
ZNAMY NAJLEPSZE POŁO˚NE W POLSCE W 2015 ROKU! 
II EDYCJA KONKURSU „POŁO˚NA NA MEDAL” 

ROZSTRZYGNI¢TA 

Zakoƒczyła si´ II edycja kampanii społecznej zorganizowanej przez  
Akademi´ Malucha Alantan pod patronatem Naczelnej Rady Piel´gniarek 
i Poło˝nych, Polskiego Towarzystwa Poło˝nych, Fundacji Rodziç po  
Ludzku, Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni i portalu edukacjapacjenta.pl. 
Zwyci´˝czynià ogólnopolskiego konkursu – który odbył si´ w ramach 
wy˝ej wymienionej kampanii – na najlepszà poło˝nà w Polsce została 
Martyna Màczka z Katowic.

- Poło˝nictwo na przestrzeni ostatnich lat zmieniło swoje oblicze, a wraz z nim zmieniło si´ społeczne 
widzenie porodu i opieki okołoporodowej. Odradzajàca si´ idea traktowania cià˝y i porodu jako 
fizjologicznego procesu spowodowała koniecznoÊç wprowadzenia zmian w systemie opieki nad  
kobietà, matkà i dzieckiem z uwzgl´dnieniem standardów opieki okołoporodowej – stwierdziła 
Leokadia J´drzejewska, Konsultant krajowy w dziedzinie piel´gniarstwa ginekologicznego  
i poło˝niczego.

Celem kampanii był wzrost ÊwiadomoÊci nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej 
wÊród poło˝nych i pacjentek oraz podniesienie standardów pracy poło˝nych w zgodzie  
z przyj´tymi wymaganiami Êrodowiska i oczekiwaniami pacjentów oraz uÊwiadomienie roli  
poło˝nej, jej kompetencji i odpowiedzialnoÊci w oparciu o przyj´te standardy pracy jakà  
na co dzieƒ wykonuje.

- Dla uzyskania dobrych relacji z kobietà niezb´dna jest otwartoÊç na współprac´ i współdziałanie,  
empatia, cierpliwoÊç i wyrozumiałoÊç, które powinny staç si´ wyznacznikami przyjaznego  
i profesjonalnego poło˝nictwa. Spokojna i wzbudzajàca zaufanie postawa poło˝nej z pewnoÊcià 
pomo˝e kobiecie złagodziç l´k i stres zwiàzany z cià˝à, porodem i połogiem i spowoduje,  
˝e narodziny dziecka stanà si´ najwa˝niejszym a zarazem najpi´kniejszym wydarzeniem rodzinnym 
– dodaje Pani Konsultant.

W konkursie, który został przeprowadzony w ramach kampanii wzi´ły udział 233 poło˝ne,  
na które oddano 9190 głosów. Najwi´cej poło˝nych wzi´ło udział w konkursie z wojewódz-
twa Êlàskiego (29 poło˝nych), małopolskiego (27 poło˝nych) i wielkopolskiego (24 poło˝ne).  
Natomiast najwi´cej głosów na poło˝ne oddano w województwie małopolskim (1620 głosów), 
Êlàskim (1403 głosy) i dolnoÊlàskim (1352 głosy).
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- Na wszystkie oddane głosy patrzymy przez pryzmat jednego wielkiego dzi´kuj´, zaadreso- 
wanego do wszystkich poło˝nych. Konkurs to szansa wyró˝nienia osób, które swój zawód traktujà  
jak misj´ i powołanie. To tym bardziej wa˝ne, ˝e poło˝ne swojà pracà pomagajà w prze˝yciu jednego  
z najbardziej fascynujàcych momentów w ˝yciu człowieka, narodzin – podkreÊla Iwona Baraƒska  
z Akademii Malucha Alantan, organizatora kampanii i konkursu.

Kryteria oceny poło˝nej zostały przygotowane w oparciu o rekomendacje Konsultanta  
krajowego w dziedzinie piel´gniarstwa ginekologicznego i poło˝niczego. Do udziału w konkursie 
zgłoszono zarówno poło˝ne, które prowadzà szkoły rodzenia, jak i te które przyjmujà porody  
czy pracujà na oddziałach noworodkowych.

- Wynik konkursu jest dla mnie ogromnà niespodziankà, wspaniałym zakoƒczeniem bardzo udanego 
dla mnie zawodowo roku. Jestem poruszona, ˝e tyle paƒ, którym miałam zaszczyt pomagaç przy  
porodzie, postanowiło w taki sposób mi podzi´kowaç. Chc´ podkreÊliç, ˝e dzi´ki swojej pracy, która 
jest dla mnie przyjemnoÊcià, czuj´ si´ ju˝ dostatecznie wyró˝niona. Rezultat konkursu utwierdził 
mnie w przekonaniu, ˝e warto zabiegaç o ka˝dà rodzàcà – o jej prawa, intymnoÊç i bezpieczeƒstwo 
– mówi Martyna Màczka, zwyci´˝czyni, która otrzymała a˝ 1067 głosów i która swojà pasj´  
do porodów realizuje w jednym z katowickich szpitali, zajmuje si´ indywidualnà opiekà 
okołoporodowà oraz prowadzi spotkania w 2 szkołach rodzenia (Katowice, Wodzisław Âlàski). 
Dodatkowo pracuje w poradni w Chorzowie oraz jest w trakcie studiów doktoranckich (obecnie 
III rok, SUM w Katowicach), podczas których zaj´ła si´ holistycznà opiekà nad kobietà ci´˝arnà, 
obserwujàc jak wpływa ona na wybrane parametry okołoporodowe.

Tu˝ za Martynà Màczkà, uplasowała si´ Magdalena Kowalczyk-Perdek – poło˝na z 13-letnim 
sta˝em zawodowym, która na co dzien pracuje w stolicy Dolnego Âlàska i na którà oddano  
1051 głosów. – Nie spodziewałam si´, ˝e uda mi si´ zakwalifikowaç do pierwszej dziesiàtki.  
Ju˝ sam fakt, dołàczenia do grona poło˝nych starajàcych si´ o „medal” był dla mnie wielkim wydarze-
niem i wielkà wygranà. Jest mi bardzo miło, ˝e tak wiele pacjentek odbiera mnie pozytywnie, czego 
dowodem sà tak liczne głosy. Chciałabym bardzo serdecznie podzi´kowaç wszystkim pacjentkom  
i ich rodzinom za wsparcie i za głosy – komentuje Magdalena Kowalczyk-Perdek.

Trzecie miejsce przypadło krakowskiej poło˝nej z 27-letnim sta˝em pracy – Lucynie Mirzyƒskiej, 
która otrzymała 960 głosów i udział w konkursie zadedykowała swoim pacjentkom: To podium  
to wasze serce do mnie, to wasza pami´ç, gdyby nie wy nie byłoby mnie tutaj. Taka poło˝na, jakie 
ma pacjentki – jesteÊcie Êwiadome i wymagajàce, bo takie macie prawo, aby otoczyç swoje Szcz´Êcie 
jak najlepszà opiekà. Mój zawód daje mi mo˝liwoÊç uczestnictwa w chwilach wielkiego szcz´Êcia, 
niesamowitych emocji, trudu uczenia si´ macierzyƒstwa. To zaszczyt móc byç waszà poło˝nà. Ciesz´ 
si´, ˝e mog´ przedstawiç prac´ poło˝nej rodzinnej według standardów opieki okołoporodowej, to dla 
mnie najwa˝niejszy cel konkursu – dodaje Lucyna Mirzyƒska.

ORGANIZATOR

PATRONI  MERYTORYCZNIORGANIZATOR PATRONI  MEDIALNI 

Kolor podstawowy
fff:  59C5C7

R:  89 
G: 197
B: 199

C:  60
M: 0
Y: 25
K: 0



NAJLEPSZE POŁO˚NE WG WOJEWÓDZTW:

DolnoÊlàskie
I miejsce – Magdalena Kowalczyk-Perdek, Wrocław 
II miejsce – Jolanta Maszka, Kàty Wrocławskie 
III miejsce – Barbara Majchrzak, Lubin

Kujawsko-pomorskie
I miejsce – Lucyna Szkoda, Koronowo 
II miejsce – Maria Rybicka, Inowrocław 
III miejsce – Maria Zieliƒska, Sicieƒko

Lubelskie
I miejsce – Agnieszka Gàsior-Guziak, Lublin
II miejsce – Anna Wysocka, Lublin 
III miejsce – Monika Nowak, Lublin

Lubuskie
I miejsce – Lidia Berdacz, Zielona Góra 
II miejsce – Małgorzata Muszałek, Zielona Góra 
III miejsce – Magdalena Ratajczak, Słubice

Łódzkie
I miejsce – Sylwia ˚enicka, Łódê 
II miejsce – Marta Màdra, Łódê 
III miejsce – Edyta Wojtal, Bełchatów

Małopolskie
I miejsce – Lucyna Mirzyƒska, Kraków 
II miejsce – Józefa Gurgul, Kraków 
III miejsce – Agnieszka Belak, Andrychów

Mazowieckie
I miejsce – Bogusława Wàsowska, Radzymin 
II miejsce – Izabela Wittbrodt, Warszawa 
III miejsce – Iwona Musiałkowska, Warszawa
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Opolskie
I miejsce – Barbara Kokot, Opole 
II miejsce – Jolanta Dziurzyƒska, Opole

Podkarpackie
I miejsce – El˝bieta Buczkowska, Radymno 
II miejsce – Danuta Dàbrowska, PrzemyÊl 
III miejsce – Beata Woêniak, Ustrzyki Dolne

Podlaskie
I miejsce – Maria Osiƒska, Białystok 
II miejsce – Pelagia Pietkiewicz, Suwałki 
III miejsce – Anna Reszuta, Białystok

Pomorskie
I miejsce – Anna Plaskota, Gdynia 
II miejsce – Mariola Górna, Gdynia 
III miejsce – Anna Jaguszewska, Gdynia

Âlàskie
I miejsce – Martyna Màczka, Katowice 
II miejsce – Gra˝yna Fiedler-Bywalec, Katowice 
III miejsce – Mariola Wilczok, Chorzów

Âwi´tokrzyskie
I miejsce – Beata Prokop, Kielce 
II miejsce – Agnieszka Piwowarczyk, Kielce
III miejsce – Katarzyna R´bosz,

Warmiƒsko-mazurskie
I miejsce – Beata Szandrowska, Elblàg 
II miejsce – Barbara Chojnowska, Iława 
III miejsce – Patrycja Darkiewicz, Gi˝ycko

PATRONI  MERYTORYCZNIORGANIZATOR PATRONI  MEDIALNI 

Kolor podstawowy
fff:  59C5C7

R:  89 
G: 197
B: 199

C:  60
M: 0
Y: 25
K: 0



ORGANIZATOR

Wielkopolskie
I miejsce – Arleta Kwiatkowska-Król, Gniezno 
II miejsce – Wioletta Sułkowska, Poznaƒ 
III miejsce – Marta Lambryczak, Poznaƒ

Zachodniopomorskie
I miejsce – Małgorzata Białkowska, Szczecin 
II miejsce – Magdalena Zawadzka, Szczecin 
III miejsce – El˝bieta Herbin, D´bno; Agnieszka Zakrzewska, Szczecin

Wszystkim poło˝nym gratulujemy i dzi´kujemy za udział w konkursie!

Wr´czenie nagród odb´dzie si´ 11 marca podczas uroczystej gali w Warszawie.

Wi´cej informacji na stronie: www.poloznanamedal.pl.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Poło˝na na medal
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