
O doktorze n. med. Dariuszu Skawińskim 

W niedzielę  26 stycznia  2014 r. zginął w 

wypadku samochodowym we wsi Obice, w 

drodze na zajęcia ze studentami WSUZ dr n. med. 

Dariusz Skawiński, niezwykle popularny wśród 

małych pacjentów lekarz pediatra, doskonale 

zapowiadający się naukowiec. Urodził się 19 

sierpnia 1969 r. w Kielcach, w rodzinie o tradycjach 

patriotycznych, szacunku do nauki i wiedzy. Jego 

zmarły kilka dni temu ojciec Zbigniew był 

cenionym  lekarzem, specjalistą położnictwa i 

ginekologii, zaś matka Maria pielęgniarką. Po 

ukończeniu Szkoły Podstawowej był uczniem II 

Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego, 

które z wyróżnieniem ukończył w roku 1988.  

Studia na Wydziale Lekarskim Akademii 

Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet 

Medyczny) ukończył z wynikiem bardzo dobrym 

1994 r. Po rocznym stażu w 1995 r.  został 

asystentem Oddziału Infekcyjno-neurologicznego 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 

Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach. 

Poza oddziałem pracował także w pediatrycznych poradniach przyszpitalnych, szybko 

zdobywając uznanie przełożonych i popularność wśród pacjentów. Równolegle z 

pracą zawodową  prowadził działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną, 

początkowo w macierzystej uczelni, a następnie (po roku 2007) w ówczesnej 

Akademii Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). 

Współpraca z Akademią Medyczną w Lublinie została uwieńczona obroną pracy 

doktorskiej w listopadzie 2000 r. pt. „Epidemiologia chorób zakaźnych na terenie 

województwa kieleckiego w latach 1986-95” o dużej wartości praktycznej. Po 

doktoracie i rok wcześniej zdanym egzaminie specjalizacyjnym z pediatrii, dr Dariusz 

Skawiński poświęcił się pracy naukowej. Był nauczycielem akademickim, pełniąc od 

r. 2008 funkcję adiunkta na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach i w latach 2007-2009 rektora Wyższej Szkoły 

Umiejętności Zawodowych w Pińczowie. Był także promotorem wielu prac 

magisterskich i licencjackich. Równocześnie wykładał zagadnienia medyczne w 

Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. E. Lipińskiego, Świętokrzyskiej Szkole 

Wyższej oraz na kursach organizowanych przez Świętokrzyską Izbę Lekarską. Brał 

wielokrotnie udział w zjazdach i konferencjach naukowych, na których referował 

wyniki swoich badań. W tym okresie przygotował i opublikował jako autor i 

współautor w fachowym piśmiennictwie medycznym kilkanaście doniesień i prac 

naukowych w dziedzinie epidemiologii, pediatrii, zdrowia publicznego i chorób 

zakaźnych. Po 19 latach pracy, we wrześniu 2013 roku zrezygnował z etatu 

szpitalnego, pełniąc nadal dyżury lekarskie. Jako pediatra świadczył usługi medyczne 

w Kielcach i Bodzentynie.Tragiczna śmierć przerwała niezwykle brutalnie życie 

młodego naukowca i oddanego dzieciom lekarza. Pogrążyła w smutku nie tylko 
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bliskich (rodziców, ukochaną Agnieszkę i ich dwoje dzieci: 6-letnią Anię i 11-letniego 

Piotrusia), ale także liczne grono kolegów, przyjaciół i studentów, społeczność 

akademicką Kielc oraz wielu małych pacjentów. Dowodem tego był udział w 

pogrzebie ok. tysiąca osób, a także obecność  siedmiu kapłanów (kolegów i przyjaciół) 

koncelebrujących w katedrze kieleckiej nabożeństwo żałobne.  Zaś świadectwem 

pamięci o doktorze Darku są nadal palące się znicze na pokrytej świeżymi kwiatami 

Jego mogile. Wszystkim, zwłaszcza bliskim, którzy znali pogodnego i uśmiechniętego 

Doktora jest bardzo trudno i jakiekolwiek słowa nie przyniosą ulgi, nie dadzą spokoju 

ducha. Pozostaje jedynie przywołać  znaną prawdę, że czas koi każde cierpienie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


