
Magdalena Daniel
Urodzona 29 października 1957 roku w Przemkowie, obecnie miejscowości w województwie 

lubuskim. W wyniku zbiegu życiowych okoliczności w latach 70-tych ubiegłego stulecia przeprowadziła 
się do Siedlec, gdzie 1976 roku zdała maturę w I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa. Okres 
studiów do 1982 roku spędziła w Gdańsku uzyskując dyplom  Akademii Medycznej. Po studiach wróciła 
do Siedlec. Zdecydowana i zdeterminowana od początku studiów wiedziała, że chce zostać chirurgiem, 
dlatego po zrealizowaniu stażu konsekwentnie dążyła do zamierzonego celu. Po dość wyboistej drodze 
uzyskała zgodę na specjalizację z chirurgii dziecięcej. W trakcie wymarzonej specjalizacji przez 3 lata 
pracowała w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Lublinie. 

Po powrocie do Siedlec, w 1990 roku dzięki skutecznej pracy i osobistemu zaangażowaniu powołała 
do życia Poradnię Chirurgii Dziecięcej a dwa lata później rozpoczęła tworzenie Oddziału Chirurgii 
i Traumatologii Dziecięcej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Starania Pani dr Magdaleny 
Daniel zakończyły się pomyślnym otwarciem oddziału 28 listopada 1998 roku. Laureatce Aleksandrii 
powierzono funkcję ordynatora. Przez 21 lat nieprzerwanie i z sukcesami prowadziła ten oddział. W tym 
czasie, pod jej kierunkiem wykształciło się 5 specjalistów, a wszystkie pielęgniarki pracujące u boku Pani 
dr Daniel uzyskały licencjat i stopień magistra. Siedlecki Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej 
był znany w kręgach chirurgii dziecięcej z racji osiągnięć w leczeniu oraz wielu publikacji i wystąpień 
na kongresach naukowych. Dzięki swojej pozycji w środowisku chirurgów dziecięcych, oddział którym 
kierowała Pani dr Magdalena Daniel był wielokrotnie organizatorem sympozjów, konferencji i spotkań 
o charakterze naukowym.

W czasie kontynuowania praktyki lekarskiej współpracowała z Zespołem Chirurgii Jednego Dnia 
„Medica” w Siedlcach, gdzie przeprowadzała operacje zarówno w znieczuleniu ogólnym, jak i miejscowym. 
Współpracowała także z SP ZOZ w Łosicach oraz Szpitalem „Luxmed” w Warszawie. Jest także jednym 
z niewielu w Polsce specjalistą podologicznej metody Arkady.

Jako doskonały specjalista dr Magdalena Daniel przynależy także do następujących organizacji: Polskie 
Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych, Polskie I Europejskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń, Polskie 
Towarzystwo Urologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polskie Towarzystwo Pediatryczne 
– wiceprzewodnicząca Koła Siedleckiego, Sekcja Ortopedii Dziecięcej PTOiTr – Od 5  Kadencji Członek 
Zarządu Głównego 

Nieustanny kontakt z ludźmi, zawód, który dawał dr Magdalenie Daniel możliwość obcowania 
z   ludzkimi nie tylko zdrowotnymi problemami, wzmagał jej zaangażowanie w działalność społeczną. 
W ten sposób odkryła w sobie zasadność działań o charakterze politycznym. W wyniku wyborów 
samorządowych w 2014 roku została radną Rady Miasta Siedlce, powtarzając ten sukces w kolejnych 
wyborach, w 2018 roku. 



Magdalena Daniel pracując na rzecz lokalnej społeczności przyczyniła się do utworzenia w Siedlcach 
struktur cieszącej się popularnością w tamtych latach partii politycznej „Nowoczesna”. Objęła wówczas 
funkcję wice przewodniczącej regionu. 

Dr Magdalena Daniel to także niezwykle ważna osoba w środowisku wspierającym i organizującym 
w  Siedlcach finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od początku istnienia tej inicjatywy brała 
czynny udział w działaniach propagujących zbiórkę funduszy na leczenie zarówno najmłodszych 
pacjentów jak i tych, którym wiek nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie. Jej wiedza i doświadczenie 
rekomendowało słuszność idei Orkiestry, a dobry przykład Pani Doktor otwierał ludzkie serca i portfele. 

Reprezentując swoje poglądy, a wśród nich najważniejszą zasadę konieczności obrony praw osób 
najsłabszych, Magdalena Daniel była organizatorem protestów w sprawach bliskich jej sercu, w tym 
przeciwko zawłaszczaniu sądów oraz przeciwko łamaniu praw kobiet. Dzięki tym inicjatywom osoby 
popierające te postulaty mogły wspólnie publicznie wyrazić swój sprzeciw. Również dzięki inicjatywie 
radnej Magdaleny Daniel mieszkańcy Siedlec uczcili godnie śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza 
wyrażając swój sprzeciw wobec przemocy Społeczność Siedlec nie była przyzwyczajona do takich zjawisk. 
Tym bardziej takie formy sprzeciwu był aktami odwagi mówienia o nieidealnej polskiej rzeczywistości. 
I  taka jest właśnie Magdalena Daniel.

O sobie mówi: „starałam się być mieszkańcem użytecznym dla miasta”. Te starania zostały docenione 
najbardziej w czasie gdy ogłosiła swoją decyzję o przeprowadzeniu się pod Tatry, do Murzasichla. Wprawiła 
tym w osłupienie setki osób, dla których jej obecność w siedleckiej radzie miasta czy lokalnym gabinecie 
chirurgicznym była zwyczajnie oczywista i przewidywalna. W czerwcu 2019 roku zamieszkała u podnóża 
Tatr, rezygnując z pełnionych funkcji w Siedlcach. W nowym, urokliwym miejscu zajęła się prowadzeniem 
pensjonatu i prywatnej praktyki lekarskiej. To kolejny etap w życiu Magdaleny Daniel i kolejny w trosce 
o dobro i zdrowie otaczających ją ludzi. 

Dla nas Pani Doktor Magdalena Daniel to wybitny specjalista II stopnia w zakresie chirurgii dziecięcej. 
Skala pomocy której udzieliła mieszkańcom Siedlec i regionu, ratując zdrowie i dając szanse na prawidłowy 
rozwój swoim pacjentom kilkadziesiąt razy przewyższa jej drobną posturę. 

Znana z upodobań do kapeluszy, squasha i sportowych samochodów była częścią pozytywnego 
wizerunku naszego miasta. Żal nam, że w górach mają teraz taki Skarb.

Prywatnie, Pani dr Magdaleną Daniel jest matką dwóch synów oraz babcią. To oni są jej światem,  
dla których każda, nawet najbardziej zaskakująca decyzja ma sens.


