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ZNAŁYŚMY PIĘKNEGO 
CZŁOWIEKA

Na swojej drodze spotykamy różnych ludzi. Jedni mijają nas nie pozostawiając po sobie 

nawet wspomnienia. Inni, a tych jest zdecydowanie mniej, swój ślad zostawiają w nas na 

zawsze. O takiej właśnie osobie – dr n. med. Hance Hertmanowskiej – 

  jej wpływie na ich życie, charyzmie i wizji leczenia wybiegającej w przyszłość 

rozmawiamy z pielęgniarkami Anną Krawczyk i Marią Zugehoer.
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Jak długo Panie się znacie?
Maria Zugehoer (MZ): Poznałyśmy się latem 1981 
roku, zatem to już prawie 40 lat.
Anna Krawczyk (AK): Zaraz po szkole pielęgniarskiej 
podjęłam pracę w Szpitalu Wojewódzkim na Oddziale 
Neurologii. Koleżanka dołączyła po miesiącu. 

Czyli od razu na głęboką wodę – Oddział Neurolo-
gii nie należy do najłatwiejszych.
MZ: Zdecydowanie nie. Na neurologii leżą bardzo 
specyficzni chorzy, z niedowładami, często cierpiący 
niewyobrażalny ból. Nie każdy młody człowiek jest 
w stanie wytrzymać psychicznie takie obciążenie.
AK: My byłyśmy świeżo po szkole, pełne optymi-
stycznego zapału, szczęśliwe, że udało nam się zdobyć 
upragnioną pracę. Młode, ambitne, silne – a siła jest 
w pracy pielęgniarskiej bardzo potrzebna. To jest praca 
nie tylko umysłowa, również czysto fizyczna. Trzeba na 
przykład czasem dźwignąć kogoś znacznie większego 
od siebie.
MZ: Marzyłyśmy o studiach pielęgniarskich, jednak 
najpierw trzeba było na nie zapracować, zdobyć trochę 
doświadczenia.
AK: Tak, najpierw musiałyśmy za-
pracować na studia. Miałyśmy w ręku 
zawód, a rodzinie trzeba było pomóc. 
Plan miałam taki: po szkole popra-
cować 3 lata, a następnie wrócić do 
Kalisza, z którego pochodzę.
MZ: Ja też nie sądziłam wtedy, że zo-
stanę w Poznaniu. To miał być tylko 
przystanek.

Jednak stało się inaczej. Co skłoni-
ło Panie do zmiany decyzji?
MZ: Jak to w życiu, ty masz swoje plany, a los swoje. 
Miałam tak ciekawą pracę, że nawet nie zauważyłam 
kiedy upłynęło parę lat. Poznałam męża, był z Pozna-
nia, zostałam.
AK: No tak, chcesz rozśmieszyć Pana Boga – zdradź 
mu swoje plany. Ja też poznałam tutaj swojego przy-
szłego męża, miał pracę w Poznaniu, dostaliśmy miesz-
kanie, przyszły na świat dzieci.
MZ: Ale codzienność nie składa się tylko z życia 
rodzinnego. Prawda jest taka, że to w pracy spędza-
my większość czasu. Miałyśmy fantastyczną szefową, 
potrafiącą zbudować zespół oddanych pracy i sobie 
nawzajem ludzi. 

A kiedy poznałyście Panie dr Hankę Hertmanowską?
AK/MZ (chórem): 1 grudnia 1981 roku (śmiech).
AK: Właśnie wtedy Pani Doktor została Ordynatorem 

Oddziału Neurologii. Od pierwszej chwili zawiązała się 
między nami nić sympatii.
MZ: Pamiętam to pierwsze spotkanie: szczupła, ener-
giczna blondynka, z przenikliwym spojrzeniem i burzą 
kręconych włosów. Witając się, każdemu podała rękę, 
zajrzała głęboko w oczy. Miała niesłychaną charyzmę – 
od razu zaraziła nas swoją energią i chęcią do pracy. 
AK: O tak, miała jeszcze jedną, bardzo ważną umie-
jętność – mimo że byłyśmy niedoświadczone jako 
pielęgniarki i mnóstwo musiałyśmy jeszcze się na-
uczyć, Pani Doktor potrafiła wydobyć z człowieka to, 
co w nim najlepsze, zmotywować, podnieść na duchu 
i tak pokierować całym zespołem, że każdy czuł się 
pewnie.
MZ: Bardzo ceniła chęć pracowników do samokształ-
cenia, zachęcała do ciągłego doskonalenia się, sama 
zresztą, kierując Oddziałem, obroniła rozprawę dok-
torską, oczywiście o stwardnieniu rozsianym, o którym 
wiedziała chyba wszystko.
AK: Nie można zapomnieć o tym, że była dla wszyst-
kich przykładem do naśladowania. Nie należała do 
lekarzy spędzających nocne dyżury w dyżurce lekar-
skiej, czekających tylko na informacje od pielęgniarek. 

Krążyła po Oddziale, zaglądała do 
chorych, pilnowała, żeby wszystko 
było w porządku. Nie odpuszczała, 
walczyła o każdego pacjenta. Swoją 
postawą zmuszała człowieka do pracy 
z pełnym zaangażowaniem.

Widzę z jaką pasją Panie opowia-
dacie o swojej szefowej, jak bardzo 
Ją podziwiacie. Musiała być na-
prawdę niezwykłym, fascynującym 
człowiekiem i znakomitym leka-

rzem, ale także dobrym zarządcą i organizatorem, 
skoro Jej ordynatura trwała ponad 20 lat.
AK: Powiem Pani tak, dla mnie była nie tylko szefową, 
trochę też matką – w końcu spędzałyśmy ze sobą mnó-
stwo czasu, chyba więcej niż niejedna matka z córką. 
Z biegiem lat nasza relacja zacieśniała się, przechodząc 
najpierw w koleżeństwo, a na końcu w pełną szacunku 
przyjaźń. 
MZ: Potwierdzam. I ja byłam z szefową tak blisko jak 
Ania. Gdy pisałam pracę magisterską, poszerzała moją 
wiedzę, interesowała się wynikami badań. Miałam po-
czucie, że jestem dla Niej ważna. Zawsze była pewnym 
oparciem. Nie zostawiała człowieka samego, mądrze 
podpowiadała, jak rozwiązać bieżące problemy. Moja 
mama była daleko, więc trochę mi ją zastępowała, gdy 
potrzebowałam rady czy wsparcia duchowego. Szefową 
była bardzo wymagającą, a przy tym niesłychanie 

PANI DOKTOR 
POTRAFIŁA WYDOBYĆ 
Z CZŁOWIEKA TO, CO 

W NIM NAJLEPSZE
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ludzką. Zawsze najważniejszy był dla niej człowiek, 
szczególnie chory. Miała niesłychaną satysfakcję, gdy 
udało się komuś pomóc. 

Słyszałam, że otworzyła Ośrodek Rehabilitacji dla 
chorych na stwardnienie rozsiane i po udarach 
mózgu?
MZ: Pani doktor była wizjonerem. Ośrodek Neu-
rorehabilitacji w Michorzewie otworzyła po wielu 
zmianach, jakich dokonała w samym szpitalu. Dzięki 
Niej powstał najpierw Pododdział, a później Oddział 
Udarowy. Obok istniejącej w szpitalu Poradni Neuro-
logicznej, stworzyła Poradnię Udarową i Poradnię SM. 
Do teraz niewiele jest takich nawet w skali kraju.
AK: Założyła też poznański Oddział Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego, gdzie skupiała chorych na SM. 
Propagowała nowe metody leczenia i rehabilitacji. Wła-
śnie na rehabilitację kładła szczególny nacisk i – wobec 
braku takiej placówki – otworzyła ten Ośrodek w micho-
rzewskim pałacu. Uczestniczyłam w tym wydarzeniu oraz 
w pierwszym turnusie dla kilkunastu chorych.

MZ: Początkowo turnusy trwały około tygodnia 
i obejmowały nowatorskie wtedy metody rehabilitacji 
– hipnozę, muzykoterapię, ćwiczenia rehabilitacyjne 
i zajęcia z psychologiem.

Z tych opowieści wyłania się obraz niezwykle silnej 
osoby. Wyobrażam sobie, jak musiała walczyć 
o wszystko, przecież to nie były łatwe czasy.
AK: Och, a żeby Pani widziała, jak ją cieszyło, że gdy 
postanowiła wyremontować Oddział i zastosować 
niezwykłe (jak na tamte czasy) kolorystykę i oznacze-
nia, to, mówiąc kolokwialnie, „tłumy waliły”, żeby to 
zobaczyć. Dla wielu szokiem były zastosowane barwy 
i różne rozwiązania, z których korzystamy do dzisiaj.
MZ: Dla nas ważne było, że brała pod uwagę zdanie 
załogi – każdy mógł coś zaproponować i jeśli pomysł 
się spodobał, był wdrażany.
AK: I wszystko to robiła dla dobra pacjenta – uważała, 
że chorzy muszą przebywać w inspirującym otoczeniu, 
mówiła, że pacjent neurologiczny potrzebuje pobu-
dzenia komórek mózgowych kolorem, dźwiękiem, 
zapachem, a nawet smakiem. 
MZ: Od samego początku kładła nacisk na pracę 
w zespole interdyscyplinarnym: lekarz–pielęgniar-
ka–rehabilitant–psycholog–dietetyk. Podkreślała rolę 
pielęgniarki, jako ogniwa łączącego chorego i lekarza. 
Wiedziała, że to właśnie my mamy zwykle bliższy 
i dłuższy kontakt z pacjentem, szybciej więc możemy 
zauważyć niepokojące symptomy.

W pełni zgadzam się z tym stwierdzeniem, jednak 
to jest możliwe tylko wtedy, gdy pacjent jest w szpi-
talu, a co potem, gdy już znajdzie się w domu?
MZ: I tu właśnie było widać wielkość Pani Doktor – 
ważne było dla Niej, aby okazywać chorym zaintere-
sowanie również poza szpitalem. Często dzwoniłyśmy 
do pacjentów, pozostając z nimi w ciągłym kontakcie. 
Pozwalało im to wierzyć, że nie są zostawieni sami 
sobie. Jeździłyśmy razem na wizyty domowe.
AK: Mnie Pani Doktor zmobilizowała do ukończenia 
studium masażu leczniczego. Umiejętności tam zdo-
byte nadal wykorzystuję w mojej pracy. Uczę rodziny, 
jak postępować z pacjentem we wczesnych stanach 
poudarowych.
MZ: Jak już mówiłam – ceniła w ludziach chęć samo-
doskonalenia, uczenia się, znajdowania nowinek. Sama 
ciągle poszukiwała nowych rozwiązań dla chorych. 
Miała ambicję, by zapewnić chorym jak najlepsze 
leczenie, nieodbiegające od tego za granicą.

Trzeba przyznać, że to olbrzymie wyzwanie. Jak 
sobie z nim poradziła?

dr Hanka Hertmanowska
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MZ: Za zgodą Dyrekcji, w szpitalu prowadziła badania 
kliniczne, w których uczestniczymy z koleżanką od 
początku.
AK: A te początki były naprawdę trudne. Na potrzeby 
badań udostępniono nam jeden gabinet, w którym 
odbywały się wizyty uczestników. Wszystkie czynności 
trzeba było tak ułożyć, żeby mogły być wykonywane 
zgodnie z protokołem. Przy tak skromnych warunkach 
lokalowych graniczyło to niemalże z cudem.
MZ: Wtedy Pani Doktor postanowiła otworzyć 
Ośrodek Badań Klinicznych z prawdziwego zdarze-
nia, w którym personel i pacjenci będą mieć godne 
warunki.

Rozumiem, że to ten Ośrodek, w którym jesteśmy. 
Nosi on imię dr Hertmanowskiej. Czy spełnił Jej 
oczekiwania?
AK: Był Jej dumą. Po wielu staraniach, pod koniec 
2011 roku, Pani Doktor otworzyła Neurologicz-
ny NZOZ Centrum Leczenia SM Ośrodek Badań 
Klinicznych w Plewiskach – w nowym, nowocześnie 

urządzonym, przystosowanym dla chorych budyn-
ku, zaprojektowanym i wyposażonym z największą 
starannością.
MZ: Wraz z synem Pani Doktor, zespołem pra-
cowników i lekarzy wyznających te same wartości, 
staramy się prowadzić dalej dzieło Jej życia, zgodnie 
z zasadami, których nas nauczyła, z wymagania-
mi, które stawiała. I realizując Jej plany (a miała 
ich mnóstwo), rozszerzamy zakres badań. Na razie 
o psychiatrię, w przyszłości być może o inne dzie-
dziny medycyny.

Pani Doktor spogląda na nas z portretu wiszącego 
obok Jej gabinetu w holu Ośrodka. Pacjenci mówią, że 
choć bardzo Jej brakuje, gdy przychodzą do NZOZu – 
czują Jej obecność. 

Pracownicy zawiesili na automacie do kawy upo-
minki, które przywiozła im ze swoich ostatnich waka-
cji – gipsowe aniołki z ich imionami. Wspominają, że 
z każdej podróży każdemu przywoziła jakiś drobiazg. 
W tę ostateczną wybrała się 16 maja. Trzy lata temu. z
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