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Dr  n  med.  Barbara  Filiks  –  Litwin  pochodzi  ze  znanej  lubelskiej  rodziny 

inteligenckiej, rodziny z pięknymi patriotycznymi tradycjami. Ojciec Pani Doktor, żołnierz 

Armii Krajowej, musiał w okresie powojennym opuścić Lublin i tak rodzina znalazła się na 

Śląsku, gdzie  20 października 1948 roku w miejscowości Świebodzice przyszła na świat 

Pani Doktor Basia. Wkrótce rodzina przeniosła się do Będzina w woj. katowickim i  tam 

Pani  Doktor  uczęszczała  do  szkoły  podstawowej,  a  następnie   ukończyła  dwie  klasy 

Liceum Ogólnokształcącego  im.  Mikołaja  Kopernika.   Po  kolejnej  przeprowadzce,  tym 

razem szczęśliwie z powrotem do Lublina, kontynuowała  naukę w tutejszym III Liceum 

Ogólnokształcącym  im.  Unii  Lubelskiej,  gdzie  w  roku  1966  otrzymała  Świadectwo 

Dojrzałości. 

W tym samym roku rozpoczęła  studia na wydziale lekarskim lubelskiej Akademii 

Medycznej, które ukończyła w 1972 roku, uzyskując dyplom lekarza medycyny. W czasie 

studiów otrzymywała   stypendium naukowe w dowód uznania dla jej aktywnej pracy w 

Kole Naukowym przy Katedrze Mikrobiologii. 

W 1973 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Pediatrii AM na stanowisku asystenta 

stażysty  i  awansowała  w  kolejnych  latach  przez  stanowisko  młodszego  i  starszego 

asystenta  do  stanowiska  starszego  wykładowcy,  na  którym  pozostała  także  po 

reorganizacji i powstaniu Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej.

Doktor Barbara Filiks – Litwin uzyskała specjalizację z pediatrii oraz hematologii i 

onkologii dziecięcej. 

Doktor Barbara Filiks – Litwin chętnie dzieliła się swoją wiedzą i potrafiła rozwinąć 

zainteresowania  naukowe  u  swoich  młodszych  kolegów  prowadząc  Studenckie  Koło 

Naukowe  przy Klinice Hematologii  i Onkologii Dziecięcej. Jej główną pasją  była praca 

kliniczna  przy  łóżku  chorego  ale  znajdowała  również  czas,  by  prowadzić  badania 

naukowe,  których  zwieńczeniem  była  praca  doktorska  „Zagadnienie  echinocytozy  w 

świetle badań własnych” oraz autorstwo i współautorstwo ponad 90 prac naukowych. O 

Jej zaangażowaniu w pracę dydaktyczną i naukową świadczą liczne nagrody rektorskie, a 

także medal  z okazji 50–lecia Akademii Medycznej w Lublinie.



           Mężem Pani Doktor był Mirosław Litwin – chirurg,  którego tak wielu z nas ciepło 

wspomina. Jedyny  syn   Michał  nie  poszedł  w ślady  rodziców i  nie  został  lekarzem. 

Ukończył  ochronę środowiska na Uniwersytecie Marii  Curie – Skłodowskiej  i  pracuje w 

Lublinie.

Doktor Barbara Filiks – Litwin jest wspaniałym, troskliwym i wrażliwym lekarzem. Poświęciła 

się  pracy  na  oddziale  Hematologii  i  Onkologii  Dziecięcej  w specjalności  wymagającej  od lekarza 

szczególnego zaangażowania i szczególnych predyspozycji psychicznych. Serdeczna i ciepła dawała 

zawsze swoim małym pacjentom poczucie bezpieczeństwa i napawała je otuchą. Nigdy nie szczędziła 

czasu na serdeczne rozmowy z nimi, a także z ich rodzicami. Potrafiła równocześnie wnosić wiele 

pogody swoim życzliwym uśmiechem, umiejętnie wplecionym żartem czy dowcipem. 

Pokłady Jej  dobroci  i  życzliwości  są niespożyte.  Starcza ich nie tylko dla chorych ale doznają ich 

również wszyscy Jej bliscy, rodzina koledzy i przyjaciele. Kiedyś mówiło się, że lekarzem zostaje się z  

powołania i takim właśnie lekarzem jest na pewno Pani Doktor  Barbara Filiks – Litwin. Jest lekarzem 

z którego nasze  środowisko może być dumne i może stawiać za wzór naszym młodszym kolegom. 


