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(1920 - 2005)

Doktor Anna Iwanowska, znakomity ciechociƒski
lekarz reumatolog z lat szeÊçdziesiàtych ubieg∏ego stu-
lecia, by∏a jednoczeÊnie  wieloletnim pracownikiem
naukowym Instytutu Reumatologicznego -  PIR w War-
szawie z tytu∏em adiunkta. Piastowa∏a te˝ funkcj´ le-
karza i kierownika Sanatorium „Zach´ta” (ówczeÊnie
„Janek Krasicki”) w Ciechocinku w latach 1952 - 1957,
a póêniej pracowa∏a jako lekarz w Sanatorium „Gra˝y-
na” (dawniej „M∏oda Gwardia”)  i w Sanatorium Kole-
jowym, gdzie w latach szeÊçdziesiàtych by∏a „prawà
r´kà” M´˝a, doktora Wac∏awa Iwanowskiego, wielolet-
niego lekarza naczelnego uzdrowiska i dyrektora tego˝
sanatorium, które rozros∏o si´ wed∏ug Jego planów
autorskich w imponujàcy kompleks leczniczy, po∏o˝ony
pomi´dzy ulicami Widok, Kolejowà i   ówczesnà ulicà
Nowotki.

W ciàgu lat pracy w Instytucie Reumatologicznym
og∏osi∏a drukiem prace naukowe: „Sposoby leczenia
schorzeƒ goÊçcowych w Ciechocinku”, „Balneologia
Polska”, tom III, 1952 i „Wp∏yw pogody na bóle goÊç-
cowe”, ”Post´py Reumatologii”, tom I, 1954.

Od roku 1956 pracowa∏a jako lekarz ordynator w
Sanatorium „Gra˝yna”. W 1957 r. odznaczono doktor
Ann´ Iwanowskà z∏otym medalem „Za wzorowà prac´
w S∏u˝bie Zdrowia”. W 1969 wyjecha∏a z rodzinà na
sta∏e do Torunia. W roku 2002 otrzyma∏a najbardziej
dla Niej zaszczytne wyró˝nienie - Medal im. Prof. L. Lo-
rentowicza przyznany przez Towarzystwo Przyjació∏
Ciechocinka.

Doktor Anna Iwanowska na przestrzeni d∏ugich
lat 1950 - 1968 pracowa∏a bez przerwy dla Uzdrowiska
Ciechocinek, oddajàc mu ca∏y swój zapa∏, medycznà
wiedz´ i najlepsze lata swojego ˝ycia.
      Pozwólmy sobie na garÊç wspomnieƒ, których
przypomnienie na ∏amach „Zdroju Ciechociƒskiego”,

jej ulubionego pisma, przybli˝y m∏odszym czytelnikom
t´ niezwyk∏à Postaç.
      Doktor Anna Iwanowska urodzi∏a si´ w 1920 r. w
Tarnowie. Jej matkà by∏a kresowa ziemianka z dalekiego
Podola, a zarazem znakomita polonistka po Uniwersy-
tecie Jagielloƒskim, Helena Lichaƒska, zaÊ ojcem przed-
wojenny tenor Opery Poznaƒskiej i kierownik artys-
tyczny tej˝e opery, Stanis∏aw Roy. Dzieciƒstwo sp´dzi∏a
w Poznaniu, rosnàc w atmosferze operowej muzyki i
poezji. I jakby na przekór oczywistym predyspozycjom
rodzinnym wybra∏a zawód lekarza. Studia, przerwane
wybuchem II wojny Êwiatowej, dokoƒczy∏a ju˝ na po-
czàtku lat pi´çdziesiàtych ubieg∏ego stulecia. Na koƒ-
cowà praktyk´ medycznà skierowano Jà wraz z grupà
innych studentów do Ciechocinka i tu pozna∏a ówczes-
nego lekarza naczelnego kurortu, doktora Wac∏awa
Iwanowskiego. Wkrótce by∏ Êlub, zawarty z wielkiej
mi∏oÊci i dalsze wspólne ˝ycie wype∏nione w ca∏oÊci
Ciechocinkiem. Doktor Anna Iwanowska zachwyci∏a
si´ uzdrowiskiem od pierwszego dnia i pozosta∏a temu
zachwytowi  wierna a˝ do koƒca ˝ycia. Nawet po wy-
muszonej z powodów politycznych przez ówczesne
lokalne w∏adze przeprowadzce Rodziny w roku 1969
do pobliskiego Torunia, nadal na co dzieƒ ˝y∏a swoim
ukochanym Ciechocinkiem, pilnie s∏uchajàc o nim
wszelkich nowin, czytajàc latami ulubiony „Zdrój Cie-
chociƒski” i korespondujàc z Panià Wies∏awà Wolfowà,
 Jej przyjació∏kà z czasów dawnej „Zach´ty”, w której
przecie˝ obie kiedyÊ pracowa∏y. Publikowa∏a te˝ od
czasu do czasu w toruƒskich „NowoÊciach” artyku∏y
z historii kurortu. Ostatnià wielkà radoÊcià jej podesz-
∏ego wieku by∏ wspomniany Medal im. Prof. L. Loren-
towicza, po którego otrzymaniu opublikowa∏a w „Zdro-
ju Ciechociƒskim” list dzi´kczynny, b´dàcy zarazem
pe∏nym wzruszajàcej t´sknoty fragmentem Jej ciecho-
ciƒskich pami´tników, niestety, nigdy ju˝   nie ukoƒczo-
nych.
      W Osobie doktor Anny Iwanowskiej Ciechocinek
utraci∏ zacnego, wiernego Lekarza Seniora, oddanego
uzdrowisku ca∏ym sercem przez ca∏e swe ˝ycie.

      córka Ma∏gorzata Iwanowska - Ludwiƒska z Torunia
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