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Stanisława Leszczyńska - (nie)zwykła położna

Jej historia miała swój początek  
8 maja 1896 roku w Łodzi, kiedy to 
przyszła na świat w rodzinie Jana  
i Henryki Zambrzyckich. Okres 
dorastania to czas zaborów, edu-
kacji szkolnej, dwuletniego pobytu  
w Rio de Janeiro i pierwszej wojny 
światowej.
W 1916 roku wyszła za mąż za Broni-
sława Leszczyńskiego. W 1920 roku 
podjęła naukę w Państwowej Szkole 
Położniczej w Warszawie, ukończyła 
ją i rozpoczęła pracę w zawodzie po-
łożnej praktykując przez 38 lat. Tak 
się wypowiada na temat swojej pracy: 
„Lubiłam i ceniłam swój zawód, po-
nieważ bardzo kochałam małe dzie-
ci. Może właśnie dlatego miałam tak 
wielką ilość pacjentek, że nieraz mu-
siałam pracować po trzy doby bez snu. 
Pracowałam z modlitwą na ustach  
i właściwie przez cały okres mej pracy 
zawodowej, nie miałam żadnego przy-
krego przypadku. Wszystkie groźne sy-
tuacje kończyły się zawsze szczęśliwie.  
W takich przypadkach modliłam się 
zwykle słowami: Matko Boża, załóż 
tylko jeden pantofelek i przybądź szyb-
ko z pomocą’’.
Wychowała i wykształciła trzech 
synów i jedną córkę. Jej tajemnicą 
zostanie, jak umiała pogodzić umi-
łowaną i z wielkim poświęceniem 
traktowaną pracę zawodową z obo-
wiązkami matki, żony, a także tro-
skliwej córki. Wybuch wojny w 1939 
roku burzy spokój. Stanisława Lesz-
czyńska z oddaniem pracowała jako 
położna. Odbierała porody również  
u Niemek. Opiekowała się rodzącymi 
z wielką troskliwością, bo nieważna 
była narodowość, ale cud przyjścia 
na świat małego człowieka.
Razem z mężem pracują w konspira-
cji, aż gestapo trafiło na ślad ich dzia-
łalności. 18 lutego1943 roku aresz-
towali prawie całą rodzinę. Jedynie 
mąż i najstarszy syn zdołali cudem 
umknąć z rąk gestapo. Nikt nigdy 
nie dowiedział się, przez jaką kaźnię 
gestapowskich przesłuchań przeszła 
Stanisława. Zapytana o to, powie-
działa: „Żyję ja i moje dzieci, to najważ-
niejsze”. W dwa miesiące od chwili 
aresztowania, 17 kwietnia 1943 roku 
została wraz z córką przewieziona 
do kobiecego obozu koncentracyjne-
go Auschwitz-Birkenau, gdzie jako 
więźniarkę polityczną oznaczono ją 
numerem 41335, a córkę 41336.
W obozie położna Leszczyńska oca-
liła zaświadczenie uprawniające do 
wykonywania zawodu, które wyko-
rzystała przy pierwszej nadarzającej 
się okazji. Otrzymała rozkaz uśmier-
cania noworodków. Odpowiedziała 
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jednak obozowemu lekarzowi w jego 
ojczystym języku: „Nie, nigdy! Nie 
wolno zabijać dzieci”.
Ponad trzy tysiące razy krzyk nowo 
narodzonego dziecka oznajmiał 
światu, że położna Leszczyńska nie 
wykonała rozkazu. Duże doświad-
czenie i poczucie odpowiedzialno-
ści dawały rodzącym maksymalną, 
w tych nieludzkich warunkach szan-
sę prawidłowego przebiegu porodu.
„Była drobną blondynką o jasnoniebie-
skich oczach, krucha, delikatna i jedno-
cześnie mocna. Ręce miała malutkie, 
delikatne, ruchy łagodne, spokojne, 
kojące, a przy tym sprawne i szybkie”- 
relacjonuje jedna z więźniarek.
O tym okresie napisała w Raporcie 
położnej z Oświęcimia:
„Porody odbywały się na piecu, wokół 
trzydzieści koi stanowiło tzw. sztubę 
położniczą. Na bloku panowały in-
fekcja, smród, robactwo. Roiło się od 
szczurów wielkości kotów, które od-
gryzały nosy, uszy, palce czy pięty opa-
dłym z sił i nie mogącym się poruszać 
ciężko chorym kobietom. Ofiarami były 
nie tylko chore kobiety ale i nowo naro-
dzone dzieci”. 
Na oddziale brak było nawet wody. 
Wyprane pieluszki położnice suszyły 
na własnych plecach lub udach; roz-
wieszanie ich w widocznym miejscu 
było zabronione i mogło być karane 
śmiercią. Całym wyposażeniem pra-
cy położnej były malutkie nożyczki, 

nerka z zawartością płynu nadman-
ganianu potasu, trochę płatków ligni-
ny, bandaż do wiązania pępowiny, 
miska z wodą do umycia noworodka. 
Rola położnej była wręcz dramatycz-
na, nie było żadnych materiałów opa-
trunkowych, żadnych środków asep-
tycznych, żadnych leków (całkowity 
przydział leków dla bloku wynosił 
zaledwie kilka aspiryn dziennie). Sta-
nisława Leszczyńska przed każdym 
porodem modliła się, a potem chrzci-
ła dziecko. Nie mogła ocalić życia  
ale przywracała godność, ludzki wy-
miar nowo narodzonemu i jego mat-
ce. Pozostałe dzieci, które przecież 
rodziły się zdrowe i dorodne, marły 
powolną śmiercią głodową. Skóra 
ich stawała się cienka, pergamino-
wa, przeświecały przez nią ścię-
gna, naczynia krwionośne i kości.  
W maju 1943 roku dzieci niebiesko-
okie i jasnowłose odbierano matkom 
i wysyłano do Nakła w celu wynaro-
dowienia. Leszczyńska naznaczała 
je dyskretnym tatuażem w nadziei,  
że matka może kiedyś odnajdzie 
swoje dziecko.
Pewnego razu lekarz obozowy Jo-
sef Mengele zażądał od położnej 
sprawozdania na temat zakażeń 
połogowych i śmiertelności wśród 
matek i noworodków. W odpowie-
dzi otrzymał informację, że nie było 
ani jednego przypadku wśród ma-
tek jak i nowo narodzonych dzieci. 

Mengele nie wierzył. Powiedział,  
że nawet najdoskonalej prowadzone 
kliniki uniwersytetów niemieckich 
nie mogą poszczycić się takimi osią-
gnięciami. Sprawozdanie wzbudzi-
ło gniew i zawiść. A jednak to była 
prawda. Dzieci nie otrzymywały żad-
nych przydziałów żywnościowych 
ani nawet kropli mleka. Marły powol-
ną śmiercią głodową, a towarzyszyła 
im wielka miłość, bezinteresowność 
i serce niezwykłej położnej, dla której 
każde życie było cudem i świętością.
W warunkach obozowych Leszczyń-
ska pracowała przez 2 lata, odebrała 
ponad 3 tysiące porodów. Wszystkie 
dzieci urodziły się żywe. Ich celem 
było żyć! Obóz przeżyło zaledwie 30. 
Kilkaset wywieziono do Nakła w celu 
wynarodowienia, ponad 1500 zosta-
ło utopionych przez ,,Schwester’’ Kla-
rę i Pfani, ponad 1000 zmarło wsku-
tek zimna i głodu –to dane zawarte  
w Raporcie. Te 2 lata były najtrud-
niejszą próbą życiową, więźniarki 
oświęcimskie nadały jej najczulsze 
imię „matka”.
Po opuszczeniu obozu wraz z cór-
ką wróciła do Łodzi, gdzie spotkała 
się z synami. Natychmiast podjęła 
pracą zawodową. Wychowywanie 
i kształcenie dzieci to drugi ważny 
cel obok umiłowanej pracy. W 1958 
roku zły stan zdrowia zmusił ją do 
ostatecznego przerwania pracy za-
wodowej, ale i wtedy dawała siebie 
innym. Piętnaście ostatnich lat życia 
bez reszty poświęciła swoim najbliż-
szym. Swą ostatnią człowieczą próbę 
przebyła również bez skargi. Umiera-
ła na raka. Cierpiała bardzo. Zniosła 
to tak, jak żyła – odważnie i godnie. 
Odeszła 11 marca 1974 roku.
Jakim była człowiekiem, jaki sens 
miało to ciche, trudne życie – mogą 
powiedzieć tylko ci, którzy przeżyli 
przynajmniej dzień i noc w hitlerow-
skim obozie.
W dniu 2 maja 1986 roku kobiety 
polskie ofiarowały na Jasnej Górze 
,,Kielich Życia’’. U podstaw kielicha 
umieszczone są rzeźby 4 kobiet: 
świętej Jadwigi Śląskiej, błogosła-
wionej Jadwigi Królowej, błogo-
sławionej Marii Teresy Ledóchow-
skiej oraz Stanisławy Leszczyńskiej 
z przytulającym się do niej nagim 
dzieckiem - symbolem jej miłości. 
Od 1992 roku Archidiecezja Łódzka 
prowadzi proces beatyfikacyjny Sta-
nisławy Leszczyńskiej. W 100 roczni-
cę urodzin Stanisławy Leszczyńskiej 
(w 1996 roku) jej szczątki zostały 
przeniesione z cmentarza do ko-
ścioła Wniebowzięcia NMP w Łodzi,  
w którym została ochrzczona. Odby-

wają się tam nabożeństwa w intencji 
szczęśliwych porodów.
Od 10 lat w dniu urodzin patronki 
szkoły odbywa się uroczysty apel 
upamiętniający heroizm, wielkość 
charakteru i serca tej skromnej ale 
jakże niezwykłej kobiety. Tegorocz-
na uroczystość została wzbogacona  
o wyjątkowy dokument - film „Matka 
matek’’.

Medyczne Studium Zawodowe jest 
bezpłatną szkołą policealną kształ-
cącą młodzież i dorosłych w zawo-
dach medycznych tj.: technik far-
maceutyczny, technik masażysta, 
terapeuta zajęciowy, technik usług 
kosmetycznych, opiekun medyczny, 
opiekun osoby starszej, opiekunka 
środowiskowa, asystent osoby nie-
pełnosprawnej, opiekun w domu po-
mocy społecznej. Pod okiem wykwa-
lifikowanej i doświadczonej kadry 
pedagogów uczniowie zdobywają 
wiedzę i umiejętności, które wery-
fikują w trakcie zajęć praktycznych. 
Przygotowanie zawodowe spraw-
dzane jest obecnie poprzez egzamin 
zewnętrzny, który absolwenci zdają 
uzyskując wyniki wyższe od średniej 
zarówno w województwie lubelskim 
jak i w skali kraju. Polska podobnie 
jak cała Europa starzeje się, dlatego 
wyraźnie wzrasta zapotrzebowanie 
na wykwalifikowanych specjalistów, 
których podmiotem oddziaływań 
jest człowiek, jego zdrowie i życie - 
wartości najważniejsze.
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