
my, pami¹tkowe broszki, legitymacje zwi¹zkowe
Pracowników S³u¿by Zdrowia, natomiast 4 wyró¿-
nione na dyplomie s³uchaczki otrzyma³y nagrody
ksi¹¿kowe. [14]

Od 1963 roku odbywa³y siê rady programowe
maj¹ce na celu ujednolicenie programów kszta³ce-
nia dla szkó³ po³o¿nych. Ostatnie posiedzenie Ko-
misji Programowej mia³o miejsce w dniu
02.06.1967 r., na którym zatwierdzono ostateczny
tekst programu ramowego dla Szkó³ Po³o¿nych.
Mia³ on obowi¹zywaæ od 01.09.1967 roku.

W tym te¿ roku odby³a siê konferencja dyrekto-
rów i vice-dyrektorów szkó³ medycznych zorgani-

zowana przez Wydzia³ Zdrowia i Opieki Spo³ecz-
nej ustalaj¹ca i¿ rekrutowa³a kandydatek do zawo-
du bêdzie tylko wœród sta³ych mieszkanek Warsza-
wy. Okreœlono równie¿ limit przyjêæ – czterdzieœci
Warszawianek. [15]

Szko³a po³o¿nicza na ul. Wilczej 9
w latach 1967-1992

Pañstwowa Szko³a Medyczna Po³o¿nej nowy
rok szkolny 1967 rozpoczê³a w nowych warun-
kach w Pañstwowej Szkole Pielêgniarstwa przy
ul. Wilczej 9.

Pod tym adresem pracowa³y od tego momentu
dwie szko³y pod patronatem dyrektor Jadwigi Przy-
bytko-Dobrzañskiej. [13] 

Dnia 01.09.1972 r. przemianowano szko³ê na
Medyczne Studium Zawodowe nr 2 – Wydzia³ Po-
³o¿nych. [13]

Od 1975 roku najpierw dyrektorem szko³y by³a
mgr Hanna Jania nastêpnie od 1978 roku mgr Bar-
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Ryc. 28. Skan zdjêcia od prawej Panie: Alicja Ma-
ciejewska, Stefania Hoch, Barbara Danielska. [13]

Ryc. 37. Skan zdjêcia budynku warszawskiej
szko³y kszta³c¹cej po³o¿ne w latach 1967 do
1992 roku. [13]

Ryc. 35. Skan tekstu œlubowania po³o¿nych
obowi¹zuj¹cy od 1967 roku. [15]

Ryc. 34. Pami¹tkowa broszka wrêczana
s³uchaczkom warszawskiej szko³y po³o¿nych
od 1956 do póŸnych lat siedemdziesi¹tych. [13]



IIMM
PPUU

LLSS

13

bara Danielska-HaraŸna, a kierownikiem szkolenia
praktycznego zosta³a Joanna Bieñ.

Kierownikiem szkolenia praktycznego od 1978
roku zostaje Pani Bieñ. [13]

Od 01.09.1987 roku obowi¹zki dyrektora przejê-
³a mgr Zdzis³awa Witkowska. [13] 

Warszawska Szko³a kszta³c¹ca po³o¿ne przy
wspó³udziale nauczycielek szko³y, psychologów

po³o¿nych i lekarzy w 1972, 1976 oraz 1988 roku
zorganizowa³a i przygotowa³a 2 konferencje meto-
dyczne dla nauczycieli wyk³adaj¹cych przedmiot
„Technika i organizacja pracy po³o¿nej”. [15]

W latach 1976/1977 oraz 1977/1978 z inicjatywy
pani Stefanii Hoch w szkole powsta³ Wydzia³ Higie-
ny Szkolnej. Przyjmowano dziewczêta „po ogólnia-
ku”. S³uchaczki uczy³y siê przez rok teorii i praktyki
ukierunkowanych na higienê wieku rozwojowego.

Wa¿ne w kszta³ceniu by³o wydanie w 1987 roku
przez Centrum Metodyczne Doskonalenia Na-
uczycieli Œredniego Szkolnictwa Medycznego
„Poradnik metodyczny z pracowni po³o¿niczo-gine-
kologicznej”. [16] Poradnik ujednolica³ zasady po-
stêpowania we wszystkich szko³ach dla po³o¿nych
w Polsce. Wskaza³ metodykê dzia³añ, dziêki cze-
mu przyczyni³ siê do jak najlepszego przygotowa-
nia absolwentów wszystkich szkó³ po³o¿nych
w Polsce. [17]

Ryc. 38. Skan zdjêcia Dyrekor Dobrzañska wraz
ze s³uchaczkami i nauczycielkami szko³y dla
po³o¿nych w Warszawie. [15]

Ryc. 39. Kierownik szkolenia praktycznego
w latach 1967-74 mgr Irena Gostkiewicz
a zarazem pierwsza absolwentka studium, na
„praktykach” ze s³uchaczkami zespo³u 37. Szpital
przy ul. Karowej 2. Oddzia³ po³o¿niczy. [13]

Ryc. 40. Skan zdjêcia mgr Danielskiej w szkole,
lata siedemdziesi¹te. [13]

Ryc. 43. Skan zdjêcia uroczystoœæ rozdania
dyplomów po³o¿nym przez Dyrektor Zdzis³awê
Witkowsk¹. Styczeñ rok 1992. [13]

Ryc. 42. Skan
zdjêcia Pani Joanny
Bieñ, kierownika
szkolenia
praktycznego 
od 1978 do 2002
roku. [13]



W latach osiemdziesi¹tych w szkole zosta³a zor-
ganizowana Szko³a Matek, a jej pomys³odawczyni¹
by³a W³adys³awa Bag³ajewska, a nastêpnie prze-
mianowana na Szko³ê Rodzenia. Wszystkie na-
uczycielki zaanga¿owane w pracê w Szkole Rodze-
nia odby³y kurs „Organizacja i Metodyka Szko³y
Rodzenia” w £odzi u prof. W. Fija³kowskiego.
Szko³a przygotowywa³a do porodu i macierzyñstwa
do 2002 roku. [13] 

Od 1989 roku uczennice szko³y mia³y mo¿liwoœæ
uczestniczyæ w Olimpiadzie dla po³o¿nych zawsze
osi¹gaj¹c punktowane miejsca. Wysokie miejsca
zajê³y s³uchaczki w 1984 i 1985 roku. [76].

Od roku 1982 do 2002 mgr Stefania Hoch, po za-
³o¿eniu Fundacji „Za dobre ludzkie serce”, nagra-
dza³a kwot¹ pieniê¿n¹ najlepiej ucz¹ce siê s³u-
chaczki jednoczeœnie wyró¿niaj¹ce siê w opiece
nad pacjentkami i ich dzieæmi. [18] 

Od roku szkolnego 1978/1979 zaczê³a systema-
tycznie wzrastaæ liczba kandydatek do zawodu po³o¿-
nej (350 s³uchaczek) wzros³a te¿ liczba nauczycieli do
23 oraz 14 wyk³adowców dochodz¹cych. [19, 15]

Trzydziestolecie szko³y i nadanie jej medalu
Komisji Edukacji Narodowej

01.10.1984 roku szko³a obchodzi³a swoje trzy-
dziestolecie. Efektem prê¿nego dzia³ania szko³y

by³o wykszta³cenie 1715 po³o¿nych, pracuj¹cych
w szpitalach i przychodniach w ca³ej Polsce. [20]

Szko³a otrzyma³a medal Komisji Edukacji Naro-
dowej nadawany za szczególne zas³ugi dla oœwiaty
i wychowania oraz Medal za Zas³ugi dla ZBOWID
(Zwi¹zek Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê).
[17, 20]

Rok 1992 przyniós³ istotne zmiany w ¿yciu szko-
³y. Prawni spadkobiercy w³aœcicieli tego budynku –
zakon Franciszkanek rozpocz¹³ starania o odzyska-
nie swojej w³asnoœci. 22 marca 1991 roku decyzj¹
komisji maj¹tkowej Siostry Franciszkanki odzyska-
³y maj¹tek. [78] W zwi¹zku z t¹ decyzj¹ w marcu
1992 szko³a z Wilczej 9 przenosi siê do budynku Li-
ceum Medycznego nr 6 imienia Janusza Korczaka
przy ul. Solec 57 w Warszawie. [17, 21]

Szko³a na Solcu 57, lata 1992-2002

W lutym 1992 nast¹pi³a „przeprowadzka szko³y”
do nowej siedziby przy ul. Solec 57 w Warszawie. [13]
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Ryc. 59. Skan zdjêcia. Nadanie szkole
warszawskiej, w dniu 9 stycznia 1985 roku
Medalu KEN za zas³ugi dla Oœwiaty
i Wychowania. Pani dyrektor B. Danielska
odbiera nagrodê w imieniu wszystkich
wyk³adowców, instruktorów, pracowników
administracyjnych szko³y.
Na drugim planie widaæ mgr S. Hoch, profesora
I. Roszkowskiego, mgr B. Majkowsk¹. [13]

Ryc. 63. Skan zdjêcia. Ostatnia siedziba
Medycznego Studium Zawodowego nr 2.
Wydzia³ Po³o¿nych przy ul. Solec 57
w Warszawie. [60]

Ryc. 64. Skan zdjêcia. Inauguracja roku
szkolnego 1992/1993 w nowej siedzibie przy
ul. Solec 57 w Warszawie. [21]
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Inauguracja roku szkolnego w nowej siedzibie.
Do koñca czerwca 1992 r. szko³a funkcjonowa³a

samodzielnie jako Medyczne Studium Zawodowe
nr 2 Wydzia³ Po³o¿nych. Na podstawie Zarz¹dze-
nia Wojewody Warszawskiego, a tak¿e dyrektora
Wydzia³u Zdrowia, szko³a zosta³a w³¹czona w Ze-
spó³ Szkó³ Medycznych nr 3. Zachowa³a ona jed-
nak nazwê Medyczne Studium Zawodowe nr 2.
Dotychczasowa dyrektor mgr Zdzis³awa Witkow-
ska zosta³a zastêpc¹ ca³ego Zespo³u Szkó³ [22, 16]
Po 38 latach powojennej dzia³alnoœci szko³a dla
po³o¿nych w Warszawie po raz pierwszy straci³a sa-
modzielnoœæ (wrzesieñ 1992 – sierpieñ 1995).

Zawód po³o¿nej w latach dziewiêædziesi¹tych by³
Ÿle p³atnym, w zwi¹zku z tym coraz mniej po³o¿-
nych zg³asza³o siê do szko³y. [16]

Dyrektor szko³y Zdzis³awa Witkowska wraz
z nauczycielkami opracowa³y w maju 1996 roku
program dalszego funkcjonowania Medycznego
Studium Zawodowego w zwi¹zku z nowymi za³o¿e-
niami dotycz¹cymi kszta³cenia po³o¿nych. 

Wa¿nym momentem mówi¹cym o historii po³o¿-
nictwa i o etosie zawodu po³o¿nych by³o przygoto-
wanie w szkole na Dzieñ Po³o¿nej (6 maja 1999 r.),
Oratorium Oœwiêcimskiego „Raport po³o¿nej
z Oœwiêcimia – Stanis³awy Leszczyñskiej”, które
póŸniej tak¿e zosta³o zaprezentowane w Polskim
Towarzystwie Pielêgniarskim w Warszawie przy
ul. Koszykowej. [13]

Po zamkniêciu w 1995 roku Liceum Medyczne-
go, kszta³c¹cego pielêgniarki, a nastêpnie po
„przeprowadzce na Solec'” szko³y dla fizjoterapeu-
tów, Medyczne Studium Zawodowe nr 2. Wydzia³
Po³o¿nych, odzyska³o wczeœniej utracon¹ samo-
dzielnoœæ. Dyrektorem szko³y kszta³c¹cej po³o¿ne
mianowano ponownie mgr Zdzis³awê Witkowsk¹. 

Dnia 14 listopada 1994 roku nadano szkole
imiê prof. Ireneusza Roszkowskiego, natomiast

19 stycznia 1995 odby³a siê z tej okazji uroczystoœæ
po³¹czona z 40-leciem istnienia Warszawskiej Szko-
³y Po³o¿nych oraz z wrêczeniem dyplomów. Przema-
wia³a dyrektor szko³y mgr Zdzis³awa Witkowska: 

„Szanowni Goœcie, Drogie Absolwentki;
Dzisiejszy dzieñ wrêczenia dyplomów jest dniem

szczególnym, bowiem z okazji 40-lecia szko³y spe³ni¹
siê nasze d³ugoletnie marzenia-Szkole Po³o¿nych zo-
stanie nadane imiê Profesora Ireneusza Roszkow-
skiego, wielkiego protektora szko³y i zawodu po³o¿-
nej, nestora ginekologii i po³o¿nictwa...”

Od 2000 roku w wyniku niefortunnego rozporz¹-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2000 roku
wprowadzaj¹cego 12 miesiêcy sta¿ dla absolwentek
pomaturalnych szkó³ medycznych oraz niskie wy-
nagrodzenie za ten okres, nast¹pi³o gwa³towne za-
³amanie w naborze kandydatek do szkó³ kszta³c¹-
cych po³o¿ne. W ci¹gu ostatnich trzech lat szkolne
mury opuœci³o kolejno 20 absolwentek w rokuRyc. 73. Skan zdjêcia z kroniki szko³y 1989-1996.

Uroczystoœæ rozdania dyplomów. [79]

Ryc. 81. Skan zdjêcia Profesora I.Roszkowskiego
na uroczystoœci nadania imienia szkole. [13]

Ryc. 86. Ostatni zespó³ s³uchaczek z nauczycielkami
Medycznego Studium Zawodowego nr 2
im. Profesora Ireneusza Roszkowskiego
w Warszawie. Wydzia³ Po³o¿nych. [13]



2000, w 2001 równie¿ 20, zaœ w ostatnim roku 2002
tylko 8. [16]

Dyrekcja szko³y w imieniu ca³ej „kadry” studium
wystosowa³a 22.02.2000 roku pismo do Sekretarza
Stanu Ministerstwa Zdrowia Macieja Piroga oraz
do Prezesa Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿-
nych Ilony Tu³odzieckiej domagaj¹c siê zmian
prawnych oraz organizacji szkó³ dla po³o¿nych. [16]

Aby rozwi¹zaæ tê sytuacjê postanowiono utwo-
rzyæ nowy kierunek kszta³cenia na Akademii Me-
dycznej w Warszawie. 

W Warszawie, w roku akademickim 2000/2001
rozpoczêto kszta³cenie po³o¿nych na powsta³ym
Wydziale Nauki o Zdrowiu w Akademii Medycznej
na Kierunku Po³o¿nictwo. Powo³any 01.08.2002 ro-
ku Zak³ad Dydaktyki Ginekologiczno-Po³o¿niczej
sta³ siê jednostk¹ organizacyjn¹ tego wydzia³u.
Pierwsza siedziba znajdowa³a siê przy ul. Solec 57
w Warszawie. Od momentu powo³ania Kierowni-
kiem Zak³adu jest dr hab. n med. Ewa Dmoch-
Gajzlerska, profesor WUM. [13]

Pomimo zmian siedzib, organizacji, programów
kszta³cenia historia warszawskiej szko³y kszta³c¹cej
przysz³e po³o¿ne nadal jest pisana przez nowych
wyk³adowców i szeregi studentek, które koñcz¹c
naukê id¹ do pracy w ró¿nych regionach Polski. 
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Zawody pielêgniarki i po³o¿nej pomimo, ¿e s¹
odmienne jednak ³¹czy je wspólny cel, jakim jest
s³u¿ba ludzkiemu ¿yciu, na ka¿dym jego etapie.
Dzia³alnoœæ pielêgniarek i po³o¿nych mo¿e byæ re-
alizowane nie tylko w szpitalach, ale tak¿e w do-
mach, w lokalnym œrodowisku, prowadz¹c kszta³ce-
nie nowych pokoleñ pielêgniarek i po³o¿nych czy
na misjach zagranicznych. 

Jedn¹ z osób, która potrafi³a realizowaæ zadania
zawodowe we wszystkich tych miejscach zarówno
w kraju jaki i poza jego granicami by³a Stefania
Hoch. 

Stefania Hoch (z domu Dobosz, pseudonim Ste-
fa) urodzi³a siê 2 wrzeœnia 1922 roku w Warszawie.
By³a trzecim dzieckiem Stanis³awa i Stefanii Do-
bosz. [1] Mia³a dwóch starszych braci. Do wojny ro-
dzina Doboszów mieszka³a na ul. Wiejskiej sk¹d
zostali przez Niemców przesiedleni na ul. Elekto-
raln¹. [2] Edukacja Stefanii Hoch rozpoczê³a siê
w tzw. Freblówce przy ul. Wilczej 5, do której po-
sz³a maj¹c 4 lata. [3]

Mama Pani Stefanii zmar³a gdy ta mia³a 11 lat.
Od tej pory opiekê nad trójk¹ dzieci sprawowa³ oj-
ciec. Starszy brat, imieniem Stanis³aw, by³ saperem
i oficerem Korpusu Ochrony Pogranicza. Wywie-
ziony do Starobielska w 1939 roku zosta³ rozstrze-

lany w wieku 25 lat w Katyniu. M³odszy z braci,
Zygmunt Dobosz nale¿a³ do Armii Krajowej. Ma-
j¹c 27 lat zgin¹³ w czasie Powstania Warszawskiego.
Ojciec rodziny, Stanis³aw Dobosz, pracownik war-
szawskiej elektrowni, podczas powstania warszaw-
skiego zosta³ wywieziony do obozu w Niemczech,
gdzie zmar³ na pocz¹tku 1945 roku. [1] 

Losy P. Stefanii od pocz¹tku by³y trudne. Po zda-
nej w warunkach konspiracji maturze, w maju 1940
roku ze wzglêdu na zamkniêcie przez Niemców
uczelni wy¿szych rozpoczê³a naukê w Warszawskiej
Szkole Pielêgniarskiej, kieruj¹c siê chêci¹ zdobycia
praktycznego i po¿ytecznego ówczeœnie zawodu.
[1, 2, 3]

We wrzeœniu 1942 roku po 2 latach nauki i zda-
niu egzaminów koñcowych otrzyma³a œwiadectwo
ukoñczenia Warszawskiej Szko³y Pielêgniarskiej.
Na koniec absolutorium wszystkie absolwentki,
w tym Pani Stefania Dobosz otrzyma³y broszkê, na
której widnia³ napis „Wiara, Wiedza, S³u¿ba, Oj-
czyzna”. By³y to s³owa, które wiele z nich inspiro-
wa³y do dalszej kariery zawodowej. [1]

Pani Stefania pocz¹tkowo nie myœla³a o byciu
po³o¿n¹. W wywiadzie opublikowanym w ksi¹¿ce
„Mundra” autorstwa Sylwii Szwed, stwierdza „To
przypadek, ¿e sta³am siê po³o¿n¹”. [4] Przyczyn¹
kontynuacji nauki w szkole po³o¿nej by³o przypad-
kowe uczestnictwo w porodzie domowym. Po tym

Stefania Hoch – dzia³alnoœæ pielêgniarsko-po³o¿nicza
w Polsce i na œwiecie
dr n. med. Barbary Mazurkiewicz, Zak³ad Dydaktyki Ginekologiczno- Po³o¿niczej, Wydzia³u Nauki
o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ryc. 2. Wycieczka szkolna do Wieliczki
02.06.1938 r. Stefania Hoch siedzi w drugim
rzêdzie, pierwsza od lewej. Pod ni¹,
w pierwszym rzêdzie siedzi jej przyjació³ka
Krystyna Budzyñska (K. Budzyñska. B³ysk ¿ycia.
Warszawa 2006)

Ryc. 3. Szkolna wycieczka do Krzemieñca
i okolic. Rok 1939. Stefa Dobosz siedzi obok
nauczycielki geografii Marii Rylke (w kapeluszu).
(K. Budzyñska. B³ysk ¿ycia. Warszawa 2006)



zdarzeniu podjê³a decyzjê o pójœciu do Warszaw-
skiej Miejskiej Szko³y Po³o¿nych z koñcem sierpnia
1942 roku. Ze wzglêdu na zaliczenie niektórych
przedmiotów i praktyk ze Szko³y Pielêgniarstwa
decyzj¹ dyrekcji szko³y skrócono czas jej nauki do
1 roku. [4] 

Po zajêciu przez Niemców pomieszczeñ szko³y na
ul. ¯elaznej zosta³a ona przeniesiona do Zak³adu
Po³o¿niczego przy ul. Karowej 2A. Jednak wiosn¹
1943 roku zapad³a decyzja o zamkniêciu szko³y przez
Niemców. We wrzeœniu 1943 wœród ostatnich absol-
wentek po³o¿nictwa by³a Pani Stefania Hoch. [5] 

Wybuch Powstania Warszawskiego 1 sierpnia
1944 r. zasta³ Pani¹ Stefaniê podczas pe³nienia dy-
¿uru popo³udniowego u swojego pacjenta. [3] Od
5 sierpnia pomaga³a w szpitalu powstañczym.
Oprócz opieki nad rannymi Pani Dobosz przyjmo-
wa³a porody, gasi³a po¿ary, przynosi³a wodê potrze-
buj¹cym. [4] 

Po kapitulacji ludnoœci Warszawy Pani Stefania
zosta³a wywieziona w paŸdzierniku 1944 r. do Nie-
miec: „Pewnego dnia zabrali nas wszystkich – pa-
cjentów, personel i zawieŸli na Dworzec Zachodni.
Tam powsadzali nas w wagony towarowe i wywieŸli
do Niemiec.” [3] Warunki przejazdu w wagonach
poci¹gu by³y zatrwa¿aj¹ce. Œciœniêci w zamkniê-
tych wagonach, bez toalet i po¿ywienia po oko³o
tygodniu dotarli do obozu jenieckiego w Zeithain,
Stalbag IVB niedaleko Drezna. [2, 6] Grupa jeñ-
ców wojennych z Warszawy licz¹ca oko³o 2400
osób rannych oraz personel medyczny zamieszkali
w 26 barakach. [26] Pani Stefania Hoch, która
otrzyma³a numer jeniecki 299687, zamieszka³a
w baraku nr 19. [7] 

Z czasem okaza³o siê, ¿e wœród kobiet mieszkaj¹-
cych w obozie s¹ ciê¿arne dlatego wraz ze kole¿an-
k¹ Jadwig¹ Mrozowsk¹ otoczy³y je opiek¹. W obo-
zie urodzi³o siê 16 dzieci z czego 1 drog¹ ciêcia ce-
sarskiego z powodu przoduj¹cego ³o¿yska. [16, 26]
W 2012 roku w Warszawie odby³o siê spotkanie
Pani Hoch z osobami, którym pomog³a przyjœæ na
œwiat w jenieckim szpitalu w Zeithain. [1]

W obozie, na pierwszym apelu, wœród jeñców
Pani Stefania rozpozna³a swojego dobrego znajo-
mego W³adys³awa Hocha, rannego w Powstaniu
Warszawskim, który po wojnie zosta³ jej mê¿em
w czerwcu 1955 roku. Ich jedyna córka Maria uro-
dzi³a siê w 1956 roku. [2]

Po kapitulacji Niemców jej droga do Polski bie-
g³a przez Bydgoszcz, a nastêpnie Toruñ, a w paŸ-
dzierniku 1945 roku wróci³a do Warszawy. Zg³osi³a
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Ryc. 4. Zdjêcie broszki z przes³aniem Warszaw-
skiej Szko³y Pielêgniarstwa (zdj. Moniki Nowickiej)

Ryc. 5. Wrêczenie dyplomu, zakoñczenie nauki
w Warszawskiej Szkole Pielêgniarstwa – wrze-
sieñ 1942r. (archiwum prywatne Stefanii Hoch)

Ryc. 6. Zaœwiadczenie o ukoñczeniu Warszawskiej
Szko³y Pielêgniarstwa przez p. Stefaniê Hoch
(archiwum prywatne Stefanii Hoch)
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siê do pracy w szpitalu, zorganizowanym w jednej ze
szkó³ na Pradze, na ul. Kowelskiej 4. [7] W nied³u-
gim czasie zaproponowano pani Stefanii wyjazd do
pracy do Krakowa. [1] 

Po pó³ roku tj. we wrzeœniu 1946 roku zaofero-
wano jej pracê instruktorki w szkole pielêgniarsko-
-po³o¿niczej w Krakowie. [1]

Ryc. 7. Spotkanie Stefanii Hoch z osobami
urodzonymi z jej pomoc¹ w obozie jenieckim
w Zeithain. Warszawa 2012. 
Archiwum prywatne J. Bieñ) 

Ryc. 8. Uroczyste wrêczenie dyplomów i czepków
w uniwersyteckiej szkole pielêgniarsko-
-po³o¿niczej. Kraków, czerwiec 1947 r. 
(archiwum prywatne S. Hoch)

Ryc. 10. Stefania Hoch wraz ze swoimi
s³uchaczkami po czepkowaniu w uniwersyteckiej
szkole pielêgniarsko-po³o¿niczej. Kraków 1947 r.
(archiwum prywatne S. Hoch)

Ryc. 11. Uroczyste czepkowanie w uniwersyteckiej
szkole pielêgniarsko-po³o¿niczej. Kraków, 1949 r.
(archiwum prywatne S. Hoch)

Ryc. 12. Stefania Hoch jako nauczyciel wraz ze
swoimi s³uchaczkami i wspó³pracownicami
z uniwersyteckiej szko³y pielêgniarsko-
-po³o¿niczej w Krakowie. Rok 1950. (archiwum
prywatne S. Hoch)

Ryc. 9. Stefania
Hoch jako
instruktorka 
na sali porodowej
w klinice
ginekologiczno-
-po³o¿niczej
w Krakowie
(archiwum prywatne
S.Hoch)



Stefa pracowa³a w Krakowie w latach 1946-1951
po czym powróci³a do Warszawy do Szko³y Instruk-
torek Pielêgniarstwa przy ul. Kasprzaka 17. 

Ukoñczywszy te¿ kilkumiesiêczny kurs pedago-
giczny i otrzyma³a propozycjê pracy w Departamen-
cie Szkolnictwa i Nauki w Ministerstwie Zdrowia.
By³ to czas zmian w systemie nauczania. Zamiast

trzyletnich szkó³ pielêgniarsko-po³o¿niczych utwo-
rzono 2-letnie szko³y pielêgniarskie i po³o¿nicze –
niezale¿ne od siebie. Pani Stefania odpowiada³a za
nauczanie w szko³ach po³o¿nych, których pocz¹tko-
wo w Polsce by³o 6, a nastêpnie liczba powiêkszy³a
siê do 16. W tym te¿ czasie rozpoczê³a pedagogiczne
studia zaoczne na Uniwersytecie Warszawskim. [1]

Po jedenastu latach owocnej pracy w Minister-
stwie Zdrowia w 1962 roku zosta³a zatrudniona
w Pañstwowej Szkole Po³o¿nych, mieszcz¹cej siê
przy ul. Karolkowej 53a. 

Dzia³anie S. Hoch nie ogranicza³o siê tylko do
pracy w szkole po³o¿nych – by³a tak¿e cz³onkiem
Zwi¹zku Zawodowego Pracowników S³u¿by Zdro-
wia, Odwo³awczej Komisji Kontroli Zawodowej,
Ko³a Absolwentek Warszawskiej Szko³y Pielêgniar-
stwa i Polskiego Towarzystwa Pielêgniarskiego.
Dziêki swojemu niepowtarzalnemu doœwiadczeniu
Pani Stefania w 1967 roku otrzymuje od Minister-
stwa Zdrowia propozycjê pracy w Œwiatowej Orga-
nizacji Zdrowia i wyjazd do krajów afrykañskich. [1]
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Ryc. 13. Stefania
Hoch jako
instruktor
uniwersyteckiej
szko³y
pielêgniarsko-po³o
¿niczej w Krakowie
(archiwum prywatne
S. Hoch)

Ryc. 14. Stefania Hoch z kole¿ankami z War-
szawskiej Szko³y Instruktorek Pielêgniarstwa,
1951 r. (archiwum prywatne S. Hoch)

Ryc. 15. Stefania Hoch podczas pracy jako
inspektor szkó³ po³o¿niczych w Polsce. Przemyœl,
1952 r. (archiwum prywatne S. Hoch)

Ryc. 16. Stefania Hoch podczas pracy jako
inspektor szkó³ po³o¿niczych w Polsce. Bia³ystok,
1953 r. (archiwum prywatne S. Hoch)

Ryc. 17. Praca w Ministerstwie Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej w Departamencie Szkolnictwa.
Nadzór nad szko³ami 1951-1962. 
(archiwum prywatne S. Hoch)



IIMM
PPUU

LLSS

21

W kwietniu 1967 roku Stefania Hoch wyje¿d¿a
do Genewy, do biura WHO, a nastêpnie po krót-
kim szkoleniu wyje¿d¿a do Konga-Brazzaville
w Afryce. [7]

Stefa pos³ugiwa³a siê biegle jêzykiem francu-
skim, dlatego punktem docelowym i g³ównym miej-
scem pracy by³ Dakar w Senegalu. [7] W kolejnych
latach pracowa³a w Senegalu, Kongo Kinszasie,
Kamerunie. [8, 9, 10]

Ryc. 18. Pani Hoch jako kierownik szkolenia oraz
prof. Roszkowski Ireneusz – kierownik Kliniki
Po³o¿niczo-Ginekologicznej przy ul. Karowej 2
w Warszawie. Rok 1964. 
(archiwum prywatne S. Hoch)

Ryc. 19. Spotkanie absolwentek Warszawskiej
Szko³y Pielêgniarstwa, Warszawa, 1977 r.
(archiwum prywatne S. Hoch)

Ryc. 22. Stefania Hoch poznaje lokalne zwyczaje
i ¿ycie w Afryce. (archiwum prywatne S. Hoch)

Ryc. 23. Stefania Hoch poznaje lokalne zwyczaje
i ¿ycie w Afryce. (archiwum prywatne S. Hoch)

Ryc. 20. Stefania Hoch poznaje lokalne zwyczaje
i ¿ycie w Afryce. (archiwum prywatne S. Hoch)

Ryc. 21.
Stefania Hoch
poznaje lokalne
zwyczaje i ¿ycie
w Afryce.
(archiwum
prywatne
S. Hoch)
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Ryc. 26. Pani Stefania Hoch z córk¹ Mari¹ 
wœród lokalnych kobiet i dzieci. 
(archiwum prywatne S. Hoch)

Ryc. 35. Najbli¿si wspó³pracownicy ze szko³y
i administracji szkolnej. Kamerun, 1975 r. 
(archiwum prywatne S. Hoch)

Ryc. 36. Najbli¿si wspó³pracownicy ze szko³y
i administracji szkolnej. Kamerun, 1975 r. 
(archiwum prywatne S. Hoch)

Ryc. 38. Stefania Hoch ze swoimi kole¿ankami
pracuj¹cymi tak¿e dla WHO. Kamerun 1975 r.
(archiwum prywatne S. Hoch)

Ryc. 30. Szkolenie personelu przyuczonego.
Senegal 1969 r. 
(archiwum prywatne S. Hoch)

Ryc. 28.
Stefania 
Hoch ze
s³uchaczkami
szkó³
pielêgniarsko-
-po³o¿niczych
w Senegalu.
1969 r.
(archiwum
prywatne
S. Hoch)
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W trakcie realizacji kontraktu dla WHO trwaj¹-
cego 8 lat, Pani Hoch trzykrotnie by³a w Polsce na
urlopie, w czasie którego zdawa³a egzaminy na Wy-
dziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego
oraz obroni³a tytu³ magistra. Po ostatecznym po-
wrocie do kraju pani Stefania zosta³a zatrudniona
jako nauczyciel zawodu oraz lektor jêzyka francu-
skiego na Wydziale Po³o¿nych Medycznego Stu-
dium Zawodowego, które mieœci³o siê ówczeœnie
w Warszawie na ul. Wilczej 9. Pracowa³a tam do
1982 roku. [3]

Zafascynowana Afryk¹ i zachêcona usystematy-
zowaniem zdobytego doœwiadczenia, w wieku 60
lat podjê³a naukê na podyplomowych studiach
afrykanistycznych, realizowanych na Uniwersytecie
Warszawskim. Po zakoñczeniu pracy zawodowej
Pani Hoch zainicjowa³a nagrodê „Za Dobre Ludz-
kie Serce”, przeznaczone dla najwybitniejszych ab-
solwentek Studium Zawodowego. Laureaci nagro-
dy otrzymywali specjalny, wyró¿niaj¹cy dyplom
oraz ksi¹¿eczkê oszczêdnoœciow¹. Nagroda przy-

znawana by³a corocznie przez 20 lat, a¿ do za-
mkniêcia Wydzia³u Po³o¿nych i Medycznego Stu-
dium Zawodowego. [1] 

Pani Stefania od 1989 roku zaanga¿owana by³a
w przygotowanie do wyjazdu na misjê osób zakon-
nych i œwieckich poprzez wspó³pracê oraz prowa-
dzenie zajêæ w Centrum Formacji Misyjnej w War-
szawie. Mimo przejœcia na emeryturê w kolejnych
latach by³a obecna na ceremoniach rozpoczêcia
i zakoñczenia roku szkolnego, uroczystoœci czepko-
wania dla po³o¿nych i pielêgniarek. [1] 

Na wniosek Zarz¹du G³ównego Polskiego Czer-
wonego Krzy¿a przyznano Pani Stefanii Medal
Florence Nightingale. Jest to odznaczenie o naj-
wy¿szej randze, przyznawane pielêgniarkom i pie-
lêgniarzom, za wybitne osi¹gniêcia i pracê na rzecz
zdrowia ludzkoœci.[32] Dnia 23 czerwca 2003 roku
w £azienkach Królewskich 5 polskich pielêgniarek,
w tym Stefania Hoch otrzyma³y Medal Florence
Nightingale. [1] 

Odznaczenia Stefanii Hoch: – Z³ota Odznaka
Honorowa PTP – Medal im. Florencji Nightingale
– Warszawski Krzy¿ Powstañczy – Medal Komisji
Edukacji narodowej – Z³oty Krzy¿ Zas³ugi – Od-
znaka‚ Za Wzorow¹ Pracê w S³u¿bie Zdrowia”

31.10.2017 roku jej rozdzia³ ziemskiego ¿ycia zo-
sta³ zakoñczony. Uroczystoœci pogrzebowe odby³y
siê 8.11.2017 r. i mia³y charakter rodzinny jednak
uczestniczy³y w nich delegacje Naczelnej Rady Pie-
lêgniarek i Po³o¿nych, Warszawskiej Okrêgowej
Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych wraz z pocztami
sztandarowymi. Przy trumnie wartê honorow¹ pe³-
ni³y pielêgniarki i po³o¿ne z NNRPiP. 

Swoj¹ dzia³alnoœci¹ zawodow¹ Pani Stefania
Hoch w pe³ni zas³u¿y³a na miano ikony polskiego

Ryc. 39. Personel WHO na kilkudniowym kursie
pedagogicznym w Lome, Togo, 1974 r. 
Wœród zaproszonych osób jest Stefania Hoch.
(archiwum prywatne S. Hoch)

Ryc. 41. Stefania Hoch jako nauczyciel zawodu
w Szkole Po³o¿nych w Warszawie, 1977 r. 
(archiwum prywatne S. Hoch)

Ryc. 46.
Stefania Hoch
z medalem
Florence
Nightingale.
Warszawa
2003r.
(archiwum
prywatne
S. Hoch)



pielêgniarstwa i po³o¿nictwa. Swoj¹ pracowito-
œci¹, ¿yczliwoœci¹ i wewnêtrzn¹ potrzeb¹ s³u¿by
drugiemu cz³owiekowi nadaje kierunek do naœla-
dowania swoim nastêpczyniom w zawodzie. 
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Stan b³ogos³awiony czy koszmar obaw
Agnieszka Bukowczan-Rzeszut 

Przedruk z: https://www.mp.pl/ginekologia/publicystyka/197157,stan-blogoslawiony-czy-koszmar-obaw 

Jeœli wygl¹dasz kwitn¹co lub wrêcz przeciwnie – straszysz bladoœci¹, masz ochotê zjeœæ kredê i ³atwo
ulegasz emocjom, to prawdopodobnie jesteœ w ci¹¿y. Prawdopodobnie, bo ¿aden lekarz tego nie
potwierdzi przez pierwszych kilka miesiêcy. Na wszelki wypadek nie kichaj, nie kas³aj, nie tañcz, nie k¹p
siê, nie podjadaj, unikaj s¹siadów, psów, kotów i mê¿a. Tak wygl¹da³a ci¹¿a w dawnych czasach.

Model anatomiczny ciê¿arnej wykonany
z koœci s³oniowej, XVII/XVIII w. Modele
takie by³y doœæ szeroko dostêpne
w XVII w. Tors mo¿na by³o usun¹æ,
aby pokazaæ narz¹dy wewnêtrzne.
Po usuniêciu jelit ods³ania³ siê p³ód. 
Model prawdopodobnie wykorzystywano
do nauczania podstaw anatomii –
mo¿liwe, ¿e wykorzystywa³y je po³o¿ne
do edukacji ciê¿arnych. 
Fot. [CC BY 4.0 ], via Wikimedia Commons
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Ci¹¿a, a mo¿e wiatry?

Dziœ rodzice s¹ bardzo wzruszeni, gdy po raz
pierwszy maj¹ okazjê poczuæ ruchy dziecka. Daw-
niej by³o podobnie: jeden z drzeworytów Jana
Bämlera z rozprawy wydanej w 1477 r. ukazuje ciê-
¿arn¹ z mê¿em, który w napiêciu wypatruje ru-
chów oczekiwanego potomka. Jednak zanim sta-
wa³y siê one wyczuwalne, stwierdzenie ci¹¿y –
z braku technologii diagnostycznych – nie by³o
proste, a lekarze nierzadko wprowadzali pacjentki
w b³¹d. Albo one ich. 

Przyk³adem mo¿e byæ przypadek Joanny South-
cott, wizjonerki i przywódczyni licz¹cej prawie 150
tys. wyznawców sekty z prze³omu XVIII i XIX w.
W 1802 r. Southcott przepowiedzia³a, ¿e w wieku
64 lat urodzi drugiego Chrystusa – i faktycznie
dwanaœcie lat póŸniej og³oszono cudowne poczê-
cie. Wezwano kilku lekarzy, którzy mieli potwier-
dziæ doniesienia – ale ci nie byli w stanie dojœæ do
zgody w kwestii diagnozy. Doktor Richard Reece,
który mia³ na koncie popularny poradnik medycz-
ny, uzna³, ¿e powiêkszone, jêdrne piersi i obrzmia-
³y brzuch mog¹ œwiadczyæ o ci¹¿y, ale dla pewnoœci
chcia³ poczuæ ruchy p³odu. Joannie kazano spo¿yæ
dojrza³e owoce, po czym Reece stwierdzi³, ¿e
dziecko siê rusza. Z kolei dr John Sims uzna³, ¿e
Joanna jest po prostu oty³¹ starsz¹ kobiet¹, bynaj-
mniej nie ciê¿arn¹, lecz „powa¿nie zaburzon¹ umy-
s³owo”. Dzieñ po Bo¿ym Narodzeniu 1814 roku wi-
zjonerka zmar³a, a autopsja wykluczy³a ci¹¿ê, by³ to
wiêc zapewne przypadek ci¹¿y urojonej. 

Jak podkreœla³ ¿yj¹cy na prze³omie XIX i XX w.
krakowski profesor ginekologii Henryk Jordan
w podrêczniku zatytu³owanym „Nauka po³o¿nictwa
dla u¿ytku po³o¿nych”, „samo twierdzenie kobiety
badanej, i¿ czuje ruchy p³odu, nie jest pewn¹ ozna-
k¹ ci¹¿y, albowiem zdarza siê czasami, i¿ kobiety
(najczêœciej starsze, bezdzietne, a pragn¹ce mieæ
dzieci), ³udz¹ siê, i¿ czuj¹ ruchy p³odowe i ¿e s¹
w ci¹¿y, podczas gdy rzeczywiœcie uczucie to pocho-
dzi tylko od poruszania siê wiatrów w jelitach”. Za-
pewne to w³aœnie wyczu³ doktor Reece podczas ba-
dania pacjentki po posi³ku. 

W dawnych czasach lekarz, badaj¹c pacjentkê
oczekuj¹c¹ dziecka lub staraj¹c¹ siê o nie, powi-
nien by³ braæ pod uwagê tak¿e czynniki emocjonal-
ne i jej sytuacjê ¿yciow¹. Dr Edward Reynolds
w poradniku po³o¿niczym wydanym pod koniec
XIX w. pisa³, ¿e w zale¿noœci od tego, z jak¹ pa-
cjentk¹ ma siê do czynienia, nale¿y inaczej podcho-
dziæ do badania w celu stwierdzenia b¹dŸ wyklu-
czenia ci¹¿y. Gdy do lekarza przyjdzie mê¿atka
w pocz¹tkowych tygodniach ci¹¿y, która ¿¹da od le-

karza zapewnienia, i¿ znajduje siê w stanie b³ogo-
s³awionym, lekarz powinien wydaæ „opiniê wywa-
¿on¹, gdy¿ nale¿y pamiêtaæ, ¿e kobiety pragn¹ce
dzieci maj¹ w zwyczaju przyjmowaæ nawet naj-
ostro¿niejsze werdykty lekarza za bezsprzeczne po-
twierdzenie ich stanu, a nic nie oœmiesza lekarza
bardziej, ni¿ pos¹dzenie o nieumiejêtnoœæ stwier-
dzenia ci¹¿y”. 

Bezsprzecznie ci¹¿ê wed³ug ówczesnego stanu
wiedzy mo¿na by³o stwierdziæ najwczeœniej w oko-
licach 6.-7. miesi¹ca, kiedy p³ód da³o siê wyczuæ
w badaniu palpacyjnym. Co jednak w sytuacji, kie-
dy lekarza odwiedzi³a kobieta niezamê¿na czy znaj-
duj¹ca siê w trudnym po³o¿eniu? Wtedy Reynolds
zaleca³ badanie ginekologiczne i stwierdzenie
wszystkich objawów, by móc, dla dobra kobiety,
bez w¹tpliwoœci ci¹¿ê potwierdziæ lub wykluczyæ.
Jakie to by³y objawy?

Lepszy kolor w oczekiwaniu na syna

We wspomnianym podrêczniku po³o¿nictwa
Henryk Jordan pisa³, ¿e oznaki ci¹¿y mo¿na po-
dzieliæ na „pewne, prawdopodobne i domyœlne”,
a do tych pierwszych nale¿¹ trzy: „wyœledzenie po-
jedynczych czêœci cia³a p³odu; dos³yszenie têtna
p³odowego i wymacanie ruchów p³odu”. Ruchy
p³odu by³y jednym z symptomów, po którym lekarz
stwierdza³ ci¹¿ê i œwiadczy³y o tym, ¿e dziecko jest
¿ywe i rozwija siê dobrze. 

W epokach, gdy brakowa³o diagnostyki i mo¿li-
woœci leczenia, uciekano siê do pomocy si³ nad-
przyrodzonych. I tak ¿yj¹ca w XVI w. Izentruda,
¿ona niejakiego Bertolda z Wroc³awia, gdy „up³y-
nê³o 9 tygodni, powinna by³a poczuæ ruchy p³odu
w ³onie, a gdy tego nie by³o, przelêk³a siê, ¿e grozi
jej niebezpieczeñstwo œmierci”. Zwróci³a siê

Grupa lekarzy b³êdnie diagnozuj¹cych ciê¿arn¹,
Barwna akwaforta autorstwa Isaacka
Cruikshanka, 1803. 
Fot. [CC BY 4.0 ], via Wikimedia Commons



z proœb¹ o wstawiennictwo do œwiêtej Jadwigi.
W trakcie ¿arliwych modlitw przy grobie œwiêtej,
dziecko zaczê³o siê poruszaæ i Izentruda urodzi³a
zdrow¹ córkê. Œwiêtych wspomagaj¹cych przysz³e
matki by³o wielu, a kobiety, którym pomocy lekar-
skiej odmawiano albo te¿ nie mog³y pozwoliæ sobie
na op³acenie medyka, nie mia³y nic do stracenia. 

W ubieg³ych epokach przysz³e mamy, szukaj¹c
potwierdzenia swojego odmiennego stanu, odwo³y-
wa³y siê tak¿e do przes¹dów, które zreszt¹ niewie-
le ró¿ni³y siê od opinii medyków. I tak staro¿ytni
byli zgodni, ¿e spodziewaj¹c siê syna, kobieta wy-
gl¹da zdrowiej. Jak uj¹³ to Pliniusz, „lepszy kolor
brzemiennej przemawia za ch³opcem”. W staro¿yt-
noœci i wiekach œrednich wierzono, ¿e ruchy ch³op-
ca przysz³a matka poczuje po prawej stronie,
a dziewczynki – po lewej, co mia³o zwi¹zek z wie-
rzeniem, i¿ prawa strona jako silniejsza i bardziej
pomyœlna przeznaczona jest dla ch³opca. Wierzyli
w to staro¿ytni z Hipokratesem, Parmenidesem czy
Anaksagorasem na czele, ale równie¿ wyznawcy re-
ligii moj¿eszowej, a jej echa docieraj¹ do dziœ. 

By³y tak¿e inne symptomy, po których starano siê
okreœliæ p³eæ dziecka. ¯yj¹ca na prze³omie XI
i XII w. w³oska lekarka Trotula z Salerno zaleca³a
rozpuszczenie kilku kropli mleka z prawej piersi
w wodzie: jeœli mleko by³o gêste i tonê³o – mia³ uro-
dziæ siê ch³opiec, a jeœli p³ywa³o po powierzchni –
dziewczynka. Stefan Falimirz, XVI-wieczny botanik
i lekarz, autor wydanej w 1534 roku pracy „O zio-
³ach i o mocy ich” pisa³, ¿e syna mo¿na oczekiwaæ,
jeœli przysz³a matka by³a przed ci¹¿¹ blada, a w ci¹-
¿y nabra³a rumieñców, jeœli nie czuje siê ociê¿a³a,
a w piersiach ma bia³e i gêste mleko. Córka, zda-
niem Falimirza, narodzi siê, jeœli kobieta „jest bar-
dzo md³a, leniwa, obci¹¿a³a”. Pogl¹d ten utrzyma³
siê do dziœ – ponoæ córka „odbiera” matce urodê. 

Rentgen prawdê ci powie

W XX w. starano siê udoskonaliæ metody i na-
rzêdzia s³u¿¹ce do potwierdzania ci¹¿y. W refera-
cie wyg³oszonym na XIII ZjeŸdzie Lekarzy i Przy-
rodników Polskich zatytu³owanym „Wczesne roz-
poznawanie ci¹¿y” czytamy o zakoñczonych niepo-
wodzeniem próbach udoskonalenia stetoskopów
i fonendoskopów, a tak¿e próbach zastosowania
mikrofonów, 'wewn¹trzmacicznej kardiotelefonji
i zewn¹trzmacicznej fonokardiografii' oraz elektro-
kardiografii p³odu. Najlepsze wyniki, jak stwierdzi³
autor, dawa³o wówczas „zwyk³e omacywanie z jed-
noczesnem os³uchiwaniem”. 

Uwa¿ano, ¿e lekarz by³ w stanie stwierdziæ p³eæ,
s³uchaj¹c bicia serca p³odu, które autorka XIX-

wiecznego podrêcznika medycznego na temat
zdrowia kobiety i dziecka porówna³a do tykania ze-
garka w³o¿onego pod poduszkê. Ponoæ poni¿ej 130
uderzeñ na minutê oznacza³o ch³opca, zaœ od 140 –
dziewczynkê. Stosowano tak¿e promienie Roe-
ntgena – ponoæ dawa³y blisk¹ 100% pewnoœæ roz-
poznawania ci¹¿y w pi¹tym miesi¹cu, choæ dziœ
wiemy, ¿e cena owej pewnoœci by³a wysoka. 

Na rutynowe w czasach obecnych badanie USG
trzeba by³o poczekaæ kilka dekad. W Polsce
pierwsze badania ciê¿arnych z u¿yciem aparatu
ultrasonograficznego zaczêto przeprowadzaæ pod
koniec lat 70., ale wy³¹cznie u pacjentek w ci¹¿y
patologicznej. 

Wêgiel, kreda i wódka w menu

Polski etnograf i historyk z prze³omu XIX
i XX w. Henryk Biegeleisen pisa³, ¿e we wszystkich
znanych nam kulturach ci¹¿a to stan „wyj¹tkowy,
niesamowity, domagaj¹cy siê pewnej odrêbnoœci
w traktowaniu”. To czas, kiedy trzeba na siebie
uwa¿aæ, stosowaæ siê zarówno do porad udziela-
nych przez krewniaczki i doœwiadczone przyjació³-
ki, jak i wskazañ medycznych czy religijnych. W po-
pularnych poradnikach dla kobiet i przysz³ych ma-
tek mo¿na by³o znaleŸæ zalecenia co do diety, naka-
zy i zakazy oraz porady, jak szczêœliwie doczekaæ
rozwi¹zania. 

Dieta ciê¿arnej powinna byæ urozmaicona –
w dawnych czasach, podobnie jak dziœ, podkreœla-
no, ¿e przysz³a matka powinna jeœæ zdrowo, by
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Po³o¿ny sugestywnie bada atrakcyjn¹ kobietê
w ci¹¿y, podczas gdy jej niezadowolony m¹¿
wyprowadzany jest przez s³ugê z pokoju
(fragm.). 1773 r. 
Fot. [CC BY 4.0 ], via Wikimedia Commons
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w ten sposób dbaæ o siebie i dziecko. Ju¿ Soranus
z Efezu, ¿yj¹cy na prze³omie I i II w. lekarz i filozof
grecki, jeden z prekursorów po³o¿nictwa, ginekolo-
gii i pediatrii, do ewidentnych objawów ci¹¿y zali-
cza³ s³ynne zachcianki kulinarne, zwane w Ma³o-
polsce „ba¿eniem”, a w innych regionach „zaba¿-
k¹”, przy czym zamiast s³odyczy i ogórków kiszo-
nych podawa³ wœród upodobañ ciê¿arnych ziemiê,
wêgiel, niedojrza³e i kwaœne owoce. 

Trotula dodawa³a, ¿e „jeœli niewiasta jest u po-
cz¹tków stanu b³ogos³awionego, nale¿y dbaæ, by
nie by³o jej odmawiane nic, co siê przed ni¹ znajdu-
je”, gdy¿ to grozi poronieniem. Stefan Falimirz
uprzedza³ zaœ, ¿e ciê¿arna „w rozmaitych smakach
potraw, a zw³aszcza niezwyczajnych siê kocha, to
jest w kwaœnych rzeczach albo w s³onych albo
w zimnych, albo te¿ w s³odkich a pospolicie wiêcej
niŸli przed poczêciem”. A jeœli przysz³a mama za¿y-
czy³a sobie kredê lub wêgiel na deser, nale¿a³o je
po prostu ugotowaæ z cukrem. 

Staro¿ytni nakazywali przysz³ym mamom
uwzglêdnienie w jad³ospisie pokarmów, które s¹ –
jak pisze Soranus – „dobre dla ¿o³¹dka, lekko-
strawne i nie ulegaj¹ ³atwo psuciu”, jak gotowane
jaja, kaszê orkiszow¹ na zimnej wodzie, kaszê jêcz-
mienn¹ i ry¿. Jedzono chude ptactwo, z innych
miês: zaj¹ca (w póŸniejszych epokach ju¿ uwa¿ano,
¿e dziecko bêdzie mieæ po nim bojaŸliwy charakter
i wy³upiaste oczy), a tak¿e raki i krewetki, a to
wszystko absolutnie bez ciê¿kich sosów. Warzywa
najlepsze dla ciê¿arnej to surowe i gotowane korze-
nie, np. powracaj¹cy dziœ do ³ask pasternak, popu-
larne by³y marynowane oliwki, migda³y, gruszki
i jab³ka, najlepiej pieczone. 

Jeden z pierwszych polskich lekarzy-higieni-
stów, ¿yj¹cy na prze³omie XIX i XX w. Józef Zie-
liñski (pisa³ pod pseudonimem Zielczak), autor
poradników lekarskich dla ch³opstwa i pierwowzór
postaci doktora Judyma z „Ludzi bezdomnych”,
zaleca³ „posilne i ³atwo strawne pokarmy, jak naj-
mniej przeto: grochu, fasoli, czarnego chleba, sera,
a du¿o za to mleka, miêsa, owoców”. Autor XVII-
-wiecznych popularnych wœród szlachty i ziemiañ-
stwa poradników Jakub Haur radzi³ „raki rzeczne
jadaæ czêsto, orzechy czerwone i tureckie, pokar-
my lekkie”. 

Nie wypada³o tak¿e siê przysz³ej mamie opy-
chaæ, gdy¿ nie by³o to zdrowe ani dla niej, ani dla
dziecka. Uwielbiaj¹ca przesiadywaæ przy suto za-
stawionym stole Maria Ludwika El¿bieta Orleañ-
ska, wnuczka Króla S³oñce Ludwika XIV, nazywa-
na „pyzat¹ ksiê¿n¹”, mia³a szeœcioro dzieci, ale
prawie wszystkie rodzi³y siê martwe lub umiera³y
wkrótce po narodzinach. Byæ mo¿e by³ to w³aœnie

skutek niezdrowego stylu ¿ycia ksiê¿nej, która nie
zwyk³a odmawiaæ sobie niczego, w tym wina. 

Niestety – przez d³ugie stulecia w diecie ciê¿ar-
nych i matek karmi¹cych obecny by³ alkohol. Jak
podaje polski historyk i pamiêtnikarz doby oœwie-
cenia Jêdrzej Kitowicz, nagminne by³o pojenie po-
³o¿nic tzw. „trojank¹” na bazie wódki, miodu, pie-
przu i imbiru. 

Zdrowe spacery, byle bez gorsetu

Uczucie ociê¿a³oœci, zawroty i bóle g³owy, zmia-
ny nastrojów, zaparcia i bóle znajdowa³y siê na d³u-
giej liœcie ci¹¿owych dolegliwoœci, jakie znane s¹ od
czasów antycznych. Radzono sobie z nimi domowy-
mi sposobami, które utrzyma³y siê przez stulecia.
Trotula w swoim traktacie o wymownym tytule
„O cierpieniu kobiety przed, w trakcie i po poro-
dzie”, zaleca³a, na spuchniête stopy masa¿ z olej-
kiem ró¿anym i octem, a na gazy m.in. miêtê i goŸ-
dziki. Wymioty, jak pisa³ Soranus, mog³y pojawiaæ
siê po ka¿dym posi³ku lub w okreœlonych porach
dnia, wiêc warto stosowaæ lekk¹ dietê, umiarkowa-
ny ruch i przebywaæ na powietrzu. Na trudnoœci
z wypró¿nianiem przez stulecia zalecano k¹piele
i lewatywy, a na hemoroidy – z du¿¹ ostro¿noœci¹
wprawdzie, ale jednak – pijawki. Podobnie krew
nale¿a³o upuszczaæ przy opuchniêciach i bólach,
zw³aszcza krêgos³upa. Jeœli opuchlizna czy bóle nie
by³y silne, wystarczy³ odpoczynek i odrobina ruchu.

Tak¿e Jakub Haur zawar³ w swoich podrêczni-
kach szereg zaleceñ na temat codziennych czynno-
œci niezdrowych w czasie ci¹¿y. Odradza³ noszenie
gorsetów, d³ugie le¿enie i przebywanie w pozycji
siedz¹cej oraz intensywny wysi³ek fizyczny, zakazu-
j¹c przysz³ym matkom takich aktywnoœci, jak „jaz-
da, chodzenie po górach, schodach, zagonach,
dŸwiganie, r¹k wyci¹gnienie, pracowite ruszanie,

Trzy ciê¿arne, XVI w. 
Fot. [CC BY 4.0 ], via Wikimedia Commons



tañce”. Warto wspomnieæ, ¿e przez stresuj¹c¹ i wy-
czerpuj¹c¹ podró¿, do której zmusi³ wspomnian¹
„pyzat¹ ksiê¿n¹” jej dziadek, Ludwik XIV, m³o-
dziutka Maria Ludwika straci³a pierwsze dziecko. 

Przysz³a matka nie powinna siê przemêczaæ, ale
wskazane by³o przebywanie na œwie¿ym powietrzu.
Zgodnie z zaleceniami swojej epoki, w jednym z li-
stów w trosce o zdrowie brzemiennej Barbary Ra-
dziwi³³ówny, Zygmunt August zaleca³ jej spacery
po ogrodzie i prosi³, by nie przesiadywa³a zbyt d³u-
go w koœciele. Zalecenia te pozosta³y aktualne
przez stulecia, wspomina o nich doktor Józef Zie-
liñski w wydanym w 1909 r. poradniku zdrowia:
„Nale¿y wiêc przestrzegaæ, a¿eby ciê¿arne kobiety:
nie dŸwiga³y wielkich ciê¿arów, nie skaka³y, nie jeŸ-
dzi³y konno, nie tañczy³y, nie mêczy³y siê wielce;
a¿eby nie bra³y nigdy lekarstw na wymioty,
a ostro¿nie lekarstwa na przeczyszczenie; a¿eby od-
dycha³y jak najwiêcej czystem powietrzem, w lecie
spa³y przy przymkniêtem oknie, nie siedzia³y w za-
duchu, przewietrza³y jak najczêœciej swe izby; (...)
a¿eby nie siedzia³y wci¹¿ w domu, ale codzieñ by-
wa³y na œwie¿em powietrzu”. 

Tak¿e w czasach wiktoriañskich lekarze zalecali
przysz³ym mamom codzienne spacery, za to sta-
nowczo potêpili popularne przez stulecia zabiegi
stosowania u ciê¿arnych œrodków przeczyszczaj¹-
cych i upuszczania krwi, o której szkodliwoœci pisa-
³a zreszt¹ ju¿ Trotula. Tak¿e Falimirz podkreœla³, ¿e
miêdzy czwartym a siódmym miesi¹cem lepiej by³o
unikaæ i puszczania krwi, i zabiegów przeczyszcza-
j¹cych. Mimo to przez ca³e wieki wierzono, ¿e to
doskona³y sposób na radzenie sobie z ci¹¿owymi
dolegliwoœciami, z³ym samopoczuciem, bólami g³o-
wy czy ociê¿a³oœci¹. 

I tak królowa Zofia Charlotta z Meklemburgii-
-Strelitz, która zasiada³a na angielskim tronie na
prze³omie XVIII i XIX stulecia, a po której naj-
starszy szpital po³o¿niczy w Londynie otrzyma³
imiê, podczas pierwszej ci¹¿y (nosi³a wówczas przy-
sz³ego Jerzego IV) w 1762 r. na zalecenie nadwor-
nego chirurga da³a sobie upuœciæ prawie æwieræ li-
tra krwi. PóŸniej lekarz ponownie stwierdzi³, ¿e
warto zabieg powtórzyæ, lecz odwiód³ go od tego
William Hunter, po³o¿nik królowej i jej póŸniejszy
osobisty medyk. S³usznie uzna³, ¿e pod koniec ci¹-
¿y upuszczanie krwi na pewno nie pomo¿e, za to
mo¿e zaszkodziæ. 

Warto wspomnieæ, ¿e by³ to ten sam John Hun-
ter, który zas³u¿y³ siê nauce prze³omow¹ prac¹
„Anatomia ludzkiej ciê¿arnej macicy opatrzona ry-
sunkami” oraz badaniami nad kr¹¿eniem macicz-
no-³o¿yskowo-p³odowym, zdobywaj¹c s³awê i roz-
g³os prawdopodobnie dziêki morderstwom na ciê-

¿arnych, ubogich kobietach dokonywanych 'dla do-
bra nauki' wraz z innym niezwykle zas³u¿onym oj-
cem po³o¿nictwa, Williamem Smelliem. 

Z³e duchy i brzydkie rzeczy czyhaj¹
na dziecko

Przysz³a matka powinna dbaæ o bezpieczeñstwo
swoje i dziecka, gdy¿ odmienny stan nara¿a³ j¹ nie
tylko na ryzyko choroby czy wypadku, ale i ataki si³
nieczystych. Jak pisze Aleksander Brückner, w cza-
sach przedchrzeœcijañskich S³owianie stosowali
szereg praktyk ochronnych: „Zwodzono z³e si³y,
utajaj¹c brzemiennoœæ, po³óg, imiê dziecka (które
te¿ pozornie odsprzedawano s¹siadowi), i przebie-
raj¹c m³od¹”. Nasi przodkowie wierzyli, ¿e z³oœliwe
boginki i mamuny wchodz¹ noc¹ przez okna do sy-
pialni i drêcz¹ œpi¹cych. Co gorsza, mog³y równie¿
podmieniæ nienarodzone maleñstwo, tote¿ ciê¿ar-
ne ukrywa³y w pos³aniach ostry ¿elazny przedmiot,
np. szpilkê. Okadzano tak¿e sypialnie i przedmioty
nale¿¹ce do przysz³ych matek dymem z zió³ maj¹-
cych odstraszaæ z³e si³y. 

Wraz z nastaniem chrzeœcijañstwa przes¹d pozo-
sta³, choæ zmieni³y siê formy prewencji i rodzaj za-
gro¿enia. Tym razem pomocne mia³y byæ regular-
nie odmawiane pacierze i wymawianie imienia
Matki Bo¿ej, a ¿elazo zast¹pi³y krzy¿e i medaliki
z wizerunkami œwiêtych. 

Sprawk¹ si³ nieczystych mia³y byæ tak¿e wszel-
kiego rodzaju znamiona i skazy na ciele dziecka,
choæ a¿ do XVIII pokutowa³ przes¹d, ¿e ju¿ sama
wyobraŸnia matki mo¿e wywrzeæ fizyczny wp³yw na
dziecko, pozostawiaj¹c na jego cia³ku znamiona
i deformacje. W 1727 r. James Blondel wyda³ ano-
nimowo pamflet zatytu³owany „O studiach nad si³¹
wyobraŸni kobiet ciê¿arnych”, w którym demento-
wa³ ten przes¹d, przeciwstawiaj¹c mu racjonalne
przes³anki. Pisa³, ¿e choæ nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
wypadki fizyczne i stres mog¹ wywo³aæ poronienie,
to wiele kobiet po takich prze¿yciach ma zdrowe
dzieci, a inne po bezproblemowej i zdrowej ci¹¿y
rodz¹ dzieci zdeformowane. Pamflet spotka³ siê
z ostr¹ krytyk¹ m.in. ze strony Daniela Turnera,
który broni³ owego przes¹du, zreszt¹ próbuj¹c do-
wieœæ jego zasadnoœci w wydanej w 1714 roku pra-
cy na temat chorób skóry. 

Z wiar¹ w destrukcyjn¹ moc wyobraŸni zwi¹zane
by³y przes¹dy na temat „zapatrzenia”. Wzmianki
o nich znajdujemy zarówno u staro¿ytnych (Helio-
dor, Hipokrates, Pliniusz), jak i Ojców Koœcio³a,
w tym u œw. Augustyna, Hieronima czy Izydora
z Sewilli. Jeszcze pod koniec XIX w. na Sando-
mierszczyŸnie wierzono, ¿e jeœli ciê¿arna zapatrzy
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siê na osobê u³omn¹, wspomni o niej lub j¹ wyœmie-
je, takie te¿ urodzi dziecko. 

W Ma³opolsce ka¿da ciê¿arna wystrzega³a siê
widoku 'rzeczy obrzyd³ych, boby jej dziecko brzyd-
kie by³o'. Nie wolno by³o zapatrywaæ siê na zwie-
rzêta domowe, jak psy i koty, absolutnie zakazywa-
no zabawy z nimi, w przeciwnym razie mo¿na by³o
„porodziæ jakiegoœ dziwol¹ga”. Zapatrzenie siê na
ogieñ mia³o skutkowaæ narodzinami dziecka
z czerwon¹ buzi¹, a zapatrzenie na osobê czarno-
skór¹ – narodzinami czarnoskórego dziecka, jak to
ponoæ sta³o siê na zamku w Wiœniczu, gdzie pewna
pani 'bêd¹c w ci¹¿y, zapatrzy³a siê podczas podró¿y
w obcych krajach na Murzyna'. 

Gdy dziecko urodzi³o siê z ciemnym znamie-
niem, znaczy³o to, ¿e matka w ci¹¿y ujrza³a mysz.
Powszechny by³ przes¹d, ¿e jeœli ciê¿arna zoba-
czy³a zmar³ego albo – nie daj Bo¿e – poca³owa³a
go, to dziecko mia³o urodziæ siê blade jak trup.
Trudno siê wobec powy¿szego dziwiæ, ¿e przez
stulecia przysz³e matki czêsto chadza³y do koœcio-
³ów, aby tam ogl¹daæ piêkne Madonny, cherubin-
ki i œwiête niewiasty, które mia³y przekazaæ urodê
dziecku. 

GroŸny i seks, i stres

Wspó³czeœnie seks w ci¹¿y nie jest ani tematem ta-
bu, ani te¿ – w przypadku ci¹¿y fizjologicznej –
czymœ zakazanym. Dawniej by³ uwa¿any nie tylko za
grzeszny, ale tak¿e za coœ szkodliwego. Falimirz pi-
sa³ na przyk³ad, ¿e „znak, i¿ ju¿ niewiasta po poczê-
ciu niema lubowania i owszem brzydzi siê skutkiem
ma³¿eñskim”. Zgodnie z moralnoœci¹ wieków œred-
nich od momentu, gdy matka zaczê³a odczuwaæ ru-
chy p³odu a¿ do zakoñczenia karmienia nie by³o mo-
wy seksie. I choæ opinie na temat wagi grzechu by³y
ró¿ne (w czasach Alberta Wielkiego, a wiêc od po³o-
wy XIII w., seks w ci¹¿y by³ grzechem powszednim,
a Stanis³aw ze Skarbimierza uznawa³ go za grzech
ciê¿ki), to obawiano siê nie tyle uci¹¿liwej pokuty,
ile realnego zagro¿enia dla dziecka. Wierzono, ¿e
dziecko mo¿e siê urodziæ trêdowate, chore czy zde-
formowane wskutek niepohamowania rodziców. 

Co ciekawe, pogl¹d ten utrzyma³ siê bardzo d³u-
go. W jednym z wydanych na pocz¹tku XX wieku
poradników na temat opieki nad dzieckiem w ci¹¿y
i po porodzie mo¿emy przeczytaæ: „Przedewszyst-
kiem niewiasta zap³odniona powinna unikaæ spó³-
kowania. Szkodliwoœæ dzia³ania za¿ywania przez

O uformowanym p³odzie, XVII w. 
Fot. [CC BY 4.0 ], via Wikimedia Commons

Znu¿ony m¹¿ rozpieszcza swoj¹ ciê¿arn¹ ¿onê.
Reprodukcja litografii, 1838 r. 
Fot. [CC BY 4.0 ], via Wikimedia Commons



matkê rozkoszy p³ciowych na p³ód w ¿ywocie jest
rzecz¹ dowiedzion¹ – niepowœci¹gliwoœæ taka dzia-
³a bardzo ujemnie na ustrój czulcowy (nerwowy)
kobiety, a wiêc i poœrednio na p³ód”. 

Z³y wp³yw na dziecko mia³y tak¿e niekorzystne
nawyki w czasie ci¹¿y. Powszechnie wierzono, ¿e ja-
ka matka bêdzie w ci¹¿y, takie bêdzie jej dziecko.
Od wieków starano siê odejmowaæ stresów przy-
sz³ym matkom i dbaæ o ich dobry nastrój. W staro-
¿ytnych Indiach lekarze zalecali pogodne usposo-
bienie i unikanie gwa³townych, destrukcyjnych
emocji, podobnie jak w XVI w. zaleca³ Jan Kazi-
mierz Haur, nakazuj¹c eliminowaæ „p³acz i frasun-
ki”, a w to miejsce „mieæ wolne, weso³o siê zaba-
wiaæ conversatia, gniewu siê strzec”. 

Starano siê tak¿e, aby swoim zachowaniem mat-
ka nie odcisnê³a negatywnego piêtna na charakte-
rze dziecka. I tak jeœli matka wziê³a bez pozwolenia
cudz¹ rzecz lub zjad³a coœ ukradkiem, ryzykowa³a
urodzenie z³odzieja. Jeœli siê zaniedbywa³a, mog³a
urodziæ niechluja. Unikano tak¿e wylewania wody
(dziecko ulewaj¹ce) lub noszenia gruszek i jab³ek
w zapasce (ryzyko kolek). W ci¹¿y nie nale¿a³o tak-
¿e patrzeæ na ksiê¿yc, aby nie urodziæ pó³g³ówka
lub lunatyka. 

Zarówno w tradycji polskiej, jak i np. niemiec-
kiej, wêgierskiej, ¿ydowskiej, ruskiej czy daleko-
wschodniej, zakazywano ciê¿arnym piæ z wyszczer-
bionego naczynia, aby nie urodziæ dziecka z zajêcz¹
warg¹. Siadanie na progu, przejœcie przez rozstajne
drogi czy p³ot grozi³o trudnym porodem. Najlepiej
by³o w ogóle jak najmniej wychodziæ. Wed³ug wie-
rzeñ ludowych zakaz ten mia³ chroniæ przed „z³ym
okiem”, ale w XIX w. uwa¿ano, ¿e kobiecie w ci¹-
¿y po prostu nie wypada „bywaæ”. 

Zakaz kichania, póki p³ód nie ma duszy

„W ¿ywocie matczynem – pisa³ Stefan Falimirz –
dzieci¹tko siedzi (...) r¹czki œci¹gn¹wszy miêdzy
nó¿ki, g³ówk¹ przytuliwszy siê ku kolankom, tak i¿
jednym okiem na jednym kolanku, a drugiem
okiem na drugie kolanko przytula siê, a tak nosek
miêdzy kolanka (...) skurczywszy siê w k³êbek”.
Niestety to, ¿e uroczo opisany maluszek rós³
w matczynym ³onie, nie oznacza³o jeszcze, ¿e para
doczeka siê upragnionego potomka. W wiekach
œrednich, jeœli ci¹¿a przebiega³a Ÿle lub gdy docho-
dzi³o do poronienia, win¹ obarczano kobietê. 

Soranus przestrzega³, ¿e gwa³towne emocje mat-
ki, jak strach, smutek, ale te¿ nag³a radoœæ – mog³y
zakoñczyæ siê utrat¹ ci¹¿y. Poronieniem grozi³ ka-
szel, kichanie, siedzenie na twardych krzes³ach, nie-
strawnoœæ, biegunka, wymioty, dreszcze i „general-

nie wszystko, co powoduje nag³y ruch”. Tak¿e Trotu-
la potwierdza³a, ¿e kaszel, biegunka, gor¹czka i du-
¿y wysi³ek mog¹ skutkowaæ poronieniem i dopiero
gdy „dusza zagnieŸdzi siê w ciele dziecka”, a wiêc po
40 dniach u ch³opców i 80 w przypadku dziewczy-
nek, matka mo¿e pozwoliæ sobie na nieco wiêcej. 

Mimo najlepszej opieki i najwiêkszych starañ
przysz³ych matek, ci¹¿e w dawnych wiekach czêsto
koñczy³y siê poronieniami, a przyczyny tego by³y ró¿-
ne: od m³odego wieku przysz³ej matki przez obci¹¿e-
nia dziedziczne w rodach królewskich i magnackich,
po brak higieny i niezbyt zdrowy styl ¿ycia. W pa-
miêtniku Jana Cedrowskiego, XVII-wiecznego pod-
czaszego nowogródzkiego zwi¹zanego z dworem Ra-
dziwi³³ów, znajdujemy opis kolejnych poronieñ jego
¿ony: „Anno 1652 12 februari poroni³a ma³¿onka
moja syna w trzecim miesi¹cu z przelêknienia (...).
Anno 1652 7 semtembris poroni³a znowu ma³¿onka
moja córkê a to z okazyi febry i gor¹czki. (...) Anno
1657 15 ianuarii powi³a ma³¿onka moja syna, ale nie-
donoszonego kilka niedzieli. (...) Umar³o to dzieci¹t-
ko tego¿ dnia. (...) Anno 1659 6 martii poroni³a ma³-
¿onka moja córkê”. Ostatecznie ¿ona pamiêtnikarza
31 marca 1660 zmar³a „w ciê¿kim paroksyzmie cho-
roby swojej i córkê ma³o co ¿yw¹ poroni³a”. 

Przez niemo¿liwoœæ doczekania siê potomków
wymar³y ca³e ga³êzie starych rodów magnackich.
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Poradnik po³o¿nictwa i chorób kobiet w ci¹¿y,
Jean Marie Jacquemier, 1846 r. 
Fot. [No restrictions], via Wikimedia Commons
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Gdy Daniel Naborowski przebywa³ na dworze Ra-
dziwi³³ów, napisa³ przejmuj¹cy panegiryk na czeœæ
zmar³ej ksiê¿nej Zofii z ksi¹¿¹t Olelkowiczów-
-S³uckich, ostatniej przedstawicielki swego rodu,
¿ony podczaszego litewskiego Janusza Radziwi³³a,
póŸniejszej œwiêtej koœcio³a prawos³awnego: 

Dwanaœcie lat w ma³¿eñstwie niespe³nam prze-
¿y³a, A córkê Katarzynê najpierwsz¹ powi³a,
Lecz na swój ¿al, bom siê jej nie obradowa³a,
Gdy¿ na œwiecie szesnaœcie godzin tylko trwa³a;
Drugi p³ód, ach, niestety¿ nie ogl¹da³ s³oñca;
Z trzecim ju¿ radosnego wygl¹daj¹c koñca
Omyli³a nadzieja i czas po¿¹dany, A mnie miasto
po³ogu grób nagotowany. 

Ksiê¿na przez ponad dekadê ma³¿eñskiego po-
¿ycia zachodzi³a w ci¹¿e trzy razy i dwukrotnie po-
roni³a, a za trzecim razem zmar³a przy porodzie
maj¹c zaledwie 27 lat. Epitafium Naborowskiego
podsumowuje smutne losy wielu kobiet z wielkich
rodów, których ¿ycie up³ywa³o na wieloletnich sta-
raniach o upragnionego potomka. 

Wspó³czeœnie wskaŸnik umieralnoœci oko³oporo-
dowej wynosi 4,4 promila na tysi¹c rodz¹cych, choæ
jeszcze kilkanaœcie lat temu przekracza³ on 20 pro-
mili. Jesteœmy jednym z najbezpieczniejszych pod
tym wzglêdem krajów europejskich, choæ standar-
dy opieki oko³oporodowej i traktowanie przysz³ych
matek w szpitalach wci¹¿ pozostawiaj¹ wiele do ¿y-
czenia. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e mro¿¹ce krew
w ¿y³ach opowieœci nie tylko z odleg³ych epok, ale
choæby z czasów PRL-u, jak najszybciej stan¹ siê
jedynie historyczn¹ ciekawostk¹.

Agnieszka Bukowczan-Rzeszut – antropolog kultu-
ry, dziennikarka, t³umaczka i autorka zwi¹zana
z krakowskimi wydawnictwami Astra, Znak i Otwar-
te, autorka ksi¹¿ki „Jak przetrwaæ w œredniowiecz-
nym Krakowie” (Astra 2018), a wspólnie z Barbar¹
Faron ksi¹¿ki „Siedem œmierci. Jak umierano w daw-
nych wiekach” (Astra 2017).
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Sybaryta na nocniku 

Higiena codzienna w staro¿ytnej Grecji ograni-
cza³a siê do doœæ powierzchownych zabiegów poza
gruntownym szorowaniem siê otrêbami, popio³em
lub pumeksem przed wieczornym posi³kiem, co
praktykowa³ nawet uznawany za niechluja Sokra-
tes. Hygieinos, czyli po grecku „zdrowy”, oznacza³o
dla Greków coœ wiêcej ni¿ tylko dbaj¹cy o czystoœæ
cia³a. Zdrowie to tê¿yzna i sprawnoœæ fizyczna,
o któr¹ dbano w gimnazjonach, a ³aŸnie s³u¿y³y
g³ównie temu, by ch³odn¹ wod¹ (ciep³a, jak wierzo-
no, os³abia) sp³ukaæ pot, piach i oliwê. Polegiwanie
w gor¹cej k¹pieli praktykowali wy³¹cznie sybaryci –
kochaj¹cy luksus mieszkañcy miasta Sybaris z po³u-
dniowo-wschodniej Italii, którym przypisuje siê wy-
nalezienie ³y¿ki sto³owej, nocnika oraz ³aŸni paro-
wej, która tak bulwersowa³a ówczesnych. 

Rzymianie mieli ju¿ bowiem do prywatnych lub
publicznych ³aŸni nieco inne podejœcie, traktuj¹c je
jako centra rozrywki i ¿ycia towarzyskiego. P³at-
nych ³aŸni publicznych Agryppa naliczy³ a¿ 170,
a sam w³adca wzniós³ dla uœwietnienia swych rz¹-
dów wspania³e termy, do których wstêp by³ wolny.
Zapocz¹tkowa³ niepisan¹ tradycjê wœród kolejnych
cesarzy, którzy budowali ³aŸnie dla zyskania przy-
chylnoœci ludu. W luksusowych przybytkach wznie-
sionych za czasów Nerona, Tytusa, Trajana, Diokle-
cjana czy Karakalli, które mog³y pomieœciæ pó³tora
tysi¹ca osób, znajdowa³y siê tak¿e sale gimnastycz-
ne i boiska, ogrody, biblioteki, kuchnie czy staro-
¿ytne spa. 

Na nadmiar atrakcji narzeka³ choæby Seneka,
dla którego w termach by³o za g³oœno, a wrzaski
„sprzedawców kie³bas i ciastek” przeszkadza³y
mu w za¿ywaniu k¹pieli czy rozmowie. U schy³ku
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Z brudem przez wieki
Agnieszka Bukowczan-Rzeszut 

Przedruk z: https://www.mp.pl/kurier/207493,z-brudem-przez-wieki

Opowieœæ o higienie, pielêgnacji i makija¿u siêga pocz¹tków ludzkoœci. Myli siê jednak ten, kto s¹dzi, ¿e
z ka¿d¹ kolejn¹ epok¹ ludzie byli coraz bardziej œwiadomi dobrodziejstw myd³a i wody.

Hubert Robert (1733–1808), Staro¿ytne ruiny u¿ywane jako ³aŸnie publiczne, 1798, via Wikimedia
Commons
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imperium w samym Rzymie by³o piêtnaœcie term
i ponad 800 k¹pielisk publicznych, w których za¿y-
wano ochoczo wszelkich znanych ludzkoœci rozko-
szy zmys³owych. Na Termach Podmiejskich w Her-
kulanum zachowa³o siê graffiti z I w. n.e., zgodnie
z którym „byli tu dwaj kompani i trafiwszy na po-
twornego ³aziebnego imieniem Epafroditus, w sam
czas wyrzucili go na zbity pysk na bruk”, a potem
„z najwiêksz¹ rozkosz¹ strwonili 105 i pó³ sestercji”
na prostytutki. Z kolei na œcianach term pompejañ-
skich z tego samego okresu mo¿na do dziœ ogl¹daæ
sproœne freski, przedstawiaj¹ce klientów kopuluj¹-
cych z prostytutkami. 

Wieki czyste 

Autor XIII-wiecznej „Powieœci o Ró¿y” tak opi-
sywa³ Eden: „Tam w³aœnie przyjaciele moi pójd¹,
aby bawiæ siê i tañczyæ (...), graæ w koœci, w szachy
i karty; tam spotykaj¹ siê m³odzi ch³opcy i dziew-
czêta, przechadzaj¹ po ³¹kach i ogrodach, a póŸ-
niej spo³em spiesz¹ do ³aŸni, gdzie k¹pi¹ siê ra-
zem, w wieñcach z kwiatów na g³owach”. Wbrew

temu, co mo¿emy dziœ s¹dziæ o wiekach œrednich,
³aŸnie by³y wówczas sta³ym elementem miejskiej
codziennoœci i nie ograniczano siê jedynie do od-
makania w ciep³ej wodzie – myto siê ³ugiem, póŸ-
niej tak¿e myd³em. Najzamo¿niejszych staæ by³o

na „pokoje k¹pielowe”, które przypomina³y nieco
wspó³czesne salony spa. K¹pali siê regularnie tak-
¿e mieszczanie: w XIV wieku mieszkañcy Krako-
wa mogli korzystaæ z 12 ³aŸni miejskich i prywat-
nych, które otwierano po wschodzie s³oñca, a gdy
k¹piele by³y ju¿ zagrzane i gotowe, s³u¿ba biega³a
po mieœcie, wal¹c w miedziane miednice i wykrzy-
kuj¹c: „Wzywam ciê, panie, do ³aŸni, zwierzaj¹c
tobie w przyjaŸni, ¿e nasza gor¹ca woda zdrowia
na pewno ci doda!”. 

Popularna by³a praktyka pakowania przybywaj¹-
cego z daleka goœcia do balii, dobrze widziane by³o
zaprosiæ do ³aŸni rzemieœlnika, s³u¿¹cego czy ro-
botnika w ramach napiwku czy premii. Jeœli kogoœ
by³o staæ, móg³ w testamencie zapisaæ darmowe wi-
zyty w ³aŸni dla biedoty, co te¿ uczynili w 1440 roku
zamo¿ni krakowianie Katarzyna i Henil, przezna-
czaj¹c dziewiêæ k¹pieli tygodniowo dla ubogich
krakowian. Do osób, których za ¿adne pieni¹dze
³aziebnik by nie wpuœci³ do swojego przybytku, na-
le¿eli w³óczêdzy, prostytutki i trêdowaci. 

Mieszczanie regularne wizyty w ³aŸni traktowali
bez zbêdnej pruderii. Oddajmy g³os ówczesnemu

komentatorowi, który relacjonowa³ zu-
pe³nie bez zdziwienia: „Ile¿ to razy wy-
biega ojciec na ulicê go³y, w samych tyl-
ko gatkach, i biegnie tak w¹skimi ulicz-
kami do ³aŸni razem ze swoj¹ nag¹ ¿o-
n¹ i nagimi dzieæmi”. Podobne spacery
urz¹dza³y sobie niewinne panny – „zu-
pe³nie obna¿one, albo z rêcznikiem
os³aniaj¹cym je tylko z przodu. Nogi
maj¹ obna¿one, d³oni¹ zaœ, jak przysta-
³o, zas³aniaj¹ ty³ek i tak w samo po³u-
dnie biegn¹ d³ugimi uliczkami z domu
do ³aŸni”. 

Brud, smród i Wersal 

Epoka czystoœci skoñczy³a siê wraz
z koñcem œredniowiecza, kiedy to za
jeden z czynników u³atwiaj¹cy ekspan-
sjê epidemii d¿umy medycy uznali go-
r¹ce k¹piele. Pogl¹d o szkodliwym
wp³ywie k¹pieli na zdrowie utrzymy-
wa³ siê przez kolejne trzy stulecia,
a mieszkañcy cywilizowanej Europy
przeszli nad brudnym cia³em, smro-
dem i paso¿ytami do porz¹dku dzien-

nego. W 1526 roku Erazm z Rotterdamu ubole-
wa³, ¿e jeszcze æwieræ wieku wczeœniej ³aŸnie pu-
bliczne by³y bardzo modne w Brabancji: „Dziœ ju¿
ich nie ma, nowa d¿uma nauczy³a nas obchodziæ
siê bez nich”. 

Albrecht Durer, K¹piel kobiet, 1496, 
via Wikimedia Commons



Kolejne wieki przynios³y wyj¹tkow¹ dba³oœæ
o aparycjê przy jednoczesnym ca³kowitym zanie-
dbaniu podstaw higieny. Zamiast siê myæ zmienia-
no bieliznê, smród maskowano perfumami, pch³y
i wszy roi³y siê we w³osach (w³asnych b¹dŸ peru-
kach). „Pch³a (...) nie oszczêdza nikogo – ani kró-
la, ani papie¿a” – pisano, nie wi¹¿¹c przy tym
obecnoœci paso¿ytów z brakiem codziennej higie-
ny. Uwa¿ano raczej, ¿e wychodz¹ one z wnêtrza
organizmu wskutek dzia³ania tzw. humorów, tak
jak za œwierzb u niemowl¹t obwiniano z³ej jakoœci
mleko mamek, które „psu³o siê w ¿o³¹dku” i wy-
dziela³o „z³e soki”. Analogicznie z wszami nie wal-
czono, gdy¿ wyci¹ga³y „zepsut¹ krew”, podobnie
jak nie walczono z ciemieniuch¹ u niemowl¹t,
uznaj¹c j¹ za formê ochrony delikatnej g³ówki
i od¿ywkê dla rosn¹cych w³osków. 

W epoce renesansu kobiety upiêksza³y siê na ró¿-
ne sposoby, niekoniecznie uciekaj¹c siê do wody
i myd³a. Jak pisze Umberto Eco w „Historii piêk-
na”: „Kobieta renesansowa u¿ywa³a kosmetyków,
a szczególn¹ uwagê poœwiêca³a w³osom (by³a to
sztuka szczególnie wyrafinowana w Wenecji), far-
buj¹c je na blond, nieraz w odcieniu rudym. Jej cia-
³o stworzone by³o do tego, aby podkreœla³y je dzie-
³a sztuki z³otniczej, które równie¿ by³y stworzone
wed³ug kanonów harmonii, proporcji i decorum”. 

Jeœli by³a to Polka, mo¿na by³o oczekiwaæ, ¿e pod
bi¿uteri¹ i sukniami kryje siê w miarê czyste cia³o.
Nasi przodkowie za¿ywali k¹pieli znacznie czêœciej
i chêtniej ni¿ s¹siedzi z krajów Zachodu, na czele
z w³adcami. Nie le¿eli ju¿ w ³aŸni tyle, co w œrednio-
wieczu, ale wody i myd³a zdecydowanie siê nie bali.
Jan Kazimierz podczas wyprawy na Moskwê ¿ali³
siê ¿onie, ¿e nie mo¿e cieszyæ siê wygodami, do ja-
kich przywyk³ w pa³acu, a Jan III Sobieski w „gabi-
necie wannê mia³ i tam obiad jad³ z ¿on¹”. 

Sto lat przed nimi s³yn¹ca z urody i dbaj¹ca
o swój wygl¹d, posiadaj¹ca jedwabne szmatki do
czyszczenia i polerowania zêbów oraz z³ote wyka-
³aczki, s³yn¹ca z nienagannego makija¿u i fryzury
królowa angielska El¿bieta I k¹pa³a siê raz w mie-
si¹cu, przy czym zaznacza³a, ¿e robi to „niezale¿nie
od tego, czy to koniecznie, czy nie”. Jej nastêpca,
Jakub I Stuart, ponoæ nie my³ siê wcale, zaœ panu-
j¹cy w tym czasie we Francji Henryk IV, m¹¿ s³yn-
nej Margot, s³yn¹³ z tego, ¿e roztacza³ wokó³ siebie
niewypowiedziany fetor (byæ mo¿e dlatego ksiê¿-
niczka nie by³a w stanie dobyæ z siebie g³osu, zapy-
tana o chêæ poœlubienia go). Ow¹ w³aœciwoœæ
odziedziczy³ jego syn Ludwik XIII, który po raz
pierwszy w ¿yciu dost¹pi³ zaszczytu k¹pieli w wieku
lat siedmiu, a w doros³ym ¿yciu chwali³ siê, ¿e
œmierdzi, bo „ma to po ojcu”. 

A co, jeœli ktoœ k¹paæ siê akurat lubi³ i nie chcia³
z niej rezygnowaæ? Wystarczy³o skorzystaæ z metody
Francisa Bacona, angielskiego filozofa ¿yj¹cego na
prze³omie XVI i XVII w. Wymyœli³ on, jak ograni-
czyæ przenikanie waporów i innych miazmatów do
cia³a. Najpierw nale¿a³o zabezpieczyæ skórê oliw¹
i balsamem. Potem mo¿na by³o w k¹pieli siedzieæ na-
wet dwie godziny. Po wyjœciu owijano siê nawosko-
wanym suknem impregnowanym substancjami, któ-
re mia³y zamkn¹æ pory i zahartowaæ „rozmiêkczone”
i os³abione wod¹ cia³o. Mikstura zawiera³a m.in. mir-
rê czy szafran, wiêc na pewno nie ka¿dy móg³ sobie
na takie luksusy pozwoliæ. Chodzono w takim zawo-
ju przez kolejn¹ dobê, a po zdjêciu go nacierano cia-
³o ostatni¹ warstw¹ oliwy, szafranu i soli. 

Bli¿sza cia³u koszula ni¿ myd³o 

We francuskich poradnikach savoir vivre’u doby
renesansu jednym g³osem przestrzegano przed k¹-
piel¹, nakazuj¹c myæ jedynie rêce, twarz, opcjonal-
nie g³owê i w³osy – a to wszystko raczej w trosce
o dobre maniery ni¿ w³asne zdrowie. Z w³osami na-
le¿a³o uwa¿aæ, bo mo¿na by³o nabawiæ siê migren
i bólu zêbów, wiêc zamiast groŸnej wody lepiej by³o
u¿yæ pra¿onych otrêbów lub pudru. Z takich zale-
ceñ korzystano do po³owy XVIII w., potem lista wy-
d³u¿y³a siê o stopy, a kolejne czêœci cia³a do³¹czy³y
dopiero w wieku XIX. 
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Philippe de Champaigne, portret Ludwika XIII,
1655, via Wikimedia Commons
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Skoro myto siê tak oszczêdnie, nietrudno siê dzi-
wiæ, ¿e na dworze francuskim smród by³ na porz¹d-
ku dziennym, co jednak nie znaczy, ¿e nikomu nie
przeszkadza³. Król S³oñce, syn œmierdz¹cego Lu-
dwika XIII i wnuk œmierdz¹cego Henryka z Nawar-
ry, nie tylko obficie siê poci³ (przez to trzy razy
dziennie zmienia³ koszulê, uchodz¹c przez to
w oczach dworzan za pedanta), ale mia³ ponoæ tak
nieprzyjemn¹ woñ z ust, ¿e nie mog³a jej œcierpieæ
nawet jego metresa, s³ynna madame de Monte-
span. Gdy na polecenie medyków król trafi³ pew-
nego razu do wanny w ramach terapii drgawek i na-
padów wœciek³oœci, tak Ÿle zniós³ k¹piel, ¿e a¿ roz-
bola³a go g³owa. Zabieg przerwano i do koñca ¿y-
cia królowi nie by³o ju¿ po drodze z k¹piel¹, a po-
ranna toaleta ogranicza³a siê do wycierania potu,
zmiany koszuli i ochlapania d³oni w wodzie zmie-
szanej z winnym spirytusem. Co ciekawe, choæ król
sam œmierdzia³, to nos mia³ wra¿liwy, skoro ele-
gancka i wyperfumowana do granic mo¿liwoœci ma-
dame de Montespan nieznoœnie œmierdzia³a Lu-
dwikowi, jakby nie by³o, ojcu swoich siedmiorga
dzieci. Ksiê¿na El¿bieta Szarlotta zwana Liselott¹,
bratowa Ludwika XIV, uznawa³a królewsk¹ metre-
sê za flejtucha, za to pochlebnie wypowiada³a siê
o poznanym w 1705 roku filozofie Leibnizu, o któ-
rym pisa³a: 'To prawdziwa rzadkoœæ spotkaæ na-
ukowca, który jest czysty, nie œmierdzi i ma poczu-
cie humoru'. Zreszt¹ sam Wersal by³ miejscem
brudnym i œmierdz¹cym, bo jego mieszkañcy za³a-
twiali siê, gdzie popadnie. Król S³oñce dopiero pod
koniec rz¹dów wyda³ rozkaz, by raz w tygodniu
usuwaæ z pa³acu fekalia. 

W epoce, w której symbolem czystoœci by³a czy-
sta bielizna zak³adana na brudne cia³o, niewielu
miewa³o z³udzenia co do tego, co kryje siê pod
spodem. Ju¿ w XVIII wieku elementy bielizny
(oczywiœcie odpowiednio dobrej jakoœci i kosztow-
nej) dumnie wyziera³y z rêkawów, zza ko³nierzy czy
znad dekoltów sukien, œwiadcz¹c o dobrym urodze-
niu i czystoœci w³aœcicieli. W czasach Casanovy od
arystokracji zamiast codziennego mycia cia³a wy-
magano codziennej zmiany bielizny, czym rzecz ja-
sna zajmowa³a siê s³u¿ba. W ówczesnych podrêcz-
nikach kierowanych do s³u¿by nie znajdziemy jed-
nak obszernych fragmentów na temat toalety ja-
œniepañstwa – wystarczy³o, jeœli pokojówka lub po-
kojowiec potrafili przygotowaæ k¹piel do wymocze-
nia nóg i sporz¹dziæ pastê do czyszczenia r¹k. Re-
zygnacja z tego minimum codziennej toalety nios³a
za sob¹ wy¿sze pobudki – Izabela, córka Filipa II,
zyska³a uwielbienie poddanych, gdy w 1601 roku
œlubowa³a nie zmieniaæ koszuli do czasu trwania
oblê¿enia Ostendy – trzy lata, trzy miesi¹ce i trzy-

naœcie dni. Przez ten okres jej bielizna zmieni³a ko-
lor na p³owobr¹zowy. 

Z drugiej strony by³y regiony, gdzie szacunek do
k¹pieli i upodobanie do ³aŸni publicznych trzyma³o
siê mocno nawet w najbrudniejszych okresach hi-
storii, vide kraje niemieckojêzyczne, w których ³aŸ-
nie opar³y siê nie tylko d¿umie i kile, ale przetrwa-
³y nawet wojnê trzydziestoletni¹. W krajach za-
chodnich, na czele z brudn¹ Francj¹, zwyk³a domo-
wa k¹piel by³a okolicznoœci¹ nadzwyczajn¹ i potê¿-
nym ryzykiem dla zdrowia. Nic wiêc dziwnego, ¿e
w czasach Wazów pos³owie i przybysze z krajów
Zachodu byli w szoku, ¿e w Polsce maluchy do dru-
giego ¿ycia k¹pie siê dwa razy dziennie, a starsze
dzieci ka¿dego ranka samodzielnie my³y buziê
i szyjê zimn¹ wod¹. U nich jedynym miejscem,
gdzie mo¿na by³o korzystaæ z dobrodziejstw k¹pie-
li bez ryzyka, by³y aprobowane przez medyków
i modne wœród najbogatszych uzdrowiska. Para-
doksalnie to one pomog³y prze³amaæ lêk przed hi-
gien¹ i otworzy³y nowy rozdzia³ w historii czystoœci. 

Angielskie miejsca i œl¹skie prysznice 

Jako pierwsi modê na toalety wewn¹trz budynku
wprowadzili Anglicy; przejêli j¹ Francuzi, okreœla-
j¹c je mianem lieu a l’anglaise, czyli „angielskie
miejsca”. W drugiej po³owie XVII wieku to Wy-
spiarze celowali w nowinkach. Wersal d³ugo ton¹³
w brudzie – dopiero Ludwik XV wraz ze swoj¹ me-
tres¹, pani¹ de Pompadour, zaczêli czyniæ u¿ytek
z pokojów k¹pielowych, ustêpów i bidetów. 

Jeœli przeœledziæ malowane na przestrzeni lat
portrety, mo¿na dostrzec tak¿e du¿¹ zmianê w pre-
zencji ostatniej królowej Francuzów. U schy³ku
rz¹dów Maria Antonina, latami nie pokazuj¹ca siê
publicznie bez mierz¹cej 1,2 m peruki z kokiem,
czêsto pozuje w rozpuszczonych b¹dŸ swobodnie
upiêtych w³osach, s³omianych kapeluszach, swo-
bodniejszych sukniach, w mniej jaskrawym makija-
¿u. Trend na l¿ejsze materia³y, ubrania ods³aniaj¹-
ce wiêcej cia³a, naturalnoœæ i œwie¿oœæ wymusi³ no-
we podejœcie do higieny i mody. Brak higieny za-
cz¹³ raziæ i budziæ jawn¹ niechêæ. 

I tak siostra króla pruskiego Fryderyka II narze-
ka³a w swoich pamiêtnikach na œmierdz¹c¹ brato-
w¹, a cesarz Józef II Habsburg o swoim przysz³ym
szwagrze, królu Neapolu, pisa³ z ulg¹, ¿e choæ jest
szpetny, to czysty i „przynajmniej nie œmierdzi”.
Tak¿e we Francji w zapomnienie posz³a epoka,
w której smrodem siê chwalono – gdy brat Ludwi-
ka XVI ¿eni³ siê z ksiê¿niczk¹ sabaudzk¹, ambasa-
dor pisa³ do jej ojca, by baczniejsz¹ uwagê zwróciæ
na higienê zêbów i w³osów podkreœlaj¹c, ¿e s¹ to



sprawy o randze pañstwowej. Nast¹pi³ tak¿e rene-
sans ³aŸni publicznych, których w europejskich sto-
licach nie trzeba by³o ju¿ szukaæ po s³yn¹cych
z kiepskiej reputacji dzielnicach. 

U schy³ku XVIII w. w dobrym tonie wœród w³ad-
ców i najmo¿niejszych by³o darowanie metresom
i kochankom kunsztownie wykonanych bidetów –
jeden taki wykonany ze srebra otrzyma³a kochanka
Ludwika XV madame du Barry. Tak¿e Napoleon
i Józefina byli czyœciochami rozmi³owanymi w d³u-
gich k¹pielach i nie wyobra¿aj¹cymi sobie dnia bez
gruntownych ablucji. Sam cesarz posiada³ kilka bi-
detów, z których skrupulatnie korzysta³. 

Wiek XIX to ju¿ triumf higieny osobistej – przy-
najmniej w porównaniu do brudnych epok po-
przednich. Przyk³adem wiktoriañskiego czyœciocha
mo¿e byæ Karol Dickens – mi³oœnik k¹pieli, który
kaza³ urz¹dziæ w swoim domu supernowoczesn¹ ³a-
zienkê z wann¹ i natryskiem w³asnego projektu.
Toaleta mia³a znajdowaæ siê wed³ug zalecenia pisa-
rza w pomieszczeniu osobnym, aby nie rzuca³a siê
w oczy k¹pi¹cemu. Myto siê oczywiœcie wod¹ zim-
n¹, która mia³a dzia³anie prozdrowotne, a wynalaz-
c¹ i wielkim orêdownikiem tej metody by³ pewien
Œl¹zak nazwiskiem Priessnitz, który porzuci³ pracê
na roli i poœwiêci³ siê lecznictwu, zak³adaj¹c w 1826
roku zak³ad leczniczy, a po nim kolejne, przyjmu-
j¹c oko³o tysi¹ca kuracjuszy rocznie. Niestety jego
genialny wynalazek, a wiêc spotykany dzisiaj wiêk-
szoœci polskich domów prysznic zwany, dotar³ do
nas z du¿ym opóŸnieniem, a w podrêcznikach me-
dycznych i higienicznych z pocz¹tków XX wieku
trzeba by³o szczegó³owo opisaæ jego dzia³anie
i sposób korzystania. 

Eksplozja podrêczników higieny sz³a w parze
z nowymi odkryciami naukowymi, które obali³y
teoriê miazmatów wnikaj¹cych przez otwarte przez
ciep³¹ wodê pory. Brudna skóra, jak wierzono, za-
k³óca prawid³owe funkcjonowanie ca³ego cia³a
i choæ pogl¹d ten wyjaœniano nie do koñca prawi-
d³owo, to idea by³a jak najbardziej s³uszna. Francu-
zi zachwycali siê Anglikami, korzystaj¹cymi czêsto
i regularnie z wygód higienicznych, spêdzaj¹cych
„jedn¹ pi¹t¹ ¿ycia przy umywalni”, jak pisa³ francu-
ski filozof i historyk ¿yj¹cy u schy³ku XIX w., Hipo-
lit Taine. A jednak nie wszyscy œwiecili przyk³adem
– wystarczy zag³êbiæ siê w powieœci Dickensa czy
relacje ówczesnych, by poznaæ fatalne warunku ¿y-
cia najubo¿szych warstw spo³ecznych. Nawet jeœli
pañstwo stara³o siê te warunki poprawiæ, np. przez
budowê publicznych ³aŸni, jak to siê dzia³o w An-
glii w po³owie XIX wieku, to nieprzyzwyczajeni do
codziennej higieny biedacy wcale nie witali owych
udogodnieñ z otwartymi ramionami. Wierzono, ¿e

k¹piel os³abia, ¿e mo¿na siê od niej pochorowaæ,
a chodzenie do ³aŸni przyzwoitej kobiecie nie przy-
stoi. Co innego paniom lekkich obyczajów, aktor-
kom czy tancerkom – te mog³y sobie pozwoliæ na
wysiadywanie w gor¹cej k¹pieli wœród pachnide³
i olejków. 

Gor¹cych k¹pieli zakazywano ze wzglêdów mo-
ralnych m³odym dziewczynom, co podkreœla³ autor
wydanej w 1857 roku „Hygieny polskiej”, doktor
Teodor Tripplin: „kwestia k¹pieli wa¿niejsza jest
dla kobiety od kwestii pokarmów, rzadko bowiem
kobieta zgrzeszy ob¿arstwem, a niew³aœciwym spo-
sobem k¹pania siê czêsto grzeszy i nawet upada”.
Lepiej wiêc, by „panienki rozkwitaj¹ce” za¿ywa³y
k¹pieli w letniej wodzie, w której „nie doœwiadcza
siê ani bicia krwi do g³owy, ani owego uczucia lubo-
œci nasuwaj¹cego wyobraŸni dziewiczej bardzo ob-
³udne obrazy”. Zgodnie z duchem swojej epoki
doktor poza umiarkowanym k¹pielami zaleca³
w ramach utrzymania czystoœci duszy i cia³a tak¿e
regularn¹ modlitwê. 

Jak czêsto praprababcia pra³a majtki? 

S³ynna wiktoriañska pruderia w imiê wiary
i przyzwoitoœci sta³a na przeszkodzie gruntownej
higienie i zmianie obyczajów spo³ecznych, rozta-
czaj¹c zasiêg na kolejne stulecie. Z drugiej strony
posiadanie w domu wanny czy klozetu sta³o siê sy-
nonimem luksusu fin de siecle’u. Jednak nawet, je-
œli pani domu takowym dysponowa³a, nie oznacza-
³o to, ¿e dba³a o codzienn¹ higienê. Dr W³adys³aw
Hojnacki w swoim podrêczniku poœwiêconym hi-
gienie kobiet wydanym w 1903 roku pisa³, ¿e wa¿-
nym jej elementem jest noszenie odpowiedniej bie-
lizny. „Majtki powinny szczelnie zas³aniaæ czêœci
rodne; najlepsze s¹ zatem francuskie (zaszyte
w kroku, a zapinane po bokach). Nienoszenie maj-
tek, zw³aszcza w zimie, jest szkodliwem dla zdro-
wia. [...] Co do materya³u, to lepsz¹ tutaj jest ba-
we³na (jersey), ani¿eli p³ótno i jedwab, bo wiêcej
siê zbli¿a swymi w³aœciwoœciami do we³ny, a miano-
wicie mniej cia³o oziêbia. W ka¿dym razie powi-
nien to byæ materya³ lekki i do prania (shirting, wy-
roby bawe³niane, a dla osób o wra¿liwszej skórze
wyroby krepowe)”. 

Dziœ mo¿e siê to wydawaæ szokuj¹ce, ale sto lat
temu, jak podkreœla autor, czêst¹ praktyk¹ by³o
niezmienianie bielizny do czasu zakoñczenia mie-
si¹czki i unikanie w tym czasie k¹pieli. Autor roz-
prawia siê z tymi mitami, nakazuj¹c tym surowiej
przestrzegania higieny intymnej, gdy¿ „czêœci p³cio-
we wymagaj¹ w³aœnie zwiêkszonej czystoœci i czê-
stego obmywania, lecz wod¹ cieplejsz¹ ni¿ zazwy-
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czaj”. Na ciep³¹ wodê nale¿a³o jednak uwa¿aæ – za-
równo przebywanie w ³aŸni parowej, jak i za¿ywa-
nie k¹pieli w wannie w wodzie o temperaturze po-
wy¿ej 30 stopni mia³o sprzyjaæ przedwczesnemu
starzeniu. Dlatego twarz i rêce zalecano myæ dwa
razy dziennie wod¹ przegotowan¹ o temperaturze
pokojowej, unikaj¹c specyfików, które maj¹ urodê
poprawiaæ, a w rzeczywistoœci j¹ pogarszaj¹ (sok
z cytryny, boraks i soda, substancje toksyczne, jak
o³ów, rtêæ, arszenik, zwarte w ówczesnych kremach
i pudrach na co dzieñ oraz specyfikach s³u¿¹cych
do usuwania defektów urody). 

Doktor Julia Œwitalska – przedwojenna „guru”
w zakresie pielêgnacji i kosmetyki, napisa³a szereg
ksi¹¿ek na temat pielêgnacji skóry i w³osów, w któ-
rych radzi³a m.in. jak dbaæ o cerê okreœlonego typu,
jak przeprowadziæ oczyszczenie, nawil¿enie i od¿y-
wienie skóry twarzy czy te¿ jak wykonaæ makija¿
wieczorowy. Na temat odpowiedniej pielêgnacji
r¹k i nóg rozpisywa³ siê z kolei doktor T. Soko³ow-
ski w artyku³ach opublikowanych w czasopiœmie
„Œwiat Piêknej Pani” (nr 5/6, 1937, nr 1/1938).
„Brudne rêce oraz brud za paznokciami budz¹ od-
razê ka¿dego, a zarazem niepokoj¹ ze wzglêdu

a szczególne siedlisko, jakie w brudzie tym znajdu-
j¹ przeró¿ne owe zarazki” – grzmia³. 

Co wiêcej, odpowiednia higiena i pielêgnacja pa-
znokci '„zapobiega równie¿ tworzeniu siê bardzo
bolesnych zmian, pêkania skóry i tzw. zadr” –
zw³aszcza te ostatnie otwieraj¹ drobnoustrojom
drogê do naszego organizmu. Autor zaleca podob-
n¹ wagê przyk³adaæ do higieny nóg, które powinno
siê myæ „zawsze starannie i gruntownie co najmniej
raz na dzieñ w czystej, ciep³ej wodzie, przy u¿yciu
odpowiedniego myd³a, a czasami soli mineral-
nych”. Codzienn¹ higienê nóg powinien koñczyæ
masa¿, który poprawia stan skóry i jej wygl¹d. 

Dbano tak¿e, przynajmniej w teorii, o zêby. Zyg-
munt Ludwik Kremer w dziele „Higiena zêbów
i jamy ustnej” pisa³ o koniecznoœci czyszczenia zê-
bów szczoteczk¹ i wod¹ z sol¹ kuchenn¹ po ka¿dym
posi³ku. „Zw³aszcza przed spaniem jest ten zabieg
wa¿ny, gdy¿ szkodliwe dzia³anie pozosta³ych resz-
tek miêdzy zêbami odbywa siê podczas snu bez
przeszkody, gdzie natomiast we dnie wykonuj¹ usta
i jêzyk ruchy, a zw³aszcza œlina odgrywa bardzo
wa¿n¹ rolê przez sp³ukiwanie pozosta³ych szkodni-
ków na zêbach, co oczywista podczas snu siê nie
odbywa”. Wspomniany wy¿ej doktor Hojnacki
podkreœla³ z kolei koniecznoœæ corocznej wizyty
u dentysty na usuniêcie kamienia. 

Tyle zaleceñ. A jak by³o naprawdê? Dr Hojnacki
utyskiwa³, ¿e w spo³eczeñstwie polskim nie by³o
zwyczaju regularnego k¹pania siê nawet wœród
mieszkañców miast, którzy – jak pisze – k¹pi¹ siê
œrednio raz na rok. „Stoimy dzisiaj pod wzglêdem
czystoœci o wiele ni¿ej od staro¿ytnych, a nawet nie
dorównywamy zwierzêtom, które instynktownie
nieraz pó³ ¿ycia spêdzaj¹ na myciu swej skóry” –
ubolewa³ niemal 120 lat temu. To mocne s³owa, ale
czy dziœ, w XXI wieku, mo¿emy szczerze powie-
dzieæ, ¿e przesta³y byæ aktualne? 

Agnieszka Bukowczan-Rzeszut – antropolog kultu-
ry, dziennikarka, t³umaczka i autorka zwi¹zana
z krakowskimi wydawnictwami Astra, Znak i Otwar-
te, autorka ksi¹¿ki „Jak przetrwaæ w œredniowiecz-
nym Krakowie” (Astra 2018), a wspólnie z Barbar¹
Faron ksi¹¿ki „Siedem œmierci. Jak umierano w daw-
nych wiekach” (Astra 2017).
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Dla dobrego rysunku mordowali ciê¿arne? 
RzeŸnicy z brytyjskiej porodówki 
Agnieszka Bukowczan-Rzeszut 

Kuba Rozpruwacz mo¿e siê przy
nich schowaæ ze swoim nêdznym do-
robkiem. William Hunter i William
Smellie, szanowani ojcowie po³o¿nic-
twa, autorzy podrêczników i genialni
pionierzy w dziedzinie ginekologii by-
li zarazem... bezwzglêdnymi morder-
cami. Ile ofiar maj¹ na koncie? Ponad
trzydzieœci ciê¿arnych kobiet i ich
dzieci. Kazali je zabijaæ w imiê nauki.

William Hunter napisa³ prze³omow¹
pracê „Anatomia Ludzkiej Ciê¿arnej
Macicy Opatrzona Rysunkami”, a tak-
¿e bada³ kr¹¿enie maciczno-³o¿ysko-
wo-p³odowe. Po latach zosta³ lekarzem
osobistym królowej Zofii Charlotty
Mecklenburg-Strelitz i profesorem
anatomii Akademii Królewskiej.

William Smellie stworzy³ do celów
edukacyjnych fantom po³o¿niczy, za-
projektowa³ innowacyjne kleszcze po-
³o¿nicze, opisa³ mechanizm porodu i opublikowa³
podrêcznik „Zestaw anatomicznych tablic z wyja-
œnieniami i streszczeniem praktyki po³o¿nictwa”.
Obaj ¿yli w XVIII-wiecznej Anglii i obaj zadziwili
œrodowisko naukowe.

Dwóch wielce powa¿anych lekarzy

Jakoœæ rysunków i odwzorowania detali anato-
micznych w ich ksi¹¿kach by³a wprost niesamowita.
Materia³y te mo¿na spokojnie porównywaæ do
wspó³czesnych fotografii, wykonywanych przez pa-
tologów s¹dowych.

Pytanie, które z pewnoœci¹ zada³aby sobie w tym
miejscu ekipa œledczych z serialu „Koœci” czy „CSI”

brzmi: jakim cudem lekarze pracuj¹cy w epoce po-
zbawionej nowoczesnej techniki osi¹gnêli podobny
efekt?

Krwawa tajemnica klasycznego dzie³a

Przez dwa i pó³ stulecia bez w¹tpienia rzetelne
opracowania Huntera i Smelliego s³u¿y³o pokole-
niom anatomów, ginekologów i po³o¿ników. Na-
stêpnie zyska³y opiniê dzie³ o niezwyk³ej wartoœci
historycznej, gdy Hunter i Smellie stali siê „ojcami
brytyjskiego po³o¿nictwa”, a ich zas³ugi zaczêto
wpisywaæ do ka¿dej mo¿liwej encyklopedii.

Nie znaleŸli siê jednak ¿adni dociekliwi detekty-
wi. I nikt nie pyta³ sk¹d w³aœciwie dwóch lekarzy
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zdoby³o ponad trzydzieœci cia³ kobiet w zaawanso-
wanej ci¹¿y i czy aby na pewno wszystkie zw³oki zo-
sta³y pozyskane w sposób etyczny. Mo¿e przyjêto
za rzecz oczywist¹, ¿e dwóch szanowanych lekarzy
nie posunê³oby siê do niegodnych metod.

Zbyt ma³o trupów

Jednym z powszechnie panuj¹cych stereotypów
dotycz¹cych ¿ycia kilka stuleci temu jest przekona-
nie o niezwyk³ym ¿niwie, jakie œmieræ zbiera³a
wœród kobiet w ci¹¿y. W Londynie w po³owie
XVIII wieku œrednia œmiertelnoœæ po³o¿nic do kil-
ku dni po porodzie, gdy ryzyko infekcji uwa¿a siê
za najwy¿sze, wynosi³a jednak ledwie ok. 1,4%.

Te dane znajduj¹ potwierdzenie w póŸniejszych
statystykach ogólnych dla Londynu z roku 1837,
gdy wprowadzono obowi¹zkow¹ rejestracjê. Nic
wiêc dziwnego, ¿e Don Schelton z 'Royal Society of
Medicine' prawdopodobieñstwo pozyskania zw³ok
kobiety ciê¿arnej w 7-9 miesi¹cu w po³owie XVIII
wieku oszacowa³ na 0,1%.

Nasi dwaj lekarze potrzebowaliby wiêc wielu lat
ciê¿kiej pracy w roli hien cmentarnych, by zdobyæ

potrzebn¹ liczbê „pacjentek”. Si³¹ rzeczy – wybrali
inn¹ metodê.

Jeden z patologów sypie?

Pierwsze podejrzenia zrodzi³y siê na pocz¹tku
XIX wieku i to u Ÿróde³: w oparciu o atlas anato-
miczny Huntera i Smelliego. Tablica X w ich publi-
kacji obrazuje bliŸniêta. W 1818 roku Joseph
Adams pisa³ w odniesieniu do tego przypadku:

Poni¿ej znajduje siê notka Pana Huntera dotycz¹-
ca tego ustêpu.

„Dr MacKenzie pe³ni¹c funkcjê asystenta zmar³ego
Dra Smellie, zapewniaj¹c i przeprowadzaj¹c autopsjê
kobiety bez wiedzy Dra Smellie, sta³ siê przyczyn¹ roz-
stania miêdzy nimi, poniewa¿ bezpoœrednie kroki pro-
wadz¹ce do takiego odkrycia nie mog¹ byæ zachowane
w tajemnicy.

Kolejnej zimy Dr MacKenzie zacz¹³ wyk³adaæ po-
³o¿nictwo w Borough w Southwark”.

Ten tekst nie zosta³ opublikowany a¿ do œmierci
Dra Huntera.

Cytowany ustêp oraz s³owa „bezpoœrednie kro-
ki” maj¹ ewidentnie znaczenie w sprawie. Mo¿na
je zinterpretowaæ bardzo prosto: jako przyznanie
przez Johna Huntera, ¿e kobieta zosta³a zamordo-
wana. „Bezpoœrednie kroki” odnosz¹ siê do tego,

Rysunek tchn¹cy spokojem? Tylko do chwili, gdy
zaczniesz zadawaæ pytania o to, jak powsta³...

William Huner. Ojciec medycyny czy zbrodniarz?
Byæ mo¿e jedno i drugie.



co uczyni³ asystent, by mo¿na by³o przeprowadziæ
autopsjê. Z kolei fragment „nie mog¹ byæ zachowa-
ne w tajemnicy” implikuje, ¿e pojawi³y siê pytania
co do tego jak zmar³ nieszczêsny obiekt badañ.

Skoro to nie metoda pracy lekarzy by³a tajemni-
c¹ (bo przecie¿ preparacja zw³ok by³a procesem,
który stosowano ju¿ zupe³nie powszechnie), to mu-
sia³o ni¹ byæ okryte tajemnic¹ przestêpstwo.

Koledzy zawsze pomog¹

Wkrótce po pojawieniu siê rewelacji na temat
tego, ¿e „ojcowie brytyjskiego po³o¿nictwa” mogli
byæ bezwzglêdnymi rzeŸnikami, œrodowisko nauko-
we, a zw³aszcza lekarskie, zareagowa³o œwiêtym
oburzeniem.

Argumentowano, ¿e oskar¿enia s¹ bezpodstaw-
ne, a dowody – niedostateczne. Niektórzy obroñcy
twierdzili, ¿e tablice w pracach Huntera i Smellie-
go przedstawiaj¹ te same p³ody, ¿e niektóre p³ody
s¹ w ró¿nych fazach rozwoju, a czêœæ tablic opraco-
wano na podstawie wczeœniejszych, ju¿ istniej¹cych
rysunków lub preparatów.

Inni pisali, ¿e œmiertelnoœæ matek w czasach, gdy
obydwaj lekarze prowadzili swoje badania, by³a

w stanie umo¿liwiæ po-
zyskanie dostatecznej
iloœci zw³ok etycznymi
metodami. Burzliwa
dyskusja miêdzy
wspó³czesnymi wci¹¿
trwa, a za podsumowa-
nie mo¿e pos³u¿yæ ko-
mentarz samego Wil-
liama Huntera.

Stwierdzi³ on we
wstêpie do swojego
kontrowersyjnego dzie-
³a, ¿e:

[...] szansa przepro-
wadzenia autopsji na
ludzkiej ciê¿arnej maci-
cy pojawia siê bardzo
rzadko. W rzeczy sa-
mej, jeœli takowa przy-
trafia siê anatomom,
to najwy¿ej raz lub dwa
razy w ci¹gu ca³ego ich
¿ycia.

Œlepemu losowi
trzeba wiêc by³o po-
móc. Dla dobra nauki!
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Ilustracja z atlasu anatomicznego Smelliego. Jaka by³a cena jego odkryæ?
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Sylwia Szwed, Mundra, Wydawnictwo Czarne, 2014 

Sylwia Szwed – dziennikarka, reporterka, mama, która zachwyci³a siê
zawodem po³o¿nej.

Treœæ ksi¹¿ki jest wielow¹tkowa, wielobarwna, dynamiczna. Jest to zbiór
rozmów z dziesiêcioma po³o¿nymi, dziesiêcioma wspó³czesnymi „mundrymi”.
Najstarsza ma 92 lata i przyjmowa³a porody ju¿ w czasie II wojny œwiatowej.
Najm³odsza ma 26 lat i pracowa³a z Tanzankami z plemienia Sukuma.

Autorka przeprowadza³a rozmowy z po³o¿nymi w ich domach, z ka¿d¹
po³o¿n¹ osobno i w ró¿nym czasie. Przyznajê, ¿e jestem jedn¹ z nich. Jedne
o drugich nie wiedzia³y. Teraz widzê, ¿e wiele wypowiedzi jest spójnych. To mi³e
zaskoczenie, poniewa¿ ka¿da z nas, co oczywiste, jest trochê inna, a jednak ³¹czy
nas wiele. I to jest piêkne!

Kim jest MUNDRA? Dawniej babka – m¹dra kobieta, specjalistka od
kobiecoœci, doradczyni kobiet, akuszerka, po³o¿na. Oczywiœcie, ka¿da z nas,

„bohaterek” ksi¹¿ki, jest inna. Dziêki temu w ksi¹¿ce jest mnóstwo opowieœci o zawodzie, o pracy i ¿yciu,
o rodzinie. Znajdziemy tu du¿o osobistych przemyœleñ ¿yciowych. Ta ró¿norodnoœæ pokazana jest
w intryguj¹cy sposób. Ciekawie jest przygl¹daæ siê ludziom zza zas³ony, jakby przez dziurkê od klucza.
Ta ksi¹¿ka daje tak¹ mo¿liwoœæ.

Kim jest niezale¿na po³o¿na? Odpowiedzi udziela Katarzyna, jedna z bohaterek ksi¹¿ki: „W ustawie
o zawodzie pielêgniarki i po³o¿nej nasze kompetencje s¹ bardzo jasno uregulowane. My specjalizujemy siê
w fizjologii, lekarze – w patologii. Mo¿emy samodzielnie zajmowaæ siê ci¹¿¹, porodem i po³ogiem. Nasze
decyzje s¹ niezawis³e, bo to jest wolny zawód, tak samo jak zawód lekarza. Za swoje decyzje odpowiadam [...]
przed prawem. Dzia³ania, które podejmujê, musz¹ byæ zgodne z najnowsz¹ wiedz¹ medyczn¹ i moim
sumieniem.”, „Niezale¿ne s¹ te dziewczyny, które zmieniaj¹ system. Do naszego stowarzyszenia [„Dobrze
Urodzeni” – przyp. red.] nale¿¹ niezwykle silne osobowoœci. To po³o¿ne, które nieraz musia³y udowodniæ, ¿e s¹
twarde, ¿e myœl¹ samodzielnie, ¿e s¹ w stanie siê postawiæ.”

Stefania – moja nauczycielka ze szko³y po³o¿nych – porody zaczê³a przyjmowaæ w 1943 r., czyli wtedy,
kiedy ja siê urodzi³am. Jako wiêŸniarka w obozie Zeithain pod Dreznem w trudnych warunkach
opiekowa³a siê rodz¹cymi, ciê¿arnymi i po³o¿nicami. Wed³ug oficjalnych wykazów urodzi³o siê tam
czternaœcioro dzieci. „Uczestniczy³am we wszystkich porodach.” – opowiada. „Nie by³o bie¿¹cej wody.
Mia³yœmy ma³y strumyk z urz¹dzenia do irygatora. Salka porodowa [w baraku – przyp. red.] zas³oniêta by³a
drewnianym przepierzeniem. [...] Mia³yœmy coœ w rodzaju miski, w której siê dzieci k¹pa³o. [...] Wieczorem

Og³oszenia drobne

Lektury

Kocha³am je i to w³aœnie dodawa³o mi si³ ka¿dego dnia i w noce spêdzane bezsennie w mozolnej pracy,
której trud i poœwiêcenie by³y w³aœciwie tylko form¹ mi³oœci, skierowanej g³ównie do maleñkich dzieci i ich
matek, których ¿ycie stara³am siê ocaliæ za wszelk¹ cenê. Inaczej nie by³abym w stanie wytrwaæ... 

Stanis³awa Leszczyñska – po³o¿na

Katolickie Stowarzyszenie Pielêgniarek i Po³o¿nych za poœrednictwem Biura Pielgrzymkowego ARCUS
organizuje w marcu 2020 roku pielgrzymkê do Grobu Œwiêtego Jana Paw³a II w intencji beatyfikacji S³ugi
Bo¿ej Stanis³awy Leszczyñskiej. S¹ przygotowane dwie propozycje, autokarem lub samolotem.

ZAPRASZAMY: www.arcus.org.pl

Katolickie Stowarzyszenie Pielêgniarek i Po³o¿nych zaprasza równie¿ na mszê œw. w intencji
beatyfikacji S³ugi Bo¿ej Stanis³awy Leszczyñskiej do Koœcio³a Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny
w £odzi przy ul. Koœcielnej 8/10, w dniu 11 marca 2020 roku godz. 11:00 zaprasza
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dostawa³yœmy chleb na ca³y dzieñ, razowiec. Jeden bochenek chleba na siedem osób. [...] Do tego jeszcze
kawa³ek margaryny i czasem marmolada”. 

Z nostalgi¹ wspomina czasy nauki na prywatnej pensji ¿eñskiej, prowadzonej przez dwie „katoliczki
z otwartym umys³em”: „Chêæ pomocy innym wynios³am na pewno ze szko³y, w której wykszta³cono we
mnie postawê s³u¿by. [...] Motywem przewodnim [...] by³a pomoc cz³owiekowi. [...] Liczy³o siê tylko to, ¿e
pomoc cierpi¹cym warta jest wysi³ku.” „Niedawno skoñczy³am dziewiêædziesi¹tkê. [...] Cieszê siê ¿yciem,
bo jestem obdarzona wieloma darami. Jeszcze chodzê o w³asnych si³ach. [...] cieszê siê, ¿e dosta³am piêkny
bukiet na urodziny, ¿e kwiaty, które przynios³am z balkonu, choæ by³y nêdzne, znowu piêknie zakwit³y,
¿e utrzymujê kontakt telefoniczny lub bezpoœredni z krewnymi i kole¿ankami. [...] Zdajê sobie sprawê, ¿e
mogê cierpieæ.”

Podkreœla, ¿e mimo ¿e „sam poród siê nie zmieni³”, to na przestrzeni tych kilkudziesiêciu lat bycia czêœci¹
œrodowiska po³o¿nych, zmieni³o siê wiele. „Zmieni³ siê cz³owiek, który obs³uguje kobietê rodz¹c¹. [...] Teraz
kobiety s¹ nastawione na unikanie cierpienia. [...] Bojê siê, ¿e gdy kobiety przestan¹ rodziæ naturalnie, dojdzie
do jakichœ genetycznych zmian w anatomii. To siê odbije na kolejnych pokoleniach.”

O po³o¿nictwie ostatnich dwóch dekad XX wieku opowiada Jolanta. „Moje kole¿anki, które reprezentuj¹
to niby „betonowe” po³o¿nictwo, dziœ mówi¹, ¿e przecie¿ zawsze chcia³y rodz¹cym pomóc. Po³o¿nym bocian
nie przynosi³ dzieci, te¿ rodzi³y.”

Czym jest wed³ug niej kobiecoœæ? „Myœlê, ¿e macierzyñstwo i poród to jest kobiecoœæ. I zgoda na to, ¿e na
skutek porodu i ci¹¿y siê zmieniam – ¿e byæ mo¿e bêdê mia³a piêæ rozstêpów albo jak¹œ ranê, albo troszkê mi
biust obwiœnie, albo ¿e obni¿y mi siê narz¹d rodny... Z wiekiem to siê po prostu zdarza. Czy nie lepiej to po
prostu zaakceptowaæ? To te¿ element mojej kobiecoœci.”

O tym, jak¹ drogê powinna odbyæ po³o¿na, by staæ siê dobr¹ po³o¿n¹, oraz o sensie pracy opowiada
Irena: „[...] dopóty, dopóki po³o¿na nie znajdzie w sobie kobiecej m¹droœci, to nie odtworzy natury rodzenia.
Jeœli sama nie uznam, ¿e moje cia³o tak samo pracuje, ma te same „dogodnoœci” i „niedogodnoœci”, co inne
kobiety, to nie bêdê dobr¹ po³o¿n¹.” Po³o¿na powinna swoj¹ kobiecoœæ „po prostu zaakceptowaæ.
Z dolegliwoœciami i radoœciami, bo bliskoœæ fizyczna mo¿e byæ wielk¹ radoœci¹. Bycie mam¹ te¿. A bycie matk¹
dla matek?... To dopiero radoœæ i zaszczyt! W tych s³owach zawarty jest sens tej pracy. Matk¹ dla matek mo¿e
byæ tylko po³o¿na i... na pewno Matka Bo¿a.”

Monika, która przez trzy lata pracowa³a jako po³o¿na na misji w Tanzanii, opowiada o swojej pracy jako
œwiecka misjonarka w kraju, gdzie wiêkszoœæ kobiet nie wie, gdzie znajduje siê ich macica, a œmieræ dziecka
przy porodzie zdarza siê stosunkowo czêsto. „Macica nazywa siê tutaj mfuko wa uzazi,[...] to znaczy kieszeñ
rodzicielstwa. [...] Na pochwê mówi siê njia, czyli droga. To droga do kieszeni rodzicielstwa. Szyjka macicy
nazywana jest mlango, czyli drzwi do rodzicielstwa, przez które przechodzi nasienie. A kujifungua znaczy
urodziæ, a dos³ownie otworzyæ siê.” 

Wiedza o ci¹¿y i opiece nad noworodkiem przekazywana jest z pokolenia na pokolenie – „Babcie
i mamy po prostu dziewczynki edukuj¹”.

O swojej drodze od zawodu embriologa do po³o¿nej opowiada Barbara, dla której pocz¹tkiem pracy
by³a „technika, rêce, szalki, inkubatory”, zaœ teraz jako po³o¿na pracuje „obecnoœci¹, s³owem, relacj¹.
Potrzebujê coraz mniej narzêdzi. Prowadzi mnie g³êbokie poczucie, ¿e natura zawsze ma racjê.” 

„To, co teraz mnie interesuje, to jakoœæ narodzin.” – opowiada. „Uwa¿am, ¿e sposób, w jaki przychodzimy
na œwiat i pierwsze trzy lata decyduj¹ o tym, jakie nasze ¿ycie bêdzie w ca³oœci. [...] Jako naukowiec wiem, jak
wa¿ne jest to, co siê dzieje w czasie ci¹¿y i w czasie porodu, i ¿e to naprawdê zmienia losy ca³ego œwiata.
Przeciêtnego cz³owieka, ale i ca³ych spo³eczeñstw. [...] Najwa¿niejszy jest „kontakt z drugim cz³owiekiem”.

Maria, po³o¿na, podró¿niczka, dawniej t³umaczka z jêzyka francuskiego, która mówi w kilku jêzykach,
w rozmowie ujawnia: „Uwa¿am, ze narodziny dziecka to niesamowita chwila w ¿yciu cz³owieka. Uwa¿am, ¿e
jako po³o¿na uczestniczê w wyj¹tkowym wydarzeniu, jakim jest poród i jest mi smutno, kiedy ktoœ nie widzi,
¿e to jest coœ niezwyk³ego.” Opowiada równie¿ o odpowiedzialnoœci po³o¿nej i wierze we w³asne
umiejêtnoœci: „Po³o¿na musi bardzo wierzyæ w swoje umiejêtnoœci i wierzyæ w moc natury oraz si³ê kobiecego
cia³a. I w dziecko. Bez tej wiary nie zaufasz swoim umiejêtnoœciom”.

Podczas lektury ksi¹¿ki „Mundra” zyskuje siê obraz tego, jak bardzo ró¿norodny, ciekawy, trudny
i piêkny jest zawód po³o¿nej.

Irena Cho³uj



Janet Balaskas, Poród w wodzie, Bela Med, 2010

„Korzystanie podczas porodu z g³êbokiego basenu, wype³nionego ciep³¹ wod¹,
sprawia, ¿e poród trwa krócej, ma ³atwiejszy przebieg i jest wygodniejszy dla matki,
gdy¿ okazuje siê alternatyw¹ wobec medycznych sposobów ³agodzenia bólu. Gdy
poród odbywa siê w wodzie, mo¿e pomóc tak¿e dziecku w ³agodniejszym,
pozbawionym traumy przyjœciu na œwiat.”

Janet Balaskas jest za³o¿ycielk¹ Ruchu na Rzecz Aktywnego Rodzenia
w Wielkiej Brytanii. Organizacja ta promuje porody naturalne, bez
medykalizacji, porody w pozycjach wertykalnych oraz porody w wodzie.
W ksi¹¿ce „Poród w wodzie” opisuje m.in. swoje doœwiadczenia z tego rodzaju
porodem: „Pewnego razu, gdy obserwowa³am poród w wodzie, widzia³am, jak
dziecko rozprostowywa³o siê z pozycji p³odowej, powoli rozci¹ga³o siê w ciep³ej
wodzie i delikatnie rozwija³o niczym ukwia³. Jej oczka otworzy³y siê pod wod¹...

Wszystko odbywa³o siê jakby w zwolnionym tempie... By³a to jedna z najbardziej wzruszaj¹cych scen, jakie
kiedykolwiek widzia³am.”

Przedmowê do polskiego wydania tej ksi¹¿ki napisa³ dr n. med. Andrzej Przyboœ. Zwraca on uwagê, ¿e:
„Poród do wody to kontrowersyjna procedura medyczna, poniewa¿ po³o¿nicy nie s¹ w stanie sprawowaæ nad
nim takiej kontroli, jak w przypadku porodu „tradycyjnego”. Woda pomaga kobiecie, ale z pewnoœci¹ nie
u³atwia zadania osobie nadzoruj¹cej urodziny.”

Jednoczeœnie podkreœla: „Jesteœmy zafascynowani porodami ekologicznymi, naturalnymi i takie
prowadzimy na naszym oddziale. [...] Jesteœmy przekonani, ¿e dobrze poprowadzony poród w wodzie jest
doskona³ym przyk³adem porodu nowoczesnego, a przy tym humanitarnego”.

Na podstawie swojego zawodowego doœwiadczenia z 1800 porodów odbytych w oddziale po³o¿niczym,
którego jest ordynatorem, pisze: „Z w³asnych obserwacji wnioskujê, ¿e kobiety rodz¹ce w wodzie s¹ bardziej
zadowolone ze swoich doœwiadczeñ porodowych ni¿ te rodz¹ce na ³ó¿ku.”

Z pewnoœci¹ warto mieæ tê pozycjê w swojej biblioteczce.

Irena Cho³uj

„Zawód po³o¿na” to zmiksowana w idealnych proporcjach propozycja z zakresu lekkiej
literatury faktu. Autorka opisuje swoje doœwiadczenia zwi¹zane z prac¹ po³o¿nej, któr¹ podjê³a
ju¿ jako matka dwójki dzieci, szukaj¹ca nowej œcie¿ki rozwoju zawodowego. 

Autor: Olga Wróbel/Kurzojady.pl

Po³o¿na Hazard (nazwisko jest w ksi¹¿ce tematem wielu ¿artów) opisuje
sumiennie blaski i cienie pracy na oddziale. Blasków jest stosunkowo niewiele:
przewidywalnie, najwiêksz¹ radoœæ stanowi œwiadomoœæ niesienia pomocy
kobietom i udzia³ w przyjœciu na œwiat zdrowych dzieci. Najwiêksze problemy
wi¹¿¹ siê ze œmierci¹ pacjentek i noworodków, ale tak¿e z dramatycznym
niedofinansowaniem s³u¿by zdrowia, ton¹cej w papierologii i procedurach.

Praca po³o¿nej wymaga olbrzymiej odpornoœci psychicznej, umiejêtnoœci
codziennego radzenia sobie ze stresem przy zachowaniu elastycznoœci umys³u
i empatii wobec przera¿onych, pogr¹¿onych w bólu pacjentek. Jednoczeœnie jest
to zajêcie wymagaj¹ce fizycznie: trzeba pomagaæ rodz¹cym w zmianach pozycji,
przenosiæ je na ³ó¿ka pooperacyjne, dostosowywaæ ciê¿kie, ginekologiczne fotele
do potrzeb pacjentek, wreszcie tkwiæ w wymuszonych pozycjach przy porodach
nietypowych czy przy pomocy w nauce karmienia. Hazard pisze, ¿e ju¿ teraz

miewa problemy z krêgos³upem czy nadwyrê¿onymi miêœniami, a powinna pracowaæ do 67. roku ¿ycia
zanim osi¹gnie wiek emerytalny. Czy to jest fizycznie mo¿liwe? 




