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Od Redaktora

 Niniejszy zeszyt „Acta Medicorum Polonorum” wieńczy pięć lat edycji czasopisma  
i jednocześnie otwiera nowy okres jego dziejów, już jako półrocznika. Podobnie jak 
wcześniejsze, zeszyt ten skupia się na klasycznych badaniach historyczno-medycz-
nych, w tym na biografistyce (bo w ludzkich losach odbijają się szersze problemy 
społeczne i polityczne), ale poprzez dział recenzji dostrzega również nowe tendencje 
badawcze, np. visual studies, czy poszukiwania nowych modeli wzajemnych oddzia-
ływań medycyny i społeczeństwa. 
 Łamy czasopisma jako półrocznika nadal pozostają otwarte dla autorów. Zapra-
szamy do współpracy i lektury.

Anita Magowska
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Łaźnia ludowa w Cieleśnicy i jej rola 
w upowszechnianiu praktyk higienicznych 

wśród mieszkańców podlaskiej wsi
The people bath house in Cieleśnica and its role in propagating 

hygiene practices among inhabitants of the Podlasie village

Paweł Tarkowski 1

Biała Podlaska

Streszczenie: W XIX wieku higiena budziła zainteresowanie lekarzy, higienistów, farmaceutów, in-
żynierów oraz wszystkich innych osób, którym bliskie były sprawy zapewnienia społeczeństwu jak 
najlepszych warunków życia. Wśród tych ostatnich znaleźli się właściciele folwarku Cieleśnica poło-
żonego na Południowym Podlasiu – rodzina Rosenwerth. Nie tylko dbali o rozwój gospodarczy mająt-
ku ziemskiego, który był jednym z najlepiej funkcjonujących w regionie, ale również starali się zapewnić 
jak najlepsze warunki życia służbie folwarcznej oraz mieszkańcom okolicznych wsi. Jedną z inicjatyw 
higienicznych jaką podjęli na początku XX w. była budowa łaźni w celu wyrobienia nawyków zdrowot-
nych wśród chłopów oraz zapewnienie odpowiednich warunków do dbania o higienę osobistą. Łaźnia 
w Cieleśnicy należał do nielicznych tego typu obiektów na wsi w Królestwie Polskim, a przez wielu 
higienistów uznawana była za modelową. 

Abstract: In the 20th century hygiene arouse doctors, hygienists, pharmacists, engineers and other 
people  interests, whom matters of society relating to improvement of living conditions were very close. 
Among the last group there were owners of Cieleśnica manor, which was situated in Południowe Pod-
lasie, known as Rosenwerth family. They did not only look after economic development of the estate, 
which was one of most prosperous in the region, but also attempted to provide manor servants and 
inhabitants of nearby villages the best living conditions. One of the hygiene initiatives that was taken by 
Rosenwerth family at the beginning of the 20th century was construction of the bath house in order to 
get peasants into health habits and provide appropriate conditions of caring for personal hygiene. The 
bath house in Cieleśnica was one of the few such buildings in villages of the Kingdom of Poland, and by 
many hygienists was considered as the model bath house.

Słowa kluczowe: historia higieny, łaźnia, wieś, historia Południowego Podlasia
Keyworsd: history of hygiene, baths, village, history of Poludniowe Podlasie

Wstęp

 Na przełomie XIX i XX w. problematyka higieny włościan była często porusza-
na na łamach prasy oraz poradników. W wielu publikacjach koncentrowano się na 

 1 Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, ul. Aka-
demicka 2, 21-500 Biała Podlaska, pawel.tarkowski@awf-bp.edu.pl 
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uświadomieniu mieszkańcom wsi roli utrzymania czystości ciała dla lepszego stanu 
zdrowia, a ogólną sytuację w tej kwestii podsumowywano zdaniem: „ Niesłychanie 
trudno przekonać ludzi, że czas wreszcie, abyśmy się myć i kąpać zaczęli” 2. Problem 
był na tyle poważny, że Polacy wśród narodów Europy pod względem higieny byli 
umiejscawiani na końcu listy. Jednym z podstawowych zabiegów higieny osobistej 
były kąpiele, które dzielono na naturalne: w rzekach, jeziorach i stawach; oraz sztucz-
ne: baseny, wanny, natryski i łaźnie. Niestety jeszcze w XIX i na początku XX w. chłopi 
rzadko dbali o higienę, opisy porannej toalety włościan dostarczali publicyści, którym 
problematyka ta była bliska, wśród nich lekarz, higienista Józef Tchórznicki: „Rano 
wstawszy nabiera się w usta tyle wody, ile się zmieści i puszcza się ją po trochu na 
dłonie, któremi przemywa oczy i twarz; czasami nabiera się po raz drugi i znowu 
rozbryzguje i na tem koniec. Twarz się umyła nieco, a uszy, szyja, głowa, grzbietowa 
powierzchnia rąk, które wczoraj mierzwę trzęsły, piersi, kolana, stopy, to wszystko 
oczekuje wielkiego święta, a czasem i prze całą zimę-lata, lub deszczu w drodze” 3. 
Kąpiel z reguły miała miejsce w niedzielę, kiedy trzeba było iść do kościoła, jednak 
i te zabiegi budziły szereg wątpliwości co do ich skuteczności: „ Jeden bierze półkwar-
tek i idzie przed próg, drugi nadstawia ręce, opłucze je sobie, jak ksiądz przy Mszy 
Świętej; potem jeszcze raz nabierze garść wody, obmyje nią twarz i utrze się brudną 
koszulą, którą dziś zrzucił i już gotów do nowej kamizelki, sukmany i czapki” 4. Częś-
ciej o czystość ciała dbali mieszkańcy wsi znajdujących się na rzeką lub zbiornikiem 
wodnym, zwłaszcza dotyczyło to dzieci, które w porze letniej nawet kilka razy dzien-
nie zażywały kąpieli. Wśród dorosłych o higienę bardziej dbały kobiety, one również 
miały więcej ku temu sposobności, gdyż częściej w pracach domowych miały do czy-
nienia z wodą. Dla większości mieszkańców wsi kąpiel nie była zabiegiem codziennej 
higieny osobistej, lecz traktowano ją jako środek leczniczy w chorobie. 
 Nie tylko brak dostatecznej wiedzy na temat utrzymania higieny był przyczyną jej 
niskiego poziomu, również znaczenie miał brak odpowiednich urządzeń. Postulowa-
no więc budowę na wsiach łaźni, z której mógłby za niewielką opłatą korzystać każdy 
mieszkaniec 5. W połowie XIX w. Leon Bokiewicz, lekarz i etnograf, który zajmował 
się propagowaniem zdrowego stylu życia wśród chłopów, w jednej ze swoich prac 
przedstawił opis przykładowej łaźni parowej dla włościan: „Łaźnia parowa, w kształ-
cie domu zbudowana, dwie głównie obszerne izby zawierać powinna. Pierwsza służy 
do rozbierania się i ochłodzenia, druga stanowi właściwą łaźnię parową. I w tej ostat-
niej jest piec obszerny, w środku którego ciągle się ogień pali, dla silnego rozgrzania 

 2 J. Tchórznicki, Kąpiele ludowe, Warszawa 1902, s. 1.
 3 J. Tchórznicki, Dla zdrowia ludu, Warszawa 1896, s. 4. [pisownia oryginalna]
 4 A. Smišková, Hygiena ludowa: trzeba dbać o zdrowie, aby się ustrzedz choroby, Warszawa 1896, s. 90-91.
 5 Łaźnie na ziemiach polskich to obiekt, który od ponad tysiąca lat towarzyszył życiu Słowian na 
co wskazują badania archeologiczne oraz wzmianki w najstarszych kronikach. Najczęściej były to łaźnie 
parowe w formie budowlami naziemnymi o konstrukcji izbicowej, parę do kąpieli wytwarzano poprzez 
polewanie rozgrzanych kamieni lub specjalnie skonstruowanego pieca. Do zabiegów higienicznych wy-
korzystywano miotełki brzozowe, za mydło często służył ług garbarski, którym się polewano, żytnie otrę-
by lub rośliny zawierające saponinę, która w kontakcie z wodą powodowała pienienie się np. mydlnicy 
lekarskiej, połoniczka gładkiego. Zob.: G. Jawor, Wiejskie łaźnie w średniowiecznej Polsce w świetle lubelskich 
i chełmskich zapisów sądowych z XV w., „ Res Historica” 2012, nr 33, s. 29-30.

Łaźnia ludowa w Cieleśnicy i jej rola w upowszechnianiu praktyk higienicznych... 
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przy piecu znajdującego się komina, aby tu wlewana woda szybko przemieniała się 
w parę” 6. W dalszej części autor sugerował, że właściciele ziemscy powinni się zainte-
resować budową łaźni w swoich majątkach, dla zdrowia jak i materialnych korzyści. 
Nieliczni jednak ziemianie uwzględnili sugestie Bokiewicza i podjęli próbę organizo-
wania łaźni dla chłopów. Według informacji zebranych w 1901 r. przez Kazimierza 
Chełchowskiego, łaźni wiejskich na terenie Królestwa Polskiego było pięć: w Józefo-
wie pod Bychawą, w Świerszczowie pod Łęczną, w Sterdyni, w Drobiniew gubernia 
płocka oraz Cieleśnicy pod Biała Podlaską 7.

Dobra cieleśnickie w XIX w.

 Jak zapisano w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań-
skich Cieleśnica w latach 1630-1810 należała do Radziwiłłów stanowiąc część dóbr bial-
skich. Na początku XIX w. została odkupiona od Dominika Radziwiłła przez Andrzeja 
Serwińskiego, zaniedbany majątek w ciągu kolejnych trzydziestu lat dzięki talentowi 
organizacyjnemu nowego właściciela został doprowadzony do świetności. Poddano 
go procesowi uprzemysłowienia, wybudowano gorzelnię, browar, olejarnię, młyn, ce-
gielnię, a na przyszłość snuto plany hodowli jedwabnika, dla której urządzono plan-
tację morw 8. Centralnym obiektem majątku był pałac, wzniesiony w stylu klasycy-
stycznym, do dnia dzisiejszego nie rozstrzygnięto kto go zaprojektował, autorstwo 
przypisuje się zarówno Andrzejowi Serwińskiemu jak i Antonio Corazziemu 9. W roku 
1842 Serwiński zmarł nagle przebywając w Warszawie, majątek odziedziczył po nim 
bratanek Stanisław, który w 1861 r. przekazał go córce Mariannie. Dzięki małżeństwu 
Serwińskiej z Henrykiem Rużyczką de Rosenwerth w 1879 r. dobra cieleśnickie prze-
szły w ręce rodziny Rosenwerthów 10. Nowi właściciele nie ustępowali poprzednim w 
dbałości o Cieleśnicę, podejmowali szereg inicjatyw, a prowadzony przez nich majątek 
ziemski był wzorcowym na Południowym Podlasiu. Henryk Rosenwerth a następnie 

 6 L. Bokiewicz, Hygiena popularna czyli nauka zachowania zdrowia: dla ludu wiejskiego, Warszawa 1861, s. 
77-78.
 7 Według informacji zebranych przez Kazimierza Chełchowskiego w roku 1901 w Królestwie Pol-
skim, na 114 miast, łaźnie publiczne posiadały zaledwie 23 miasta. Na Południowym Podlasiu: Biała 
Podlaska, Międzyrzec, Węgrów. W statystyce pominięte zostały mykwy żydowskie, które były w każdej 
osadzie. Ponadto na stacjach kolejowych Południowego Podlasia urządzono łaźnie w Łukowie, Między-
rzecu, oraz łazienkę rzeczną w Chotyłowie. Przeciętny Mieszkaniec Białej kąpał się raz na rok w wannie 
lub łaźni. Zob.: K. Chełchowski, Nasze kąpiele prowincjonalne publiczne kolejowe i fabryczne, Warszawa 1901, 
s. 9.
 8 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880, T. 1, s. 685. 
 9 Andrzej Serwiński był wszechstronnie utalentowanym człowiekiem, sam projektował budynki 
wznoszone w majątku Cieleśnica, zajmował się mechaniką m.in. zaprojektował i wykonał mechanizm 
wiatraka holenderskiego. Będąc hodowcą owiec przetłumaczył i wydał poradnik S. Petrycego dla hodow-
ców tych zwierząt: Nauka dla owczarzy tłumaczona z Petrycego dla użytku owczarni w Cieleśnicy. Zob.: 
A. Jodłowski, Zabytki województwa bialskopodlaskiego w drzeworycie II połowy XX w., Biała Podlaska 1990, s. 
22-24; A. Kołodziejczyk, Andrzej Serwiński (1772?-1842) i jego Cieleśnica, [w:] Z historii Polski i Podlasia: 
księga jubileuszowa profesora Henryka Mierzwińskiego w 50-lecie pracy pedagogicznej i naukowej, red. J. Cabaj, J. 
Gmitruk, Siedlce 2008, s. 123-129; J. Łoski, Cieleśnica, „Tygodnik Ilustrowany” 1878, s. 39. 
 10 A. Kołodziejczyk, dz. cyt., s. 129; J. Sroka, O barona w Cieleśnicy, „Słowo Podlasia” 1989, nr 9, s. 7.

Paweł Tarkowski
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jego syn Stanisław nie tylko starali się wyposażyć swoje dobra w nową infrastrukturę 
gospodarczą, ale też podejmowali działania mające na celu podniesienie jakości życia 
mieszkańców folwarku oraz okolicznych wsi, m.in. wybudowano nową szkołę w Cie-
leśnicy, a w trosce o zdrowie włościan zorganizowano łaźnię.

Łaźnia parowa w Cieleśnicy

 Budowy łaźni parowej przeznaczonej dla mieszkańców dóbr Cieleśnica oraz oko-
licznych wsi podjął się Henryk Rużyczka de Rosenwerth za namową córki Jadwigi, 
której bliska była troska o zdrowie i czystość chłopów. Dokładny opis obiektu znalazł 
się w pracy Józefa Tchórznickiego Łaźnia ludowa w Cieleśnicy. Opis, plany i kosztorys 11. 
Publikacja była pokłosiem wycieczki członków Warszawskiego Towarzystwa Higie-
nicznego do Cieleśnicy na zaproszenie właściciela dóbr. Wśród wizytujących łaźnię 
w dniach 15-16 sierpnia 1901 r. byli doktorzy Józef Polak 12, Józef Tchórznicki 13, Bu-
czyński, Rembieliński oraz architekt Czesława Domaniewski 14. Przedstawiciele WTH 
nie tylko zwiedzali obiekt, ale również skorzystali z dobrodziejstwa kąpieli. 
 Łaźnia w Cieleśnicy została wybudowana w 1900 r. według planów przedsta-
wionych podczas Wystawy Higienicznej w Warszawie, która miała miejsce w 1896 
r. Budowniczymi obiektu wg projektu Czesława Domaniewskiego byli miejscowi 
majstrzy:  cieśla Różycki, stelmach Franczuk oraz zdun Starzyński pochodzący z Kod-
nia 15. Należy zauważyć, że nie był to jedyny tego typu obiekt w dobrach cieleśnic-
kich, bo jak pisał  J. Tchórznicki pierwsza łaźnia została wybudowana przez Andrzeja 
Serwińskiego.  „Był to budynek ozdobny, w stylu grecko-korynckim, o słupach szcze-
gólnej budowy. Stał nieopodal od dworu, składał się z dwóch pokojów: jednego do 
rozbierania się, drugiego do kąpieli. Była to parnica o podłodze kamiennej, pod któ-
rą urządzono piec w piwnicy. Stamtąd opalano podłogę, na którą nalewano wodę 
i wytwarzano parę. Parnica była duża, jasna, ozdobnie urządzona; na odpowiednich 
ceratowych kanapkach leżeli kąpiący się, przeważnie uprzywilejowana szlachta 

 11 J. Tchórznicki, Łaźnia ludowa w Cieleśnicy. Opis, plany i kosztorys, Warszawa 1902.
 12 Józef Polak (1857-1928) lekarz, higienista, działacz społeczny. Założyciel miesięcznika „Zdrowie”, 
którego pierwszy numer ukazał się w 1885 r., czasopismo z czasem stało się oficjalnym organem War-
szawskiego Towarzystwa Higienicznego (1900). W latach 1903-1928 pełnił funkcję prezesa WTH. Polak 
był propagatorem i organizatorem higieny na ziemiach polskich. Zob.: P. Szarejko, Słownik lekarzy polskich 
XIX w., Warszawa 1994, T. 2, s. 227-232.
 13 Józef Mniszek-Tchórznicki (1849-1910) lekarz, higienista, działacz społeczny. Pracował w szpitalach 
w Stedyni i Warszawie. W publicystyce często poruszał temat higieny osobistej ludności, przez co został 
nazwany przez Macieja Demela „fanatycznym apostołem czystości”. Zob.: M. Demel, Z dziejów promocji 
zdrowia w Polsce t. I-II, Kraków 2000, s. 109-112.
 14 Czesław Domaniewski (1861-1936) architekt. W latach 1891-1912 był głównym architektem Drogi 
Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Zasłynął z przebudowy dworców w Częstochowie, granicy i Aleksan-
drowie, budowie dworców w Ciechocinku, Zawierciu, Będzinie, Łodzi Kaliskiej, Kaliszu oraz Warszawie 
od ul. Chmielnej. Zaprojektował i wybudował Szpital Karola i Marii oraz gmach Wyższej Szkoły Wojennej. 
Interesował się również budownictwem wiejskim, co było przedmiotem jego wykładów na Politechnice 
Warszawskiej (1911-1929). Zob.: J. Zachwatowicz, Czesław Domaniewski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, 
Kraków (1939-1946), red. W. Konopczyński, T. 5, s. 294-295.
 15 J. Tchórznicki, Łaźnia..., dz. cyt., s. 4.
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miejsco wa i okoliczna” 16. Z opisu budynku wynika, że pierwsza łaźnia parowa była 
przeznaczona dla wybranych użytkowników, z racji jej stylu architektonicznego i wy-
posażenia, miała stanowić uzupełnienie zespołu pałacowego. Niestety żadne źródła 
poza wspomnieniami wnuczki Serwińskiego przytoczonymi w pracy Tchórznickiego 
tego faktu nie ujawniają. Wiadomo, że łaźnia wzniesiona w pierwszej połowie XIX w. 
spłonęła kilkanaście lat przed wybudowaniem nowej.
 Budynek z 1900 r. został wzniesiony na planie prostokąta o wymiarach 11,6 m x 
5,85 m, składał się z 4 pomieszczeń: sieni, rozbieralni, mydlicy (pomieszczenia kąpie-
lowego), parnicy (łaźni parowej). Budulec ścian stanowiła cegła, fundamenty i cokół 
były z kamienia łupanego. Zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz ściany otynkowa-
no zaprawą wapienną, posadzkę wykonano z cegły, którą zalano cienką warstwą za-
prawy cementowej. Budynek miał pięć otworów okiennych. Strop został wykonany 
z belek drewnianych, z pułapem i polepą. Dach był dwuspadowy, pokryty gontem. 
Najważniejszym urządzeniem łaźni był piec, który ogrzewał kocioł z wodą oraz ka-
mienie do parnicy. Pomieszczenie parnicy miało wymiary 4,65 m x 2,7 m, a oprócz 
wymienionego pieca wyposażenie stanowiły ławki, stągiew wody gorącej oraz cztery 
szkopki (naczynia, którymi polewano rozgrzane kamienie). Największym pomiesz-
czeniem była mydlica, w której zażywano kąpieli, jej wymiary wynosiły 4,65 m x 
3,5 m. Wyposażona była w drewnianą wannę, stągwie z zimną oraz drugą z gorącą 

 16 Tamże, s. 14.

Paweł Tarkowski

Fot. 1. Łaźnia wiejska w Cieleśnicy
Źródło: J. Tchórznicki, Łaźnia ludowa w Cieleśnicy. Opis, plany i kosztorys, Warszawa 1902, s. 5.
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wodą, prysznic. Ponadto w budynku znajdowała się rozbieralnia, w której użytkow-
nicy łaźni mogli przygotować się do kąpieli, tutaj również znajdowały się niezbędne 
sprzęty zapewniające w miarę komfortowe użytkowanie: ławki, wieszaki na ubrania, 
stolik, lustro na ścianie oraz lampę. Na poddaszu budynku ulokowano stągiew do na-
trysku, do której pompowano wodę 17. Do słabych stron łaźni zaliczono źródło wody, 
którą czerpano wówczas ze stawu, a bardziej zasadne ze względu na czystość powin-
no być korzystanie z wody studziennej. Koszt wybudowania oraz wyposażenia łaźni 
wyniósł 838 rb. 20 kp. 

Fot 2. Łaźnia w Cieleśnicy – plan sytuacyjny 18

Źródło: J. Tchórznicki, Łaźnia ludowa w Cieleśnicy. Opis, plany i kosztorys, Warszawa 1902, s. 22-23.

 Łaźnie uruchamiano dwa razy w tygodniu. W każdy piątek łaziennik rozpalał 
w piecu o godzinie 13, pod dwóch godzinach woda była podgrzana i można było 
zażyć kąpieli, po kolejnej godzinie grzania gotowa była również część parowa łaźni. 
W piątek kąpały się kobiety i dzieci, w sobotę mężczyźni. Z kąpieli korzystała służba 
folwarczna w liczbie 240 osób, dla nich dostęp były za darmo, co sprzyjało temu, że 
chętnej z niej korzystano. Mieszkańcy okoliczny wsi za możliwość zażycia kąpieli pła-
cili 3 kp. Czas kąpieli wahał się od 15 minut do godziny, przy czym dłużej z łaźni ko-
rzystali mężczyźni. Kobiety preferowały kąpiele w wannie, wchodziły po trzy na raz 
i wzajemnie się obmywały. Im też towarzyszyły dzieci. Mężczyźni z wanien praktycz-

 17 Tamże, s. 6, 8.
 18 Objaśnienie znaków: a – kocioł do gorącej wody, b – stągiew do zimnej wody, c – stągiew do gorącej 
wody, d – stągiew do gorącej wody, e – wanna drewniana, f – ławki drewniane z dwóch desek, g – chod-
niki drewniane z dwóch desek, h – stopnie, i – pompka, m – schody na poddasze.
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nie nie korzystali, gdyż woleli zażywać kąpieli parowych. Nie wiadomo czy chłopi 
chętnie korzystali z natrysku, może podobnie jak w innych traktowano te urządzenie 
w kategoriach osobliwości, z której można skorzystać, ale przy wannie i łaźni parowej 
uważano za zbędne 19. O ile do samego korzystano z łaźni nie trzeba było namawiać, 
to trudniej przychodziło zmienić niektóre przyzwyczajenia włościan. Kąpiący rzadko 
używali mydła, średnio jeden na pięćdziesięciu kąpiących się. Również nieczęsto po 
kąpieli wycierano się ręcznikami, ciało pozostawiano do obeschnięcia lub obcierano 
koszulą 20. Właściciel łaźni pragnął zmienić przyzwyczajenia związane z higieną wło-
sów, w tym celu zaopatrzył ją w maszynki do strzyżenia włosów. Jednak, podobnie jak 
mydło i ręczniki, nie były przez chłopów często użytkowane.
 Mieszkańcy Cieleśnicy i okolicznych wsi bardzo chętnie korzystali z łaźni. Popu-
larności sprzyjał fakt, że niektórzy użytkownicy zaczęli odczuwać lecznicze skutki 
kąpieli parowych. „Stangret dworski miał stale bóle w boku i nic jeść nie mógł; jak za-
czął chodzić do łaźni, wyzdrowiał, cera poprawiła się i zmocniał” 21. Przypadek ten jak 
również to, że chłopi po tygodniu pracy, w cywilizowanych warunkach mogli zadbać 
o higienę ciała spowodowało, że mieszkańcy sąsiedniego folwarku w Klonownicy 
zaczęli z zazdrością spoglądać na służbę folwarczną w Cieleśnicy i domagali się wy-
budowania podobnego obiektu w ich miejscowości. Łaźnia była również popularna 
wśród mieszkańcy pobliskiego Janowa Podlaskiego, a wśród gości byli m.in. ksiądz 
i urzędnicy, „(…) a jeden ze służby, który nie kąpał się lat 28, to jest od urodzenia, te-
raz jest najgorliwszym zwolennikiem łaźni” 22. Uczestnicy wycieczki WTH zasięgnęli 
opinii na temat łaźni wśród mieszkańców Cieleśnicy, zarówno młodzi jak i starsi użyt-
kownicy wyrażali się o niej pozytywnie.
 Dokładnie nie wiadomo kiedy łaźnia w Cieleśnicy przestała funkcjonować. Z in-
formacji zawartych w akcie szacunkowym Dóbr i Zakładów Przemysłowych Ciele-
śnica sporządzonym w 1925 r., wynika że łaźni już nie było. Znalazł się tam natomiast 
budynek mieszkalny, który opisem (wymiary, konstrukcja) wskazuje, iż mógł kiedyś 
nią być. Z dużym prawdopodobieństwem można wnioskować, iż łaźnia została za-
mieniona na mieszkanie 23. Również Bolesław Górny w Monografii powiatu bialskiego 

 19 Preferencje kąpielowe kobiet i mężczyzn z Cieleśnicy nie odbiegały od mieszkańców innych miej-
scowości, gdzie włościanie mogli skorzystać z łaźni, np. w Nałęczowie mężczyźni częściej kąpali się niż 
kobiety i dzieci, zwłaszcza zimą i podczas deszczowej pogody. Tam również mężczyźni korzystali wyłącz-
nie z kąpieli parowych. „Kobiet w żaden sposób nie można było na łaźnię namówić. Kilkakrotne próby w 
tym kierunku groziły zupełnym zniechęceniem do kąpieli”. Główną przyczynę upatrywano w wstydzie 
kobiet. Zob.: A. Popławski, Kąpiele tanie im. Bolesława Prusa w Nałęczowie, „Zdrowie” 1908, z. 10-11, s. 716-
717.
 20 J. Tchórznicki, Łaźnia..., dz. cyt., s. 10, 12.
 21 Tamże, s. 12.
 22 Tamże, s. 14.
 23 „Obiekt XVIII. Dom mieszkalny o wym. [11,60x5,80/x/3,00x2,00/]x2,70 murowany, parterowy, 
zew. I wew. Tynkowany, wejście z buduarku drzwiami jednoskrzydłowymi, klepkowymi, zew, 3 ubikacje, 
o 5 otworach okiennych z ramami drewnianymi podwójnymi. Podłoga heblowana z desek sosnowych na 
wpust i pióro. 1 piec kaflowy, ogrzewalny z kafli polewanych, oraz taka kuchnia z takim piecem piekar-
skim. Strop na belkach drewnianych, ze ślepym pułapem oraz polepą – bez podsufitki. Dach dwuspado-
wy, kryty gontem”. Archiwum Państwowe w Lublinie, Oddział w Radzyniu Podlaskim, Hipoteka w Białej 
Podlaskiej, sygn. 419, Księga hipoteczna dóbr ziemskich Cieleśnica, nr hipoteczny 68, s. 746.
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województwa lubelskiego, która ukazała się przed wybuchem II wojny światowej, wy-
mienia tylko dwie łaźnie publiczne w powiecie bialskim, w Białej Podlaskiej i Łoma-
zach, które prowadziło wojsko i samorząd oraz żydowskie mykwy. Autor monografii 
nie wspomina o innych tego typu obiektach 24. Trudno doszukiwać się przyczyn likwi-
dacji łaźni wiejskiej, raczej nie był to brak zainteresowania ze strony chłopów, którzy 
jak wynika z publikacji Tchórznickiego byli do niej pozytywnie nastawieni. Być może 
była to konsekwencja działań związanych z I wojną światową, kiedy majątek ciele-
śnicki mocno ucierpiał. Po wojnie folwark poddano modernizacji, którego „ofiarą” 
stała się łaźnia.

Wnioski

 Tak nowoczesna jak na ówczesne realia łaźnia parowa w Cieleśnicy była jedy-
nym obiektem tego typu na Południowym Podlasiu, chociaż na wsiach już od dawna 
funkcjonowały  tradycyjne, prymitywne łaźnie parowe budowane przez chłopów 25. 
Opisywana łaźnia była określana mianem wzorcowej, często też promowano ją w pu-
blikacjach członków Wydziału Ludowego Warszawskiego Towarzystwa Higieniczne-
go. W roku 1910 podczas wystawy organizowanej w Warszawie przez Towarzystwo 
Higieny Praktycznej im. B. Prusa pod hasłem Czystość – to zdrowie, w Dziale Dydak-
tycznym został przedstawiony model łaźni z majątku Rosenwerthów, jako tej, która 
powinna znaleźć się w innych polskich wsiach i majątkach ziemskich 26. 
 Mimo dość krótkiej historii cieleśnickiej łaźni fakt jej istnienia jest wart odnotowa-
nia. Była ona przykładem pracy u podstaw na polu higieny wiejskiej. Dowodem na 
to, że część ziemian miała pełną świadomość odpowiedzialności za zdrowie i oświatę 
zdrowotną chłopów. O tym, że działania właścicieli padły na podatny grunt świad-
czyła popularność łaźni wśród mieszkańców Cieleśnicy i okolicznych wsi oraz wyra-
żane opinie na jej temat. Łaźnię również nobilitował fakt, że członkowie Warszawskie-
go Towarzystwa Higienicznego osobiście odwiedzili oraz skorzystali z „(...) kąpieli 
w łaźni cieleśnickiej, znajdując, że jest wyborną, orzeźwiającą i czystą” 27, a ona sam 
stałą się tematem publikacji higienistów.

 24 B. Górny, Monografia powiatu bialskiego województwa lubelskiego, Biała Podlaska 1939, s. 171.
 25 Jedna z wiejskich łaźni parowych była jeszcze w użyciu pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego 
stulecia we wsi Gnojno. Budynek o niewielkich rozmiarach 3,2 m x 3,4 m wzniesiony był z bali sosnowych 
o grubości 15 cm, do niego dostawiony został sionek z plecionego chrustu na stelażu z żerdzi. Łaźnia była 
zaopatrzona w piec z kamieni polnych, ławy oraz beczkę z wodą. Kamienie rozgrzewano do „czerwo-
ności”, po czym polewano je wodą. Nadzy, rozgrzani użytkownicy brzozowymi miotełkami biczowali 
się wzajemnie. Po tym rytuale polewano rozgrzane ciało zimną wodą lub nacierali się śniegiem. Zob.: M. 
Fornal, Łaźnie wiejskie, [w:] Przyczynki do etnografii Zamojszczyzny: materiały ogólnopolskiej sesji popularno-
-naukowej, Zamość 22-24 IX 1995, red. M. Fornal, D. Kawałko, S. Orłowski, Zamość 1995, s. 93. 
 26 Wystawa Czystość-to zdrowie: Warszawa kwiecień – maj 1910, Warszawa 1910, s. 16.
 27 J. Tchórznicki, Łaźnia..., dz. cyt., s. 14.
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Bąblowica wielojamowa: od pierwszego opisu 
Virchowa do transplantacji wątroby

Alveolar echinococcosis: from the first description 
by Virchow to liver transplantation

Szymon Nowak 1

Poznań

Streszczenie: Bąblowica wielojamowa (alweokokoza) jest rzadko spotykaną chorobą odzwierzęcą, 
polegającą na powolnym wzroście larwalnej postaci tasiemca Echinococcus multilocularis w wątrobie 
człowieka. Pierwszy raz zmiany te zostały zaobserwowane i udokumentowane przez Franza Buhla. 
Rudolf Virchow obserwując podobne opisał obecność protoskoleksów, wskazujących na ich pasożytni-
czą etiologię i prawdopodobny związek z wcześniej znaną bąblowicą jednojamową. Przez kolejne 100 
lat toczył się spór dotyczący wyjaśnienia dokładnej etiologii nowo zaobserwowanej patologii wątroby. 
Badania prowadzone na Alasce przez Rauscha i Schillera jednoznacznie potwierdziły, że odpowiada za 
nią odmienny gatunek tasiemca, którego wcześniej już nazwano Echinoccocus multilocularis. Przebieg 
kliniczny alweokokozy jest podstępny, przez wiele lat bezobjawowy, mogący przypominać proces no-
wotworzenia. Dostępnych jest szereg metod diagnostycznych pozwalających na wczesne uchwycenie 
zmian chorobowych i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Transplantacja wątroby zarezerwowana jest 
dla przypadków zaawansowanych spełniających ściśle określone kryteria. 

Abstract: Alveolar echinococcosis (alveococcosis) is a rare zoonosis, which growth tapeworm Echinococ-
cus multilocularis larval form in human liver. These changes were first observed and described by Franz 
Buhl. Rudolf Virchow observed similar alterations which include protoscolices, indicating a parasito-
logical aetiology of lesions and connecting them with well-known cystic echinococcosis. During next 
100 years, investigators tried to explain etiology of newly observed liver pathology. Research conducted 
in Alaska by Rauch and Schiller clearly confirmed that the species Echinococcus multilocularis as a reason 
of this new liver pathology. Clinical course of alveolar echinococcosis is insidious, asymptomatic for 
many years, similar to malignancy. Modern medicine may use many diagnostic methods, which allow 
for early detection of disease and administration of proper treatment. Liver transplantation is reserved 
for advanced cases, which meet the strict clinical criteria.

Słowa kluczowe: alweokokoza, Echinococcus multilocularis, Rudolf Virchow, wątroba, transplantacja
Keywords: alveolar echinococcosis, Echinococcus multilocularis, Rudolf Virchov, liver, transplantation

Wstęp

 Choroby pasożytnicze towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat. Analiza szczątków 
ludzki żyjących około 2000 lat p.n.e. na terenie dzisiejszego Sudanu dowodzi, że cier-

 1 Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu, sz.p.nowak@gmail.com
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pieli oni na schistosomozę – zarażenie przewodu pokarmowego lub dróg moczowych 
będące wynikiem kontaktu ze słodką wodą, w której zachodzi część cyklu rozwo-
jowego przywr z rodzaju Schistosoma spp. 2. W dalszym ciągu zarażenia pasożytami 
stanowią istotne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej, zwłaszcza krajów roz-
wijających się. Malaria jest jedną z trzech głównych przyczyn zgonów w ujęciu glo-
balnym, chociaż w aktualnym raporcie Światowej Organizacji Zdrowia odnotowano 
istotny spadek zarażeń i zgonów z powodu zimnicy, oraz co ważne wzrost nakładów 
finansowych na walkę z tą chorobą 3.
 Mniejszy problem epidemiologiczny stanowią bąblowice wątroby. Znanych jest kil-
ka gatunków tasiemca bąblowca, które mogą zarażać człowieka, najważniejsze jednak 
są Echinococcus granulosus oraz Echinococcus multilocularis, które odpowiedzialne są ko-
lejno za bąblowicę jedno (echinokokozę) i wielojamową (alweokokozę) 4. Po przypad-
kowym spożyciu przez człowieka jaj Echinococcus multilocularis dochodzi do powolne-
go rozwoju postaci larwalnej tasiemca, najczęściej w wątrobie. Pasożyt wzrasta długo 
nie dając objawów klinicznych, powoduje destrukcję narządu przypominając rozwój 
nowotworu złośliwego. To właśnie przez podobieństwo do procesu nowotworzenia, 
z możliwością dawania przerzutów odległych, bąblowica wielojamowa uważana jest 
za jedną z niebezpieczniejszych chorób pasożytniczych klimatu umiarkowanego, która 
nieleczona prowadzi do śmierci w przeciągu 10 lat u nawet 94% zarażonych 5.

Spór o etiologię i patogenezę dwóch różnych bąblowic

 Pierwsze przypadki bąblowicy jednojamowej opisywał już Hipokrates, na około 
400 lat przed naszą erą. Zaobserwował u jednego ze swoich pacjentów wypełnione 
płynem torbiele wątroby, które pękały uwalniając treść do jamy otrzewnej i powodo-
wały śmierć chorego – najpewniej wskutek silnej reakcji anafilaktycznej 6. Dalej XVII 
wieczny francuski lekarz Lazarus Rivierus donosił o chorym cierpiącym z powodu 
puchliny brzusznej, którego poddano operacji i znaleziono liczne torbiele wątroby. 
Torbiele poddano drenażowi, przywracając tym samym zdrowie pacjentowi. I w koń-
cu Frederik Ruysch, holenderski botanik i anatom żyjący na przełomie XVII i XVIII 
wieku opisał sekcję zwłok chorego z wodobrzuszem, w którego wątrobie stwierdził 
liczne wypełnione jasną treścią pęcherze 7. Wszystkie te przytoczone opisy dotyczą 

 2 A. C. Hibbs i wsp., Irrigation and infection: the immunoepidemiology of schistosomiasis in ancient Nubia; 
“Am. J. Phys. Anthropol.”, 2011, 145(2), s. 290-8.
 3 http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2014/wmr-2014-no-profiles.
pdf?ua=1
 4 J. Eckert i wsp., WHO/OIE manual on echinococcosis in humans and animals: a public health problem of 
global concern, Paris: OIE/WHO, 2001.
 5 R. W. Ammann i wsp., Cestodes. “Echinococcus.; Gastroenterol. Clin. North. Am.”, 1996, 25(3), s. 655-89.
 6 D. Tappe i wsp., A hundred years of controversy about the taxonomic status of Echinococcus species; “Acta 
Trop.”, 2010, 115(3), s. 167-74. 
 7 Tamże.
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najpewniej tej klasycznej bąblowicy jednojamowej, w której zarażenie następuje przez 
spożycie inwazyjnych jaj tasiemca Echinococcus granulosus. Choroba szeroko rozpo-
wszechniona na świecie, zwłaszcza na terenach gdzie praktykowano tradycyjne me-
tody wypasu owiec, używając psów jako wartowników stad. Klasycznie to właśnie 
owce są żywicielami pośrednimi dla tego gatunku tasiemca, psowate pełnią rolę ży-
wicieli ostatecznych – postaci dorosłe bytują w przewodzie pokarmowym tych zwie-
rząt 8. Tylko tereny bliskiego występowania obu rodzajów żywicieli sprzyjają łatwemu 
zamknięciu cyklu rozwojowego, a tym samym umożliwiają również przypadkowe 
zarażenie się człowieka. 
 Cykl rozwojowy bąblowca jednojamowego pozostawał niewyjaśniony aż do poło-
wy XVIII wieku. Wtedy najpierw Simon Pallas, niemiecki botanik i zoolog, a później 
Johann Goeze, również zoolog, który de facto potwierdził obecność protoskoleksów 
w płynie z torbieli, dowiedli, że torbiele wątroby są larwalną formą rozwojową paso-
żyta 9. Niemal pół wieku później mający wówczas posadę profesora na Uniwersytecie 
we Wrocławiu, Karl Theodor von Siebold skarmiał psy podrobami owiec zawierający-
mi torbiele, doprowadzając tym samym do rozwoju postaci dorosłej pasożyta w prze-
wodzie pokarmowym psa. Jego badania kontynuował Haubner, który zaraził świnię 
podając jej jaja tasiemca otrzymane z odchodów zarażonego psa, doprowadzając do 
rozwoju torbieli w wątrobie 10. Wyjaśniono w ten sposób zagadkę cyklu rozwojowego 
bąblowca jednojamowego, nie do końca rozumiano jednak w jaki sposób i dlaczego 
u człowieka może również dojść do rozwinięcia się postaci larwalnej. O alweokokozie 
nadal nie słyszano.
 Na trzy lata przed publikacją Haubnera, najpierw w roku 1852, później w 1854, 
Franz Buhl pracujący w Monachium opisał pierwszy przypadek wcześniej niewi-
dywanej patologii wątroby, złożonej z wielu drobnych pęcherzyków wypełnionych 
galaretowatą masą zasadniczo różniących się od dużych torbieli opisywanych w bą-
blowicy jednojamowej. Swoje znalezisko nazwał „koloidem pęcherzykowym” 11. Buhl 
nie zgładzał się z teorią Meyera, związanego wówczas z Uniwersytetem w Zurychu, 
który uważał, że opisywana patologia to specyficzna postać nowotworu wątroby tzw. 
galaretowata. Podobnie do Buhla myślał Zeller, który również opisał podobny przy-
padek, nie potrafił jednak jednoznacznie wskazać czynnika sprawczego obserwowa-
nych pod mikroskopem zmian w wątrobie 12. 
 W 1855 roku Rudolf Virchow, ojciec patologii pracujący w tamtym czasie w Wurz-
burgu, obserwując pod mikroskopem preparaty pobrane podczas sekcji zwłok swoje-
go 38 letniego pacjenta miał więcej szczęścia niż jego poprzednicy. Drobne pęcherzyki, 

 8 L. P. Moro i wsp., Cystic Echinococcosis. [w]: Magill A. J. i wsp., Hunter’s Tropical Medicine and Emer-
ging Infectious Diseases, 9th ed., Elsevier, 2013, s. 908.
 9 D. Tappe i wsp., A hundred years...
 10 D. Tappe i wsp., A hundred years...; D. A. Vuitton i wsp., A historical view of alveolar echinococcosis, 160 
years after the discovery of the first case in humans: part 1. What have we learnt on the distribution of the disease and 
on its parasitic agent?; “Chin. Med. J. (Engl).”, 2011, 124(18), s. 2943-53.
 11 D. Tappe i wsp., A hundred years...; D. Tappe i wsp., Rudolf Virchow and the recognition of alveolar echi-
nococcosis, 1850s.; “Emerg. Infect. Dis.”, 2007, 13(5), s. 732-5; D. A. Vuitton i wsp., A historical view...
 12 D. Tappe i wsp., Rudolf Virchow...; D. A. Vuitton i wsp., A historical view...
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z błoniastą otoczką, wypełnione galaretowatą treścią zawierały również pojedyncze 
główki tasiemca – protoskoleksy. Właśnie to znalezisko utwierdziło Virchowa w prze-
konaniu, że jego pacjent i przypadki opisywane wcześniej to specyficzna postać dość 
dobrze znanej bąblowicy jednojamowej 13. Można mówić o szczęściu Virchowa ponie-
waż obecność protoskoleksów w przypadkach bąblowicy wielojamowej, a tę właśnie 
przypadkiem Virchow opisał, należy do rzadkości 14. Pojęcie bąblowca wielojamowego 
zostało stworzone w 1863 roku przez niemieckiego patologa Rudolfa Leuckerta. Do-
stępna literatura podaje sprzeczne koncepcje Leuckerta – wg jednych źródeł Leuckert 
stwierdził, że zmiany w wątrobie opisywane przez Virchowa są wywoływane, przez 
„odmienną fromę” bąblowca. Wg innych Leuckert odważył się użyć stwierdzenia 
o „odmiennym gatunku”. Dalej toczyły się próby wyjaśnienia w jaki sposób człowiek 
przypadkowo staje się żywicielem dla tasiemca. Nieco później w 1863 roku Berhard 
Naunyn skarmił psy ludzką wątrobą z larwami bąblowca (ale jednojamowego), do-
wodząc, że człowiek jest przypadkowym ogniwem w cyklu rozwojowym pasożyta. 
Jak można się spodziewać doprowadził do rozwoju postaci dorosłej tasiemca w jelicie 
psa 15.
 Pozostaje pytanie jak próbowano tłumaczyć dwie różne morfologicznie postaci 
tego samego stadium rozwojowego jednego gatunku pasożyta, które opisywane były 
u ludzi? Niektórzy uważali, że wynika to z miejsca pierwotnego zagnieżdżenia larwy. 
Jeśli miejscem tym są drogi żółciowe, naczynia żylne lub limfatyczne wątroby mia-
ło dochodzić do rozwoju postaci wielopęcherzykowej. W przypadku umiejscowienia 
pomiędzy komórkami wątroby rozwijać się miała forma cystyczną. Inni uważali, że 
wielopęcherzykowa postać to skutek degeneracji typowych torbieli, albo raczej ich nie 
w pełni wykształcona wersja. 
 W końcu lat 80 XIX wieku wyodrębniła się grupa naukowców, którzy byli przeko-
nani, że pęcherzykowe struktury w wątrobie są wynikiem zarażenia całkiem odmien-
nym gatunkiem bąblowca. Grupie przewodniczył Adolf Posselt, austriacki specjalista 
badań nad bąblowicą wątroby. Druga grupa, z Virchowem, Sieboldem i Leuckartem 
na czele, nadal uważali że drobne pęcherzyki w wątrobie są tylko odmienną formą 
dobrze znanej echinokokozy. Doszli nawet do wniosku, że rozwój alweolarnych struk-
tur zależy od warunków środowiskowych, w jakich bytują jaja po wydaleniu przez 
żywiciela ostatecznego. 
 Odpowiedź na pytanie o istnienie nowego gatunku przyniosły eksperymenty sy-
mulujące cykl rozwojowy pasożyta, podobnie jak było to w przypadku bąblowicy 
jednojamowej. Vogler i Mangold skarmiali psy ludzką wątrobą zawierającą struktu-
ry pęcherzykowe, otrzymali rozwój postaci dorosłych w jelicie psa, opisali ponadto, 
że pasożyt różni się anatomicznie od znanego bąblowca jednojamowego (między 
innymi różnice w budowie haków). Przeciwnicy teorii istnienia drugiego gatunku 

 13 D. Tappe i wsp., A hundred years...; D. Tappe i wsp., Rudolf Virchow...; D. A. Vuitton i wsp., A historical 
view...
 14 Mehlhorn H., Echinococcosis. [w:] Mehlhorn H. editor. Encyclopedie reference of parasitology, 2nd ed., 
Vol 2., Berlin, Springer; 2001, s. 199.
 15 D. Tappe i wsp., A hundred years...
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otwarcie krytykowali powyższe wnioski, twierdząc, że to tylko różnice międzyosob-
nicze 16.

Geografia sprzyja teorii dwóch gatunków

 Kolejnym argumentem przemawiającym za istnieniem dwóch różnych gatunków 
bąblowca było geograficzne zróżnicowanie ich występowania. Postać pęcherzykowa 
była głównie notowana w południowej części Niemiec, Austrii i Szwajcarii, podczas 
gdy typowa bąblowica jednojamowa to tereny północnych Niemiec czy Islandii. No-
towano pojedyncze przypadki również na terenach Rosji, co tłumaczono pobytem za-
rażonego pacjenta na wyżej wymienionych terenach określanych jako endemiczne. Ja-
kie musiało być zdziwienie zwolenników bąblowicy wielojamowej jako osobnej cho-
roby, kiedy w 1903 roku opisano struktury wielopęcherzykowe w wątrobie pacjentów 
w Argentynie, którzy nigdy nie bywali na terenach endemicznych! Odpowiedź na tę 
wątpliwość przyniosło dopiero odkrycie kolejnych gatunków bąblowca, które podob-
nie jak E. multilocularis mogą dawać wielopęcherzykowe struktury w wątrobie 17. 

Badania lisów i gryzoni przynoszą rozstrzygnięcie

 Wszelkie wątpliwości dotyczące istnienia dwóch różnych gatunków bąblowca 
rozwiały badania Roberta Rauscha i Everetta Schillera w połowie lat 50’ XX wieku. 
Badając faunę Alaski wyjaśnili cykl rozwojowy pasożyta, który klasycznie opiera się 
na drobnych gryzoniach (z larwalną formą rozwojową tasiemca) oraz lisach (postać 
dorosła). Potwierdzenie wyników badań amerykańskich miało miejsce również w Eu-
ropie, gdzie Hans Vogel z Instytutu Medycyny Tropikalnej w Hamburgu badał popu-
lację lisów rudych i drobnych gryzoni w Jurze Szwabskiej. Dalsze badania polegały na 
skarmianiu psów ludzką wątrobą, uzyskiwaniu postaci dorosłych u psa, a następnie 
zarażaniu gryzoni uzyskanymi jajami pasożyta. Powodzenie eksperymentu wyjaśnia-
jąc cykl rozwojowy jednoznacznie dowiodło istnienia Echinococcus multilocularis jako 
osobnego gatunku, tym samym spór zamknięto 18.
 Dowodem na prawdopodobnie pierwszy na terenie Polski zarejestrowany przypa-
dek bąblowicy wielojamowej jest doniesienie Von Brandta z Poznania, opublikowane 
w Zentralblatt fur Allegmeine Pathologie u. Pathologishe Anatomie w 1943 roku, prawie na 
10 lat przed wnioskami Vogela. Poznański przypadek dotyczył sekcji zwłok żołnierza, 
u którego znaleziono pęcherzykowate struktury w wątrobie 19.
 Wyjaśnienie cyklu rozwojowego bąblowca wielojamowego jako osobnego gatun-
ku, możliwości zarażenia nim człowieka przyniosły kolejne pytania, między inny-
mi o czynniki ryzyka inwazji. Kontakt ze środowiskiem wiejskim i leśnym, kontakt 

 16 D. Tappe i wsp., A hundred years...; D. A. Vuitton i wsp., A historical view...
 17 D. Tappe i wsp., A hundred years...
 18 Tamże, D. Tappe i wsp., Rudolf Virchow...; D. A. Vuitton i wsp., A historical view...
 19 Von Brandt M., Zur kasuistik des Echinococcus alveolaris; “Zentbl. f. Path. u. Path. Anat.”, 1943 Nov; 
10/11.
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z psami i kotami, które biegają wolno bez nadzoru człowieka, uprawianie liściastych 
i korzeniowych warzyw są udokumentowanymi czynnikami zwiększającymi ryzyko 
zarażenia alweokokozą 20.

Problem diagnostyki zmian bąblowcowych wątroby

 Trwające dyskusje odnośnie taksonomii bąblowców były oparte praktycznie w ca-
łości na badaniach materiału pobieranego od pacjentów pośmiertnie. Dopiero w czasie  
sekcji zwłok diagnozowano zarażenie bąblowcem. Poznanie czynnika sprawczego, 
jego biologii, przy jednoczesnym rozwoju medycyny skłoniło do podjęcia próby roz-
poznawania i leczenia alweokokozy jeszcze za życia chorego. 
 Jednoznaczna diagnostyka bąblowicy wielojamowej do dziś stanowi problem, 
z jednej strony z uwagi na mały zakres wiedzy odnośnie tak rzadkiej jak alweokokoza 
choroby, z drugiej wszystkie aktualnie stosowane techniki diagnostyczne są obarczone 
marginesem błędu i mniej lub bardziej zależne od czynnika ludzkiego. Rozwój technik 
obrazowych jaki dokonał się w drugiej połowie XX wieku miał ułatwić proces diagno-
styczny. Dzięki mało inwazyjnemu badaniu ultrasonograficznemu jamy brzusznej już 
na wczesnym etapie rozwoju zmian ogniskowych w wątrobie można je zobrazować, 
nawet wtedy kiedy nie ma jeszcze żadnych objawów klinicznych. Alweokokoza nie 
daje jednak specyficznych obrazów w badaniu USG – często zmiany opisywane są 
jako niejednoznaczne, słabo odgraniczone, z ogniskami hipo i hiperdensyjności, cza-
sem zauważalnymi zwapnieniami. 

 20 M. Piarroux i wsp., Populations at risk for alveolar echinococcosis, France; “Emerg. Infect. Dis.”, 2013, 
19(5), s. 721-8.

Ryc. 1. Strona tytułowa artykułu Von Brandta z 1943 roku w Zentralblatt fűr Allgemeine Pathologie u. Patholo-
gische Anatomie, który donosił o prawdopodobnie pierwszym w Polsce przypadku alweokokozy
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 Obrazy radiologiczne bąblowicy jednojamowej wyglądają bardziej typowo, zazwy-
czaj są to zmiany o charakterze cystycznym, z szeregiem charakterystycznym objawów 
ultrasonograficznych 21. Już na podstawie samego badania USG można nawet wnio-
skować o stopniu aktywności procesu pasożytniczego i konieczności podejmowania 
odpowiedniego sposobu leczenia. Grupa Ekspercka Światowej Organizacji Zdrowia 
ds. bąblowic wątroby stworzyła ultrasonograficzną klasyfikację aktywności zmian 
w przebiegu echinokokozy 22, która zastąpiła system stworzony w latach 80’ XX wieku 
przez Gharbiego 23. Podobna klasyfikacja zaawansowania klinicznego uwzględniająca 
zakres narządów zajętych proces pasożytniczym powstała również dla alweokokozy 24.
 Pogłębienie diagnostyki obrazowej w przypadku alweokokozy pozwala na jedno-
znaczne ustalenie granic procesu chorobowego. Obrazy rezonansu magnetycznego 
stanowią najdokładniejszą formę obrazowania zmian w wątrobie. Najnowsze donie-
sienia wykazują przydatność pozytronowej tomografii emisyjnej, która oprócz obra-
zowania, pozwala również określać stopień aktywności pasożyta przy wykorzystaniu 
fluorodeoksyglukozy 25. Trzeba pamiętać jednak, że tak zaawansowane metody dia-
gnostyczne są mało dostępne, wysoce kosztowne, a alweokokoza dotyczy najczęściej 
ludzi zamieszkujących tereny wiejskie, oddalonych od centrów akademickich, które 
takimi metodami badawczymi dysponują.
 Obok metod genetycznych również testy serologiczne, które badają odpowiedź 
gospodarza na antygeny pasożyta, są wykorzystywane w procesie diagnostycznym 
bąblowic. Wynik testu immunodiagnostycznego jest tylko pośrednim wykładnikiem 
zarażenia, osobny problem stanowią reakcje krzyżowe, a także różnicowanie pomię-
dzy bąblowicą wielo i jednojamową. Testy immunodiagnostyczne wykorzystujące 
oczyszczone antygeny E. multilocularis charakteryzują się wysoką czułością i swoisto-
ścią, mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia wyniku fałszywie dodatniego. 
Test przesiewowy powinien być potwierdzony testem Western-blot wykazującym 
charakterystyczny układ prążków reprezentujących obecność przeciwciał przeciwko 
odpowiednim antygenom pasożyta 26. 

Dwie możliwości leczenia zmian w przebiegu alweokokozy

 Pierwotnie zmiany ogniskowe w wątrobie o prawdopodobnie pasożytniczej etio-
logii poddawane były próbie resekcji, która po dziś dzień stanowi metodę z wyboru 

 21 E. Brunetti i wsp., Writing Panel for the WHO-IWGE. Expert consensus for the diagnosis and treatment of 
cystic and alveolar echinococcosis in humans; “Acta Trop.”, 2010, 114(1), s. 1-16.
 22 WHO Informal Working Group; International classification of ultrasound images in cystic echinococcosis for 
application in clinical and field epidemiological settings; “Acta Trop.”, 2003, 85, s. 253-261.
 23 H. Gharbi i wsp., Ultrasound examination of the hydatic liver; “Radiology”, 1981;139:459-463.
 24 P. Kern i wsp., WHO classification of alveolar echinococcosis: principles and application; “Parasitol. Int.”, 
2006, 55, Suppl:S283-S287.
 25 W. Liu i wsp., Innovation in hepatic alveolar echinococcosis imaging: best use of old tools, and necessary 
evaluation of new ones; “Parasite”, 2014, 21, s. 74.
 26 A. Ito i wsp., Immunodiagnostic and molecular approaches for the detection of taeniid cestode infections; 
“Trends Parasitol.”, 2003;19, 377-381.
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w niezaawansowanych przypadkach alweokokozy 27. W latach 60 XX wieku podejmo-
wano próby bioptowania zmian ogniskowych w wątrobie, celem określenia charakte-
ru zmiany i przygotowania zarówno zespołu chirurgicznego jak i samego pacjenta do 
zakresu przeprowadzanej operacji. Przedoperacyjna biopsja wątroby stanowi jednak 
problem, zawsze należy ocenić szczegółowo wskazania do jej przeprowadzenia i ry-
zyko powikłań, zwłaszcza krwawienia oraz możliwości wszczepienia materiału paso-
żytniczego bądź komórek nowotworowych do kanału biopsji. Poza tym negatywny 
wynik biopsji nie zwalnia lekarza od podjęcia próby operacyjnej.
 Pierwszy w Europie przeszczep wątroby u pacjenta z zaawansowaną bąblowicą 
wielojamową został wykonany w 1985 roku. Do 2002 przeprowadzono jeszcze 46 ta-
kich procedur 28. Wskazania do wykonania są ściśle określone – ciężka niewydolność 
wątroby (przebiegającą z marskością żółciową lub zespołem Budda-Chiariego), kiedy 
nie można przeprowadzić resekcji radykalnej zmian pasożytniczych i nie współistnie-
ją przerzuty odległe 29.
 Drugą opcją terapeutyczną zarezerwowaną dla pacjentów, którzy nie kwalifikują 
się do resekcji zmian pasożytniczych lub transplantacji wątroby jest długoterminowa 
terapia lekami z grupy benzimidazoli (albendazol). Prawidłowo realizowany schemat 
leczenia pozwala na osiągnięcie 10 letniego przeżycia u 80% chorych w porównaniu 
do 6-25% w przypadkach nieleczonych 30. 

Wnioski

 Bąblowica wielojamowa wątroby jest rzadką, mało znaną chorobą pasożytniczą 
wywoływaną przez larwalną postać tasiemca Echinococcus multilocularis. Pierwotnie 
uważano, że wielopęcherzykowe struktury w wątrobie to wariant wcześniej znanej 
bąblowicy jednojamowej, wywoływanej przez Echinococcus granulosus. Poznanie do-
kładnego czynnika sprawczego oraz cyklu rozwojowego pasożyta było możliwe dzię-
ki żmudnym badaniom, wieloletnim obserwacjom i zajęło blisko 100 lat. W Polsce 
w ciągu ostatnich 21 lat zarejestrowano 121 przypadków alwoekokozy 31. W obliczu ro-
snącej populacji lisa rudego, ekspansji populacji lisów do ludzkich siedlisk, bliskiego 
kontaktu ludzi z psami, które podobnie jak lisy mogą być żywicielami ostatecznymi 
pasożyta, należy spodziewać się wzrostu liczby zarażeń w ciągu najbliższych kilku-
nastu lat. Tylko właściwe multidyscyplinarne podejście do tej zoonozy, wykorzysta-
nie wszystkich dostępnych metod diagnostycznych pozwoli na szybkie uchwycenie 
zmian pasożytniczych i wdrożenie właściwego, skutecznego leczenia.

 27 E. Brunetti i wsp., Writing Panel...
 28 S. Bresson-Hadni i wsp., Indications and results of liver transplantation for Echinococcus alveolar infection: 
an overview; “Langenbecks Arch. Surg.”, 2003; 388(4):231-8.
 29 Tamże.
 30 J. Eckert i wsp., Biological, epidemiological, and clinical aspects of echinococcosis, a zoonosis of increasing 
concern; “Clin. Microbiol. Rev.”, 2004;17:107-135.
 31 W. L. Nahorski i wsp., Human Alveolar Echinococcosis in Poland: 1990-2011; “PLoS Negl. Trop. Dis.”, 
2013, 7(1), s. 1986.
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Z Kresów przez Galicję na Górny Śląsk.
Wspomnienie o Janinie Giżyckiej

From the Borderland, through Galicia, to the Upper Silesia. 
Memoirs about Janina Giżycka

Joanna Lusek 1

Bytom

Streszczenie: Janina Giżycka urodziła się 16 maja 1877 r. w pobliżu Kamieńca Podolskiego. Uzyska-
ła patriotyczne wychowanie. W 1895, zmuszeni do opuszczenia zaboru rosyjskiego, Giżyccy udali się 
do Krakowa, gdzie Janina podjęła studia na Wyższych Kursach dla Kobiet Baranieckiego i zaangażo-
wała się w działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej. W 1900 r. kontynuowała naukę u Urszulanek 
w Beaugency,  potem na Sorbonie i w College de France w Paryżu, a także na kursach pielęgniarstwa 
w Krakowie, Berlinie i Paryżu. Podczas I wojny światowej pracowała jako siostra Czerwonego Krzyża 
w szpitalach wojskowych. Prowadziła kursy pielęgniarskie dla dziewcząt. Zaangażowała się w działal-
ność Towarzystwa Opieki nad Legionistami. Po wojnie zamieszkała w Bytomiu na Górnym Śląsku i włą-
czyła się w prace Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Bytomiu. Podczas Trzeciego Powstania Śląskiego pracowała jako naczelna pielęgniarka w punktach 
żywieniowych w Szopienicach i Łabędach. Po podziale Górnego Śląska, jako delegatka Towarzystwa 
Szkół Ludowych odwiedzała obozy uchodźców i powstańców śląskich. W 1922 r. uczestniczyła w uro-
czystości zorganizowanej dla uczczenia powrotu Górnego Śląska do Macierzy w Królewskiej Hucie, 
gdzie zamieszkała i pracowała jako nauczycielka francuskiego w Miejskiej Wyższej Szkole dla Kobiet. 
Później prowadziła czytelnię miejską i redagowała niedzielny dodatek prasowy dla kobiet. Zmarła 
24 sierpnia 1937 r. została pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Summary: Janina Giżycka was born on 16 May 1877 near the town Kamieniec Podolski. Her patriotic 
parents brought her up to be a aware of Polish national traditions and socially responsible person. In 
1895, after the expulsion from then-Russian territory, Giżycki’s family moved to Krakow, where Jani-
na started to studies at the Higher Courses for Women in the famous “Baraneum” and also she get 
involved in activity at the Folk School Society. In 1900 Giżycka continued her studies at the Ursuline 
Convent in Beaugency, and then in Paris, where she was a student at the Sorbonne and the College de 
France, and also nursing courses in Krakow, Berlin and Paris. During the Great War she worked as a Red 
Cross sister in military hospitals. She trained female youth as nurses. At that time she was involved in 
the activities of the Society of Care for Legionaries as well. After the war she was settled down in Up-
per Silesia in Bytom, where she joined in the activities of Polish Plebiscite Commissariat and Delega-
tion of the Polish Red Cross in Bytom. In the third Silesian Uprising Janina Giżycka worked as the 
chief nurse at the nutritional stations in Szopienice and Łabędy. After the division of Upper Silesia into 
Poland and Germany, as a delegate Folk School Society, she visited refugee and for Silesian insurgents 
camps. In 1922 she took part in the celebrations of Upper Silesia return to the Motherland in the town of 
Królewska Huta, where she settled down and worked as a French teacher at the Municipal Female High 
School. Later, she run a municipal reading room. She also was an editor of a Sunday supplement for 

 1 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Kresów i Kultur Pogranicza, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 
41-902  Bytom, joannalusek@op.pl
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women. Janina Giżycka  died on 24 September 1937, and was buried in the family grave at the cemetery 
Rakowice in Krakow.

Słowa kluczowe: służba sanitarna, powstania śląskie
Keywords: sanitary service, Silesian uprisings

 W zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu znajduje się „Księga Pamiątkowa 
Pracy Społeczno-Narodowej Kobiet na Śląsku od roku 1880-1922” (sygn. H-1978), przy-
gotowana z inicjatywy Olgi Zarzyckiej-Ręgorowiczowej i Stefanii Kaszad-Eckerto wej, 
wchodzących w skład Zarządu Komitetu Wystawy Pracy Kobiet Województwa Ślą-
skiego w 1929 r. W słowie wstępnym Zarzycka-Ręgorowiczowa w kwietniu 1929 r. 
napisała: Kto nie zna dobrze Śląska a weźmie ją [księgę] do ręki, znajdzie po chwili wgłębienia 
się w te kartki wiele rzeczy dla siebie nowych i niespodziewanych, pozna Śląsk lepiej i pokocha. 
A gdy ją kiedyś dostanie w swe ręce badacz, czy historyk znajdzie na pewno o różnej wartości 
treści i zapiski noszące na sobie piętno chwili, która je wydała, niejedno ziarno trwałej prawdy 
historycznej. 
 Księga obejmuje 97 życiorysów kobiet, w większości spisanych odręcznie, ak-
tywnych w okresie powstań i plebiscytu na polu społeczno-oświatowym na Gór-
nym Śląsku. Księga zawiera niezwykle ciekawe biogramy kobiet zaangażowanych 
społecznie, wśród nich zaledwie kilka dotyczących osób związanych ze służbą sani-
tarną. Niezwykle ciekawy materiał stanowi niewątpliwie odręczny życiorys Janiny 
Giżyckiej, obejmujący karty 244-247, uzupełniony o fotografię oraz kopie dokumen-
tów, poświadczających  jej aktywny udział w podejmowanych w ramach Polskiego 
Czerwo nego Krzyża podczas III powstania śląskiego zadań. 
 Janina Giżycka – osobowość niezwykle ciekawa, osoba zasłużona poprzez liczne 
inicjatywy o charakterze społecznym i oświatowym pozostaje dziś zapomniana. Uro-
dziła się 16 maja 1877 r. pod Kamieńcem Podolskim. W domu rodzinnym Giżyckich 
kultywowano polskie tradycje patriotyczne, kształtując w Janinie od najmłodszych 
lat poczucie świadomości narodowej i społecznej. W 1895 r., po wydaleniu z Rosji, ro-
dzina Giżyckich przeniosła się do Krakowa, gdzie Janina podjęła naukę na Wyższych 
Kursach dla Kobiet w osławionym „Baraneum”, zaangażowała się również w działa-
nia na rzecz Towarzystwa Szkoły Ludowej. Od 1900 r. kontynuowała naukę najpierw 
w Klasztorze Urszulanek w Beaugency, potem w Paryżu, gdzie była wolnym słucha-
czem na Sorbonie i w College de France, dalej na kursach pielęgniarskich w Krako-
wie, Berlinie i Paryżu. Podczas I wojny światowej pracowała jako siostra Czerwonego 
Krzyża w lazaretach wojskowych. Prowadziła również kursy sanitarne dla młodzieży 
żeńskiej. W tym czasie zaangażowała się również w działania na rzecz Towarzystwa 
Opieki nad Legionistami, z myślą o rekonwalescentach prowadziła zajęcia dokształca-
jące. Po wojnie osiadła na Górnym Śląsku, w Bytomiu, gdzie włączyła się w działania 
Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i tutejszej delegatury Polskiego Czerwone-
go Krzyża. W III powstaniu śląskim Janina Giżycka pracowała jako naczelna siostra 
w punktach żywieniowo-opatrunkowych w Szopienicach i Łabędach. Po zatwierdze-
niu podziału Górnego Śląska na część polską i niemiecką, jako delegatka Towarzystwa 
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Szkół Ludowych, wizytowała obozy dla powstańców śląskich i obozy dla polskich 
uchodźców. W 1922 r. brała udział w uroczystościach związanych z powrotem Gór-
nego Śląska do Macierzy w Królewskiej Hucie, gdzie osiadła na kolejne lata. Tam też 
pracowała najpierw jako nauczycielka języka francuskiego w Miejskim Gimnazjum 
Żeńskim, później prowadziła czytelnię miejską. Redagowała również „Głos Poran-
ny”, dodatek niedzielny dla kobiet. Janina Giżycka zmarła 24 września 1937 r., została 
pochowana w Krakowie w grobie rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim 2. 
 Przygotowany przez Janinę Giżycką życiorys, napisany językiem literackim, w spo-
sób niezwykle rzetelny i obiektywny dokumentuje, na zasadzie studium przypadku, 
historię służby sanitarnej kobiet podczas I wojny światowej oraz w okresie powstań  
śląskich. Życiorys ów opatrzony został przypisami, które stanowią uzupełnienie waż-
nych wątków jej biografii. Podano również krótkie informacje wymienionych przez 
Janinę Giżycką osób, instytucji oraz stowarzyszeń, z którymi była związana.

Po lewej: Janina Giżycka w stroju siostry Czerwonego Krzyża. Po prawej: kartka z odręcznym życiorysem 
Źródło: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, sygn. H-1978, Księga Pamiątkowa Pracy Społeczno-Narodowej Kobiet na 

Śląsku od roku 1880-1922, Janina Giżycka, k. 243-244.

 2 Janina Giżycka spoczywa w kwaterze XXXIV, rząd zachodni, grób 14 (Zarząd Cmentarzy Komunal-
nych w Krakowie, Księga Cmentarza Rakowickiego, Janina Giżycka, b.p.).
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Życiorys

 Urodziłam się w Wiktorówce pod Kamieńcem Podolskim, w majątku mojej Babci – Joanny 
Leśniewiczowej 3. Wychowano mnie w staroszlacheckich tradycjach kościoła katolickiego, kulcie  

 3 Janina Giżycka, herbu Gozdawa, przyszła na świat w 16 maja 1877 r. w Wiktorówce pod Kamień-
cem Podolskim (obecnie Ukraina) – w majątku należącym do jej dziadków – Tytusa Leśniewicza i Joanny 
Giżyckiej, herbu Gozdawa. Rodzice Janiny – Jan Marek Giżycki – historyk i genealog oraz Modesta Laura 
Leśniewicz pobrali się w 1876 r. w Berdyczowie (obecnie Ukraina). W posiadaniu ojca był majątek Bog-
danówka na Wołyniu (obecnie Ukraina). Janina była najstarsza z czwórki rodzeństwa, miała dwóch braci 
– Iwona (ur. 1882 r.) i Franciszka Józefa (ur. 1885 r.) oraz siostrę – Julię Laurę (Zarząd Cmentarzy Komu-
nalnych w Krakowie, Księga Cmentarza Rakowieckiego, Janina Giżycka, b.p.; Jan Marek Giżycki... http://
genealogia.grocholski.pl/gd/osoba.php?id=046670. Data dostępu: 16 I 2015 r.) . 

Odpisy dokumentów na nazwisko Janina Giżycka. Po lewej: upoważnienie do prowadzenia herbaciarni Pol-
skiego Czerwonego Krzyża w Łabędach (Bytom, 11 maja 1922 r.); zaświadczenie o organizowaniu pomocy 
dla powstańców górnośląskich i ich rodzin z ramienia Komitetu Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzecząpo-
spolitą Polską (Warszawa, 20 sierpnia 1921 r.). Po prawej: poświadczenie dla członka Komisariatu Plebiscy-
towego w Bytomiu /nr 7162/, celem udzielenia pomocy (Bytom, 9 maja 1921 r.); poświadczenie dla członka 
Komisariatu  Plebiscytowego w Bytomiu uprawniające do zniżki na przejazd kolejami żelaznymi (Bytom, 16 
kwietnia 1921 r.); telefonogram do Herbaciarni Polskiego Krzyża w Łabędach, dotyczy przeniesienia do punktu

medycznego  w Szopienicach (sierpień 1921 r.) 
Źródło: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, sygn. H-1978, Księga Pamiątkowa Pracy Społeczno-Narodowej Kobiet na 

Śląsku od roku 1880-1922, k. 248-249.
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walk powstańczych i niepodległości Ojczyzny. Wykształceniem moim kierowali przezacni Ro-
dzice: prof. Jan Marek [Giżycki] 4, ceniony pedagog i autor prac o skasowanych przez rząd 
rosyjskich klasztorach na Kresach Wschodnich, znawca heraldyki polskiej i właściciel majątku 
Bohdanówka w Starokonstantynowskim, pow[wiat] na Wołyniu oraz Modesta [Laura] z Leś-
niewiczów.
 Od dzieciństwa żyłam w wysoce kulturalno-intelektualnej atmosferze. Nauki pobierałam 
z początku w domu, poczem uczęszczałam w Mitawie, Kurlandja [obecnie Łotwa], do nie-
mieckiej „Höhere-Töchterschule” [wyższa szkoła żeńska], zamienionej na gimnazjum rosyj-
skie. Nasz dom był źródłem wszystkiego patriotyzmu. W szkole uważano mnie za „buntowni-
cę”, gdyż organizowałam kursy samokształcące i prowadziłam tajną naukę języka polskiego dla 
dzieci i dorosłych. W VII kl[asie] w czasie choroby Aleksandra III 5 zarządzono nabożeństwo 
prawosławne w gimnazjum, na którem kazano nam asystować. Wtedy, mając lat 16, wygłosi-
łam do koleżanek piękną mowę patriotyczną, wskutek czego z wyjątkiem „wstępniaczek” Polki 
nie usłuchały rozkazu, za co wydalono mnie z „wilczym biletem” i zasądzono mnie na areszt 
domowy. Po śmierci Aleksandra III objęto mnie amnestią, którą wydał Mikołaj II 6 dla przestęp-
ców politycznych, jednak wydalono nas z imperium rosyjskiego. 
 W r[oku] 1895 przenieśliśmy się do Krakowa – poniósłszy wielkie straty materialne. Tam za-
pisałam się na literaturę przy Wyższych Kursach im. [Adriana] Baranieckiego 7 i niezwłocznie  
też zapisałam się wraz z Matką do „Towarzystwa Szkoły Ludowej”, gdzie w „Kole Pań” brałam 
udział w pracy społeczno-oświatowej, szczególnie dla Śląska Górnego, pod przewodnictwem  

 4 Jan Marek Antoni Giżycki herbu Gozdawa, pseudonim „Wołyniak” lub „Marek Gozdawa”. Urodził 
się w 1844 r. w Michnówce, w powiecie starokonstantynowskim na Wołyniu, zmarł w 1925 r. Pochodził 
z rodziny ziemiańskiej, był synem Kazimierza i Anny, z domu Żukowskiej, prawnuk Antoniego Klemensa 
Giżyckiego – szambelana Stanisława Augusta. Ukończył studia prawnicze w Odessie. Był wykładowcą 
akademickim na uniwersytetach w Dorparcie (obecnie Tartu w Estonii), tam też był członkiem Konwentu 
Polonia, i Mitawie (obecnie Jełgawa na Łotwie), nauczycielem gimnazjalnym, radcą stanu. W jego posia-
daniu były dobra Bogdanówka, w powiecie wołyńskim. Pozostawił po sobie znaczący dorobek poświęco-
ny historii ziem polskich, przede wszystkim zaś zakonów i klasztorów (D. Domalewska, Jan Marek Giżycki 
zapomniany dziejopis, „Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich” 2006, t. 17, s. 65-77).
 5 Aleksander III Aleksandrowicz, urodzony 26 lutego/10 marca 1845 w Petersburgu, zmarł 20 paź-
dziernika /1 listopada 1894 r. w Liwadii. Syn Aleksandra II Romanowa i Marii Aleksandrownej, od 1881 r. 
cesarz Rosji, król Polski i wielki książę Finlandii (E. Radziński, Aleksander II. Ostatni Wielki Car, Warszawa 
2005, s. 383).
 6 Mikołaj II Aleksandrowicz Romanow, urodzony 6 maja/18 maja 1868 w Sankt Petersburgu, zmarł 
w nocy z 16 na 17 lipca 1918 w Jekaterynburgu. Był ostatnim cesarzem rosyjskim, ponadto królem Polski, 
wielkim księciem Finlandii. Panował w latach 1894-1917. Koronowany w Moskwie 14 maja/26 maja 1896. 
Był synem Aleksandra III z dynastii Romanowów i jego żony carycy Marii Fiodorowny. Święty prawo-
sławny (E. Radziński, op. cit.).
 7 W 1894 r., ze względu na manifestowanie postawy antypaństwowej – 17-letnia Giżycka odmówiła 
udziału w nabożeństwie w intencji cara Aleksandra III – została wydalona ze szkoły i objęta dozorem 
policyjnym. W wyniku zajścia rodzina Giżyckich utraciła majątek i została wydalona z Rosji, skąd prze-
niosła się do Krakowa. 17-letnia Janina uczęszczała począwszy od 1895 r. na Wyższe Kursy dla Kobiet 
prowadzone od 1868 r. przez Adriana Baranieckiego (1828-1891). Od nazwiska organizatora określano je 
mianem „Baraneum” Skupiały młode kobiety, umożliwiając naukę tym, które miały zamiar kształcić się 
dalej, a pozbawione były wówczas możliwości studiowania na wyższych uczelniach. Kursy dostępne były 
dla kobiet w wieku od 16 lat, niezależnie od wcześniejszego wykształcenia. Obejmowały one wydziały: 
historyczny, literacki, przyrodniczy, artystyczny, gospodarczy i handlowy (Por. J. Kras, Wyższe Kursy dla 
Kobiet im. A. Baranieckiego w Krakowie 1868-1924, Kraków 1972).
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ofiarnej i zasłużonej p. Siedleckiej 8. Przyjmowałyśmy G[órno] Ślązaków, oprowadzając ich 
po mieście, urządzając dla nich narodowe uroczystości i inne imprezy. Pomimo młodego wie-
ku byłam w zarządach i komitetach np. „Obchodu 125 letniej rocznicy przysięgi Kościuszki” 
itd. W tym czasie 1895-1900 zaczęłam prowadzić pogadanki z literatury i historji polskiej dla 
kobiet pracujących zawodowo. Jeździłam na wieś z odczytami, pisałam odezwy, artykuły, im-
presje, nowele… Już wtedy zapisały mnie władze austriackie na „czarną listę”. W r[oku] 1900 
pojechałam do Beaugency, dep[atrament] Loiret, do Klasztoru Urszulanek, dla uzupełnienia 
mojej edukacji i do Paryża na wykłady języka francuskiego i literatury w Sorbonie, jako wolna 
słuchaczka. Tam należałam do Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich, bywałam u pp. 
Władysławów Niekiewiczów i p. Marji z Niekiewiczów Godeckiej (dziś Adama) oraz wielu 
polskich i niektórych domach francuskich, robiłam wycieczki zwiedzając zabytki. Brałam udział 
w wykładach w College de France. 
 Powróciwszy do kraju pojechałam na Kresy Wschodnie, jako prywatna nauczycielka, gdzie 
oprócz zajęć prywatnych darmo uczyłam po polsku dzieci oficjalistów i robotników, szerzyłam 
poczucie polskości przez odczyty, „biblioteki wędrowne” itd. Mając ciągły kontakt z Krakowem 
przewoziłam „biblułę”, pod tajnym przybranym nazwiskiem na Podole i Zagłębie Dnieprow-
skie. Pisywałam coraz więcej, niektóre prace umieszczałam w „Przeglądzie”, „Przedświcie”, 
„Słowie Polskim”, „Czynie” itd. Większość moich utworów nie wyszła w druku. Chcąc przy-
chodzić z pomocą cierpiącym i bliżej poznać ludzi, nabyć wiadomości psychologicznych, prze-
szłam potrójny kurs pielęgniarski w Krakowie, Berlinie i Paryżu. Po praktykach w szpitalu 
pojechałam do Karlstadu w r[oku] 1905, wykorzystawszy znajomość obcych języków miałam 
międzynarodową klientelę w czasie dozoru, resztę zaś czasu poświęciłam studiom i podróżom, 
zwiedziłam sama i kosztem własnym całą środkową Europę, nawiązując stosunki z ludźmi 
wszelkich stanów i zawodów, starając się poznać kraj, obyczaje itd.
 W jesieni roku 1914 byłam w Karlstadzie, gdy wybuchła austriacko-serbska zawierucha, 
wyjechałam jako siostra Czerwonego Krzyża do Krakowa. Jechałam z biletem wojskowym 
„offener  Befehl” wojskowym pociągiem, gdy ludność cywilna nie miała już swobody ruchów 
i byłam świadkiem scen: degradowania oficerów przez żołnierzy, rozpaczy ludności dotknię-
tej klęską wojny, rozpasania i demoralizacji. Na podstawie moich świadectw niezwłocznie 
przyjęto mnie jako pielęgniarkę do wojskowych szpitali. Jako naczelna siostra prowadziłam 
Kursa Sanitarne  dla dziewcząt. Całą wojnę pracowałam jako „Armee-Schwester” w Krakowie, 
dzieląc los żołnierzy,  tj. osławioną dietę, niewygody i zmęczenie niepomierne, służąc im nie 
tylko pomocą, ale i pociechą duchową. Jaką radość sprawiało nam ich polepszenie w zdrowiu, 
a jednocześnie opłakiwałam tych, którzy zmarli na moich rękach! Należałam do „Opieki nad 

 8 Janina Giżycka zaangażowała się, wraz z matką, w działalność społeczną Towarzystwa Szkoły Lu-
dowej, utworzonego w 1891 r. dla uczczenia 100-lecia Konstytucji 3 Maja, celem rozwoju oświaty wśród 
ludu. Z inicjatywy Towarzystwa powoływano liczne biblioteki, szczególnie w ośrodkach wiejskich, za-
opatrując je w książki, czasopisma i gazety. Jego współzałożycielem był Ernest Tytus Bandrowski (1853-
1920), profesor chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim, dyrektor krakowskiej Szkoły Przemysłowej, 
współzałożyciel dziennika „Reforma” (później „Nowa Reforma”), radny krakowski, a następnie wice-
prezydent Krakowa, poseł do Sejmu Galicyjskiego, gdzie przewodniczył sekcji szkolnej. Na cele realiza-
cji zadań Towarzystwa przeznaczył znaczną część swojego majątku (M. Żukow-Karczewski, Całe miasto 
mówiło... O Bandrowskim, „Echo Krakowa”, 4 X 1994 r., nr 193. Źródło do działalności Towarzystwa Szkół 
Ludowych: Archiwum Państwowe w Krakowie, Towarzystwo Szkoły Ludowej Zarząd Główny w Krako-
wie (1892-1940), zesp. 29-569/0).
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Legjonistami”. Prowadziłam dla nich kursa oświatowe. Stanowiliśmy jedną wielką ro-
dzinę!
 W czasie wojny wyjechałam dwa razy z ramienia Książęco-Biskupiego Komitetu (Sapiechy) 
jako siostra szczepiąca przeciwko ospie w r. 1915 do por. [Władysława] Garlickiego 9, gdzie 
spędziłam osiem miesięcy, w tem zimę, życia koczowniczego, w strasznie zniszczonych 
miejscowościach strony polskiej i ruskiej, jeżdżąc od wsi do wsi, samodzielnie szczepiąc około 
800 osób dziennie i urządzając pogadanki oświatowo-religijne dla tamtejszej tak ciężko do-
świadczonej ludności. Mieszkałam przygodnie na probostwie, u nauczycieli, wójta, włościan, 
we dworach, często wzywana do łoża chorych. Wielką życzliwość okazywały mi władze, du-
chowieństwo, włościanie..., zaś w r[oku] 1917 w ziemi radomskiej, poczem wróciłam do moich 
ukochanych żołnierzy.
 W r[oku] 1920 straciłam Matkę, w dowód jak była cenioną może posłużyć fakt, jak na Kra-
ków niezwykle dużego orszaku żałobnego, w którym pomiędzy duchowieństwem, delegatami 
Tow[arzystw] itd. odznaczała się wielka liczba żebraków. W tymże roku, we wrześniu, udałam 
się do Bytomia, wysłana przez Warszawski Komitet Pomocy dla G[órnego] Śląska 10. Tam pra-
cowałam w „Lomnickim Hotelu”, pod egidą W[ojciecha] Korfantego, w wydziale prawnym 11 

 9 Władysław Garlicki, pseudonim „Bogumił” urodził się 8 grudnia 1897 r. w Przemyślu, zmarł 
25 stycznia 1953 r. w Paryżu – zawodowy oficer artylerii. W okresie okupacji, oficer Komendy Głównej 
Armii Krajowej. Uczestnik powstania warszawskiego, dowódca odcinka w „Podobwodzie Śródmieście-
-Południowe”. Był uczestnikiem I wojny światowej. Od listopada 1918 r. w Wojsku Polskim. W stopniu 
podporucznika brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej, w szeregach 3 pułku artylerii ciężkiej. W grudniu 
1919 r. jako oficer 1 baterii pułku walczył w Przemyślu, a następnie we Lwowie. Był czynnym uczestni-
kiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Po wojnie zweryfikowany w stopniu porucznika artylerii z star-
szeństwem od 1 czerwca 1919 r. (Zarys historji wojennej 3-go pułku artylerji ciężkiej im. Króla Stefana Batorego, 
oprac. kpt. Władysław Zaufal, „Wojskowe Biuro Historyczne” 1930, s. 7; Rocznik Oficerski 1924, Minister-
stwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1924, s. 824).
 10 W trudnym i burzliwym okresie przedplebiscytowym Janina Giżycka poświęciła się pracy na rzecz 
Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, działała aktywnie w wydziałach prawnym i organizacyjnym. bra-
ła udział w wiecach patriotycznych, organizowała odczyty, prowadziła zajęcia ucząc języka polskiego. 
Zaangażowała się również w działania delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu, nad którą 
pieczę sprawował lekarz – dr Emil Cyran. Prowadziła szkolenia dla młodzieży żeńskiej i kobiet w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy. Kandydatki tychże rekrutowały się głównie z Towarzystwa Polek, Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół” i kół śpiewaczych. Program obejmował znajomość: 1. zasad higieny 
osobistej i higieny otoczenia, 2. umiejętność zakładania opatrunku, 3. znajomość materiałów opatrunko-
wych, 4. umiejętność postępowania na wypadek: krwotoku, złamania kończyn i oparzeń, 5. znajomość 
technik transportu chorych i rannych, 6. pozyskanie elementarnych wiadomości z zakresu: anatomii i pie-
lęgnowania chorych. Kursy kończyły się egzaminem w obecności lekarzy, w Bytomiu przewodniczącym 
tejże był dr Emil Cyran. Uczestniczki kursów pracowały następnie w punktach opatrunkowych, pełniły 
też służbę jako sanitariuszki i łączniczki (K. Brożek, Polska służba medyczna w powstaniach śląskich i ple-
biscycie, Katowice 1973, s. 94-95, 115; B. Sołtysówna-Schayerowa, Praca kobiet w służbie czynnej na Śląsku, 
Katowice 1931, s. 88-89).
 11 Wydział Prawny Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, podlegał Konstantemu Wolnemu – za-
stępcy komisarza Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. Wydawano w nim opinie prawne zawieranych 
przez komisariat umów służbowych i kontraktów zakupów, zapewniał ponadto opiekę prawną szykano-
wanym i prześladowanym przez władze niemieckie. Przy wydziale Prawnym powołano Komisję Samo-
rządową w skład której weszli poza Konstantym Wolnym: Paweł Kempka, Józef Potyka, dr Bernard Dia-
mand, Józef Rymer, Józef Biniszkiewicz, Edward Rybarz i dr Kazimierz Rakowski. Komisja rozpatrywała 
opracowany przez Wojciecha Korfantego i dra Józefa Buzka projekt statutu organicznego województwa 
śląskiego (Encyklopedia Powstań Śląskich, Opole 1982, s. 623).
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i organizacyjnym 12. Na czele pierwszego stali p. [Edward] Rybarz 13 i [Józef] Rymer 14. „Kole-
żanką” moją była p. [Olga] Zarzycka, późniejsza p. Ręgorowiczowa. Pracowałam z p. radcą J. 
Przybyłą oraz innymi. Na czele drugiego p. por. [Janina] Omańkowska 15 i [Halina] Stęślicka 16. 

 12 Wydział Organizacyjny Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, kierował nim dr Roman Konkie-
wicz – zajmowano się w nim powoływaniem polskich komisariatów plebiscytowych oraz realizacją przez 
nie założonych zadań. W sekcji propagandy Wydziału kierowano przygotowywaniem i wydawaniem 
ulotek, afiszy i broszur oraz organizowaniem wieców. Wśród pracowników Wydziału byli ponadto: Lu-
dwik Kloske, Jan Krupa, Franciszek skórka, Stanisław Kowalik, Karol Bula, Bronisław Dyla, Aleksy Szlen-
ga, Józef Gruszka i Jan Wycisk (Encyklopedia Powstań..., s. 623).
 13 Edward Rybarz (1884-1940), ur. w Suminie, pow. rybnicki. Kształcił się w seminarium Wincentego 
Lutosławskiego w Krakowie, naukę kontynuował w Londynie. W latach 1905-1906 osadzony w więzieniu 
w Gliwicach za działalność w ruchu „Eleusis”. Był redaktorem „Polaka” (1909-1910), „Gazety Ludowej” 
(1911-1913), „Dziennika Górnośląskiego” i „Górnoślązaka” (1913-1918). Należał do Towarzystwa Gim-
nastycznego Sokół. Był delegatem na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, następnie w latach 1918-1919 or-
ganizował polskie rady ludowe i Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej w Bytomiu. Należał do grona 
założycieli POW na Górnym Śląsku. Po zakończeniu I powstania śląskiego współorganizował General-
ny Sekretariat Plebiscytowy i Centralne Biuro Informacyjne dla Koalicji. Był współzałożycielem Chrze-
ścijańskiego Zjednoczenia Ludowego (styczeń 1920 r.). Pracował jako kierujący Wydziałem Prasowym 
w Polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu. Podczas III powstania śląskiego redagował „Goń-
ca Śląskiego” i „Oberschlesische Grenzzeitung”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, 
Krzyżem Oficerskim Orderu Gwiazdy Rumunii oraz Srebrnym Wawrzynem Akademickim (Encyklopedia 
Powstań Śląskich, Opole 1982, s. 489-490). 
 14 Józef Rymer (1882-1922), urodził się w Zabełkowie pod Raciborzem. W wieku 16 lat wyemigrował 
do Westfalii, gdzie pracował jako górnik. Działał tam w takich organizacjach jak: Polskie Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”, Towarzystwo Czytelni Ludowych. W 1913 r. przyjechał do Katowic. Kontynu-
ował działalność społeczną i patriotyczną, jako prezes Centralnego Zarządu Zjednoczenia Zawodowego 
Polskiego. Był delegatem na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 r. Następnie działacz Naczelnej 
Rady Ludowej w Poznaniu oraz wiceprezes Narodowego Stronnictwa Robotniczego. Współuczestniczył 
w powołaniu do życia Naczelnej Rady Ludowej Górnego Śląska. W 1919 został posłem na Sejm RP, pra-
cował nad projektem przyszłej administracji ziemiami śląskimi. Po wydaniu decyzji o przeprowadzeniu 
na Górnym Śląsku plebiscytu, wszedł w skład Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, jako zastępca jego 
przewodniczącego – Wojciecha Korfantego. Brał też udział w III powstaniu śląskim jako członek Naczelnej 
Władzy Cywilnej. W czerwcu 1922 r. został wybrany pierwszym wojewodą autonomii śląskiej. Zmarł na 
udar mózgu 5 grudnia 1922 r. (Por. Z. Hojka, Józef Rymer: Biografia polityczna, Katowice 2002).
 15 Janina Omańkowska (1859-1927) działaczka plebiscytowa. Urodzona w Srebrnikach, powiat wą-
brzeski. Była redaktorem „Gońca Wielkopolskiego” w Poznaniu. W 1903 r. zamieszkała w Bytomiu, 
współpracowała m.in. z „Katolikiem”. Była organizatorką polskich towarzystw kobiecych. W 1918 r. dzia-
łała aktywnie w polskiej Powiatowej Radzie Ludowej w Bytomiu. Uczestniczyła w obradach Sejmu Dziel-
nicowego w Poznaniu. Podczas I powstania śląskiego w jej bytomskim mieszkaniu umieszczono kasy 
zasiłków dla rodzin powstańczych. W okresie około plebiscytowym organizowała wiece kobiece. Była 
inicjatorką powołania w 1920 r. Związku Towarzystw Polek na Śląsku i przewodniczącą Zarządu Głów-
nego. Podczas III powstania śląskiego włączyła się w akcję aprowizacyjną. Po zakończeniu powstania 
zamieszkała w Królewskiej Hucie. Członkini Chrześcijańskiej Demokracji, z jej ramienia posłanka na Sejm 
Śląski I kadencji. Założycielka i redaktorka „Głosu Polek”. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Polonia Restituta (Encyklopedia powstań…, s. 355). 
 16 Halina Felicja Stęślicka (1897-1957), urodzona w Siemianowicach Śląskich, zmarła w Nottingham. 
Posłanka na Sejm I kadencji (1922-1927) z ramienia chadecji, działaczka organizacji kobiecych i publi-
cystka, członkini Narodowej Organizacji Kobiet. Była członkinią Związku Towarzystw Polek. W Sejmie 
należała do Komisji Opieki Społecznej i Inwalidztwa oraz Komisji Zdrowia Publicznego. Była sekretarką 
w Podkomisji Konstytucyjnej dla spraw autonomii Śląska i uwzględnienia śląskich ustaw autonomicz-
nych w ustawach ogólnopolskich. Była członkiem klubu Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy. 
Od 1925 r. pracowała w Grupie Parlamentarnej Polsko-Francuskiej (T. i W. Rzepeccy, Sejm i Senat 1922-
1927, Poznań 1923, s. 471).
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Zostałam obrana honorową „gospodynią” tegoż Hotelu. Zadaniem mojem był dozór porządku 
i kuchni, urządzanie wieczorów towarzyskich itd. Głęboko wryły mi się w pamięć wieczory: 
Wigilijny i Nowego Roku, podczas których zebrali się wszyscy pracownicy ze strażą włącznie 
oraz patrjoci z miasta. Błogosławione to były czasy, kiedy serca biły w przyspieszonym tempie 
radości i nadziei tej ziemi dla Macierzy. Mieszkałam u zniemczonego kolejarza Żurka, spałam 
siedząco – na dwóch stołkach. Podpisał odezwę Korfantego, że uczyć się będzie po polsku, dla 
przypomnienia o kolejach polskich i posłał syna na naukę do Poznania, ale głosował za Niemca-
mi, zawsze starając się o korzyści materjalne. Przeniosłam się stamtąd do Hotelu „Schlesischer 
Hof”. Tam bowiem i w „Reichshof’ie” koncentrowało się życie polskie. Co niedziela przema-
wiałam na 3, 4 wiecach, nie obiecując dóbr materialnych – mówiłam o reformie rolnej, o wyż-
szości naszej kultury pokojowej, o szkolnictwie i polskich zakładach przemysłowych, o pod-
wyższeniu płac robotnikom, o lepszym traktowaniu przez władze polskie. Mówiłam przeciwko 
niemieckim kapitalistom. Przemówienia moje miały tło religijno-społeczno-historyczne. Polskę 
porównywałam do litości ze Starego i Nowego Testamentu, przedstawiałam Polskę jako Chry-
stusa narodów. Słuchaczy miałam od kilkunastu do kilku tysięcy. Po każdym niemal wiecu była 
„tańcówka”. Dziwiono się, że umiem mówić, ale nie umiem tańczyć. Przemawiałam także po 
niemiecku, do „Oberschlesische Volkspartei” gościnnie podejmowana. 
 Byłam instruktorką „Kół Polek” i robiłam objazdy po całym niemal obszarze Śląska Gór-
nego, prowadziłam tez kursa języka polskiego dla Straży Lomnickiej. W r[oku] 1921 byłam 
reprezentantką „Lomnicu” przyjmującą wraz z miejscowym Komitetem Obywateli Polaków 
przyjeżdżających na głosowanie za Polską. Chwil tych nie zapomnę nigdy. 3 V 1921 r. będąc 
dnia tego w Krakowie wróciłam do Bytomia, na wiadomość o wybuchu III powstania na Ślą-
sku G[órnym], by w nim brać czynny udział i zostałam zaangażowana przez dra [Emila] 
Cyrana 17, naczelnika polskiego Czerwonego Krzyża Śląska G[órnego], jako naczelna siostra 
punktu żywnościowo-opatrunkowego w Szopienicach 18. Byłam tam obecna na wielkiej ma-
nifestacji pogrzebu kilkunastu ofiar bestialstwa Niemców i innych wstrząsających scen. Po 
miesiącu przeniesiono mnie na bardziej odpowiedzialną i samodzielną placówkę do Łabęd pod 
Gliwicami, tj. o parę kilometrów od granicy niemieckiej z „płynnym” terenem  wojny. Miałam 

 17 Emil Cyran (1886-1966) – lekarz, powstaniec, działacz plebiscytowy. W 1914 r. otrzymał dyplom 
lekarski, w 1918 r. doktora nauk medycznych. W latach 1916-1918 pracował jako asystent uniwersytec-
kiej kliniki neurologiczno-psychiatrycznej we Wrocławiu – wydawał Polakom zaświadczenia odraczające 
służbę wojskową. Od 1919 r. organizował tajne kursy sanitarne, m.in. w Bytomiu, Katowicach, Szopieni-
cach i Zabrzu. Był zaangażowany w tworzenie struktur Polskiego Czerwonego Krzyża dla Śląska. Jeden 
ze współorganizatorów służby sanitarnej w II i III powstaniu śląskim. W tym ostatnim kierował ponadto 
Centralnym Komitetem Czerwonego Krzyża dla Śląska. Od 1922 r. kierował, z wyłączeniem lat II wojny 
światowej, Śląskim Zakładem Psychiatrycznym (później: Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych) w Lublińcu. Podczas wojny sprawował opiekę nad żołnierzami osadzonymi w obozach jeniec-
kich w III Rzeszy i Rumunii. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta i Orderem Sztandaru 
Pracy (Encyklopedia Powstań Śląskich, Opole 1982, s. 80). 
 18 Alicja Czarlińska w swojej relacji podaje: Na stacji północnej w Szopienicach otworzono kantynę, dla 
przejeżdżających powstańców, tam też otwarto punkt opatrunkowy pod kierunkiem p[ani] Giżyckiej (MGB, sygn. 
H-1978, Alicja Czarlińska, k. 232). w Szopienicach. Kierowała nim Maria Rajda-Kujawska, jedyna kobieta-
-lekarz w III powstaniu. W Szopienicach mieściła się wówczas Centralna Składnica Sanitarna, w której 
składowano materiały opatrunkowe i środki medyczne. Podobne magazyny, choć mniejsze, prowadzono 
wówczas również w Bytomiu i Sosnowcu (K. Kujawski, Służba sanitarna w III powstaniu śląskim, [w:] O wol-
ność Śląska, Katowice 1931, s. 54; K. Brożek, op. cit., s. 130).
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w tym chaosie tranzytowym nawał pracy, w tym osiem Górnoślązaczek do pomocy i mło-
dziutką Martę Ogrodnikównę ze Sosnowca. Dziewczęta moje pełniły dyżury dzienne i nocne 
po cztery, ja sypiałam i odpoczywałam po kilka godzin – gdy i o ile znalazła się chwila wolna. 
W bardzo krótkim czasie postoju dawałyśmy żywność: herbatę, kawę z mlekiem kondenso-
wanym, chleb ze smalcem amerykańskim – oprócz tego zupy z krupami i słoniną. Daleko 
stąd było do restauracji, do miasta, a restauracja dworcowa położona o kilka kroków bardzo 
nieprzyjaźnie usposobiona nic sprzedać nam nie chciała. Przybywało jednorazowo kilkuset 
powstańców, a przejeżdżających partyj było nieraz kilkanaście i więcej, w gorącym czasie, na 
dobę.
 W czasie plebiscytu i powstania stykałam się z francuską misją wojskową i miałam sposob-
ność wyjednywać rozmaitego rodzaju pomoce dla ludności, w Łabędach w szczególnie dobrych 
byłam z nimi stosunkach.
 Pomimo częstych, grożących w czasie plebiscytu i powstań niebezpieczeństw, nie miałam 
więcej pożałowania godnych przygód. Strzegł mnie Bóg, strzegł i ludzi. Po zlikwidowaniu 
powstania odwołaną zostałam wraz z moim personelem i pozostałą żywnością. Wyjechałam 
ostatnim pociągiem towarowym, w wagonie dla sześciu koni – podróż z Łabęd do Sosnowca 
trwała trzy dni. 
 Za plebiscyt i powstania dostałam odznaczenie 19.
 Powróciwszy do Krakowa, po należytym wypoczynku, wysłano nas, „Koło Pań Towarzy-
stwa Szkoły Ludowej” – p. majorową Bojnarową, także pracownicę plebiscytową, i mnie na ob-
jazdy obozów dla internowanych powstańców śląskich. Przekonawszy się na miejscu o k. 105. 
potrzebach i brakach, jeździłyśmy do Warszawy, do Sejmu, między innymi do [Antoniego 
Augusta] Matakiewicza, do marszałka [Wojciecha] Trąmpczyńskiego z interwencją zawsze 
uwzględnianą, byłyśmy również w kontakcie z p[aniami] z „Białego Krzyża” 20 i „Towarzy-
stwem Polek” w Warszawie. Niestety nie prowadziłam notatek i wiele rzeczy, nazw wyszło mi 
z pamięci. Na uroczystość przyłączenia Śląska Górnego do Polski przybyłam jako delegatka 
„Koła Pań Towarzystwa Szkoły Ludowej”, poczem udałam się do Królewskiej Huty, gdzie za-
jęłam się redagowaniem bezpartyjnego podówczas „Głosu Porannego” p. L[eopolda] Nowaka, 
wydając oprócz zwykłego numeru dodatki niedzielne dla kobiet. Po przejściu tej gazety w ręce 
NPR-u zostałam nauczycielką języka francuskiego w pierwszym polskim Liceum w Królew-
skiej Hucie, którego dyrektorką była p. Kęszycka.
 W r[oku] 1923 zaproponował mi p. P[aweł] Dombek, pierwszy polski prezydent w Kró-
lewskiej Hucie, zasłużony działacz narodowy i prawdziwy Ojciec miasta, kierownictwo „Czy-
telni narodowej im. M[arii] Parczewskiej”, gdzie pracuję dotychczas. Wraz z tą pracą weszłam 

 19 Za udział w III powstaniu śląskim Janina Giżycka została w 1921 r. odznaczona odznaką Józefa 
Hallera „Za służbę narodową”.
 20 Polski Biały Krzyż był paramilitarną organizacją cywilną, utworzoną w Stanach Zjednoczonych 
podczas I wojny światowej, dzięki staraniom żony Ignacego i Heleny Paderewskich, w celu niesienia 
pomocy ofiarom wojny. Paderewska, wskutek sprzeciwu Czerwonego Krzyża wobec utworzenia polskiej 
filii organizacji, finansowała nabór ochotniczek do służby pielęgniarskiej, które były następnie wysłane 
w miejsca, gdzie podczas I wojny walczyli Polacy wcieleni do armii rosyjskiej, niemieckiej i austriackiej. 
Zgodnie ze statutem zadanie Białego Krzyża koncentrowało się również na szerzeniu kultury i oświaty, 
rozbudzaniu postaw patriotycznych oraz świadomości narodowej wśród żołnierzy polskich w armiach 
zaborczych (E J. Kryńska, Polski Biały Krzyż 1918-1961, Białystok 1997; A. Niewęgłowska, Polski Biały Krzyż 
a wojsko w latach 1919-1939, Toruń 2005).
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w kontakt z „jałmużnikiem oświaty polskiej” nazwiskiem Stanisław Bełza, który zasila naszą 
czytelnię w książki i prorektorem A. Parczewskim.
 W r[oku] 1925 straciłam Ojca i dla przebolenia tej straty pojechałam na własny koszt do 
Francji, żeby odwiedzić placówki przeważnie rolnicze robotników polskich, w tym północne 
Zagłębie. Pod przewodnictwem ks. [Wilhelma] Szymbora odbyłam pierwszą we Francji polską 
pielgrzymkę narodową do Lourdes. Złożoną z robotników, rzemieślników, służby domowej itd., 
księży i wielu intelektualistów. Na wszystkich objazdach serdecznie i entuzjastycznie byłam 
przyjmowaną i bliski z nimi nawiązałam kontakt. W r[oku] 1927 pojechałam do Lizieux. Gro-
bu św. Tereski i widziałam się z przyjaciółmi. W zeszłym roku byłam w Abbacji dla zdrowia 
i odwiedzenia dawnych znajomych. W roku bieżącym 1929 zdałam egzamin bibliotekarski przy 
Krakowskiej Szkole Nauk Społecznych im. [Adriana] Baranieckiego. W dalszym ciągu pracuję 
zawodowo w czytelni, udzielam lekcji prywatnych, pisuję, wygłaszam referaty, należę do To-
warzystw, z wybitnymi jednostkami jestem w korespondencji u nas i zagranicą.
 Na zakończenie czuję się w obowiązku podziękować Panu Bogu, niezasłużone łaski uzy-
skane w życiu – przede wszystkim za spełnienie najskrytszych marzeń – dożycia zmartwych-
wstawania Ojczyzny, możność udziału w wszechświatowej wojnie o wolność ludów, zbierania 
doświadczeń i współpracy przy Jej odbudowie i tyle, tyle podniosłych, mocnych chwil...

Janina Giżycka

Załącznik 1

Relacja dr Marii Rajdy-Kujawskiej (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, sygn. H-1978, 
Księga Pamiątkowa Pracy Społeczno-Narodowej Kobiet na Śląsku od roku 1880-1922, 
Dr Marja Kujawska-Rajda, k. 340-341)

 Moja praca na Śląsku zaczęła się na początku października 1920 roku, gdy po skończo-
nym egzaminie lekarskim Polski Czerwony Krzyż mnie zawołał na Śląsk. Prowadziłam tam 
kursy sanitarne w Bytomiu, Katowicach, Gliwicach, Zabrzu. Równocześnie organizowałam 
polskie położne, zakładające polskie związki położnych prawie we wszystkich powiatach Gór-
nego Śląska. W dniu plebiscytu i najbliższy czas po nim byłam lekarką dyżurną pogotowia 
ratunkowego Hotelu Lomnitz, komisariacie plebiscytowym w Bytomiu. Dalsze tygodnie po 
plebiscycie przygotowywałam wykazy środków opatrunkowych. Podczas trzeciego powstania 
prowadziłam najpierw stację opatrunkową w Roździeniu, potem w Małej Dąbrówce. Później 
powierzono mi pociąg sanitarny, którym woziłam rannych z frontu środkowego do szpitali 
w Sosnowcu i Będzinie. W drugiej połowie maja byłam lekarką w szpitalu polowym w Tosz-
ku. Stamtąd odwołano mnie do szpitala powstańczego w Mysłowicach, gdzie pracowałam jako 
lekarz asystent do stycznia 1922 r. W lutym 1922 r. zaczęłam prace swoją w Polskim Czer-
wonym Krzyżu w Katowicach, organizując i przeprowadzając 3-miesięczny kurs pielęgniarek. 
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Potem objęłam kierownictwo  Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, piastując ten urząd 
do lutego 1923 r. Wyprowadziwszy się z Katowic złożyłam kierownictwo PCK. Dalszą pracą 
społeczną zajmowałam się w miejscowych towarzystwach w Brzezinach Śląskich. 

Dr Marja Kujawska-Rajda
Brzeziny Śląskie, 14 lutego 1929 r.
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Dr Czesław Gawlikowski (1899-1984) 
– lekarz, oficer, społecznik

Dr. Czesław Gawlikowski (1899-1984) 
– doctor, officer, social activis

Piotr Ernst

Gorzów Wielkopolski

Streszczenie: Doktor Czesław Gawlikowski (1899-1984) ukończył studia lekarskie w Warszawie. W cza-
sie pierwszej wojny światowej był plutonowym I Kompanii Batalionu Szturmowego V Dywizji Sybe-
ryjskiej. W okresie międzywojennym pracował jako lekarz w Warszawie i Przemyślu. Podczas drugiej 
wojny światowej zatrudniony był w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie, a po upadku Powstania 
Warszawskiego w szpitalu Legionowie. W latach 1946-1953 był dyrektorem Szpitala Miejskiego w Go-
rzowie Wielkopolskim. Dr Czesław Gawlikowski był nie tylko znakomitym lekarzem, ale też patriotą 
i społecznikiem.

Summary: MD Czesław Gawlikowski (1899-1984) graduated in medicine in Warsaw. During the First 
World War he was a platoon leader of the 1. Company of the Storm Battalion of the 5. Siberian Divi-
sion. In the interwar period he worked in a District Hospital in Pruszków and after Warsaw Uprising 
he was employed at hospital in Legionowo. In years 1946-1953 he was a director of the town hospital 
in Gorzów Wielkopolski. Doctor Gawlikowski was not only a great physician, but he was a patriot and 
social activist, too.

Słowa kluczowe: historia medycyny, biografie lekarzy, XX wiek, Gorzów Wielkopolski
Keywords: history of medicine, biography of medical doctors, the 20th century, Gorzów Wielkopolski

 Celem artykułu jest przybliżenie sylwetki znakomitego lekarza, organizatora i pa-
trioty doktora Czesława Gawlikowskiego, którego zasług dla rozwoju lecznictwa, 
w szczególności gorzowskiego nie sposób przecenić. W artykule wykorzystałem 
głównie źródła udostępnione dzięki uprzejmości córki Pana doktora, Pani profesor 
Elżbiety Gawlikowskiej-Łabęckiej, źródła przechowywane w Archiwum Państwo-
wym w Gorzowie Wielkopolskim, w Suwałkach i w Zielonej Górze, a także źródła 
internetowe. Korzystałem również z prac Andrzeja Marciniaka, Dariusza Rymara, Je-
rzego Zysnarskiego i Ryszarda Kaczmarka. Przydatne okazały się też artykuły praso-
we zamieszczone w Rzeczpospolitej i Gazecie Wyborczej.

BIOGRAFISTYKA
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 Czesław Gawlikowski, przyszedł na świat 25 lutego 1899 r. w Petersburgu 1, w ro-
dzinie inteligenckiej, jako syn Wiktora, matematyka i Kazimiery de domo Szening 2. 
Niewiele wiadomo o jego młodości, a pierwsze istotne informacje odnoszą się do roku 
1918, gdy będąc po maturze 3 wstąpił do Legionu Omskiego na Syberii. Został plu-
tonowym I Kompanii Batalionu Szturmowego V Dywizji Syberyjskiej 4. Na początku 
1920 r. po kapitulacji oddziału został internowany w okolicach Krasnojarska. Żołnierzy 
zgromadzono w pociągach. Czesław Gawlikowski otrzymał od dowództwa polece-
nie przedostania się poza miejsce uwięzienia i przewiezienia do miejscowego kościoła 
7-pudowej butli zawierającej, według deklaracji, rtęć. Po wykonaniu rozkazu, zamiast 
uciekać, wrócił po współtowarzysza, sierżanta Jana Papisa-Papieskiego 5. Niestety, za 
lojalność przyszło mu zapłacić wysoką cenę. Czesław Gawlikowski został zatrzymany 
przez patrol czerwonoarmistów. Najpierw osadzony został w areszcie Nadzwyczajnej 
Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, następnie w więzieniu 6. W trakcie 
prowadzonego śledztwa przyznał się, że jest polskim żołnierzem. Ciężkie warunki pa-
nujące w więzieniu, przebyty tyfus plamisty, a także długie przesłuchania nie załamały 
przyszłego lekarza. Po kilku miesiącach przewieziono go do Omska, a później do Obo-
zu Koncentracyjnego w Czelabińsku, gdzie pracował w cegielni, oraz przy rozładunku 
wagonów kolejowych. W obozie panował głód, a warunki pracy były skrajnie trudne 7, 
co przyspieszyło podjęcie decyzji o ucieczce. O swych planach poinformował więzio-
nego w tym samym obozie pułkownika Medwadowskiego, dowódcę Pułku Artylerii 
V Dywizji Syberyjskiej, do którego zwrócił się o pomoc w wydobyciu z kancelarii świa-
dectwa maturalnego odebranego mu przy rewizji, uzyskując obietnicę wsparcia. W 
dniu ucieczki Czesław Gawlikowski, w trakcie wykonywania prac rozładunkowych, 
wykorzystując nieuwagę strażników przedostał się pod wagonami do pobliskiego 
lasu. Wędrując skrajem lasu, wzdłuż linii kolejowej, dotarł do śródmieścia Czelabiń-
ska do Polaka, o którym wiadomo było, że pomaga jeńcom 8. Wywieziony poza miasto 
przez powstańca styczniowego 9, z dokumentami na nazwisko Józef Maliszewski trafił 
do młyna, którego właścicielem, a po nacjonalizacji, kierownikiem był Polak, zesłaniec 
syberyjski 10. Bolszewicy, odkrywszy brak jednego więźnia wysłali oddział kozacki, 

 1 J. Zysnarski, Encyklopedia Gorzowa. Bydgoszcz 2007, s. 614; Z. Woźniewski, Polski Almanach Medycz-
ny na rok 1956, Warszawa 1957, s. 82; Informacja otrzymana dzięki uprzejmości Pani Profesor Elżbiety 
Gawlikowskiej-Łabęckiej, córki Pana Doktora Cz. Gawlikowskiego z Archiwum Rodzinnego Czesława 
Gawlikowskiego [ARCz.G, Życiorys doktora Czesława Gawlikowskiego – dalej ARCz.G, Życiorys (…).
 2 ARCz.G, Życiorys (…).
 3 Tamże. – maturę Cz. Gawlikowski uzyskał w Petersburgu. Była to jedna z dwóch tzw. „złotych matur”. Drugą 
uzyskał Jan Zachwatowicz przyszły architekt i profesor na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
 4 Tamże.
 5 Tamże.
 6 Tamże.
 7 Tamże.
 8 Tamże. – W obozie po ucieczce jeńca wszczęto alarm. Na poszukiwania wysłano odział kozacki, 
który przeczesał las. Na szczęście Cz. Gawlikowski wybrał inną drogę, co go uratowało. O całej dramatur-
gii wydarzeń Cz. Gawlikowski dowiedział się już w niepodległej Polsce od generała Medwadowskiego.
 9 Tamże.
 10 Tamże.

Dr Czesław Gawlikowski (1899-1984) – lekarz, oficer, społecznik
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który bezskutecznie przeszukiwał las w celu złapania zbiega 11. Latem 1920 r. wskutek 
denuncjacji Cz. Gawlikowski został aresztowany. Pomimo że w trakcie przeszukiwania 
młyna ukrył się w pomieszczeniach gospodarczych i mógł uniknąć aresztowania, to 
dobrowolnie oddał się w ręce czekistów. Wpływ na podjęcie tak trudnej i wymagającej 
wielkiej odwagi decyzji były obawy syna młynarza, o których poinformował Czesława 
Gawlikowskiego, że ojciec może zostać aresztowany w przypadku jego nieujawnienia 
się 12. Jak można się domyślać, czekiści aresztowali ich obu. W trakcie śledztwa Czesław 
Gawlikowski przyznał się nie tylko do opuszczenia obozu, ale też do przynależności 
do tajnej organizacji. Wyrok, jaki zapadł, był bardzo surowy: kara śmierci 13. Dzięki pod-
pisanej w Rydze 12 października 1920 r. Umowie o preliminaryjnym pokoju i rozejmie 
między Rzeczpospolitą Polską a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Rad i 
Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad, która przewidywała możliwość ułaskawienia 
skazanych na śmierć, Czesław Gawlikowski odzyskał wolność i podjął pracę w Zarzą-
dzie Młynów. Jednakże nieustannie myślał o wyjeździe do Polski. Wraz z poznanym 
Polakiem o nazwisku Cichacz postanowił opuścić Rosję na podstawie fałszywych de-
legacji. Pretekstem wyjazdu do Leningradu miała być konieczność zakupu części do 
obsługi młynów 14. Ryzyko tego przedsięwzięcia było duże, albowiem zawarta umowa 
między Polską a Rosją mogła być w każdej chwili zerwana, co groziło kolejnym aresz-
towaniem 15. Ostatecznie obaj dotarli do Moskwy, a Cz. Gawlikowski dzięki pomocy ze 
strony władz polskich powrócił w stanie skrajnego wyniszczenia organizmu w lecie 
1921 r. do Polski 16. Zaraz po przekroczeniu granicy zarejestrował się w 82 Pułku Piecho-
ty (jednym z trzech pułków „Syberyjskich”) stacjonującym w Brześciu nad Bugiem 17. 
Po powrocie podjął studia prawnicze, ale w 1922 r. przeniósł się na Wydział Lekarski 
Uniwersytetu Warszawskiego 18. 
 W roku 1928, po ukończeniu studiów został powołany do czynnej służby wojsko-
wej i jako lekarz w randze porucznika został młodszym ordynatorem w I Szpitalu 
Okręgowym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 w Warszawie (od 1 stycznia 1929 r. 
do 1 stycznia 1931 r.) 20, następnie od 15 lutego 1931 r. do 30 kwietnia 1937 r. praco-

 11 Tamże.
 12 Tamże.
 13 Tamże.
 14 Tamże.
 15 Tamże.
 16 Tamże.
 17 Tamże; B. Prugier-Ketling, (red.), Księga chwały piechoty, Warszawa 1993, Reprint wydania z 1939 r., 
bez strony.
 18 ARCz.G, Życiorys (...).
 19 Ewa Popławska-Bukało Zabytkowe Szpitale Warszawy Część II tom IV Śródmieście, Warszawa 
1993/1994, http://www.szpitalnowowiejski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Ite-
mid=19, godzina dostępu 17.26 w dniu 11 listopada 2014 r. – Nazwę szpital otrzymał w 1927 r. za zgodą 
samego Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szpital obejmował oddział chirurgiczny 100 łóżek, wewnętrzny 
200 łóżek, a także specjalistyczne pracownie: bakteriologiczną rentgenowską, przychodnię okulistyczną, 
Centralną Przychodnię Lekarską, Wojskowy Instytut Przyrodoleczniczy, aptekę szpitalną i garnizonową.                                           
 20 ZM i MRN w Gorzowie Wlkp., sygn. 249, s. 114. – Życiorys doktora Czesława Gawlikowskiego, 
dalej Życiorys doktora (…).

Piotr Ernst



38

wał jako młodszy asystent Oddziału Chirurgicznego w Szpitalu Dzieciątka Jezus przy 
ul. Nowogrodzkiej/Chałubińskiego 21, gdzie odbył staż specjalizacyjny w dziedzinie 
chirurgii. W 1937 r. już jako kapitan został powołany na okres roku na stanowisko star-
szego ordynatora Oddziału Chirurgicznego X Szpitala Okręgowego w Przemyślu 22. 
Po zwolnieniu powrócił do Warszawy na stanowisko starszego asystenta w Zakładzie 
Położniczo-Ginekologicznym im. św. Zofii 23. W pierwszych dniach wojny ponownie 
trafił do I Szpitala Okręgowego im. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie, tym ra-
zem na stanowisko starszego ordynatora Oddziału Chirurgicznego, z którym został 
ewakuowany na wschód. W Chełmie Lubelskim doktor Czesław Gawlikowski został 
wzięty do niewoli niemieckiej 24. 

 21 Krótki rys dziejów Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, http://www.dzieciatka-
jezus.pl/pliki/dzieje_Szpitala_Dzieciatka_Jezus.pdf, godzina dostępu 17.49 w dniu 11 listopada 2014 r. 
– Do obiektu w podanej lokalizacji placówkę przeniesiono w 1901 r. Naczelnym lekarzem został dr Józef 
Wszebor. Zabudowa pawilonowa była wzorowana na budynkach szpitalnych Friedichschein i Am Urbau 
w Berlinie i Hamburger Eppendorf w Hamburgu. Nowoczesny szpital posiadał oddziały: chirurgiczny, 
wewnętrzny, Instytut Położniczy, Instytut Sczepienia Ospy i Dom Wychowawczy, klinki uniwersyteckie: 
(chirurgiczne, diagnostyczne okulistyczne i terapeutyczne), z salami ćwiczeń dla studentów, medycyny. 
W szpitalu było 629 łóżek dla dorosłych i 98 dla dzieci.
 22 ARCzG, Życiorys (...); ZM i MRN w Gorzowie Wlkp., sygn. 249, s. 114. – Życiorys doktora (...).
 23 Zarys historii Szpitala św. Zofii, http://www.szpitalzelazna.pl/userfiles/image/Nowa_strona_ 
2014/zaryshistoriiszpitalaw.zofii.pdf, godzina dostępu 16.40 w dniu 11 listopada 2014 r. – Fundatorem 
placówki był Leon Goldstand i Zarząd Miasta, a inicjatorem jego utworzenia dr Stanisław Zaborowski. 
Miejski Zakład Położniczy im. Św. Zofii przy ul. Żelaznej 88 był pierwszym szpitalem tego typu w War-
szawie. Mieścił się w jednopiętrowym budynku przeznaczonym dla 36 pacjentek. Przy placówce działała 
także Warszawska Miejska Szkoła Położnych.
 24 ARCzG, Życiorys (...).
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 Po zwolnieniu wrócił do Warszawy. Od 1 stycznia 1940 r. do 30 czerwca 1943 r. 
zatrudniony był w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie pełniąc obowiązki dyrekto-
ra i ordynatora oddziału chirurgicznego 25. W międzyczasie, w 1941 roku wstąpił do 
Armii Krajowej przyjmując pseudonim Adam S II 26. W sobotę, 5 czerwca 1943 r. w ko-
ściele św. Aleksandra w Warszawie w trakcie ślubu porucznika Mieczysława Uniejew-
skiego, doszło do aresztowania wielu obecnych na uroczystości weselnej członków 
Armii Krajowej 27. Czesław Gawlikowski spóźnił się na ślub, a zauważywszy przed 
kościołem samochody gestapo, wycofał się. Wkrótce otrzymał telefoniczny rozkaz wy-
jazdu w celu ukrycia się do momentu otrzymania nowych instrukcji 28. W przeddzień 
narodzin syna dr Gawlikowski pozostawiwszy żonę Annę 29, którą poślubił w jednym 
z zakopiańskich kościołów w 1942 roku 30, wyjechał do Henrykowa, gdzie ukrywał 
się u sióstr Samarytanek, które prowadziły zakład dla podupadłych dziewcząt. Pobyt 
u sióstr możliwy był dzięki kontaktom nawiązanym podczas wcześniejszego pobytu 
w Pruszkowie. Wkrótce w Henrykowie pojawiła się też żona dra Gawlikowskiego 
z nowonarodzonym dzieckiem. Zakładem henrykowskim kierowała siostra Benigna – 
Stanisława Umińska, wcześniej aktorka 31. W zakładzie przebywało wiele osób, wśród 
nich także Leon Schiller 32, który korzystając z pomocy pensjonariuszek zakładu orga-
nizował życie teatralne. Wystawiono m.in. „Pastorałkę” 33. W dniu wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego dr Gawlikowski otrzymał rozkaz zorganizowania w Jabłonnie za-
plecza sanitarnego dla jego uczestników. 

 25 Tamże; ZM i MRN w Gorzowie Wlkp., sygn. 249, s. 115. – Życiorys doktora (…).
 26 ARCzG, Oświadczenie doktora Jana Mockałło z 1 października 1976 r.; Zaświadczenie doktora Jana  
Dorożyńskiego z dnia 14 października 1976 r. – Pracę dr Czesława Gawlikowskiego w pruszkowskim 
szpitalu, a także Jego przystąpienie do Armii Krajowej potwierdza dr Jan Mockałło, a także dr Jan Do-
rożyński w oświadczeniach z 1976 r.; Z. Woźniewski, Polski Almanach Medyczny na rok 1956..., s. 224. – 
Jan Mockałło ur. 11 kwietnia 1898 r. w Domaniewie w powiecie bielsko podlaskim. Dyplom uzyskał 18 
czerwca 18 czerwca 1929 r. w Warszawie. Był radiologiem. Kierował Pracownią Radiologiczną w Szpitalu 
dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Pruszkowie. Mieszkał w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 
48; Tamże, s. 60. – Jan Adam Dorożyński ur. 19 grudnia 1899 r. w Sobowie. Dyplom uzyskał w 1928 r. we 
Lwowie. Pediatra II stopnia specjalizacji. Był dyrektorem Państwowego Szpitala Klinicznego w Szczecinie 
przy ulicy Przybyszewskiego 8.
 27 ARCzG, Życiorys (...); W. Bartoszewski, Warszawski pierścień śmierci 1939-1944, Warszawa 1970, s. 
268-269, 278; T. Strzembosz, Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944, Warszawa 1983, s. 333; P. Płatek, 
Obrona Hela, „Gazeta Wyborcza”, Duży Format z 10 marca 2011 r., s. 8-9. – Sprawa kościelnej wsypy była 
przedmiotem wielu analiz. Śledztwo zarządził też Komendant Główny AK generał Stefan Grot-Rowecki. 
W jego wyniku zdrajcą został uznany Stanisław Jaster ps. „Hel” – żołnierz „KOSY”.
 28 ARCzG, Życiorys (...).
 29 Archiwum Państwowe w Suwałkach [APSuw.], Pismo Dyrektora placówki z 11 marca 2014 r. adreso-
wane do mnie. – Anna Gawlikowska z. d. Ćwiklińska córka Józefa i Felicji ur. 17 marca 1917 r. w Warszawie.
 30 Informacja uzyskana od Pani Profesor E. Gawlikowskiej Łabęckiej drogą elektroniczną.
 31 J. Cieślak, Zapomniana „Wielkanoc”, „Rzeczpospolita” z 2 kwietnia 2010 r., s. A 20- A 21. – Stanisława 
Umińska była związana z pisarzem, malarzem Janem Żyznowskim. Śmiertelnie choremu artyście na raka 
wątroby postanowiła Umińska ulżyć. Zastrzeliła narzeczonego w szpitalu. Proces aktorki skończył się 
uniewinnieniem. Po powrocie do kraju została siostrą miłosierdzia. W 1936 r. wstąpiła do Zgromadzenia 
Sióstr Samarytanek.
 32 R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989. Warszawa 2010, s. 966. – Leon Schiller, właśc. Leon Schiller 
de Schildenfeld [1887-1954], polski reżyser i krytyk teatralny.
 33 J. Cieślak, Zapomniana „Wielkanoc”, „Rzeczpospolita...”, s. A 20 – A 21.
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 Po upadku powstania podjął pracę w szpitalu w Legionowie pozostając w ścisłych 
kontaktach z Armią Krajową 34. Nie do końca jasne są losy Czesława Gawlikowskie-
go bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych. Według niektórych źródeł, po 
wyzwoleniu, od kwietnia 1945 r. do maja 1946 r. ponownie piastował stanowisko dy-
rektora szpitala pruszkowskiego 35, choć z dokumentów wynika, że w 1945 r. został 
powołany na stanowiska dyrektora szpitala PCK w Rabce 36. Z kolei Andrzej Marci-
niak podaje, że po wojnie dr Czesław Gawlikowski pracował w Puszczykowie pod 
Poznaniem 37. 
 Latem 1946 r. ogłoszono konkurs na stanowisko ordynatora oddziału chirurgicz-
nego i zarazem dyrektora szpitala w Gorzowie, zlokalizowanego przy ulicy Warszaw-
skiej 48. O konkursie poinformowano w prasie, a także w Monitorze Polskim z dnia 
25 lipca 1946 r. 38 Dnia 30 sierpnia 1946 r. dr Czesław Gawlikowski wystosował list 
do Prezydenta miasta zgłaszając swą kandydaturę na stanowiska: dyrektora szpitala 
i ordynatora oddziału chirurgicznego 39. W skład komisji konkursowej, która zebrała 
się 22 września 1946 r. wchodzili: adwokat W. M. Zieliński – reprezentujący prezyden-
ta, lekarz powiatowy dr Antoni Turuto 40, przedstawiciel Izby Lekarskiej z Poznania 
dr Szwaiber, z ramienia Rady Zakładowej dr Władysław Gnarowski 41, dr Władysław 
Przybylski 42 do tej pory dyrektor szpitala i przedstawiciel Miejskiej Rady Narodowej 
Józef Osser 43. Największą liczbę głosów w wyniku postępowania sądu konkursowego 
uzyskali: dr Stanisław Winter 44 i dr Czesław Gawlikowski. Dr Winter stawiał wygóro-
wane żądania płacowe, zaś oczekiwania dra Gawlikowskiego były skromniejsze i to, 
oprócz wyższych kwalifikacji zawodowych 45 ostatecznie zadecydowało o powierze-

 34 ARCzG, Fragment życiorysu sporządzonego na maszynie.  
 35 Tamże.
 36 ZM i MRN w Gorzowie Wlkp., sygn. 249, s. 115. – Życiorys doktora (...).
 37 A. Marciniak, Rozwój ochrony zdrowia w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1945-1950. Gorzów Wlkp. 
1998, s. 46.
 38 Monitor Polski z dnia 25 lipca 1946 r., poz. 67, s. 6.
 39 ZM i MRN w Gorzowie Wlkp., sygn. 249, s. 115. – Pismo dra Czesława Gawlikowskiego skierowane 
na ręce prezydenta miasta Gorzowa z 30 sierpnia 1946 r.
 40 Z. Woźniewski, Polski Almanach Medyczny na rok 1956…, s. 358. – Doktor Antoni Turuto ur. 20 sierp-
nia 1887 r. Dyplom uzyskał w 1921 r. w Wilnie. Był lekarzem ogólnie praktykującym, mieszkał przy ulicy 
KRN 24. 
 41 S. Konopka (red.), Rocznik Lekarski Rzeczpospolitej Polskiej na rok 1948 zawierający spis lekarzy, lekarzy 
dentystów i farmaceutów oraz wykaz najważniejszych uzdrowisk polskich. Warszawa 1949, s. 120. – Włodzimierz 
Gnarowski, ur. w 1903 r., uprawnienia uzyskał w 1930 r., lekarz ogólny, mieszkał w Gorzowie Wlkp. przy 
ulicy Krzywoustego 4 m 3. 
 42 J. Zysnarski, Encyklopedia…, s. 494. – Władysław Przybylski był lekarzem kolejowej służby zdro-
wia, pierwszym ordynatorem oddziału chirurgicznego i dyrektorem Szpitala Miejskiego. 
 43 Taki skład Sądu Konkursowego podał A. Marciniak w swej pracy „Rozwój ochrony zdrowia w Go-
rzowie Wielkopolskim w latach 1945-1950. Gorzów Wlkp. 1998”. – Mimo poszukiwań w spisach pracow-
ników służby zdrowia, nie udało mi się znaleźć informacji o dr Szwaiberze. 
 44 Z. Woźniewski, Polski Almanach Medyczny na rok 1956..., s. 378. – Stanisław Winter ur. 11 sierpnia 
1902 r. Dyplom uzyskał 13 marca 1926 r. w Poznaniu. Chirurg II stopień specjalizacji. W 1956 r. mieszkał 
w Częstochowie przy ulicy Katedralnej 4.
 45 A. Marciniak, Rozwój…, s. 47; ZM i MRN w Gorzowie Wlkp. sygn. 249, s. 116. – Pismo wojewody 
poznańskiego do pana Czesława Gawlikowskiego z 27 stycznia 1948 r.
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niu mu stanowiska ordynatora oddziału chirurgicznego i dyrektora szpitala, które to 
stanowisko piastował do 1953 r.
 Dopiero po rozpoczęciu urzędowania okazało się, jak długa jest lista problemów, 
przed którymi stanął nowo powołany dyrektor. Stan szpitala, po dewastacji dokonanej 
przez żołnierzy Armii Czerwonej był fatalny. Placówka obejmująca swym działaniem 
Ziemię Lubuską i przylegające powiaty województwa szczecińskiego wymagała ge-
neralnych remontów. Dzięki podjętym przez dyrektora staraniom, udało się przepro-
wadzić część niezbędnych prac, co umożliwiło uruchomienie dodatkowo 100 łóżek. 
Na początku 1947 r. zlikwidowano łóżka przeznaczone dla pacjentów psychiatrycz-
nych, a rozszerzono oddział niemowlęcy 46. W końcu marca 1947 r. szpital posiadał 
350 łóżek. W latach 1950-1955 w ramach tzw. Planu Sześcioletniego 47 przewidziano 
odbudowę i remont Szpitala Miejskiego, z uwzględnieniem oddziału zakaźnego w 
adaptowanym na ten cel budynku, w którym przed wojną mieściła się filia Instytutu 
Higieny Roberta Kocha w Berlinie 48. Pomimo bardzo trudnych i niesprzyjających wa-
runków placówka, dzięki staraniom i operatywności jej dyrektora, rozwijała się. Licz-
ba łóżek wzrastała, w zależności od źródeł, od 434 łóżek w 1950 r. do 481 w 1953 r. 49, 
co przekładało się bezpośrednio na możliwości leczenia. Zwiększeniu ilości łóżek nie 
towarzyszyła poprawa stanu sanitarnego placówki. Dramatyczną sytuację ilustruje 
doskonale fakt, że brakowało nawet wody zdatnej do picia. W 1951 r. po zamontowa-
niu pompy głębinowej do wykopanej wcześniej studni okazało się, że woda pozostaje 
poza wszelką klasą czystości 50. Do wymiany nadawała się cała instalacja wodno-kana-
lizacyjna, której stan uniemożliwiał korzystanie z toalet. Nie tylko stan infrastruktury, 
ale też braki kadrowe były przyczyną problemów. Niemożność pozyskania do pracy 
wykwalifikowanego personelu powodowała, że nie wszystkie oddziały i poradnie 
przyszpitalne mogły działać bez zakłóceń. W kwietniu 1948 r. z powodu wyjazdu dra 
Witolda Pakowskiego 51 przestały działać oddział i poradnia laryngologiczna. Sytuacja 
była tak trudna, że w 1951 r. dyrektor zmuszony był zaangażować na oddział położni-
czy lekarzy  wojskowych 52, a pielęgniarki, w związku z chorobą koleżanki, musiały dy-
żurować przez 24 godziny 53. Wśród personelu pielęgniarskiego najbardziej doświad-
czone były siostry zakonne ze Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à 

 46 Tamże, s. 49.
 47 Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw 
socjalizmu  na lata 1950-1955, Dz. U. 1950, nr 37, poz. 344. 
 48 APGW, ZM i MRN w Gorzowie Wlkp., sygn. 457, s. 112, Protokół z sesji Miejskiej Rady Narodowej 
w Gorzowie Wlkp. z 21 lipca 1949 r.
 49 APGW, Szpital Miejski w Gorzowie Wlkp., sygn. 20, s. 45, Sprawozdanie z poziomu lecznictwa 
zamkniętego z lutego 1954 r. 
 50 APGW, Szpital Miejski w Gorzowie Wlkp., sygn. 19, s. 22, Pismo dyrektora szpitala do Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp., Wydział Zdrowia z 27 września 1951 r.
 51 S. Konopka (red.), „Rocznik Lekarski Rzeczpospolitej Polskiej na rok 1948...”, s. 337. – Witold Pa-
kowski ur. 1887 r. Dyplom uzyskał w 1917 r. Lekarz laryngolog. Pracował w Szpitalu Miejskim w Gorzo-
wie Wlkp.
 52 APZG, KM PZPR w Gorzowie Wlkp., sygn. 24, s. 61, Posiedzenie egzekutywy Komitetu Miejskiego 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gorzowie Wlkp. z 5 października 1950 r. 
 53 APGW, Szpital Miejski w Gorzowie Wlkp., sygn. 5, Zarządzenie nr 275 z 20 listopada 1951, s. 152. 
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Paulo. W 1952 r. istniały wakaty na 15 etatach pielęgniarskich 54, a pomimo to władze 
próbowały usunąć Szarytki, gdyż ich obecność w szpitalu była niezgodna z obowią-
zującą poprawnością polityczną. Pomimo podejmowanych wielotorowo starań dy-
rektora o poprawę stanu zatrudnienia, w placówce nadal nie działał oddział laryngo-
logiczny 55, a od 1951 r. oddział oczny, który w związku z długotrwającą chorobą or-
dynatora 56 włączono w skład oddziału chirurgicznego 57. Problemy kadrowe dotknęły 
też aptekę szpitalną, dlatego dyrektor zmuszony był interweniować w Wojewódzkim 
Wydziale Zdrowia w Zielonej Górze, a także w Ministerstwie Zdrowia 58. Doktor Gaw-
likowski starał się o przydzielenie szpitalowi farmaceuty z apteki społecznej, co jed-
nak okazało się to nieskuteczne 59. Próbując rozwiązać problem, na dzień 15 września 
1952 r. zwołano naradę, której tematem miała być możliwość zaopatrywania szpitala 
w leki przez aptekę miejską. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele dyrekcji, ordy-
natorzy, sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej (POP), a także przedstawiciel 
Rady Miejscowej. W podobnym tonie przebiegała odprawa w dniu 17 września 1952 r. 
Zebranych poinformowano o decyzji Wydziału Zdrowia PWRN dotyczącej przeka-
zania materiałów opatrunkowych i leków gotowych pod nadzór jednemu z lekarzy. 
Wszyscy zebrani solidarnie odmówili. Wobec zaistniałej sytuacji w piśmie skierowa-
nym do Ministerstwa Zdrowia dyrektor lecznicy ponownie poprosił o zezwolenie na 
zawarcie umowy z farmaceutami z aptek otwartych, którzy wyrazili zgodę na pracę 
w aptece szpitalnej 60 i osobiście interweniował w tej sprawie w Centrali Aptek Spo-
łecznych (CAS) w Warszawie 61. Niestety operatywność i starania dra Gawlikowskiego 
nie zostały docenione przez urzędników Wydziału Zdrowia w Zielonej Górze, którzy 
nakazali zwrot kosztów podróży poniesionych w związku z wyjazdem służbowym 
do stolicy. Decyzję uzasadnili pominięciem przez dyrektora drogi służbowej 62. Nie 
tylko braki kadrowe były przyczyną występujących perturbacji. Przedmiotem troski 

 54 APGW, Szpital Miejski w Gorzowie Wlkp., sygn. 20, s. 174, Protokół z pracy pielęgniarek sporzą-
dzony w dniu 6 września 1952 r. przez inspektora pielęgniarskiego Panią Marię Kursewicz. 
 55 APGW, Szpital Miejski w Gorzowie Wlkp., sygn. 20, s. 37, Brak nazwy sprawozdania; s. 45, Spra-
wozdanie z poziomu lecznictwa zamkniętego. 
 56 Tamże, s. 37, 45. 
 57 APZG, PWRN w Zielonej Górze, sygn. 605, s. 81, Zagadnienie Miejskiego Szpitala w Gorzowie. – 
Sprawozdanie pochodzi z lipca 1951 r., ( 3- 27 lipca 1951 r.). 
 58 ARCzG, Pismo z 16 września 1952 r. dyrektora Szpitala Miejskiego w Gorzowie Wlkp. do Departa-
mentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia.
 59 ARCzG, Odpis pisma z 24 lipca 1952 r. wicedyrektor Szpitala Miejskiego w Gorzowie Wlkp. ds. 
społeczno- wychowawczych Wiery Czapskiej do Wydziału Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej w Zielonej Górze.
 60 Tamże, Apel Rady Miejscowej Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia R.P. przy 
Centrali Aptek Społecznych Oddział na Województwo Zielona Góra Okręg Zielona Góra do Kolegów 
Farmaceutów i Pracowników Aptek Społecznych m. Gorzowa Gorzów z 18 września 1952 r. w sprawie 
dobrowolnego zgłaszania się farmaceutów do pracy w Aptece Szpitalnej.
 61 Tamże, Odpis pisma Centrali Aptek Społecznych Przedsiębiorstwo Państwowe Warszawa ul. Skier-
niewicka 16/20 z 25 września 1952 r. do Centrali Aptek Społecznych Oddział na woj. zielonogórskie.
 62 Tamże, Protokół z inspekcji Szpitala Miejskiego w Gorzowie Wlkp. dokonanej przez Kierownika 
Wydziału Zdrowia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z 27 września 1952 r. (inspekcja mia-
ła miejsce dwa dni wcześniej).
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dyrektora były też występujące niedobory leków i środków opatrunkowych. W celu 
racjonalizacji zużycia leków, szczególnie tych trudno dostępnych, dr Gawlikowski 
wydał m.in. specjalne zarządzenie, zgodnie z którym recepty na penicylinę miały być 
podpisywane przez ordynatora oddziału 63. W celu uzyskania bonifikaty przy zakupie 
penicyliny i streptomycyny, w kolejnym zarządzeniu zalecono zbiór pustych fiolek 
po wykorzystaniu tych antybiotyków 64. Oprócz leków i materiałów opatrunkowych 
brakowało narzędzi do zabiegów torakoplastycznych, pincet chirurgicznych i koche-
rów 65, a także podstawowego sprzętu laboratoryjnego 66. O dramatycznej sytuacji szpi-
tala dobitnie świadczył fakt występowania niedoborów w zakresie podstawowych 
środków higieny: ścierek do mycia podłóg 67, wiader, froterek 68, a także bielizny po-
ścielowej 69 i odzieży ochronnej dla personelu 70. Kłopoty występowały też z aprowi-
zacją, a w celu poprawy wyżywienia pacjentów placówka prowadziła własne Gospo-
darstwo Pomocniczo-Hodowlane, w którym uprawiano warzywa, a także hodowano 
trzodę chlewną. 
 Oprócz trudności będących skutkiem panującej w kraju sytuacji polityczno-gospo-
darczej dyrektor w swoich działaniach napotykał też inne problemy. Wiele do życze-
nia pozostawiała dyscyplina pracy. W celu jej poprawy dr Gawlikowski wprowadził 
Księgi Zarządzeń 71, które regulowały oczywiste zasady związane z subordynacją per-
sonelu. Zgodnie z zarządzeniami pracownicy zostali zobowiązani do punktualnego 
rozpoczynania dyżuru 72 i pracy w godzinach regulaminowych 73, a także uzyskania 
zgody dyrektora lecznicy przed podjęciem dodatkowego zatrudnienia 74. Przeprowa-
dzona w styczniu 1952 roku kontrola ministerialna wykazała, że lekarze nieregular-
nie podpisywali listy obecności. Ponadto, zdarzały się przypadki nie stawiania się 
lekarzy na dyżury. Jeszcze gorzej, co trudno sobie wyobrazić, wyglądała dyscyplina 

 63 APGW, Szpital Miejski w Gorzowie Wlkp., sygn. 5, Zarządzenie nr 255 [bez daty], s. 142.
 64 APGW, Szpital Miejski w Gorzowie Wlkp., sygn. 7, Zarządzenie nr 115 [bez daty], s. 77. – Zarządze-
nie po-chodzi z końca 1952.
 65 APGW, Szpital Miejski w Gorzowie Wlkp., sygn. 20, s. 230, Protokół z kontroli przeprowadzonej 
przez inspektorów Biura Kontroli Ministerstwa Zdrowia Dr prawa Władysława Rutkowskiego i Jerzego 
Izrailewskiego w Szpitalu Miejskim w Gorzowie Wielkopolskim w czasie od 14 stycznia 1952 do 22 stycz-
nia 1952.
 66 Tamże, s. 194, Zarządzenia PMRN w Gorzowie Wlkp. po piśmie skierowanym przez Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze do Szpitala Miejskiego w Gorzowie Wlkp. z 29 kwietnia 
1952 r. dotyczącym wniosków pokontrolnych przedstawicieli PWRN.
 67 APGW, Szpital Miejski w Gorzowie Wlkp., sygn. 15, s. 19, Protokół z zebrania pracowników oddziału 
dziecięcego odbytego w dniu 22 marca 1954 r. pod przewodnictwem ordynatora dr Krystyny Szynkiewicz.
 68 Tamże, s. 42, Protokół z zebrania pielęgniarek oddziałowych z 16 marca 1954 r.
 69 APGW, Szpital Miejski w Gorzowie Wlkp., sygn. 13, s. 35, Protokół z zebrania Dyrektora szpitala 
z personelem z 13 grudnia 1951 r.
 70 APGW, Szpital Miejski w Gorzowie Wlkp., sygn. 15, s. 44, Protokół z zebrania pielęgniarek oddzia-
łowych z 13 września 1954 r. – Salowe wobec braku odzieży ochronnej, pracowały w fartuchach kelner-
skich.
 71 A. Marciniak, Rozwój..., s. 48.
 72 APGW, Szpital Miejski w Gorzowie Wlkp., sygn. 5, Zarządzenie nr 70 z 18 marca 1950 r., s. 64. 
 73 APGW, Szpital Miejski w Gorzowie Wlkp., sygn. 13, Protokół z 29 czerwca 1951 r., s. 25. 
 74 APGW, Szpital Miejski w Gorzowie Wlkp., sygn. 5, Zarządzenie nr 60 z 9 lutego 1950 r., s. 60. 
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pracy personelu pomocniczo-pielęgniarskiego, a także administracyjnego. Wszelkie 
zarządzenia dyrektora placówki z tego okresu miały charakter dyscyplinujący i za-
wierały informację o sankcjach grożących za niestosowanie się do wydanych zale-
ceń. W zarządzeniu nr 5 z 17 stycznia 1952 r. informowano pielęgniarki o grożących 
konsekwencjach w wypadku podawania do kuchni szpitalnej zawyżonego stanu 
chorych na oddziałach celem otrzymania dodatkowych porcji 75. Podobny charakter 
miało zarządzenie nr 99 z października tego samego roku. Zastrzeżenia budził tak-
że sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. W 1950 r. lekarzom przyjmującym 
chorych do szpitala nakazano sygnowanie związanych z tym dokumentów swoimi 
inicjałami, aby w przyszłości móc ustalić, kto dokonał przyjęcia. Na lekarzach dyżur-
nych spoczywał obowiązek skrupulatnego prowadzenia ksiąg raportowych, z które-
go często się nie wywiązywali, a także dokumentowania każdego przypadku zgonu 
pacjenta, który nastąpił przed upływem 24 godzin od momentu przyjęcia chorego do 
szpitala i powiadomienia o tym organów śledczych 76. Podejmowane przez dyrektora 
próby zdyscyplinowania załogi szpitala nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, co 
potwierdziła przeprowadzona w 1952 r. kontrola, która ujawniła braki dokumentacji 
w zakresie dotyczącym przebiegu operacji i historii chorób 77. Pomimo, że dr Czesław 
Gawlikowski był bardzo zaangażowany sprawy lecznicy, zarówno w zakresie popra-
wy infrastruktury jak i stanu zatrudnienia, podejmowane działania, ze względu na 
sytuację polityczno-gospodarczą nie mogły zakończyć się sukcesem. 
 Władze miasta szukały kozła ofiarnego, aby zrzucić na niego odpowiedzialność za 
istniejącą sytuację. Wybór padł oczywiście na dyrektora placówki. W dniu 24 stycznia 
1953 r. odbyła się sesja PMRN, na której jednym z tematów była ocena działalności 
dyrektora szpitala. Pretekstem do krytyki stał się fakt odmowy przekazania stołu or-
topedycznego do Zielonej Góry 78. W trakcie spotkania dr Gawlikowski, który przez 
pewien czas był nieobecny w szpitalu, mówił o swoim zaskoczeniu zmianami, któ-
re zaszły podczas jego nieobecności 79. Odnosząc się do pojawiających się pogłosek 
o swoim zdymisjonowaniu przypomniał, że już wielokrotnie zwracał się do Prezy-
dium z prośbą o odwołanie go ze stanowiska 80. 

 75 APGW, Szpital Miejski w Gorzowie Wlkp., sygn. 7, s. 3, Zarządzenie nr 5 z 17 stycznia 1952 r. 
 76 APGW, Szpital Miejski w Gorzowie Wlkp., sygn. 5, s. 70, Zarządzenie nr 81, bez daty; Zarządzenie 
nr 89 z 27 maja 1950 r., s. 74; Zarządzenie nr 100 z 20 czerwca 1950 r., s. 81. 
 77 APGW, PMRN w Gorzowie Wlkp., sygn. 1492, s. 194, Pismo skierowane do Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej – Wydział Zdrowia w Gorzowie Wlkp. a dotyczące wniosków z kontroli przeprowadzo-
nej w Szpitalu Miejskim 17 stycznia 1952 r.; Przypis 64. 
 78 APGW, PMRN w Gorzowie Wlkp., sygn. 277, s. 35, Protokół z sesji Prezydium Miejskiej Rady Na-
rodowej w Gorzowie Wielkopolskim z 24 stycznia 1953 r.; D. A. Rymar, Gorzów Wielkopolski w latach 1945-
1998. Przemiany społeczno-polityczne. Szczecin – Gorzów Wlkp. 2005, s. 180; „Opowiem panu o zamachu na 
tramwaje”. Rozmowa z Zenonem Bauerem, człowiekiem, który najdłużej rządził Gorzowem. Bezpłatny Dodatek 
do „Gazety Wyborczej” z 30 czerwca 1997, s. 8. 
 79 APZGW, KM PZPR w Gorzowie Wlkp., sygn. 33, s. 123; APGW, PMRN w Gorzowie Wlkp., sygn. 
277, s. 35. – Zmiany te dotyczyły podzielenia oddziału chirurgii i utworzenia z niego dwóch odrębnych 
oddziałów, mimo braku kadr, a także zlikwidowania izby chorych i sali opatrunkowej. 
 80 APGW, PMRN w Gorzowie Wlkp., sygn. 277, s. 35, Protokół z sesji Prezydium Miejskiej Rady Na-
rodowej w Gorzowie Wielkopolskim z 24 stycznia 1953 r.

Dr Czesław Gawlikowski (1899-1984) – lekarz, oficer, społecznik



45

 W dniu 27 marca 1953 r. odbyło się posiedzenie egzekutywy KM PZPR w Gorzo-
wie Wlkp., na którym po raz kolejny dokonano analizy pracy dyrektora. O panu-
jącym wówczas klimacie politycznym dobitnie świadczy fakt, że podstawą oceny 
było sprawozdanie wicedyrektora szpitala do spraw społeczno-wychowawczych 
Wiery Czapskiej 81. Czesławowi Gawlikowskiemu zarzucono, że nie uzgadnia swych 
posunięć z całą dyrekcją oraz czynnikami społecznymi 82. Uznano, że szef lecznicy 
nie przestrzega socjalistycznej dyscypliny pracy. Wyjeżdżając, nie informuje, dokąd 
się udaje, ponadto, na czas nieobecności nie wyznacza zastępcy, aczkolwiek z ksiąg 
zarządzeń szpitala wynikało, że zarzut był bezzasadny. Dyrektorowi zarzucono, 
że interesuje się tylko przebiegiem leczenia swoich hospitalizowanych znajomych. 
Według Wiery Czapskiej, Czesław Gawlikowski nie pracował w szpitalu z pełnym 
zaangażowaniem, a znacznie większy wysiłek wkładał w prowadzenie praktyki pry-
watnej. Zastrzeżenia dotyczyły również tego, że dr Gawlikowski nie doprowadził 
do wyszkolenia swego następcy, co spowodowało, że podczas jego kilkumiesięcz-
nej nieobecności trzeba było zatrudnić chirurga z innego ośrodka. Jednak najpoważ-
niejszym zarzutem stawianym dyrektorowi był fakt sprzyjania siostrom zakonnym, 
wspominanym już szarytkom 83. Broniąc się przed stawianymi zarzutami, dyrektor 
winą za stan szpitala obarczył Wydział Zdrowia PMRN, z którego strony placówka 
nie uzyskiwała żadnej pomocy, a także Wydział Zdrowia PWRN, który „jest nie tylko 
słaby, ale jest złośliwy, rabuje wszystko dla Zielonej Góry” 84. Na egzekutywie podkre-
ślono, że przyczyną wszelkich niedociągnięć występujących w szpitalu jest przede 
wszystkim brak łączności z partią, co wskazywało na polityczny charakter krytyki 
dyrektora 85. Przedstawiona ocena była skrajnie niesprawiedliwa i krzywdząca. Po-
mimo niesprzyjających okoliczności związanych ze złym stanem infrastruktury, bra-
kami zarówno leków jak i sprzętu medycznego, a także trudnościami kadrowymi 
szpital, dzięki operatywności i zaangażowaniu dyrektora nie tylko prowadził bieżącą 
działalność, ale też rozwijał się. Starania doktora Gawlikowskiego, ani jego pryncy-
pialna postawa nie pomogły.
 W dniu 8 kwietnia 1953 r. dyrektor został odwołany 86. Po odwołaniu z zajmowa-
nego stanowiska dr Czesław Gawlikowski postanowił opuścić Gorzów Wlkp. Wy-
bór padł na Szpital Miejski w Jeleniej Górze 87. Wskutek niekorzystnych okoliczności 

 81 Brak danych o tej postaci. 
 82 APZG, KM PZPR w Gorzowie Wlkp., sygn. 33, s. 131, Sprawozdanie z działalności wicedyrekto-
ra do spraw społeczno- wychowawczych na terenie Szpitala Miejskiego w Gorzowie Wlkp. za okres od 
1.VI.52 r. do chwili obecnej. Pod sprawozdaniem na stronie 132 widnieje data 5 marca 1953 r.
 83 Tamże, s. 131 
 84 Tamże, s. 124. 
 85 Tamże, s. 124. 
 86 APGW, Szpital Miejski, sygn. 20, s. 14. – W sprawozdaniu z działalności Szpitala za lata 1954-1955 
podano informację, że dyrekcja szpitala trudniła się szabrem, a podstawą zwolnienia Cz. Gawlikowskiego 
był artykuł 32 rozporządzenia Prezydenta RP z 16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników umysłowych 
(Dz. U. 1928, nr 35, poz. 323 art. 32); sygn. 7, Zarządzenie nr 26 [bez daty], s. 110. 
 87 ARCzG, Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Zdrowia we Wrocławiu 
z 2 marca 1954 r. do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Wydział Zdrowia w Jeleniej Górze.

Piotr Ernst



46

dr Gawlikowski musiał zrezygnować ze swoich planów 88. Ostatecznie, decyzją Mini-
stra Zdrowia z dnia 28 października 1954 r. został przeniesiony do Szpitala Powiato-

 88 Tamże, Pismo Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Wydział Zdrowia w Jeleniej Górze z 3 marca 
1954 r. do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Zdrowia we Wrocławiu. – Dr Gawlikowski 
miał zostać ordynatorem oddziału chirurgicznego w Szpitalu Miejskim w Jeleniej Górze w miejsce dra 
Tadeusza Rolskiego, który nie opuścił jednak Jeleniej Góry; Z. Woźniewski, Polski Almanach Medyczny na 
rok 1956…, s. 288. – Tadeusz Rolski ur. 14 stycznia 1901 r. w Złotowie. Dyplom uzyskał 23 marca 1929 r. 
Chirurg – specjalizacja II stopnia. Mieszkał w Jeleniej Górze przy ul. Stalina 62.
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wego w Suwałkach na stanowisko ordynatora oddziału chirurgicznego 89. Stanowisko 
to piastował od 1 listopada 1954 r. 90, aż do przejścia na emeryturę. W Suwałkach, przy 
ulicy Konopnickiej zamieszkał wraz z żoną Anną, córką Elżbietą i synem Andrzejem 91. 
Przez cały czas zabiegał u władz zwierzchnich w Białymstoku o pozyskanie środ-
ków na budowę nowego szpitala w Suwałkach. W 1958 r. został radnym Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Białymstoku 92. Był też Wojewódzkim Inspektorem do Spraw 
Orzecznictwa Lekarskiego i przewodniczącym Komisji Lekarskiej. W dniu 1 kwiet-
nia 1969 r. dr Gawlikowski zamknął rozdział związany z działalnością zawodową 93. 
Ostatnie dwa lata życia spędził w Łodzi, gdzie zmarł 15 marca 1984 r. 94 
 Czesław Gawlikowski był patriotą, społecznikiem, ale przede wszystkim znakomi-
tym lekarzem, który pozostał we wdzięcznej pamięci pacjentów. Jako człowiek zdolny 
do największych poświęceń, podjął się przeprowadzenia operacji dziecka, u którego 
zdiagnozowano dyfteryt. Kontakt z chorym doprowadził do zarażenia lekarza, a prze-
byta choroba spowodowała wystąpienie wady serca 95. W uznaniu zasług, dr Czesław 
Gawlikowski był wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Walecznych (za udział w 
wojnie 1919-20), Krzyżem Niepodległości, Medalem Pamiątkowym za udział w woj-
nie 1919-21, Medalem Interaliée de la Victoire, odznaką dokumentującą przynależność 
do byłych Wojsk Polskich we wsch. Rosji 96, Warszawskim Krzyżem Powstańczym 97. 
Za pracę społeczną w okresie międzywojennym został odznaczony Srebrnym Krzy-
żem Zasługi (w okresie, kiedy pracował w szpitalu pruszkowskim i był radnym mia-
sta Pruszkowa), a w 1964 r. odznaką Za wzorową pracę w służbie zdrowia, Złotym 
Krzyżem Zasługi w 1970 r., Medalem 30-lecia PRL, a w 1975 roku, na wniosek Ministra 
Zdrowia, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 98.

 89 Tamże, Pismo Ministerstwa Zdrowia z 28 października 1954 r. do Ob. dra Czesława Gawlikowskie-
go.
 90 Tamże, Odpis pisma Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Suwałkach Wydział Zdrowia z 
3 grudnia 1954 r. do dra Czesława Gawlikowskiego.
 91 APSuw, Pismo Dyrektora placówki z 11 marca 2014 r. adresowane do mnie.
 92 Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z 15 marca 1958 r., Obwiesz-
czenie o wynikach wyborów do rad narodowych woj. białostockiego. – s. 1, okręg wyborczy Nr 16, poz. 
2 – Czesław Gawlikowski. 
 93 Informacja uzyskana od Pani Profesor E. Gawlikowskiej-Łabęckiej drogą elektroniczną.
 94 ARCzG, Życiorys (...).
 95 Informacja otrzymana od Pani Profesor E. Gawlikowskiej-Łabęckiej drogą elektroniczną.
 96 ARCzG, Życiorys (...).
 97 Tamże, Legitymacja nr 65-83-14 K z 26 października 1983 r. o odznaczeniu lekarza Warszawskim 
Krzyżem Powstańczym.
 98 Tamże, Życiorys (…).
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Wykaz skrótów

ARCz.G  – Archiwum Rodzinne Czesława Gawlikowskiego
ZM i MRN – Zarząd Miasta i Miejska Rada Narodowa
APSuw  – Archiwum Państwowe w Suwałkach
APGW  – Archiwum Państwowe w Gorzowie Wlkp.
APZGSK  – Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. Oddział Stary Kisielin
APZGW  – Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. Oddział Wilkowo
KM PZPR – Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
M.P.   – Monitor Polski
PMRN  – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
PWRN  – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
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Wspomnienia o doktorze Stanisławie Świerczewskim
(1900-1959) z perspektywy jego pacjenta oraz na tle 

wydarzeń w Małopolsce
Memoirs about Dr. Stanisław Świerczewski (1900-1959) 

by his patient with the region of  Małopolska as a backgroud

Ryszard Chrzanowski (Cranovsky) 1

Lozanna, Szwajcaria

 Przez wiele dziesiątków lat wspomnienia opisanych poniżej zdarzeń i osób drze-
mały w mojej pamięci, wypływając od czasu do czasu na powierzchnię podczas spot-
kań z rodziną lub z przyjaciółmi z lat młodości. Ścieżki mojego życia prowadziły 
jednakże stopniowo coraz dalej od skrawka rodzinnego kraju, gdzie spędziłem dzie-
ciństwo i początek okresu dojrzewania czyli lata 1930-1946. Spotkania ze świadkami 
tego, co wydarzyło się w owych latach stawały się coraz rzadsze. Dramatyczne zda-
rzenia II wojny światowej i okresu powojennego były przyczyną przekształceń w ro-
dzinnym Kraju, rozproszenia lub odejścia z naszego świata ludzi, którzy uczestniczyli 
w wielkim dziele rozwoju po odzyskaniu niepodległości, po okresie rozbiorów. 
 Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że dane mi było doświadczyć, być skrom-
nym świadkiem, tego jak odważne i światłe kierownictwo Ojczyzny prowadziło, dzie-
ło przekształcania kraju, w większości rolniczego, w nowoczesne państwo przemysło-
we. Odbywało się to pomimo wielu przeszkód i trudności okresu powojennego oraz 
światowego wstrząsu i załamania się ekonomicznego w roku 1929. 
 Dzięki Opatrzności mogłem przeżyć „czas nieludzki” II wojny światowej oraz 
okupacji. Na dalsze życie zabrałem bagaż wartości i doświadczeń z tej niezwykłej 
krainy położonej w regionie zbiegających się dwóch rzek: Dunajca i Białej. Kiedy 
postęp cywilizacji technicznej zamieniał ten kraj będący częścią dawnego zaboru 
austriackiego,  czyli „ziemią ubogich i głodnych” według mniemania historyka Nor-
mana Daviesa, my młodzi pochłanialiśmy wiadomości i obrazy. Nowe i ciekawe było 

 1 Member Global Virtual Faculty Fairleigh Dickinson University, New Jersey oraz RC-Consulting, 
Lozanna/Epalinges, Szwajcaria.
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wszystko: o budowaniu fabryki i osiedli dla pracowników, o syntezie cennych związ-
ków chemicznych,  o elektrowniach i zaporach wodnych, o kształceniu robotnikowi 
i techników, o wydarzeniach kulturalnych, sportowych i patriotycznie wojskowych. 
To była nasza codzienność. 
 Nie zauważaliśmy wyjątkowości, ani w skali krajowej, ani nawet wschodnio-euro-
pejskiej. Nie zdawaliśmy sobie w pełni sprawy z tego, że obok konkretnych produk-
tów dla rolnictwa oraz innych materiałów o pewnym znaczeniu wojskowo-obronnym, 
powstają także nowe elementy kultury technologii i zarządzania. Zwiększa się kadra 
ludzi kompetentnych, powstaje spójność poszczególnych grup socjalnych, pojawia 
się kategoria chłopa-robotnika, rośnie powoli zamożność. Spory i konflikty czy nawet 
wzajemne zwalczanie się grup o odmiennym standardzie życia lub niezgodnych po-
glądach politycznych (jeszcze nie wygasły wspomnienia galicyjskiej „rabacji”) traciły 
uzasadnienie. Zmniejszało się bezrobocie, otwierały się szanse dla młodzieży. Pojęcie 
Ojczyzna znajdowało nową treść. To odbywało się niemal niespostrzeżenie. 
 Dla młodzieży świadomość znaczenia tego procesu, tak zręcznie zapoczątkowanego 
przez rozważnych, wykształconych przywódców, naukowców, inżynierów, chemików – 
można odważnie powiedzieć specjalistów z wyobraźnią i wizją przyszłości – zrozumie-
nie pozytywnej prognozy dla jednostek i dla społeczności objawiło się nam w całej pełni 
dopiero wtedy, kiedy tym wartościom zagroziła agresja wrogiego państwa i wojna. 
 I wówczas – bez patosu – a nawet pomimo nieco histerycznej propagandy w rodza-
ju „Silni–Zwarci–Gotowi” – ujawniły się spontanicznie owoce kilkunastu lat wspól-
nego budowania odrodzonej Ojczyzny. Akty patriotyzmu i oporu wobec okupanta 
stały się codziennym zjawiskiem, były czymś oczywistym. Rzadko notowano objawy 
oportunizmu i kolaboracji z wrogiem. Środowisko było świadome swych obowiąz-
ków i gotowe do poświęceń. Wówczas nie było czasu na wahanie się, na rozwlekłe 
rozważania – to nie były czasy dla sympatyków Hamleta.
 Kiedy kilkadziesiąt lat później spotykałem się z dawnymi kolegami z Mościc, któ-
rzy zaawansowali na wyższe pozycje w hierarchii zawodowej lub naukowej, wielu 
zwracało uwagę na to, że wyrastaliśmy w środowisku nasyconym dobrze dobranymi 
fachowcami, a ponadto ludźmi bardzo oddanymi sprawie rozwoju krajowej gospo-
darki i jej unowocześnienia. 
 Niektórzy nieco młodsi, jak np. mój brat urodzony w marcu roku 1939, który nie 
mógł mieć żadnych wspomnień z tego pierwszego kreatywnego okresu, byli skłon-
ni przypisywać fakty osiągnięcia przez wielu potomków ówczesnych budowniczych 
PFZA wysokich pozycji w działalności zawodowej, czy w instytucjach naukowych 
jakiemuś mistycznemu czynnikowi. Jakiemuś „genius loci”. Taka hipoteza nie wy-
trzymuje jednak krytyki opartej na faktach 
 Albowiem czyż w tej Galicji, niezbyt sympatycznie nazwanej przez N. Daviesa, nie 
powinno się docenić pozytywnych zjawisk i odkryć dokonanych w tym kraju posia-
dającym wprawdzie pewną autonomię, ale stale aż do roku 1918 pozostającego pod 
zaborem austriackim? W kraju o zacofanej gospodarce rolniczej, zamieszkałym przez 
ludność o niewielkich dochodach. 
 Pomimo tych czynników, a może nawet dzięki bliskości uczelni wiedeńskich, 
nau ka np. na wielu Wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego rozwijała się dobrze 
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(zwłaszcza od roku 1870). Kontakty z uczelniami zagranicznymi były żywsze niż np. 
w pewnym okresie PRL po roku 1949. Wyższa uczelnia techniczna we Lwowie osiąg-
nęła status Politechniki i jej absolwenci przyczynili się później do budowy niepodle-
głego Kraju.

 Oto, dla przypomnienia kilka przykładów osiągnięć w Galicji w drugiej połowie 
XIX wieku.
 Skroplenie gazów powietrza przez Karola Olszewskiego (1846-1915) i Zygmunta. 
Wróblewskiego (1845-1888) w laboratorium UJ w Krakowie przez udane zastosowa-
nie tzw. kaskadowej metody skraplania w niskiej temperaturze w kwietniu roku 1883.
 Osiągnięcia w dziedzinie fizjologii człowieka przez Napoleona Cybulskiego 
(1854-1910) np. zapis elektrycznych czynności mózgu oraz serca, współodkrycie 
adre naliny. 
 Prace wybitnego anatoma, patologa i neurologa Alberta Wojciecha Adamkiewicza 
(1850-1921), a zwłaszcza przetrwałe do dzisiaj znaczenie studiów nad unaczynieniem 
rdzenia kręgowego i roli tzw. wielkiej tętnicy korzonkowej. 
 Godne wyróżnienia są przyczynki do rozwoju chirurgii – zwłaszcza żołądka 
i dwunastnicy – przez Ludwika Rydygiera (1850-1920) w klinikach uniwersyteckich 
w Krakowie i we Lwowie.
 Jeszcze bardziej pouczające były osiągnięcia dokonane w zasadzie poza środowi-
skiem akademickim. Do nich zaliczyć trzeba destylację ropy i skonstruowanie lampy 
naftowej przez Ignacego Łukasiewicza (1822-1882 ), chemika i aptekarza, co stanowiło 
istotny postęp w stosunku do dawnych lampek oliwnych. Pierwsza naftowa lampa 
uliczna zaczęła funkcjonować w Gorlicach. Natomiast w dniu 31.07.1853 r. zastosowa-
no oświetlenie lampami naftowymi podczas nagłej, ratującej życie operacji, we Lwo-
wie w Szpitalu na Łyczakowie.
 Do niezwykle utalentowanych osób należał Jan Szczepanik (1872-1926), z wy-
kształcenia nauczyciel, ale obdarzony darem dociekliwości i wynalazczości. Warto 
wspomnieć, że miał trudny start jako nieślubne dziecko rolnika z okolic Krosna. Udało 
mu się ukończyć szkołę średnią i seminarium nauczycielskie w Krakowie. Jednakże 
praca dydaktyczna go nie zadowalała, natomiast pociągała go wówczas nowa tech-
nologia fotografii. Z pomocą L. Kleinberga, fotografa z Krakowa, założył w Wiedniu 
firmę „Wynalazki Jana Szczepanika” . Było ich bardzo dużo – około 50 wynalazków 
i kilkaset opatentowanych usprawnień technicznych, głównie z zakresu przemysłu 
włókienniczego, barwnej fotografii, a nawet przekazywania obrazów na odległość 
(zapowiedź telewizji). Dużą popularność uzyskał wynalazek tkaniny kuloodpornej 
(rzekomo ochroniła ona hiszpańskiego króla Alfonsa XIII podczas zamachu na jego 
życie). W okresie największych sukcesów pisano o „galicyjskim geniuszu” porównu-
jąc nawet J. Szczepanika do Edisona. Ostatni okres życia spędził on w Tarnowie. 
 Tak więc, nie można chyba całkowicie potępiać spekulacji niektórych moich znajo-
mych o roli „specjalnego ducha czasu” w Galicji i w dorzeczu tamtejszych rzek, choć 
chłodna analiza wskazuje na zbieżność wielu obiektywnych czynników. 
 Tezę o wzajemnym oddziaływaniu kreatywnych poczynań w środowisku oraz 
mocnych intelektualnie osobistości powinno się jednak poddać analizie sięgając także 

Ryszard Chrzanowski (Cranovsky)



52

do przykładów poszczególnych osób. Trudno jest znać całą regionalną populację inte-
ligencji technicznej i naukowców, budowniczych Mościc oraz ich potomków – wszyst-
kich dokładnie cytować, nikogo nie pominąć, nikogo nie skrzywdzić. 
 O przykładzie praktyka i społecznika w mojej dziedzinie, czyli w medycynie, bę-
dzie mowa poniżej, w głównej części niniejszych wspomnień.

 Spośród wybitnych naukowców pozwolę sobie jednak wspomnieć mojego kolegę, 
znakomitego archeologa i historyka o światowej sławie, profesora honorowego U.J. 
Janusza Kozłowskiego (1936-). Szczególnie badał on okres górnego paleolitu i wczes-
nego neolitu, czyli świat, kiedy powstawał nasz gatunek (homo sapiens, sapiens).
 Najwyższy poziom i „globalne” uznanie z pośród dzieci budowniczych Mościc 
osiągnął bezspornie ks. profesor Michał Heller (1936-), teolog, filozof, matematyk, fi-
zyk stosujący wiedzę tych dyscyplin dla rozwoju kosmologii. Nie miałem sposobności 
poznać ani usłyszeć tego Tarnowianina, laureata nagrody Templetona, twórcy znako-
mitej instytucji w Krakowie czyli Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. 
Znam kilka jego książek cechujących się jasnością traktowania trudnych tematów, od-
wagą niekonwencjonalnego myślenia i samokrytyczną otwartością.
 Nikt z tego kręgu nie dociekałby zapewne mistycznej genezy własnych osiągnięć, 
ale być może, obok szczególnego daru Istoty Najwyższej, uznano by intensywność 
bodźców intelektualnych, wysoki poziom etyki zawodowej oraz wzorcowe poczu-
cie odpowiedzialności obywatelskiej, jakie dominowały w pewnym „złotym okresie” 
w naszym środowisku, za czynniki sprzyjające rozwojowi uzdolnionych jednostek. Te 
elementy, te przykładne działania potrzebne w okresie budowy i rozruchu Zakładów, 
potwierdziły się i wzbogaciły o liczne dowody odwagi i patriotyzmu podczas II wojny 
światowej.
 Ale czyż nie jest to oczywiste, że u źródła tego kombinowanego, wzajemnego 
wpływu lokalnej społeczności oraz wybitnych jednostek powinno się odnaleźć i hono-
rować twórców powstania tych nowoczesnych Zakładów, osiedla i lokalnego „kręgu 
kulturowego”?
 Było to, według moich spostrzeżeń wzmocnionych przez opinie ich bliskich współ-
pracowników, a także później wielu bardziej wnikliwych oraz odważnych history-
ków, głównie dwóch ludzi: Ignacy Mościcki (naukowiec, wynalazca, Prezydent RP) 
oraz Eugeniusz Kwiatkowski (chemik ekonomista, człowiek czynu, minister i vice-
-Premier, patriota).
 Ignacy Mościcki (1867-1946) miał od zarania nader chwalebne curriculum. Uro-
dzony w części Polski pod zaborem rosyjskim działał w młodości pod wpływem pa-
triotyzmu, będąc także bliskim ideom socjalizmu. W następstwie nieudanej próby 
zamachu na ówczesnego gubernatora w Warszawie wyjechał zagranicę. Studiował 
najpierw w Rydze, potem w Anglii i wreszcie w Szwajcarii, odznaczając się wybit-
nymi zdolnościami w naukach ścisłych: matematyce, fizyce i chemii. Wcześnie za-
czął identyfikować problemy badawcze na pograniczu elektryczności i chemii. Jeden 
z pierwszych wynalazków został zarejestrowany w szwajcarskim Urzędzie Patento-
wym, w którym jednym z ekspertów był wówczas Albert Einstein. Ignacy Mościcki 
działając wspólnie z profesorem Uniwersytetu we Fryburgu Józefem Wierusz-Kowal-
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skim potrafił zastosować swoją metodę syntezy związków azotowych, uzyskując na-
wet znaczny sukces finansowy kierując np. budową w szwajcarskim Chippis (Kanton 
Wallis) fabryki kwasu azotowego. Potem został powołany kolejno na kierownictwo 
Katedr na Uniwersytecie Lwowskim i Warszawskim. Będąc zaznajomiony od czasów 
zaangażowania politycznego po stronie socjalistów z Józefem Piłsudskim, przyjął jego 
propozycję kandydowania na stanowisko Prezydenta RP, jako następcy Stanisława 
Wojciechowskiego, w krytycznym politycznie okresie odrodzonej Polski. Pozostał na 
tym stanowisku do czasu rozbicia Kraju na początku wojny we wrześniu roku 1939 
i ucieczki władz do Rumunii. O ile okres zaangażowania się na szczycie państwa był 
wielokrotnie krytykowany zarzutami bierności i nieudolności, to za szczególną zasłu-
gę uznano stworzenie największej wówczas nowoczesnej Państwowej Fabryki Związ-
ków Azotowych pod Tarnowem. Historia potwierdziła, że koncept budowy fabryki, 
całego „zielonego” osiedla-parku oraz niezbędnych instytucji szkolnictwa, kultury, 
sportu i ochrony zdrowia był architektonicznie i ekologicznie bardzo udany. Stwarzał 
możliwość harmonijnego rozwoju na terenie pierwotnie rolniczych osad jak Dąbrów-
ka Infułacka, Chyszów i Zbylitowska Góra zarówno nowoczesnego przemysłu, jak 
i społeczności inteligencji technicznej o różnych poziomach. Od dobrze wykształco-
nych robotników i rzemieślników do techników i inżynierów, z których wielu spraw-
dziło się w późniejszym okresie jako profesorowie wyższych uczelni.
 Zasługi Prezydenta Mościckiego były niezaprzeczalne. Nowopowstała gmina naz-
wana została jego imieniem.
 Planowaniem, budową i rozruchem kierował genialny, choć bardzo skromny, czło-
wiek Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974), który przeszedł do pamięci narodowej 
również jako twórca pierwszego nowego portu po odzyskaniu przez Polskę dostępu 
do Bałtyku, czyli Gdyni. Następnym jego zadaniem było unowocześnienie i rozbu-
dowa przemysłu chemicznego (Chorzów, Jaworzno, Mościce), a potem tak zwanego 
Centralnego Okręgu Przemysłowego. Mój ojciec, jako specjalista od nadzoru urzą-
dzeń przemysłowych obciążonych utajonym ryzykiem, był jego bliskim współpra-
cownikiem na stanowisku koordynatora.
 Już jako mały chłopak w wieku 4-5 lat wiedziałem, jaką rolę spełnia ten wysoki, 
dostojny, zawsze elegancko ubrany pan. Miałem dla niego respekt, a nawet się go nie-
co bałem. Nie zapomniałem nigdy małego incydentu, kiedy spotkał nas na głównym 
chodniku osiedla przyfabrycznego. Przywitał się przyjaźnie z moją matką, a mnie 
wziął na ręce i podniósł wysoko, wysoko w górę ponad czarny kapelusz na głowie.
 Zachowałem w pamięci strzępy jego żartobliwych słów: „A teraz polecimy razem 
do Warszawy”. W mgnieniu oka, zamienił się – w swoim ciemnym stroju – w mojej 
wyobraźni z dostojnika w czarodzieja. Wyrywałem się i gestem obrony obrzuciłem go 
garstką żwiru przed chwilą zebranego na brzegu chodnika. Roześmiał się i strzepując 
kamyczki z ciemnego palta rzucił na pożegnanie kilka słów w takim sensie: „Widzę, 
że na wyprawę do stolicy jest chyba jeszcze za wcześnie, ale przyrzekam że zaproszę 
cię w przyszłości, kiedy się już trochę poduczysz chemii. My teraz budujemy przecież 
dla następnego pokolenia” – zakończył kłaniając się mojej matce. 
 Nie kontynuował potem bezpośrednio kierowania „Azotami”, ale jako vice-
Premier  sterował całością rozwoju gospodarki Kraju do momentu, kiedy dramat 
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wybuchu  II wojny światowej zmusił go do schronienia się w Rumunii. Pozostał inter-
nowany aż do końca działań wojennych w Europie. 
 Zaś nasza rodzina spędziła ten okres w Mościcach w domku na ulicy im E. Kwiat-
kowskiego nr 7 (osoby zainteresowane znajdą opis tych czasów w odpowiednich roz-
działach mojej książki „Wędrówki pod Znakiem Skorpiona” cytowanej w bibliogra-
fii). Nazwa tej uliczki na osiedlu Za Torami przetrwała aż do czasów powojennych, 
kiedy została zmieniona na ul. Cypriana Norwida.
 W takim kreatywnym środowisku powierzono ważną funkcję lekarza Zakładów 
młodemu doktorowi Stanisławowi Świerczewskiemu (1900-1959). Warto przytoczyć 
kilka fragmentów z napisanego przez niego w lutym 1947 krótkiego „curriculum vi-
tae” (z zachowaniem ortografii i interpunkcji), dokumentu odnalezionego niedawno 
w archiwum „Azotów” w Mościcach.

 „Ukończyłem w roku 1918 Gimnazjum Polskie i wstąpiłem na wydział lekarski 
Uniw. w Warszawie. 11 listopada 1918 r. wstąpiłem do Wojska Polskiego, do 2 p. uła-
nów, a następnie do Wojskowego Szpitala Ujazdowskiego. W marcu 1921 r uwolnio-
ny z W.P. kontynuowałem studia lekarskie, uzyskując w roku 1926 stopień Doktora 
Medycyny. W r. 1927/8 pracowałem jako wolontariusz na klinice wewn. Uniw. War-
szawskiego , od kwietnia 1928 do paźdz. 1933 r. – w Szpitalu Dzieciątka Jezus jako 
kierownik oddziału Obserwacyjnego”.
 W tym miejscu trzeba podkreślić, że student Świerczewski, dał pierwszeństwo 
obowiązkowi służby wojskowej przed studiami, zgodnie z potrzebą wzmacniania 
i bronienia odradzającej się Ojczyzny!
 „Od paźdz. 1933 r. do września 1939 pełniłem obowiązki lekarza higienisty Zjedn. 
Fabr. Zw. Azotowych w Mościcach; stosunek służbowy rozwiązały wydarzenia wo-
jenne. Od grudnia 1939 r. zajmowałem się praktyką prywatną w Tarnowie a od paźdz. 
1940 prowadziłem pracownię Analityczną Ubezpieczalni Społecznej w Tarnowie – do 
października 1945”.
 Zyskał on sobie szybko uznanie jako lekarz medycyny ogólnej oraz znakomity 
organizator profilaktyki, tak niezbędnej w zakładzie przemysłowym stosującym me-
tody obarczone sporym ryzykiem. Był powszechnie znany i lubiany. Spotykałem go 
wielokrotnie w okresie przedwojennym, ale jego pacjentem zostałem dopiero podczas 
przygnębiających czasów wojny. Hitlerowskie Niemcy opanowały znaczną cześć Eu-
ropy i wtargnęły głęboko w ZSRR, trwały walki w północnej Afryce, a także Bitwa 
o Atlantyk, dochodziły do nas wiadomości o śmierci naszych znajomych w obozach 
koncentracyjnych (Auschwitz, Sachsenhausen), dawał się we znaki niedostatek żyw-
ności. Dostarczający nam nielegalnie mięso gospodarz-robotnik, pan Brożek, został 
złapany z zakazanym towarem i zastrzelony. Szkoła była okresowo zamknięta, a ja 
jeżdżąc na rowerze po chleb i mleko ciężko się przeziębiłem.
 Jednakże pod koniec tej mroźnej i śnieżnej zimy roku 1942 zmniejszyły się wreszcie 
moje napady kaszlu i nieco mniej odpluwałem. Kłujący ból w plecach jednakże nie 
ustępował. Cieszący się ogromnym autorytetem w naszym środowisku doktór Stani-
sław dał matce krótkie zalecenie: „Przyjdźcie do mnie do ambulatorium w Tarnowie. 
Zbadam Ryśka, prześwietlę, zobaczymy, jakie są wartości krwi. Zrobimy co potrzeba.”
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 W ciągu tego przedwiośnia przedostanie się z osiedla przyfabrycznego do centrum 
miasta to była duża wyprawa. Autobusy kursowały nieregularnie i rzadko. 
 Podróż koleją nosiła w sobie niebezpieczeństwo wpadnięcia w pułapkę częstych, 
niespodziewanych kontroli policji kolejowej (tzw. Bahnschutz) lub niemieckiej żan-
darmerii. Wynik zatrzymania z pozornie błahych powodów był nie do przewidzenia, 
zwłaszcza dla rodziny więźnia obozu koncentracyjnego, mojego ojca. 
 Zdarzało się, że zdzierano z zatrzymanych ciepłą odzież, kożuchy, buty. Albo za-
trzymywano dowód osobisty, czyli tzw. Kenkartę, i nakazywano zgłosić się na poste-
runku za kilka dni. To były metody zastraszania. 
 Matka postanowiła, że pójdziemy na piechotę, omijając główną drogę. 
 Brnęliśmy więc przez godzinę w mieszaninie topniejącego śniegu i błota, dopóki 
nie dostrzegł nas znajomy gospodarz jadący wozem na targ. Przysiedliśmy się i w ten 
sposób zdążyliśmy na czas, aby laborantka mogła pobrać ode mnie krew. 
 Potem doktór Stanisław, ustrojony w fartuch ochronny i ciemne okulary pozwala-
jące przystosować wzrok do prześwietlania chorych w mroku gabinetu rentgenow-
skiego, wziął mnie za rękę: „Teraz zobaczymy, czego się nabawiłeś, jeżdżąc w zimie na 
rowerze. Ten aparat wykrywa wszystkie tajemnice i ukrywane zbytki!” – oświadczył 
napędzając mi strachu. Zastanawiałem się, co mógłby on zobaczyć. Nie miałem, włas-
nym zdaniem, nic na sumieniu. Byłem słaby, głodny, kręciło mi się w głowie. 
 Wreszcie po obracaniu mnie pod ekranem, kasłaniu, głębokim wdychaniu na zmia-
nę z zatrzymywaniem oddechu doktór zapalił światło i krótko rzucił: „No taaak...  
Teraz idźcie się napić herbaty, a potem jeszcze raz cię zbadam”. Pożegnał mnie prze-
nikliwym spojrzeniem. 
 „ Ale panie doktorze…” zapytała nieśmiało matka, a on już przepychał się do swo-
jego gabinetu poprzez ciżbę chorych pachnącą ubóstwem tej wojennej zimy.
 Kiedy wreszcie przyszła na mnie kolej i zostałem osłuchany, opukany, ugnieciony 
i oglądnięty od gardła i uszu do stóp oraz na końcu przyjaźnie pogłaskany po głowie 
padło jeszcze raz tajemnicze:
 „No taaak...” – mówił do siebie doktór i przez moment studiował wyniki, jakie 
położyła mu na biurku blada, szczupła laborantka. 
 Zamarliśmy z matką przez chwilę oczekując orzeczenia, jakie mogło stać się wyro-
kiem. Najbardziej obawialiśmy się wówczas wszyscy gruźlicy. 
 „No taaak” – znowu powoli mruczał doktór jakby ważąc słowa i nabierając rozpę-
du przed ogłoszeniem rezultatów.
 „A więc nie jesteś na razie zbyt atletyczny” – zaczął, a potem zwracając się do matki 
ciągnął przyspieszając: „ale wzrost i waga w normie dla jego 12 roku życia, płuca czy-
ste, żadnych wysięków nie stwierdzam, krew – tu zawahał się i crescendo zakończył 
podnosząc głos – „jak u najzdrowszego chłopaka pod słońcem !”.
 Te ostatnie słowa zapadły mi w pamięci na wiele, wiele lat.
 „Niech go pani odżywia tak, jak to jest teraz możliwe. Macie mleko od zdrowej krowy? 
Teraz robić sałatkę ziemniaczaną z cebulką, a potem, na wiosnę, niech je dużo warzyw 
i owoców. Lubisz jajecznicę z boczkiem i szczypiorkiem?” – zwrócił się znowu do mnie. 
 „Lubię...” – wyszeptałem, uradowany, ale nieco oszołomiony przebiegiem całego 
tego badania. „Lubię też kozie mleko” – dodałem wzbudzając uśmiech doktora. 
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 „Za kilka dni otrzymam jeszcze wyniki badań bakteriologicznych – teraz zapisuję 
coś na wzmocnienie oraz syrop. Zabraniam ci kaszleć!” – zakończył nakazująco. 
 Do domu wracaliśmy w nieco lepszym nastroju, nie bacząc na to, że buty mi cał-
kiem przemokły i stopy marzły. 
 Brodząc w roztopach i omijając większe kałuże rozmyślałem, jak wielką wiedzę 
musi posiadać lekarz i jakie trudne decyzje musi podejmować. 
 Doktór Stanisław robił to w sposób stanowczy, jasny i wzbudzający bezgraniczne 
zaufanie u pacjentów. Był z tego znany w środowisku inżynierów oraz techników i ich 
rodzin. Z wieloma osobami przyjaźnił się blisko – nazywano go potocznie „Świerk” 
– ale w sprawach zdrowia i choroby kierował się tylko własnym doświadczeniem 
i podejmował bez długich dyskusji pragmatyczne rozstrzygnięcia. 
 Kiedy kierował na pacjenta ostre spojrzenie spod krzaczastych brwi i powoli, do-
bitnie, krótkimi zdaniami formułował zalecenia lub opinie, zaledwie o jeden ton pod-
nosząc głęboki baryton swego głosu, to trudno było mu się sprzeciwić. 
 Wobec niedowiarków lub oponentów umiał jednakże zastosować, albo porzekadła 
ludowej mądrości, albo, w razie potrzeby, uproszczone argumenty oparte na wiedzy 
medycznej.
 Czasami odwiedzał nas przy okazji uroczystości rodzinnych lub świąt i słyszałem 
wielokrotnie jego wypowiedzi w sprawach bieżących wydarzeń politycznych w kraju 
lub w ogóle na świecie. 
 Dostrzegałem w nich nieco sceptycyzmu, a nawet drwiny, czym różnił się od rzeczo-
wych wypowiedzi oraz powściągliwych opinii moich rodziców i większości znajomych 
z kręgów inteligencji technicznej. W dowcipkowaniu przewyższał go tylko bardzo po-
pularny i cieszący się również dużym autorytetem w środowisku przedwojennych Mo-
ścic inżynier zwany powszechnie jako Pan Lolek (Huelle). Z niewielkiego zderzenia się 
nowego samochodu kierowanego przez doktora z wozem transportującym bańki z mle-
kiem wymyślił powiedzonko które przyległo do kierowcy: „mercedes bęc do mleka!”.
 Doktór Stanisław był nader niezależny duchem. Ponadto, mimo że niezbyt rosły, 
był uznawany za przystojnego i cieszył się zainteresowaniem pań. Postanowił jednak 
pozostawać w „stanie wolnym”. 
 Dobrze rozumiał swoją rolę jako lekarza w dużym zakładzie przemysłowym. Łą-
czył obowiązki lekarza fabrycznego i jednocześnie rodzinnego, przynajmniej dla pew-
nej części osób ubezpieczonych w miejscowej Kasie Chorych.
 Cechował się także, jeszcze niezbyt wówczas rozpowszechnionym, staraniem 
o zdrowie robotników i techników zatrudnionych w bezpośrednim kontakcie z tru-
jącymi substancjami chemicznymi i ich wyziewami. Wprowadził okresowe badania 
kontrolne oraz szczegółowe sposoby ochrony zdrowia dla osób narażonych na ryzy-
ko. Znane były jego pogadanki o zapobieganiu wypadkom oraz pouczające, jak trzeba 
się zachować po skażeniu skóry lub oczu, albo po wdychaniu toksycznych gazów. 
Wprowadził program dożywiania pracowników oraz leczenie sanatoryjne, zwłaszcza 
w przypadkach schorzeń dróg oddechowych. Założył oddział PCK obejmujący całą 
załogę, a więc jeden z największych w całym kraju.
 Czy wiedział o zatruwaniu powietrza przez żółtawe dymki, będące mieszaniną 
tlenków azotu, jakie snuły się pasmami z kilku niezbyt wysokich kominów fabrycz-
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nych? Czy zauważył wzrastającą niepostrzeżenie częstotliwość chorób nowotwo-
rowych wśród okolicznej ludności? Czy zastanawiał się nad skażaniem środowiska 
przez działalność fabryki chemicznej i ubocznych skutków stosowania nawozów 
sztucznych? Czy było to tematem jego rozmów z pionierami nowoczesnej chemii i ze-
społem planującym rozbudowę zakładów? 
 Mało kto interesował się wówczas – w okresie międzywojennego 20-lecia – wtór-
nymi skutkami postępu technologicznego. Tego tematu nie zauważyłem ani jako 
uczeń szkoły podstawowej, ani jako ciekawski świadek częstych rozmów prywatnych 
w środowisku chemików i inżynierów. 
 Natomiast zauważyłem, jak wielu z tych budowniczych wspaniałych zakładów 
azotowych puszczało kłęby dymu papierosowego, a czasami nawet z cygar. Rodzice 
nie palili, ale w domu zawsze znajdowały się papierosy czekające w brunatnym pu-
dełku na stoliku w tzw. biurze ojca na gości-palaczy. 
 Na odległość zapach dymu tytoniowego odbierałem jako część nieodzowną świata 
dorosłych, wspaniałych mężczyzn, jako atrybut momentów uroczystych, poświęco-
nych pogodnemu wypoczynkowi lub towarzyszący zabawom towarzyskim jak np. 
gra w brydża. 
 Jako chłopiec nie znosiłem bezpośredniego kontaktu z dymem papierosowym. 
Stało się to raz powodem nieprzyjemnego incydentu podczas obiadu w pensjonacie 
w Rymanowie, gdzie rodziny pracowników zakładów mogły skromnym kosztem 
spędzać wakacje. 
 Siedzący naprzeciwko mnie pan inżynier Antoni zaczął podczas deseru wypusz-
czać, zapewne nieświadomie, kłęby dymu wprost na mnie. Zareagowałem odrucho-
wo, bez zastanowienia dmuchając kilkakrotnie „z pełnych płuc” ten dym z powrotem 
w twarz pana inżyniera. Zaskoczony próbował uśmiechem zneutralizować to zajście, 
jakie ja spontanicznie uznałem za uzasadnioną samoobronę, choć mogło to być także 
uważane za taką zabawę jak dmuchanie na banki mydlane. 
 Moi rodzice, niefortunnie, zinterpretowali to jako nieuprzejmy wybryk z mojej 
strony. Zostałem ukarany natychmiastowym nakazem opuszczenia stołu. Moją sytu-
ację pogorszyłem jeszcze odmawiając przeproszenia pana Antoniego. Byłem głęboko 
przekonany, że to on zachował się niewłaściwie wydechując dym wprost na mnie, na 
5-letnie dziecko. To ja byłem stroną słabą. To on był „agresorem”. Nie pomogły żadne 
nalegania i groźby. Wybaczyłem z biegiem czasu wszystkim ten, pozornie drobny, 
błąd pedagogiczny, ale go nie zapomniałem i w ciągu dalszego życia tylko utrwaliłem 
się w przekonaniu iż wówczas miałem rację.
 Doktór Stanisław palił, jak zapamiętałem, okazyjnie nie intensywnie ani nałogowo, 
ale przebywał często w towarzystwie palaczy. Nieco później dowiedziałem się jednak, 
że pod koniec okupacji hitlerowskiej pod wpływem stresu zużywał nawet 2 paczki 
papierosów dziennie. Był bowiem mocno zaangażowany w Armii Krajowej (pseudo-
nim „Głowacki”) regionu Tarnowa.
 Nad skutkami „czynnego i pasywnego tabagismu” zaczęto się zastanawiać jed-
nakże dopiero kilkadziesiąt lat później. 
 Na razie odwiedził nas „Świerk” około tygodnia po badaniach w ambulatorium, 
wywiedział się o kłucia i kaszel – te objawy złagodniały – zbadał mnie pobieżnie 
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i wydawał  się być zadowolony z mojego stopniowego powrotu do zdrowia. „Prątków 
gruźlicy nie wykryliśmy” – zakończył wizytę. 
 „Ale jak wyjaśnić stany podgorączkowe. Stale jeszcze odczytuję 37.2-37.5oC?” – za-
pytała sumienna, jak zawsze, matka. 
 „Hmm...” – zastanowił się doktór, po czym powoli skandując zalecił: „Proszę na-
dal obserwować apetyt, chęć do zabawy i nauki, ewentualne skargi lub dolegliwości. 
Temperaturę może pani mierzyć jeszcze przez klika dni wieczorem. Rysiek wygląda 
dobrze. Jeżeli nie wystąpią nowe objawy, ogólnie mówiąc jakiekolwiek zauważalne 
pogorszenie, to zaprzestać systematycznego mierzenia. Niech sobie pani wyobrazi, że 
termometr upadł na podłogę i się rozbił!” – zakończył nieco podnosząc głos. 
 Bardzo mi tym zaimponował i wzmocnił zaufanie. Charakteryzowały go zarówno 
pewność oraz celowość zaleceń jak również duże doświadczenie w najczęstszych cho-
robach lub wypadkach, zarówno u dorosłych jaki i u dzieci. W ten sposób spełniał rolę 
lekarza rodzinnego, łącznie z pediatrią. 
 Zastąpił więc w Tarnowie równie cenionego lekarza, będącego uznanym lekarzem 
wojskowym, ale jednocześnie specjalistą chorób dziecięcych, doktora Stanisława Goz-
dziewskiego (1886-1940). On także imponował, zarówno małym pacjentom jak ich ro-
dzicom, otaczającą go aurą pułkownika w sztabie dowództwa Wojska Polskiego pod-
czas wojen w latach 1919-20. Mnie wyleczył zręcznie i niemal bezboleśnie opróżniając 
jednym nacięciem ropień powstały wokół ciała obcego w prawej ręce. 
 Trochę się zawsze bałem, kiedy dzwoniliśmy z matką do drzwi jego gabinetu 
w okazałej kamienicy na placu Kazimierza Wielkiego w Tarnowie przy wejściu do tzw. 
Pasażu Tertila. Doktór Gozdziewski był bowiem zięciem byłego znakomitego burmi-
strza tego miasta Tadeusza Tertila i zajmował połowę piętra w rodzinnym budynku. 
 Oczekiwaliśmy zwykle z pewnym napięciem, kiedy ukaże się jego zwalista po-
stać. Kilkoma przyjaznymi słowami i zawsze jakimś miłym gestem uspokajał mnie 
i zdobywał bezgraniczne zaufanie. Tak było również w momencie kiedy trzeba było 
zadecydować, jak postąpić, kiedy w 4 roku życia przypadkowo połknąłem niewielki 
gwoździk. 
 Wyraził opinię, że gwoździk zapewne powędruje przez jelita główką na dół w kie-
runku odbytu i opuści mnie drogą naturalną. Nie chciał jednakże brać na siebie żad-
nego ryzyka, gdyż sprawa mogła się również potoczyć mniej korzystnie. Skierował 
nas więc do Kliniki w Krakowie, gdzie specjalista chirurg dziecięcy mógłby interwe-
niować. Taka potrzeba jednak nie zaistniała. Prognoza przebiegu okazała się słuszna. 
Wzrosło nasze uznanie i zaufanie do dr Gozdziewskiego. 
 Niestety, mój znakomity doktór wyruszył wraz z tarnowskim 16 pułkiem piechoty 
na wojnę we wrześniu roku 1939 i nigdy z niej nie powrócił. Jego nazwisko odnale-
ziono jednak z biegiem czasu na liście oficerów, jeńców Armii Sowieckiej zamordowa-
nych w Katyniu w roku 1940.
 Natomiast w Mościcach doktór „Świerk”, wraz z doktorem Kazimierzem Myśli-
wym (1880-1944) czuwał nad zdrowiem naszej rodziny do końca wojny, choć widy-
waliśmy go dosyć rzadko. Pod koniec zimy w roku 1945 został powołany do odrodzo-
nego Wojska Polskiego. „W lutym 1945 zostałem powołany do Wojska Polskiego jako 
lekarz R.K.U. (rejonowej komendy uzupełnień), w październiku tegoż roku przydzie-
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lony do Min. Obrony Narodowej jako Zastępca Szefa Wydziału Epidemiologicznego 
Dep. Służby Zdrowia. Po uwolnieniu z wojska... zgłosiłem się do pracy w PFZA... 
objąwszy jednocześnie rejon Ubezp. Społecznej w Mościcach”
 Jednakże nie wrócił na stałe do pracy w Mościcach. Należał do starej przedwo-
jennej kadry oraz do konspiracyjnego ruchu oporu podczas minionej wojny. To było 
niezbyt miłe nowej dyrekcji zakładów azotowych i z biegiem czasu nowej władzy 
(prześladowano byłych członków A.K.). Przeprowadził się więc wraz ze znajomy-
mi (Georgiadesowie,  Huelle) do Szczecina, gdzie odbudowywano miasto, przemysł, 
szpitale. Fachowcy byli wysoce cenieni – rozpoczynali, na tych odzyskanych ziemiach, 
nowy okres życia. 
 Odwiedziłem tam dwukrotnie mego przyjaciela Jerzego (Georgiadesa), którego 
doktór Stanisław wprowadzał wówczas w tajniki pracy w laboratorium medycznym. 
Zobaczyłem go w nowej roli jako organizatora odbudowywanej służby zdrowia oraz 
uczelni i badacza w Państwowym Zakładzie Higieny. Cieszył się, że dobrze się rozwi-
nąłem po chorobie i niedożywieniu w okresie wojny. Starał się wzbudzić moje zainte-
resowanie chemią kliniczną i bakteriologią oraz ogólnie nauką. 
 Instruował Jerzego i mnie, jak barwić preparaty, jak odróżniać i liczyć ciałka krwi, 
rozpoznawać najczęstsze rodzaje mikrobów. Cierpliwie wyjaśniał, jakie znaczenia 
mają wyniki takich badań dla medycyny, a zwłaszcza dla rozpoznawania chorób za-
kaźnych. Byliśmy dumni, że nauczyliśmy się wykrywać przyczynę kiły – krętki blade! 
 Jerzy „Grek” był już zdecydowany studiować medycynę. Ja zaczynałem się zasta-
nawiać, czy ten zawód, pozornie neutralny, ale potrzebny zarówno w czasach wojny 
jak i pokoju, jest wyzwaniem jakiego mógłbym się podjąć mimo mojego dosyć wątłe-
go zdrowia. 
 Dopiero z upływem czasu zdałem sobie sprawę z tego, jak przykład doktora Stani-
sława wpłynął na moją decyzję. Wzmocniła się ona potem także przez doświadczenia 
praktykanta-sanitariusza Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Miałem później 
wielu znakomitych mentorów (profesorowie L. Tochowicz, J. Blicharski, S. Spettowa, 
A. Kunicki, dr. A. Surdacki), ale pierwszym wzorcem praktyka o nienagannej zdolno-
ści rozumowania i postępowania z pacjentami pozostał dla mnie na zawsze dr. Świer-
czewski.
 Nasze drogi rozeszły się na wiele lat. Doktór Stanisław praktykował i nauczał 
w Szczecinie, porzucił stan kawalerski. 
 Mój kolega Jerzy studiował oraz zaczynał karierę badacza w mikrobiologii na 
uczelni w Gdańsku. Ja zaś po studiach specjalizowałem się w Krakowie i częściowo 
w Gdańsku w diagnostyce obrazowej i w naukach neurologicznych. Pracowaliśmy 
w odrębnych dziedzinach, ale okoliczności oraz wymiana asystentów stwarzały spo-
sobność do okresowych kontaktów z „Grekiem”. Gościliśmy się wzajemnie wielokrot-
nie podczas stażów specjalizacyjnych. 
 Podczas dłuższego pobytu Jerzego w Krakowie pod koniec lat 1950-tych dotarła 
do nas wiadomość o chorobie, tak przez nas cenionego doktora Stanisława. Przebył 
on rzekomo ciężkie zapalenie płuc i miał przyjechać na dłuższą kurację w jednym 
z sanatoriów w Zakopanem. Odnaleźliśmy go, ale rozmowa telefoniczna wzbudziła 
niepokój. Duży naciek w płucu był rzekomo dziwnie oporny na ówcześnie dostępne 
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leczenie. Dał nam do zrozumienia, że możemy go jednak odwiedzić – nie uznawano 
go za możliwe źródło zakażenia.
 Ewa, starsza siostra Jerzego, również znająca dobrze doktora i dysponująca wów-
czas samochodem służbowym, zawiozła nas do sanatorium. Zastaliśmy naszego dok-
tor i przyjaciela mało zmienionego, mimo upływu lat, ale nieco mniej kategorycznie, 
mniej przekonywująco wyrażającego się na temat własnej choroby, niż czynił to daw-
niej w rozmowach z nami, jego byłymi pacjentami. 
 „Chcesz zobaczyć rentgenogramy moich płuc ?” – zapytał mnie, początkującego 
radiologa. „Chętnie obejrzę zdjęcia i wysłucham jak Pan je interpretuje. Ja jestem jesz-
cze niezbyt doświadczonym specjalistą” – powiedziałem skromnie, choć odbyłem już 
dogłębne szkolenie w diagnostyce chorób klatki piersiowej w Klinikach w Krakowie 
i w Gdańsku. 
 Oglądałem serię kolejnych zdjęć tzw. przeglądowych oraz tomograficznych i stara-
łem się ukryć narastające przekonanie o istotnej przyczynie tego „nacieku”. Okrągły 
cień, wielkości cytryny, o poszarpanym nieco zarysie, zapaść jednego z segmentów 
płata dolnego, kilka powiększonych węzłów chłonnych we wnęce… Niewielki, ledwo 
dostrzegalny krągły cień w pobliżu wnęki płuca po przeciwnej stronie.
 „No taaak” – pomyślałem w duchu. Nie znałem wyników innych badań, jakie za-
pewne zrobiono. Nie wiedziałem, co dokładnie powiedziano doktorowi. Co on sam 
widział? W co sam uwierzył? Albo w co chciałby, ze wszystkich sił, wierzyć? 
 Przypuszczałem, że nie oczekiwał ode mnie ani potwierdzenia, ani kwestiono-
wania aktualnej hipotezy diagnostycznej. Nie zamierzał też zapewne testować mojej 
znajomości takich obrazów radiologicznych, jakie u niego wykryto, ani zdolności for-
mułowania wniosków. 
 „Całe to ćwiczenie ma niewielki sens” – myślałem wydłużając nieco przeglądanie 
rentgenogramów. Nie byłem zobowiązany do prawdomówności, do możliwego wy-
jaśniania kłujących oczy obrazów prawdopodobnie niekorzystnymi wnioskami. Ani 
nawet do zagłębiania się w rozważania, w rodzaju tzw. diagnostyki różnicującej lub 
prób oceniania złośliwości patologii, jaka leżała u podstaw zmian wykrytych radio-
logicznie. Szczególnie wobec człowieka, którego wielce szanowałem, ba, uwielbiałem 
jako dziecko i jako student.
 Postanowiłem wypowiedzieć się jak najmniej dramatycznie i spokojnie pozostać 
w kręgu hipotezy „nacieku”. 
 „No tak” – wyraziłem się powściągliwie – „rzeczywiście naciek jest dosyć rozległy, 
nie zwiększył się w ciągu ostatnich tygodni” – ciągnąłem – „ale jest oporny, jak słyszę, 
na dotychczasowe leczenie antybiotykami. Trzeba jednak być cierpliwym i ufać tutej-
szym kolegom specjalistom, którzy mają ogromne doświadczenie.” 
 „Jest to zmiana w istocie oporna na farmakoterapię” – potwierdził doktór. „Ale ja 
nie mam teraz prawie żadnych objawów... A poza tym zgodzisz się zapewne, że moż-
na by rozważyć usunięcie tego ogniska drogą chirurgiczną” – zaskoczył mnie nieco 
swoją otwartością. 
 „Nie mam w takich sprawach zbyt dużego doświadczenia, ale przyznaję, że zmia-
na (już nie odważyłem się powracać do określenia „naciek”) dotyczy segmentu pod-
stawy płata dolnego i mogła by być dostępna dla wprawnego torakochirurga”. 
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 „Zdaję sobie z tego sprawę. Zobaczymy co zaproponują tutejsi specjaliści. Dzięku-
ję.” – zakończył spokojnym, pewnym głosem. 
 Ja zaś myślałem o tym, czego nauczyłem się w Gdańsku od profesorów Grabow-
skiego (radiologia) i Kieturakisa (chirurgia) oraz, co widziałem podczas porannych 
przeglądów zdjęć. 
 Najchętniej pokazałbym te zdjęcia koledze ze studiów Staszkowi (Mlekodajowi), 
Góralowi z Rabki, który w innym zakopiańskim sanatorium wyrastał na znakomitego 
krajowego torakochirurga, co potwierdziła jego dalsza kariera. Przypuszczałem, że 
doszlibyśmy do podobnych wniosków, z tą jednak różnicą, że on mógłby lepiej ocenić 
celowość i szanse leczenia.
 Wizytę zakończyliśmy wspomnieniami o dawnych czasach i wzajemnej wymianie 
wiadomości o naszych rodzinach i znajomych. Rozstaliśmy się przyjaźnie życząc so-
bie pomyślnej przyszłości.
 Podczas jazdy powrotnej milczeliśmy w zadumaniu. Każdy na swój sposób anali-
zował poznaną sytuację. 
 Jednakże kiedy szliśmy w kierunku naszego mieszkania na ul. Szlak w Krakowie 
Jerzy zatrzymał się i patrząc mi uważnie w oczy zapytał: „pamiętasz zdjęcia pacjen-
tów z rakiem płuca jakie przedstawialiśmy wraz z nieocenionym docentem Zieliń-
skim podczas porannych raportów w Zakładzie Radiologii w Gdańsku?”.
 „Oczywiście, że pamiętam. Były to pierwsze wasze próby stosowania interferonu 
w przypadkach raka oskrzeli w zaawansowanym stadium, nawet z przerzutami”.
 „I te przypadki wskazywały na skuteczność kombinacji radioterapii i interferonu!”  
– wykrzyknął Jerzy, jak zwykle entuzjastycznie interpretujący rezultaty eksperymen-
tów terapeutycznych w małej serii, wyselekcjonowanych pacjentów.
 Wolałem milczeć. Była to niewielka grupa chorych. Nie można było być pewnym,  
co decydowało o nieco dłuższym czasie przeżycia, albo o przejściowej poprawie ich 
stanu. To były niezbyt systematyczne obserwacje, dalekie od znamienności statystycz-
nej. Fakty zapewne przykre dla natchnionych badaczy, pełnych dobrej woli, ale nie 
mogących na razie sprostać rygorystycznym wymaganiom dopiero rozwijającej się 
dyscypliny epidemiologii klinicznej.
 „Chciałbyś zalecić taką terapię naszemu doktorowi?” – zapytałem. „Przecież nie wie-
my nawet na co wskazują np. wyniki bronchoskopii? My wiemy bardzo mało; być może 
pacjent wie i rozumie znacznie więcej” – ciągnąłem. „On nie wymienił wprost możliwo-
ści zmiany nowotworowej. Nie padło słowo rak płuca! Musimy szanować jego osobo-
wość i jego wolność wyboru opiekujących się nim lekarzy oraz uznawania ich opinii”.
 „Nawet jeżeli oni, być może, nie znają najnowocześniejszych metod diagnostyki 
i leczenia?” – oponował łagodnie Jerzy.
 „Tak sadzę. Zwłaszcza, że my nie mamy ani dowodów na skuteczność tej, jed-
nej z eksperymentalnych metod, ani żadnego uprawnienia do podejmowania w tym 
szczególnym przypadku jakichkolwiek decyzji. Sprawa jest, w moim przekonaniu po-
ważna, ale nie powinniśmy zakłócać zaufania Stanisława do jego lekarzy!” – zakoń-
czyłem nieco ostrzejszym akcentem.
 „Nawet jeżeli nasza bierność mogłaby go pozbawić szansy uzdrowienia, lub co 
przynajmniej przedłużenia życia?” – nacierał Jerzy.
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 „Ja życzę mu jak najlepiej, ale pozostaję powściągliwy wobec tej propozycji. Jeżeli 
jesteś szczerze przekonany, to możesz próbować ostrożnie porozumieć się z rodziną 
Stanisława, albo z głównym lekarzem kierującym jego sprawą”.
 „Zastanowię się” – odparł chłodno.
 „A najlepiej porozmawiaj zaraz najpierw z twoją siostrą Ewą, a potem telefonicznie 
z twoim mentorem onkologiem, docentem w Gdańsku” – dorzuciłem bez ogródek.
 Nigdy nic więcej o takich konsultacjach nie usłyszałem.
 Natomiast kilka tygodni później moi rodzice oraz, jak się okazało, niektórzy inni 
znajomi doktora Stanisława Świerczewskiego, otrzymali od niego odręcznie napisany, 
jednostronicowy, ciepły, wzruszający list. „Lettre d’adieu czyli pożegnanie”– orzekła 
smutno moja matka.
 Pożegnał się tak jak żył: odważnie, przyjaźnie, świadomy swych obowiązków 
i przeznaczenia.
 Chyląc głowę ku Jego pamięci myślałem o tym, jak podobny był doktór Stanisław 
w tej reakcji na rozpoznanie u niego nowotworu oraz w godności wobec nieuchronne-
go losu, do jednego ze znakomitych filozofów XX wieku, Ludwika Wittgensteina. Po-
wiadomiony o rozpoznaniu nieuleczalnego raka przewodu pokarmowego podobno 
odpowiedział on – wówczas profesor Uniwersytetu w Cambridge – krótko: „Good”. 
To miało oznaczać: „przyjmuję taki wyrok”. Zastrzegł się tylko, że nie chciałby umie-
rać w szpitalu, ale w domu w otoczeniu przyjaznych mu osób. Pracował bowiem pod-
czas II wojny światowej jakiś czas jako ochotnik-sanitariusz i na zawsze pozostał pod 
wrażeniem dramatycznych doznań. Prośba została spełniona.
 Wiele, wiele lat później, kiedy po okresie intensywnej działalności zawodowej 
najpierw w rodzinnym Kraju, a potem zagranicą, doszedłem do okresu rozważań, 
spoglądania wstecz, samooceny, doradzania innym jako ekspert i wreszcie porządko-
wania moich notatek, mogłem jeszcze lepiej ocenić jak „model” doktora Stanisława 
wpłynął na moje curriculum. A także, ile zawdzięczałem wpływowi znakomitych oso-
bistości, współtwórców Polski międzywojennej. 
 Głównego „bohatera” budowania przemysłu i kreowania zjawiska „Mościce” Eu-
geniusza Kwiatkowskiego widziałem po wojnie tylko 2-3 razy i zawsze bardzo krót-
ko. Niemal przypadkowo, gdyż mieszkał w Krakowie w wyróżniającym się budynku 
przy Alei im. J .Słowackiego pierwotnie przeznaczonym dla profesorów wyższych 
uczelni, w którym mieszkali moi znajomi i koledzy. Podziwiałem jedną z jego książek 
nt. geografii gospodarczej świata, jaką napisał w okresie, kiedy ówczesne władze nie 
tylko zrezygnowały z jego wiedzy, ale nawet w pewnym okresie zabroniły mu odwie-
dzania Wybrzeża i stolicy. Poznałem natomiast obydwie jego córki: artystkę i lekarkę 
(patrz także wspomnienia w mojej książce „Wędrówki...”). Zmarł w roku, kiedy obją-
łem już stanowisko w mojej przybranej ojczyźnie. 
 Tamże, w Versoix koło Genewy, odwiedziłem natomiast miejsce spoczynku prezy-
denta Ignacego Mościckiego zmarłego na emigracji w roku 1946. „Jakże szybko toczą 
się koła historii” – pomyślałem wówczas. Nazwa miejscowości i przystanku kolejo-
wego „Mościce” została w pewnym okresie PRL zastąpiona przez „Tarnów Zachod-
ni” (potem powróciła jako nazwa jednej z dzielnic Tarnowa). Były prezydent utracił 
„swoją gminę”, a ja nazwę mojego miejsca urodzenia. 
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 Mojego pierwszego mentora doktora Stanisława nigdy nie zapomniałem, choć 
80 lat po opisanym okresie „Mościckim” nie łatwo było odnaleźć odnośne dokumen-
ty. Chochlik historii sprawia, że w niektórych urzędach stanu cywilnego (np. w ar-
chiwach Szczecin-Golęcino) nie można było znaleźć żadnego zapisu. Natomiast dwa 
inne źródła (z Tarnowa) podają różnie rok jego zgonu. Niech będzie to dla nas lekcją 
skromności i wskazówką, jak relatywna może być wartość zapisów traktowanych jako 
historyczne. Przez wykluczenie innej możliwości uznałem za właściwy rok 1959 (po-
szukiwania dalszych danych będą kontynuowane).
 Najistotniejsze pozostaje bezsprzecznie doświadczenie, że kompetencja, odwaga 
i wysoki poziom etyki zawodowej są to cechy nieodzowne w codziennych kontaktach 
lekarz – pacjent. Nabierają one jeszcze większego, ponadczasowego znaczenia jeżeli 
posłużyły jako wzór i kierunkowskaz dla kolejnego pokolenia lekarzy. Świadkowie 
dawnych czasów odchodzą, przemijają, ale ci którzy znali doktora Świerczewskiego 
zapisali Go głęboko w swoich sercach, w pamięci i w notatkach.
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Gorączka przerywana w dyskursie medycznym
Fever intermittent in medical discourse

Anita Magowska 1

Poznań

Streszczenie: Krótki komentarz rzuca światło na rozprawę doktorską Jana Augusta Kaczyńskiego, do-
starczając szeregu informacji o historii poglądów na gorączki przerywane. 

Summary: This brief commentary sheds some light on a doctoral thesis by Jan August Kaczyński. Infor-
mation on the history of views on fever intermittent is provided.

Słowa kluczowe: gorączka przerywana
Keywords: fever intermittent

 Przez stulecia do kanonu najczęściej rozpoznawanych chorób należały gorączki 
przerywane. Jako pierwszy opisał je Hipokrates, uznając oddzielne ataki gorączki 
za ich najważniejszy objaw. Jeszcze na początku XIX w. angielski lekarz Bartolomew 
Parr przytoczył w swoim słowniku lekarskim definicję Hipokratesa, wyjaśniając, że 
febris qutidiana występuje co 24 godziny, tertiana co 48 godzin, quartana co 72 godziny, 
a quintana  co 96 godzin. Im dłuższa przerwa między napadami gorączki, tym łatwiej 
było o błędne rozpoznanie, dlatego wyróżniano także gorączki wiosenne (vernale), za-
czynające się w lutym, i jesienne (autumnale), zaczynające się w sierpniu. Parr odwoły-
wał się do autorytetu Williama Cullena (1710-1790), który wzorując się na systematyce 
botanicznej Linneusza usytuował gorączki jako rząd w klasie Pyrexie. Uważał, że mają 
charakter epidemiczny, a powodują je miazmaty. Zalecał leczenie korą chinową lub 
jej równie gorzkimi i ściągającymi odpowiednikami, jak: piołun, tysiącznik, kwiat ru-
mianku, korzeń Columbo, skórka pomarańczowa i cytrynowa, goryczka, kasja i fasola 
św. Ignacego. Parr przypominał też poglądy Hermana Boerhaave (1668-1738), który 
uważał, że w przypadku gorączek przerywanych należy chorym podawać roślinne 
surowce gorzkie połączone z alkaliami 2.

 1 Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, vesalius@ump.
edu.pl 
 2 Bartholomew Parr, The London Medical Dictionary, London 1809, part 3, za: http://chestofbooks.
com/health/reference/London-Medical-Dictionary/Intermittens-Febris-Part-4.html#.VhFaz27eEtI#ixz-
z3ncSm3A7W, z dostępu 15 września 2015 r.
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 W połowie XIX w. w obszarze niemieckojęzycznej medycyny znana była publika-
cja Józefa Dietla „Praktische Wahrnemungen...” 3, znana jako manifest młodszej szko-
ły wiedeńskiej. Dietl polemizował w niej z wieloma poglądami na temat gorączek 
przerywanych, w tym możliwości ich przechodzenia w tyfus. Dietl był wyraźnie pod 
wpływem Cullena, bo uważał gorączki przerywane za termin ogólny, który obejmo-
wał grupę różnorodnych gorączek przerywanych, np. febris intermittens tertiana albo 
febris intermittens larvata 4. 
 Nieco później w medyczny dyskurs o gorączkach przerywanych wpisała się dyser-
tacja doktorska Jana Augusta Kaczyńskiego z Wałcza, wydana drukiem i obroniona 
w 1862 r. na Uniwersytecie w Berlinie. Urodzony w 1838 r. Kaczyński, mimo niemiec-
ko brzmiącego nazwiska matki – Krieger, deklarował wiarę katolicką, a więc czuł się 
Polakiem. Edukację rozpoczął w Wałczu, kontynuował w gimnazjum w Krotoszynie, 
skąd jesienią 1858 r. wyjechał na studia lekarskie do Münster. Po semestrze przeniósł 
się do Wrocławia, gdzie uczył się przez cztery semestry, by w końcu przenieść się na 
cieszący się wysoką renomą Uniwersytet w Berlinie i tu po ośmiu semestrach ukoń-
czyć studia medyczne. Na jego program studiów lekarskich w Münster składały się 
ciekawie dobrane przedmioty wstępne w postaci: chemii, astronomii i stereometrii, 
historii współczesnej, logiki i psychologii. We Wrocławiu studiował: fizykę, botanikę, 
zoologię, encyklopedię lekarską, anatomię ogólną i antropologię, osteologię i synde-
smologię, fizjologię ogólną i szczegółową, chirurgię, patologię ogólną i anatomię pato-
logiczną, materię medyczną oraz opukiwanie i osłuchiwanie. Najwybitniejszych pro-
fesorów medycyny spotkał w Berlinie, a byli nimi: Eduard Henoch (1820-1910) jako 
wykładowca patologii i terapii szczegółowej, Rudolph Virchow (1821-1902) uczący 
anatomii patologicznej, Carl Westphal (1833-1890) nauczający psychiatrii i Barnhard 
Langenbeck (1810-1887) jako nauczyciel operacji chirurgicznych. Uczęszczał też na za-
jęcia kilku innych lekarzy 5.
 Kaczyński wprawdzie zaproponował anatomopatologiczne spojrzenie na gorączki 
przerywane, ale analizując objawy dostrzegł ich podobieństwo przede wszystkim do 
symptomów zapalenia żołądka i powiększenia śledziony. W dalszej kolejności sku-
pił się na zmianach powodowanych przez gorączki przerywane w wątrobie i nerki. 
W jego rozważaniach najciekawsze były odniesienia do składu krwi (choroba ta miała 
zawsze powodować zmiany w składzie krwi, zmniejszając liczbę krwinek czerwo-
nych i zwiększając liczbę białych) 6. Ponadto na uwagę zasługuje porównanie gorączek 
przerywanych do elektryczności, której nie można magazynować w nieskończoność, 
w pewnym momencie następuje wyładowanie 7. Kaczyński ujawniał znajomość po-
działu gorączek. Jego zdaniem, gorączka przerywana prosta może być mylnie roz-

 3 Józef Dietl, Praktyczne obserwacje na podstawie wyników badań w Szpitalu Okręgowym w Wiedniu, „Acta 
Medicorum Polonorum” 2013 s. 149-200. – Jest to przekład przywoływanej rozprawy na polski, dokonany 
przez Marzenę Szczudlik.
 4 Tamże, s. 158-160.
 5 Jan August Kaczyński, Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de Febris intermittens, Berlin 1862, 
s. 29-31. W przekładzie Katarzyny Surdyk: Rozprawa medyczno-chirurgiczna o gorączkach przerywanych.
 6 Tamże, s. 14.
 7 Tamże, s. 16.
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poznana jako gorączka trawiąca, która jest charakterystyczna dla gruźlicy. Skłaniał 
się do uznania analizowanej choroby za tożsamą z malarią, a inne dolegliwości, np. 
nieżyt żołądka za jedynie jej towarzyszące. Za najlepsze leki uważał chininę i jej sole 
oraz arszenik. Nalewka z chinidyny nie mogła się równać przetworom chininy, co sta-
nowiło interesującą wzmiankę, bo dowodzącą powszechnego stosowania chinidyny 
jako analogu chininy, mimo jej wyraźnego wpływu na serce. W sumie, młody lekarz, 
w ślad za berlińskimi profesorami medycyny, zajął w swej dysertacji bardzo zacho-
wawcze stanowisko wobec gorączek przerywanych, uważając je za wynik działania 
miazmatów 8.
 Rozprawa Kaczyńskiego jest interesująca z uwagi na temat. Przez stulecia gorączki 
przerywane (febris intermittens vel periodic fever) stanowiły tajemnicze jednostki choro-
bowe, analizowane z perspektywy filozofii medycyny jako dowód na nieciągłość, czy 
raczej okresowość, stanów organizmu ludzkiego. W pierwszej połowie XX w. gorącz-
ki periodyczne leczono poprzez laparotomię, celem odnalezienia przyczyny, za którą 
w pierwszej kolejności uważano choroby jelit, żołądka lub śledziony. Termin „gorącz-
ki przerywane” spotkać można jeszcze w literaturze medycznej XX w. 9. Do dawnej 
terminologii nawiązuje współczesne pojęcie torów gorączki, do których należą m.in. 
gorączka trawiąca (febris hectica), gorączka przelotna (febris ephemerea) i gorączka prze-
rywana (febris intermittens).

 8 Tamże, s. 18-28.
 9 JB Brick, Periodic disease: a case of intermittent fever, splenomegaly and leukopenia of 11 years duration, 
“Bull. Georgetown Univ. Med. Cent.” 1949, 2 (6), s. 232-234.
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HISTORIA

Gorączka przerywana jest z pewnością znana od czasów, w których za-
częto zajmować się medycyną. Chorobę tę wystarczająco zbadał już 
H i p p o k r a t e s .  Podzielił ją już bowiem na różne typy (trzeciacz-

ka, czwartaczka, gorączka pięciodniowa, sześciodniowa, siedmiodniowa). Ani 
nie jest dziwne, że choroba, przez którą zaatakowany człowiek, już to bardzo 
mocno chorował, już to w sposób widoczny niemalże powracał do zdrowia, 
szybko zmieniała w nim charakter. Tak już Galen mówił o gorączce przerywa-
nej codziennej (zimnica z codziennymi napadami febris intermittens quotidiana), 
w którą to chorobę prawdopodobnie została zmieniona z gorączki trawiącej 
(febris hectica). Natomiast gorączki bezpośrednio stykające się (febres subintran-
tes) i stany podgorączkowe (febres subcontinuae) zdaje się, że nie były znane ani 
H i p p o k r a t e s o w i  ani G a l e n o w i ,  a S y l v i u s  uzyskał na ich temat 
tylko nieco wiedzy. Wreszcie To r t i  stwierdził, że postać i przebieg stanów 
podgorączkowych lub gorączek zwalniających może mieć związek z gorącz-
kami przerywanymi, te pierwsze jakkolwiek są wolne od napadu i wyraźnej 
przerwy, jednakże pod względem swojej są przerywane i wymagają takiego 
samego leczenia jak tamte.
 Nie uzyskali oni jednakże tej samej wiedzy o dolegliwościach miejsco-
wych gorączek przerywanych. Albowiem dobrze wiadomo, że pojedyncze tyl-
ko napady tej choroby znalazły się przed ich oczami, zaburzenia natomiast 
w posz czególnych narządach ciała wyraźnie zlekceważone i nieznane. Odnosi 
się to do tego, że przytoczę przykład, co powiedział H i p p o k r a t e s :  „Go-
rączki, w jakikolwiek sposób przerywają działanie, oznaczają, że niebezpie-
czeństwo oddala się.” Bez wątpienia dziwne jest, że sam Galen powiedział, 
że choroby są łagodne, o ile gorączki przerywane nie są długotrwałe. Dalej 
niektórzy lekarze arabscy, A v e r r o e s ,  a zwłaszcza A v e n z o a r ,  następnie 
Va l l e s i u s  H i s p a n u s ,  uczyli, że gorączki przerywane są niebezpiecz-
nymi chorobami, jakie natomiast miałyby to być niebezpieczeństwa, wyraźnie 
nie wiedzieli. Jest wyraźnie widoczne, że M e r e a t u s ,  mąż rzeczywiście 
biegły w praktyce i obdarzony wielką bystrością, należycie poznał naturę go-
rączek przerywanych, ponieważ mówi, że gorączki przerywane mogą nieść 
życiu zagrożenie, jeśli soki organiczne dostają się do bardziej znaczących dla 
organizmu narządów.
 Istotnie natomiast M o r t o n  powiększył wiedzę na temat gorączek 
przerywanych. Mówił bowiem, że istnieją dolegliwości miejscowe, które gdy 

Rozprawa inauguracyjna medyczno-praktyczna o gorączkach przerywanych



71

powracają pozbawiają własności gorączki przez pewne przerwy. Gdy o nich 
mówi, jest jasne, że miał pewną wiedzę na temat gorączek szalonych (febres 
larvatarum).
 O gorączkach przerywanych szalonych zatem, chociaż zdaje się, że usta-
nowił bardziej wnikliwe badania, nie odkrył niczego nowego.
 To są te rzeczy, które zostały stwierdzone na temat gorączek przerywa-
nych przed początkiem tego wieku, w którym to anatomia patologiczna do-
strzegła bardzo różne dolegliwości miejscowe, które towarzyszą gorączkom 
przerywanym i które, choć nie są niczym innym niż zaburzeniami właściwo-
ści przerywanych, to jednak prawdziwych przyczyn tej choroby poszukiwano 
bardzo długo. Z badań związanych z tą chorobą, które zostały wymienione, 
wystarczająco wynika, że jej definicje do tej pory zostały określone w bardzo 
niewielkim stopniu.

DEFINICJA

Gorączka przerywana jest chorobą, która składa się z licznych ataków 
gorączkowych, pomiędzy którymi swoje miejsce znalazły okresy bez-
gorączkowe. Ponieważ okresy gorączek i bezgorączkowe występuję 

na przemian, choroba ta została określona mianem przerywanej. W ten sposób 
nikt prawdopodobnie nie zaprzeczy, że istnieją własności gorączki przerywa-
nej dosyć dokładnie zdefiniowane, dzięki czemu nie da się zupełnie uciec od 
znajomości gorączek przerywanych. Powinny być wymienione bowiem inne 
rodzaje choroby, które ponieważ częścią pozbawione są gorączki, częścią rze-
czywistego okresu bezgorączkowego, jednakże z tej samej przyczyny rodzą się 
prawdziwe gorączki przerywane. Istnieje bowiem charakterystyczna przyczyna 
gorączki przerywanej, przez którą różne rodzaje choroby, które są znane pod 
nazwą przerywanej, są pomiędzy sobą połączone. I gdy trudno jest wynaleźć 
dokładną definicję jakiejś choroby przerywanej, łatwe jest to do zrozumienia. 
Przeto niemal wszystkie opinie różnią się pomiędzy sobą w definiowaniu tej 
choroby. Tak Galen mówi: „gorączki przerywane są tymi chorobami, które 
docierają do odczuwalnego zmysłami okresu bezgorączkowego. 
 B o e r h a v e :  „gorączki przerywane to takie, które na przemian roz-
luźniają i wzmacniają atak, w związku z czym pełen okres bezgorączkowy wy-
stępuje pomiędzy dwoma napadami.” B u e c h n e r :  „gorączka przerywana, 
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która albo przechodzi przed prawdziwym swoim uwolnieniem w doskona-
ły okres bezgorączkowy, albo zdaje się nawet ciągła, lecz wytwarza ceglasty 
mocz.”
 I zupełnie inaczej ktoś inny zdefiniował. Tak H o e v e n  mówi, że go-
rączka przerywana składa się z bardzo licznych rozpaleń gorączkowych, które 
w dłuższym czy krótszym okresie czasu zostają przedzielone. R e i l :  Każda 
gorączka, która powstała z jakiejś przyczyny zewnętrznej zmierzająca ku typo-
wi przerywanemu, jest gorączką przerywaną.
 Także gorączki, o których należy powiedzieć, dzielą się na gorączki prze-
rywane proste czyli naturalne albo inaczej właściwe i na gorączki przerywane 
szalone oraz gorączki przerywane niebezpieczne. Poza tym podział ten częścio-
wo odnosi się do dolegliwości lokalnych, częściowo do intensywności objawów.
 A na początku powiemy nieco o gorączce przerywanej prostej, którą jeśli 
ktoś ma za wystarczająco poznaną, pozostałe łatwiej zrozumie.

SYMPTOMATOLOGIA

Gorączkę przerywana prostą już to poprzedza stadium prodromalne, 
już to brakuje jej stadium inwazji. Zwiastuny natomiast przeważnie 
mało różnią się od tych, które spotykane są w bardzo licznych ostrych 

chorobach gorączkowych.
Słabną siły ciała, zanika dobry nastrój, odczuwane są bóle krążące już 

to w tej już to w tamtej części ciała, nie występuje naturalna potrzeba jedzenia 
i picia, powstają nieprzyjemne odczucia w dołku podmostkowym; niekiedy 
pojawiają się nawet łagodne dolegliwości gorączkowe, dostrzegane są zawroty 
głowy, zaburzenia snu, bardzo często popielate zabarwienie twarzy, zażółcenie 
oczu, ból w okolicy kręgosłupa i inne do nich podobne.

Niemniej objawy przypominają ostre zapalenie żołądka. Niekiedy zaś 
albo wyraźnie jest pozbawiona tego stadium zwiastunów, albo jest tak łagodne, 
że przez chorego jest ledwie zauważalne.

Gorączka przerywająca zaś składa się z poszczególnych napadów 
i przerw, których wyraźnie brakuje gorączce. Często także początki ataku od-
znaczają się objawami dość mało właściwymi gorączce.

W napadzie zatem występują trzy okresy: zimna, gorąca oraz potu, 
które kończą się w ciągu kilku godzin. Uczucie zimna zaczynające się już to 
od kończyn dolnych, już to od okolicy grzbietowej ostatecznie obejmuje całe 
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ciało; na początku zimno i ciepło są odczuwane na przemian, później zaś po-
zostają jedynie odczucia zimna. Skóra staje się sucha, biała, po ściągnięciu się 
tkanek elastycznych wystają brodawki i  cebulki włosów; wargi i paznokcie 
stają się sine; choremu tak drżą członki albo całe ciało, że zostaje położony 
do łóżka. Niekiedy drżenie członków przechodzi w prawdziwe drgawki i po 
nadmiernym ściągnięciu mięśni, które poruszają żuchwę w kierunku kości 
szczękowych górnych, twierdzi się, że żuchwa zostaje wykrzywiona/złama-
na. Okrycia zostają zrzucone; rodzi się wreszcie powszechny strach; oddechy 
stają się krótsze i częstsze, tętno małe, częste, nitkowate, niekiedy dwubitne; 
słabną skurcze serca, układ naczyń żylnych jakby wzbiera krwią. Normalna 
temperatura ciała w  zewnętrznych partiach, ulega obniżeniu, w  wewnętrz-
nych podnosi się; często występują wymioty, często bóle w  okolicy szyjnej 
i  lędźwiowej; częściej pojawia się suchy kaszel; wtedy powstaje wielkie pra-
gnienie picia, szczególnie kwaśnego. Rozum w tej fazie staje się słabszy. Nie-
kiedy chory zapada w dłuższe odrętwienie. Co się tyczy temperatury ciała, 
chory odczuwa wielkie zmniejszenie; po zarządzeniu dokładniejszych pomia-
rów staje się doskonale widoczne, że temperatura w okresie zimna nie tylko 
nie uległa obniżeniu, lecz nawet (jak w okolicy pach) nieco wzrosła. Wszystkie 
te objawy pokazują niekiedy, że jest odczuwany jedynie lekki strach; niekiedy 
zaś tak wzmagają się, że powstaje bardzo silna duszność, gwałtowne kołatanie 
serca, rozszerzenie źrenic.

Okres zimna trwa najczęściej jedną czy dwie, rzadko dłużej niż trzy 
godziny. Przez to, że w fazie zimna krew jest przepychana od partii zewnętrz-
nych do wewnętrznych, śledziona nabrzmiewając bardzo mocno krwią, rośnie 
we wszystkich kierunkach, co może być stwierdzone przez dokładniejsze ba-
danie i może być częściej odczuwane przez chorego.

Po znacznym powiększeniu śledziony i zwiększeniu ciężaru, jej wię-
zadła i torebka ulegają znacznemu rozszerzeniu i są rozrywane, nerwy są zaś 
zaciskane i podrażniane; przeto sprawiają w tamtym rejonie ból. Obrzmienie 
śledziony pojawia się nie tylko z powodu przekrwienia, lecz także z powodu 
stanu zapalnego; jednym słowem spośród chorób, które powstają z powodu 
jakiegoś ziemskiego miazmatu, zdaje się, że pewna właściwość jest związa-
na z obrzmieniem śledziony. Często nabrzmienie, zwłaszcza jeśli faza zim-
na przemija szybko, nie jest zauważane. Późniejsze natomiast ataki zimna 
w mniejszym stopniu odznaczają się napięciem i rozszerzeniem.

Po ustąpieniu objawów okresu zimnego, następuje faza gorąca, która 
zaczyna się najmniej niespodziewanie; na początku bowiem zimno i gorąco 
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odczuwane są na przemian i stopniowo po ustąpieniu zimna pozostaje odczu-
cie większego ciepła.

Bóle, które przepływają przez czoło i całą głowę, nasilają się coraz bar-
dziej i bardziej, chorzy udręczeni większym niepokojem bardzo często ma-
jaczą i niekiedy wpadają w umiarkowane uśpienie. Uderzenia tętna stają się 
mniej częste, oddechy swobodniejsze i dłuższe, wzmaga się pragnienie. Twarz, 
wargi i paznokcie, przedtem sine, teraz stają się czerwone, mocz zwiększo-
ny i nasycony osadami; także obrzmienie śledziony bardziej rośnie; tempe-
ratura ciała teraz w zewnętrznych partiach zostaje podwyższona. Po nastaniu 
tych objawów, stwierdza się zmniejszenie skurczu mięśni skórnych i naczyń. 
Faza gorąca trwa dwie, trzy, w cięższych przypadkach osiem do dwunastu go-
dzin, dopóki nie przejdzie w fazę potu. Pot natomiast zaczynając się pojawiać 
w okolicy pach, pachwin i czoła, w krótkim czasie zaczyna być wydzielany 
z całej powierzchni ciała i często z kwaśnym zapachem, utrzymuje się zwykle 
przez dwie, trzy godziny. Po wystąpieniu potu, chorzy bardzo często zapadają 
w spokojny sen, z którego nawet jeśli są osłabieni, powstają niemalże zdro-
wi. Wszystkie fazy napadu gorączkowego, zupełnie ustępujące, po pominięciu 
jednej czy drugiej fazy, uznaje się za niezupełne. Niektórzy autorzy przekazu-
ją, że w przypadku, kiedy poszczególne stadia nie zachowują owego porząd-
ku, powstaje typ odwrócony; przesilenie ataku może wtedy nastąpić bez potu 
poprzez biegunkę.

Okres czasu, który istnieje pomiędzy dwoma napadami nazywa się 
okresem bezgorączkowym (apyrexia), wyraźnie brakuje w  nim dolegliwości 
gorączkowych, jednakże pozostaje pewne osłabienie, a czynności żołądka są 
zaburzone. 

Chorzy także w okresie bezgorączkowym silniej odczuwają wpływ 
temperatury, są smutni i drażliwi. Tym szybciej kończy się okres bezgorączko-
wy, im dłuższy okres czasu ma zwyczaj zajmować napad.

Co dotyczy rytmów, które towarzyszą poszczególnym atakom gorącz-
kowym, pośród gorączek przerywanych wyróżnia się codzienne, trzy i cztero-
dniowe. W przypadku gorączki codziennej, pomiędzy początkami dwóch na-
padów rozciąga się okres dwudziestu czterech godzin, w przypadku trzeciacz-
ki czterdzieści osiem godzin, w przypadku czwartaczki 72 godziny. Niektóre 
gorączki przerywane trzymają rytm pięcio-, sześcio- albo siedmiodniowy, nie 
dysponujemy jednakże dostateczną wiedzą na ten temat. Najczęściej obser-
wuje się rytmy trzy i czterodniowe. Gorączka, której napad powraca szyb-
ciej niż o określonej godzinie, nazywa się wyprzedzającą (anteponens), ta zaś, 
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której atak powraca później, opóźniającą (postponens). Gorączka zatem przez 
nieustanne opóźnianie albo poprzedzanie może przejść z jednego do drugie-
go rytmu. Tak trzeciaczka przez poprzedzanie przechodzi w codzienną, a co-
dzienna przez opóźnianie w trzeciaczkę. Lecz pojedyncze ataki gorączki, gdy 
tak długo trwają, że jeden po drugim następuje natychmiast, staje się gorączka 
przerywaną wstępującą. Oprócz gorączek przerywanych prostych wyróżnia 
się także przerywane podwójne, które, jak się zdaje, zostały złożone z dwóch 
odrębnych gorączek, i których atakom towarzyszą rytmy właściwe dla każdej 
z nich.

W przypadku gorączki codziennej podwójnej, każdego dnia powstają 
dwa napady, w przypadku trzydniowej podwójnej każdego dnia pojawia się 
jeden atak, lecz w dni parzyste są one ciężkie, w nieparzyste łagodne; cztero-
dniowa podwójna pomiędzy dwoma dniami ma pojedyncze wolne gorączki. 
Mało prawdopodobnym jest jednakże, że gorączka przerywana natychmiast 
od początku jest przerywaną; takie rytmy najczęściej powstają z prostych, 
zwłaszcza gdy ta sama choroba częściej przechodzi w jakąś inną.

PRZEBIEG I KONIEC

Co dotyczy przebiegu i zakończenia tej choroby, ponieważ niemal za-
wsze przyjmowane są leki służące osłabieniu gorączki, niewielu jest 
lekarzy, którzy mieliby okazję zaobserwowania samoistnego przebie-

gu choroby. Jednakże wśród osób, które przeniosły się z regionów, w których 
utrzymują się owe niebezpieczne miazmaty, będące przyczyną choroby, nie 
ma prawdopodobnie nikogo takiego, kto by wątpił, że napady i okresy bezgo-
rączkowe utrzymują się przez dłuższy czas. Można zatem, jak się zdaje, po-
twierdzić, że objawy zakażenia niemal zawsze ustępują po upływie dłuższego 
okresu czasu, bez zastosowania leków. Na naszych terenach, gdzie szkodliwa 
malaria atakuje jedynie przez miesiąc, można wyliczyć wiele przypadków go-
rączki przerywanej, która została wyleczona samoistnie. 

Trudne jest do udowodnienia, że organizm, który przez dłuższy czas 
zakażany jest malarią, wreszcie staje się tak mało drażliwy, że nie może zostać 
dotknięty gorączkami przerywanymi. Lecz gorączka przerywana, gdy chory 
dłużej pozostaje w regionach miazmatycznych, zdaje się, że stopniowo prze-
chodzi w gorączkę przerywaną ciągłą, co powoduje, że przez te własności ma-
larii w końcu widoczne staje się wyniszczenie, gdy nieobecne są wszystkie  
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prawdziwe objawy gorączki, jednak przez drugorzędne choroby ostatecznie 
następuje śmiertelny koniec. Skoro bowiem nastąpił jeden czy drugi atak 
gorączki, twarz chorego najczęściej staje się koloru białego i wyniszczona, 
co w  im krótszym czasie ma zwyczaj następować, tym szybciej śledziona 
obrzmiewa do wykraczającej ponad normę wielkości. Gdy natomiast zdarza 
się, że ten organ z powodu twardości torebki nie może zostać rozerwany, albo 
też z powodu innej przyczyny, nabrzmiewa w bardzo niewielkim stopniu, ko-
lor twarzy po bardzo licznych atakach zmienia się na swój własny sposób. Gdy 
tak się sprawy mają, zdrowy kolor twarzy ma zwyczaj bardzo szybko powró-
cić po zmniejszeniu się śledziony do normalnej wielkości, stąd zdaje się, że 
osiągnie ów popielaty kolor, który po jednym czy drugim ataku ma zwyczaj 
być nieobecnym i który jest też wynikiem zmian w składzie krwi i efektem 
ograniczenia jej ilości. Albowiem z powodu tej rzeczy, ponieważ powiększona 
śledziona wymaga większej ilości krwi, musi być ona zabrana z zewnętrznych 
partii ciała.
 Nikt z pewnością nie zaprzeczy, że w tej chorobie siły ciała są bardzo 
szybko zużywane. Następuje to na skutek zwiększonej ilości mocznika w mo-
czu, wychudzenia i  rozwodnienia krwi następuje, które to objawy są wyni-
kiem długotrwałych gorączek przerywanych.

CHOROBY DRUGORZĘDNE I DOLEGLIWOŚCI 
MIEJSCOWE

Co dotyczy dolegliwości miejscowych, szczególnie należy wymienić 
nabrzmienie śledziony. Pierwszy atak czyli napad gorączkowy nie po-
woduje wielkiego obrzmienia śledziony, które w okresie  bezgorącz-

kowym może nie być obecne. Jednakże po przejściu wielu ataków, pozostaje 
nabrzmienie śledziony, która po ustąpieniu gorączki ponownie wraca do nor-
malnej wielkości; przy utrzymywaniu się gorączki, nabrzmienie śledziony, na-
wet jeśli same napady  nie występują, zwykle staje się przewlekłe. Na początku  
przyczyną ostrego obrzmienia jest przekrwienie, śledziona jest miękka, krucha 
i zabarwiona w podobny sposób, jak osad z kawy. Wkrótce natomiast, niekiedy 
po mniejszych wylewach krwi powstałych w jej wnętrzu, gdy w miąższu na-
stępują wysięki, pojawia się rozlane zapalenie śledziony; konieczne jest wtedy 
uwolnienie zastoju krwi od osocza. Bardzo często zauważana jest chropowa-
tość torebki właściwej śledziony. W ostrym obrzmieniu śledziony zauważane 
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są zapalenia w kształcie klina. Z przewlekłego zapalenia śledziony natomiast 
powstaje zwyrodnienie skrobiowate i barwnikowe. W niektórych przypadkach 
występuje jedynie niewielkie obrzmienie, albo potem śledziona zmniejszona 
czy nawet zanikowa.
 Tak długo jak utrzymuje się nabrzmienie, należy obawiać się, aby gorącz-
ka albo anemia nie opanowała człowieka ponownie. Lecz stare nabrzmienia 
śledziony stanowią dla życia bardzo najmniejsze zagrożenie. Gdy atak gorączki 
przerywanej trwa przez bardzo długi czas sprawia, że także wątroba nabrzmie-
wając w podobny jak śledziona sposób, ulega zwyrodnieniu w wątrobę barw-
nikową, potem skrobiowatą. W okolicach ciepłych ostre nabrzmienia wątroby 
występują jednocześnie z krwotokami miąższowymi. Ponadto, wydzielanie 
wątroby jest zaburzone. Tak F r e r i c h s ,  np. znajduje w wątrobie leucy-
nę. Mocz, chociaż nie zawsze ulega zmianie, to jednak może dojść do zmian 
w funkcjonowaniu nerek, czego nie należy pomijać. W okolicy nerkowej, nie-
kiedy w samej nerce jest odczuwany ból; mocz po ustąpieniu ataku, może być 
krwawy, albo może pojawić się białkomocz. W okresie bezgorączkowym na-
tomiast zwykle nie występuje albumina. Niekiedy zaś mocz albuminowy jest 
widoczny przez cały okres choroby, aż wreszcie choroba B r i g h t a  (=kłę-
buszkowe zapalenie nerek) może doprowadzić do zejścia śmiertelnego. Sekcja 
zwłok pokazuje oznaki zapalenia nerek, albo zwyrodnienie skrobiowate.

Funkcje żołądka na początku szczególnie zaburzone atakami wkrótce 
częściej są przywracane. Płuca, o ile nie posiadają oznak nieżytu oskrzeli, mniej 
są dotknięte dolegliwościami. Gorączka przerywana niemal zawsze wywołuje 
zmiany we krwi; bowiem krwinki czerwone i białko są zmniejszane, krwinki 
białe są powiększane; po uszkodzeniu krwinek czerwonych we krwi pojawia 
się barwnik. Gorączka przerywana bardzo często powoduje opryszczkę na war-
gach, języku i w nosie; rzadziej pokrzywkę, półpasiec, różę, prosówkę, czyraki, 
ropnie, widoczne są plamy pośmiertne. Zapalenia przyusznic natomiast, gdy 
towarzyszą gorączce, zdaje się, że powstają przypadkiem. Lecz co do krwa-
wienia z nosa, które dawni lekarze wiązali z chorobami śledziony, zdania na 
temat sposobu jego powstawania są podzielone. Niektórzy bowiem sądzą, że 
rozrzedzona krew, która powstaje w tej chorobie bardzo często przesiąka przez 
naczynia włosowate. Gdyby tak było, woda musiałaby być wydalana dużo de-
likatniej i łatwiej od krwi; woda natomiast przez naczynia włosowate nie może 
być usunięta ani przesączana; inni z kolei sądzą, że błony naczyniowe, gdy po 
zmienieniu krwi są odżywiane nieprawidłowo, mogą w ten sposób łatwiej być 
rozrywane, nie mogą pojawić wystąpić krwotoki z włośnic. Jednak, co zostało 

Jan August Kaczyński



78

udowodnione przez doświadczenia fizjologiczne, krew cienka przepływając 
przez błony naczyniowe dużo bardziej podrażnia niż krew normalna. Zdaje 
się, że wyjaśnieniu tego może posłużyć ta rzecz. Co dotyczy dolegliwości ner-
wów, godny wzmianki jest ból odczuwany w kręgosłupie.
 Nie powinna być wreszcie pominięta także puchlina, która pojawia się po 
pierwszych niekiedy napadach, kiedy po zlikwidowaniu ataków gorączkowych 
chininą w gorączkach przerywanych obserwuje się wyniszczenie chroniczne. Nie 
wiadomo jeszcze, w jaki sposób puchlina powstaje na początku, gdy mocz na-
sycony jest albuminami jedynie w niewielkim stopniu; wreszcie zaś ta puchlina 
w ten sam sposób, w jaki pojawia się we wszystkich kacheksjach, następuje przez 
zwyrodnienie skrobiowate nerki. Gdy gorączka przerywana trwa dłużej, chory 
słabnie i chudnie, trawienie i przyswajanie zostają zaburzone, pojawia się niere-
gularne wypróżnianie; wtedy łatwiej są wywoływane także owe krwotoki; koń-
czyny są obrzęknięte, powstała gorączka trawiąca przynosi śmiertelny koniec.
 Nie ma nikogo, kto wiedziałby z pewnością, w jaki sposób powstają owe 
właściwe rytmy gorączek przerywanych, którymi odznaczają się w jakiś dziw-
ny sposób; jeden pogląd bowiem tak oddala się od drugiego, że aż do teraz 
rzecz wymaga wyjaśnienia. Z tego powodu to, co mówi E i s e n m a n n ,  że 
typ, którego okres bezgorączkowy trwa przez dwadzieścia pięć godzin, wiąże 
się z obrotami ziemi, bardziej prawdopodobne wydaje się, że dotyczy obrotów 
Wenus albo Marsa. Ze wszystkich natomiast pozostałych poglądów, które tego 
dotyczą, ten E i s e n m a n n a  wydaje się najbardziej uzasadniony. Wszyscy 
niemalże zaprzeczają, że nerwica jest chorobą prostą, i nikt z pewnością nie 
zaprzeczy, że układ nerwowy ma tu bardzo duże znaczenie. Przeto przyczyna 
choroby, o ile nie może być pokładana w systemie nerwowym, zdaje się, że 
kryje się w samej zmianie krwi. 
 Ta ostra dyskrazja krwi, która rodzi się z miazmatu ziemskiego, doty-
ka w szczególności narządowe części ciała. Najbardziej zaburzany jest system 
nerwowy, w nim uderzane są rdzeń kręgowy i jego sznur, system zwojów 
i wszystkie pozostałe nerwy, które są odżywiane ową niewłaściwą krwią. Po 
podrażnieniu układu zwojów, wywoływana jest gorączka przerywana właści-
wa, którą C a n s t a t  nazywa rdzeniową. Zdaje się, że tę rzecz można po-
twierdzić licznymi przykładami; ci, którzy cierpieli na gorączkę przerywaną, 
zwracają uwagę na to, że w fazie zimna te miejsca ciała, w których zaczyna się 
odczucie zimna znalazły się szczególnie w okolicy kręgosłupa, za którym to 
odczuciem zimna podążyły pnie nerwowe i ich mniejsze ramiona, a wszystkie 
wreszcie części ciała, że tak powiem to uczucie wzmacniały.
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Ponieważ jednakże poszczególne ataki powracają po opuszczeniu pew-
nych przestrzeni, z tego powodu niektórzy lekarze uważają gorączkę przery-
waną za nic innego jak nerwicę, co również da się wytłumaczyć zmianami, 
jakie zaszły we krwi. Nerwy bowiem mogą być napełniane i pobudzane nie 
inaczej niż przez krew z groźnymi miazmatami. Pojedynczemu bowiem ner-
wowi zostało przypisane to prawo fizjologiczne, według którego po pewnym 
czasie pobudzenia, musi wystąpić pewna faza spokoju. W taki sposób każdy 
atak potrzebuje jakiejś przerwy żeby powrócić do sił.

Jeśli ktoś gorączkę przerywaną, której własnościami są napady i prze-
rwy, porównałby z elektrycznością, rzecz ta stałaby się łatwiejsza do zrozumie-
nia. Albowiem jak jakieś ciało przyjmowałoby elektryczność tak długo, dopóki 
napełnione nagle nie pozbędzie się nagromadzonej energii, tak również układ 
nerwowy z krwi ze szkodliwym miazmatem, którym jest karmiony, tak długo 
przyjmował tę materię, która w jakiś sposób jest pobudzana, dopóki nerwy, 
że tak powiem, nie spowodują nadmiernego napięcia, przez co zdaje się, że 
zostaną opróżnione. 

Następnie należy powiedzieć o gorączce przerywanej szalejącej. Go-
rączki przerywane szalejące różnią się od przerywanych naturalnych, ponie-
waż w miejsce napadu wywoływane są inne objawy, które ukazują podobny 
porządek i pojedyncze ataki gorączki przerywanej prostej. Te objawy, które 
zaczynają się po wystąpieniu najpierw łagodnego zimna i przechodzą także 
w pot, bardzo często mają zwyczaj zdarzać się. Nie mniej w pojedynczych 
przypadkach spotyka się temperaturę ciała nieco podwyższoną. Te gorączki 
szalone najczęściej przyjmują postać nerwobólu. Przeto zauważa się neuralgię 
nerwu trójdzielnego, szczególnie neuralgię nad – i podoczodołową, rzadziej 
neuralgię nerwu potylicznego, neuralgię nerwów międzyżebrowych, nerwu 
kulszowego i innych. Neuralgia nerwu nadoczodołowego często powoduje 
delikatne nabrzmienie czoła i powiek; niekiedy występują opuchlizna oczu, 
łzawienie, połowiczy ból głowy, wymioty i odbijanie się. Bardzo rzadko zdarza 
się, aby gorączka przerywana szalona przedstawiała lekkie konwulsje, spazmy 
albo paraliż. Niektórzy autorzy wymieniają wreszcie przekrwienia, katar, róże, 
oftalmie (zapalenie gałek ocznych), łzawienie, krwawienia, obrzęki niekiedy 
przez porządek gorączek przerywanych szalejących, które już to zatrzymują 
się, już to powstają czy wręcz wybuchają. Diagnoza natomiast tych chorób, 
gdy trzymają rytmiczny kurs, nie nastręcza żadnych trudności.

Wreszcie należy wymienić gorączkę przerywaną niebezpieczną. 
W przypadku gorączek przerywanych niebezpiecznych pojawiają się te same 
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objawy gorączkowe, które są właściwe dla gorączek prostych, albo pojawia się 
gorąco, albo narządy, najbardziej niezbędne do życia ulegają nadmiernemu 
wzburzeniu, o czym dawni zwykli mówić: „humory wzbierają w jakimś na-
rządzie.” Dla chorych zatem ze względu na wadę serca czy cierpiących w jaki-
kolwiek inny sposób, jeden czy drugi napad gorączkowy może już przynieść 
zagrożenie. W napadzie bowiem tętnice często przestają pulsować, a chorzy 
z powodu duszności, pragnienia i wymiotów w straszliwy niekiedy sposób są 
zabijani. Ponadto, po napływie krwi do głowy albo śledziony, powstały udar 
mózgu albo pęknięcie śledziony mogą spowodować śmiertelny koniec. W tej 
chorobie okresy bezgorączkowe nie mają zwyczaju być wolne. Nie mniej jed-
nak pojawiają się stany zimna. Po zakończeniu natomiast ataku gorączkowego, 
chociaż odczuwają wewnętrzne ciepło, bledną i poddani są zimnu; tętno staje 
się delikatne, nitkowate, głos przytłumiony, oddechy są powtarzane jedynie 
w dużych odstępach. W niektórych przypadkach powstają wodniste wypróż-
nienia i wymioty; świadomość aż do śmierci najczęściej jest zaburzona. Te 
objawy, gdy oziębienie, sinica, spazmy i wypróżnienia, najbardziej postępują 
do przodu, są oznaczane nazwą gorączki przerywanej zgubnej postaci chole-
rycznej. Zdarza się wtedy, że chory albo umiera, albo pozostając w pewnym 
stanie durowatym stopniowo zostaje wychodzi z tego cało. Co więcej zaś, za-
miast stanu oziębienia, może powstać stan potów, któremu towarzyszą także 
inne zaburzenia. Co dotyczy drugiego przebiegu, dotknięte zostają szczegól-
nie system nerwowy, oddechowy i  trawienny. Objawy nerwowe i mózgowe 
odznaczają się szczególną intensywnością.
 Dostrzegalny jest bowiem już to stan rozdrażnienia, już to depresji. A ata-
ki każdej z owych ciężkich gorączek trwają przez bardzo długi czas, a chorzy 
powracają do zdrowia po bardzo długim czasie. Następnie, po podrażnieniu 
rdzenia kręgowego, pojawiają się konwulsje, tężec i katalepsja.
 Wywoływane są także nieżyt oskrzeli, zapalenia płuc i zapalenia opłucnej. 
Płuca, gdy są zbytnio wypełnione krwią, pod wpływem niektórych powtórzo-
nych ataków, poddają się jej wysiękowi. W niektórych przypadkach pojawiają 
się krwotoki jelitowe; gdy te krwotoki i przesiąkanie surowicy nadmiernie się 
zdarzają przez ciężki zastój, do którego dochodzi po zebraniu barwnika(he-
moglobiny?) w naczyniach włosowatych. W końcu wraz z chorobami nerek, 
które częściej są obecne, pojawiają się białkomocz, krwiomocz a w cięższych 
przypadkach zatrzymanie moczu.
 Gdy wykonuje się sekcję zwłok zmarłych z powodu tych zgubnych go-
rączek przerywanych, w ich ciałach nie znajduje się nadmiernej ilości zmian. 
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Mózg już to niedokrwiony, już to przepełniony krwią, w substancji korowej 
i zwojach znajduje się barwnik. W taki sposób zaczopowanie pigmentu wywo-
łuje wylewy z naczyń włosowatych. Płuca niekiedy są obrzęknięte i napełnione 
krwią; w wątrobie i śledzionie, ze względu na pigment pojawiają się obrzęki i 
wylewy. Nic dziwnego, że co dotyczy przyczyn tych rzeczy, nie może to być nic 
innego niż przekrwienia i zaburzenia krążenia mechanicznego po zgromadze-
niu barwnika we krwi. Rozpoznanie tej choroby, gdy powstają od epidemii albo 
endemii, pominąwszy ataki, zależy od przebiegu rytmicznego, o ile nie posiada-
ją objawów innych chorób. E i s e n m a n n  bardzo mocno zachęca lekarzy, aby 
we wszystkich dolegliwościach gorączkowych mózgu, które są nagle i ostro za-
kłócane, gorączki przerywane nie były pomijane. Rokowanie gorączek przery-
wanych zgubnych zawsze jest wątpliwe i wielorakie, dlatego, aby powstrzymany 
został drugi atak, rozpoznanie choroby powinno być ustalone jak najszybciej.

DIAGNOZA

Gorączka przerywana prosta, chociaż diagnoza najczęściej nie przyspa-
rza żadnej trudności, może być pomylona z gorączką trawiącą.  Go-
rączka trawiąca bowiem niekiedy do tego stopnia bardzo wyraźnie 

naśladuje właściwości gorączki przerywanej, remisje, przerwy i zaostrzenia 
(objawów) fazy zimna, gorąca, potu, że zlekceważywszy chorobę przyczyno-
wo, często stawiana jest diagnoza gorączki codziennej. Nie mniejsze znaczenie 
ma fakt, że bardzo duże podobieństwa do gorączek przerywanych wykazują 
rany, zapalenia żył, ropa, choroby macicy, brzucha, jajników. Te, w celu odróż-
nienia od gorączek przerywanych muszą być obserwowane, a szczególnie, gdy 
gorączki drugorzędowe nie są typu zmiennego lecz błądzącego, wtedy niemal 
zawsze występują ataki koło południa i wieczorne albo pojawiają się dwa razy 
w ciągu dnia. Atak natomiast gorączki przerywanej codziennej najczęściej po-
wstaje przed południem. Ponadto w  gorączce trawiącej faza zimna i potów 
szybko się kończy, faza gorąca pozostaje dłużej, natomiast gorączka codzienna 
fazy zimna i gorąca jest długotrwała. Po ataku gorączki trawiącej mocz jest po-
zbawiony ceglastego osadu. Natomiast w okresie bezgorączkowym gorączki 
trawiącej, chociaż tętno najczęściej jest przyspieszone, podwyższona tempera-
tura skóry i pragnienie, najmniej jest wolny od objawów gorączkowych.
 Te następnie dolegliwości miejscowe są własnościami gorączki przerywa-
nej, nabrzmienie śledziony i ból kręgosłupa, brakuje ich w gorączce trawiącej.  
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A gruźlica albo inne choroby przyczynowe, które wywołują gorączkę trawiącą, 
mogą być rozpoznane jednocześnie z gorączką; przerywana bowiem bardzo 
często atakuje ludzi przedtem najzdrowszych. Epidemie wreszcie i endemie, 
i oddziaływania kory z drzewa chinowego działające leczniczo należy odno-
sić jedynie do gorączek przerywanych. Natomiast trudniej jest rozpoznać, czy 
zaburzenia lokalne zostały wywołane przez gorączkę przerywaną czy nie. Gdy 
ataków gorączkowych nie poprzedziły objawy miejscowe, przez które powsta-
ły, diagnoza pozostaje niepewna, o ile okolice, w których gorączki przerywane 
częściej się odznaczają, nie przepowiadają gorączki przerywanej. Czy zaś go-
rączka przerywana skłania się ku gorączce zgubnej czy sprzyjającej, najczęściej 
może być wywnioskowane z surowości objawów.
 Pomiędzy ciężkimi gorączkami przerywanymi wymienia się niekiedy 
tyfus; gdy zatem istnieje podejrzenie tyfusu należy zbadać wszystkie narzą-
dy ciała. I na podstawie tej rzeczy szczególnie rozróżniane są tyfus i gorączki 
przerywane, że w przypadku tych drugich dużo wcześniej niż w tyfusie poja-
wia się stadium senności.

ETIOLOGIA

Wszyscy niemalże autorzy zgadzają się, że gorączki przerywane po-
wstają po zakażeniu organizmu jakąś substancją, którą nazywają 
malarią. Ten jad jest najmniej uchwytny z materii, z której się skła-

da, ponieważ nie mamy żadnego sposobu rozpoznania go, mamy jednak pew-
ność, że w samym organizmie zainfekowanym w podobny sposób, nie mogą 
być wytwarzane jady innych chorób (ospy, odry, tyfusu).
 I nie mniej zauważamy, że jad (zarazek?) nigdy nie może przejść z czło-
wieka zakażonego na zdrowego. Jest rzeczą dość znaną, że ludzie zdatni do 
przyjęcia tego miazmatu, gdy dłużej przebywali w miejscach, które zawierają 
ten jad czy to na pustkowiu, czy w powietrzu, czy w wodzie, są atakowani 
przez gorączki przerywane. Ci zaś, którzy przebywają w rejonach zdrowych, 
nie są zakażani przez chorych przybyszów. I tak, jak substancje zwierzęce wy-
dają się być odpowiednie do nabycia tyfusu, tak substancje roślinne, gdy są 
rozkładane na cząstki, mają bardzo duże znaczenie w wywoływaniu malarii. 
Że tak jest, pokazują tereny bagienne, w których im więcej występuje przy-
czyn fermentacji roślin, tym więcej znajduje się przypadków gorączek prze-
rywanych. Natomiast po pojawieniu się mrozu, który tworzy na bagnach lód, 
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wydaje się, że niemal natychmiast gasną gorączki przerywane. Nie mniej go-
rączki przerywane nie występują także, gdy letnie gorąco ma siłę do wyraź-
nego wysuszenia bagien, albo gdy w okresie wilgotnego lata ziemia pokrywa 
się wysokimi wodami, która to rzecz zwykle uniemożliwia gnicie roślin. Jeśli 
jednakże przez letnie słońce ziemia będzie rozgrzana i dosyć wilgotna, zwykle 
choruje wielka liczba ludzi. Poddaje się natomiast w wątpliwość fakt, że ma-
laria może powstać przez jakieś szczególne gatunki roślin. W ten sam sposób 
wilgotne brzegi rzek i wybrzeża mórz, gdy są zalewane, dysponują odpowied-
nimi warunkami do powstania malarii.
 Następnie rejony nieuprawne, z których nagle wykorzeniane są rośliny, 
żeby ziemie mogły być uprawiane, narażone są na gorączki przerywane. Zdaje 
się wreszcie, i można to przedstawić na podstawie licznych przykładów, że 
niektóre regiony, choć nie są w ten sposób zbudowane, żywią gorączki przery-
wane, ponieważ zawierają wewnątrz rośliny, które ulegają gniciu. Dobrze wia-
domo, że istnieją takie przyczyny, które są odpowiednie do wywołania gorą-
czek przerywanych, a wiążą się z jakością wilgotnej ziemi i pewną temperaturą 
powietrza. Jednakże, dlaczego w niektórych okresach pojawiają się epidemie 
gorączek przerywanych także w tych regionach, na których przez wiele lat po-
jawiły się jedynie pojedyncze albo żadne przypadki gorączek przerywanych, do 
tej pory nie można wystarczająco wyjaśnić. Nadmiernej natomiast ilości roślin 
nie można w żaden sposób wymieniać pośród przyczyn epidemicznych. I z ja-
kiej przyczyny powstają niekiedy sporadyczne gorączki przerywane w owych 
miejscach, które zdają się najmniej sprzyjać naszej chorobie, do tej pory jest 
to zagadka; a do rozwiązania zagadki muszą być podane małe piece/ogniska, 
ponad którymi, ludzie którzy żyją są atakowani przez chorobę. Ponadto żywe 
pobudzenie ziemi, która, zdaje się być zużywana do tworzenia owej szkodli-
wej substancji, zdaje się, że powstrzymuje gorączki. Tak Roma, że posłużę się 
przykładem, dopóki otoczona była swoimi świętymi lasami, wyraźnie pozba-
wiona była malarii, po wycięciu lasów zaczęła być atakowana przez gorączki 
przerywane. 
 Gorączka przerywana, jest spotykana w bardzo dużej części ziemi, 
a zwłaszcza w strefach suchych gorących i wilgotnych; w strefach umiarkowa-
nych obejmuje miejsca /dokładniej określone i rozległe; w strefach zimnych 
gorączki przerywane wyraźnie nie występują. W jaki sposób zatem można usta-
lić, w których rejonach zagrażają nam gorączki przerywane, uczył E i s e n -
m a n n :  „Setzt man, sagt er, eine Elevation über die Mecresfläche von je 166 
2/3 Schuch gleich einem Breitengrade der Ebene, so last sic him Allgemeinen 
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leicht berechnen, welche Gegenden noch in die Intermittenten-Region fallen. 
In allen jenen Gegenden, deren Breitegrade plus ihrer durch 166 2/3 dividirten 
Höhe (nach Schuchen berechnet) die Zahl von 60 nicht erreichen,  können 
die Intermittenten noch vorkommen, Würzburg z. B., das unter dem 50. Grad 
nördlicher Breite liegt und eine Elevation von 560 Fufs bat, und dessen Form-
el demnach ist 50 + (560:166 2/3) = 53 3/8, liegt noch weit diesseits der Grenze 
der Intermittentes.”

ROKOWANIE

W iemy, że gorączki przerywane są chorobami już to łagodnymi, już 
to bardzo niebezpiecznymi. Przeto w stawianiu prognozy najpierw 
musimy spojrzeć na intensywność malarii, o której dowiedzieliśmy 

się, że nie jest jednakowa w różnych regionach, następnie na jej typ i najbar-
dziej dotknięte części ciała. Niemal wszyscy bowiem ujawniają, że trzydniowy 
typ rokuje lepiej niż codzienny albo czterodniowy. Ponadto zachodzi różnica 
w rokowaniu na podstawie jakości okresu bezgorączkowego i jakości napadu. 
Bowiem w im krótszym czasie skończy się napad, a także mniej zakłócony jest 
okres bezgorączkowy, tym lepszą wolno postawić prognozę. Duże znaczenie 
ma natomiast, czy choroba już długo atakuje organizm i czy doszło do jednego 
czy dwóch napadów.

Następnie prognoza zależy od wieku i budowy chorego oraz od chorób 
drugorzędowych. U starców bowiem rokowanie jest gorsze niż u młodzień-
ców i ludzi silnych.
 Nie mniej istotne jest, czy gorączka przerywana jest prosta czy szalejąca, 
zgubna czy też powikłana, wreszcie czy chory musi opuszczać owe niezdrowe 
regiony, czy nie.

LECZENIE

W leczeniu gorączki przerywanej należy oddzielić profilaktykę od 
leczenia samej choroby. Co zatem dotyczy zapobiegania, należy 
unikać szkodliwych przyczyn, które zwykle są właściwe do wywo-

łania malarii. Albowiem wiadomo, że bagna, które wydają miazmaty, należy 
osuszyć, a pozostałe wody oddzielić od miasta mocnymi wałami. Ci zaś przy-
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bysze, którzy przenoszą się do niezdrowych ze względu na malarię, miejsc, co 
odnosi się do pożywienia i ubioru, muszą stosować się do tych reguł, a więc 
wybierać do zamieszkania miejsca suche i wyżej położone. Następnie należy 
unikać szczególnie zmienności temperatury, oziębienia i mycia po zejściu ze 
słońca. Przede wszystkim zaś tym, co najbardziej sprzyja powstawaniu oma-
wianej choroby, jest spanie na słońcu.
 Co dotyczy leczenia samego leczenia choroby, objawowo leczony po-
winien być sam atak. W fazie zimna bowiem, chory koniecznie powinien być 
umieszczony w  łóżku; nie należy gromadzić nadmiernej liczby okryć, któ-
re nie tylko nie rozgrzewają mocniej, lecz utrudniają swobodne oddychanie 
i uniemożliwiają prawidłowe krążenie krwi. Gdy natomiast wzmaga się od-
czucie zimna należy rozcierać skórę wełnianymi rzeczami, albo rozgrzewać ją 
w jakiś inny sposób. Choremu, gdy odczuwa gwałtowne pragnienie, można 
podać trochę ciepłej herbaty. Jeśli tej fazie nie towarzyszą nadmierne wymioty, 
należy zastosować Pulvis aerophorus (proszek Seidlitza) albo kilka kropel na-
lewki z opium. Dla pobudzenia z  sił niech zostaną zastosowane analeptyki, 
silniejsze wino, napar z kawy, kamfora, eter, gorczyca.
 W fazie gorąca należy zadbać o umiarkowaną temperaturę, wolno przy-
jąć trochę zimnego i kwaśnego napoju; należy unikać nadmiernej ilości krwi 
nagromadzonej w mózgu, która dostaje się do głowy pod wpływem zimna. 
Zawsze natomiast należy wystrzegać się nacięcia żyły, aby nie przyniosło zapa-
ści, jakkolwiek należy ją zarządzić jedynie w najwyższym niebezpieczeństwie, 
wolno jednakże wykonać lokalne upusty krwi. Ponadto zastosowane powin-
ny być preparaty opium i środki łagodzące. W okresie potu, gdy w zupełno-
ści wystarcza samoistne pocenie się, należy unikać środków napotnych. Po 
zakończeniu tej fazy należy nakazać, aby choremu zostały zmienione odzież 
i okrycia, mokre od potu.
 W okresie bezgorączkowym powinna zaś zostać zarządzona właściwa ku-
racja gorączki. Dawni lekarze, natychmiast gdy gorączka przerywana ustąpiła, 
pilnowali, aby nie wystąpiły gorsze jeszcze choroby drugorzędowe, nakazywa-
li przede wszystkim unikać gorączki po przejściu kilku ataków gorączkowych. 
Dzisiaj dobrze wiadomo, że ci, którzy zdecydowanie zalecali, aby tak uczynić, 
kierowali się fałszywymi obserwacjami i fałszywym poglądem. Ponieważ gdy-
by tak było, to skoro tylko ustalona zostałaby diagnoza gorączki przerywanej, 
należałoby powstrzymać ataki. 
 A jeśli jednocześnie obecny jest nieżyt żołądka, jest rzeczą właściwą wcze-
śniej go wyleczyć. Bardzo wielu bowiem, którzy mniej dokładnie rozważają,  
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czy nieżyt jest obecny czy nie, niemal zawsze zapisują emetyk, zanim dojdą 
do leczenia samej choroby. Jednak w bardzo wielu przypadkach, o ile wcześ-
niej nie spożyto nadmiernej ilości pokarmów, środek pobudzający wymioty 
zupełnie nie jest konieczny lub należy go unikać. Łagodnych zaś niestrawno-
ści, które zwykle są wywoływane u bardzo wielu chorych gorączkujących nie 
należy w żaden sposób mylić z ciężkim nieżytem żołądka powstałym na sku-
tek niestrawności. Niestrawność zatem, która także bardzo  często towarzyszy 
gorączkom przerywanym, gdy jest leczona razem z gorączką przerywaną, nie 
wymaga zastosowania emetyku.
 Spośród wszystkich natomiast leków, które tej choroby dotyczą, po-
winny być wymienione przede wszystkim dwa, chinina i arszenik. A spośród 
preparatów z drzewa chinowego, szczególnie należy polecić siarczan chininy; 
zatem XX do XXX granów wystarczy do zatrzymania ataku. Niemal wszy-
scy dzisiaj uznają, że większe dawki (X gr.) podaje się za jednym razem. Po 
przyjęciu bowiem jednej większej dawki, zbliżający się atak najczęściej zostaje 
powstrzymany. 
 W przypadku natomiast, kiedy chinina zostanie zwymiotowana, można 
podać ją w postaci wlewu doodbytniczego. Inne sole chininy, chlorowodorek 
chininy, walerianian chininy i pozostałe nie powinny być przedkładane nad 
siarczan chininy. Chinidyna i nalewka z chinidyny, nawet w większych daw-
kach, jeszcze nie przewyższą tej samej chininy. Aby zaś ataki nie powróciły, po-
winny być przyjmowane mniejsze dawki chininy tak długo, dopóki nie ustąpi 
obrzmienie śledziony. Jeżeli to nie następuje, należy obawiać się, aby gorączka 
nie powróciła. Ponadto, jeśli sytuacja rodzinna pozwala, należy nakazać cho-
remu, aby opuścił dom na kilka tygodni. Po pojawieniu się przewlekłego wy-
niszczenia stosuje się szczególnie wino chinowe i nalewkę złożoną z kory chi-
nowej. Oprócz tego powinny być podawane pokarmy najbardziej odżywcze 
i wzmacniające siły. W nie mniejszym stopniu zastosowanie powinny też mieć 
preparaty żelaza, ponieważ są bardzo skuteczne w odbudowywaniu krwi oraz 
w zmniejszaniu obrzmienia śledziony. Już C e l s u s  mówi, że gdy konie piły 
wodę wypływającą z warsztatu kowalskiego, osiągały mniejszą śledzionę. Tak-
że Tw i n i n g  opowiada, że z wielkim pożytkiem stosował w obrzmieniach 
śledziony wodę używaną przez kowali do chłodzenia rozpalonego żelaza. Po 
zastosowaniu tych środków leczniczych i niewielkiej ilości leków moczopęd-
nych, gorączki przerywane, wycieńczenie albo puchlina zwykle ustępują. A je-
śli chory mimo to nie wraca do spodziewanego zdrowia, należy w jakiś sposób 
na pewien czas zmienić miejsce zamieszkania. 
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 Ponadto pośród pozostałych środków leczniczych należy wymienić 
szczególnie arszenik, który F o w l e r i  miał zwyczaj stosować w roztworze 
w tych przypadkach, w których chinina była zbyt mało skuteczna. Lecz w opi-
niach na temat skuteczności arszeniku autorzy nie pozostają zgodni. F r e -
r i c h s  i inni autorzy uważają, że arszenik może być dużo mniej skuteczny 
w usuwaniu gorączki przerywanej niż chinina. W tych bowiem przypadkach, 
które najbardziej odznaczają się długością trwania i wytrwałością, nakazują, 
aby przyjmowane były albo chinina w  mniejszych dawkach, albo szczegól-
nie odwar z kory chinowej. Niekiedy natomiast z powodu podania większych 
dawek chininy pojawia się zatrucie, zawroty głowy, drżenie stawów, ospałość. 
Lecz te rzeczy w krótkim czasie mijają bez żadnego niebezpieczeństwa. Tak 
niewielkie zagrożenie stanowi chinina, że w Galii (we Francji?), gdy leczony 
jest ostry reumatyzm stawów podawano niekiedy pół uncji chininy.
 Gorączki przerywane szalejące i niebezpieczne są leczone tymi samymi 
środkami, co i gorączka przerywana prosta. W przypadku gorączek przerywa-
nych niebezpiecznych można zastosować większe dawki chininy (od skrupułu 
aż do połowy drachmy). W przypadku objawów napadu jeszcze wyraźnie nie 
zakończonych, konieczne jest już podanie leków, gdyż w gorączkach niebez-
piecznych zdrowie chorego bardzo często zależy od tego, czy napad powróci 
czy nie.
 Bardzo długo wielu autorów uważało, że gruźlica i gorączka przerywana 
wzajemnie się wykluczają. Lecz ta rzecz jest tak mało możliwa do udowodnie-
nia, że Forry,  który zarządził obserwacje tej rzeczy w wojsku amerykańskim, 
oznajmił, że malarię należy najpierw wymienić jako pierwszą, pośród tych 
przyczyn, które powodują owo wyniszczenie, przed poprzedzającą gruźlicą. 
Istotnie zaś nie ma wątpliwości, że w jednych regionach dominują gorącz-
ki przerywane, w innych gruźlica. I w regionach, w których istnieją gorącz-
ki przerywane endemiczne, to jest w  strefach tropikalnych, u ludzi słabego 
zdrowia, którzy w innych miejscach zwykle ulegają gruźlicy, przynoszą zgubę 
szczególnie choroby brzucha.

Nie wystarczająco natomiast jest wiadome, czy tyfus i malaria powstają 
u tego samego człowieka, mówi się, że bardziej prawdopodobne jest to, że 
tyfus powstaje z powodu miazmatu zwierzęcego.

Mówi się wreszcie, że niektóre nerwice (ból serca, padaczka, hipo-
chondria, histeria) leczy się przez wymyśloną gorączkę przerywaną.
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ŻYCIE

Ja, J a n  A u g u s t  K a c z y ń s k i ,  wałczanin, urodziłem się dnia 
19 czerwca 1838 r. z ojca J a n a  i matki R o z a l i i  z domu K r i e g e r , 
których, żeby Najwyższy i Najlepszy Bóg zachował jak najdłużej, pro-

szę. Wyznaję wiarę katolicką. Wtajemniczony w pierwsze elementy nauk w 
progimnazjum w rodzinnym mieście, jesienią roku 1856 udałem się do kro-
toszyńskiego gimnazjum, którego funkcję dyrektora do tej pory pełni prof. 
G l a d i s c h .  Po upływie dwóch lat, jesienią roku 1858, zaopatrzony w świa-
dectwo dojrzałości udałem się na uniwersytet w Monasterze (Münster), skąd 
po semestrze przynależności do tamtejszego środowiska akademickiego, uda-
łem się na Uniwersytet Wrocławski. Po ukończeniu czterech semestrów we 
Wrocławiu przeniosłem się na Uniwersytet Naukowy Fryderyka Wilhelma 
i przez Magnificencję Rektora Tw e s t e n a  zostałem przyjęty do grona jego 
studentów.

 Przez osiem semestrów wysłuchałem wykładów wielu uczonych mężów.
 W Monasterze: H i t t o r f  z chemii; H e i f s  z astronomii i stereome-
trii; R o s p a t t  z historii współczesnej; C l e m e n s  z lo giki i psychologii.
 We Wrocławiu: F r a n k e n h e i m  z fizyki; G o e p p e r t  z botaniki; 
R o e m e r  z mineralogii; G r u b e  z zoologii; K l o p s c h  z encyklopedii; 
B a r k o w  z anatomii ogólnej i antropologii; G r o s s e r z  osteologii i syn-
desmologii; H e i d e n h a i n  z fizjologii ogólnej i szczegółowej; M i d d e l -
d o r p f  z chirurgii; L e b e r t  z patologii ogólnej i anatomii patologicznej; 
L e w a l d  z materii medycznej; C o h n  z osłuchiwania i opukiwania.
 W Berlinie: H e n o c h  z patologii i terapii szczegółowej; v. B a e r e n -
s p r u n g  z syfilidologii; V i r c h o w  z anatomii patologicznej; K r i s t e l -
l e r  z położnictwa teoretycznego i praktycznego; We s t p h a l  z psychiatrii.
 Uczestniczyłem w zajęciach klinicznych medycznych: Tr a u b e , 
F r e r i c h s ;  Chirurgicznych: J u e n g k e n ,  L a n g e n b e c k ;  położni-
czych i ginekologicznych: M a r t i n .
 Praktycznie szkolili mnie: B a r k o w  z prawidłowej sekcji zwłok; R e i -
c h e r t  z histologii mikroskopowej; Tr o s c h e l  z prawidłowego nakładania 
opatrunków; L a n g e n b e c k  z operacji chirurgicznych.
 Tym wszystkim zasłużonym mężom wyrażam największe podziękowa-
nia i wieczną wdzięczność.
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Przeszedłszy już próby trudnego egzaminu filozoficznego i medycz-
nego wobec łaskawej komisji lekarzy, mam nadzieję, że po publicznej obronie 
tej dysertacji wraz z jej tezami, zostaną mi przyznane najwyższe tytuły w me-
dycynie i chirurgii.

 

Jan August Kaczyński

. 8 ,
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TEZY

1. Są postacie zapalenia płuc, w których wskazane jest otwarcie żyły.
2. Podwiązanie tętnicy szyjnej ogólnie należy odrzucić. 
3. Należy unikać arszeniku w gorączkach przerywanych.
4. Rozszczep wargi należy leczyć w jak najmłodszym wieku.
5. Otarcia świerzbowe powstają nie z powodu drapania, lecz przez świerzb.

Rozprawa inauguracyjna medyczno-praktyczna o gorączkach przerywanych
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Kartka z historii Dębków 1

A note from the history of the village of Dębki

Adam Wrzosek

Streszczenie: Odkrywcą walorów przyrodniczych Dębków, nadmorskiej wioski rybackiej położonej 
przy ujściu rzeki Piaśnica, dziś w gminie Krokowa, był prof. Adam Wrzosek (1875-1965), organizator i 
pierwszy dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, uważany za współtwórcę syste-
mu szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej, lekarz, filozof i historyk medycyny, antropolog i pato-
log. Przytoczone poniżej zapiski, jego autorstwa, utrwalają obraz dawnych Dębków i wydarzenia, któ-
re zapoczątkowały przekształcanie kaszubskiej wioski w modne letnisko. Ukazują głęboką religijność 
Adama Wrzoska. Są ciekawe dla badaczy dziejów Ziemi Kaszubskiej, a z uwagi na osobę ich autora 
także dla historyków szkolnictwa wyższego. Z zapiskami Adama Wrzoska korespondują, przytoczone 
poniżej, wypisy z kroniki księży Zmartwychwstańców.

Abstract: Prof. Adam Wrzosek (1875-1965) discovered Dębki, a beautiful seaside village inhabited by 
fishermen and situated at the mouth of a river Piaśnica, now the community Krokowa, Poland. He was 
the organizer and first dean of the Faculty of Medicine of the University in Poznań, doctor, philosopher 
and historian of medicine, anthropologist and pathologist. His note presents how a fishermen’ village 
was changed into a holiday resort and how deeply religious was Adam Wrzosek. This text may be 
interesting for historians of the region of Kashubia and Polish higher education system. Excerpts from 
a chronicle of the Congregation of Resurection provide some additional information. 

Słowa kluczowe: Dębki, Adam Wrzosek, Kaszuby
Keywords: Dębki, Adam Wrzosek, Kashubia

 Na Dębki jako uroczą miejscowość, posiadającą piękną plażę, zwrócił uwagę, zdaje 
się, pierwszy prof. Jurasz – Senior 2 w 1922 r. W tym roku bodaj, pierwszymi letnikami 
w Dębkach byli państwo Iwaszkiewiczowie, którzy mieszkali w domu Jana Greny, od 
którego nabyli działkę. W następnym roku wybudowali na niej drewniany domek. 
Drugą działkę od Jana Greny nabył prof. Jurasz dla swojej córki p. Hinzowej. I na tej 
działce, w kilka lat później, został wybudowany domek drewniany. W 1922 r. nad-
to, państwo Bronisław i Karolina Niklewscy 3 nabyli od Fleminga dom pod strzechą 

 1 Opracowanie tekstu: Anita Magowska.
 2 Antoni Stanisław Jurasz (1847-1923), profesor chorób uszu, nosa i gardła w Heidelbergu, potem we 
Lwowie. W 1921 r. na zaproszenie Adama Wrzoska przybył do Poznania, gdzie zorganizował pierwsze 
w tym mieście ambulatorium laryngologiczne w Szpitalu Miejskim.
 3 Bronisław Niklewski (1879-1961), profesor fizjologii roślin, który na zaproszenie Adama Wrzoska 
zamieszkał w Poznaniu, by organizować Wydział Rolny Uniwersytetu Poznańskiego.
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i kilka morgów uprawnej ziemi, a moja żona i ja nabyliśmy od Jana Greny całe jego 
gospodarstwo. Tak więc w 1922 roku zaczęła się „parcelacja” Dębków.
 Przed parcelacją było w Dębkach, ciągnących się wzdłuż wybrzeża morskiego 
przeszło dwa kilometry, 11 gospodarstw: 3 niemieckie (Rungego, Zimdarsa, Katsch-
ke’go) i 8 polskich kaszubskich (Jana Kura, Józefa Dominika, Kolpa, Augusta Kura, 
Dettlaffki, Augusta Greny, Fleminga i Jana Greny). Prócz tego, nauczyciel w Dębkach 
Schiller, Niemiec, posiadał wzdłuż wybrzeża 40 morgów nieużytku i mały, murowany 
domek, w którym jednak nie mieszkał, a zajmował dwupokojowe mieszkanie w domu 
Jana Greny, w którym znajdowała się także izba szkolna o 3-ch oknach, największa 
w całym domu.
 Z Niemców, Katschke nie optował za Polską, rozparcelował swoje gospodarstwo 
i posprzedawał działki letnikom, po czym opuścił Polskę. Wyprowadzili się również 
z Dębków: Jan Grena, który nabył w Bolszewie większe gospodarstwo niż posiadane 
przedtem w Dębkach, i Jan Fleming, który kupił sobie gospodarstwo pod Żarnow-
cem. Z posiadłości Katschkego największą część, bo dom z kilku morgami ziemi na-
był prof. Jurasz – junior 4. Gospodarstwo Dettlaffki i jej rodziny nabyła tzw. spółka 
profesorska z profesorami Uniwersytetu Poznańskiego, z Sajdakiem i Moczarskim 
na czele, przy czym spółka zobowiązała się dać Dettlaffce jedną izbę w dożywocie 
i utrzymywać dla niej krowę. Po śmierci Dettlaffaki dom i stodoła, z czasem stały się 
ruiną, bo spółka mało nie dbała. Powoli letnicy zaczęli zabudowywać Dębki, a za ich 

 4 Antoni Tomasz Jurasz (1882-1961), od 1915 r. kierownik szpitala św. Marii we Frankfurcie nad Me-
nem i naczelny lekarz kliniki chirurgicznej tego szpitala. W 1919 r. Niemcy nadali mu tytuł profesora, w 
1920 r. z inicjatywy Adama Wrzoska został powołany na katedrę chirurgii Uniwersytetu Poznańskiego.
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przykładem szło młodsze pokolenie kaszubskie. I tak, przed II wojną światową wybu-
dowali, jak już wspomniałem, domki drewniane p. Iwaszkiewicz i p. Hinzowa, potem 
dr Marian Gumowski, obecnie prof. na Uniw. im. M. Kopernika w Toruniu, murowaną 
parterową willę, a państwo Otmianowscy z Poznania piętrowy murowany dom; także 
jednopiętrowe, murowane domy pobudowali dla siebie Józef Kur – dozorca wydm 
i Józef Dominik, przy czym znaczna część jego domu wynajmowana jest letnikom.
 W roku 1935 rozpoczął się żywszy ruch budowlany w Dębkach, głównie dzięki 
inicjatywie niezapomnianego, zacnego X. Jakuba Kuklińskiego i żony mojej. Ona to 
starała się o to, by powstała kaplica w Dębkach, w której byłyby odprawiane msze św. 
w czasie lata, gdyż napływ do Dębków letników był duży, a jeszcze większy młodzie-
ży harcerskiej i innej. Harcerze mieszkali w obszernych namiotach, każdy na 40 łóżek. 
Namiotów takich było w Dębkach 10, siedem z nich było własnością Fundacji Nauka 
i Praca im. Rektora Uniwersytetu Poznańskiego Heliodora Święcickiego 5, a trzy włas-
nością mojej żony i moją.
 Potrzeba kaplicy w Dębkach była tym bardziej konieczną, gdyż najbliższy kościół, 
znajdujący się w Żarnowcu, jest odległy od Dębków o 5 kilometrów. Żona moja po-
stanowiła urządzić kaplicę w naszym domu, jeżeli XX Zmartwychwstańcy z Pozna-
nia zgodzą się w niej odprawiać msze św. W tym celu porozumiewała się ze śp. X. 
Torbusem, który był proboszczem kościoła XX. Zmartwychwstańców w Poznaniu. X. 
Torbus projekt mej żony poparł i wnet została urządzona kaplica w naszym domu, 
nabytym od Jana Greny.
 Na kaplicę została przeznaczona stodoła znajdująca się pod jednym dachem 
z częścią  mieszkalną budynku. Sąsiadujący ze stodołą pokój był zakrystią, a inny po-
kój, z oddzielonym wejściem, mieszkaniem Księdza Zmartwychwstańca. X. Kukliń-
ski wystarał się u władzy duchownej o pozwolenie odprawiania Mszy św. w prowi-
zorycznej kaplicy, której rektorami byli na przemian X. Kukliński i X. Wośko, gdyż 
kaplica była otwarta przez 3 miesiące letnie, a X. Kukliński nie spędzał zwykle tylu 
miesięcy w Dębkach. Prowizoryczna kaplica została zwinięta w 1935 r., w którym XX. 
Zmartwychwstańcy 6, staraniem X. Kuklińskiego wybudowali własną kaplicę i dom 
wypoczynkowy. W tymże roku został przebudowany gruntownie nasz dom. Przed 
przebudowaniem posiadał on pod jednym dachem izby mieszkalne, stodołę i chlew 
dla krów i nierogacizny, a po przebudowie, na parterze – 9 pokoi i 2 kuchnie, a na 
piętrze zaś 5 pokoi mansardowych.
 W roku 1935 dr Stanisław Kryzan, dyrektor Zakładu Psychiatrycznego w Kocbo-
rowie 7, wybudował dom letniskowy w pobliżu kaplicy XX. Zmartwychwstańców, 

 5 Fundacja Nauka i Praca została powołana w 1923 r. przez Heliodora Święcickiego(1854-1923), 
Rektora Uniwersytetu Poznańskiego, i z jego środków finansowych. Kuratorem został Cyryl Ratajski, 
a wice kuratorem Adam Wrzosek, który w ramach swych powinności m.in. organizował obozy harcerskie 
w Dębkach.
 6 Por. np.: Leszek Molendowski, Księża zmartwychwstańcy w Dębkach i w Krokowej, [w:] „Zapiski Puc-
kie”, nr 13/2014, ss. 144-159.
 7 Szpital tez został otwarty w 1895 r. w pobliżu Starogardu Gdańskiego. Był nowoczesny, umożliwiał 
terapię zajęciową. Stanisław Kryzan został zamordowany przez nazistów razem z pacjentami i pozosta-
łym personelem szpitala.

Adam Wrzosek
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a Fundacja Nauka i Praca im. Rektora Heliodora Święcickiego, której byłem wówczas 
wicekuratorem, obszerny, piętrowy dom wakacyjny dla młodzieży. Posiadał on 50 
łóżek  z pościelą, 50 szaf na ubranie, stoły, ławy i kuchnię zaopatrzoną we wszystkie 
potrzebne rzeczy.
 W domu naszym powstał zawiązek etnograficznych zbiorów kaszubskich, a gdy 
coraz więcej przybywało okazów i duży pokój przeznaczony dla nich już nie wystar-
czał, został wybudowany, obok naszego domu – domek w stylu chaty kaszubskiej dla 
pomieszczenia dalszych okazów 8. 
 Dębki coraz bardziej się rozwijały. Dzięki zabiegom jednego z letników została wy-
budowana szkoła wraz z mieszkaniem dla nauczyciela. Do jej wybudowania walnie 
się przyczynił kurator Fundacji Nauka i Praca – Cyryl Ratajski 9 Prezydent Poznania, 
będący wówczas Ministrem Spraw Wewnętrznych. Udzielił on na ten cel pokaźnej 
kwoty z funduszu dyspozycyjnego na popieranie polszczyzny na kresach. Wreszcie 
w lecie 1939 roku przystąpiono do budowania brukowanej drogi z Odargowa do 
Dębków.
 Od 1923 r. gościły w lecie w Dębkach obozy harcerskie. Jednego roku spędzili 
lato w Dębkach, w namiocie obok naszego domu, ociemniali chłopcy z Zakładu dla 
Ociemniałych Dzieci, założonego przez Matkę Czacką 10 w Laskach pod Warszawą. 
Dębki, zawdzięczając [to] głównie zabiegom mej żony i jej opiece, stały się ulubionym 
miejscem obozów harcerskich na dwumorgowej parceli, nabytej od Augustyna Greny, 

 8 W czasie okupacji hitlerowskiej domek został zniszczony, a zbiory muzealne uległy rozproszeniu.
 9 Cyryl Ratajski (1875-1942), polityk i prawnik, prezydent Poznania w latach 1922-1924, 1935-1934 
i 1939.
 10 Róża Czacka (1876-1961) założyła w 1911 r. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a w 1918 r. 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Prawnuczka Tadeusza Czackiego, założyciela słyn-
nego Liceum Krzemienieckiego. Utraciła wzrok w 22 roku życia i odtąd poświęciła się organizacji nowo-
czesnej opieki nad niewidomymi, w tym założonemu przez siebie ośrodkowi z Laskach pod Warszawą.
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[z której] korzystali klerycy Zgromadzenia Chrystusowców niejednokrotnie, a raz So-
daliski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 11.
 Temu szybkiemu rozwojowi Dębków zdała cios II wojna światowa. Niemcy zda-
je się, zamierzali zniszczyć Dębki jako letnisko. Burzyli więc domy letników jeden 
po drugim. Nie pozostało prawie śladu po domach p. Iwaszkiewicza, p. Hinzowej, 
domku w stylu kaszubskim na zbiory muzealne, willi państwa Otmianowskich. Nie 
zdążyli zniszczyć doszczętnie domu państwa Niklewskich, domu XX. Zmartwych-
wstańców, willi państwa Gumowskich, z której pozostała tylko część murów, i nasze-
go domu. W domu naszym nie zastaliśmy po wojnie drzwi, okien, futryn, podłóg, pie-
ców i domeczku kaszubskiego. Niemcy przystąpili już do rozbioru dachu, ale koniec 
wojny przerwał im tę wandalską działalność.
 Wskutek innych okoliczności nie pozostało śladu z domu Rungego. Dom prof. Ju-
rasza, a dawniej Katschkego, także rozsypał się w gruzy, a dom, niegdyś Jana Kura, 
również ucierpiał w czasie wojny, a teraz z braku opieki chyli się do ruiny.
 Z tego pogromu Dębki zaczęły się powoli podnosić. Dzięki inicjatywie i energii 
Ojca Grzybowskiego, wielkiego miłośnika Dębków, została odnowiona kaplica, a tak-
że odnowiony dom wakacyjny XX. Zmartwychwstańców. Za przykładem X. Ignacego 

 11 Po śmierci Stanisława Trzebińskiego, Adam Wrzosek przejął osieroconą Katedrę Historii Medycyny 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, nie rezygnując z kierowania analogiczną jednostką i Zakładem 
Antropologii Uniwersytetu Poznańskiego. Co roku uzyskiwał zezwolenie władz uniwersyteckich na okre-
sowe wyjazdy do Wilna, celem realizacji zajęć dydaktycznych.

Adam Wrzosek

Dworek w Dębkach – stan w 2013 r. (po przebudowie)
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Grzybowskiego, obecnie przełożonego klasztoru XX. Zmartwychwstańców w Pozna-
niu, poszli państwo Niklewscy, którzy usunęli zniszczenia wojenne w swoim domu. 
W naszym domu zaledwie trzy pokoje zostały doprowadzone do użytku. Nie ma już 
w Dębkach Domu Wakacyjnego Fundacji Nauka i Praca, ponieważ był z drzewa, a tym 
samym w bardzo dobrym stanie, Niemcy rozebrali go i ponownie postawili w Wej-
herowie. Nie wróci on już na swoje miejsce, bo jak wszystkie fundacje, tak i Fundacja 
Nauka i Praca, rozwiązana została przez Rząd, a majątek jej przejął skarb państwa.
 Daj Boże, aby Dębki wróciły rychło do swego przedwojennego, kwitnącego stanu!

Podpis A. Wrzosek 

Poznań, 1 grudnia 1957 r.

Dopiski inną ręką:
Dr med. prof. Uniwersytetu Poznańskiego 
Adam Wrzosek zmarł 26 lutego 1965 r.
przeżył lat 89

Żona – Maria Wrzosek z d. Dąbrowska 
zm. 20.VI.1956
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Acta Medicorum Polonorum – R. 5/2015 • Zeszyt 2

Wyciąg z Księgi Pamiątkowej 
XX. Zmartwychwstańców w Dębkach

Wywiad z p. Janem Drejerczakiem, zam. w Poznaniu, ul. Libelta 10 m. 11, 
rozmowa spisana przez ks. Wł. Piaskowskiego od 10 IV 1975 do 30 VI 1979 r.

 Do Dębek przyjechałem po raz pierwszy 3 V 1923 r., będąc już żonatym i ojcem jed-
nego dziecka. Pracowałem wtedy w Instytucie Naukowym jako laborant przy prof. dr 
med. Adamie Wrzosku. Dębki były wtedy małą osadą kaszubską, zamieszkałą przez 
kilka rodzin kaszubskich i jeszcze parę rodzin ewangelików niemieckich (o których 
pisałem w innym miejscu – str. 76 i 77).
 Jak pamiętam, prof. Adam Wrzosek kupił zabudowania i przyległą ziemię od 
p. Jana Grena, rolnika – rybaka bazującego łodzią na Piaśnicy, któremu trudno było 
gospodarować na piaszczystej i nisko położonej ziemi w pobliżu tej dość często wy-
stępującej z brzegów rzeczki, która była granicą państwową między Rzeczypospolitą 
Polską a Niemcami. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży swojego gospodarstwa Jan 
Gren, brat Augusta Greny, zakupił sobie nowe gospodarstwo w głębi lądu. Każdego 
lata w lipcu, sierpniu, do połowy września prof. Wrzosek wraz z rodziną i swoim 
laborantem zajmowali dom po Janie Grenie, a na klepisku stodoły u p. Wrzosków 
odprawiała się każdej niedzieli Msza św. dla wczasowiczów i licznych obozów harcer-
skich.
 Ponieważ p. Wrzoskowie jeszcze z Krakowa znali się z XX. Zmartwychwstańca-
mi, poprosili o kapłana zmartwychwstańca z codzienną i niedzielnymi Mszami św. 
Pierwszym kapłanem zmartwychwstańcem, duszpasterzem wczasowym w Dębkach 
u p. Wrzosków był X. Jakub Kukliński a po nim X. Wośko. Na dłuższą metę było nie 
do pomyślenia odprawianie nabożeństw w tak prymitywnych warunkach, dlatego 
prof. Adam Wrzosek ze swoją żoną Marią z d. Dąbrowską ofiarowali Księżom Zmar-
twychwstańcom z siedzibą w Poznaniu część ziemi ze swojej działki o powierzchni 
0,3 ha, zapisane w przedwojennej K.W. Żarnowiec, karta 210 i nr działki 210 wpisana 
29.IX.1934 r. W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że Zgromadzenie C.R. nabyło w Dęb-
kach drugą działkę, tzw. „ ministrantkę”, za pieniądze naszych ministrantów z parafii 
w Poznaniu (nr 441/16 Księga Wieczysta nr 2522), o powierzchni 0,22 ha, została zapi-
sana w katastrze dn. 14 maja 1960 r. Obydwie działki hipotecznie są czyste, wolne od 
obciążeń i ograniczeń.
 Jak pamiętam – relacjonuje mój rozmówca – prof. Wrzosek zalesił całą zakupioną 
działkę sosną, świerkiem i ulubionym modrzewiem, który jednak wyginął. Jak pamię-
tam – opowiada p. Drejerczak – Księża Zmartwychwstańcy rozpoczęli budowę domu 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY



98

i kaplicy na ofiarowanej sobie działce nr 210 już w roku 1932 zwożąc potężne kamienie 
pod przyszły fundament domu i kaplicy. Po paru latach w 1935 roku dom i kaplica, 
projektu inż. arch. T. Hornunga z Poznania, a realizowany przez firmę Szatkowskich 
z Chojnic, zostały wykończone jako wspaniała budowla z drzewa modrzewiowego. 
Ks. Jakuba Kuklińskiego (umarł w 1945 r.) uważamy za budowniczego kaplicy i domu.

Wyciąg ze str. 76 i 77, c.d. Karty z historii Dębek
Wiadomości zaczerpnięte z Archiwum Klasztoru w Żarnowcu

 Otóż – jak z tej książki wynika, żadna osada na samym brzegu morza w czasach 
SS. Cysterek nie istniała (do 1589 r.). Klasztor posiadał brzeg morza od osady Widowo 
– ostatnie domy zostały rozebrane na początku XX w. – do ujścia Piaśnicy. Klasztor 
posiadał prawo rybołówstwa morskiego, ale czynności te wykonywali mieszkańcy 
osad położonych w głębi lądu, bo ani pod nazwą „Przymorze”, ani pod późniejszą 
„Dębki”, żadne opisy nie wymieniają żadnego osiedla nad brzegiem morza. Wieś jest 
więc późniejszego pochodzenia, niestety. Jednak historia gospodarcza klasztoru Żar-
nowieckiego, z czasów SS. Benedyktynek poprawia (kasacja klasztoru w 1833 r.) ,że 
„Liber precepta messalium et strenalium in se continens” z r. 1730 (Arch. Klaszt. K.24) 
wymienia nawet bez nazwy jeszcze dwie chałupy rybackie nad morzem (due domu-
naculae ad mare piscatorum), co może być zaczątkiem dzisiejszych Dębek, chociaż 
lokalizacji nie podano. Podano jednak, że ci dwaj rybacy nazywali się Dębek i Obrok. 
W latach 1731 do 1732 obaj zalegali z opłatą. Dalej w spisie ludności z roku 1740 miesz-
kańcy „chałup z morza” (sic!) nazywają się: Piotr Walkawe z żoną Ewą oraz Piotr 
Dąbek z żoną Joanną i trojgiem dzieci: Katarzyną, Marianną i Piotrem.
 W roku 1742 to samo, tylko brak tego syna Piotra. Nie umarł jednak, bo pojawił się 
znów w r. 1745. A może to drugi syn tegoż imienia przy tym samym składzie rodziny? 
Z tym, że Walkawców ani Oborków już nie ma. Dalej zanotowano dopiero rok 1784. 
Co do „chałup od morza” jest tylko wzmianka, że z powodu zalanych łąk /morze 
wzburzone wylało na łąki/ były tego roku niedostępne i rybacy nie płacili.
 Następne źródło wiadomości o Dębkach to Rejestr czynszów klasztornych z lat 
1730-1778 (Arch. K.K.3), gdzie obaj ci Piotrowie Dębkowie występują jako płatnicy, 
a ponadto w 1793 r. zjawia się tamże tzw. „chałupach od morza” Krystian Felkner. 
Dalszych wiadomości należałoby szukać wertując wszelkie akta parafialne, np. księ-
gę chrztów z XVIII i XIX w., pisaną po niemiecku. Przeglądając te akta stwierdziłem, 
że w roku 1841 już używano na tę osadę nazwy „Dębki” po niemiecku „Dembek” 
(Arch. k.p. 60), pochodzącą niewątpliwie od nazwiska głównego niegdyś mieszkańca. 
W roku 1930 było tam już 18-tu stałych mieszkańców. (Arch. kl.p.102).
 1 IX 1939 r. wybuchła II wojna światowa. Mieszkały wtedy w Dębkach następujące 
rodziny kaszubskie:
1. Leon Kur – kawaler, syn Jana, ponadto Jadwiga Kur i Leokadia Hempel – siostry 

Leona,
2. Antoni Kur z rodziną: Jacek, Kazimierz, Irena, Eugenia i Łucja – rodzeństwo,
3. Józef Kur z rodziną: Stanisław (późniejszy dozorca wydm) dziś żonaty z Ewą Kur 

z Odargowa i Elżbieta – wyszła za Huberta Goyke z Odargowa,

Wyciąg z Księgi Pamiątkowej XX. Zmartwychwstańców w Dębkach
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4. Wiktor Kolp z rodziną: 6- ciu synów i 6 córek,
 Wiktor Kolp zbudował dla syna Wacława nowy dom, bo stary, lepianka naprzeciw 

SS. Zmartwychwstanek już się wali. Rodzina ta przeżyła straszną tragedię. W nocy 
14/15 IV 1959 r. trzej bracia : Wacław, Bronisław i Władysław, rybacy łódkowi, zgi-
nęli na morzu rozbici przez statek handlowy,

5. Juliusz i Waleria Dettlaffowie z rodziną: 3-je dzieci,
6. Józef Dominik z żoną Heleną – małżeństwo bezdzietne,
7. August Groen (patriarcha – znałem go osobiście) z rodziną: 3-ch synów i 3 córki. 

Syn Filip Groen zbudował sobie w Dębkach przy drodze nowy dom piętrowy. Filip 
Groen zmarł w lipcu 1978 r. Jego brat Edmund Groen, w czasie okupacji wzięty do 
wojska niemieckiego, uciekł z armii niemieckiej – ukrywał się w Dębkach. W czasie 
okupacji wszyscy mieszkańcy prowadzili swoje małe gospodarstwa i łowili ryby 
na bezmotorowych łódkach. Niemcy nie gnębili tutejszych Kaszubów.

Wywiad z p. Janem Drejerczakiem
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Richard Barnett, The Sick Rose or; Disease and the Art of Medical Illustration, Tha-
mes&Hudson, London 2014, ss. 256; ISBN 978-0-500-51734-5.

 The Sick Rose Richarda Barnetta – pisarza, prezentera radiowego i telewizyjnego, 
nauczyciela akademickiego związanego z Uniwersytetem w Cambridge oraz uzna-
nego poety średniego pokolenia – uznano Książką Roku 2014 w konkursie British 
Book Design and Production Awards. W uzasadnieniu werdyktu stwierdzono: „ta 
przepięknie przygotowana praca przykuła uwagę członków jury, poruszając ich wy-
obraźnię jak żadna inna publikacja w tym roku”. Tym, co obok inspirującego tekstu 
zwróciło uwagę członków kapituły konkursowej najważniejszej nagrody brytyjskiej 
branży wydawniczej, była z pewnością wspaniała szata graficzna, efekt współpracy 
wydawnictwa Thames&Hudson z Wellcome Collection: kilkaset starannie dobranych 
drzeworytów, barwnych litografii oraz fotografii artefaktów medycznych pochodzą-
cych przede wszystkim z XIX wieku. Książka tuż po publikacji uzyskała także po-
chlebne recenzje w takich czasopismach, jak „Lancet” czy „Nature”, oraz spotkała się 
z entuzjastycznym przyjęciem nie tylko redaktorów działów literackich magazynów 
„Guardian” i „The Times”, lecz również autorów licznych blogów naukowych po-
święconych historii medycyny, nauki i sztuki. Stało się tak dlatego, że The Sick Rose 
może zadowolić każdego, nawet najwybredniejszego czytelnika, zarówno badacza 
związanego z akademią – przedstawiciela nauk medycznych, społecznych czy huma-
nistycznych – jak i żądnego sensacji miłośnika estetyki gore czy kamp. 
 W rozdziale wstępnym, którego tytuł Odczarowane mięso nawiązuje wprost do we-
berowskiego konceptu odczarowywania świata, Barnett snuje opowieść o zmieniają-
cym się charakterze związków medycyny ze sztuką w wieku rewolucji przemysło-
wo-naukowej, różnicującym się w tym czasie kontekście instytucjonalnym otwierania 
zwłok ludzkich (Teatr śmierci; Jasność śmierci), nowych sposobach pozyskiwania ma-
teriału badawczego w pracy anatoma (Głowy, ręce, oczy; Surowy materiał) oraz rosną-
cej wierze w obiektywizującą moc naukowej ilustracji medycznej (Mechaniczne oczy). 
Kolejne rozdziały przynoszą natomiast zestawienia krótkich erudycyjnych tekstów 
oraz ponad 350 kolorowych litografii z epoki odnoszących się do takich grup pro-
blemowych, jak: choroby skórne, trąd, czarna ospa, gruźlica, cholera, rak, choroby 
serca, choroby weneryczne, parazytozy i podagra – najważniejsza choroba cywiliza-
cyjna angielskiej klasy średniej w XIX wieku. Ramy chronologiczne książki zakreśla-
ją ostatnia dekada XVIII stulecia i pierwsza dekada XX wieku. W rezultacie analiza 
ukazuje również kręte ścieżki, jakimi nauki medyczne parły ku nowoczesności i ich 
dzisiejszemu statusowi, odcinając się tym samym od swego wielowiekowego dzie-
dzictwa: począwszy od porzucenia dawnych wyobrażeń o ciele, chorobie i zdrowiu, 
przez ostateczny odwrót od humoralizmu i partnerstwa z chorym, aż po „Entzaube-
rung der medizinischen Welt” w przeddzień wybuchu pierwszej wojny światowej, 
gdy uczeni przestali z jednej strony rozprawiać o tajemnicach życia, z oświeceniowym 
optymizmem stwierdzając, iż „wszystkie przejawy ludzkiej niewiedzy” mają charak-
ter li tylko techniczny, z drugiej zaś strony, gdy ostatecznie wyłączono z dyskursu 
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naukowego takie pojęcia, jak „dusza” czy „siła życiowa”, zastępując je „enzymami”, 
„molekułami” i „genami”, uznając te pierwsze za irracjonalne i metafizyczne. 
 To właśnie wtedy, jak stwierdza Barnett, dzięki zmianie statutu ontologicznego ilu-
stracji medycznej udało się ugruntować w naukach o życiu przemocowy (acz niewi-
doczny) status metod i technik reprezentacji wizualnej. Rozpoczynając „żer na ludz-
kiej śmierci”, anatomowie i rysownicy XIX wieku ucieleśnili w atlasie anatomicznym 
autorytet kliniki, który opierał się na „niemym ścierwie” zamiast na głosie cierpiącego 
pacjenta, a zatem żywego człowieka (s. 38-41). Ruch ten, którego, zdaniem autora, kul-
minację można obserwować dzisiaj m.in. pod postacią redukcjonizmu biologicznego, 
rozpoczął się wraz z Marie-Francois-Xavierem Bichatem i paryską szkołą medycyny 
patologicznej. W wielkich szpitalach miejskich porewolucyjnej Francji, przeznaczo-
nych dla pozbawionej praw politycznych biedoty, adepci medycyny mogli byli „sta-
wiać diagnozy i sekcjonować na skalę niemal przemysłową, ucząc się tym samym ko-
relowania objawów widocznych za życia ze zmianami obserwowalnymi wyłącznie po 
śmierci” (s. 27). W ten oto sposób czujące i cierpiące ciało utraciło bezpowrotnie swoją 
integralność, stając się zaledwie brikolażem tkanek (a w późniejszym czasie: komórek 
i genów). Co równie ważne, zdaniem Barnetta, praktykowane w dziewiętnastowiecz-
nych klinikach uniwersyteckich i w wielkich szpitalach municypalnych autopsje, 
w których uczestniczyli ówcześni studenci chirurgii oraz medycyny, stały się istotnym 
wydarzeniem formacyjnym dla kolejnych pokoleń medyków z Europy. Działo się tak 
dlatego, że udział w sekcji przysposabiał i tresował do „klinicznego spojrzenia”. Co 
więcej, dzięki doświadczeniu sekcji wykształciły się i ugruntowały nie tylko „współ-
dzielone” przez lekarzy umiejętności praktyczne, lecz także zarysował się horyzont 
przestrzeganych przez nich zasad i wyznawanych wartości oraz wykształciło się – jak 
już wspomniano – kolektywne, unifikujące spojrzenie wspólne profesjonalistom. 
 Powstające w tym czasie masowo atlasy anatomiczne – początkowo wielkoforma-
towe, następnie zaś w rozmiarze kieszonkowym, drukowane na tanim papierze i w 
konsekwencji łatwo dostępne – ucieleśniały, zdaniem Barnetta, „kolektywny empi-
ryzm kliniczny” nowej epoki, uparcie dążącej ku obiektywizmowi. Ich odbiorcy nie 
wiedzieli jednak, co autor w wielu miejscach wyraźnie podkreśla, że każdy obraz 
anatomiczny zamieszczony w atlasie stanowił wypadkową współpracy osób z aka-
demii i spoza niej. „Atlasy [anatomiczne] były rezultatem złożonej i wyrafinowanej 
współpracy między anatomami i artystami, rytownikami i drukarzami, wydawcami, 
profesorami, nauczycielami i studentami – nie zapominając o zwłokach poddawanych 
sekcji” (s. 29, 31). Kiedy zatem Barnett przypomina, że naśladowanie piktoralne każ-
dorazowo rodzi problem dystansu ontologicznego wobec reprezentowanego obiektu, 
a dwuwymiarowy obraz to sobowtór danej rzeczy i zarazem jej iluzja, trzeba wraz 
z nim zadać niewygodne pytanie, jak to możliwe, że w pewnym momencie histo-
rycznym „obraz zaczęto uznawać za prawdziwszy i bardziej wymowny niż ludzkie 
ciało”? W jaki sposób dzięki pracy intelektualnej kilku pokoleń lekarzy XIX stulecia 
reifikacji uległa osoba? Jak zredukowano zakłopotanie, rodzące się w trakcie autopsji, 
sprowadzając wszelkie oboczności, nieregularności, rozkład i niedoskonałości pozna-
nia empirycznego do zrozumiałego, intersubiektywnie komunikowalnego porządku 
i Normy anatomicznej – wynalazku XIX wieku? 
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 Na żadne z tych pytań nie znajdziemy w The Sick Rose jednoznacznej odpowiedzi. 
Co prawda Barnett przypomina, że na przełomie XIX i XX stulecia naukowa fotogra-
fia medyczna – która zastąpiła barwną litografię – tworząc pozór neutralności dzięki 
mechanizacji spojrzenia i automatyzacji migawki zaczęła rozwijać i pogłębiać wśród 
lekarzy obowiązującą dzisiaj „techno-naukową etykę samoeliminacji”, to jednak bar-
dzo szybko, jak pokazują studia przytaczanych przez niego autorów, zdemistyfiko-
wano tę iluzję (s. 35). Zarówno drzeworyt, jak i litografia czy fotografia naukowa – 
media dominujące odpowiednio w XVIII, XIX i XX wieku – jedynie stawiały przed 
ich odbiorcami-widzami pytania, nie stwierdzając tak naprawdę niczego. Medyczne 
litografie anatomiczne z XIX wieku, zamieszczone na kartach pracy Barnetta, co praw-
da konstruują wnętrze ludzkiego ciała i ucieleśniają je w dwuwymiarowej przestrze-
ni kartki papieru, jednocześnie jednak odcieleśniają je i dekonstruują. To nieustanne 
napięcie i ruch myśli sprawia, że patrząc na reprodukowane w The Sick Rose obrazy 
odczuwa się dyskomfort i fundamentalne zdziwienie. Takie uczucia mogły targać tak-
że Johnem  Keatsem – „nawróconym na poezję studentem medycyny” (s. 21) – który 
obok Williama Hazlitta, rysownika i autora słynnego eseju O naśladowaniu, stał się 
jednym z protagonistów opowieści Barnetta. Keats wielokrotnie podnosił, że estetyka 
i epistemologia są nierozłączne. Twierdził także, że nowy człowiek posiadł „zdolność 
negatywną”, to jest „zdolność do trwania w niepewnościach, tajemnicach, wątpliwo-
ściach, pozbawioną gorączkowego poszukiwania faktu i przyczyny” (s. 21). 
 W konsekwencji The Sick Rose – książka piękna i przedziwna – wpisuje się w coraz 
popularniejszy nurt badań z zakresu visual studies, obecny także w studiach z zakresu 
historii medycyny. Dzieje się tak dlatego, że zdaniem autora zakotwiczone kulturo-
wo doświadczenie wizualności nie sprowadza się nigdy do modelu tekstualnego. Jak 
u innych autorów z tego nurtu także tu nacisk położono bardziej na pytania badawcze 
niż na przedmiot badań. Barnett na kartach swej bogato ilustrowanej pracy raz po raz 
przypomina czytelnikowi, że patrzenie to praktyka usytuowana i wyuczona, nie zaś 
wrodzona i neutralna, stąd też jego praca podejmuje palącą kwestię polityki wzro-
ku w medycynie, wskazując na społeczne, etyczne i polityczne wymiary „widzialno-
ści” i „widzenia” (spectatorship). Barnett na ponad 250 stronach zastanawia się, w jaki 
sposób pewne ciała stały się dla medyków bardziej widoczne od innych; oraz kiedy 
werbalność a kiedy ikoniczność konstruowały tożsamości obiektów medycznego po-
znania. Z jednej strony autor podkreśla rolę narracji w naukach medycznych – prakty-
ka kliniczna, rozumienie choroby i jej doświadczenie wyrażają się, co bezdyskusyjne, 
w słowach – proponuje jednak, aby zamiast zadawalać się tylko narracją, szukać także 
tego, co paradoksalne i niejednoznaczne, a zatem skupić naszą uwagę na ilustracjach 
medycznych, badając tym samym różne technologie łączenia znaczenia i ciała. Jak na-
pisała w słynnym eseju The Persistence of Vision Donna Haraway, „patrzenie wymaga 
instrumentów patrzenia; optyka jest zawsze polityką pozycjonowania. Instrumenty 
widzenia mediują perspektywę, tj. punkt widzenia [...]. Oczy produkują, dopasowują 
i porządkują różnice”. Stąd historię takiej nauki, jak medycyna trzeba pisać także jako 
historię wizualizacji ciała. Czytając i oglądając książkę Barnetta, czytelnik-widz musi 
zadać kilka pytań: „Jak [należy] patrzeć [w medycynie]? Skąd patrzeć? Co ograniczać 
do wzroku? Po co coś widzieć? Z kim patrzeć? Kto przyjmuje więcej niźli tylko jeden 
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punkt widzenia? Kto nosi klapki na oczach? Kto interpretuje pole wizualne?”. I naj-
ważniejsze: „Jakie inne, obok wzroku, władze zmysłowe chcielibyśmy [w ars medica] 
kultywować?”.

K.P.-F.
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Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-
-XVIII wieku. Część II, red. A. Karpiński, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2015, ss. 
370; ISBN 978-83-7181-878-3.

 W 2015 roku nakładem Wydawnictwa DIG ukazała się monografia zawierająca 
teksty sześciu młodych historyków związanych z ośrodkiem warszawskim, którzy 
podjęli w swoich badaniach problematykę z zakresu społecznej historii medycyny 
w I Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.). Książka stanowiła kontynuację wydawnictwa 
z 2009 roku pod tym samym tytułem 1.
 Omawiany tom otwiera studium Klaudii Starczynowskiej „Pomiędzy nadzieją 
a trwogą”. Życie codzienne w czasie ucieczek przed epidemiami w Rzeczypospolitej od połowy 
XVI do początku XVIII wieku (s. 9-92). Ramy terytorialne obszernego studium obejmują 
polskojęzyczne ziemie Rzeczypospolitej  Obojga Narodów, natomiast ramy chronolo-
giczne to lata c. 1550-1713, czyli okres od nasilenia się występowania epidemii dżumy 
na wskazanym terytorium do jej niemal całkowitego wygaśnięcia. Podstawę źródło-
wą prezentowanych rozważań tworzą drukowane pamiętniki i kroniki oraz literatura 
piękna, przy czym autorka sięgała także do bogatej literatury przedmiotu. W swoim 
artykule Starczynowska skupiła się na takich zagadnieniach, jak: analiza struktury 
społecznej grupy uciekinierów i obieranych przez nich kierunków ucieczki, w tym od-
ległości, na jaką uciekano przed zarazą z zapowietrzonych ośrodków miejskich; anali-
za czynników wpływających na decyzję o ucieczce z zadżumionego obszaru; analiza 
sposobu życia poza zadżumioną miejscowością (w tym kwestie wyżywienia, higieny, 
podejmowanych praktyk dewocyjnych, gościnności/wrogości mieszkańców zdro-
wych terenów itp.); analiza stanów psychicznych/emocjonalnych i zmiennych relacji 
społecznych między uciekinierami; analiza szerokiego kompleksu zagadnień związa-
nych z powrotem zbiegów do stałego miejsca zamieszkania po wygaśnięciu zarazy 
itp. W przypadku przedostatniego problemu autorka odwoływała się do współcze-
snych jej teorii psychologicznych, całkowicie pomijając wczesnonowożytny dyskurs 

 1 Zob. rec. J. Węglorza [Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczpospolitej XVI-
-XVIII wieku, pod red. A. Karpińskiego, Warszawa 2009], „KLIO. Czasopismo poświęcone dziejom Polski 
i powszechnym” 2010, t. 15, s. 184-192.
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loimograficzny, który takie sprawy porządkował 2. Stąd też nie uniknęła ona błędów 
prezentyzmu, proponując niekiedy banalne wręcz wyjaśnienia wielowymiarowych 
zjawisk społecznych dokonujących się w obcym nam kontekście kulturowym oraz in-
nej episteme (zob. np. spostrzeżenie: „[w chwili zagrożenia] ludzi udawali się do wró-
żek”, s. 71 – co nie mogło się zdarzyć, gdyż w I Rzeczypospolitej taka instytucja spo-
łeczna, jak wróżka nie istniała). Ważnym ustaleniem Starczynowskiej jest natomiast 
z pewnością stwierdzenie, że to podziały klasowe stanowił jeden z najważniejszych 
czynników wywołujących strach przed uciekinierami z zadżumionych okolic. Więk-
szy strach i trwogę wśród zdrowych budzili bowiem ludzie z marginesu społecznego 
i osoby nieuprzywilejowane społecznie (żebracy, włóczędzy, Żydzi…) niż te, które po-
siadały szeroki kapitał ekonomiczny i społeczny, np. siostry zakonne, przedstawiciele 
patrycjatu miejskiego, możnowładcy itd. 
 W kolejnym studium Kamil Frejlich analizuje problematykę Morbus Gallicus w Pol-
sce ostatnich Jagiellonów (s. 93-142). Jak stwierdza sam autor, „zasadniczy cel [jego] 
artykułu  stanowi odpowiedź na pytania: Kiedy i w jaki sposób franca pojawiła się 
w Polsce? Jak wyglądała jej konstrukcja jako jednostki chorobowej […]? Jakie prak-
tyki lecznicze podejmowano w celu pomocy chorym i jakie były rokowania?” (s. 94). 
Autor porusza również kwestię transmisji choroby drogą płciową (co wiązało się z jej 
społecznym odbiorem i powiązaniem z obszarem nie-moralności); receptur leków 
przeciwkiłowych – zarówno prostych, jak i złożonych; oraz szpitali dla chorych wene-
rycznie, acz skąpość dostępnego materiału źródłowego uniemożliwia mu w tym przy-
padku pogłębione omówienie podejmowanego zagadnienia. Mimo że w pracy można 
znaleźć pewne uproszczenia (np. niezrozumienie roli koncepcji sex res non naturales 
w późnorenesansowej praktyce leczenia kiły), warto zaznaczyć, że Frejlicha cechuje 
głęboka świadomość metodologiczna. Autor odrzuca bowiem retrodiagnostykę i jed-
noznacznie skłania się ku teorii społecznego konstruowania choroby. Podstawę jego 
studium stanowi materiał ikonograficzny oraz traktaty medyczne i kroniki z epoki.
 Kolejny tekst Instytucjonalizacja opieki nad chorymi psychicznie w Warszawie w drugiej 
połowie XVIII wieku (s. 143-217) Marcina Czajkowskiego wyjaśnia, „na czym polegały 
społeczne mechanizmy, którym [w analizowanym okresie] podlegał chory umysłowo 
od momentu zwrócenia na siebie uwagi instytucji państwa, a więc od chwili, w której 
stan jego zdrowia przestawał być prywatną sprawą jego i jego rodziny, a stawał się 
kwestią publiczną” (s. 144). I tak, Czajkowski kolejno analizuje terminologię medyczną 
związaną z definiowaniem choroby umysłowej; sytuację prawną chorych psychicznie 
na ziemiach polskich (przytaczając i interpretując zapisy z aktów legislacyjnych wy-
dawanych w XVI-XVIII w.); zakres kompetencji i strukturę instytucji zajmujących się 
chorym psychicznie pod koniec XVIII w. w Warszawie (agendy administracji publicz-
nej, szpitale) itp. Szczególnie interesujący jest podrozdział podejmujący problematykę 
postępowania z chorymi psychicznie na Mazowszu przełomu XVIII i XIX wieku. Na 
podstawie drobiazgowej analizy dokumentów rękopiśmiennych z Archiwum Głów-
nego Akt Danych dowiadujemy się, jak przebiegała procedura złożenia doniesienia  

 2 Zob. np.: A. Baehr, Furcht und Furchtlosigkeit. Goettliche Gewalt und Selbstkonstitution im 17. Jahrhun-
dert, Goettingen 2013, s. 228-260.
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o szaleństwie danej osoby, wydanie reskryptu orzekającego o jej „niemocy umysło-
wej”, weryfikacja stanu zdrowia podejrzanego na drodze przesłuchania świadków 
i chorego oraz uzyskiwanie innych zaświadczeń. Autor tłumaczy także, w jaki sposób 
w dyskursie prawnym oraz podczas przesłuchań konstruowano wizerunek szaleńca, 
tj. budowano typ idealny osoby „durnowatej”; zgodnie z jakimi procedurami wyda-
wano akt kurateli; jak przebiegał pobyt w szpitalu dla obłąkanych; oraz czy można 
było cofnąć kuratelę itp. Dzięki temu uzyskujemy wnikliwy wgląd w skomplikowane 
mechanizmy i procedury postępowania z osobami chorymi psychicznie na ziemiach 
polskich w drugiej połowie XVIII wieku, które wyraźnie różniły się od mechanizmów 
znanych z literatury przedmiotu odnoszących się do ziem zachodnioeuropejskich.
 Także tekst Elżbiety Nowosielskiej Epilepsja w Rzeczypospolitej w XVII-XVIII w. 
(s. 219-257) nawiązuje do tzw. „chorób głów”. Jednakże przedmiotem rozważań au-
torki nie jest w tym wypadku szaleństwo, tylko wizerunek „wielkiej choroby” oraz 
osób nią dotkniętych zgodnie z medycznymi wyobrażeniami z epoki. I tak, Nowo-
sielska rozpoczyna swoje analizy od przedstawienia sposobów klasyfikacji kaduka 
w siedemnasto- oraz osiemnastowiecznych poradnikach medycznych, przechodząc 
następnie do analizy jego przyczyn i metod leczenia (farmakoterapia – leki proste 
i złożone – oraz zabiegi terapeutyczne). Uzupełnienie rozważań autorki stanowi wie-
lowymiarowe omówienie obrazów epilepsji w źródłach wczesnonowożytnych nie-
związanych z medycyną (m.in. księgi cudów). 
 Niezmiernie interesujący jest kolejny artykuł, Sposoby niesienia pomocy w chorobach 
„prędkiego ratunku potrzebujących” w świetle XVIII- i XIX-wiecznych poradników medycz-
nych autorstwa Karoliny Koper (s. 259-314). Z jednej strony młoda badaczka próbu-
je zdefiniować zakres „wszelkich okoliczności życia grożących bólem, kalectwem 
i śmiercią”, z drugiej zaś strony usiłuje odtworzyć na podstawie szczegółowej analizy 
ówczesnej literatury medycznej rozmaite sposoby niesienia pomocy poszkodowanym 
w wypadkach (s. 259 i n.). Ramy chronologiczne studium obejmują lata 80. XVIII wieku 
i rok 1839, kiedy wydano Przepisy lekarsko-policyjne dla władz administracyjnych w Kró-
lestwie Polskim oraz Wiadomości o ratowaniu osób w stanie pozornej śmierci będących, albo 
nagłą utratą życia zagrożonych, ułożone w sposób dla każdego przystępny przez Radę Lekarską 
Królestwa Polskiego. Poza poradnikami i instrukcjami ratowniczymi warszawska histo-
ryczka wykorzystywała w swoich badaniach także samouczki medyczne o tematyce 
ogólnej. Dzięki temu udało się jej przedstawić rozliczne sposoby niesienia pomocy 
w sytuacjach kryzysowych i przypadki wymagające szybkiego ratunku. W pierwszej 
grupie problemowej znalazły się m.in. takie zagadnienia, jak: zabiegi oczyszczające 
(krwioupusty, pijawki i bańki; lewatywy i środki przeczyszczające; womitoria) czy za-
biegi ratunkowe (miejsce prowadzenia reanimacji; rozcieranie; sztuczne oddychanie; 
tracheotomia; apteczki; kąpiele, okłady i kataplazmy; medykamenty; środki przeciw-
ko zatruciom). W drugiej grupie problemowej zaprezentowano zaś dyskurs medycz-
ny dotyczący wypadków (utonięcia, uduszenia, porażenia piorunem, potłuczenia; 
zachłyśnięcia się, odmrożenia/hipotermia, poparzenia, rany, złamania, zwichnięcia), 
ostrych schorzeń (zawroty głowy, mdłości, omdlenia,  astma i  duszności, konwul-
sje i epilepsja, apopleksja, palpitacje i zawał serca), zatruć (oparami,pokarmowe itp.), 
ukąszeń i pogryzień oraz chorób odzwierzęcych (ukąszenia owadów, przez węże 
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i żmije, wścieklizna, wąglik). Wreszcie autorka podjęła się próby oceny społecznej roli 
poradników medycznych zawierających informacje o reanimacji i śmierci pozornej.
 Natomiast ostatni artykuł zamieszczony w omawianym tomie, Personel medycz-
ny miast królewskich Rzeczypospolitej w latach 1773-1792 autorstwa Joanny Kowalskiej, 
drobiazgowo przedstawia zakres kompetencji i działania organów policyjnych, któ-
re we wskazanych latach nadzorowały sposoby kształcenia personelu medycznego 
na ziemiach Korony. Obok szczegółowego omówienia funkcjonowania instytucji po-
licyjnych okresu stanisławowskiego (Departament Policji wchodzący w skład Rady 
Nieustającej, Komisja Policji Obojga Narodów), Kowalska podejmuje temat nauczania 
medycyny w Koronie w II połowie XVIII wieku, tłumacząc m.in. jak wyglądała nauka 
medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym: w jaki sposób miasta delegowa-
ły tam swoich kandydatów na naukę zawodu i z jakimi problemami (m.in. natury 
materialnej) osoby takie się borykały, czym spowodowane były dezercje studentów 
z Akademii Krakowskiej, podług jakich osi przebiegały podstawowe konflikty mię-
dzy kadrą nauczającą a rajcami itp. Kolejne zagadnienia analizowane w studium to 
liczba i rodzaj personelu medycznego wybranych miastach po I rozbiorze (lekarze, 
cyrulicy i akuszerki; aptekarze) oraz sposoby kontroli personelu medycznego (system 
aprobacji i egzaminów). 
 Różnorodność przedstawionych w książce zagadnień, dla których punktem łączą-
cym stała się historia medycyny w I Rzeczypospolitej, potwierdza konieczność prowa-
dzenia studiów nad dziejami sztuki leczenia w Polsce wczesnonowożytnej. Książkę 
mimo drobnych uchybień redaktorskich należy uznać za ciekawą i godną polecenia 
szerokiemu gronu czytelników: nie tylko historyków, lecz także lekarzy i kulturo-
znawców. Należy także podkreślić jej walor informacyjny, ponieważ wiele z opubliko-
wanych artykułów inspiruje do rozwijania zasygnalizowanych problemów oraz sta-
wiania kolejnych pytań dotyczących ars medici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

K.P.-F.
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Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Taniec wśród mieczów. Polski personel me-
dyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944. Dance among Swords. 
Polish medical personel in Pawiak During German occupation 1939-1944, red. Tade-
usz Skoczek, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2015 ss. 184, ISBN 
978-83-62235-64-3.

 Książkę Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji 
niemieckiej 1939-1944 trudno jest przyporządkować do jednej kategorii wydawnictw. 
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Najbliższe prawdzie będzie nazwanie jej naukową monografią-albumem, bo łączy 
w sobie cechy jednego i drugiego rodzaju wydawnictw. Tekst znajduje uzasadnienie 
w przypisach, jak w pracy naukowej, a liczne fotografie nadają dziełu charakter al-
bumowy. Nie zewnętrzna forma edytorska, wprawdzie bardzo staranna i godna po-
dziwu, jest jednak najważniejsza. Jest to bowiem wydawnictwo dokumentujące po 
raz pierwszy pracę polskiego personelu medycznego w więzieniu hitlerowskiego 
Gestapo na Pawiaku w Warszawie. W więzieniu istniały dwa szpitale (użycie tego 
słowa jest w tym przypadku nadużyciem), kobiecy i męski. Na obu pracowali Polacy: 
lekarze, pielęgniarki, felczerzy i członkowie kolumn sanitarnych, którzy poza opieką 
medyczną zajmowali się także działalnością konspiracyjną. Byli doskonale zorganizo-
wani i odważni.
 Wydawnictwo wprowadza w wystawę przygotowywaną w ramach działalności 
Muzeum więzienia Pawiak. Wyjaśnia okoliczności powstania tutejszych szpitali, ich 
organizację i wyposażenie, ukazuje zakres możliwej do udzielenia pomocy, personel 
medyczny i pacjentów, w tym małe dzieci. Zdaniem autorów, książka porusza pro-
blematykę medycyny na Pawiaku w sposób propedeutyczny, bowiem jest to temat 
wielkiej wagi, wymagający dalszych studiów. Sami zastosowali atrakcyjną metodę 
narracji historycznej, będącą kolażem różnych metod komunikowania: opisu sytuacji, 
fragmentów wspomnień stanowiących komentarz do wydarzenia i ożywiających wy-
obraźnię fotografii. Czytelnik sam dochodzi do istoty wojennego dramatu, jest nim 
przerażony, a niekiedy zaskoczony skalą bohaterstwa polskich medyków, zgodnie z 
tytułem, „tańczących wśród mieczów”.
 Jeszcze jedna cecha omawianej książki jest warta podkreślenia, a mianowicie jej 
dwujęzyczność. Każda strona jest zapełniona, symetrycznie rozmieszczonymi, pol-
skim tekstem i jego angielskim odpowiednikiem, co daje szanse dotarcia do między-
narodowego kręgu czytelników. W dobie cynicznych prób przerzucenia przez katów 
na ofiarę odpowiedzialności za zbrodnię, bo tak można nazwać formułowane w tym 
roku zza obu granic Polski oskarżenia przeinaczające prawdę o II wojnie światowej, 
Taniec wśród mieczów… dostarcza wiedzy o zbrodniach niemieckich dokonanych na 
Polakach w dobrze udokumentowany sposób. Teraz najważniejsze, aby książka zna-
lazła odpowiednie kanały dystrybucji na Zachód i, a jakże, na Wschód.

(A.M.)
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Aleksandra Paradowska, Przeciw chorobie. Architektura szpitalna wielkopolski 
w dwudziestoleciu międzywojennym, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 
2015, ss. 428, ISBN 978-83-64864-18-6.

 Monografia historii wielkopolskiej architektury szpitalnej autorstwa Aleksandry 
Paradowskiej jest książką nie tyle wielce przydatną dla historyków medycyny, ale 
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wręcz niezbędną. Autorce niełatwo było rozpoznać gmachy służące zachowaniu lub 
przywróceniu zdrowia położone w Wielkopolsce, które wzniesiono w okresie mię-
dzywojennym. Większość tutejszych szpitali i sanatoriów powstała w czasach zaboru 
pruskiego. Pustawy skarb II Rzeczypospolitej rzadko pozwalał na potrzebne inwesty-
cje w zdrowie obywateli. Kiedy do nich dochodziło, „pruska spuścizna architektonicz-
na”, korzystając z terminu Paradowskiej, wielokrotnie narzucała nowym budowlom 
rozwiązania estetyczne.
 Dzięki żmudnym i wnikliwym kwerendom Autorka dotarła do ciekawych mate-
riałów. W rezultacie uzyskała bardzo ciekawe studium eksplorujące związki architek-
tury z medycyną w Poznaniu, Bydgoszczy, Kaliszu, Nowym Tomyślu, Wrześni, Gnieź-
nie, Kościanie, Owińskach i Gościejewie. Warto podkreślić, że dotarła do dwudziestu 
dwóch kolekcji archiwaliów, częściowo przechowywanych w archiwach, a częściowo 
w muzeach i bibliotekach w różnych miastach Polski.
 To, co w książce jest uderzające, choć pewnie słowo to nie jest całkiem trafne, jest 
kultura języka, z jaką Aleksandra Paradowska przedstawia społeczne i medyczne tło 
powstawania budynków, ich architektoniczne aspekty i pełne uroku epizody z życia 
lekarzy, projektantów oraz różnych innych ważnych person. Autorka w interdyscypli-
narnej problematyce czuje się bardzo dobrze. Jako historyk sztuki pisze swobodnym 
piórem, jako historyk medycyny ujawnia rozległą erudycję, a jako pisarka-dokumen-
talistka w pełni panuje nad tworzywem słów. Jej dzieło to opowieść o domach, trochę 
przypominająca Przechadzki po Poznaniu... Zbigniewa Zakrzewskiego, ale – jeśli już 
te prace porównywać – dostarczająca znacznie więcej wiedzy z zakresu historii ar-
chitektury i stanu medycznych technologii w okresie międzywojennym. Na drugim 
planie książki Paradowskiej znajdują się ludzie, czołowi przedstawiciele medycyny 
wielkopolskiej i architekci. Zwykle jest to chwyt autora, świadomie przyjęty, aby przy-
ciągnąć uwagę czytelników. Tym razem nie, bo bohaterami tego wydawnictwa są rze-
czywiście szpitale, sanatoria, zakłady psychiatryczne i uzdrowiska wybudowane lub 
przebudowane w międzywojennej Wielkopolsce. Na łamach monografii poznajemy 
ich plany sytuacyjne, standardy organizacji, a niekiedy nawet wyposażenie. Autor-
ce wielokrotnie towarzyszy pytanie „dlaczego?”. Dlaczego taki, a nie inny projekt, 
dlaczego tego a nie innego architekta. Te różne obecne między linijkami „dlaczego” 
nadają książce nie tylko atrakcyjność czytelniczą, ale i walor naukowy. 

(A.M.)
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Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocz-
nika, pod red. Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejew-
skiego, Publikator, Białystok 2012, ss. 383, ISBN 978-83-89934-73-4.

Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 1950-2013, pod 
red. Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego, Marty 
Piszczatowskiej, Publikator, Białystok 2013, ss. 232, ISBN 978-83-89934-88-8.

Rektorzy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950-2014, pod red. Lecha Chy-
czewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego, Marty Piszczatow-
skiej, Publikator 2014, ss. 320, ISBN 978-83-937785-1-5.

 Trzy potężne woluminy upamiętniają jubileusz dwudziestopięciolecia Uniwersy-
tetu Medycznego w Białymstoku, uczelni przyciągającej młodzież z obecnych i histo-
rycznych Kresów Północno-Wschodnich Polski. Ćwierćwiecze to mało i dużo zara-
zem. Kilkuosobowe grono autorów podsumowało ten okres na trzy sposoby: prezen-
tując historię uczelni i pierwszy rocznik studentów, sylwetki i działalność 13 rektorów 
oraz osiągnięcia 42 osób obdarzonych godnością doktora honoris causa, które swymi 
osiągnięciami zawsze dodają splendoru instytucji je wyróżniającej.
 Niełatwo jest przygotowywać jubileuszowe tomy dotyczące nieodległych wyda-
rzeń. Wszystko istnieje w ludzkiej pamięci, przy czym fakty są z różnych względów 
trudne do opisania. Jedynym praktykowanym w takich razach rozwiązaniem jest re-
konstrukcja historycznych wydarzeń poprzez fotografie i dokumentalne opisy składu 
osobowego, organizacji i wyglądu klinik etc. To rozwiązanie przyjęto, co oznacza, że 
wielka analiza dziejów tej uczelni, uwzględniająca ich kontekst polityczny, społeczny 
i naukowy, czeka na realizację. Szereg zasłużonych dla uczelni uczonych przedstawio-
no na podstawie dostarczonych przez nich materiałów.
 Podziw budzi staranność, z jaką przygotowano i wydano trzytomowe dzieło. Au-
torom i redaktorom udało się dotrzeć do fotografii przechowywanych w zbiorach 
prywatnych i uczelnianych, także poza Białymstokiem. Dzięki zamieszczeniu wspo-
mnień, dobrze się czyta tom poświęcony trzynastu rektorom Akademii Medycznej 
i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zamierzeniem autorów było jednak od-
tworzenie działalności organizacyjnej i naukowej poszczególnych rektorów, co rów-
nież w pełni się udało. Tom, podobnie jak pozostałe, jest bogato ilustrowany. Teksty są 
opatrzone w liczne przypisy, co nadaje im wartość naukową. 

(A.M.)
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