
Stanisława Leszczyńska 

 W ciągu 78 lat życia 38 przepracowała jako położna. Nawet na emeryturze nadal 
odbierała porody. Znana była z tego, że nigdy nie odmawiała pomocy, nawet gdy 
wzywano ją do rodzącej w nocy. Modliła się zawsze słowami: „Matko Boża, załóż 
załóż tylko jeden pantofelek i przybądź szybko z pomocą”. Od 1943 r. aż do 
wyzwolenia w 1945 r. odbierała porody w nazistowskim obozie koncentracyjnym w 
Auschwitz, największym spośród wszystkich hitlerowskich obozów zagłady. 
Stanisława Leszczyńska przyjęła w nim na świat ponad 3000 dzieci, z których 
jedynie 30 doczekało końca drugiej wojny światowej. W strasznych warunkach, w 
których przyszło jej wykonywać swój zawód, pamiętała zawsze o modlitwie i 
ochrzczeniu nowo narodzonego dziecka. 

 Stanisława Leszczyńska z domu Zambrzycka urodziła się 8 maja 1896 r. w 
Łodzi. Wtedy większość mieszkańców stanowiło klasę robotniczą. Ojciec Jan 
Zambrzycki przebywał na froncie, a potem w niemieckiej niewoli. Dzieciństwo 
spędziła bez ojca. Matka Henryka przeszła na katolicyzm w wieku 16 lat, była osobą 
bardzo religijną, o surowych obyczajach, ale jednocześnie niezwykle dobroduszną. 
Ciężko pracowała na utrzymanie rodziny. To wiara pozwoliła jej przetrwać ciężkie 
chwile, przede wszystkim stratę pięciorga z ośmiorga dzieci. Oboje rodzice należeli 
do Zakonu Franciszkańskiego Świeckich. Wstąpiła do niego później i Stasia. Rodzina 
przez 2 lata była na emigracji w Brazylii, gdzie dzieci nauczyły się języka 
niemieckiego, co przydało się Stanisławie podczas okupacji. Po powrocie do 
ojczyzny, gdy wybuchła I wojna światowa Stanisława pracowała w Komitecie 
Niesienia Pomocy Biednym. W 1916 r. wyszła za mąż za Bronisława 
Leszczyńskiego, drukarza. Ślub odbył się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Łodzi, w którym Stanisława była chrzczona, przyjęła Pierwszą 
Komunię Świętą i przystąpiła do bierzmowania. Leszczyńscy mieli czworo dzieci. 
Syn Henryk wspominał: „Gdy byliśmy dziećmi, mama ofiarowała nas Dzieciątku 
Jezus; każdy z nas otrzymało wtedy małą koronkę. Później oddała nas wszystkich pod 
opiekę Matce Bożej Niepokalanej, a oprócz tego każdemu z nas wybrała jakiegoś 
świętego opiekuna”.  
 Leszczyńscy byli religijni i muzykalni. Stanisława bardzo lubiła śpiewać, mąż 
Bronisław grał na cytrze. Ich dzieci także uczyły się grać na instrumentach.    
 Stanisława w roku 1920 rozpoczęła naukę w warszawskiej szkole położnych. 
Szkołę ukończyła z wyróżnieniem. Gdy wybuchła II wojna światowa dwaj synowie 
Stanisław i Bronisław udali się na wschód. Tam jako sanitariusze pomagali w szpitalu 
wojskowym. Mąż i młodszy syn Henryk z ochotnikami gasili pożary spowodowane 
bombardowaniami. Niedaleko Leszczyńskich mieszkało wiele Żydów, którzy byli ich 
sąsiadami, ale i przyjaciółmi. Ich los leżał im na sercu. Stanisława pomagała min. 
małej żydowskiej dziewczynce, która przychodziła do nich z Getta. Dawała jej 
żywność, odzież i lekarstwa. Mąż Bronisław pracował w drukarni i wyrabiał 
dokumenty tożsamości zarówno dla Polaków jak i dla Niemców. Często zostawał w 
drukarni w nocy, aby wyrobić dokumenty dla Żydów z łódzkiego albo 
warszawskiego Getta. kiedy Niemcy odkryli, że wyrabia nielegalne dokumenty 



niespodziewanie wpadli do mieszkania Leszczyńskich. Niemcy nie zdołali 
aresztować tych, na których im zależało, zaangażowanych w konspiracji Bronisława i 
najstarszego syna, ale aresztowali resztę rodziny, synów Stanisława i Henryka oraz 
córkę Sylwię. Po dwóch miesiącach aresztu przewieziono ich do obozów 
koncentracyjnych. Stanisława i Sylwia trafiły do obozu w Auschwitz. Stanisława 
przy rewizji zdążyła umiejętnie ukryć zaświadczenie o zawodzie położnej. Kiedy 
później jedna z obozowych położnych (zabójczyni rodzących się tam dzieci) 
zachorowała, Stanisława Leszczyńska okazała niemieckiemu lekarzowi ocalały 
dokument zawodowy. Samo przyjmowanie porodów w Auschwitz można śmiało 
nazwać heroizmem, biorąc pod uwagę warunki, w jakich znalazły się rodzącej 
kobiety. Stanisława opisała je później w Raporcie położnej z Oświęcimia: 
„Na bloku panowały ogólnie: infekcja, smród i wszelkiego rodzaju robactwo. Roiło 
się od szczurów, które odgrywały nosy, uszy, palce czy pięty opadłym z sił i nie 
mogącymi się poruszać, ciężko chorym kobietom. Ogólna liczba chorych na bloku 
wynosiła od 1000 do 1200 osób. Z tej liczby umierało codziennie kilkanaście”. 
 Wkrótce Stanisława została wezwana do lekarza, Josefa Mengele, który rozkazał 
jej zabijać nowo narodzone dzieci. Stanisława jednak bez strachu ze stanowczością, 
odpowiedziałam Mengele w jego ojczystym języku: „Nie! Nie wolno zabijać dzieci!”. 
Powiedziała później do jednej ze współwięźniarek, że dla niewinnych noworodków 
nigdy nie będzie Herodem. Wśród więźniów przywiezionych do Oświęcimia było 
wiele ciężarnych kobiet różnych narodowości, między innymi Polki, Żydówki, 
Cyganki, Rosjanki. Leszczyńska pomagała każdej rodzącej bez względu na wyznanie 
czy kraj pochodzenia. Przed każdym porodem się modliła, a po nim brała dziecko i 
chrzciła je, nadając mu imię i czyniąc znak krzyża. Ochrzczenie dziecka traktowała 
jako swoją powinność. Robiła to zaraz po przyjęciu dziecka na świat i zbadaniu 
rodzącej matki. Kiedy wyzdrowiała niemiecka położna Stanisławie trudniej było 
ratować nowo narodzone dzieci. Do maja 1943 r. noworodki topione były w beczce. 
Od maja niektóre nowo narodzone dzieci – niebieskookie i jasnowłose wysyłano do 
Nakła w celu wynarodowienia. Stanisława wpadła później na pomysł tatułowania 
noworodków, aby w przyszłości można było je łatwiej odnaleźć. Pewnego razu lekarz 
Mengele nakazał jej złożyć raport na temat śmiertelności kobiet rodzących i nowo 
narodzonych dzieci. Gdy usłyszał, że żadna z matek ani ich dzieci nie zmarła, 
powiedział, że nawet najlepiej prowadzone niemieckie kliniki uniwersyteckie nie 
mogą się poszczycić takim wynikiem. Stanisława Leszczyńska odbierając porody w 
Auschwitz, była zdana na własne siły. W razie powikłań nie mogła liczyć na pomoc 
niemieckiego lekarza.  
 Leszczyńska, by zdobyć różaniec, oddała swoją rację żywnościową. Jej 
przykłady dobroci i pobożności oddziaływał na przebywające w obozie Żydówki. 
Niektóre z czasem przeszły na katolicyzm. 18 stycznia 1945 r. Niemcy wydali rozkaz 
ewakuacji obozu. Ludzi skierowano do transportu. Stanisława zdecydowała się 
pozostać w obozie razem z matkami i dziećmi, które uratowała. 25 stycznia Niemcy 
zaczęli podpalać baraki, w tym też blog położniczy, w którym Stanisława akurat 
odbierała poród. Nie przerwała jednak czynności, odsuwając tylko rodzącą od 
płonących desek. Po porodzie ewakuowały się do innego baraku. 2 lutego 1945  r. 
Leszczyńskie - matka i córka wyszły z obozu.  



 Po powrocie Stanisława zaczęła odnowa scalać życie rodzinne. Modliła się o 
powrót synów i męża do domu. Chłopcy wkrótce wrócili. Długo natomiast nie było 
wieści o mężu. Pewnego dnia nadeszła wiadomość – Bronisław Leszczyński zginął w 
Powstaniu Warszawskim. W chwili śmierci miał przy sobie zdjęcie żony. Był 
oddanym mężem i ojcem.  
 Stanisława ponownie zaczęła pracę jako położna. Kochała dzieci, swoje i te, 
którymi opiekowała się jako położna. Ceniła przede wszystkim wartość życia 
poczętego.  

 Dzieci napisały o niej tak piękne i wzruszające słowa.  
 Syn Stanisław: „ Pisać o niej, to jakby malować kwiat. Nie będzie w tym obrazie 
całej prawdy o kwiecie, raczej więcej prawdy o malarzu. Niewiele pozostawiła słów o 
sobie samej, nie głosiła swych poglądów na świat lub wskazań moralnych. 
Oddziaływała na otoczenie jak kwiat: swoją obecnością, etyczną postawą, sposobem 
życia. Była zresztą podobna do wielu innych matek, oddanych swojej rodzinie. Nie 
robiła wrażenia świętej z żywotów.” 
 Syn Henryk: „Do zalet charakteru naszej mamy, do jej troskliwości i poświęceń 
przywykliśmy, bo były one dla nas czymś codziennym i zapewne nie docenialiśmy ich 
należycie, tak jak na to zasługiwały. Pewna moja nauczycielka, po spotkaniu się z 
mamą, starała się mnie przekonać, że mam matkę uroczą, subtelną, delikatną, mądrą, 
niespotykanie dobrą i powtarzała te słowa jakbym nie był pewny czy jej spostrzeżenia 
dotarły do mojej świadomości. Słuchałem z zażenowaniem i jakby z poczuciem winy 
za to, że nie doceniałem w pełni tego, co inni z łatwością spostrzegają, a za co ja 
przede wszystkim powinienem odczuwać wdzięczność.” 
 Córka Sylwia: „Matka bardzo kochała dzieci. Ta miłość, a przede wszystkim 
zrządzenie Opatrzności ukierunkowały jej działalność zawodową. Swoją pracę 
zawodową bardzo kochała i zachwycała się każdym nowonarodzonym dzieckiem. 
Opowiadała nam o dzidziusiach z uśmiechem. Ale bardzo kochała także nas.” 
 Syn Bronisław: „Była blondynką o nieco jaśniejszych od niezapominajek oczu, o 
ujmującym, idącym z serca uśmiechu, pełnym wiosny i macierzyństwa. Małego 
wzrostu. Bardzo kobieca, wrażliwa, uwielbiająca śpiew i kwiaty, szaloną miłością 
kochająca dzieci, cicha i cierpliwa, rozmiłowana w swoim zawodzie i ponad ludzką 
wytrzymałość pracowita; bolejącą nad nędzą ludzką i dolą sierot, entuzjastycznie 
podnosząca zalety bliźnich - szczególnie cieszyła się ich dobrocią. Nade wszystko 
kochająca Boga. Nigdy nie obraziła Opatrzności skargą na swój los, choć 
zastanawiała się dlaczego Opatrzność od niej i od nas żąda tak wielkich wyrzeczeń, 
starała się zrozumieć, a gdy nawet pojąć nie mogła, nigdy tego nie krytykowała, lecz 
podejmowała swój ciężki krzyż z wiarą, że w tym jest jakiś cel, i z modlitwą na ustach 
szła wyznaczoną drogą przez życie i …Oświęcim.” 

 W przypadku Stanisławy Leszczyńskiej silnie podkreśla się jej religijność, 
oddanie modlitwie, wartościom chrześcijańskim. W jej domu rodzinnym zjawiskiem 
naturalnym było Całowanie chleba. 2 marca 1957 r. podczas uroczystości z okazji 35-
lecia pracy zawodowej Stanisławy Leszczyńskiej padło pytanie o pracę położnej w 
Auschwitz. Wówczas powstał Raport położnej z Oświęcimia, który następnie został 



po raz kolejny wydrukowany w przeglądzie lekarskim 1965 r. W 1958 r. 
zrezygnowała z pracy zawodowej z powodu choroby. Zmarła 11 marca 1974 r. trzy 
dni po swoich 78 urodzinach. Pochowano ją ubraną w habit ze względu na 
przynależność do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Syn Bronisław w dniu 
pogrzebu: „Gdy nakładano wieko trumny, wszyscy odruchowo przyklękliśmy, jak 
przed największą naszą świętością na ziemi. Może bym o tym nie pamiętał, tonąc 
wtedy w głębokim żalu, ale wspominała mi później jedna z sióstr zakonnych, 
obserwując uroczystość pogrzebową, że była głęboko przyjęta, bo nigdy tego nie 
widziała, aby przed zamknięciem trumny cała rodzina przykłękła”. W pogrzebie 
uczestniczyły tysiące osób z kwiatami. Prowadzący ceremonię bp Jan Kulik zapytał 
czy wśród obecnych są osoby, które Stanisława Leszczyńska uratowała w 
Oświęcimiu. Odezwało się wiele głosów. Biskup już wtedy wyraził przekonanie o 
świętości Stanisławy Leszczyńskiej. W 1992 roku archidiecezja łódzka wszczęła 
proces beatyfikacyjny Stanisławy Leszczyńskiej. Do tej pory trwają przesłuchania 
świadków. Przysługuje jej tytuł Sługi Bożej. Raport położnej z Oświęcimia jest 
jedynym na skalę światową dokumentem opisującym zbrodniczą hitlerowską 
machinę do zabijania ludzi, w tym zabijania niewinnych bezbronnych dzieci. 
Stanisława swój raport kończy apelem do przyszłych pokoleń Polaków: „ Jeżeli w 
mej ojczyźnie – mimo smutnego z czasów wojny doświadczenia – miałyby dojrzeć 
tendencje skierowane przeciw życiu, to wierzę w głos wszystkich położnych, 
wszystkich uczciwych matek i ojców, wszystkich uczciwych obywateli, w obronie życia 
i praw  dziecka.” 

8 maja – dzień urodzin Stanisławy Leszczyńskiej – jest w Polsce obchodzony jako 
Krajowy Dzień Położnej. 

Ciekawostka: Stanisława Leszczyńska jest krewną Anny Lewandowskiej, żony 
jednego z najlepszych piłkarzy - Roberta Lewandowskiego. O tym fakcie 
poinformowała sama Lewandowska, przyznając, że modliła się o udany poród swojej 
córki Klary przez wstawiennictwo Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, ciotecznej 
babci jej matki. Matka Anny Lewandowskiej, Maria Stachurska w 2020 r. 
wyreżyserowała film i wydała książkę na temat swojej cioci położnej.


