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Ż A L 
 
 W wieku 85 lat zmarła dr n. med. Grażyna Przybylska-Wendt, działaczka opozycji w 
latach PRL, jedyna kobieta w prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w 1980 r., 
założycielka powołanego w 1987 r. Stowarzyszenia Hospicyjno-Paliatywnego "Hospicjum 
Płockie". 
 

 
 
„Kochała bliskich, przyjaciół, znajomych, ludzi wokół siebie, Boga i Ojczyznę. Niech 
odpoczywa w zasłużonym spokoju” – napisała w nekrologu rodzina zmarłej.  
 
Przyjaciele z Hospicjum Płockiego napisali w zamieszczonym na stronie Hospicjum 
Płockiego pożegnaniu:  
„Z wielkim żalem żegnamy panią dr Grażynę Przybylską - Wendt, założycielkę 
Stowarzyszenia Hospicyjno - Paliatywnego "Hospicjum Płockiego" pod wez.św. Urszuli 
Ledóchowskiej, która do 1995 r. prowadziła je społecznie przy współudziale wolontariuszy. 
Odeszła Kobieta, która chciała zrobić w życiu bardzo wiele i wiele udało się jej zrobić; 
niezwykle ciepła, wrażliwa, charyzmatyczna, bardzo zaangażowana w rozwój ruchu 
hospicyjnego, wspierająca innowacyjne działania, zawsze służąca swoją wszechstronną 
wiedzą, radą i pomocą. 
Pani Grażyno, dziękujemy za wszystko...” 
         
Pogrzeb dr Grażyny Przybylskiej-Wendt odbędzie się 11 stycznia na Cmentarzu 
Komunalnym w Płocku.  
 
W 1987 założyła Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne Hospicjum Płockie im. św. Urszuli 
Ledóchowskiej, które prowadziła społecznie, przy współudziale wolontariuszy do 1995 roku.   
Hospicjum Płockie zawiązało się w styczniu 1987 roku, jako ósme w Polsce. Jego celem była 
pomoc ludziom cierpiącym, pomoc obejmująca wszystkie rodzaje cierpień doznawanych 
przez ludzi, będących w ostatnim okresie życia. Członkowie Stowarzyszenia zajmowali się 
zwalczaniem bólu i innych objawów oraz opanowaniem problemów psychicznych, socjalnych 



i duchowych chorego. Od samego początku opieka sprawowana była przez zespół ludzi, w 
skład którego wchodzili: lekarz, pielęgniarka, kapelan - wszyscy oni byli wolontariuszami. 
Przy sprawowaniu opieki ściśle współpracowali z rodzinami i opiekunami swoich 
podopiecznych. 
 
W środowisku hospicyjnym znany jest Jej wiersz:  
 
Ludzie Hospicjum 
 
Ludzie Hospicjum przychodzą zewsząd i z nikąd ….. 
z cudzego zapomnienia, z niepamięci własnych przeżyć, 
z pogmatwanego świata. 
 
Krętymi ścieżkami czyjegoś cierpienia 
niosą płomyk nadziei, iskierkę radości, 
blask czuwania ….. 
 
Ludzie Hospicjum miewają chwile zwątpienia 
bezmiar ludzkiego bólu przytłacza, 
smutek pożegnań rani 
skłania do ucieczki nicość ….. 
 
A potem nastają powroty 
tunelem strachu przed nieznanym,   
do ciasnej przestrzeni zaufania,  
do rozpływającej się w nieskończoności łzy, 
do stygnącego ciepła ludzkiej egzystencji. 
 
Ludzie hospicjum nie czują chłodu obcości 
w pochyleniu nad odchodzącym bratem 
czują oddech wiary we Wszechmogącego 
w torbie życiowych przyzwyczajeń  
niosą cierpliwość i wyrozumienie   
niosą miłość, niosą po prostu 
siebie …..  
 

************************ 
 
Grażyna Przybylska-Wendt, ur. 13 I 1935 w Chojnicach, szkołę zaczęła w Krakowie, maturę 
zrobiła w Białymstoku, studia medyczne ukończyła w Łodzi. Przez 16 lat była starszym 
asystentem i wykładowcą na łódzkiej WAM. Odeszła 7 stycznia, po długotrwałej chorobie.  
Z mężem, późniejszym ordynatorem laryngologii szpitala wojewódzkiego Janem Wendtem 
sprowadziła się do Płocka w 1973 r.  
Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, dr nauk medycznych, anestezjolog, specjalista 
medycyny sądowej. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wojskowej Akademii Medycznej w 
Łodzi. 1973-1990 z-ca ordynatora oddziału anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Płocku, kierownik Miejskiej i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, 
medyk sądowy. Przez 11 lat była jedynym medykiem sądowym w Płocku i województwie. W 
końcu lat 80. zorganizowała wojewódzką poradnię przeciwbólową. Po katastrofie smoleńskiej 



służyła swoją wiedzą i doświadczeniem wspierając badania związane z obrażeniami ofiar, 
a także sporządzając własne ekspertyzy 
Od IX 1980 w „S”, organizatorka „S” w środowisku służby zdrowia; wiceprzewodnicząca KZ 
w WSZ; w I 1981 delegat na I WZD Organizacji Regionu Płockiego, delegat na I KZD, 
członek Prezydium KK; członek zespołu redakcyjnego niezależnego „Biuletynu 
Informacyjnego”. 13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, nast. 
Bydgoszczy-Fordonie, Gołdapi, Darłówku, w III 1982 zwolniona. Działaczka podziemnych 
struktur „S”, 1986-1989 przewodnicząca podziemnego Zarządu Organizacji Regionu 
Płockiego „S”. Od 1987 zaangażowana w działalność Grupy Roboczej KK domagającej się 
zwołania KK w składzie z 1981. W latach 1990-1994 wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Płock. Autorka licznych prac naukowych, publicystycznych, wspomnieniowych, poetyckich, 
m.in. sztuki teatralnej Trzynasty dwunasty (premiera w 2006).  
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Londyn, 1990), Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).  
Do 4 VII 1988 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Płocku w ramach SOR krypt. 
Długa.  
Od 1990 r. przebywała na emeryturze. W latach 2000-2007 zaangażowana była w działalność 
Caritas Diecezji Płockiej – Hospicjum Domowe i Hospicjum Stacjonarne. 
W 2017 roku został zrealizowany film o niezwykłym życiu Grażyny Przybylskiej-Wendt.   
W Europejskim Centrum Solidarności 30 listopada 2017 r. odbył się premierowy pokaz filmu 
dokumentalnego o życiu i działalności dr Grażyny Przybylskiej-Wendt - jedynej kobiety w 
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", lekarki, działaczki społecznej, radnej 
miasta Płocka, pisarki i poetki.  
 
Opracowano na podstawie: 
Źródła: strona Hospicjum Płockiego, Gość Niedzielny 2017 r.,  Źródło PAP, TVP Info 
 
Hospicja z wielkim żalem żegnały na Mszy Św. podczas Opłatka Hospicyjnego 11 stycznia w 
Warszawie  Panią dr Grażynę Przybylską Wendt. Jeszcze w hospicjach działają ludzie, którzy 
spotykali się z Nią na wspólnych zebraniach, z którymi wiodła nocne rozmowy. Jednym z 
takich spotkać było spotkanie w Popowie, kiedy przekazywała nam swoje doświadczenia z 
tworzenia ruchu hospicyjnego w Płocku i działalności w Solidarności. Doktor Grażyno 
pamiętamy i jesteś w naszych sercach ! 
Członkom Pracownikom i Wolontariuszom Stowarzyszenia Hospicyjno-Paliatywnego 
Hospicjum Płockiego im. św. Urszuli Ledóchowskiej składamy wyrazy współczucia, łącząc 
się w bólu po stracie założyciela Hospicjum.  
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