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Wstęp

W niniejszym numerze „Acta Medicorum Polonorum” dominują materiały źród
łowe, wśród których na uwagę zasługuje przełożona z łaciny na polski przez Radosła
wa Piętkę i Magdalenę Szymańską-Piętkę dysertacja Karola Marcinkowskiego (18001846). Przekład został wykonany na podstawie egzemplarza przechowywanego w
Bibliotece Jagiellońskiej. Rozprawa doktorska Marcinkowskiego porusza problematy
kę wynajdywania wskazań lekarskich, tę samą, którą prawie pół wieku później pod
jął Tytus Chałubiński w pracy uważanej za pierwsze osiągnięcie tzw. polskiej szkoły
filozofii medycyny. W rozprawie Marcinkowskiego utrwalony został obraz niemieckiej
medycyny okresu romantyzmu, który pozwala łatwiej zrozumieć dystans dzielący ją
od medycyny angielskiej czy francuskiej.
Zupełnie inny charakter mają listy wybitnego działacza emigracyjnego Seweryna
Gałęzowskiego (1801-1878) do jego serdecznego przyjaciela, polsko-ukraińskiego
poety, Józefa Bohdana Zaleskiego (1802-1886). Listy te ukazują  osobowość wpły
wowego lekarza-humanisty i przybliżają codzienne życie polskich uchodźców poli
tycznych w Paryżu w połowie XIX w. Znamienne, że na ziemiach polskich byli elitą
intelektualną, jednak na obczyźnie nie umieli osiągnąć takiej pozycji społecznej. Poza
nielicznymi wyjątkami, ich kreatywność gasła, a cała energia życiowa przeznaczana
była na utarczki i konflikty personalne oraz spory o przyszły ustrój Polski.
Posnaniana to także korespondencja dotycząca jednego z najwybitniejszych pol
skich chirurgów, prof. Antoniego Tomasza Jurasza (1872-1961), który po II wojnie
światowej został w niejasnych okolicznościach zmuszony do emigracji do USA. Listy
te stanowią świadectwo międzynarodowego uznania i prestiżu, jakimi cieszył się do
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końca życia A. T. Jurasz oraz życiowych trudności, z jakimi się borykał. Stanowią one
też ciekawy przyczynek do historii Polonii amerykańskiej w połowie XX w.
Losy lekarzy zmuszonych do opuszczenia ojczyzny poznać można na przykładzie
artykułu Władysława Wanowskiego o doktorze Aleksandrze Wanowskim (1886-1966),
Polaku z urodzenia i Mołdawianinie z wyboru. Nie tylko w tej biografii zaznaczają się
wątki wojenne. Taki charakter ma artykuł Marii Ciesielskiej o Stefanii Perzanowskiej
(1896-1974), więźniarce obozu koncentracyjnego w Majdanku. Autorami artykułów
o polskich lekarzach z Zaolzia, Janie Jerzym Buzku (1874-1940) i Józefie Marszałku
(1891-1968), są lekarze z Polskiego Towarzystwa Medycznego w Republice Czeskiej,
Józef Słowik, Tadeusz Hławiczka i Kazimierz Santarius.
Dwa z zamieszczonych w niniejszym numerze wspomnień zostały napisane przed
wieloma laty. Ich autorami są: ostrowski ginekolog i położnik Alfons Gdyra oraz poz
nański chirurg Józef Granatowicz. Bardzo osobistym tonem nacechowane jest wspo
mnienie Joanny Nieznanowskiej o prof. Tadeuszu Brzezińskim (1929-2010).
Słowa wdzięczności kieruję do Wszystkich, którzy zechcieli przesłać artykuły  i
napisać listy życzliwe koncepcji czasopisma poświęconego biografistyce lekarskiej. 
Dziękuję dr. Antoniemu Sukiennickiemu z Ostrowa Wielkopolskiego za przesłanie
dotychczas niepublikowanych wspomnień Alfonsa Gdyry, dr. Augustynowi Zagórskie
mu, prezesowi Polskiego Towarzystwa Medycznego w Mołdawii, za udostępnienie
artykułu o Aleksandrze Wanowskim, dr Marii Drewsowej za nieocenioną wszech
stronną pomoc.

Anita Magowska

Karol Marcinkowski
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ARTYKUŁY

Jan Jerzy Buzek (1874-1940), polski lekarz
i poseł na Zaolziu
Jan Jerzy Buzek (1874-1940), a Polish doctor and Member of
Parliament in the borderland of Poland and Czechoslovakia
Józef Słowik, Tadeusz Hławiczka, Kazimierz Santarius
Olbrachcice, Zaolzie

Streszczenie: Artykuł zaznajamia z postacią Jana Jerzego Buzka (1874-1940), polskiego lekarza z po
granicza Polski i Czechosłowacji, tzw. Zaolzia. Ukończył studia lekarskie na Uniwersytecie w Kra
kowie. Pracował jako lekarz górników w Dąbrowie. Był organizatorem szkół średnich dla polskiej
młodzieży, a podczas okupacji hitlerowskiej członkiem polskiego ruchu oporu na Zaolziu. W 1940 r.
został aresztowany i zesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł z głodu i wyczer
pania.
Abstract: This article presents Jan Jerzy Buzek (1874-1940), a Polish doctor from the borderland of
Poland and Czechoslovakia, so called Zaolzie. He graduated from the Faculty of Medicine of the
University in Cracow. He was the doctor for miners in the town of Dąbrowa. He developed an
education system for Polish secondary school children. During the second world war he was an
activemember of the Polish resistance movement in the borderland of Poland and Czechoslovakia.
In 1940 he was arrested and sent to the concentration camp in Dachau where he died from hunger
and exhaustion.
Słowa kluczowe: historia medycyny, wojna światowa, Zaolzie, Dachau, Jan Jerzy Buzek
Key words: history of medicine, world war, Zaolzie, Dachau, Jan Jerzy Buzek

Działacz społeczny i polonijny, lekarz, urodził się 23 marca 1874 r. w Cieszynie
(27 marca 1874 r. w Dąbrowie – wg akt obozu w Dachau). Pochodził z polskiej
patriotycznej rodziny ewangelickiej. Był synem Andrzeja, rolnika z Końskiej koło
Trzyńca, i Marii, z domu Kajzar. Po ukończeniu niemieckiego gimnazjum w Cie
szynie zamierzał początkowo poświęcić się zawodowi nauczycielskiemu i nawet
zapisał się na Wydział Filozoficzny Wszechnicy Jagiellońskiej w Krakowie. Jed
nak już w pierwszym semestrze zmienił swój zamiar, porzucił filozofię klasyczną
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i przeszedł na Wydział Medyczny, gdzie 22 lipca 1901 r. otrzymał dyplom doktora
wszech nauk lekarskich. Zaraz po studiach nosił się z zamiarem poświęcenia się
pracy naukowej, dlatego pozostał w Krakowie jako asystent w klinice prof. Hen
ryka Jordana. Później przeniósł się do szpitala dr. Bohdanika w Białej. Gdy jednak
w Dąbrowie na Śląsku Cieszyńskim powstała możliwość objęcia stanowiska leka
rza gminnego z perspektywą uzyskania stanowiska lekarza górniczego, dr Buzek
nie wahał się ani chwili i osiedlił się w Dąbrowie, gdzie miał już pracować aż
do swej śmierci. Od wczesnej młodości bardzo pociągała go praca społeczna. Już
w gimnazjum należał do tajnej organizacji młodzieży polskiej „Jedność”. Podczas
studiów na Uniwersytecie Krakowskim był prezesem Stowarzyszenia Akademi
ków Polskich na Śląsku „Znicz” (1897-1898).
Dom Buzka w Dąbrowie stał się prawdziwym symbolem polskości. Było wtedy
w Zagłębiu sporo polskich rodzin, pracowało sporo młodych, narodowo uświa
domionych nauczycieli, dzięki czemu mogła się tam rozwinąć praca narodowa.
Stanowiła ona skuteczną zaporę przeciw naciskowi wywieranemu na górników
przez czeskich inżynierów i dyrektorów zatrudnionych w kopalniach przez ich
niemieckich właścicieli. W pracy tej, obok Buzka, brał udział również inż. Józef
Kiedroń, późniejszy polski minister handlu. Wtedy wśród górników w Zagłębiu
głęboko zapuściła swe korzenie Macierz Szkolna, wspierana przez Polską Partię
Socjaldemokratyczną, której przewodzili: poseł Tadeusz Reger i lekarz, ideowiec,
dr Ryszard Kunicki. W domu dr. Buzka rzucono między innymi myśl założenia
polskiej szkoły średniej w Orłowej, urzeczywistnioną rychło przez powstanie pol
skiego gimnazjum realnego (1909 r.). Oprócz gimnazjum powstały w tym okresie
liczne ochronki, szkoły powszechne, wydziałowe oraz szkoła górnicza w Dąbro
wie. Właśnie tam, w polskiej Szkole Górniczej i w Szkole Gospodarstwa Domowe
go w Orłowej, dr Buzek wykładał higienę, prócz tego brał żywy udział w przeróż
nych imprezach oświatowych i licznych wtedy kursach handlowych.
Dr Buzek zainicjował również powstanie polskiego Związku Starych Strzech
„Znicz”, koleżeńskiego stowarzyszenia mającego na celu niesienie pomocy ubo
gim studentom. Przez wiele lat był prezesem tego związku. Wszystko to uległo
gwałtownej zmianie po wybuchu I wojny światowej, w czasie której dr Buzek
służył w armii austriackiej. Za skuteczne zwalczanie chorób zakaźnych został od
znaczony medalem wojskowym. Wojna miała dla Śląska bolesne następstwa. Lud
Śląski uważał za rzecz naturalną, że po rozpadzie Monarchii Austrowęgierskiej
przyłączy się do Polski. W następstwie powszechnie znanych wydarzeń stało się
inaczej i wielu Polaków zmuszonych było po 1918 r. opuścić swój kraj rodzinny.
Zostali tu, obok profesorów gimnazjum orłowskiego, dr Jan Buzek w Dąbrowie
i dr Wacław Olszak w Karwinie.
Po podziale Śląska Cieszyńskiego (28 lipca 1920 r.) dr Buzek rzucił się ze zdwo
joną energią w wir pracy społecznej. Pracował w Zarządzie Głównym Macierzy
Szkolnej, gdzie od 1921 r. był skarbnikiem. Był współzałożycielem i prezesem (od
1931 r.) Stronnictwa Ludowego, które działało głównie w ewangelickim środo
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wisku drobnomieszczańsko-inteligenckim. Z ramienia tego Stronnictwa został
w dniu 29 października 1929 r. wybrany na posła do Zgromadzenia Narodowego
Czechosłowacji w Pradze (kadencji 1929-1935). Jako poseł był obrońcą praw lud
ności polskiej w Czechosłowacji. Mandat poselski objął krótko po przebyciu cięż
kiej choroby. Pojawiły się bowiem u niego poważne skutki przemęczenia i wylewu
krwi do mózgu. Jego najbliższe otoczenie obawiało się, czy ciężar obowiązków
posła, które na siebie bierze, nie zagrozi poważniej jego zdrowiu, nadszarpnięte
mu przez wyczerpującą pracę zawodową. Okazało się jednak, że zmiana zajęcia
wpłynęła bardzo korzystnie na jego organizm. Będąc w Pradze miał możliwość
korzystania z odpoczynku i snu nieprzerywanego przez telefon służbowy, czy
dzwonek domowy, co pozwoliło mu odzyskać dawne siły. W swoim pierwszym
wystąpieniu w Parlamencie, 27 maja 1930 r., poseł Buzek omówił wszystkie do
tąd niezałatwione sprawy i bolączki polskiej ludności. Z trybuną parlamentarną
pożegnał się w dniu 5 kwietnia 1935 r. wystąpieniem skierowanym przeciwko
ustawie o nowej ordynacji wyborczej, która ludności polskiej znacznie utrudniała
zdobycie mandatu poselskiego. W 1934 r. nie zawahał się demonstracyjnie wy
stąpić z klubu parlamentarnego Czeskiej Partii Socjalistycznej, którego był człon
kiem, gdy jego interpelacje nie znalazły poparcia ze strony tego klubu. Jako poseł
czynił starania w Radzie Ministrów w Pradze o upaństwowienie gimnazjum or
łowskiego. W trakcie całej kadencji Buzek wystąpił ośmiokrotnie z mową poselską.
Wspólnie z drugim polskim posłem, Emanuelem Chobotem, podali czternaście
wniosków i interpelacji, uczestniczyli w ponad trzystu posiedzeniach sejmowych,
a ponad dziewięćset razy interweniowali w różnych ministerstwach w sprawach
szkolnych, obywatelskich, gospodarczych i innych.
Dr Buzek był przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego w Czecho
słowacji, współpracował z Polskim Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”,
z Rodziną Opiekuńczą, Związkiem Polskich Straży Pożarnych, Polskim Zborem
Ewangelickim w Orłowej i Towarzystwem Ewangelickim Oświaty Ludowej. Dał
się też poznać w polskich czasopismach jako publicysta, popularyzator medycy
ny i higieny. Po powołaniu w 1935 r. Rady Naczelnej Polaków w Czechosłowacji
jako instytucji kierowniczej i nadrzędnej wszystkich polskich stronnictw, stowa
rzyszeń gospodarczych i kulturalno-oświatowych, dr Buzek został wybrany na
pierwszego wiceprezesa, prezesem został dr Wacław Olszak.
Po zajęciu Śląska przez Niemców w 1939 r. usiłował bronić ludności polskiej
wobec władz okupacyjnych, licząc na swój autorytet byłego posła. Przyśpieszyło
to zapewne jego aresztowanie 12 kwietnia 1940 r. w ramach tzw. akcji Tannen
berg. Dnia 28 kwietnia 1940 r. zamknęły się za nim bramy obozu koncentracyjnego
w Dachau (nr obozowy Ślązak-P 14631), następnie 5 czerwca 1940 r. przeniesiony
został do Mauthausen i znowu do Dachau (15 sierpnia 1940 r.). Zmarł z wycieńcze
nia w wyniku krwawej biegunki 24 listopada 1940 r. Przed śmiercią powiedział do
współwięźnia: „(…) Czterdzieści lat patrzyłem śmierci w oczy, ale dzisiaj mi nikt
nie da pomocy. Ratowałem ludzi, jak mogłem, ale dzisiaj nikt mnie nie uratuje.
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Zaślepłem na lewe oko”. Do współwięźnia Jana Sembola powiedział w formie
testamentu: „Mam do żony taką prośbę, żeby mi nie brała za złe, że pragnę, by
prochy moje były złożone w Bystrzycy w grobie mej pierwszej żony. Była to moja
pierwsza miłość i myśmy nie mieli między sobą żadnych rodzinnych nieprzyjem
ności. Synów pozdrawiam, żeby wytrzymali i żeby swej polskości nie zatarli. Ja
byłem polskim posłem, więc pozdrawiam dzisiaj wszystkich Polaków u nas, żeby
wiedzieli, że umieram jak ten ostatni dziad, na co sobie nie zasłużyłem. Teraz już
nikt by mnie nie poznał w obozie” (według Józefa Ondrusza).
Buzek ważył przed aresztowaniem 118 kg, w obozie schudł do 45-50 kg. Przed
śmiercią, pomimo wysokiej gorączki, został wystawiony na mróz i skopany przez
wartownika SS. Zmarł wkrótce po wniesieniu go do baraku. Prochy odesłane ro
dzinie, pochowano zgodnie z życzeniem w Bystrzycy nad Olzą w grobie pierw
szej żony, Anny z domu Michejda, zmarłej w 1909 r. po urodzeniu drugiego syna,
siostry Kornela Michejdy, chirurga, profesora Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie, następnie prof. AM w Gdańsku.
Miał dwóch synów: Jana, pracownika w służbach dyplomatycznych, który
zmarł w Kanadzie, oraz Władysława, inżyniera, uczestnika obrony Helu w 1939 r.,
który spędził wojnę w obozie jenieckim, a następnie wyjechał do USA, gdzie
zamieszkał i zmarł. Obaj synowie zostali pochowani w grobie rodzinnym w By
strzycy. Z kolei syn Władysława i Heleny z domu Szczepańskiej, a więc wnuk
Jana Jerzego Buzka – Janusz, był inżynierem w USA i miał troje dzieci: Teresę
Annę, Monikę i Marka Andrzeja. Miał dwóch braci: bliźniaka Jerzego, inżyniera,
dyrektora huty w Węgierskiej Górce i profesora AGH w Krakowie, który zmarł
2 lutego 1939 r., a także Karola, rolnika w Bystrzycy nad Olzą, który wojnę przeżył
w oflagu.
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Doktor Aleksander Wanowski (1886-1966),
polski lekarz w Mołdawii1
Dr. Aleksander Wanowski (1886-1966), a Polish doctor
in Moldavia
Władysław Wanowski
Kiszyniów

Streszczenie: Krótka nota biograficzna ukazuje postać Aleksandra Wanowskiego (1886-1966),
absolwentastudiów lekarskich na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas pierwszej wojny światowej
został przymusowo wcielony do armii rosyjskiej, którą opuścił w 1917 r. Zaczął wtedy pracować jako
lekarz w Besarabii i Mołdawii, gdzie założył rodzinę. Nigdy nie wrócił do Polski.
Abstract: This is a short biographical article on Aleksander Wanowski (1886-1966), a Polish doctor
who graduated from the Warsaw University. During the First World War he was forcibly conscripted
into the Russian army. In 1917 he left the army and started to practice medicine in Bessarabia and in
Moldavia where he set up home. He never returned to Poland.
Słowa kluczowe: historia medycyny, wojna światowa, Polska, Mołdawia, Aleksander Wanowski
Key words: history of medicine, world war, Poland, Moldavia, Aleksander Wanowski

W kwietniu 1886 r. w rodzinie żołnierza carskiej armii, mieszkającego w War
szawie, urodził się syn Aleksander Wanowski. Jego nazwisko zostało nieznacznie
zmienione przez urzędnika, świadomie, bądź przez pomyłkę, pominięto w nim
drugą literę „n”. W wieku trzech lat Aleksander został sierotą, jego rodzice zginę
li w katastrofie kolejowej. Ale to był dopiero początek wielu doświadczeń, które
miały przypaść w udziale temu mądremu i utalentowanemu człowiekowi. W tych
ciężkich czasach, w jakich przyszło mu żyć, takie próby losu udawało się przejść
tylko nielicznym.
Artykuł stanowi przedruk z czasopisma „Jutrzenka. Pismo Polaków w Mołdawii”, tłuma
czył A. Szarek, artykuł udostępnił dr Bronisław Orawiec.
1

Władysław Wanowski
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Od 1908 do 1913 roku Aleksander studiował medycynę na Uniwersytecie
Warszawskim, pomyślnie zdał wszystkie egzaminy i został dyplomowanym le
karzem. Oryginał jego dyplomu z carską pieczęcią zachował się do tej pory. Był
lekarzem z powołania, posiadał niezwykły dar leczenia ludzi, ratowania im życia
i zdrowia. Wszystko to czynił w niewiarygodnie ciężkich warunkach, bo były to
przecież lata wojny, rewolucji 1917 r., wojny domowej, czasy zniszczenia i głodu,
stalinowskich represji i II wojny światowej.
Jesienią 1914 roku Aleksander został powołany do służby w carskiej armii
i przez cztery lata pracował w szpitalu polowym, na miejscu działań wojennych
rumuńskiego frontu. Po rewolucji 1917 roku postanowił porzucić szeregi roz
praszającej się armii i całkowicie poświęcić się służbie ludziom, którzy tak wiele
wycierpieli od powszechnych katastrof, głodu, zimna i zniszczeń. Był katolikiem,
człowiekiem dalekim od politycznych lub innych światowych pokus i ambicji.
Szpital wojskowy zahartował go i uczynił z niego prawdziwego, wszechstronne
go, biegłego lekarza, który nie obawiał się żadnych trudności.
W tym czasie Polska odzyskała niepodległość. Aleksander Wanowski nie wie
dział, co go czeka w wolnym kraju. Postanowił nie wyjeżdżać od razu do Polski,
ale przez jakiś czas popracować w Besarabii. Nie było mu już dane powrócić do
Polski. Podczas podróży przez ogarniętą samowolą i bezprawiem Besarabię został
okradziony, zabrano mu pieniądze i carskie odznaczenia. Pieniędzy miał dużo,
gdyż całej swej pensji lekarza wojennego prawie nie wydawał, ale w jednym
momencie został bez grosza. Najcenniejsze rzeczy jednak zostały, były to książki
z dziedziny medycyny i farmacji, narzędzia medyczne i sprzęt do przygotowywa
nia najprostszych leków. To zdarzenie pogrążyło go w rozpaczy, ale był zadowolo
ny, że żyje.
Los rzucił młodego, ale doświadczonego lekarza z dalekiej Polski do południo
wo-wschodniej Mołdawii, a dokładnie do wsi Czebruci, na południe od Tyraspo
la, gdzie znajdował się szpital powiatowy przyjmujący także ludność z pobliskich
wiosek Słobodzieja i Korotnoje. Pojawienie się w tych stronach tak dobrego lekarza
było szczególnym wydarzeniem i Aleksander szybko pozyskał sobie szacunek,
ponieważ nie tylko umiał postawić trafną diagnozę, ale też samodzielnie przy
rządzić podstawowe leki, poradzić w sprawach higieny i zdrowego żywienia. Był
lekarzem, który nikomu nie odmawiał pomocy. Zawsze, w dzień czy nocą, mogli
przyjechać do niego krewni chorego. Bez zbędnych dyskusji brał wtedy swoją wa
lizkę i jechał bryczką lub furmanką do pacjenta. W tych czasach szerzył się tyfus
plamisty, dur brzuszny, gruźlica, choroby zakaźne. Środków do leczenia prawie
nie było. Można powiedzieć, że w takich warunkach, ratując życie chorym, doktor
Wanowski dokonywał cudów.
Wkrótce Aleksander poznał młodą akuszerkę z sąsiedniej wsi, Mołdawiankę,
Marię Piotrowną Zanosiewą. Młoda energiczna kobieta samotnie wychowywała
pięcioletniego syna Aleksieja. Jej mąż, Paweł Zanosiew, powrócił z frontu z ciężką
gruźlicą i pod koniec 1918 roku zmarł. Maria owdowiała w wieku 25 lat. Rok po
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śmierci męża została żoną Aleksandra Wanowskiego. Pomimo trudnych doświad
czeń życiowych byli szczęśliwą parą, bardzo się kochali. Marta urodziła jeszcze
dwóch synów: Aleksandra i Władimira.
W czasach represji stalinowskich na skutek kłamliwego donosu doktor Wa
nowski został uznany za „polskiego szpiega” i skazany na trzy lata pracy w obo
zie. Po przesłuchaniach w tyraspolskim NKWD wysłano go do obozu w okręgu
archangielskim, gdzie odbywał wyrok od 1938 do początku 1941 roku. Więźnio
wie obozu bardzo szanowali go za lekarski talent i gotowość do niesienia w każdej
chwili pomocy chorym. Leczył nawet rodziny władz obozowych. Wiosną 1941
roku wrócił do swojej wsi Korotnoje, która stała się już jego rodzinną wioską.
Czekała tam na niego żona i troje dzieci. Zbliżał się front. Trzej synowie doktora,
Aleksiej, Aleksander i Władimir, będąc żołnierzami Armii Czerwonej, brali udział
w walkach z faszystowskim okupantem. Wszyscy trzej powrócili z wojny.
W latach powojennych znów przyszło znosić głód i biedę. Doktor Wanowski
kontynuował swą praktykę lekarską i przeszedł na emeryturę w wieku 70 lat,
zmusiły go do tego skutki obrażeń odniesionych kiedyś w więzieniu NKWD. Po
mimo wszystkiego co przeżył, był zadowolony ze swego życia i z rodziny. Wszy
scy synowie otrzymali wykształcenie: Aleksiej został budowlańcem, Aleksander
zdobył wykształcenie medyczne, a młodszy syn ukończył Tyraspolski Uniwersy
tet Pedagogiczny i skierowano go do pracy w Kiszyniowie.
Przez wszystkie lata doktor Wanowski tęsknił za Polską i przeżywał razem
z nią tragedię okupacji faszystowskiej. Nie mógł uwierzyć, że Niemcy zbombar
dowali Warszawę i miasto leży w ruinach. Aleksander Leonardowicz Wanowski
zmarł 16 lipca 1966 roku, w wieku 80 lat. W ostatniej drodze towarzyszyły mu set
ki ludzi, wielu z nich zawdzięczało mu życie i zdrowie. Do tej pory ludzie starsze
go pokolenia wspominają go tylko w najlepszych słowach, dodając: „Tak, dzisiaj
takich lekarzy już nie ma…”.
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Józef Mazurek (1891-1968), polski lekarz na Zaolziu
Józef Mazurek (1891-1968), a Polish doctor in the borderland
of Poland and Czechoslovakia
Józef Słowik, Tadeusz Hławiczka, Kazimierz Santarius
Olbrachcice, Zaolzie

Streszczenie: Artykuł przedstawia Józefa Mazurka (1891-1968), absolwenta studiów lekarskich w
Wiedniu, który całe życie pracował na Zaolziu, czyli pograniczu Polski i Czechosłowacji. Podczas
pierwszej wojny światowej był jeńcem wojennym w obozie w Semipałatyńsku na Syberii. W okresie
międzywojennym pracował jako lekarz w Karwinie, Karlowych Warach i Bystrzycy. Po drugiej
wojnie światowej pozostał w Bystrzycy, wykonując zawód lekarza i dokumentując martyrologię
Polaków.
Abstract: This article presents Józef Mazurek (1891-1968), who graduated from the Faculty of Medi
cine of the University in Vienna and worked in the borderland of Poland and Czechoslovakia, so
called Zaolzie. During the Great War he was a prisoner-of-war in Semipalatynsk in Siberia. In the
interwar period he worked as a doctor in the town of Karwin, Karlove Vary, and Bystrzyca. After
the second world war he stayed in Bystrzyca, practicing medicine and gathering records of Polish
martyrdom.
Słowa kluczowe: historia medycyny, wojna światowa, Zaolzie, Syberia, Józef Mazurek
Key words: history of medicine, world war, Zaolzie, Siberia, Józef Mazurek

Dr Józef Mazurek urodził się 5 lipca 1891 r. w Rychwałdzie. Ojciec, Józef, był
kolejarzem, a matka, Marianna z domu Pawlik, zajmowała się domem i wycho
wywaniem dzieci. Józef miał brata i siostrę. Uczęszczał przez pięć lat do polskiej
szkoły powszechnej w Rychwałdzie, która – jak wszystkie placówki tego typu –
była założona i finansowana przez Macierz Szkolną Księstwa Cieszyńskiego. Po
jej ukończeniu osiem lat uczęszczał do gimnazjum niemieckiego w Ostrawie. Po
maturze rozpoczął studia medyczne w Wiedniu, lecz po ukończeniu dwóch seme
strów naukę przerwała mu I wojna światowa. Jako poddany Monarchii Austro
węgierskiej został powołany do wojska i służył w Czwartym Pułku Bośniackim.
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We wrześniu 1914 r. dostał się do niewoli rosyjskiej i został wywieziony do obozu
jenieckiego w Semipałatyńsku (Syberia). Z obozu wydostał go dyrektor miejsco
wego szpitala, gdzie będąc lekarzem, otrzymał pracę.
W swym pamiętniku syberyjskim pod datą 3 października 1914 r. tak napisał:
„Pan Kechli – Niemiec bałtycki z Estonii – mówi ze mną, ku mojemu wielkiemu
zdziwieniu, po niemiecku. Oświadcza mi, że według zakonów rosyjskich jestem
jako student medycyny na równi z oficerami, że będę mieszkał w hotelu Ermitaż,
dawniej Irtysz, w obozie dla jeńców oficerów. Oficer ten ma dziwną twarz z czer
wono-fioletowym nosem pijaka oraz głos jego jest przychrypnięty, jak gdyby miał
podniebienie zeżarte spirochetami luesa…”.
W zimie 1915/1916 podczas epidemii tyfusu plamistego w obozie i w mieście
Józef Mazurek był wielce pomocny w jej zwalczaniu. W trakcie epidemii wielu
chorych ciekawie się zachowywało. Jak wiadomo, tyfus przenoszony jest przez
wesz odzieżową. Chorzy w trakcie obchodów lekarskich łowili z ubrań zakażone
wszy i rzucali je na lekarzy, niech też sobie pochorują. Nie mogąc zdławić epi
demii, w końcu wybudowano nowy barak dla chorych i wszyscy chorzy, nadzy
w czterdziestostopniowym mrozie, musieli przebiec z zawszonego baraku do no
wego, stary barak spalono i wreszcie udało się epidemię stłumić.
Rewolucja Październikowa rzuciła go do Władywostoku, a później aż do Ja
ponii. Aby zarobić na bilet do Europy, pracował przez jeden rok jako nauczyciel
języka francuskiego, angielskiego, greki i łaciny w domu konsula rosyjskiego
w Hakodate, przygotowując do matury jego syna. Zapłatę za rok pracy otrzymał
aż po pomyślnym zdaniu matury przez swego podopiecznego. W czerwcu 1920 r.
opuścił Japonię i powrócił do Władywostoku, gdzie 24 sierpnia 1920 r. wsiadł na
pokład statku „Kapitan Grant”, by po pięćdziesięciu jeden dniach podróży po
wrócić do domu. Zaraz potem pojechał do Wiednia, by dokończyć studia. Dyplom
uzyskał 7 lipca 1923 r. i wnet udał się do Pragi w celu uzyskania koniecznej w no
wopowstałym państwie czechosłowackim nostryfikacji dyplomu. W ciągu czter
nastu dni zdał dwanaście egzaminów z zakresu całej medycyny i to w dodatku
w niezbyt mu wtedy znanym języku czeskim. Pomimo to wszystkie oceny były
pozytywne.
Powrócił na Zaolzie i od 1 października 1923 r. do końca 1926 r. pracował w ra
mach stażu podyplomowego jako lekarz-sekundariusz w Szpitalu Zakładowym
Towarzystwa Górniczo-Hutniczego w Karwinie. Pomimo tego, że jego postępy
zostały przez przełożonych pochlebnie ocenione, nie otrzymał zgody na praktykę
na Śląsku (wg nazewnictwa czeskiego teren Zaolzia to Śląsk, w odróżnieniu od
Czech i Moraw). Powodem wcale nie ukrywanym była jego narodowość. Naczelny
lekarz kasy chorych w Karwinie, Weisberger, odmówił mu przyjęcia do pracy sło
wami: „Idźcie sobie do Polski”. Wobec powyższego zamierzał podjąć pracę w Wo
dzisławiu, w miejscowości położonej najbliżej jego stron rodzinnych, ale warun
kiem wykonywania tam zawodu była znowu nostryfikacja. Dalsze poszukiwanie
pracy przerwała Mazurkowi choroba, której początki można by szukać na Syberii,
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kamica nerkowa, zapewne następstwo wielkich zmian temperatury i związanych
z tym strat wody z organizmu. Dolegliwości nerkowe zmusiły go do leczenia się
w Karlowych Warach. Tam dowiedział się o konkursie na stanowisko lekarza kasy
chorych dla pracowników zakładów produkujących porcelanę. Do konkursu sta
nął i pracę uzyskał. Został lekarzem naczelnym tej kasy dla miasta Karlowe Wary.
Rozpoczął również praktykę prywatną. W Karlowych Warach doktor Mazurek
wraz z żoną Olgą wybudował obszerny dom o trzech kondygnacjach nazwany
„Beskid”. Co tydzień wydawali w nim obiady proszone, na których spotykali się
również Polacy leczący się w tym kurorcie. Ich gośćmi byli, między innymi, żona
i brat Marszałka Piłsudskiego (Jan, ur. 1876 r., prawnik i polityk), a także wdowa
po Marszałku Józefie Piłsudskim.
Po wkroczeniu Niemców do Karlowych Warów w październiku 1938 r. i po
przyłączeniu do Polski powiatów Czeski Cieszyn i Frysztat, dr Mazurek szybko
zdecydował się powrócić na Zaolzie. Po powrocie od 1 stycznia 1939 r. objął sta
nowisko lekarza naczelnego uzdrowiska w Darkowie. W czasie dyrektorowania
w Darkowie gościł tam między innymi Jana Kiepurę. Po wkroczeniu we wrze
śniu 1939 r. wojsk niemieckich nastąpiło wydalenie Polaków ze stanowisk kie
rowniczych. Mazurek wzbudził szczególną uwagę gestapo, pozwolono mu jed
nak pozostać w Darkowie do 31 grudnia 1939 r., kiedy to upływał termin jego
umowy o pracę. Bezrobotnym pozostał do marca 1940 r., wtedy to skierowano go
do Bystrzycy nad Olzą w charakterze lekarza rejonowego. Włączył się aktywnie
do ruchu oporu. Udzielał pomocy lekarskiej partyzantom w Beskidach oraz ukry
wającym się Żydom. Wystawiał fałszywe zaświadczenia lekarskie wzywanym lub
pracującym na przymusowych robotach, a nawet powołanym do Wehrmachtu,
zwalniając ich przez to z robót lub od wcielenia do wojska i skierowania na front.
Szczególne oblężenie przeżył jego gabinet podczas kopania okopów przed zbliża
jącą się Armią Radziecką w r. 1944. Zaolzie w czasie okupacji niemieckiej należało
do Rzeszy, zatem w urzędach, w sklepie, na ulicy – obowiązywał język niemiecki.
Dr Mazurek jednak w rozmowach z pacjentami używał prawie wyłącznie gwary
cieszyńskiej lub języka polskiego, narażając się w razie donosu na nieobliczalne
konsekwencje za „polską propagandę”. Regularnie wspierał finansowo rodziny
więźniów politycznych, pozostające bez środków do życia. Żona Olga była łącz
niczką w Armii Krajowej. Na początku stycznia 1941 r. podczas wykonywania
jednego z zadań wpadła w tzw. kocioł. Po trzynastu miesiącach więzienia w Cie
szynie i Lipsku została warunkowo zwolniona z braku dowodów. Oboje małżon
kowie do końca okupacji podlegali ścisłej inwigilacji przez gestapo.
Po zakończeniu II wojny światowej dr Mazurek pozostał w Bystrzycy i był jed
nym z animatorów życia polskiego w bystrzyckim Kole PZKO. Żywo uczestni
czył w działalności kombatanckiej byłych partyzantów beskidzkich. Już w czasie
okupacji zaczął gromadzić dokumentację martyrologii ludności polskiej po obu
brzegach Olzy. Udokumentował losy około trzech tysięcy Polaków, którzy zginęli
na różnych frontach II wojny światowej. Niektóre z tych wojennych dramatów
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przedstawił w artykułach, które ukazywały się w przeciągu kilku lat na łamach
Kalendarza Śląskiego.
Swoje przeżycia syberyjskie opisał na niemal stu stronach pamiętnika bogato
ilustrowanego zdjęciami i mapkami. Po jego śmierci rodzina całe jego bogate ar
chiwum przekazała Bibliotece Śląskiej w Katowicach oraz Archiwum Państwowe
mu w Karwinie.
Mazurek z wielką pasją oddawał się kolekcjonerstwu, przede wszystkim
znaczków pocztowych. W roku 1934 w czasie wszechsłowiańskiej wystawy fi
latelistycznej w Katowicach otrzymał srebrny medal, natomiast jego zbiór kart
pocztowych sprzed epoki znaczków na ogólnoświatowej wystawie filatelistycznej
w Pradze w 1962 r. uzyskał medal i wyróżnienie. Imponujący był również jego
zbiór starych dokumentów urzędowych, z których najstarszy sięga XVI wieku.
Nawet śmierć nie zastała go w bezczynności. Zmarł nagle 1 maja 1968 r. w czasie
spotkania partyzantów obwodu bystrzyckiego.
Z małżeństwa z Olgą z domu Guziur, zawartego 8 września 1924 r., J. Mazurek
miał dwie córki: Irenę (1926-1980), inżyniera architekta, która pracowała w hucie
trynieckiej, oraz Helenę, urodzoną 6 czerwca 1928 r., która jako wysoko cenio
ny specjalista w dziedzinie rehabilitacji pracowała do początku 2005 r. w szpitalu
w Czeskim Cieszynie.
Piśmiennictwo
Kowala B., Dr Józef Mazurek – reprezentant lekarzy polskich na Zaolziu. Praca wygłoszona na XVII
Krajowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, 9-11. 09. 1994 r. Wrocław.
Golec J., Bojda S., Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej, t. II, Cieszyn 1995 s. 135-136.
Guziur L., Józef Mazurek, Kalendarz Cieszyński 1989, Cieszyn 1988, s. 143-144.

Państwowe Archiwum Powiatowe w Karwinie, Spuścizna Józefa Mazurka. Pamiętniki syberyjskie.
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Streszczenie: Artykuł opisuje życie, zwłaszcza wojenne lata, Stefanii Perzanowskiej (1896-1974),
absolwentki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Jako lekarz uczestniczyła w ob
ronie Warszawy we wrześniu 1939 r. W następnych latach uczestniczyła w akcjach polskiego ruchu
oporu, za co w 1942 r. została aresztowana i przetransportowana do obozu koncentracyjnego w Ma
jdanku koło Lublina, gdzie zorganizowała prymitywny szpital dla kobiet. Artykuł opisuje zbrodnie
popełnione w obozie w Majdanku, zwłaszcza eksperymenty na ludziach w szpitalu obozowym.
Abstract: This paper presents Stefania Perzanowska (1896-1974), a graduate of the Faculty of Medi
cine of the Warsaw University who participated as a doctor in a defense of Warsaw against the Ger
man army in September 1939. In the following years she was an active member of resistance move
ment. In 1942 she was arrested and transported to the concentration camp in Majdanek close Lublin
where she organized a primitive hospital for female patients. The paper describes Nazi crimes com
mitted in Majdanek, especially human trials in the camp hospital.
Słowa kluczowe: historia medycyny, wojna światowa, obóz koncentracyjny w Majdanku, zbrodnia
nazistowska, Stefania Perzanowska

Key words: history of medicine, world war, concentration camp in Majdanek, Nazi’s crime, Stefania
Perzanowska

„Myślałam niejednokrotnie, że to na pewno zbyt szumne słowo „szpital” do
określenia tych niesłychanie prymitywnych miejsc pobytu chorych na Majdanku.
W gwarze obozowej było spopularyzowane słowo „rewir”. Nie lubiłam używa
nia bez koniecznej potrzeby niemieckich określeń, nie lubiłam też słowa „rewir”.
Nazywałyśmy go zatem szpitalem, wiedząc przecież doskonale, jak bardzo wa
runki, w których pracujemy, daleko odbiegają od elementarnych wymogów szpi
talnych”1.
1

S. Perzanowska, Gdy myśli do Majdanka wracają, Lublin 1970, s.33.
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Dr Stefania Perzanowska

Dr Stefania Perzanowska, urodzona 26 sierpnia 1896 roku w Warszawie, była
absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, lekarzem
ubezpieczalni społecznej, lekarzem szkolnym i ordynatorem oddziału chorób we
wnętrznych Szpitala Miejskiego w Radomiu. We wrześniu 1939 r. w randze po
rucznika Ochotniczej Ligii Kobiet dowodziła Sanitarnym Batalionem Kobiecym
oraz pełniła obowiązki lekarza Batalionu i Dowództwa Taborów 2. Dywizji Legio
nów. Za udział w walce została odznaczona Krzyżem Virtuti Militari i Medalem
za Waleczność. W trakcie okupacji niemieckiej weszła w skład konspiracyjnego
zgrupowania Armii Krajowej „Huragan”, zachowując swój pseudonim z POW
– „Żywna”. Organizowała szkolenia w ramach podziemnej służby zdrowia, prze
nosiła broń i amunicję na punkty wyjściowe do akcji dywersyjnych. Nocą z 10
na 11 listopada 1942 roku gestapo aresztowało dr Perzanowską w jej radomskim
mieszkaniu będącym skrzynką kontaktową Komendy Głównej AK. Nie odnale
ziono jednakże konspiracyjnej korespondencji, co zahamowało dalsze aresztowa
nia. Dr Perzanowska była piętnastokrotnie przesłuchiwana i pomimo brutalnego
śledztwa zachowała godną postawę. Zachęcała do wytrwania współwięźniarki
z celi. Powracającymi z gestapo zajmowała się troskliwie, w miarę bardzo skrom
nych możliwości. W dniu 7 stycznia 1943 r. została wraz z innymi więźniarkami
i więźniami załadowana do bydlęcych wagonów jadących do obozu koncentracyj
nego na Majdanku2.
2
		Naczelne władze SS powzięły zamiar utworzenia obozu koncentracyjnego dla kobiet w Lu
blinie w połowie lipca 1942 r. Pełniący nadzór nad budową główny inspektor obozów koncentra
cyjnych Richard Glücks, zadecydował aby obóz powstał na terenie Majdanka, ponieważ istniał tam
już funkcjonujący od roku obóz koncentracyjny dla mężczyzn. Brakujący personel uzupełniono
przysyłając z Ravensbrück przeszkolone dozorczynie. Jedna z pierwszych była Elsa Ehrich, miano
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Pociąg dotarł na dworzec kolejowy w Lublinie 8 stycznia około południa.
Kobiety i mężczyzn popędzono do obozu pieszo, poprzez zaspy śniegu. Pośród
więźniarek znajdowała się dr Perzanowska, która opisała ten dzień w swoich
wspomnieniach. „Na twarzach nielicznych przechodniów widać zarówno prze
rażenie, współczucie, strach, bezradność, jak i zaciętość, i nienawiść. Za miastem
śnieg głęboki, wyboje, iść coraz trudniej, jesteśmy już wszystkie zmęczone.(…)
Wreszcie stajemy. Brama, budka strażnicza, za nią pośrodku droga, z obu jej stron,
w perspektywie szereg szarych baraków. Wszystko otoczone gęstą siecią kolcza
stych drutów.(…) Wprowadzają nas wreszcie na zupełnie puste pole. Po bokach
stoją baraki zawiane śniegiem, pośrodku głęboki, kopny śnieg. Esesmani otwiera
ją z trudem drzwi pierwszego baraku, połowa okien wybita, to samo w drugim,
wreszcie każą nam wejść do trzeciego. Tu też brak paru szyb, przeraźliwie zimno.
Trzypiętrowe prycze z siennikami i kocami, mały żelazny piecyk, tzw. koza” 3.
Pomimo tragicznych warunków sanitarnych panujących w nowopowstałym
obozie kobiecym, dr Perzanowska rozpoczęła niezwłocznie organizację życia
obozowego. Zalecała codzienne mycie się śniegiem i wzajemne kontrole czysto
ści. Od pierwszych chwil w obozie opiekowała się chorymi. Już „(…) następnego
dnia, przed porannym apelem Doktor na swoją odpowiedzialność pozostawiła
chore w baraku, aby nie musiały stać na śniegu”4. Pierwszy zabieg chirurgiczny –
nacięcie ropnia okołomigdałkowego wykonała nożem kuchennym, służącym blo
kowej do krojenia chleba. Jednakże mimo wszelkich starań by zachować czystość,
jeszcze w styczniu pojawiły się pierwsze zachorowania na tyfus. Kiedy dr Perza
nowska, pomimo braku typowej osutki skórnej, postawiła wstępne rozpoznanie
tyfusu u gorączkującej więźniarki, lekarz SS wpadł w furię, wygrażał pięściami
oraz zwymyślał ją najordynarniejszymi słowami. Chorą zaś uznał za symulantkę.
Po dwóch dniach, kiedy pojawiła się typowa wysypka, ten sam lekarz SS zmie
nił swoje nastawienie. Był nawet skłonny spełnić prośby dr Perzanowskiej i po
słuchać jej zalecenia dotyczącego konieczności izolacji chorych zakaźnie. Niemcy
bardzo obawiali się epidemii tyfusu. Wydano więc zgodę na utworzenie baraku
szpitalnego, który stał się zalążkiem późniejszego szpitala obozowego, liczącego
w ostatnim okresie nawet do 10 bloków rewirowych5.
wana główną nadzorczynią obozu kobiecego. Poza rutynowymi obowiązkami związanymi z or
ganizacją pracy i rozmieszczeniem więźniarek, brała czynny udział w wymierzaniu kar, selekcjach
oraz wykonywaniu wyroków śmierci. Biła, kopała, policzkowała, obrażała oraz szykanowała więź
niarki, a przybyłe do obozu stare kobiety oraz dzieci wybierała spośród transportu i kierowała do
komory gazowej. Podobnie postępowały inne nadzorczynie SS, tzw. aufzejerki. Prawidłowa nazwa
obozu brzmiała Konzentrationslager Lublin – KL Lublin, zaś obóz kobiecy od lutego 1943 r. nosił
nazwę Frauenkonzentrationslager – FKL.
3
S. Perzanowska, op. cit., s. 9.
4
S. Kłodziński, Dr Stefania Perzanowska, „Przegląd Lekarski-Oświęcim” 1981 (38) Nr 1, s. 191.
5
		 Jako pierwsze do pracy w szpitalu zgłosiły się dyplomowane pielęgniarki: Wanda Orłoś,
Zofia Orlicka, Wanda Ossowska i Maria Żurowska, studentka medycyny Halina Cetnarowicz, ab
solwentka wydziału lekarskiego Hanna Narkiewicz-Jodko, chemik-bakteriolog Irena Todleben, le
karz stomatolog Jadwiga Łuczak i magister farmacji Józefa Wdowska.
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Początkowo przydzielono na cele szpitalne niewykończony jeszcze barak
bez drzwi, okien, podłogi i sufitu. Po wydzieleniu pierwszej salki dla chorych,
dr Perzanowska własnoręcznie składała trzypoziomowe prycze, które złośliwy
lekarz SS kazał jej kilkakrotnie rozkładać i przenosić w inne miejsce. Brak było
jednakże sprzętu medycznego oraz elementarnego wyposażenia: naczyń, kubecz
ków, basenów czy nocników. Leków w zasadzie nie przydzielano. Aby przygoto
wać dla chorych suchary, cienkimi kromkami obozowego chleba okładano piecyk
ogrzewający barak, tzw. kozę. Gotowano też na nim wodę, a czasami kartoflankę
ze „zorganizowanych” ziemniaków.
Równocześnie z powstaniem szpitala więźniarki utworzyły kolumnę sanitar
ną6. Do jej zadań należało m.in. udzielanie doraźnej pomocy lżej chorym w obrę
bie baraków mieszkalnych. Szczególnie tragiczne warunki panowały w blokach
kwarantanny, gdzie niejednokrotnie znajdowało się do 2000 osób w jednym ba
raku, a pośród nich ciężarne i rodzące kobiety. Porody w barakach kwarantanny
odbierała dr Hanna Narkiewicz-Jodko.
„Ostatnie dni, chwile przed rozwiązaniem były dla rodzących kobiet potwor
ne; w panującym ścisku nie mogły ani spać, ani się położyć, poruszać, załatwić
potrzeb fizjologicznych. Do wychodzących z baraku strzelali SS-mani. Problemem
było uzyskanie jednego metra kwadratowego na rozłożenie serwety, na której mu
siałam przyjąć dziecko, podwiązać pępowinę, sprawdzić łożysko. Nade mną stał
wachman i pilnował. Toteż aby przyspieszyć całą akcję porodową, musiałam po
naglać rodzącą, żeby przyspieszyła skurcze macicy i wydaliła łożysko, abym mo
gła sprawdzić, czy nie grozi jej śmiertelny krwotok”7.
Lekarze SS, choć formalnie odpowiedzialni za stan zdrowia więźniarek, nie
interesowali się nimi w ogóle. Niechętnie wchodzili do baraków szpitalnych, oba
wiając się chorób zakaźnych. Niektórzy wykorzystywali więźniarki, aby szkolić
się w zakresie chirurgii, nie wykazując faktycznie zainteresowania wynikami
przeprowadzonych zabiegów. Epidemie tyfusu likwidowali „skutecznie” za po
mocą rozkazu, zmuszając personel szpitala do wpisywania fałszywych rozpoznań.
Jeżeli mimo to stwierdzali zachorowania, uśmiercali chore za pomocą zastrzyku
fenolu. Lekarze SS wraz z sanitariuszami oraz nadzorczyniami brali udział w se
lekcjach nowoprzybyłych transportów jak i w wybiórkach „do gazu” przeprowa
dzanych wśród zarejestrowanych więźniów.
Mimo to szpital obozowy był miejscem, gdzie niektóre chore i wyczerpane ko
biety mogły przeczekać najtrudniejsze dni, nie uczestnicząc w wielogodzinnych
apelach i nie wychodząc do pracy. Było to możliwe, ponieważ dr Perzanowska
ukrywała w nim skrajnie wyczerpane lub skazane na śmierć więźniarki, fałszu
jąc w tym celu dokumentację chorobową. Kancelistka rewirowa (tzw. szrajberka)
ka.

6

Kolumnę sanitarną prowadziła początkowo Hanna Protassowicka, a po niej Zofia Chlewic

7

J. Musioł, Polski świadek przed sądem w RFN, „Prawo i Życie”, 04.02.1977, s. 20.
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Jadwiga Lipska-Węgrzecka pisała po wojnie: „Rewir wykorzystywałyśmy często
dla ochrony osób słabych i starszych wiekiem, które leżąc w szpitalu nie musia
ły chodzić do pracy ani stawać na apelach, będących codzienną udręką. Kiedy
natomiast groziła selekcja, ciężko chore wypisywano ze szpitala i przyjmowano
z powrotem, gdy niebezpieczeństwo minęło”8.
Dr Perzanowska zajmowała się także kontaktami z PCK i RGO (Radą Główną
Opiekuńczą) biorąc m.in. udział w przekazywaniu grypsów. Szczególnie dbała
o młodzież i dzieci. Zatrudniała jako pomoc pielęgniarską młode, często niepeł
noletnie dziewczęta, aby uchronić je przed okrutnymi nadzorczyniami. Domagała
się u komendantki Elsy Ehrich, aby przydzielono mleko dla przebywających
w obozie niemowląt. Zamiast mleka otrzymała policzek w twarz i wyjaśnienie
„To nie jest sanatorium, to jest obóz zagłady!”. W szczególnie trudnym położeniu
znajdowały się więźniarki żydowskie, których nie wolno było oficjalnie leczyć.
W obozowym szpitalu wydzielono jednakże jedną z sal, gdzie przebywały Ży
dówki postrzelone przez strażników podczas korzystania z obozowych „latryn”.
Były to w istocie doły kloaczne usytuowane tuż koło ogrodzenia, zaopatrzone
w drewniane, chwiejące się żerdki. Podczas załatwiania swoich potrzeb fizjolo
gicznych, kobiety z konieczności zwrócone były tyłem do stojących na wieżycz
kach wartowników, których sytuacja ta najwyraźniej drażniła. W szczególności
upodobali sobie Żydówki, do których strzelali bez ostrzeżenia. Postrzelonych ko
biet nie wolno było operować, czekało je na ogół powolne konanie. Pewnego dnia
w rewirze pojawił się lekarz SS, każąc wynieść wszystkie Żydówki na pole i tam
położyć. Dr Perzanowska odmówiła wykonania polecenia. Powiedziała: „Jestem
lekarzem, a to są pielęgniarki, wszystkie przysięgałyśmy ratować ludzkie życie
i teraz nie będziemy wynosić tych kobiet na śmierć”9. Uderzenie w twarz, wymie
rzone przez esesmana, powaliłoby ją na ziemię, gdyby nie została podtrzymana
przez pielęgniarki.
Dr Perzanowska pracowała bez przerwy, siedem dni w tygodniu, po kilkana
ście godzin na dobę, nieprzerwanie. Mimo to znajdowała czas, aby uczestniczyć
we wspólnych śpiewach i recytacjach. Wiesława Grzegorzewska pisała: „Wieczo
rami, mimo wielkiego zmęczenia, pani Doktor czytała nam „Pana Tadeusza”. Były
także wykłady z podstaw nauk medycznych”10.
Wykłady, jak i co istotniejsze swoiste „ćwiczenia praktyczne” były konieczne
w związku ze zwiększającą się ilością chorych i koniecznością przyuczania więź
niarek do wykonywania obowiązków pielęgniarskich. Młode adeptki uczyły się
niezwykle szybko, bowiem w większości wybierane były pośród inteligentnych,
wartościowych kobiet, także tych najmłodszych, tzw. małolatek. Pomimo braku
lekarstw i sprzętu medycznego oraz przeprowadzanej przez lekarzy SS selekcji
8
9
10

J. Lipska-Węgrzecka, Byłam szrajberką rewiru, [w:] My z Majdanka, Lublin 1988, s.117.
W. Ossowska, Przeżyłam. Lwów-Warszawa 1939-1946, Kraków 2009, s.244.
W. Grzegorzewska-Nowosławska, Poczucie wspólnoty, [w:] My z Majdanka, Lublin 1988, s. 87.
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chorych, majdankowski rewir dla kobiet nie był określany, tak jak w innych obo
zach, jako „poczekalnia do gazu”. Taki obraz szpitala i panującej w nim serdecz
ności był możliwy dzięki nieugiętej postawie dr Perzanowskiej, jej odwadze, upo
rowi, wrażliwości, a także imponującej wiedzy fachowej, z którą liczyli się nawet
lekarze SS.
Kiedy zapadła decyzja o ewakuacji chorych do obozu koncentracyjnego Au
schwitz-Birkenau, lekarze SS kategorycznie sprzeciwiali się, aby w transporcie
poza chorymi znalazł się także personel szpitalny. Sanitariusze SS przestrzegali
dr Perzanowską, by nie starała się jechać z pacjentkami, bowiem są one wszyst
kie przeznaczone „do gazu”. Chore także spodziewały się takiego losu. Dopiero
gdy usłyszały, że pani doktor i część pielęgniarek chce im towarzyszyć, nabrały
zaufania i rozpogodziły się. Ostatecznie wyrażono zgodę, aby pięćdziesiąt osób
spośród personelu dołączyło do transportu. Dr Perzanowska zaproponowała, aby
chorym towarzyszyły lekarki, ona sama i dr Aglaida Brudkowska oraz dziesięć
przybyłych na Majdanek tydzień wcześniej lekarek rosyjskich, a także więźniarki,
które w charakterze pielęgniarek chciały towarzyszyć swoim bliskim. Resztę do
pełnił ochotniczy personel pielęgniarski.
Tuż przed ewakuacją, 25 marca, dr Perzanowska napisała w grypsie do Janiny
Bujwidowej: „Starzy bywalcy obozowi, już nie jesteśmy tacy jak rok temu. Nie jest
tak łatwo byle czym zastraszyć i wyprowadzić nas z równowagi. To wszystko na
co byliśmy zmuszeni patrzyć i cośmy przeszli, stępiło przede wszystkim naszą
wrażliwość. Czasem mam wrażenie, że to przypomina pobyt na froncie. Przeżycie
w warunkach normalnych okropne – jak śmierć kogoś znajomego, kolegi, towa
rzysza, tutaj nabrało takich cech codzienności, że wrażliwość na to musiała stę
pieć. Tak, że nie przejmujcie się tak bardzo naszym stanem. Wierzę, że co ma być
to się stanie i wierzę, że będzie dobrze. Przede wszystkim chcę bronić chorych, co
jest moim elementarnym obowiązkiem. Są tu też osoby, które się załamują łatwo
nerwowo już teraz – te trzeba podtrzymywać. Ja czuję się fizycznie i psychicznie
mocno, więc wędrówkę ewentualną na pewno przetrzymam dobrze. Postaram
się dawać Ci wiadomości o sobie jak najczęściej. Jasiulku, całym sercem i myślami
z Tobą jestem, Boskiej opiece oddaję Ciebie i siebie i czekam dalszego ciągu spo
kojnie. Wasza Matka”11.
Transport ewakuacyjny dotarł do KL Auschwitz-Birkenau 15 kwietnia 1944
roku12. W związku z olbrzymią ilością chorych przybyłych z Majdanka, wła
dze obozowe zmuszone były utworzyć czasowo dodatkowy rewir na odcinku
kwarantanny, w którym przybyłe z Majdanka lekarki i pielęgniarki opiekowały
się „swoimi” chorymi. W maju więźniarki przeniesiono do właściwego obozu
		APMM (Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku) sygn. IV-91, k.12 Ksero nr 1185
Grypsy Stefanii Perzanowskiej, oryginały w zbiorach Zofii Korczak (córki).
12
Ewakuacja chorych z Majdanka do obozu KL Auschwitz-Birkenau nastąpiła13.04.1944.
Chorzy jechali w bydlęcych wagonach kolejowych dwa dni.
11
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kobiecego,na odcinek BIa. Jednakże wzajemne relacje pomiędzy więźniarkami, a
także stosunek więźniarek funkcyjnych do pacjentek szpitala obozowego były w
KL Auschwitz-Birkenau odmienne niż na Majdanku. Dr Perzanowska nie mogła
się z tym pogodzić. Raził ją brak solidarności. Przerażały ciągłe selekcje. Olbrzy
mie napięcie nerwowe spowodowało, że czuła się zagubiona i zdezorientowana.
Mimo to została zapamiętana przez więźniarki jako „świetny psycholog i ener
giczna organizatorka, osoba odważna i niestrudzona w swej ofiarnej pracy nie
sienia pomocy chorym, a nawet zdrowym, szczególnie młodocianym”13. W trak
cie 10 miesięcznego pobytu w Birkenau dr Mengele siedmiokrotnie zmieniał jej
przydział pracy, przenosząc ją pomiędzy różnymi barakami. Mimo to aktywnie
uczestniczyła w organizacji życia obozowego, troszcząc się szczególnie o najmłod
szych. W grudniu 1944 roku zorganizowała choinkę dla dzieci przywiezionych
z powstańczej Warszawy, a podczas wieczoru sylwestrowego deklamowała wier
sze.
„Wieczór rozpoczęła doktor Perzanowska piękną deklamacją urywku z „Pana
Balcera...” zaczynającego się od słów: Idziemy do ciebie Matko, Ziemio Nasza,
a następnie solowe i chóralne śpiewy wypełniły resztę wieczoru”14.
Styczeń 1945 roku zdominowały wydarzenia związane z przygotowywaną
ewakuacją obozu oświęcimskiego. Dr Perzanowska rozpoczęła starania, aby zdo
być dodatkową odzież i buty dla swoich podopiecznych. Sama nie chciała opusz
czać obozu. Pragnęła pozostać z chorymi, pomimo, że obóz miał być po wypro
wadzeniu ostatniej kolumny ewakuacyjnej podpalony i wysadzony w powietrze
wraz z najciężej chorymi. Została jednak wywołana z nazwiska i wypchnięta siłą
poza bramę obozową. Wyszła z obozu z ostatnią grupą kobiet wieczorem 17 stycz
nia 1945 roku.
„Marsz śmierci” do Ravensbrück przetrwała i pomimo znacznego wyczerpa
nia podjęła obowiązki lekarza na terenie tzw. Jugendlagru w Uckermark15. W mar
cu 1945 roku została przetransportowana do obozu w Neustadt-Glewe, gdzie
opiekowała się wygłodzonymi i schorowanymi więźniarkami. W dniu 2 maja
1945 roku obóz został wyzwolony. Dr Perzanowska nie pozostawiła chorych bez
opieki, lecz zmusiła niemieckiego komendanta, aby zabrał wycieńczone głodem
i chorobami więźniarki do pobliskiego szpitala wojskowego. Dopiero wtedy ru
szyła w drogę do domu wraz z najbliższymi koleżankami – więźniarkami z Polski,
m.in. Wandą Ossowską, która wspominała tę podróż w swojej książce następują
co: „Wyruszyłyśmy w pięć: dr Perzanowska, Malina Bielicka, matka chłopczyka,
którego Malina odwiozła do Łodzi, młoda dziewczyna, która chciała iść z nami,
S. Kłodziński „Dr Stefania Perzanowska” w: Przegląd Lekarski-Oświęcim, 1981 (38) Nr 1, s.
194.
14
		J. Komenda, Lager Brzezinka, Warszawa 1986, s. 125.
15
Jugendlager Uckemark był obozem położonym nieopodal obozu koncentracyjnego w Ra
vensbrück, przeznaczonym pierwotnie dla nieletnich Niemek, więźniarek kryminalnych, prze
kształcony w 1945 roku w obóz koncentracyjny dla osób starych i niezdolnych do pracy.
13
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twierdząc, że się boi iść z innymi i ja. Zabrałyśmy trochę zapasów. I tak wyru
szyłyśmy do domu, do Warszawy. Pogoda była przepiękna. Szło się nam dobrze,
bez pośpiechu, ale równym, marszowym krokiem. Zabawna historia spotkała nas
jakieś dwa kilometry za obozem. Dwaj młodzi żołnierze radzieccy zatrzymali nas
i zapytali, czy mamy zegarki. Perzanowska miała zegarek, przydzielony jej jako
lekarzowi przez Niemców, więc pokazała go. »Dawaj, dawaj«, kategorycznie żą
dali »rycerze«. Śmiałyśmy się serdecznie, zegarek oddałyśmy i pełne radości, bo
wszystko było dla nas radosne, maszerowałyśmy dalej. Wstępowałyśmy do wiej
skich gospodyń, prosząc o jedzenie. Jedne dawały bez słowa, inne udawały, że nie
wiedzą o co chodzi, jeszcze inne po prostu nas wyrzucały. Wtedy goniłyśmy kury
i zabijając jedną, bez udziału pani domu gospodarowałyśmy w kuchni. Którejś
nocy, śpiąc w stodole, jakoś nie mogłam wygodnie się ułożyć i wtedy znalazłam
woreczek ryżu, bo on to właśnie mnie uciskał. Była to wielka zdobycz. Po takim
wygłodzeniu trzeba było zachować dietę i właśnie kura z ryżem była bardzo na
czasie. Nad Odrą czekałyśmy długo, bo na moście stały kolejki czekających na
przejście. Ruchem kierowali żołnierze rosyjscy. Pranie, mycie skróciło czas ocze
kiwania. (…) Wyszłyśmy z obozu 8 maja, a 22 byłyśmy w Poznaniu. Tu już był
pociąg. Jechałyśmy na stopniach i buforach, aby tylko prędzej do domu”16.
Dr Perzanowska powróciła do Radomia 29 maja 1945 roku. Wkrótce po po
wrocie objęła stanowisko ordynatora oddziału chorób wewnętrznych Szpitala
Miejskiego w Radomiu. Przewodniczyła Komisji Lekarskiej w Wydziale Zdro
wia i w Związku Wojowników o Wolność i Demokrację (ZBOWID). Utworzyła
we własnym mieszkaniu (przy ul. Malczewskiego 8) bezpłatną poradnię dla by
łych więźniów obozów koncentracyjnych i ich rodzin. Była inicjatorką utworzenia
Szkoły Pielęgniarskiej w Radomiu, jej honorowym kierownikiem i wieloletnim
wykładowcą. Wygłaszała referaty i publikowała artykuły związane z tematyką
obozową, głównie w „Przeglądzie Lekarskim – Oświęcim”. W 1970 roku opubli
kowała własne wspomnienia z pobytu na Majdanku pt. „Gdy myśli do Majdan
ka wracają”. Interesowała się historią Polski, publikowała na temat zagadnień
związanych z powstaniem styczniowym oraz biografie: Marii Skłodowskiej-Cu
rie, Marii Konopnickiej i wiele innych pozycji. Należała do licznych towarzystw
naukowych i społecznych, m.in: Związku Lekarzy Polskich, Towarzystwa Inter
nistów Polskich, Towarzystwa Kardiologicznego, Towarzystwa Przeciwgruźlicze
go, Zrzeszenia Lekarzy Ubezpieczalni Społecznych, ZBOWID-u, Towarzystwa
Opieki nad Byłymi Więźniami Majdanka, Polskiego Czerwonego Krzyża, Towa
rzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Frontu Jedności Narodu.
Jako człowiek wyróżniała się silną osobowością, opanowaniem, odwagą, wy
trwałością w dążeniu do celu i umiejętnościami organizacyjnymi. Była przy tym
skromna i opanowana. W licznych pracach opisujących życie obozowe jak i w
książce jej autorstwa, nie znajdziemy obszernych informacji na temat jej osoby.
16

W. Ossowska, Przeżyłam. Lwów-Warszawa 1939-1946, Kraków 2009, s. 332.
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Opisując z detalami działania innych, nie poświęcała uwagi sobie. Dopiero gdy
czytamy grypsy wysyłane przez dr Perzanowską do córki, zdajemy sobie sprawę
z bezmiaru jej cierpienia i tęsknoty.
„(13.04.1943) Kochanie! Za list Twój i Małej stokrotne dzięki. Mam teraz duże
trudności z pisaniem. Dawna droga zawiodła, jest teraz nowa. (…) Kochanie moje!
Piszecie, że spodziewacie się mnie lada dzień – tutaj też mówią o zwolnieniach, ale
ja nie chcę w to wkładać całej swej wiary i nadziei, bo nie chciałabym się załamać
nerwowo, gdyby do tego nie doszło. Pracuję cały dzień i staram się nie myśleć.
Nawet wieczorem w łóżku, odpędzam te „wolnościowe” myśli, bo nie chcę roz
czarowania.(…) Dziecino najmilsza, najlepsza moja, całym sercem tulę Cię do sie
bie, każdym drgnieniem serca i każdą myślą z Tobą jestem zawsze. Twoja bardzo
stęskniona Matka”17.
„(10.03.1944) Córusieńko najmilsza, tulę Cię do serca, które tak szalenie tęsk
ni za Tobą, łepetynę najdroższą całuję i pieszczę i Bogu polecam, by czuwał nad
Tobą. Twoja Matka”18.
„(25.03.1944) Kochanie moje najmilsze, jedyne! Nic się o mnie nie martw – na
razie nic się nie mówi o wywiezieniu nas, a nawet gdyby to nastąpiło, to też nie
jest takie groźne i wierzę, że wszystko będzie dobrze. Błagam Cię pilnuj siebie
i ochraniaj i wierz, że będziemy może już niedługo razem. Do serca matczynego
tulę Cię skarbie mój jedyny, bądź nadal dzielna i mocna moja najmilsza córeńko.
Twoja Matka”19.
„(10.04.1944) (…) jadę pojutrze do Oświęcimia razem ze wszystkimi chorymi.
(…) Kończę już dziecino moja najmilsza, tulę Cię z sił mych wszystkich, łepetynę
najdroższą pieszczę i zawsze, zawsze jestem przy Tobie najmilsza, moja dzielna,
najlepsza córko. Ucałuj wszystkich naszych bliskich w Warszawie i Makowie.
Twoja całym sercem, zawsze jedynie Matka. Głowa do góry dziecino!”20.
Dr Stefania Perzanowska zmarła 16 sierpnia 1974 roku w Warszawie. Została
pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w grobie rodzinnym Juraszków (kwa
tera 243, rząd 6, grób 7-8). Nazwisko dr Perzanowskiej zostało uwiecznione na
tablicy zasłużonych Polaków umieszczonej przy bramie św. Honoraty – głównej
bramie wejściowej na cmentarz Powązkowski. Miejska Rada Narodowa w Rado
miu nadała uchwałą z dnia 29 marca 1985 roku jednej z ulic w pobliżu Szpitala
Wojewódzkiego imię dr Stefanii Perzanowskiej.
Dr Stefania Perzanowska została odznaczona: po I wojnie światowej: Krzyżem
Virtuti Militari, Krzyżem POW, Medalem za Waleczność, Medalem Niepodległości
– w Dziele Odzyskania Niepodległości, Odznaką za Owocną Pracę w Dziedzi
nie Ubezpieczeń Społecznych; w trakcie okupacji: odznaczeniem od władz
APMM sygn. IV-91, k. 2-3 Ksero nr 1185.
		APMM sygn. IV -91, k. 11 Ksero nr 1185.
19
APMM sygn. IV-91, k. 12 Ksero nr 1185.
20
APMM sygn. IV -91, k. 6 Ksero nr 1185.
17
18
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podziemnych „Za postawę, dzielne przetrzymanie tortur w gestapo i nie wyda
nie tajemnic pracy podziemnej”; po II wojnie światowej: Krzyżem Walecznych,
Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski – Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wol
ności, Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia I i II stopnia oraz Odznaką
Honorową PCK21.

21
APMM Życiorys sporządzony przez córkę dr Stefanii Perzanowskiej – dr Zofię Perzanow
ską-Korczak, maszynopis.
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Alfons Gdyra (1909-1977), a gynecologist and obstetrician, the first
manager of the hospital in the town of Ostrów Wielkopolski
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Streszczenie: Artykuł przedstawia historię życia Alfonsa Gdyry (1909-1977), absolwenta Wydziału
Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Był ginekologiem i położnikiem, który praktykował
głównie w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas drugiej wojny światowej został aresztowany i uwię
ziony za przynależność do ruchu oporu. Jego wspomnienia zostały opublikowane w niniejszym
numerze „Acta Medicorum Polonorum”.
Abstract: The article is a life history of Alfons Gdyra (1909-1977), a graduate of the Faculty of Medi
cine of the University in Poznań. He was a gynecologist and obstetrician who practiced medicine
mainly in the town of Ostrów Wielkopolski. During the Second World War as a member of the Polish
resistance movement he was arrested and imprisoned. His memoir is published in this volume.
Słowa kluczowe: historia medycyny, wojna światowa, Ostrów Wielkopolski, Alfons Gdyra
Key words: history of medicine, world war, Ostrów Wielkopolski, Alfons Gdyra

Urodził się 26 grudnia 1909 r. w Ostrowie Wielkopolskim jako syn Piotra
– kupca – i Ludwiki z domu Szmaj. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1929 r.
w Gimnazjum i Liceum Męskim w Ostrowie Wlkp. W tym samym roku podjął
studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Po uzyskaniu dyplo
mu lekarza w 1937 r., odbył staż w szpitalu w rodzinnym mieście i na oddziale
ginekologiczno-położniczym w Kaliszu.
W marcu 1939 r. rozpoczął pracę na oddziale położniczo-ginekologicznym
w Cieszynie. Po wybuchu wojny przeniósł się do Krakowa, gdzie przez krótki
czas pracował w szpitalu św. Łazarza w klinice prof. Maksymiliana Rutkowskiego.
Pod koniec listopada 1939 r. powrócił do Ostrowa, ale próba podjęcia pracy
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w szpitaluspełzła na niczym. Otworzył więc prywatną praktykę, później zatrud
niła go Niemiecka Kasa Chorych jako lekarza ogólnie praktykującego. Ordynował
w Ostrowie w domu przy ul. Gimnazjalnej 20. Od początku okupacji związał się
z organizacją niepodległościową „Ojczyzna”, a następnie z Armią Krajową, będąc
do końca okupacji jej mężem zaufania. Współpracował blisko ze Stefanem Rowiń
skim. Od 1942 r. brał udział w posiedzeniach Komitetu Obywatelskiego, który
był zalążkiem przyszłej administracji polskiej po wyzwoleniu na terenie Ostrowa.
Z ramienia tego Komitetu desygnowany był na dyrektora szpitala. Prowadził ak
cje zwalniania Polaków od prac przymusowych w Niemczech. Gromadził mate
riały dotyczące działalności konfidentów niemieckich. Wskutek denuncjacji został
w grudniu 1942 r. aresztowany i przez obóz pracy przy ul. Kościuszki przewiezio
ny do więzienia w Łodzi i tam poddany brutalnemu śledztwu.
Funkcję dyrektora Szpitala Miejskiego w Ostrowie Wlkp. objął już 24 stycz
nia 1945 r. Dzięki jego nadzwyczajnej energii udało się uruchomić szpital na tyle,
że mógł udzielać pomocy już w pierwszych dniach po wyzwoleniu. Jego dalszą
działalność przerwało powołanie do wojska już w kwietniu 1945 r. Pracował jako
lekarz wojskowy w Wojskach Ochrony Pogranicza w Szklarskiej Porębie, później
powołano go na stanowisko komendanta Szpitala Wojskowego w Lubaniu Ślą
skim.
Zwolniony ze służby wojskowej od 1 stycznia 1954 r. podjął pracę w Szpitalu
Miejskim w Ostrowie na stanowisku zastępcy ordynatora oddziału położniczo
-ginekologicznego. Oprócz tego pracował jako lekarz rejonowy w Ubezpieczalni
Społecznej i w przychodni dla pracowników Polskich Kolei Państwowych. Specja
lizację pierwszego stopnia z ginekologii i położnictwa uzyskał w 1954 r., drugiego
stopnia w 1956 r. Od 1 września 1958 r. objął ordynaturę oddziału położniczo-gi
nekologicznego we Wrześni i pełnił ją do przejścia na emeryturę w 1977 r.
W 1947 r. zawarł związek małżeński z Marią z d. Tadeusz. Był ojcem syna Prze
mysława. Pozostawił po sobie pamiętnik z okresu pracy w latach wojny i bezpo
średnio po niej (opublikowany w tym numerze „Acta Medicorum Polonorum”).
Zmarł 17 września 1977 r. i zgodnie ze swoją wolą pochowany został w grobowcu
rodzinnym przy ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Piśmiennictwo:
Gdyra, „Medicus”. Moje okupacyjne losy 1939-1945

P. Ożegowski, Wspomnienia z pracy w Szpitalu Ostrowskim w 1939 i 1945 r., Czarnków, maszyno
pis z 2000 r.
A. Sukiennicki, Historia szpitalnictwa w Ostrowie Wielkopolskim 1602-2002-2009, Ostrów Wielko
polski 2009, s. 292.
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Opieka sanitarno-epidemiologiczna w Katowicach
na przełomie XIX i XX wieku i jej organizatorzy
Disease control system in Katowice at the turn of the twentieth
century and its organizers
Joanna Lusek
Opole

Streszczenie: Artykuł przedstawia początki i rozwój opieki sanitarno-epidemiologicznej w Katowi
cach przed 1945 r. Na początku XX w. Śląsk znajdował się na terytorium Niemiec, dlatego pierwsze
instytucje zajmujące się zdrowiem publicznym, w tym identyfikacją, zapobieganiem i leczeniem
chorób zakaźnych, utworzono na podstawie niemieckich przepisów. Po pierwszej wojnie światowej
przeprowadzono wśród ludności śląskiej plebiscyt, na podstawie którego Śląsk, w tym Katowice,
został włączony do Polski. Zasadnicza Ustawa Sanitarna z 1919 r. była podstawą organizacji pierwszej
państwowej instytucji sanitarnej, która w 1923 r. została przekształcona w Państwowy Zakład Hi
gieny. W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie działalność PZH w okresie międzywojennym,
a także inne polskie i niemieckie instytucje służące zwalczaniu chorób zakaźnych przed 1945 r.
Abstract: The article describes the beginnings and development of the disease control system in
Katowice before 1945. At the turn of the last century Silesia was ruled by Germans and first public
health institutes and state agendas were organized according to the German law, to carry out research
on infectious diseases, their identification, prevention and treatment. After the First World War the
town of Katowice was incorporated into the territory of Poland by plebiscite. The Polish Sanitary Act
from 1919 became a basis of foundation of the first state agenda to control infectious diseaseswhich
was transformed into the Polish Institute of Hygiene in 1923. In the article its development in the
interwar period is described. Some information on other Polish and German institutions to control
infectious diseases before 1945 in Silesia is also delivered.
Słowa kluczowe: kontrola chorób zakaźnych, zdrowie publiczne, prawo sanitarne, historia medy
cyny, Katowice
Key words: infectious disease control, public health, sanitary law, history of medicine, Katowice

1. Rozwój i zadania zakładów badawczych na obszarze Prus przed I wojną
		 światową
Pierwsze prawne rozwiązania dotyczące budowy struktur opieki zdrowotnej
w Prusach1 zapisano w rozporządzeniu z 1867 r. Dotyczyły zasad funkcjonowania
1
		Prusy (królestwo niemieckie), powstałe na mocy unii personalnej, łączącej Brandenburgię
i Prusy Książęce w 1618 r. Mając na uwadze podrzędne jednostki administracyjne, począwszy od
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oraz zakresu kompetencji policji medycznej i weterynaryjnej. W listopadzie 1871 r.
utworzono Komisję ds. Medycznych (Deputation für das Medicinalwessen), której
zadania dotyczyły administrowania, zarządzania placówkami opieki zdrowot
nej oraz rozwiązywania problemów związanych ze zdrowiem, tj. przetwarzania
informacji statystycznych, dotyczących stanu zdrowia, przygotowywania ustaw
i zarządzeń regulujących zadania w zakresie zdrowia publicznego, opieki me
dycznej i społecznej oraz przestrzegania elementarnych zasad higieny. W 1876 r.
Komisję przekształcono w Cesarski Urząd Zdrowia (Kaiserliches Gesunheitsamt),
z siedzibą w Berlinie. Na przełomie XIX i XX w. powołano sieć placówek o zasię
gu lokalnym, a następnie Miejskie Urzędy Zdrowia, które realizowały wytyczne
państwowe na wydzielonym terenie. W miarę postępu i rozwoju nauk ścisłych
i medycznych, w urzędach wyodrębniono pododdziały: chemiczny, higieniczny,
medyczny, weterynaryjny i bakteriologiczny, celem prowadzenia szczegółowych
badań i eksperymentów naukowych2.
Nieustannie zmieniająca się rzeczywistość społeczno-polityczno-gospodar
cza przełomu wieków, nękające Prusy epidemie, obejmujące coraz szersze kręgi
społeczeństwa zagrożenie gruźlicą, stały się podstawą dla rozszerzenia obszaru
badań i wzmożenia oddziaływania na polu bakteriologii, a tym samym progre
sywnej ewaluacji zadań stawianych urzędom zdrowia. Obszar ten poszerzono
systematycznie o kwestie profilaktyki oraz edukacji w zakresie higieny i zdrowia
publicznego w placówkach użyteczności publicznej, szkołach i zakładach pracy;
badanie składu produktów żywnościowych, badanie czystości wody, zadania in
formacyjne w zakresie zagrożeń epidemiologicznych, zadania dotyczące dezyn
fekcji oraz badań weterynaryjnych. Urzędy zdrowia ewidencjonowały ponadto
czynnych zawodowo lekarzy, weterynarzy, aptekarzy oraz pomocniczy personel
medyczny. W 1891 r. przy Cesarskim Urzędzie Zdrowia w Berlinie utworzono
Instytut Chorób Zakaźnych (Institut für Infektionskrankheiten), natomiast w 1894 r. –
Urząd Badań ds. Kontroli Żywności i Wody (Untersuchungsamt zur Ueberwachung
des Lebensmittelhandel und Wasser). Podobne zakłady powstawały w kolejnych
latach przy urzędach zdrowia w poszczególnych prowincjach na terenie Prus,
współpracujących z placówkami akademickimi3.
1740 r., w skład Prus wchodził Śląsk, który po nowym podziale terytorialnym w 1815 r., stał się
jedną z 10 prowincji, ze stolicą we Wrocławiu. W 1816 r. wyodrębniła się z ziem prowincji śląskiej
Rejencja Opolska, ze stolicą w Opolu. Pod pojęciem Prusy należy również rozumieć przyjęty za
sięg terytorialny po 1871 r., czyli po utworzeniu Cesarstwa Niemieckiego, w skład którego weszło
Królestwo Prus oraz po I wojnie światowej i powołaniu do życia Republiki Weimarskiej, w skład
której weszły Prusy, podzielone na 12 prowincji (Ch. Clark, Prusy. Powstanie i upadek (1600-1947),
Warszawa 2009; Z. Zieliński, Niemcy. Zarys dziejów, Kraków 2003; J. Krasuski, Historia Niemiec,
Wrocław-Warszawa-Kraków 2008).
2
		
M. Stürzbecher, 100 Jahre Forschung für die Gesundheit. Vom Kaiserlichen Gesundheitsamt
zum Bundesgesundheitsamt, „Die Berliner Ärztekammer“ 1976, Jg. 13, H. 4, s. 147-154.
3
		Neuigkeiten aus der Verwaltung, „Neueste Mittheilungen“, Hrsg. K. Hormann, Berlin 1894.
[Protokół dostępu] www.staatsbibliothek.de [Data dostępu] 2.09.2011; Gesundheitsamt-Struktur
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Problemy zdrowia publicznego spotykały się z coraz większym zainteresowa
niem w kręgach akademickich. W drugiej połowie XIX w. zaczęto podnosić postu
lat konieczności zaprowadzenia na kierunkach medycznych fakultetu z zakresu
nauki o zdrowiu i higienie. Pierwsza katedra higieny, prowadzona przez profe
sora Maxa von Pettenkofera, otwarła podwoje dla studentów na uniwersytecie
w Monachium w 1865 r. W latach 1872-1879 stała się podstawą dla utworzenia
pierwszego Instytutu Higieny, zakładu o charakterze akademickim, zajmującego
się naukowymi badaniami laboratoryjnymi oraz systematyzacją wiedzy teore
tycznej, poświęconej pojęciom higieny i zdrowia. Za przykładem Monachium
powstały kolejne Instytuty Higieny, w Berlinie, Getyndze i Wrocławiu. Od 1883 r.
nowy fakultet włączono na stałe do kanonu przedmiotów, z których egzaminowi
podlegali odtąd kandydaci do zawodu lekarskiego4.

2. Zarys opieki sanitarnej w Katowicach do 1939 r.
Dynamiczny rozwój aglomeracji górnośląskiej w drugiej połowie XIX w.
pod względem demograficznym i ekonomicznym, z drugiej zaś strony wzra
stająca świadomość zdrowotna ludności, wymagały opracowania konkretnego
planu działań władz państwowych i miejskich w zakresie polityki społecznej,
medyczneji działalności profilaktycznej. Podobnie jak inne rejony Prus, również
społeczeństwo górnośląskie wielokrotnie nawiedzały klęski powodzi i nieuro
dzaju5. Stanowiło to podatny grunt dla rozwoju epidemii cholery6, czerwonki,
ospy i duru brzusznego oraz chorób zakaźnych i odzwierzęcych7. Stały wzrost
liczby ludności oraz dyspozycyjności ośrodków miejskich wymuszał także
oraz Robert-Koch-Institut. Bundestag Archiv, [Protokół dostępu] www.bundestagarchiv.de [Data
dostępu] 3.02.2011.
4
Von der Hygiene oder Gesundheitslehre, „Neueste Mittheilungen“, Hrsg. H. Klee, Berlin
1889.[Protokół dostępu] www.staatsbibliothek.de [Data dostępu] 2.02.2011; J. Hahn, U. Gaida, M.
Hulverscheidt, 125 Jahre Hygiene-Institute an Berliner Universitäten, Berlin 2010, s. 5-9.
5
		 J. Kwak, Klęski elementarne w miastach górnośląskich w XVIII i w pierwszej połowie
XX w., Opole 1987.
6
W. Kaczorowski, Zapobieganie epidemii cholery w rejencji opolskiej w latach 1831-1832
w świetle przepisów sanitarno-medycznych, Opole 1996; idem, Epidemia cholery na terenie Górne
go Śląska (rejencji opolskiej) w latach 1831-1832, [w:] Sympozjum na temat „Epidemie w Polsce od
czasów najdawniejszych po czasy współczesne”, red. A. Śródka, Kraków 2005, s. 141-147; L. Korc,
Pierwsza epidemia cholery w Polsce, „Wiadomości Lekarskie” 1971, t. 24, nr 11, s. 113-117; J. Kwak,
Epidemia cholery w latach 1831-1832 w rejencji opolskiej, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Hi
storia 18” 1981, s. 63-76; M. P. Czapliński, Epidemie cholery w rejencji opolskiej w latach 1831-1894
[maszynopis dysertacji doktorskiej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego].
7
		 W. Kaczorowski, J.M., Dyrda, Zarys stanu badań nad dziejami górnośląskiej medycyny
i farmacji, [w:] Dzieje medycyny i farmacji górnośląskiej. Stan badań. Metodologia badań. Katalog
źródeł archiwalnych do roku 1945, red. W. Kaczorowski, J.M. Dyrda, P. Greiner, J. Kornek, Opole
2009, s. 36-38.
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potrzebę  wzmożonych badań nad przyczynami ich występowania i zapobiega
nia.
Niesprzyjające uwarunkowania nie omijały Katowic, rozwijającego się prężnie
w drugiej połowie XIX w. ośrodka miejskiego. W 1894 r. funkcjonowała w mieście,
zgodnie z zapisem w księgach adresowych, Komisja Sanitarna (Sanitäts Comission,
później Sanitätsausschuß), której przewodniczył radca sanitarny Arthur Loebinger.
Do jej zadań należała kontrola stanu higieniczno-sanitarnego w Katowicach oraz
okolicznych miejscowościach. Dnia 1 kwietnia 1901 r., w celu koordynacji opie
ki medycznej w mieście, powołano Komisję ds. Zdrowia (Gesundheitskommision),
w skład której weszli przedstawiciele rady miasta – Quehl i Forchmann, lekarze
– Emanuel Glaser, Josef Schibalski i Richard Stiller oraz właściciele aptek – Gustav
Wolff i Franz Steinitz. Problemy rozpatrywane przez komisję dotyczyły kontroli
żywności, nadzoru nad gospodarstwami rolnymi pod względem zachowania hi
gieny i zasad bezpieczeństwa sanitarnego, profilaktyki w zakresie epidemii w re
jonie nadgranicznym, zasad korzystania z prywatnych studni, budowy systemu
kanalizacji, jak również przepisów dotyczących sekcji zwłok oraz zasad sprzedaży
i transportu mleka oraz mięsa na terenie miasta8.
Władze sanitarne Katowic korzystały z rozmaitych metod profilaktyki, mają
cej na celu ochronę ludności przed epidemiami chorób zakaźnych. Dbano przede
wszystkim o zachowanie podstawowych zasad higieny. Regularnie dokonywano
dezynsekcji szaletów, studni wody pitnej oraz ubojni, jak również kontroli pro
duktów żywnościowych, zakładów browarniczych i gorzelniczych. Doraźnie,
z uwagi na przygraniczne położenie Katowic, zamykano granice oraz ogranicza
no możliwość przemieszczania się ludności w ruchu ciągłym między miastami
aglomeracji górnośląskiej, szczególnie w okresie sprzyjającym rozwojowi epide
mii. Niewątpliwie wielkie znaczenie dla zdrowia mieszkańców Katowic miało
utworzenie sieci kanalizacyjnej oraz zaopatrzenie w bieżącą wodę pitną. W trosce
o zdrowie publiczne przed I wojną światową wprowadzono obowiązkowe bada
nia okresowe mieszkańców w zakładach pracy oraz szczepienia dzieci9.
Przy rejestracji przypadków zachorowań na choroby zakaźne stosowano
specjalne procedury formalne, które nakazywały niezwłoczne powiadomie
nie miejscowego oddziału policji oraz lekarza. Władze sanitarne prowadziły
ponadto  informacyjne akcje społeczne, za pomocą ulotek reklamowych urzędu
zdrowia w Berlinie, które uczulić miały mieszkańców na konieczność podejmo
wania właściwych i odpowiedzialnych działań na wypadek wystąpienia epide
mii. Systematycznie na początku XX w. doskonalono metody zwalczania ognisk
8
Verwaltungsbericht des Magistrats der Stadt Kattowitz, Kattowitz 1902, s. 112; 1903, s.
44; 1906, s. 109; Adressbuch für Kattowitz, Kattowitz 1897-1914; J. Lusek, Rozwój służby zdrowia
i opieki społecznej w Katowicach do 1914 roku, „Wieki Stare i Nowe” 2010, t. 2 (7), s. 25.
9
Archiwum Państwowe w Opolu [dalej: APO], 1197, Rejencja Opolska. Wydział I, sygn.
13633, Impfwesen im Kreis Kattowitz (1901-1918); J. Lusek, op. cit., s. 29.
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zapalnych i epidemii. Przy szpitalach tworzono stacje kontrolne (Kontrollstation), które zajmowały się dezynfekcją mieszkań osób chorych i baraków przy
szpitalnych, w których przebywali chorzy10. Dbano również o higienę, związaną
z oczyszczaniem i uzdatnianiem wody pitnej, celem przeciwdziałania epidemii
cholery11.
Do powszechnego użytku wprowadzono aparaturę ciśnieniową dla celów
dezynfekcji. Na terenie powiatu katowickiego dezynfekcją zajmowali się kwali
fikowani dezynfektorzy, którzy kształcili się w szkołach w Bytomiu i Wrocławiu.
Do obsługi aparatury, jak również znajomości procedur na wypadek epidemii
przygotowywano urzędników policyjnych oraz pomocniczy personel medyczny,
czynny w szpitalach Katowic i okolicznych miejscowości. Doraźnie dezynfekcją
oraz opieką chorych zakaźnie, poza szpitalami, zajmowały się również siostry za
konne, które szkolono w Instytucie Higieny we Wrocławiu12.
Podejmowane środki profilaktyczne nie uchroniły miasta przed epidemiami,
które dziesiątkowały mieszkańców. W latach 70. XIX w. Katowice oraz okolicz
ne wioski dotknięte były epidemią cholery, tyfusu, ospy, dyfterytu i szkarlatyny.
Szczególne natężenie przypadków zachorowań odnotowano w latach 1873-1875,
a następnie w 1894 r. Przyczynami epidemii było przede wszystkim nieprzestrze
ganie podstawowych zasad higieny oraz rotacja ludności na terenach przygra
nicznych, co sprzyjało dalszemu przenoszeniu zagrożenia13.
Na przełomie XIX i XX w. poza tyfusem szczególnie niebezpieczne, z uwagi
na uprzemysłowienie regionu katowickiego, okazały się gruźlica i czerwonka.
W latach 1860-1918 odnotowano 16,9 tys. przypadków grypy. Wśród podstawo
wych jednostek chorobowych, wymagających hospitalizacji, w sprawozdaniach
wymieniano m.in. choroby górnych dróg oddechowych, schorzenia metaboliczne
i reumatyczne. Z uwagi na liczne przypadki zachorowań na gruźlicę katowickie
zakłady przemysłowe włączyły się w działania Stowarzyszenia Lecznic dla Osób
z Chorobami Płuc (Heilstättenverein für Lungenkranke)14.
		Archiwum Państwowe w Katowicach [dalej: APK], 12/1, Landratsamt in Kattowitz (18731922), sygn. ������������������������������������������������������������������������������������
729, Aa generalia betr. verschiedene Verordnungen in Sanitäts-polizeilichen Angele
genheiten (1913-1922); sygn. 738, Aa generalia betr. Verfahren beim Ausbruch der Cholera (18661921).
11
APK, 12/1, sygn. 729, s. 55.
12
		
APK, 12/1, sygn. 736, Aa generalia des Königlichen Landraths-Amts zu Kattowitz betr.
Desinfektorenschule (1902); J. Lusek, op. cit., s. 29; J. Lusek, W. Kaczorowski, Kształcenie medycz
nego personelu pomocniczego na Śląsku od drugiej połowy XVIII do pierwszej połowy XX wieku,
[w:] Zdrowie publiczne: współczesne uwarunkowania i trendy rozwoju, red. Z. Świderek, W. Wró
bel, A. Kryński, Częstochowa 2010, s. 62-64.
13
APK, 12/1, sygn. 738, Aa betr. Verfahren beim Ausbruch der Cholera (1866-1921); APO,
1197, Wydział I, sygn. 13561, brak paginacji.
14
APK, 12/2, sygn. 322, Bekämpfung der Tuberkulose; 12/1, sygn. 729, Aa betr. verschiedene
Verordnungen in Sanitäts – polizeilichen Angelegenheiten (1913-1922); APK. Oddział w Pszczynie,
17/53, Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie (1287-1945), sygn. VIII-1205, Heilstättienverein
für Lungenkranke (1896-1933), s. 29 (Katowice ujęto w zestawieniu na s. 42-43).
10
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Na mocy wyników plebiscytu po I wojnie światowej Katowice znalazły się
w granicach państwa polskiego. Pierwsze regulacje prawne na szczeblu kra
jowym, stanowiące podstawę dla tworzącej się na tym terenie służby zdrowia,
podjęto uchwałą Sejmu z 19 lipca 1919 r. Zasadnicza Ustawa Sanitarna określa
ła ramy organizacyjne, cele i zadania służby zdrowia, a pieczę nad zdrowiem
powierzono Ministrowi Zdrowia Publicznego. W lipcu 1918 r. zorganizowano
Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny, który pod kierunkiem Ludwi
ka Serkowskiego zajął się tworzeniem struktur służby sanitarno-epidemiolo
gicznej. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 1923 r. został on przekształcony w
Państwowy Zakład Higieny, któremu podlegał: Oddział Bakteriologiczny, Od
dział Wyrobu Surowic i Szczepionek, Oddział Wyrobu Krowianki Ospowej oraz
6 filii wojewódzkich. W myśl statutu do zadań Państwowego Zakładu Higieny
należało prowadzenie badań w zakresie istoty, źródeł powstawania i sposobów
zwalczania chorób zakaźnych, prowadzenie badań doświadczalnych surowic,
szczepionek i innych produktów bakteryjnych. Zakład prowadził badania na
materiale z terenu całego kraju. Organizował ponadto ruchome pracownie dia
gnostyczne.
W 1927 r. w struktury Państwowego Zakładu Higieny włączono Zakład Badania
Surowic i Szczepionek oraz Instytut Farmaceutyczny. Uruchomiono również
Państwową Szkołę Higieny, celem kształcenia pracowników dla służb sanitar
nych. Rozpoczęto ponadto stopniowe wdrażanie opracowywanego planu po
wiązania filii wojewódzkich z warszawską centralą. W 1933 r. funkcjonowało za
ledwie 6 filii. W 1934 r. ich liczba wzrosła do 12. Zorganizowano wówczas kolejne
w: Poznaniu, Toruniu, Kielcach, Stanisławowie, Łucku, Wilnie, Gdyni, Katowi
cach i Krakowie. W 1935 r. w struktury Państwowego Zakładu Higieny włączono
Państwowy Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku, a w 1936 r. utwo
rzono Oddział Wodny15.
Przed I wojną światową Katowice korzystały z usług laboratoryjnych świad
czonych przez Państwowy Instytut Higieny w Bytomiu16. Po wojnie w wyniku
zmian terytorialnych miasto zostało pozbawione tej możliwości. Zaistniała spo
15
W. Magdzik, Osiągnięcia w okresie 85 lat działalności i perspektyw działania służby sani
tarno-epidemiologicznej w Polsce, „Przegląd Epidemiologiczny” 2004, nr 58, s. 569-574.
16
		Stacja Higieniczna w Bytomiu (Hygienische Untersuchungsstation) została powołana w 1901 r. Sta
nowiła oddział Instytutu Higieny Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1906 r. placówkę przekształcono
w Królewski Instytut Higieny (Königliches Hygienisches Institut). W początkowym okresie działal
ności praca Stacji koncentrowała się na prowadzeniu badań bakteriologicznych oraz wydawaniu opi
nii i orzeczeń w tym zakresie, ponadto badaniu składu wody i składu chemicznego produktów żyw
nościowych. W kolejnych latach, po przekształceniu placówki w samodzielny instytut, jego zadania
skoncentrowano na badaniach eksperymentalnych w zakresie chorób zakaźnych, organizowano
ponadto zajęcia dokształcające dla lekarzy, wykłady i kursy z zakresu bakteriologii (J. Lusek, Insty
tut Higieny w Bytomiu – jego rola w badaniach naukowych i przygotowaniu medycznego personelu
pomocniczego na Górnym Śląsku, [w:] Wkład Górnego Śląska w dzieje europejskiego lecznictwa.
Wartości kulturowe-zdrowie-społeczeństwo, red. W. Kaczorowski, J.M. Dyrda, Opole 2010, s. 167-188).
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łeczna potrzeba powołania samodzielnego ośrodka badawczego, w postaci za
kładu higieny, zajmującego się problematyką szeroko pojętej opieki sanitarnej,
badaniami bakteriologiczno-chemicznymi oraz badaniami uwarunkowań dla
powstawania i zapobiegania epidemiom i chorobom cywilizacyjnym, nękającym
mieszkańców regionu katowickiego.
2.1.
			

Wojewódzki Zakład Higieny z siedzibą w Pszczynie i w Katowicach 		
w okresie dwudziestolecia międzywojennego

W 1922 r. na wniosek naczelnika Wydziału Zdrowia Publicznego – dr Józefa
Rostka, postanowieniem Naczelnej Rady Ludowej na Górnym Śląsku, utworzo
no Wojewódzki Zakład Badania Żywności, z siedzibą w Pszczynie, w budynku
zlikwidowanej preparandy ewangelickiej. Umowa między Wydziałem Zdrowia
Publicznego przy Naczelnej Radzie Ludowej w Katowicach a magistratem miasta
Pszczyny w sprawie wynajmu wymienionych pomieszczeń wraz z przyległymi
gruntami, została spisana 1 kwietnia 1922 r.17. Zakład podzielono na trzy specjali
styczne oddziały, tj. żywnościowy, hydrologiczny i toksykologiczny, które koncen
trowały prace na prowadzeniu badań bakteriologicznych i surowiczych. Zakład
w Pszczynie, jak okazało się bardzo szybko, nie spełniał wymogów rozwijającej
się prężnie aglomeracji śląskiej18.
W 1923 r. podjęto pierwsze próby przeniesienia siedziby Zakładu do Katowic.
Argumenty przemawiające na niekorzyść Pszczyny dotyczyły zbytniego oddale
nia miasta od stolicy regionu, co powodowało konieczność wysyłania krwi oraz
innych próbek, celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych, do Instytutów
w Krakowie i Bytomiu19.
W 1932 r. zakończono budowę nowego modernistycznego gmachu dla Za
kładu projektu T. Kozaneckiego, przy ulicy Raciborskiej 39 w Katowicach, gdzie
wkrótce znalazły swoją siedzibę kolejne laboratoria Zakładu Badania Żywności.
W nowym lokum zachowano pierwotną strukturę podziału na oddziały. W sposób
priorytetowy zajmowano się badaniami z zakresu bakteriologii i epidemiologii.
Prace katowickiego Zakładu koordynował Państwowy Zakład Higieny w Warsza
wie. Na mocy ustawy Sejmu Śląskiego z 16 maja 1934 r. placówkę przekształcono
17
APK, 12/27, Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach [1892] (1922-1939). Wydział Komuni
kacyjno-Budowlany, sygn. 2509, Instytut Higieny w Pszczynie.
18
		APK, 12/16, Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku [1919] 1921-1922, Wydział Zdrowia
Publicznego, sygn. 200, Lokalizacja w Pszczynie Instytutu Higienicznego (II-V 1922), s. 1-5; Woje
wódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach, Protokół dostępu: www.wsse.katowice.
pl [2.02.2011].
19
APK, 12/17, Sejm Śląski w Katowicach (1922-1939), sygn. 113, Akta wniosku Śląskiej Rady
Wojewódzkiej dotyczącego projektu ustawy w przedmiocie Wojewódzkiego Instytutu Higieniczne
go (1923), s. 3-6.
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w Wojewódzki Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku, utrzymywany
z funduszy państwowych20. Zadania Zakładu skoncentrowano na:
1. badaniu artykułów żywnościowych i przedmiotów użytku, na wniosek
władz państwowych, sądów i osób prywatnych;
2. opracowywaniu metod badania tych artykułów;
3. organizowaniu kursów i szkoleń dla poszczególnych organów władz, zaj
mujących się dozorem nad artykułami żywnościowymi i przedmiotami
użytku;
4. prowadzeniu, na wniosek władz administracji ogólnej, kontroli oddziałów ko
munalnych, zajmujących się dozorem nad artykułami żywnościowymi;
5. wykonywaniu innych badań zleconych przez kompetentne władze, związa
nych ze sprawami dozoru nad żywnością21.
Dnia 9 czerwca 1936 r. Sejm Śląski przyjął ustawę, na mocy której przekształco
no Wojewódzki Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku w Wojewódzki
Zakład Higieny, z siedzibą w Katowicach22. Wówczas też dokonano niezbędnej
modernizacji gmachu, pod względem architektonicznym oraz wyposażenia w
aparaturę laboratoryjną23. Zakład działał na obszarze województwa śląskiego oraz
części województwa kieleckiego, łącznie z Częstochową i Zawierciem. W myśl
ustawy zadania Zakładu Higieny skoncentrowano na:
1. prowadzeniu badań naukowych w zakresie higieny publicznej, celem zastoso
wania zdobyczy ówczesnej wiedzy dla potrzeb zdrowia publicznego i admini
stracji sanitarnej;
2. prowadzeniu badań bakteriologicznych, serologicznych, farmakognostycz
nych, epidemiologicznych i chemicznych na użytek władz administracyjnych,
związanych z działalnością sanitarną;
3. wykonywaniu czynności zleconych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
dozorowaniu badań nad artykułami żywnościowymi i przedmiotami użytku
oraz prowadzeniu akcji promujących higieniczny tryb życia;
4. szkoleniu fachowego personelu dla sanitarnej administracji państwowej
i samorządowej oraz personelu zatrudnionego w innych działach administracji
		APK, 12/17, sygn. 1039, Wojewódzki Zakład Higieny w Katowicach (1936), s. 4-5.
APK, 12/17, sygn. 992, Akta sprawozdania Komisji Budżetowo-Skarbowej w sprawie wnio
sku Śląskiej Rady Wojewódzkiej, zawierającego projekt ustawy o Wojewódzkim Zakładzie Higieny
w Katowicach (1936), s. 2-4; sygn. 1039, s. 5.
22
Na mocy art. 4, pkt. 3 Statutu Organicznego Województwa Śląskiego z 1920 r. /Dz.U.R.P.
Nr 73, poz. 497/ w odniesieniu do ustawodawstwa sanitarnego w zakresie higieny publicznej i sa
morządowej Urząd Wojewódzki rozszerzył strukturę Zakładu. W oparciu o cytowane powyżej
rozporządzenie połączył Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku oraz Zakład Higieny
w jedną placówkę (APK, 12/17, sygn. 1039, s. 4).
23
APK, 12/27, sygn. 2505, Zakład Higieny w Katowicach (1936-1937).
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publicznej24, zajmującego się problemami zdrowia oraz kształceniu pomocni
czego personelu lekarskiego.
W Wojewódzkim Zakładzie Higieny wydzielono oddziały: epidemiologicz
ny, farmaceutyczny, badania żywności i przedmiotów użytku oraz higieny pracy,
a także pododdział weterynaryjny i hydrologiczny. W miarę potrzeb zamierzano
zwiększyć w perspektywie liczbę oddziałów Zakładu i rozszerzyć zakres prowa
dzonych badań25.
Na czele Wojewódzkiego Zakładu Higieny miał stać dyrektor – lekarz, po
wołany przez wojewodę śląskiego do kierowania i administrowania Zakładem.
Na czele poszczególnych oddziałów stali kierownicy. Jeden z kierowników
pełnił równocześnie funkcję zastępcy dyrektora Zakładu. Wewnętrzne ciało
opiniotwórcze Zakładu stanowić miała z kolei Rada Kierowników Działów.
Zakres czynności Rady oraz pracy kierowników działów ustalała Śląska Rada
Wojewódzka, która miała również możliwość powoływania innego ciała opi
niotwórczego, niezależnego od Rady Kierowników Działów. Pracownicy Wo
jewódzkiego Zakładu Higieny posiadali status wojewódzkich funkcjonariuszy
śląskich i podlegali przepisom normującym stosunki służbowe funkcjonariuszy
wojewódzkich26.

2.2.

Państwowy Instytut Higieny w Katowicach w latach II wojny światowej

Wojewódzki Zakład Higieny w Katowicach zamknięto wraz z wybuchem
II wojny światowej. Po utworzeniu Rejencji Katowickiej miasto stało się stolicą re
gionu, tutaj też miał znaleźć siedzibę przeniesiony z Bytomia Państwowy Instytut
Higieny (Staatliches Hygienisches Institut). W 1939 r., przed rozpoczęciem II wojny
światowej, bytomski Instytut zatrudniał łącznie 70 pracowników, w oddziałach
higieniczno-bakteriologicznym i chemicznym. W zakresie oddziałów funkcjono
wały laboratoria specjalistyczne. W ramach oddziału chemicznego prowadzono
laboratorium badań wody i ścieków oraz laboratorium badań mleka i określa
nia zawartości tłuszczu w produktach mlecznych. W ramach oddziału bakterio
logicznego utworzono również odrębne laboratorium badań nad wodą, laborato
rium patologiczno-anatomiczne oraz laboratorium dla celów naukowych badań
Administracją sanitarną zajmowały się władze administracji ogólnej, czyli wojewodowie,
za pośrednictwem lokalnych wydziałów zdrowia, dalej starostowie za pośrednictwem lekarzy
powiatowych.Organy samorządu miejskiego monitorowały kwestie zdrowotne za pośrednictwem
lekarzy miejskich, natomiast lekarze powiatowi i miejscy mieli do pomocy kontrolerów sanitar
nych.
25
		APK, 12/17, sygn. 992, s. 8-9; sygn. 1039, s. 2-3.
26
APK, 12/17, sygn. 1039, s. 3.
24
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specjalistycznych. We wrześniu 1939 r. przeniesiono większość laboratoriów, ra
zem z całym inwentarzem żywym i sprzętem badawczym, do Katowic27.
Państwowy Instytut Higieny (Staatliches Hygienisches Institut) w Katowicach
ulokowano w gmachu zamkniętego wcześniej Wojewódzkiego Zakładu Higieny,
przy Ratiborerstraße 39 (obecnie ul. Raciborska)28. Z uwagi na zintensyfikowanie
działań wojennych wstrzymano działalność Instytutu. Z okresu pomiędzy wrze
śniem 1939 r. a listopadem 1940 r. zachowały się jedynie rachunki za zakup paszy
dla zwierząt i ich transport, wystawione na nazwiska Rufina Lutzki, Klemensa
Ciby oraz Wilhelma Pischnera, opiewające na łączną kwotę 171 marek29. W listo
padzie 1939 r. z Instytutu wywieziono cały sprzęt do przeprowadzania badań fi
zykalnych, ważący 128 kg30.
Brak laboratoriów chemicznego i bakteriologicznego uniemożliwiały wykony
wanie standardowych badań, co skłoniło komendanta 12 Komendantury Polowej
w Katowicach do wystosowania wniosku o utworzenie laboratorium polowego,
które dysponowałoby m.in. mikroskopem z aparaturą pomocniczą, autoklawem,
termostatem oraz wagą chemiczną i sprzętem szklanym. W aktach nie zachowała
się jednak dalsza korespondencja w tej sprawie31.
W czerwcu 1940 r. przeprowadzono wizytację pomieszczeń należących do
katowickiego Instytutu Higieny. W sprawozdaniu podkreślono nieprawidłowo
ści w przechowywaniu chemikaliów i zabezpieczeniu trucizn. Kierownictwo
nad opuszczonymi pomieszczeniami powierzono wówczas weterynarzowi –
dr Georgowi Woytkowi z Urzędu Badań Weterynaryjnych (Veterinär-Untersuchungsamt). Przesłano również pismo monitujące do Katowickiej Izby Aptekar
skiej w Katowicach, z nakazem przeprowadzania inwentaryzacji chemikaliów
i odczynników oraz wyznaczenie w tym celu właściciela jednej z katowickich
aptek. Zadanie to ostatecznie powierzono katowickiemu aptekarzowi Erichowi
Fritschowi. Inwentaryzacji pomieszczeń Instytutu dokonano 29 sierpnia 1940 r.
Zabezpieczono wówczas chemikalia i przeniesiono je do apteki E. Fritscha. Do
konano również spisu pozostałych sprzętów. Po zakończeniu prac opieczętowa
no pomieszczenia Instytutu Higieny, a klucze 2 września 1940 r. przekazano G.
Woytkowi32.
		
W. von Lingelsheim, Das Königliche Hygienische Institut in Beuthen OS, „Veröffentlichungen
an den Gebiet der Medizinalverwaltung“ 1914, t. 3, z. 13, s. 3-17; Verwaltungsbericht der Stadt
Beuthen, Beuthen 1913, s. 165-166; Industrie und Wirtschaft. Stätten der Wissenschaft, Kunst und
Kultur – Das hygienische Institut, „Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins“
1962, s. 64; Stodolka F., Deutsches Schicksal der Stadt Beuthen in Oberschlesien, Beuthen 1939, s.
143.
28
APK, 12/118, Zarząd Prowincjalny Górnego Śląska w Katowicach [1877] 1942-1945, sygn.
191, Hygienisches Institut in Kattowitz (1939-1940), s. 21.
29
APK, 12/118, sygn. 191, s. 11-16.
30
APK, 12/118, sygn. 191, s. 17.
31
APK, 12/118, sygn. 191, s. 8 (23 września 1939 r.).
32
		APK, 12/118, sygn. 191, s. 5, 24-26.
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Wojewódzki Zakład Higieny w Katowicach otwarto ponownie 31 stycznia
1945 r., wznawiając działalność badawczą, którą kontynuuje do dziś. Obecnie
w gmachu przy ulicy Raciborskiej 39 mieści się Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epi
demiologiczna (Dział Nadzoru Sanitarnego, Dział Laboratoryjny, Oddział Oświa
ty Zdrowotnej, Międzynarodowy Punkt Szczepień) oraz Państwowy Inspektorat
Sanitarny w Katowicach33.

		 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach, [Protokół dostępu] www.
wsse.katowice.pl [Data dostępu] 2.10.2011.
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Acta Medicorum Polonorum – R. 2/2012

Wspomnienie o prof. Antonim T. Juraszu
(1882-1961)
Memoir about Prof. Antoni T. Jurasz
Józef Granatowicz

Zwycięskiemu powstaniu wielkopolskiemu w 1918 i 1919 r. miasto Poznań
zawdzięcza uwolnienie się od długoletniej niewoli niemieckiej. Niezwłocznie
przystąpiono na wyzwolonych terenach do zorganizowania polskiej administra
cji i życia gospodarczego oraz polskiej służby zdrowia. Było to zadaniem bardzo
trudnym, bowiem z całą wyrazistością okazało się, jakie Niemcy pozostawili po
sobie ogromne spustoszenie. W Wielkopolsce ujawnił się tragiczny brak inteli
gencji polskiej, brakowało lekarzy i innego fachowego personelu medycznego
dla obsadzenia choćby najważniejszych stanowisk. Większość szpitali była przez
dłuższy czas bez chirurgów. Poza tym niektóre placówki służby zdrowia na sku
tek działań wojennych uległy zniszczeniu i wymagały rychłej odbudowy.
Aby w przyszłości móc zasilić nasze Ziemie Zachodnie stale i w dostatecznej
ilości odpowiednio wykształconymi fachowcami, a równocześnie rozwijać polską
naukę na ziemiach Polski, już w 1919 r. uchwalono jako zagadnienie pilne utwo
rzenie Uniwersytetu Poznańskiego, obejmującego wszystkie wydziały, w tym
także lekarski. Pod sprężystym kierownictwem prof. dr. Heliodora Święcickie
go, pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego, przystąpiono natychmiast
do prac organizacyjnych. W rekordowo krótkim czasie pokonano wiele trudno
ści. Trzeba było znaleźć potrzebne budynki, które nadawałyby się do urządze
nia w nich poszczególnych zakładów teoretycznych, względnie pracowni, dla
Wydziału Lekarskiego. Istniejące szpitale trzeba było przystosować do celów kli
nicznych i dydaktyczno-naukowych i odpowiednio je wyposażyć. Nasze młode
Państwo Polskie nie rozporządzało wówczas potrzebnym na te cele sprzętem,
ani środkami finansowymi. Powstało ono co dopiero, było zniszczone kilkuletnią

44

Wspomnienia o prof. Antonim T. Juraszu

wojną, toczącą się na ziemiach polskich. Zespolenie trzech zaborów i odbudowa
kraju wymagały olbrzymich wysiłków.
Do właściwego obsadzenia poszczególnych katedr musiano sprowadzić z in
nych dzielnic Polski i z zagranicy wielu profesorów i docentów. W tak trudnym
okresie zwrócono się także do prof. dr. Antoniego T. Jurasza o objęcie katedry
chirurgii. Prof. Jurasz, wielki patriota polski, przyjął proponowaną mu katedrę.
W 1920 r. przyjechał do Poznania z Frankfurtu nad Menem. W tamtejszym Szpi
talu św. Marii był on wówczas profesorem chirurgii. Równocześnie proponowano
mu objęcie katedry chirurgii w Warszawie. Zrezygnował z niej. Klinikę Chirurgicz
ną musiał zorganizować od podstaw. Początkowo przyjął stanowisko naczelnego
lekarza oddziału chirurgicznego w Szpitalu Miejskim przy ul. Szkolnej. Rozpo
czął przystosowanie przekazanego mu oddziału do potrzeb kliniki chirurgicznej.
Ponieważ jednak szpital ten nie nadawał się na cele kliniczne, nie rozporządzał
odpowiednimi warunkami lokalowymi, nie można było wygospodarować dosta
tecznego miejsca dla poszczególnych, a bardzo potrzebnych, pracowni, dlatego
prof. Jurasz już w 1923 r. postanowił przenieść Klinikę Chirurgiczną do niewiel
kiego wówczas Szpitala Sióstr Miłosierdzia, zwanego Przemienieniem Pańskim,
przy ul. Długiej 1/2.
Szpital ten nie odpowiadał wymaganiom kliniki, był to bowiem stary budy
nek sprzed trzystu laty, wymagający pilnie dużej przebudowy i rozbudowy oraz
nowego wyposażenia. O przeniesieniu kliniki zadecydował jednak rozległy, nie
zabudowany teren przyszpitalny, który doskonale nadawał się do zabudowy na
potrzeby kliniki. Prof. Jurasz wykazał swój nadzwyczajny talent organizacyjny.
Dzięki jego dużej inicjatywie, uporowi i wytrwałości osiągnął we względnie nie
długim czasie ostateczny wspaniały sukces, to jest zgodę na odpowiednią roz
budowę szpitala. Musiał jednak przezwyciężyć piętrzące się stale najróżniejsze
trudności. Istniejący budynek szpitalny został gruntownie przebudowany, do
budowano do niego duży gmach z kilkoma skrzydłami bocznymi. Ostatecznie
powstała piękna klinika, odpowiadająca wszystkim współczesnym warunkom
budownictwa szpitalnego. Już w 1925 r. ukończono budowę dużego laboratorium
klinicznego, wyposażonego w najnowszą wówczas aparaturę. Urządzono tam
pracownię chemiczną, hematologiczną, bakteriologiczną, histologiczną, do ho
dowli tkanek, pokój do badania przemiany materii i salę sekcyjną. Ponadto w tym
budynku umieszczono doświadczalną salę operacyjną dla zwierząt, pomieszcze
nie na zwierzętarnię oraz salę muzealną.
W dwa lata później, w 1927 r., ukończono budowę dużej, celowo urządzonej
i technicznie dobrze wyposażonej sali wykładowej. Obok niej wybudowano poka
zową salę operacyjną dla studentów. W 1928 r. w oddzielnym skrzydle na pierw
szym piętrze oddano do użytku kliniki nowo wybudowane obejście operacyjne
z trzema salami operacyjnymi. Na parterze umieszczono pracownię rentgenolo
giczną, diagnostyczną, jak i do terapii głębokiej, poza tym archiwum i dobrze za
opatrzoną bibliotekę kliniki oraz czytelnię czasopism fachowych.
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W przyziemiu urządzono zakład rehabilitacyjny dla usprawnienia chorych po
urazach kostno-stawowych. Urządzono w nim pokoje: do masażu, nagrzewań,
do elektroterapii, helioterapii i hydroterapii. Wybudowano basen kąpielowy, czte
ry na cztery metry, wyposażony w windę, aby u chorych leżących na noszach
móc wykonywać ćwiczenia podwodne. Rozbudowę części łóżkowej ukończono w
1931/1932 r. Klinika Chirurgiczna, licząca w początkowym okresie około 80 łóżek,
powiększyła się do 220 łóżek szpitalnych. Należy podkreślić, że tak rozległa prze
budowa i rozbudowa była przeprowadzana w czasie nieprzerwanej pracy usługo
wo-dydaktycznej, przy stale pełnym obłożeniu kliniki. Prof. Jurasz i jego najbliżsi
współpracownicy, pokonując pomyślnie duże trudności, potrafili doskonale po
godzić stale czynną stronę leczniczą z budowlano-gospodarczą. Z właściwą so
bie energią prof. Jurasz w okresie bardzo trudnym dla Państwa Polskiego potrafił
zdobyć nie tylko potrzebne materiały, urządzenia i aparaty, środki finansowe. Nie
zniechęcał się licznymi niepowodzeniami. Był również niespożyty w pomysłach,
nieustannie szukał nowych rozwiązań, aby rozpoczęte dzieło rozbudowy i mo
dernizacji kliniki chirurgicznej doprowadzić do pomyślnego końca.
Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego, a zarazem i służba zdrowia
miasta Poznania, otrzymał dobrze przemyślaną i rozwiązaną, wspaniale wypo
sażoną Klinikę Chirurgiczną, głównie dzięki dalekowzrocznej, mądrej polityce
prof. Jurasza i osób z nim współpracujących. Przy tej samej okazji, również od
działy chorób wewnętrznych i otolaryngologiczny tego szpitala otrzymały lep
sze, nowocześnie urządzone pomieszczenia. W 1930 r. z inicjatywy prof. Jurasza
i przy pomocy ówczesnego rektora Uniwersytetu, prof. Niezabitowskiego, dla
uczczenia dziesięcioletniej niepodległości Polski, stworzono w Poznaniu fundusz
do walki z rakiem. Poznańska klinika chirurgiczna w czerwcu 1931 r. z zebra
nych wówczas pieniędzy zakupiła 144 mg radu w 75 igłach platynowych. Myślą
profesora było zorganizowanie wyodrębnionego oddziału nowotworowego przy
Klinice Chirurgicznej.Jeden z asystentów, dr Stanisław Bylina, jako stypendysta
Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego wyjechał za granicę na pięcio
miesięczne szkolenie dla zapoznania się z pracą najlepszych instytutów onko
logicznych w Europie, głównie prof. Stanforda Cade’a w Westminster Hospital
School w Londynie. Dążeniem prof. Jurasza było wyodrębnienie w najbliższej
przyszłości chorób nowotworowych i urologicznych jako odrębnych specjalności
klinicznych.
Prof. Jurasz, nadzwyczaj pracowity, dbał stale o utrzymanie wysokiego po
ziomu pracy leczniczej i naukowej. Był świetnym klinicystą i bardzo utalentowa
nym operatorem. Troskę o dobro chorego stawiał zawsze na pierwszym miejscu.
Sam bardzo ofiarny, zawsze gotów był podążać na każde wezwanie. Przy każdej
wątpliwości co do stanu zdrowia poszczególnych chorych, natychmiast zjawiał
się w klinice niezależnie od pory dnia czy nocy. Miał wielkie poczucie odpowie
dzialności. Na cierpienia ludzkie był bardzo wrażliwy. Badał delikatnie, zawsze
starał się, aby były one możliwie bezbolesne. Operował pięknie, przejrzyście,
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a przy tym dokładnie i względnie szybko. W czasie zabiegu delikatnie obchodził
się z tkankami,wykazywał duże doświadczenie i dobrą znajomość anatomii. Nie
wahał się, wkraczał operacyjnie tam, gdzie istniała jakakolwiek szansa uratowa
nia życia chorego. Wielu ciężko chorych dzięki temu zawdzięcza swe życie.
Jako jeden z pierwszych chirurgów w Polsce szeroko stosował przetaczanie
krwi, w tym czasie w naszym kraju mało jeszcze rozpowszechnione. Tak samo
zastosował najnowsze wówczas sposoby znieczulania. Prof. Jurasz wprowadził
szereg nowych, oryginalnych metod operacyjnych, jak jego sposób zespolenia tor
bieli trzustki z żołądkiem, czy odmianę operacji Hellera leczenia kurczu wpustu.
Sposoby te zostały powszechnie przyjęte i nadal uważane są za bardzo dobre.
Prof. Jurasz cieszył się u chorych ogromnym zaufaniem, zyskiwał ich wdzięcz
ność, sympatię i wielkie uznanie.
Wszechstronna była działalność naukowa prof. Jurasza. Gruntowne wykształ
cenie humanistyczne, a także jego doskonała znajomość kilku języków obcych
w mowie i piśmie, zwłaszcza języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego,
ułatwiły znacznie prof. Juraszowi zapoznanie się ze światową literaturą facho
wą. Szereg jego prac, zarówno doświadczalnych jak i klinicznych, ma charakter
pionierski. Był niespożyty we własnych pomysłach, nieustannie szukał nowych,
oryginalnych rozwiązań, czy udoskonaleń. Niezwykle chłonny jego umysł chwy
tał i przyswajał sobie wszystko, co dla chirurgii mogło mieć znaczenie. Dlatego
też szereg co dopiero podanych w piśmiennictwie światowym metod badania,
czy nowych sposobów leczenia, jeżeli uważał, że mogą okazać się dobrymi, za
stosował u swoich chorych. Zachowując wszelkie środki ostrożności, obiektywnie
sprawdzał wyniki.
Będąc często za granicą, każdorazowo odwiedzał tamtejsze kliniki i szpitale,
zapoznawał się ze stosowaną u nich techniką operacyjną i metodami leczenia.
Często przywoził, nieraz za swoje własne środki finansowe, niektóre aparaty, na
rzędzia, czy leki, które uważał za lepsze od dotychczas używanych, aby ulepszyć
sposoby leczenia w klinice poznańskiej. Niektóre swoje prace napisał w obcych
językach. Pozostawił po sobie piękny dorobek naukowy w postaci 60 prac nau
kowych. Wyniki swoich badań naukowych oceniał obiektywnie i wnioskował
ostrożnie, za to śmiało wypowiadał swe poglądy. Umiał to przedstawić ze zdu
miewającą znajomością rzeczy. Świadczy to o nim, jakim był dociekliwym bada
czem. Dlatego prof. Jurasz stał się wielkim autorytetem, zwłaszcza w problemach
chorób tarczycy, w chirurgii przełyku, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunast
nicy, w chorobach woreczka żółciowego, w postępowaniu w ropnym zapaleniu
otrzewnej, w leczeniu raka, w anestezjologii i w reanimacji.
Wspólnie z prof. Maksymilianem Rutkowskim z Krakowa w 1927/1928 r. za
łożył nowe czasopismo chirurgiczne, pt. „Chirurgia Kliniczna”, wydawane w
Krakowie. Wspólnie z dr. Feliksem Skubiszewskim w wydanym wówczas pod
ręczniku chirurgii opracował rozdziały poświęcone chirurgii żołądka, wątroby
i trzustki. Wspólnie z prof. Ireneuszem Wierzejewskim w 1928/1929 r. założył
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Towarzystwo Chirurgów i Ortopedów Polski Zachodniej, którego był prezesem.
Pracował nad zbliżeniem krajów słowiańskich na polu naukowym. Wraz z prof.
Gluzińskim i prof. Adamem Karwowskim przyczynił się do powstania Wszech
słowiańskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Prof. Jurasz brał zwykle czynny udział w wielu zjazdach w kraju, szcze
gólnie we wszystkich zjazdach Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wygłaszał na
nich często referaty. Obrazowo przedstawiał odnośne zagadnienia z wyjątkową
harmonią stylu; myśli jego były wypowiedziane z dużą swobodą i prostotą. Brał
żywy udział w dyskusjach. Na wielu międzynarodowych zjazdach naukowych
reprezentował chlubnie polską naukę. W kwietniu 1926 r., na kongresie chirurgów
w Rzymie, referował chirurgię śledziony. Na międzynarodowym kongresie
chirurgóww Warszawie, dzięki jego staraniom, uchwalono jako język wykładowy
jeden z języków słowiańskich. Pozwoliło to prof. Juraszowi, jako delegatowi Pol
ski, na zjeździe chirurgów w 1932 r. w Madrycie przemawiać w języku polskim.
Wygłosił na nim referat pt. „Postępy w znieczuleniu rdzeniowym”. W 1934 r. zo
stał członkiem zagranicznym Francuskiej Akademii Chirurgów. W maju 1935 r.,
na zaproszenie Małej Ententy i sąsiednich krajów, wyjechał do Bukaresztu wraz
z dr. Skubiszewskim i dr Byliną, aby przeprowadzić pokazowe operacje w tamtej
szych szpitalach. W 1935/1936 r. został zaproszony przez Brazylijską Akademię
Medyczną. Miał tam wykłady z chirurgii w Uniwersytecie w Rio de Janeiro, San
Paulo i Kurytybie. Brazylijska Akademia Medyczna mianowała go członkiem ho
norowym. Został także członkiem Towarzystwa Lekarskiego w Panamie.
Lekarzom-asystentom starał się zawsze stworzyć odpowiednie warunki do ich
dalszego rozwoju zawodowego i naukowego. Nie był nigdy zazdrosny o swoje
pomysły naukowe, czy luźno podane myśli. Młodych lekarzy zachęcał do prac ba
dawczych, dawał im odpowiednie tematy do opracowania. Sprawdzał ich wyniki,
nieraz prace przerabiał, czy gruntownie poprawiał. Wymagał, aby jego asystenci
w swej pracy naukowej myśleli zawsze krytycznie, dokładnie i uczciwie podawa
li zestawienia i osiągnięte swe wyniki, rozpatrywali je rzeczowo, nie zrażali się
niepowodzeniami i na odwrót, nie upajali się chwilowymi sukcesami. Winni byli
unikać wszelkiej reklamy. Umiał właściwie ocenić zalety każdego ze swych asy
stentów. Lekarze pracujący w poznańskiej klinice chirurgicznej stali się wiernymi
kontynuatorami ich wspaniałego nauczyciela, który wykazywał tak dużą dbałość
o rozwój naukowy młodej kadry lekarskiej.
W stosunku do współpracowników, a zwłaszcza asystentów, był bardzo wy
magający. Domagał się od nich, aby stale troszczyli się o los chorego, często za
stanawiali się, czy robiono u niego wszystko, co było możliwe, czy nie popełnio
no czasem jakiegoś błędu. Dążył, by byli przepojeni zasadami moralności i etyki
lekarskiej. Nie wybaczał zaniedbania w stosunku do chorego powierzonego ich
opiece. Jego niezmierna pracowitość, ogrom wiedzy i osobisty urok sprawiły, że
stał się wnet niedoścignionym wzorem dla wszystkich współpracowników, a rów
nocześnie świetną szkołą głębokiego humanizmu lekarskiego.
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Do 1931 r. adiunktem jego był dr Jan Schlingmann, a w latach 1931-1939 doc. dr
Skubiszewski. Adiunktem działu onkologicznego był dr Bylina, a w latach 19371939 dr Granatowicz. Długoletnimi asystentami Kliniki Chirurgicznej byli: Błażek,
Barlik, Bylina, Drews, Granatowicz, Jasieński, Kowalski, Krotoski, Kwaśniewski,
Maciejewski, Niczyperowicz, Pieniężny, Reiter, Schlingmann, Schmitter, Skubi
szewski, Stein, Strutyński, Suwalski, Winter. Zajęli oni później duże samodzielne
placówki chirurgiczne w różnych miejscowościach Polski.
Stworzył poznańską szkołę chirurgiczną, z której wyszło wielu wybitnych chi
rurgów stojących zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym, na
wysokim poziomie. Lekarze z jego kadry opublikowali około 250 prac naukowych,
zarówno teoretycznych jak i klinicznych. Jest to najlepsze świadectwo miary osią
gnięć naukowych powstałych pod opieką prof. Jurasza. Na docentów habilitował:
w 1922 r. dr. Kazimierza Nowakowskiego, w 1923 r. dr. Leona Mieczkowskiego,
w 1933 r. dr. Jana Krotoskiego i dr. Feliksa Skubiszewskiego, w 1932 r. wychowan
ków prof. Wierzejewskiego: dr. Franciszka Raszeję i dr. Wiktora Degę, w r. 1935 dr.
Stefana Kwaśniewskiego. Wynikiem niezwykłej dbałości prof. Jurasza o rozwój
naukowy młodej kadry lekarskiej jest to, że ośmiu jego wychowanków uzyskało
zaszczytny tytuł profesora w różnych akademiach medycznych w Polsce. Są nimi
profesorowie: Dega, Drews, Jasieński, Krotoski, Kwaśniewski, Nowakowski, Ra
szeja i Skubiszewski.
W okresie swej działalności na Uniwersytecie Poznańskim prof. Jurasz w latach
1926/1927 pełnił funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego, a w latach 1927/1928
funkcję prorektora. Poza tym, w latach 1921-1939 był prezesem Oddziału Okręgu
Poznańskiego Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wykłady z chirurgii dla studentów IV i V roku Wydziału Lekarskiego prof.
Jurasz prowadził ciekawie. Studenci słuchali go chętnie i z zainteresowaniem.
Poruszone zespoły chorobowe wyjaśniał prosto i zrozumiale. Miał zamiłowanie
dydaktyczne, będąc rutynowym wykładowcą. Cieszył się wielkim szacunkiem
studiującej młodzieży. Przez szereg lat był kuratorem Koła Medyków i prezesem
Akademickiego Związku Sportowego, ponieważ uważał, że jako wychowawca
młodzieży powinien poświęcić wiele uwagi jej wychowaniu, a rozwój sportu
wśród młodzieży akademickiej cenił jako ważny czynnik wychowawczy.
Prof. Jurasz potrafił stworzyć w klinice przez niego prowadzonej atmosferę
twórczej pracy.
Prof. znał także bardzo dobrze potrzeby i warunki pracy chirurgów w szpita
lach terenowych Wielkopolski. Dla tych ordynatorów był on zawsze niezastąpio
nym doradcą, jak i przyjemnym opiekunem. Starał się związać ich jak najściślej
z Kliniką Chirurgiczną. Na każdą ich prośbę wyjeżdżał sam, albo posyłał jednego
z najwięcej doświadczonych asystentów do ich szpitali dla ustalenia właściwego
rozpoznania, czy też dla przeprowadzenia trudnego zabiegu operacyjnego. Tak
samo służył im zawsze każdą inną fachową radą i pomocą. Zachęcał ich do dal
szej pracy oraz do wprowadzenia nowych metod leczniczych w ich oddziałach.
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Za wielkie zasługi naukowe i chlubne reprezentowanie nauki polskiej w świecie
został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta. Poza tym
wręczono mu szereg odznaczeń i orderów krajowych i zagranicznych.
W pełnym rozwoju pracy twórczej poznańskiej kliniki chirurgicznej nadszedł
tragiczny wrzesień 1939 r. Prof. Jurasz wraz z większością lekarzy-asystentów
oraz szeregiem innych pracowników kliniki, został powołany do wojska polskie
go. Prof. Jurasz pracował jako chirurg w szpitalu wojskowym twierdzy Modlin, aż
do kapitulacji Modlina. Dostał się do niewoli. W listopadzie 1939 r. uciekł i prze
dostał się poprzez Kraków na Węgry i stamtąd do Francji, do tworzącego się tam
Wojska Polskiego. Szeregi lekarzy-asystentów rozproszyły się. Nieliczni zostali
w Poznaniu, względnie po kampanii wrześniowej wrócili na krótko do Kliniki.
Po zajęciu Poznania przez Niemców, naczelnym chirurgiem Kliniki został miano
wany Niemiec, dr Stierling. Jedną z jego pierwszych czynności urzędowych było
zwolnienie wszystkich polskich lekarzy i prawie całego polskiego personelu śred
niego. Polski księgozbiór, zebrany z takim trudem został spalony. Zniszczono całą
polską dokumentację. Również wszystkie zdjęcia Rtg, fotografie i zbiory muzeal
ne zniszczono. Zlikwidowano Wydział Lekarski, klinikę zamieniono na oddział
szpitalny. Gmach nazwano szpitalem Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Wstęp
polskich chorych do niego był surowo zabroniony.
Prof. Jurasz po upadku Francji przedostał się do Anglii. W Edynburgu w Szko
cji zorganizował w 1941 r. Polski Wydział Lekarski. Istniał on do 1949 r. Po wojnie
przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Zmarł w 1961 r.
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„Medicus”. Moje okupacyjne losy 1939-1945
„Medicus”. My life during occupation 1939-1945
Alfons Gdyra
Ostrów Wlkp.

Późną jesienią 1939 r. powracam z Krakowa do pieleszy domowych. Praco
wałem tam, po opuszczeniu Cieszyna, na oddziale chirurgicznym Szpitala św.
Łazarza u prof. dr. med. Maksymiliana Rutkowskiego. We mgle pozostał obraz
pięknego, starego Cieszyna krzyczącego obecnie, zwłaszcza za Olzą, licznymi
swastykami. Wspomnieniem równie przykrym jest zburzony pomnik Grunwal
du, który tak bardzo zdobił nasz umiłowany Kraków. Pozostawiłem tam na Rynku
Kleparskim zacną rodzinę Leona Wyrwicza, która po tułaczce kilkutygodniowej
przygarnęła mnie wraz z kolegą bardzo serdecznie.
W Ostrowie Wlkp. zastałem duże przemiany. Miasto posmutniało – niemczy
zna i tu panuje bezgranicznie. Po przyjściu do mieszkania szwagra mego i matki,
połączonych prowizorycznymi drzwiami, nie zastaję nikogo z rodziny. Dowia
duję się, że ponoć zawędrowali aż do Wilna. Zastaję jedynie przywiązaną do nas
staruszkę, która kiedyś była gospodynią szwagra. Zajmuję w obszernym miesz
kaniu najmniejszy pokoik – byłą służbówkę. Czuję się opuszczony i zawiedziony.
Kraków opuściłem dla zaopiekowania się rodziną. Dla niej poświęciłem karierę
lekarską u boku krakowskiego chirurga.
Rozglądam się bezradnie po obszernym mieszkaniu pełnym pamiątek rodzin
nych. Snuję się po nim jak widmo, ze ścian pozdrawiają mnie, jakże drogie, obra
zy Antoniego Serbeńskiego oraz Stefana Szmaja. Dla zdobycia środków do życia
postanawiam otworzyć gabinet lekarski. Na strychu znajduję stary stół gineko
logiczny, spuściznę po śp. dr. Marianie Poleskim, kilka par rękawic gumowych,
stare pojedyncze sztuki instrumentarium położniczego. Do pokoju wstawiam ko
zetkę oraz żeliwny piecyk, powszechnie zwany cygankiem. Najbliższe dni mijają
na organizowaniu prymitywnego gabinetu, tablicy lekarskiej i na rozmowach ze
znajomymi ludźmi.
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Dowiaduję się, że mój były szef dr Aleksander Dubiski pracuje nadal jako chi
rurg w Szpitalu Powiatowym. Dyrektorem tymczasowym jest lekarz niemiecki dr
Hugon Krug, znany sprzed wojny i powszechnie szanowany. Postanawiam wró
cić na etat asystenta – na którym niedawno pracowałem. Zostaję przez dyrektora
przyjęty bardzo serdecznie, niestety na krótki okres czasu.
Po 10 dniach przyjeżdża ekipa lekarzy austriackich z Wiednia, dr Kopf – chi
rurg, dr May – internista oraz dr Fray jako asystent. Mianowany dyrektorem chi
rurg zgłasza się do dr. Dubiskiego okazując nominację i szczerze się usprawie
dliwiając. Chwila jest wysoce denerwująca. Ustąpić musi stary i zasłużony dla
instytucji lekarz – po kilkunastoletniej pracy ciężkiej i wyczerpującej. Wiedeńczyk
w kulturalny sposób tłumaczy, że działa z rozkazu i sam wie jak przykra musi być
sytuacja dla kolegi. Wie także, ponieważ zna stosunki panujące – że pobyt jego nie
potrwa długo.
Dr Dubiski, głęboko wzruszony, przybladł na twarzy i opuścił szpital wraz
z nami. Biedny nie wiedział, że na skutek donosu jednego z miejscowych Niem
ców w niedługim czasie zostanie, mimo zapewnień o ochronie, rozstrzelany
w Winiarach pod Kaliszem. Zapewnienia o nietykalności wyrażane przez opero
wanych niemieckich obywateli były bez pokrycia.
Zaczyna się okres szykan w stosunku do Polaków. Wysiedlanie z mieszkań,
kradzieże domowe, bicia na ulicach. Do mieszkania mego przy ulicy Fabrycz
nej 13 przyjeżdża plejada gestapowców. Zabierają firany, meble itd. Rzeczy te
mają upiększać ich rezydencje przy ulicy Królowej Jadwigi w domu Morrisona.
Stara gospodyni zalewa się łzami, żyć mi nie daje i nakłania do pójścia celem
odbioru pokwitowania. Wkroczyłem do jaskini lwa, jak mi to później tłumaczo
no.
Po wyjaśnieniu celu przybycia zebrali się wokół mnie szczerze ubawieni gesta
powcy. Oprowadzają mnie po mieszkaniu i pytają czy meble dobrze rozmieścili.
Jeden z opryszków wypisuje na maszynie pokwitowanie, że wymienione rzeczy
zostały nie zabrane, zabezpieczone (sichergestellt) z mieszkania szwagra mego ad
wokata Franciszka Podejmy. Zbiry z trupimi czaszkami na czapkach rechotają ra
dośnie, boć takiego nieświadomego raroga jeszcze nie widzieli.
Praktyka lekarska jest zła, bo ludzie nie mają pieniędzy. W przeważającej części
pozostaję bez honorarium, jednak na skromne życie wystarcza. Znajomy przywo
zi mi z Wrocławia walizę porodową z niezbędnymi narzędziami.
Pewnego dnia popołudniu słyszę gwałtowny wybuch, od wstrząsu drżą szy
by. Chwilę po tym zjawia się człowiek i prosi usilnie, by pójść do krwotoku przy
poronieniu. Mieszka za torami kolejowymi przy ulicy Kościuszki. Bierzemy wali
zę. Idziemy. Ulica wzdłuż obstawiona przez policję mundurową i gestapowców.
Zatrzymują mężczyzn i odprowadzają do Liceum Żeńskiego. Brniemy do cho
rej nie zatrzymani. Po udzieleniu pomocy wracam tą samą drogą szczęśliwie do
domu. Branka trwa do późnego wieczora. Zgromadzonych wywozi się do obo
zów. Dowiaduję się, że wysadzono tor kolejowy! Przypisano to Polakom, których
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aresztowano za sabotaż, dobierając specjalnie inteligentów i byłych wojskowych.
W obawie łapanki w dniu tym już z domu nie wychodzę. Ogłasza się nakaz zda
wania wszelkiej broni palnej, nabojów, broni siecznej, umundurowań wojskowych
i innych oraz radioodbiorników. Nie zastosowanie się grozi karą śmierci. Urządza
się sporadycznie rewizje mieszkań w poszukiwaniu wymienionych rzeczy.
Pewnego dnia późnym wieczorem gwałtowny łomot w drzwi zrywa mnie
od stołu. Otwieram i widzę czterech uzbrojonych gestapowców zaopatrzonych
w siekiery. Każą mi pójść na strych. W świetle latarek elektrycznych stajemy przed
zamaskowaną drewnianą ścianą, o której istnieniu nie miałem pojęcia. Opryszki
rozbijają ścianę siekierami. Słychać donośny odgłos tłuczonego szkła. Okazuje się,
że podłoga zastawiona jest porcelaną i kryształami ukrytymi przez jedną z loka
torek domu. Po oświetleniu schowka jeden ze zbirów umundurowanych, skoczył
do kata z okrzykiem: „Oh, es ist doch ein Empfänger”. Zadrżałem, ponieważ nic o
tym nie wiedziałem i nie mogłem udowodnić swej niewinności. „Tutaj na pewno
będzie składnica broni”. „Młody konował (Tierarzt) dobrze o tym wie”. Takie pa
dają uwagi.
Na moje szczęście znaleziono jedynie patefon walizkowy, zamiast radioodbior
nika. Złożone były także ubrania, suknie i wiele par butów. Naklejono pieczęcie
czyniąc mnie odpowiedzialnym za ich całość pod karą śmierci. Kilka dni później
lokatorzy słyszą buszowania po strychu i widzą osobników wynoszących nocą
pakunki. Zaniepokojony piszę wniosek do tajnej policji z prośbą o zabranie ze
strychu rzeczy, względnie zdjęcie pieczęci, ponieważ nie mogę przy pracy lekar
skiej terenowej nimi opiekować się. W efekcie mam po tygodniu znowu w porze
nocnej wizytę uzbrojonych panów. W ich rękach tkwi moje doniesienie, którym
machają mi przed nosem. Wykrzykują o bezczelności polskiego „weterynarza”,
który to ich o kradzież posądza. „Sie werden über die Grenze fliegen!” Paradok
sem jest właśnie to, że ich pogróżka jest moim największym życzeniem. Po kilku
minutach krzyku ugodowo wrzucają moje doniesienie do rozpalonego pieca i wy
chodzą. Chodziło im przecież o zniszczenie dokumentu, który mógł dla nich mieć
nieprzyjemne następstwa.
Nazajutrz po wizycie, stara gosposia przyznaje, że jest niespokojna, ponieważ
na terenie mieszkania przechowała dla swego ukochanego pana mecenasa dwie
szable oficerskie i rogatywkę wojskową, które to rzeczy ma zamiar wręczyć po
jego powrocie. Z powodu zatajenia przede mną sprawy chce spalić czapkę, a sza
ble wynieść z domu. Wysuwa je spoza rur kanalizacyjnych – kładzie pod swe
długie spódnice i z lekkim pobrzękiwaniem wynosi gdzieś w pola pod Wysocko.
W jakiś czas później urządzono dokładną rewizję mieszkania z zaznaczeniem, że
za broń, nawet pojedynczy nabój znaleziony grozi Polakowi kara, jak zwykle tyl
ko, śmierci. W tym okresie spotkałem się po raz pierwszy z człowiekiem, który
dużo zaważył na moim losie oraz mieszkańców Ostrowa.
Był to Piotr (nazwijmy go Siwiński), były zawodowy sierżant artylerii. Człowiek
inteligentny, rzutki – pozornie patriota. Syna wychowuje świadomie na dobrego
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Polaka. Od pierwszych dni bywa w moim domu i zaskarbia sobie duże zaufanie.
Pieczołowicie przechowuje swoje pamiątki wojskowe, w rozmowach daje wyraz
głębokiej nienawiści do okupanta.
Jest magazynierem niemieckiego przedsiębiorstwa przy ulicy Odolanowskiej.
Włada płynnie językiem niemieckim w mowie i piśmie. „Jak konie artyleryjskie
wiązałbym ich u żłobu, raz dziennie dawał obrok i bił…”. Tak mówi o Niemcach!
Bez nocnej przepustki udaje się rowerem po godzinie policyjnej do domu. Twier
dzi, że nie boi się, ponieważ bocznymi drogami czmycha. Tak zdobywa pan Piotr
zaufanie swoich ziomków, które gorzko w przyszłości opłacono. Drugą podejrza
ną osobą w opinii publicznej jest Dąbrowski vel Eichner, właściciel sklepu dam
skich kapeluszy. Ma romans z polską sprzedawczynią, z którą później ucieka do
Niemiec, pozostawiając żonę z dziećmi. W moim pojęciu był to człowiek niezły,
ponieważ współpracował z gestapo zupełnie jawnie, a nawet zmienia swe czysto
polskie nazwisko na Eichner. Na oczach całego miasta jeździł autem z policją, czy
ni to otwarcie. Niekiedy bezinteresownie dopomaga, zdradza tajne zarządzenia.
O osobach tych wspomnę jeszcze w odpowiedniej chwili.
Pewnego dnia otrzymuję nakaz opuszczenia mieszkania przy ulicy Fabrycznej
i przeprowadzenia się na ulicę Gimnazjalną 10. Mam przyjmować także chorych
ubezpieczonych we wszystkich Ubezpieczalniach Rzeszy. W Ostrowie jest oprócz
mnie najmłodszego, jeszcze dr Antoni Karbowski oraz dr Jan Wojtkiewicz, który
zginął później w Radogoszczy. Przewodniczącym lekarskim jest zasiedziały le
karz niemiecki dr Hecke. Zarządza on całotygodniowy rozkład dyżurów nocnych,
przydzielając ustalony dzień poszczególnym lekarzom. Dyżury te były raczej pro
blematyczne, bo żaden z polskich lekarzy nie mógł odmówić wizyty nocnej, gdy
niemieckiemu koledze nie chciało wstać się z łóżka.
W tym właśnie okresie nasz przedwojenny kolega, dr Jan Stankiewicz, wpisuje
się gorliwie na Volkslistę i wstępuje do NSDAP. Pełnił on dyżur środowy. Lubia
ny przez nas dr Hecke wydrukował rozkłady dyżurów i osobiście je poroznosił.
W wykazie tym widniało nazwisko dr Stankiewicz. W kilka dni później otrzy
maliśmy od Stankiewicza nowe wykazy – gdzie już wydrukowano dr. Johann v.
Stankevitz. Żona tegoż lekarza oznajmiła mi, że przez cały okres międzywojenny
czuli się zawsze w polskiej niewoli. Swastyki ze swego balkonu w Rynku nie zdej
mował przez okres sześciu miesięcy i tak przelicytował Landrata oraz burmistrza.
Wiem, że zwracał się do dr. Mruga i dr. Hockego, prawdziwych i sprawiedliwych
ostrowskich Niemców, aby założyli Niemieckie Towarzystwo Lekarskie. Odpo
wiedzieli, że nie widzą powodu ku temu, ponieważ oni dwaj nie wystarczają do
tego.
Z gorliwością renegata wątpliwego rozmawiał ze mną, u siebie w mieszkaniu,
ten były kolega, tylko po niemiecku, wiedząc o tym, jaką trudność mi to wówczas
sprawiało.
Pracy mam obecnie bardzo dużo. Przyjmuję przeciętnie 30-40 chorych w gabi
necie lekarskim. Codziennie kilka odległych wizyt na wsiach, odbywanych zwy
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kle jednokonną furmanką. Dzień jest szczelnie wypełniony i nie ma minuty do
stracenia. Z jaką ulgą człowiek oddychał, gdy przyjechano parą koni! Co za kolo
salna oszczędność czasu!
Sytuacja poprawiła się, gdy kupuję mały motocykl Sachsa 100 cm. Jeżdżę teraz
z szybkością 30 km/godz., a wizyty, które zabierały mi 3-5 godz. czasu załatwiam
obecnie w 2 godziny. Do poronień jeżdżę z żoną. Wiezie ona na kolanach steryliza
tor szczelnie opakowany z jałowymi narzędziami. Ileż było wywrotek na leśnych
czy polnych drogach.
Praca jest naprawdę ciężka i denerwująca. Mam szalone trudności z umieszcze
niem w szpitalu ginekologicznych i położniczych przypadków. Po śmierci nagłej
na sali porodowej dr. Ansbacha, lekarza „z sercem”, objął ordynaturę dr Dorton,
lekarz bałtycki, znany „polakożerca”. Stereotypowe pytanie: „Polka czy Niemka?”
„Brak miejsca.” Wrota szpitalne zamykają się bez dyskusji. Nieraz pozostawałem
na ulicy z przypadkiem wymagającym operacji czy cięcia cesarskiego.
Kilkakrotnie wykorzystuję wstawiennictwo młodszego kolegi niemieckie
go, obecnie urologa w Rostocku, prof. dr. med. Willego Sinnera. Służył wówczas
w marynarce wojennej. Na mą prośbę powagą swego munduru oficerskiego
umieszczał zawsze operacyjną położnicę w szpitalu. Zdarzają się przypadki, że
wespół z dr. Henso, uczciwą Niemką, wieziemy jej samochodem położnice aż do
Kalisza, gdzie zwykle takie przypadki przyjmują. Lekarka ta daje zawsze samo
chód bezpłatnie i wykłóca się ze mną, wstydząc się swoich niemieckich kolegów,
by mogła chociaż częściowo partycypować w opłacie szpitalnej, którą zwykle
sami uiszczaliśmy. W tych właśnie najcięższych przypadkach, nie podziękowano
nam ani słowem.
W 1941 r. bodajże w czerwcu zaproszono także polskich lekarzy na zebranie
Izby Lekarskiej Łódzkiej, które odbyło się w Kaliszu w sali ratuszowej. Wchodząc
na schody, zobaczyłem starszego rangą oficera gestapo, podnoszącego w pozdro
wieniu prawą rękę i mówiącego: „Heil Hitler, Herr Kollege”. Oczom nie wierzę,
boć to dobry i bliski kolega ze studiów, Waldemar Schneider, łodzianin. Ileż stu
denckich wieczorów spędziliśmy razem! Odwiedzał swoją sympatię mieszkającą
w tym samym mieszkaniu, w którym ja mieszkałem. W takim samym mundurze
zebranie otwiera drugi nasz kolega, także z Łodzi, dr Mees. Nie szukam zbliżenia
i oszołomiony opuszczam Kalisz.
W listopadzie 1941 r. dyrektor miejscowego szpitala i chirurg dr Walter
Cleemann donosi mi pismem z dnia 14.11.1941 r., że po porozumieniu z Izbą Le
karską muszę przejąć wszystkich polskich podopiecznych z zakresu małej chi
rurgii. Pismo ma charakter polecenia. Przydzielono mi od sąsiadów dodatkowy
pokój, celem urządzenia małej salki operacyjnej, oczywiście na koszt własny.
Angażuję siostrę zakonną zwolnioną z sali operacyjnej szpitala, dokupuję dalsze
narzędzia i aparaty fizykoterapeutyczne i praca rusza w moim „Ambulatorium
Chirurgicznym”, czynnym do końca wojny. W przyjęciach chorych i zabiegach
pomaga moja żona. Chorzy zadowoleni z polskiej obsługi – znają nas przecież
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z czasów przedwojennych, kiedy to pracowaliśmy w szpitalu pod kierownictwem
szefa, śp. dr. Dubiskiego.
Kłopotliwa jest zwyżka liczbowa chorych Niemców, którzy w zasadzie winni
się leczyć u lekarzy niemieckich, a których nie można było się pozbyć. Łatwo moż
na było wejść w kolizję z władzami, ale równocześnie odmowa pomocy mogła być
fałszywie komentowana.
Dla dalszego ułatwienia pracy kupuję używany samochód Opel-P4, zwany
Adamem. Służy mi ten kochany, mocny dyliżans do końca wojny. Z garażem kło
potu nie miałem, bo za drobną opłatą i wódkę zbudowała go z przygotowanych
segmentów drewnianych „szara eminencja” firmy budowlanej – Piotr – w ciągu
niedzielnego popołudnia.
Czasy coraz więcej gorące. Ogłasza się szkolenie przeciwlotniczej obrony dla
Polaków. Ja prowadzę naukę pierwszej pomocy w wypadkach nagłych – obronę
przeciwpożarową prowadzi Piotr. Pewnego dnia wieczorem, przy obowiązują
cym zaciemnieniu, wchodzę po schodach wejściowych do szkoły przy ulicy Gim
nazjalnej. Tam odbywały się wykłady. Na moment oświetlam drogę przyćmioną
lampką elektryczną i o dziwo spotykam Piotra, w długich butach, czarnych bry
czesach, w postawie na baczność. Stuka obcasami, podnosi rękę i pozdrawia mnie:
„Heil Hitler”. Śmieję się niemile zdziwiony, a on zawsze trzeźwy udaje, że tylko ze
mnie zażartował. Powstaje u mnie cień nieufności. Zaczynam się obawiać, ponie
waż człowiek ten był niejednokrotnie świadkiem tajemnych rozmów i mógł dużo
powiedzieć!
Na najbliższym zebraniu tajnego komitetu obywatelskiego omawiano różne
sprawy. Tłumaczyliśmy jednemu z panów, że jeszcze nie czas myśleć o planie
przyjęcia wojsk alianckich na terenie miasta Ostrowa – toż – to dopiero rok 1942!
Pytam o opinię w sprawie Piotra. Otrzymuję odpowiedź, że nie mają żadnych
dowodów przeciw jego osobie – jednak radzą ostrożność. W obawie „wpadki”
postanawiam zachowywać ostrożność wobec jego osoby. Przecież już dwukrot
nie zabierano mnie jako zakładnika na okres 10-dniowy. Makabryczne te pobyty
umilał nam w więzieniu ostrowskim pogodną gawędą stary i ogólnie szanowany
Michał Kałwiński.
Jakże ciężkie i wyczerpujące były te dni w zapluskwionych celach więziennych.
Rano wstawałem zupełnie obrzęknięty i wymęczony, przez całą noc moje ręce roz
gniatały roje pluskiew, błądzących po mym ciele. Na szczęście w tym okresie nie
zdarzył się żaden akt sabotażu, nawet sfingowanego. Wyszliśmy cało z opresji.
18 grudnia 1942 r. popołudniu, odwiedza mnie Piotr i ku mojemu zdziwieniu
ofiarowuje mi większą ilość papierosów oraz karty przydziałowe na tytoń. Wy
lewny, tłumaczy, że to już niedługo, że znowu będzie Polska. Teraz stawiam już
jego przewidywania w powątpiewanie.
Nazajutrz wieczorem podchodzę do okna i widzę podjeżdżającą limuzynę
z przygaszonymi światłami, z której wychodzi czterech osobników. Wiem już, że
to po mnie. Pytają o moją tożsamość. Potwierdzam ją i zaraz słyszę nakaz pójścia

Alfons Gdyra

57

z nimi. Zatrzaskują się za mną drzwi limuzyny. Wysadzają mnie przed barakiem
karnego obozu pracy. Jest godzina 23.00. Roi się od gestapowców z psami i policji
mundurowej. Wprowadzają do baraku, w którym widzę wielu znajomych stoją
cych z twarzą do ściany z podniesionymi rękami. Samochody zwożą bez przerwy
dalszych nieszczęśliwców. Po kilku godzinach opuszczamy barak – biegniemy
poprzez szpaler gestapowców uzbrojonych w pejcze i wskakujemy do samocho
du ciężarowego pokrytego brezentem. My zajmujemy połowę samochodu, drugą
uzbrojeni w automaty czterej gestapowcy.
Ruszamy… Po odgłosie dobrze ułożonej kostki poznaję, że jedziemy drogą ka
liską. Czy na przesiąknięte krwią Winiary…? Mijamy Kalisz i droga wiedzie dalej.
Na prośbę o zatrzymanie wozu – celem oddania moczu – odpowiedzią jest świst
pejczów i donośne śmiechy eskorty. Bezradni oddajemy mocz pod siebie, przyma
rzając natychmiast do podłogi wozu. Jeden z towarzyszy niedoli użył do tego celu
kapelusza, a mocz kroplami zamarzającymi spływał po jego twarzy… Smutna ta
podróż w przededniu Świąt Bożego Narodzenia… Wreszcie dobijamy do Łodzi.
W brzasku budzącego się dnia ulica obstawiona umundurowaną policją! Gwar,
wyzwiska, kopniaki.
„Est sind ganzge färliche Verbrechern!” krzyczą wszyscy na wychodzących
z wozu i znikających w bramach więziennych brańców. Po kąpieli, celem unik
nięcia wzajemnego porozumiewania się, przydziela się dla nas cele izolowane,
zamieszkałe przez obcych więźniów. Po wejściu do mojej celi, w której jest 12
więźniów, jeden z nich rzuca mi się na szyję. Okazuje się, że spotkałem przyjaciela
ze studiów, lekarza ze Zgierza. Przygarnia mnie do siebie i pociesza jak może.
Urodzony w Berlinie stawiał opory w podpisaniu Volkslisty!
Znajduje się tu także Żyd, konfident o nazwisku Rapaport. Co kilka dni zgła
szał wyjście i znikał na kilka godzin, aby składać sprawozdania. Jest szlachetny
18-letni chłopiec wiejski spod Łodzi, który pozwala się aresztować za zakopanie
radia. Nie zrobił tego, jednak sprawca czynu, własny brat, jest żonaty i ma kilkoro
dzieci! Bity i maltretowany przyznał się na koniec do wszystkiego, by ujść dal
szym torturom. W myśl życzeń katów przytakiwał, że składał przysięgę w oborze
i że należał do ZWZ. Poświęcenie swoje uważał za rzecz naturalną i dlatego bu
dził u nas szczery podziw.
Codziennie kilku z naszej grupy wzywa się na przesłuchania. Wyjeżdżają
„suką” do Centrali na kilka godzin. Na moją kolej czekam aż 3 tygodnie. Po prze
wiezieniu wprowadzają na długi korytarz, ustawiają nosem do ściany, z podnie
sionymi na kilka godzin w górę rękami. Zza mnogich drzwi słychać łomoty, jęki
i krzyki. Ma to zmiękczyć czekających delikwentów. Przypominam sobie słowa
zmasakrowanego Feliksa Ograbka w przejściu na korytarzu więzienia, kiedy to
szepnął mi: „Niech się pan do niczego nie przyznaje”. Czy kilkakrotnie torturowa
ny sam się już dawno nie przyznał?
Wreszcie kolej na mnie. Przesłuchuje mnie dwóch. Jeden z nich ma twarz
spuchniętą i żąda porady lekarskiej, którą uzyskuje. Przedstawiają mi fotografię
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Ograbkai twierdzą, że co miesiąc wpłacałem na jego ręce pieniądze dla Organizacji.
Krzyczą i wrzeszczą, ale nie biją. Właśnie tę sumę, 70 marek, przesyłałem co mie
siąc ciotce, wdowie do Grabowa n/Prosną, co potwierdzały przekazy pocztowe.
Piotr – tylko Piotr mógł im to powiedzieć! Ta myśl uporczywie krążyła w mym móz
gu. Przecież nie raz opowiadał mi poufne rzeczy z pośród aresztowanych. Zwątpi
łem w swój los – ponieważ nie wiem, czy ten „patriota” nadal i uporczywie będzie
mnie obwiniał. Swoje zeznania podpisuję i po kilku godzinach wracam do celi.
Za 10 dni wywołują ośmiu z naszej grupy i zwalniają do domu z pogróżkami,
że wszystko o nas wiedzą. Mamy się strzec, bo następny raz nie będzie tak szczę
śliwy. Wracamy do domu, wynędzniali muzułmanie. Przez ten krótki okres czasu
straciłem na wadze około 20 kg. Wikt więźnia był straszny – prawie bezkalorycz
ny. Tęskniliśmy za mikroskopijną porcją spleśniałego masła i zielonego, wydawa
nego jeden raz w tygodniu. Kradliśmy spod śniegu na przechadzce listki zgniłego
jarmużu.
Po powrocie do Ostrowa zawezwał mnie do siebie dr Heimlich na rozmowę.
Proponuje mi z miejsca 10 dni urlopu i z zakłopotaniem tłumaczy, że nie miał na
moją sprawę wpływu, działało przecież gestapo. Zjawia się także Piotr i bezczelnie
przynosi 1 kg masła dla przeprowadzenia kuracji wzmacniającej. Jak zawsze jest
butny i pozornie do Niemców wrogo ustosunkowany. Wiem przecież, że właśnie
on był sprawcą naszego nieszczęścia i dlatego muszę grać komedię. Prosi mnie na
wet jako świadka na swój ślub cywilny! Z odrazą muszę przyjąć jego zaproszenie.
Za dwa dni zjawia się wspomniany już Eichner, który ostrzega, abym był
bardzo ostrożny. Zawodowy sierżant udał się do policji z gotową listą Polaków
z tajnej organizacji, jednak zastrzegł, że wyda ją jedynie przedstawicielowi Gesta
po Centralnego z Łodzi.
Mówił, że należy teraz zerwać wszelkie kontakty, ponieważ jestem obecnie pil
nie obserwowany. O ile uczciwszy był od Piotra ten konfident, u którego istniała
jeszcze resztka wdzięczności za leczenie całej jego rodziny! Powiedział mi jesz
cze, że nie istnieje obawa wyrzucenia mnie z mieszkania i wywiezienia, ponieważ
mnie jeszcze potrzebują.
Życie toczy się znowu nadal starym trybem. Pracy dużo, a poczekalnia pęka
w szwach. Pracę odpowiedzialną położnika wykonuję niejednokrotnie w warun
kach strasznych. W odległych wsiach na słomie, na stołach kuchennych, bez asy
sty dokonywać muszę ciężkich zabiegów położniczych, jak obroty, rewizje macicy,
rozległe szycia krocz. Roztwory soli fizjologicznej przygotowuję nieraz na miejscu
i stosuję jako infuzje podskórne. Nieraz jedynym oświetleniem jest pojedyncza
świeca! Mimo złych warunków, w dobie bez antybiotyków, efekty pracy zjednują
mi uznanie u podopiecznych. Ciekawe, że leczą się też u mnie przodujący Niemcy.
Rodziny oficerów policji, zwłaszcza Austriaków, a nawet rodziny gestapowców!
Rokita, wysokiej rangi oficer SS i jego rodzina leczyli się u mnie. On sam czyni
drobne przysługi niektórym mieszkańcom Ostrowa. Wrażenie robi niezłe, choć
nieraz uderzy w twarz Polaka za zaniechanie ukłonu przed jego mundurem. Prze
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cież Polak nawet z chodnika winien zejść na jezdnię, widząc insygnia władzy!
Rokita zna dobrze język polski, bo w czasach międzywojennych grał jako skrzy
pek w kawiarni „Europa” należącej do Niemca Klatta. Grał także w Warszawie w
„Polonii”. Już wówczas miał rolę wyznaczoną ściśle!
Wątpliwą dobroć serca podważają wiadomości rozsiewane o nim, jakoby był
naczelnikiem obozu koncentracyjnego dla Żydów ma Wschodzie. Przywozi do
domu całe słoje złota zrabowanego Żydom. Obecnie czytałem pamiętnik jednego
z więźniów obozu, w którym opisuje Rokitę jako niebywałego siepacza. Wracają
cych z pracy więźniów witał z pejczem u bram obozowych i katował biedaków nie
mogących śpiewać. Rodzina jego strzelała do biedaków jako do żywego celu, by
zadowalać swe sportowe ambicje.
Pokrywa się to z tym, co osobiście słyszałem od niego, gdy pytał się już pod
koniec wojny o swoją opinię wśród Ostrowiaków. Na moje wykrętne odpowiedzi,
że przecież dużo dla nas robi dobrego, odpowiada: „Może w krytycznej chwili
Ostrowiacy nie zrobiliby mi krzywdy, ale tam… rozszarpano by mnie…”. Dla ase
kuracji w ostatnich miesiącach otaczał się Polakami. Wiem od znajomej Niemki,
że spotkała Rokitę po wojnie w Hamburgu. Żył pod fałszywym nazwiskiem, a do
starego przyznał się po dłuższych naleganiach. Nazajutrz znikł jej z oczu!
W krytycznych czasach proponuje mi przewiezienie do Generalnej Guberni,
twierdząc, że w Ostrowie nie ma wyboru i musi w razie zamieszek brać właśnie
mnie za zakładnika. Odmawiam i trwam na stanowisku w nadziei, że jednak
w Ostrowie doczekam utęsknionej Polski. Wielu znajomych o rdzennie polskich
nazwiskach zapisuje się na Volkslistę. Robią to dla ratowania swych majątków.
W przeciwieństwie do nich obywatele o nazwiskach niemieckich i ewangelicy
trwają uporczywie mimo nalegań w polskości! Do nich należy mgr farmacji Wil
helm Wink, który uporem swoim zyskuje szczere uznanie nawet u niektórych
Niemców. Ukoronowaniem jego uporu była wywózka na prace przymusowe
w Niemczech.
Wolne wieczory spędzamy na lekturze gazety „Das Reich”, gdzie Goebels wy
sila się w propagandzie „ruchu” i wielkości Rzeszy. Wielu spraw doczytujemy się
między liniami, w chwilach gdy śledzimy mapę działań wojennych. Widzimy, że
„planowane wycofywanie się” łamie linię frontu i zatraca jej stabilność. Dyskusje,
bez końca, trwają do późnych godzin nocnych. Poza tym czas umila nam patefon
i bogaty zbiór płyt muzyki klasycznej. Innych rozrywek kulturalnych nie mamy.
Wszędzie napisy „Nur für Deutsche”. W kinoteatrach, w parkach, nawet na bra
mach kościoła katolickiego! Polak nic nie znaczy, odmawia się mu człowieczeń
stwa, bo to podczłowiek – „Untermensch!”
W mniemaniu, że to Polak, pobito dotkliwie za zaniechanie ukłonu starego,
jakże kochanego przyjaciela Polaków – lekarza niemieckiego dr. Kruga. Widzia
łem sińce na twarzy po jego powrocie do domu. Strapiony tłumaczył się upad
kiem na ulicy. Nie nosił oznaki w klapie marynarki! Czasami udaje mi się zwolnić
kilka osób od prac przymusowych. Pomaga mi nieraz niemiecki lekarz dr Hecke
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oraz wspomniana już dr Hense, która była do nas bardzo przychylnie nastawiona.
Robiła dużo dobrego, zwłaszcza, gdy zastępowała lekarza powiatowego. Wów
czas nagminnie stwierdzała gruźlicę płuc u podstawionych pacjentów i zwalniała
ich od wysyłki.
Atmosfera staje się napięta i nerwowa. Udziela się to także społeczeństwu pol
skiemu. Widzi się wyzwolicieli objuczonych i odjeżdżających. Kłopoty z benzy
ną do samochodu są małe, ponieważ za samogon niemieccy szoferzy wojskowi
sprzedaliby diabła. W transakcjach dzielnie pośredniczy Robert Maroszek, nara
żając się, ponieważ za barwione paliwo wojskowe kupione „pod ręką” grozi kara
śmierci. Taka sama grozi za zabicie świni, za flirt z kobietą niemiecką, sprzedaż
mięsa bezkartkowego.
Polacy od dawna mają już oznakowane rowery. Ułatwia to policji ściganie
sprawcy w razie drobnego przewinienia i egzekwowanie kary na miejscu. Praw
nie mamy żadnych. Alarmy lotnicze powtarzają się coraz częściej. W myśl zarzą
dzenia stawiam się w szkole przy ulicy Wrocławskiej. Z dumą patrzę na przela
tujące liczne eskadry ciężkich bombowców alianckich, które z głębokim pomru
kiem dążą na Niemcy. U lekarzy niemieckich i personelu średniego widzę strach
w oczach i zdumienie, że ci słabi wrogowie aż tak bezkarnie wobec niemieckiej
potęgi sobie poczynają. Przecież dr Goebels pisał co innego! Jest to widomy znak
załamywania się ich potężnej ojczyzny. Srebrne ptaki nadal majestatycznie mijają
nas w drodze na niemieckie centra przemysłowe.
W związku z akcją podziemia aresztowano w Poznaniu dr. Witaszka, znanego
bakteriologa oraz jego braci. Miasto nasze jest wstrząśnięte zwłaszcza na wieść
o jego śmierci. Ostrów traci dzielnych swych synów! Zarządzenia Izby Lekarskiej
są w stosunku do Polaków bezwzględne.
Dyscyplina zwolnienia chorobowego zostaje wprost chorobliwie zaostrzona.
Przekazywanie do szpitali Polaków ograniczone do absurdu. Pobyt w szpitalu
Polacy wykorzystują na wypoczynek i lenienie się od pracy. Tak mówią okólniki
Izby i władz miejscowych.
Mam zatarg z chirurgiem i dyrektorem szpitala dr. Walterem Cleemanem. Jest
on członkiem grupy SS. Dotąd wyczuwałem u niego pewną dozę sympatii dla
mnie, mimo że był politycznie mocno zaangażowany. Sprawa wygląda następu
jąco: zjawia się u mnie chory ob. Szczepanek, robotnik – późniejszy pierwszy po
odrodzeniu Starosta ostrowski. Ma zdecydowaną sprawę nowotworową wargi
dolnej, z przerzutami do gruczołów. Daję mu 3 dni zwolnienia z pracy i przekaz
na oddział chirurgiczny szpitala. Do szpitala nie został zaraz przyjęty, a chirurg
doniósł mi, że postąpiłem źle dając zwolnienie z pracy w trudnych dla Niemiec
warunkach. Człowiek ten mógł jeszcze kilka dni pracować i dlatego zmuszam
jego jako chirurga do złożenia doniesienia na mnie. Sprawę uznaje jako sabotaż
i oddaje do gestapo.
Byłem zdumiony i przestraszony. Odpisuję i tłumaczę mu, że przecież sam
stwierdza sprawę chorobową groźną, więc zwolnienie miało uzasadnienie. Od
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pisuje ponownie, że to sprawy nie zmienia i pozostaje faktem, że człowiek ten nie
pracował. Nie może uznać tłumaczenia i złoży doniesienie. Donos został wysłany
na szczęście kilka dni przed ewakuacją Ostrowa przez Niemców i tylko dlatego
uniknąłem jego tragicznych następstw. Odpis tego dokumentu znalazłem w kan
celarii szpitala po objęciu jego kierownictwa.
Piotra nie ma od dłuższego czasu w Ostrowie. Pewnego dnia dokonano zama
chu na jego osobę w bramie przedsiębiorstwa. Zamachowiec, na rowerze, zastrze
lił człowieka z wysiłkiem, byłego przedwojennego sierżanta, niewinnego, ob. Sta
wika. Tragicznie, omyłkowo zastrzelony pozostawił kilkoro dzieci, a Piotr został
tej samej nocy przeniesiony służbowo do Halle na stanowisko pisarza w polskim
obozie robotniczym. Piotr wytłumaczył żonie, że przenosi się, ponieważ AK spo
wodowało zamach dlatego, że on sam wystąpił z organizacji.
Następuje wreszcie dzień wyzwolenia. Sąsiad mój woła mnie, by pójść powitać
rosyjskie czołgi. Biorę teczkę lekarską i wychodzę. Oniemiałem jednak kiedy na
klatce schodowej spotkałem żołnierzy niemieckich, którzy nakazują mi pójść ze
sobą. Przerażony idę, między nimi, ul. Szpitalną w kierunku Wrocławskiej, widzę,
jak ludzie wiwatują wokół czołgu radzieckiego stojącego na Rynku. Na ul. Kolejo
wej w bramach domów porozstawiana w pełnym rynsztunku kompania wojska
niemieckiego. Sprawa się wyjaśnia. Wprowadzają mnie do mieszkania prywatne
go na ul. Koszarowej, gdzie leży ich kolega z postrzałem brzucha. Zakładam opa
trunek i daję skierowanie do szpitala. Opuszczam prędko mieszkanie i za kilka
minut widzę jak Rosjanie gonią uciekających bez walki Niemców. Tragedię
przeżytej sytuacji poznałem dopiero po namyśle. Jedna seria z broni maszynowej
wystarczała,abym zginął wśród Niemców, nie doczekawszy upragnionej wolności.
W kilka dni później mieszkanie moje zamienia się w szpital. W nocy przywie
ziono mi 12 rannych żołnierzy radzieckich. Ciężko rannych jest trzech – nada
jących się tylko do amputacji kończyn, z powodu dużych zmiażdżeń i grożącej
zgorzeli. Mieszkanie moje wygląda jak jatka. Pracujemy przez całą noc, pomaga
nam dzielnie ubrany w biały płaszcz spawacz z Fabryki Budowy Wagonów.
Vis à vis, w gimnazjum męskim urządzono prowizoryczną salę chorych i tam
przenosi się operowanych, pod opiekę PCK. Organizacją pomieszczenia zajęła się
Eleonora Chmielowa. Napływają także ciężko ranni Polacy. Praca wre, opatrunki
mego skromnego gabinetu kończą się powoli, materiał się wyczerpuje. Po 2 tygo
dniach otrzymuję, za pośrednictwem szefa szpitala wojskowego, list pochwalny
od Dowódcy Dywizji. Nazajutrz, po naszej krwawej pracy przejmuję i organizuję
Szpital Powiatowy w Ostrowie. Przywożę wyposażenie sali operacyjnej i narzę
dzia, wywiezione i porzucone przez Niemców w okolicy Kępna.
Pierwsza obsada lekarska to ja sam pełniący funkcję chirurga, położnika i dy
rektora, a następnie dr Edmund Straburzyński, jako internista oraz zamieszkały
obecnie w Gdyni, okulista dr Stefan Szmaj. Administracją szpitalną zajmuje się ob.
Miłosz Bąkiewicz. Praca wre do czasu mej mobilizacji jako chirurga frontowego
II Armii.
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Rozmyślając nad koszmarnym okresem niemieckiej okupacji, który był dosko
nałą szkołą praktyki lekarskiej dla młodego medyka, nie mogę wprost uwierzyć,
że wśród kilku osób, z którymi się spotkałem, musiał znaleźć się konfident – Po
lak, zupełnie wyzuty z czci. Losy jego potoczyły się po linii pochyłej. Po zakoń
czeniu działań wojennych miał czelność wrócić na Ziemie Zachodnie i pod Wro
cławiem, w jednym z miasteczek, został burmistrzem. Napotkał go na peronie we
Wrocławiu milicjant z Ostrowa, który go poznał i aresztował.
Proces odbywał się w Sądzie Okręgowym w Ostrowie – przy wypełnionej sali.
Znalazła się jego teczka personalna, przypadkowo z gestapo z Łodzi, w której
w superlatywach wyrażano się o nim i jego zasługach. Okazało się, że po zama
chu gestapo przeniosło go, jako pisarza, do polskiego obozu, by i na tym terenie
wykazywał dla nich dalszą działalność dla dobra Niemiec. W toku rozprawy wy
kazywał butę i bezczelność… Wyrokiem Sądu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
skazano go na karę śmierci przez powieszenie. Sprawiedliwości stało się zadość.
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Niniejsza opowieść nie jest typowym artykułem biograficznym. Jedynym źró
dłem, z którego korzystam przy jej pisaniu, jest moja własna pamięć. Celowo nie
konfrontuję swoich wspomnień z materiałem porównawczym. O Profesorze Ta
deuszu Brzezińskim – lekarzu, historyku, etyku, nauczycielu, człowieku – i Jego
znaczeniu dla rozwoju i pozycji polskiej humanistyki medycznej powstaną kiedyś,
jestem tego pewna, poważne i kompleksowe prace na miarę Jego wielkości. Ich
autorzy będą zobowiązani do przedstawienia sylwetki Profesora w sposób obiek
tywny i z wykorzystaniem szerokiej gamy źródeł. Ja pragnę podzielić się z Czy
telnikami bardzo subiektywnym obrazem Profesora, tym, kim był On w moich
oczach, kim stał się dla mnie – i dlaczego. Jestem pewna, że ci spośród czytających,
którzy osobiście znali Profesora Brzezińskiego, odnajdą w mojej opowieści wiele
dobrze znanych elementów. Mam również nadzieję, że Czytelnikom, którzy nie
spotkali Profesora, lektura tych wspomnień pozwoli zrozumieć, kim On był dla
swoich uczniów, i dlaczego my, Jego uczniowie, poczytujemy sobie za tak wielki
zaszczyt fakt, że dane nam było uczyć się właśnie od Niego. Za osobisty charakter
tej opowieści, jest w niej mojej osoby więcej, niż bym sobie życzyła – z góry prze
praszam.
		Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeci
nie. Kierownik Zakładu: prof. PUM dr hab. med. Aleksandra Kładna.
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Jest 3 października 1990 roku, pierwsza środa roku akademickiego. Sala wy
kładowa im. Mikołaja Kopernika Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
znana mi z egzaminów wstępnych. Razem z tłumem koleżanek i kolegów, świe
żo upieczonych studentów Wydziału Lekarskiego, czekam na pierwsze w moim
życiu wykłady. Jest nas tyle, że nie mieścimy się w ławkach, część siedzi na scho
dach. Za chwilę anatomia, a przed nią – propedeutyka medycyny. Co to jest ta pro
pedeutyka? Nie mam pojęcia, podobnie jak moi sąsiedzi. Po chwili do sali wcho
dzi niewysoki, szpakowaty pan w okularach i szarym garniturze. Przedstawia się,
lecz jego nazwisko umyka mi w milknącym powoli szmerze. Zasuwają się kotary
na oknach, w półmroku dostrzegam jeszcze, jak wykładowca charakterystycznym
gestem odgarnia z czoła włosy, a potem salę rozświetla smuga światła z rzutnika
slajdów i na ekranie ukazuje się posąg Asklepiosa. Przez dziewięćdziesiąt minut
słucham jak urzeczona fascynującej opowieści o tym, czym medycyna była kiedyś
i czym jest teraz, o ludziach, którzy ją kształtowali i zmieniali, o jej wielkich możli
wościach i ograniczeniach. Nauczyciel mówi spokojnym, lecz pełnym emocji gło
sem, narracja płynie bez zająknięć i niepotrzebnych przerw, wykład ma przejrzy
stą konstrukcję dobrej książki, z wyrazistym początkiem, trzymającym w napięciu
rozwinięciem i inspirującą do przemyśleń pointą.
Nie pamiętam, czy podziękowaliśmy wykładowcy oklaskami, ale pamiętam
własne myśli po zakończeniu tego wykładu. A więc na tym polega różnica między
moją dotychczasową edukacją a studiami! Na tym polega różnica między profe
sorami licealnymi a prawdziwymi! Ten pierwszy wykład z propedeutyki (teraz
już wiedziałam, co to słowo oznacza) nie tylko utwierdził mnie w przekonaniu, że
moje marzenie o zostaniu lekarzem, pielęgnowane od wczesnego dzieciństwa, jest
ze wszech miar warte realizacji; ukształtował również moje wyobrażenia o tym,
czym jest wykład akademicki i czego powinnam oczekiwać po wykładowcach.
Wielu moich późniejszych nauczycieli skrzywdziłam niesprawiedliwie kry
tyczną oceną, do końca studiów porównując wszystkie następne wykłady z tym
pierwszym. Zaledwie garstka wyszła obronną ręką z porównania z tym, jak są
dziłam, akademickim standardem jakości zaprezentowanym nam 3 października
1990 r. przez szpakowatego pana w okularach, którego nazwiska nie dosłyszałam.
Dopiero gdy sama rozpoczęłam pracę wykładowcy, zrozumiałam, że jakość owe
go pierwszego wykładu plasowała się nie w środku krzywej Gaussa, lecz w oko
licach określanych mianem „powyżej 99 centyla”. Następne wykłady z propedeu
tyki odbywały się już w znacznie bardziej kameralnej atmosferze (do uzyskania
zaliczenia wymagana była obecność na połowie z nich) i były prowadzone przez
kilku nauczycieli, jednak kolejne spotkania z Panem Profesorem były równie
fascynujące. Opowiadał nam o tym, co znaczyło kiedyś (i co powinno znaczyć
dzisiaj) bycie lekarzem, o obowiązku i przywileju udzielania pomocy lekarskiej,
o znaczeniu tajemnicy zawodowej w medycynie. Słuchaliśmy jak zaczarowani,
bo dzielił się z nami nie tylko fachową wiedzą, lecz także własnymi, bogatymi
doświadczeniami – a pracował i w klinikach uniwersyteckich, i w sanatoriach,
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i nawet (to zrobiło na mnie chyba największe wrażenie) w ambulatorium wię
ziennym. Jego nazwisko poznałam jednak dopiero, gdy po zakończonym kursie
wpisywałam dane do indeksu. Moim pierwszym wykładowcą akademickim był
Pan Profesor Tadeusz Brzeziński.
Rok 1992, rozpoczynam czwarty semestr studiów. Przede mną, za kilka miesię
cy, ciężka sesja – fizjologia i biochemia, a do tego jeszcze jeden egzamin, z przed
miotu na który czekam z niecierpliwością: historii medycyny. Właśnie zorientowa
łam się, że redaktorem i współautorem podręcznika do historii jest Pan Profesor
Brzeziński, i że to przed nim złożę egzamin. Książka jest oczywiście nie do zdoby
cia: wszystkie egzemplarze biblioteczne już wypożyczone, w księgarniach nawet
nie ma czego szukać. Pozostają dwa egzemplarze w czytelni. Zapisuję się na jeden
z nich w każdy poniedziałek i, o ile miałam szczęście i byłam pierwsza, dostaję
książkę w piątek po południu, na cały weekend (pod surowym warunkiem odda
nia jej w poniedziałek o 7.30). Czytam już w drodze do domu, w tramwaju. Co za
odmiana! Jestem molem książkowym, uczenie się z podręczników akademickich
w zasadzie nie sprawia mi kłopotów, jednak tom pod redakcją Profesora czyta
się jak beletrystykę, sam wchodzi do głowy. Zakład Historii Medycyny mieści się
w budynku na obrzeżach kompleksu Szpitala Klinicznego nr 2, wykłady odbywa
ją się w dobrze mi znanej sali kopernikańskiej. Nauki na drugim roku jest bardzo
dużo, wykłady Profesora nie są obowiązkowe, jednak jest nas, słuchających z zafa
scynowaniem, sporo. Uczę się pilnie i w maju mogę zapisać się na egzamin w ter
minie zerowym. To mój trzeci egzamin, podobnie jak dwa poprzednie zdawany w
formie ustnej. Spodziewam się atmosfery znanej z dotychczasowych spotkań z eg
zaminatorami: onieśmielającego dystansu, pytań rzucanych zza biurka, chłodnego
wzroku i tonu głosu pobrzmiewającego sarkazmem w razie pomyłki delikwenta.
Teraz czekam wraz z trojgiem kolegów przed sekretariatem Zakładu. Wchodzimy.
Otwierają się drzwi gabinetu Profesora, on sam wychodzi nam naprzeciw i, ku
naszemu bezbrzeżnemu zdumieniu, na powitanie podaje każdemu z nas dłoń. To
pierwszy, i jak się później okaże, jedyny mój nauczyciel, który wszystkich – tak
że studentów – wita uściskiem ręki. Siadamy w fotelach wokół niskiego stolika
i rozpoczynamy egzamin. Tak bardzo chcę dobrze wypaść! Czuję, że potknięcie
na tym egzaminie długo paliłoby mnie wstydem. Jednak trema i napięcie szybko
opuszcza i mnie, i kolegów. Egzamin nie jest łatwy, profesor stawia nam szerokie,
problemowe pytania, ale wkrótce orientuję się, że bierzemy udział nie w „polo
waniu na błędy”, lecz w rozmowie – trudnej, bo nasz interlokutor jest dużo mą
drzejszy od nas i wymagający, jednak bardzo ciekawej i pouczającej. Zwracając
się do nas, Profesor używa formy „Pani Koleżanko/Panie Kolego” – słyszę wy
raźnie, że mówi to z dużych liter i czuję dumę. Na późniejszych latach studiów,
podczas zajęć klinicznych, niejednokrotnie usłyszęten zwrot z ust innych nauczy
cieli, zawsze wypowiedziany ironicznym tonem nie pozostawiającym złudzeń co
do rzeczywistej możliwości jakiegokolwiek „koleżeństwa” pomiędzy studentem
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a wykładowcą. Egzamin wkrótce dobiega końca, Profesor wpisuje w indeksach
oceny, żegna się z każdym uściskiem ręki, równie zaskakującym, co ten powitalny.
Na korytarzu zaskoczenie: minęła cała godzina! Sprawdzamy wyniki – dostałam
ocenę celującą! Moja duma rośnie jeszcze, gdy dowiaduję się później, że Profesor
nie ma zwyczaju stawiania dobrych ocen za darmo i egzamin poprawkowy z hi
storii medycyny wcale nie należy do rzadkości. Tą piątką z plusem szczycę się do
dzisiaj, zaliczam ją do moich najważniejszych osiągnięć.
Kolejne moje spotkanie z Profesorem ma miejsce w 1996 roku. Jestem student
ką szóstego roku, za kilka miesięcy kończę studia. Zakład Historii Medycyny
i Etyki Lekarskiej, teraz będący częścią Katedry Humanistycznych Nauk Lekar
skich, przeprowadził się w międzyczasie do budynku Rektoratu Akademii przy
ul. Rybackiej. Rozpoczynam blok seminariów z etyki lekarskiej, połączony z za
jęciami z medycyny paliatywnej. Część spotkań poświęconą etyce prowadzi Pro
fesor. Jest rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej w naszej Izbie Lekarskiej,
czynnym uczestnikiem prac nad kształtem Kodeksu Etyki Lekarskiej. Znów dzieli
się z nami ogromną wiedzą wypływającą nie tylko ze znajomości przepisów, ale
przede wszystkim z osobistych doświadczeń. Pokazuje na przykładach z życia,
jak głębokie i bolesne konsekwencje może mieć brak rozwiniętej świadomości
i wyobraźni etycznej u lekarza. Opowiada również o własnych potknięciach z cza
sów, gdy zdobywał kolejne stopnie wtajemniczenia zawodowego – to budzi chyba
największy szacunek. W pamięci utkwi mi zwłaszcza historia pacjentki przygoto
wywanej przez Profesora, wtedy młodego lekarza na stażu specjalizacyjnym, do
aortografii. Kobieta dopytywała się, czy zabieg jest bolesny. Doktor Brzeziński,
nie mając żadnych osobistych doświadczeń w tym względzie i opierając się na
podręcznikowej wiedzy, uspokoił ją stwierdzeniem, że to nic strasznego. Na dru
gi dzień usłyszał: „Panie doktorze, gdyby powiedział mi pan szczerze, co mnie
czeka, nigdy bym się na ten zabieg nie zgodziła”. Powtarzając słowa swej pacjent
ki sprzed lat, Profesor zwraca naszą uwagę na fakt, że podręczniki akademickie
rzadko kiedy mówią o tym, czym choroba, jej diagnozowanie i leczenie są dla
naszych pacjentów, jak zmieniają ich życie, jakimi kosztami – szczególnie w for
mie cierpienia – są z ich strony okupione. Podkreśla, że wiedzę w tym względzie
można posiąść tylko poprzez osobiste doświadczenie i, zwłaszcza, ucząc się od
własnych pacjentów. Apeluje o odwagę uczenia się i praktykowania takiej medy
cyny, w której pacjent staje się dla lekarza nie tylko adresatem działań, ale także
nauczycielem, Mistrzem. Blok z etyki ma się zakończyć sprawdzianem. Profesor
proponuje nam odwrócenie ról. To my wymyślimy pytania, a On, z naszym udzia
łem, postara się na nie odpowiedzieć. Pytania możemy zadać anonimowo, zapisu
jąc je na niepodpisanych kartkach. Podoba nam się ten pomysł. Część z nas długo
zastanawia się nad pytaniami, część pisze je „na kolanie”, tuż przed kolokwium.
Profesor do wszystkich podchodzi z powagą, wokół kilku rozwija się gorąca dys
kusja, kontynuowana jeszcze po zajęciach w mniejszym, studenckim gronie. Kil
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ka osób pyta o zadania lekarza w sytuacjach beznadziejnych, gdy nic już nie da
się zrobić. Pamiętam odpowiedź Profesora: „Ależ nie ma sytuacji, w których nic
się nie da zrobić. Zawsze można zrobić coś dobrego. Można potrzymać za rękę.
Można być z chorym. Trzeba być z chorym.” Czy kogokolwiek dziwi jeszcze, że
pierwszym miejscem, w którym na mojej uczelni uczono medycyny paliatywnej,
był Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej kierowany przez Pana Profesora?
Na zakończenie kolokwium Profesor wyczytuje nasze imiona i nazwiska (poprze
dzone tak dobrze pamiętanym, pełnym szacunku zwrotem „Koleżanka”/„Kole
ga”) i każdemu ściska dłoń, wręczając egzemplarz Kodeksu Etyki Lekarskiej. Do
rozdania dyplomów jest jeszcze kilka bloków zajęć i parę egzaminów, ale ja teraz
właśnie czuję się pasowana na lekarza.
Po raz kolejny spotykam się z Profesorem kilkanaście miesięcy później. W Kli
nice Gastroenterologii PAM, gdzie odbywam staż podyplomowy, obowiązuje
zwyczaj wzbogacania codziennego porannego raportu o streszczenie jakiejś pu
blikacji naukowej o treści interesującej dla pracowników Kliniki. Gdy przychodzi
moja kolej, decyduję nie popisywać się przed mądrzejszymi kolegami wiedzą in
ternistyczną, lecz opowiedzieć o tym, co spostrzegawczy lekarz może zobaczyć na
autoportretach Rembrandta. Moje wystąpienie spotyka się z ciepłym przyjęciem,
docent Teresa Starzyńska (teraz, gdy piszę te słowa – profesor, Kierownik Kliniki)
opowiada o mnie Profesorowi, a ten zaprasza mnie do przygotowania dłuższej
prelekcji na spotkanie szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historii
Medycyny i Farmacji. Nie mam kłopotów z wyborem tematu. Mówię o mojej
wielkiej miłości, Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie, a właściwie o trwających od
dziesięcioleci sporach wokół przyczyn jego ostatniej choroby i śmierci. Tak na
prawdę nie mam jeszcze wtedy zbyt wielkiej wiedzy na ten temat, referuję poglą
dy innych, ale robię bardzo dobre wrażenie na słuchaczach. Profesor chwali moje
wystąpienie jako jedno z ciekawszych w historii szczecińskiego oddziału Towa
rzystwa. Pamięta mnie kilka miesięcy później, gdy przychodzę do Niego z prośbą
o pomoc. Po zakończeniu stażu odkrywam, że nie ma dla mnie pracy. Mam pecha,
trafiam na, jak się później okazuje, dość krótki okres, gdy kliniki Akademii nie ofe
rują stanowisk asystenckich. Ponieważ wiem już, że chcę być nie tylko lekarzem,
ale i nauczycielem, nie złożyłam żadnych podań o pracę poza uczelnią. Dla „wzo
rowej uczennicy”, kończącej każdy dotychczasowy etap edukacji z wyróżnienia
mi i nagrodami, perspektywa bezrobocia jest przerażająca. W narastającej panice
zwracam się do Profesora z niepewnym pytaniem, czy zgodziłby się promować
moją pracę doktorską – przeczekałabym trudny czas na studiach doktoranckich.
Jedynym tematem, który przychodzi mi do głowy, jest oczywiście Mozart, a do
kładniej analiza informacji medycznych zawartych w korespondencji rodzinnej
kompozytora. Profesor zadaje mi jedno pytanie: „Pani Koleżanko, a czy tam jest
dość materiału na doktorat?” Nie mam zielonego pojęcia. Nie czytałam jeszcze
pełnego, krytycznego wydania korespondencji, wiem jedynie, że w jej angielskim
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tłumaczeniu, mocno okrojonym w stosunku do oryginału, we fragmentach zwią
zanych z medycyną jest zaznaczonych bardzo wiele miejsc ominiętych, sugerują
cych, że wydanie krytyczne jest w takie informacje znacznie bogatsze. W dodatku
nie mam żadnej wiedzy, ile materiału to „dość na doktorat”. Odpowiadam: „tak”,
starając się, by mój głos brzmiał pewnie. To ten jedyny raz, gdy rozmawiając z Pro
fesorem mam świadomość, że być może Go oszukuję. Szczęśliwie dla mnie wkrót
ce okazuje się, że materiału jest mnóstwo, że Go jednak nie okłamałam. Profesor
daje mi zaświadczenie, że bierze odpowiedzialność za moją pracę. Chociaż Jego
zgoda wynikała pewnie w jakiejś mierze z wrażenia, jakie pozostawiła moja wcze
śniejsza prelekcja, mam głęboką świadomość, że zostałam obdarzona ogromnym
kredytem zaufania, że Profesor położył na szali swój autorytet naukowy, ręcząc za
kogoś, kogo możliwości, umiejętności i motywacji tak naprawdę nie znał. Odtąd
będę się starała nigdy tego zaufania nie zawieźć. W październiku 1998 r. rozpo
czynam studia doktoranckie w Zakładzie Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej
PAM.
Pracuję w domu, tłumacząc korespondencję Mozartów. W Zakładzie stawiam
się we wtorki, na cotygodniowych spotkaniach pracowników Katedry z Profe
sorem. Włączam się w prowadzenie zajęć z historii medycyny dla studentów
anglojęzycznych. Wkrótce Profesor informuje mnie, że od października będzie
w Zakładzie wolny etat asystencki, i że chciałby mnie widzieć w zespole. Zga
dzam się z entuzjazmem. Dwa tygodnie później orientuję się, że jestem w ciąży.
W październiku będę trzy tygodnie przed terminem. Mam trochę doświadczeń
z rozmów kwalifikacyjnych, wiem, jakie wrażenie na potencjalnych szefach robi
informacja o planowanym urlopie macierzyńskim. Co robić? Udawać, że nic się
nie dzieje i liczyć, że Profesor nie wycofa się z propozycji, gdy już się dowie? Czy
jednak powiedzieć Mu od razu? Po kilku dniach proszę o rozmowę. Jestem przy
gotowana na: „sama Pani rozumie, Koleżanko, że w tej sytuacji nie mogę Pani za
trudnić”, chyba nawet mówię, że się z tym godzę. Słyszę: „Gratulacje! Proszę tylko
postarać się nie przechodzić na urlop wychowawczy po macierzyńskim”. Zostaję
przyjęta do pracy w dziewiątym miesiącu ciąży, przez trzy tygodnie prowadzę
zajęcia, potem rodzi się Krzyś. Do pracy wracam na początku lutego 2000 r., rów
no z końcem przerwy semestralnej. We wrześniu lecę z Profesorem na kongres
Międzynarodowego Towarzystwa Historii Medycyny do Galveston w USA.
Dla Profesora ten wyjazd jest swoistą „premią przedemerytalną”. Skończył 70
lat i przed przekazaniem kierownictwa Katedry i Zakładu w młodsze ręce pra
gnie wziąć udział w obradach Towarzystwa, którego był w nieodległym czasie
wiceprezydentem. Dla mnie to kolejny dowód zaufania z Jego strony, pierwsza
okazja, by czynnie uczestniczyć w międzynarodowej konferencji naukowej oraz,
co ma równie wysoką wartość, szansa, by po raz pierwszy spędzić z Profesorem
trochę czasu na nieco bardziej prywatnej stopie. Zanim jednak wyruszamy, zosta
je sprawdzony mój poziom przygotowania. Mam mówić o wstępnych wynikach
mojej pracy doktorskiej, co, na ówczesnym poziomie zaawansowania, oznacza
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raczej hipotezy i domysły niż poparte dowodami wnioski. Profesor jest jednak
zadowolony z tekstu referatu. Radzi mi jedynie, bym nie mówiła „z głowy”, lecz
przygotowała sobie krótszą wersję pracy do odczytania. Jak się później okaże,
to bardzo dobra rada. Mam również przedstawić naszą wspólną pracę na temat
dziejów nauczania historii medycyny w Polsce. Szczerze mówiąc, mój wkład w to
dzieło ogranicza się w zasadzie do jego przetłumaczenia i przygotowania slaj
dów; zaproponowane przez Profesora współautorstwo jest więc na wyrost, ale
bardzo w Jego stylu. W przyszłości będę miała wielokrotnie okazję przekonać się
o Jego uczciwości i szczodrości w uznawaniu wkładu innych we własną pracę.
Przed samym wyjazdem Profesor zarządza „próbę generalną”. Jest zadowolony.
Później tylko raz jeszcze poprosi, bym przedstawiła Mu swoje wystąpienie przed
„premierą” – przed obroną doktoratu. Przy innych okazjach daje mi wolną rękę –
kolejne dowody zaufania.
Zanim dotrzemy do Galveston, spędzamy kilkanaście godzin w Londynie. Do
myślam się, że Profesor wybrał przelot z noclegiem w stolicy Anglii ze względu
na mnie – pytał czy kiedyś tam byłam. Odbywamy kilkugodzinną przechadzkę
po mieście, oglądamy Buckingham Palace, Trafalgar Square, Hyde Park, budynki
parlamentu z Big Benem, wielkie koło młyńskie nad Tamizą, katedrę westminster
ską. Zahaczamy o Instytut Sikorskiego, gdzie Profesor niedawno zbierał materiały
do książki. Do hotelu wracamy ciemną nocą, jestem pełna wrażeń i wykończo
na. Profesor – w kwitnącej formie, w ogóle nie widać po Nim zmęczenia. W Ga
lveston wybieramy się na jeszcze jeden spacer. Tym razem ja jestem inicjatorką.
Dopytawszy się w hotelu o drogę, zamierzam odwiedzić duży sklep muzyczny
i poszukać ciekawych nagrań. Zapowiada się ponadgodzinny marsz w tropikal
nym, wilgotnym upale. Profesor chce mi towarzyszyć. Idziemy. Po męczącej go
dzinie zaczynam się niepokoić, że jednak pomyliłam drogę. Zamiast w okolice
intersującego mnie sklepu, zagłębiamy się w coraz bardziej zaniedbane kwartały.
Mężczyźni stojący w grupkach przed domami przyglądają się nam z wyraźnym,
niezbyt przyjaznym zainteresowaniem. Robi się groźnie. Z narastającym niepoko
jem zastanawiam się, co zrobić – czy w ogóle pamiętam drogę powrotną? Profesor
spokojnie zauważa: „Joasiu, to chyba nie jest dobra trasa”. Po chwili zatrzymuje
się przy nas samochód. Dobrze ubrana, śniada kobieta pyta, czy się nie zgubili
śmy, oferuje podwiezienie do hotelu. Z ulgą przystajemy na tę propozycję. Już w
samochodzie dowiadujemy się, że zabłądziliśmy do prawdziwego „trójkąta ber
mudzkiego” – w tej okolicy niemal często dochodzi do kradzieży i napadów, a
zdarzają się i morderstwa, turystom stanowczo odradza się wycieczki w te rejony
miasta. Jest mi wstyd, że nie pojechałam do sklepu po prostu taksówką i że nara
ziłam nas na niebezpieczeństwo. Przepraszam Profesora, który podnosi mnie na
duchu anegdotą o własnej porażce w „biegach na orientację”. Kiedyś został zapro
szony na międzynarodową konferencję zorganizowaną na statku pływającym po
Dunaju. Dopiero po przybyciu do Wiednia zorientował się, że źle odczytał zapro
szenie: miejscem rozpoczęcia rejsu i konferencji nie była stolica Austrii, lecz miasto
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Widin w Bułgarii. „Co prawda nikt nie groził mi kradzieżą czy napadem, ale w
konferencji udziału nie wziąłem” – kończy opowieść z uśmiechem. Po raz kolejny
czuję wdzięczność i podziw. Ten ostatni rośnie jeszcze, gdy widzę szacunek, jakim
Profesor cieszy się w środowisku historyków medycyny, i w Galveston, i kilka ty
godni później w Poznaniu, gdzie na XIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Historii
Medycyny i Farmacji (którego jest wtedy prezesem) otrzymuje członkostwo hono
rowe. Chyba wtedy dociera do mnie, że za promotora doktoratu mam uczonego
klasy międzynarodowej. Podobny szacunek obserwuję podczas konferencji Pol
sko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny w Wittenberdze we wrześniu
2001 r., dokąd, poza własną pracą, zawożę list Profesora, przechodzącego wtedy
rehabilitację po poważnej operacji. Nie pamiętam już, czy o wkładzie Profesora
w powołanie i działalność Towarzystwa Polsko-Niemieckiego dowiedziałam się
od kolegów z Zakładu, czy z jakichś przejrzanych przed wyjazdem publikacji. W
Wittenberdze mam okazję przekonać się, jak niezwykła – poważna i przepełniona
chęcią wzajemnego zrozumienia – jest atmosfera obrad poświęconych trudnym
tematom z polsko-niemieckiej historii. Atmosfera ta bardzo mi przypomina klimat
prac naukowych mojego promotora. Odnoszę wrażenie, potwierdzone później w
prywatnych rozmowach z członkami Towarzystwa, zwłaszcza tymi z Niemiec,
że osobowość Profesora i jego głębokie przyjaźnie z wieloma niemieckimi histo
rykami medycyny (szczególnie z prof. Hansem Schadewaldtem z Düsseldorfu)
promieniują na całe Towarzystwo i realnie wpływają na charakter i jakość jego
działalności. A przecież wiem, że Profesor mógłby być jak najdalszy od szukania
sposobów na budowanie mostów między Polską i Niemcami. Miał 10 lat, gdy wy
buchła II wojna światowa, przeżył ją w okupowanej Warszawie, pewnie potrafiłby
znaleźć we własnych wspomnieniach z tego czasu liczne powody dla chowania
urazy i stawiania barykad. Szczęśliwie dla polsko-niemieckiego dialogu wolał
poszukiwać dróg porozumienia, tworzyć warunki do spokojnego i rzeczowego
badania naszej niełatwej, wspólnej historii, otwierać siebie i innych na argumenty
i racje drugiej strony. Był jednym z tych historyków, którzy mieli odwagę prowa
dzić takie działania w czasach PRL-u, gdy obowiązujące w naszych szkołach pod
ręczniki przedstawiały dzieje polsko-niemieckich stosunków jako nieprzerwane,
tysiącletnie pasmo teutońskiej nienawiści i agresji. Polsko-Niemieckie Towarzy
stwo Historii Medycyny, jedno z ukochanych „dzieci” Profesora, po konferencji
w Wittenberdze staje się dla mnie bardzo szczególnym, ulubionym gremium nau
kowym.
Dla Profesora dziećmi są również jego uczniowie, a zwłaszcza doktoranci. Moja
praca nad doktoratem postępuje stopniowo. Profesor daje mi bardzo dużo swo
body. Nie ma długich debat nad metodologią, wskazówek co do źródeł porów
nawczych. Ja przedstawiam plany i relacjonuję wizyty w działach starodruków
rozmaitych bibliotek, a następnie oddaję kolejne rozdziały pracy, Profesor czyta
i akceptuje. Przypominam sobie tylko jedną daną mi radę (aby pisanie wstępu
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zostawić na koniec) i jedno pytanie (czy w pracy rzeczywiście wykorzystałam
wszystkie pozycje wymienione w bibliografii). Pamiętam też moment, w którym,
ślęcząc nad osiemnastowiecznymi farmakopeami w czytelni Działu Zbiorów
Specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej, odkrywam, że to właśnie historia me
dycyny jest moim prawdziwym powołaniem i postanawiam zrezygnować z dal
szych starań o otwarcie specjalizacji i powrót do praktyki lekarskiej. Nigdy w
sposób otwarty nie zakomunikowałam tego Profesorowi. Myślę jednak, że był to
dla Niego spory zawód. Sam zrezygnował z praktykowania medycyny, gdy był
już profesorem; ideałem naukowca uprawiającego historię medycyny był dla Nie
go ktoś łączący w sobie wiedzę oraz doświadczenie i historyka, i lekarza. Często
przedstawiał się studentom jako „lekarz wierzący, niepraktykujący”. Doktoratem
jednak zawodu Mu nie sprawiam. Bronię się w grudniu 2004 r., tytuł doktora nauk
medycznych otrzymuję summa cum laude. Profesor promienieje, słyszę publicznie
wypowiedzianą pochwałę o „jednej z najlepszych prac napisanych pod Jego opie
ką”. Uskrzydlająca chwila! Z czasu pracy nad doktoratem wynoszę, poza baga
żem cennych doświadczeń, przeświadczenie, że oto wiem już, na czym polega
opieka merytoryczna promotora nad doktorantem – na podarowaniu mu całko
witej wolności. Dopiero pięć lat później, na jubileuszowym spotkaniu 80-letniego
Profesora z autorami napisanych pod Jego nadzorem prac doktorskich, mam oka
zję nauczyć się, na czym tak naprawdę polegał ów dar wolności: że najważniejszą
cechą i niezwykłą zaletą, naszego Promotora była Jego zdolność rozpoznania, ile
i jakiej dokładnie pomocy każde z nas potrzebuje, aby napisać pracę samodziel
nie i na najwyższym możliwym poziomie. Niektórym potrzebne były praktycz
ne ćwiczenia z poruszania się po zasobach archiwów i zbiorach bibliotek, innym
– podpowiedź, gdzie poszukać dodatkowych źródeł informacji, jeszcze innym –
konsekwentne odrzucanie kolejnych wersji pracy, w odczuciu Profesora nie od
powiadających możliwościom autora i potencjałowi drzemiącemu w temacie, in
nym wreszcie (w tym i mnie) – rzucane od czasu do czasu pytanie, kiedy zostanie
ukończony następny etap pracy. Każdy otrzymał tyle i tylko tyle pomocy, ile bez
względnie potrzebował; w żadnej ze spraw, z którymi potrafiliśmy sobie poradzić
sami, nie byliśmy „prowadzeni za rękę”. Dlatego też w pracach napisanych pod
opieką Profesora widać przede wszystkim osobowości i pasje doktorantów. Wy
starczy rzut oka na rozległość tematyczną naszych prac: są tam biografie lekarzy
ważnych dla polskiej medycyny i Pomorskiej Akademii Medycznej (a także dla
praktykowanej przez autora pracy specjalności), obraz sytuacji medycznej Szcze
cina w czasach panowania ostatnich Książąt Pomorskich i podczas wojen napo
leońskich, historyczno-etyczne aspekty przerywania ciąży w II Rzeczypospolitej
i PRL, rozwój etyki zawodowej polskich dentystów, losy absolwentów polskiego
wydziału lekarskiego w Edynburgu, działalność Polskiego Czerwonego Krzyża
na Pomorzu Zachodnim w pierwszych latach po II wojnie światowej… Ta ostatnia
praca to pierwszy w historii mojej uczelni doktorat obroniony przez pielęgniar
kę. Gdy Alina Kędzia broni swojej tezy doktorskiej w 1998 r., ja jestem na stażu

72

Wspomnienie o prof. Tadeuszu Brzezińskim (1929-2010)

podyplomowym i słyszę wzburzone głosy moich starszych kolegów lekarzy za
niepokojonych faktem, że oto pielęgniarka otrzymała taki sam tytuł naukowy, jaki
i oni noszą. A jeśli ta pielęgniarka zechce otworzyć praktykę prywatną? Po czym
pacjenci poznają, że nie mają do czynienia z lekarzem? Skoro takie komentarze
dotarły do mnie, zapewne i dr Kędzia, i jej promotor niejednokrotnie musieli je
słyszeć i odpierać. Fakt, że to właśnie Profesor Brzeziński był opiekunem pierw
szej pielęgniarskiej pracy doktorskiej w dziejach Pomorskiej Akademii Medycz
nej, nie był przypadkowy.
Dr Kędzia była jedną z pielęgniarek prowadzących w kierowanym przez Pro
fesora Zakładzie zajęcia z pierwszej pomocy i elementów pielęgniarstwa dla stu
dentów I roku medycyny i stomatologii. Ten przedmiot był pomysłem Profesora
na oszczędzenie studentom uczelni lekarskich praktyk robotniczych, w czasach
PRL-u obowiązkowo odbywanych przed rozpoczęciem studiów wyższych. Za
miast ryzykować utratę palców przy nieudolnej obsłudze jakiejś maszyny na pla
cu budowy czy w fabryce, studenci rozpoczynający studia medyczne przechodzili
krótki kurs najprostszych procedur i technik pielęgniarskich, a następnie odbywa
li praktyki szpitalne pod okiem doświadczonych pielęgniarek. Pomysł Profeso
ra, nagrodzony licznymi wyróżnieniami, szybko został przyjęty przez wszystkie
uczelnie medyczne w Polsce. Dla mnie – w pełni uświadamiam to sobie dopiero
teraz, pisząc te słowa – zajęcia z pielęgniarstwa miały wymiar inicjacyjny. To w ra
mach pielęgniarskich ćwiczeń klinicznych po raz pierwszy weszłam na oddział
szpitalny w białym fartuchu, pomogłam pacjentowi, pobrałam krew, wykona
łam zastrzyk, zetknęłam się z umieraniem. Zajęcia z pielęgniarstwa miały rów
nież ogromną wartość wychowawczą, dając mi szansę na poznanie, czym – i dla
pacjenta, i dla lekarza – jest praca pielęgniarki, jak bardzo trudna, wyczerpująca
i odpowiedzialna jest to praca. Teraz widzę też znaczenie faktu, że to właśnie pie
lęgniarki były moimi pierwszymi nauczycielkami medycyny klinicznej. Gdy już
pracowałam w Zakładzie Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej, niejednokrotnie
miałam okazję przekonać się, jak wiele satysfakcji czerpał Profesor z faktu, że to
u Niego powstał i był nauczany ten przedmiot. O jego genezie lubił opowiadać
kolejnym rocznikom studentów na wykładach z propedeutyki medycyny.
Wróćmy jednak do głównego nurtu opowieści. Jest połowa września 2009 roku.
Od jakiegoś roku wiem, że Profesor jest ciężko chory. Dowiaduję się o tym pośred
nią drogą, Profesor nigdy nie porusza tego tematu i nie daje otoczeniu odczuć
powagi swojego stanu. Chorobę znosi ze stoicką cierpliwością, nie przerywa pra
cy, mam nawet wrażenie, że pracuje jeszcze intensywniej, przygotowując kolejne
wersje swoich wykładów, pisząc kolejne książki. Teraz wybieramy się wspólnie
na konferencję Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny do Düssel
dorfu. Profesorowi towarzyszy żona, ukochana, zawsze uśmiechnięta Pani Ewa.
To, poza względami naukowymi, podróż sentymentalna, trochę przypominająca
wyprawę na kongres w Galveston. Profesor jest od lat członkiem – koresponden

Joanna Nieznanowska

73

tem Akademii Nauk Nadrenii – Północnej Westfalii, Düsseldorf to miasto Prof.
Schadewaldta. Przygotowując się do konferencji, Profesor Brzeziński ma nadzieję,
że spotka się jeszcze raz ze swoim osobistym, bliskim przyjacielem, który odegrał
tak istotną rolę w budowaniu dobrej, twórczej atmosfery w polsko-niemieckim
środowisku historyków medycyny. Wszyscy zresztą liczymy, że przy okazji tej
konferencji będziemy mogli spotkać się z Prof. Schadewaldtem, od dłuższego cza
su nie uczestniczącym w naszych konferencjach ze względu na zły stan zdrowia.
Tymczasem, 21 sierpnia, Prof. Schadewaldt umiera. Teraz, gdy w przeddzień kon
ferencji spacerujemy po nadreńskim bulwarze, Profesor wspomina ubiegłoroczne
uroczystości 85-lecia urodzin Nestora niemieckiej historii medycyny. Później, na
walnym zebraniu Towarzystwa, opowiada o roli, jaką odegrał on w otwieraniu
polskim historykom medycyny drogi do współpracy z naukowcami z innych
krajów, chociażby poprzez fundowanie stypendiów na udział w kongresach Mię
dzynarodowego Towarzystwa Historii Medycyny czy promocję prac doktorskich
Polaków w Düsseldorfie. Podczas obrad jednak nikt nie ma wątpliwości, że Pro
fesor podjął trud przyjazdu na konferencję nie tylko po to, by oddać hołd zmarłe
mu przyjacielowi. Wykład o organizacji opieki medycznej w armii gen. Andersa,
oparty na wynikach badań opublikowanych w ostatniej książce Profesora, jest
znakomity, zarówno z powodu typowego dla Jego wystąpień poziomu jakości
prezentacji, jak i przez jej wartość poznawczą, istotną nie tylko dla niemieckiej
części Towarzystwa, mniej zorientowanej w zawiłościach polskich losów podczas
II wojny światowej. Także udział Profesora w podsumowującej konferencję dys
kusji panelowej jest ważny. Zapadają mi w pamięć Jego słowa zamykające debatę
nad tematem przewodnim naszego spotkania: wojną i medycyną. Profesor mówi,
że miast koncentrować się na analizowaniu postępów medycyny wynikających
z rozwoju technologii wojskowych lub osiąganych niejako przy okazji kolejnych
zbrojnych konfliktów, powinniśmy raczej poświęcać czas i siły badaniu, jak wiele
szans na rozwój, nie tylko medycyny, zostało bezpowrotnie zmarnowanych przez
wojny. Pamiętam też serdeczne, osobiste pożegnania Profesora z wieloma uczest
nikami konferencji. Później dowiem się, że wielu z nich miało poczucie, iż widzą
Profesora po raz ostatni. Ja sama jestem przekonana, że Profesor będzie uczestni
kiem także następnego spotkania Towarzystwa w Poznaniu.
Tymczasem wracamy do Szczecina, a kilka tygodni później, 24 października
2009 r., spotykamy się na wspomnianym wyżej jubileuszowym obiedzie. Uroczy
stość organizują Mariola Gaca i Mariola Lembas-Sznabel, doktorantki Profesora
nierozłączne w czasie studiów, podczas lat pracy w Zakładzie Historii Medy
cyny i, pomimo kilometrów dzielących Szczecin i Tucholę, także teraz. Profesor
spodziewa się kameralnego spotkania z Mariolkami właśnie, tymczasem czeka
nas, Jego doktorantów, ponad dwadzieścioro. Niespodzianka udaje się, Profesor
jest kompletnie zaskoczony i bardzo wzruszony, nie ukrywa łez. W prezencie
otrzymuje od nas swoją własną pracę doktorską, dotąd przechowywaną w Łodzi
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w formie maszynopisu, teraz – pięknie wydaną książkę. No i każde z nas, Jego
naukowych dzieci, może Mu powiedzieć, jak wiele Mu zawdzięcza. Jak dobrze,
że Mariolki zorganizowały ten urodzinowy obiad! Kilka miesięcy później świado
mość, że Profesor usłyszał od nas, również ode mnie, tych kilka słów podzięko
wania, przy całej ich szczerości i serdeczności niewspółmiernych do niezwykłego
daru, jakim była możliwość pracy i rozwoju pod Jego kierunkiem, pomaga znosić
dojmującą pustkę po Jego odejściu. Teraz jednak nikt nie ma pojęcia, jak niewiele
czasu dzieli nas od ostatecznego pożegnania. Kilka dni później Profesor jedzie do
Łodzi na uroczystości urodzinowe zorganizowane przez Jego dawnych uczniów
i współpracowników z Wojskowej Akademii Medycznej, a po powrocie dostaję,
jak wszyscy uczestnicy jubileuszowych spotkań, kopertę z płytą zawierającą pre
zentację – podziękowanie Profesora za wspólne świętowanie Jego osiemdziesią
tych urodzin.
Trwa kolejny rok akademicki, Profesor prowadzi seminaria z etyki lekarskiej
dla studentów VI roku medycyny, wykłady z bioetyki dla studentów I roku bio
technologii, wykłady z propedeutyki medycyny. W listopadzie decyduje się zre
zygnować z prowadzenia zajęć z etyki lekarskiej, które mają formę wyczerpują
cych, ośmiodniowych bloków spotkań. Pozostawia sobie wykłady. Tak się składa,
że od kilku lat wykłady z propedeutyki medycyny dla studentów polskich i, pro
wadzone przeze mnie, wykłady z propedeutyki dla studentów anglojęzycznych
odbywają się bezpośrednio po sobie. Bardzo lubię przychodzić do tzw. starej sali
wykładowej na Pomorzanach kilkanaście minut przed zakończeniem wykładu
Profesora. Nie tylko mam wtedy okazję przekonać się, jak wielu słuchaczy przy
chodzi na te spotkania i jak huraganowymi brawami za nie dziękuje, ale przede
wszystkim mogę zamienić z Profesorem kilka zdań. Rozmawiamy zazwyczaj
o ostatnio przeczytanych książkach. Szczególnie lubię te wcale nierzadkie chwi
le, gdy przekonujemy się, iż czytamy te same książki i mamy podobne wrażenia
z lektury. Teraz jest 16 grudnia, ostatnia środa przed przerwą świąteczną. Moi
studenci nieco się spóźniają, a my nie rozmawiamy o książkach, lecz o planach
Profesora na przyszłość – a w zasadzie Profesor mówi, a ja słucham. Opowiada mi
o zamiarze stworzenia strony internetowej ze swoimi wykładami i o otrzymanym
niedawno zaproszeniu do napisania części o historii medycyny do podręcznika
historii nauki dla szkół ponadpodstawowych. Potem składa mi bardzo serdeczne,
ciepłe życzenia, długo ściska mi dłoń. Tak dobrze wygląda, jest tak ożywiony – nie
mam przeczucia, że rozmawiamy po raz ostatni. Po powrocie do Zakładu po prze
rwie dowiaduję się, że dwa ostatnie wykłady Profesora z propedeutyki są odwo
łane – Profesor jest w szpitalu. W środę 6 stycznia (wtedy to jeszcze nie jest dzień
wolny od pracy) po własnym wykładzie wysyłam do Niego sms z pytaniem, czy
mogę zadzwonić. Nie pamiętam już, o czym chciałam rozmawiać. Nie dostałam
odpowiedzi. Następnego dnia przychodzi wiadomość o Jego śmierci.
Mądrzy ludzie powiadają, że każde spotkanie z drugim człowiekiem odmienia
nas i kształtuje. Jestem głęboko przekonana, że gdybym nie spotkała Profesora
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Brzezińskiego, byłabym zupełnie innym, gorszym człowiekiem. Mam świado
mość długu, jaki u Niego zaciągnęłam. Staram się go spłacać, z pełną świadomo
ścią, że taki dług wdzięczności spłacić jest bardzo trudno. Od dwóch lat to ja mam
zaszczyt prowadzić pierwszy z serii wykładów z propedeutyki medycyny. Pamię
tając o znaczeniu, jakie ten pierwszy wykład miał dla mnie samej, ze ściśniętym
gardłem i niezwyczajną u mnie tremą, zaczynam opowieść od slajdu z posągiem
Asklepiosa.
Szczecin, 16 grudnia 2011 – 7 stycznia 2012
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Karol Marcinkowski jako filozof medycyny
Karol Marcinkowski as a philosopher of medicine
Anita Magowska
Poznań

Streszczenie: Rozprawa doktorska Karola Marcinkowskiego (1800-1846) zatytułowana „De fontibus
indicationum generatim” została opublikowana w 1823 r. w Berlinie jako pierwsza polska praca
z zakresu filozofii medycyny. Jej autor był polskim lekarzem praktykującym w Poznaniu, wtedy
w zaborze pruskim, szanowanym za patriotyzm i działalność dobroczynną dla najuboższych cho
rych. Rozprawa jest pierwszą polską pracą z zakresu historii medycyny, jednak dotychczas nie była
przetłumaczona z łaciny na polski. Komentarz dostarcza pewnej wiedzy o rozprawie i jej autorze.
Abstract: The doctoral thesis” by Karol Marcinkowski (1800-1846) was published in 1823 in Berlin as
the first Polish work on philosophy of medicine. Its author was a Polish doctor who had practiced in
Poznań, than in Prussian Poland, and was admired for his patriotic attitude and charitable activity
for the poor and sick. The dissertation was a pioneering work, however, it was not translated from
Latin to Polish until now. The article provides some comment about the thesis and its author.
Słowa kluczowe: historia medycyny, dziewiętnasty wiek, rozprawa doktorska, Uniwersytet Berliń
ski, Karol Marcinkowski

Key words: history of medicine, nineteenth century, doctoral thesis, Berlin University, Karol Mar
cinkowski

Za pierwszego przedstawiciela polskiej szkoły filozofii medycyny uważa się
Tytusa Chałubińskiego, autora opublikowanej w 1874 r. pracy o metodzie wynaj
dywania wskazań lekarskich. W rzeczywistości początki zainteresowania pol
skich lekarzy filozofią medycyny przypadają na znacznie wcześniejszy okres,
czego dowodzi opublikowana w 1823 r. w Berlinie rozprawa doktorska Karola
Marcinkowskiego (1800-1846) „De fontibus indicationum generatim” („Ogólne
źródła wskazań”)1.Nie było w tym nic dziwnego, ponieważ Marcinkowski ukoń
		K. Marcinkowski, De fontibus indicationum generatim, Berlin 1823. – Rozprawę Marcin
kowskiego obszernie omówił Adam Wrzosek w wydanej w latach 1960-1961 monografii o Karolu
Marcinkowskim.
1
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czył studia na Uniwersytecie w Berlinie, a charakterystycznym rysem ówczesnej
medycyny niemieckiej był silny związek z filozofią oraz skupienie na teorii, gdy
w medycynie angielskiej i francuskiej rosło znaczenie patologii oraz fizjologii eks
perymentalnej. Zbliżona tematycznie do pracy Chałubińskiego, rozprawa dok
torska Marcinkowskiego była adresowana do wąskiego akademickiego kręgu
odbiorców, stanowiąc rozwinięcie poglądów bardziej profesorów Uniwersyte
tu Berlińskiego niż samego autora. Tym samym może być uważana nie tylko za
pierwszą pracę filozoficzno-medyczną napisaną przez polskiego lekarza, ale także
za kwintesencję niemieckich wpływów na praktykę lekarzy w Wielkim Księstwie
Poznańskim2.
Habent sua fata libelli. Omawiana dysertacja miała także swoje niespokojne losy.
Karol Marcinkowski ukończył studia lekarskie w 1821 r. i w tym samym roku
złożył egzamin doktorski przed profesorami Uniwersytetu Berlińskiego (tezy,
których bronił zostały w 1823 r. przytoczone w woluminie zawierającym pracę
doktorską). Zapewne w tym okresie napisał „De fontibus indicationum genera
tim”, ale nie zdążył pracy wydrukować. Został aresztowany za przynależność do
organizacji „Polonia” i skazany na pobyt w twierdzy w Wisłoujściu koło Gdań
ska. Zwolniony 23 stycznia 1823 r., natychmiast udał się do Berlina, aby dopełnić
formalności wymaganych do uzyskania dyplomu lekarza. Po wydaniu drukiem
rozprawy, otrzymał dyplom i wrócił do rodzinnego Poznania3.
Biografowie Karola Marcinkowskiego różnie oceniali jego pracę doktorską. Igna
cy Zielewicz (1841-1917) był wobec rozprawy krytyczny i uznał, że jest w niej wię
cej dobrych chęci niż wartości naukowej. Streścił ją zdaniem: „Ostatecznym celem
nauki lekarskiej jest rozpoznanie choroby i jej leczenie; pierwsze osiągamy przez
obserwację, drugiemu za podstawę służą pewne zasady zastosowania środków
leczniczych, zwane wskazaniami”4, a także wskazał, że pojawia się w niej pytanie,
„w jaki sposób rokowanie (futura aestimatio) do wyszukania wskazań posłużyć
może”5. Z kolei Alfred Sokołowski (1849-1924) opisał ją jako „piękną”, a Adam
Wrzosek (1875-1965) jako „niebanalną” i „ogarniającą szerokie horyzonty najważ
niejszych zagadnień medycyny praktycznej”. Zarówno Sokołowski jak i Wrzosek
podkreślali erudycję Marcinkowskiego oraz trudną problematykę, jaką podjął.
Czy rzeczywiście dysertacja była nacechowana erudycją, a problematyka trudna?
Marcinkowski przywołał w rozprawie sześć dzieł fundamentalnych dla ów
czesnej medycyny. Były to: wydane w 1593 r. przez Anutiusa Foesiusa (1528-1595)
„Opera omnia” Hipokratesa, Daniela Sennerta (1572-1637) „Institutiones medi
cinae” (1611), Thomasa Sydenhama (1624-1679) „Observationes medicae” (1676),
		A. Wrzosek, Karol Marcinkowski, t. 1, Warszawa 1960, passim.
		Ibidem, s. 70-71.
4
		I. Zielewicz, Żywot i zasługi doktora Karola Marcinkowskiego z okazji pięćdziesięcioletnie
go jubileuszu Towarzystwa Pomocy Naukowej. Poznań 1891, s. 106.
5
Ibidem, s. 108.
2
3
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Giorgio Bagliviego (1668-1707) „Praxeos medicinae” (1710), Johanna C. W. Juncke
ra „Versuch einer allgemeinen Heilkunde” (1791) oraz Jacoba Fidelisa Ackerman
na (1765-1815) „Institutiones terapiae generalis” (1799)6. Można przypuszczać, że
był to zalecany przez profesorów Uniwersytetu Berlińskiego kanon lektur obowią
zujących studentów medycyny. Nazwiska swoich mistrzów Karol Marcinkowski
wymienił z dużą estymą w swoim curriculum vitae. Byli to najwybitniejsi przed
stawiciele niemieckiej medycyny przełomu XVIII i XIX w., a więc: autor podręcz
nika medycyny klinicznej „Über den Unterricht junger Ärzte am Krankenbett”
i wykładowca „semiotyki” – Carl Berends (1759-1826); autor „Phänomenologie
des Geistes” (1807) i „Wissenschaft der Logik” (1812) Georg W. F. Hegel (17701831); fizykochemik i farmaceuta, znany jako autor „Grundriß der Experimen
talpharmacie” – Sigmundus Hermbstaedt (1760-1833); patolog i pionier leczenia
chorób psychicznych za pomocą urządzeń mechanicznych – Anton Ludwig Ernst
Horn (1774-1848); wykładowca patologii ogólnej i medycyny praktycznej, a za
razem redaktor „Bibliothek der practischen Heilkunde” – Christopher Hufeland
(1762-1836); a także naturalista, fizjolog i pionier parazytologii – Karl A. Rudolphi
(1771-1832). Ponadto Marcinkowski uczył się chirurgii i okulistyki od Karla Fer
dinanda von Graefe (1787-1840) i Johanna Nepomuka Rusta (1775-1840), a położ
nictwa zabiegowego od przedstawiciela słynnego rodu lekarskiego, Adama Eliasa
von Siebolda (1775-1828)7. To oni ukształtowali lekarskie myślenie Marcinkow
skiego, a więc także jego praktykę lekarską8.
W pierwszych dekadach XIX w. kształtowały się dopiero podstawy metod
eksperymentalnych, które kilkadziesiąt lat później miały radykalnie przeobrazić
medycynę. Marcinkowski, jak każdy ówczesny student medycyny, znał podsta
wowe pojęcia fizjologii wprowadzone przez Hallera, a więc „czułość” i „drażli
wość” (znalazły się one także w jego rozprawie doktorskiej), które wtedy nie mia
ły jednak żadnego znaczenia dla rozpoznawania chorób i ich leczenia. Wprawdzie
w programie studiów były wykłady fizyki, ale teorie medyczne znajdowały opar
cie jedynie w filozofii i nie miały nic wspólnego z praktyką eksperymentalną9.
Marcinkowski był wobec wiedzy o chorobach krytyczny i nawet napisał: „wszel
kie teorie medycyny nie mają żadnej wartości dla praktycznego użytku, a nawet
prowadzą do niezliczonych błędów” („omnes medicinae theorias nullius fere ad practicum usum esse utilatiis immo ad innumeros deducere errores, quo etami cuiuscunque
temporis experimentia sat superque comprobavit”)10.
6
		 W nawiasach podano lata, w których dzieła zostały wydane po raz pierwszy, ponieważ
Karol Marcinkowski nie podaje wydań.
7
		Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte, E. Gurlt et al. (red.), Urban & Scharzen
berg: Berlin – Wien 1931, t. 1: s. 470; t. 3: s. 185-186, 329-332, 796, t. 4: 911-913 .
8
		K. Marcinkowski, op. cit., s. 30-31.
9
		N. Tsouyopoulos, The influence of John Brown’s ideas in Germany, „Med. Hist.” Suppl. 8,
1988, s. 63-74.
10
K. Marcinkowski, op. cit., s. 5.
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Zdaniem Marcinkowskiego, podstawowe znaczenie dla lekarza miała filozofia,
która integrowała jego wiedzę. Z założenia, iż stan każdego człowieka jest jedyny
w swoim rodzaju, czyli specyficzny, wynikało przekonanie, że objawy choroby
są u każdego pacjenta inne, a więc i leczenie powinno być zróżnicowane. Aby
prawidłowo rozumować, lekarz powinien zatem odciąć się od wiedzy teoretycz
nej i skupić na wnikliwej obserwacji zewnętrznej postaci choroby i jej – często
sprzecznych – oznak. Lekarz mógł rozpocząć leczenie dopiero wtedy, gdy dobrze
poznał odchylenia w ciele chorego i zrozumiał jak je usunąć lub powstrzymać,
aby przywrócić stan naturalny. Wiedza o odchyleniach od normy pozwalała też
na zapobieganie chorobom.
Echem poglądów Johanna Christiana Reila (1759-1813) było wyeksponowane w
rozprawie doktorskiej znaczenie siły życiowej (Lebenskraft) dla patogenezy. Reil in
terpretował siłę życiową w nowatorski, materialistyczny sposób. Będąc entuzjastą
chemii, uważał, że właściwości i siły organizmu są wynikiem różnych połączeń
chemicznych pierwiastków, przy czym układy i formy tych połączeń są w organi
zmach żywych inne niż w martwych. Pod silnym wpływem Reila znajdował się
wspomniany już profesor Rudolfi, a także przedstawiciele niemieckiego romanty
zmu, Goethe i Schelling11. Z tej perspektywy Marcinkowskiego można zaliczyć do
witalistów i romantyków, bowiem doceniał znaczenie siły życiowej i wykazywał,
że przed wyborem i rozpoczęciem terapii lekarz powinien rozeznać, czy w chorym
przeważa drażliwość (irritabilitas) czy też czułość (sensibilitas), bo od tego zależało
rozpoznanie i terapia12. Siłę życiową uważał za narzędzie powodujące zakończe
nie chorób, przy czym ostre schorzenia mogły być pokonane tylko w ten sposób.
Przejawami siły życiowej, dostrzeganymi przez wszystkich lekarzy żyjących
w pierwszej połowie XIX w., były: idiosynkrazja i instynkt. Marcinkowski uważał
idiosynkrazję za fenomen niezwykłych reakcji osobniczych, powodujących, że leki
mogły wywoływać nietypowe efekty. Ważny był też instynkt chorego, czyli jego
dążenie do tego co jest korzystne, a unikanie tego co szkodliwe. Relację między
idiosynkrazją i instynktem a chorobą wyjaśniał na drodze fizycznej, jako przeciw
stawianie się sił. Z kolei instynkt, który najsilniej ujawniał się u dzieci i umysłowo
chorych, mógł być fałszywy. W takich razach chory działał pod wpływem sugestii in
nych ludzi. Wskazanym przez Marcinkowskiego przykładem działań instynktow
nych było tarzanie się w śniegu chorych gorączkujących. Zapewne pod wpływem
Hufelanda Marcinkowski omawiał okłady z zimnej wody na klatkę piersiową
jako metodę zapobiegania gruźlicy u wątłych osób. Hufeland nie był jednak twór
cą, ale tylko propagatorem tej metody w Niemczech. Wspomnianą metodę opisał
jako pierwszy James Curie (1756-1808), absolwent Uniwersytetu w Edynburgu13.
11
D.K. Binder, K. Schaller, H. Clusmann, The seminal contributions of Johann-Christian Reil
to anatomy, physiology and psychiatry, “Neurosurgery”, 2007, 61 (5), s. 1091-1096.
12
		K. Marcinkowski, op. cit., s. 11.
13
		J. M. Forrester, The origins and fate of James Curie’s cold water treatment for fever. “Med.
Hist.” 2000, 44, s. 57-74.
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Marcinkowski podkreślał, że szukając przyczyn choroby, lekarz powinien skie
rować uwagę na przyzwyczajenia, styl życia i odżywiania pacjenta. Powinien też
szukać takiej części ciała, która w stanie zdrowia i choroby jest słabsza. Poza roz
poznaniem predyspozycji wewnętrznych konieczne było usunięcie zewnętrznych
przyczyn choroby, takich jak: wyziewy (w bagiennej okolicy powodowały gorącz
kę „czterodniową”, zapewne malarię, czyli zarażenie roznoszonym przez komary
pierwotniakiem Plasmodium malariae ), czynnik epidemiczny (przez co rozumiano
stan powietrza zdolny do wywołania i podtrzymania chorób, a powodujący zapa
lenia, nieżyty, choroby reumatyczne i żółciowe)14.
Wprawdzie przyczyną choroby mogły być przyzwyczajenia, które zmienić
było najtrudniej, a jeżeli, to powoli i bez przymusu. Marcinkowski opisał kilka
jednostek chorobowych, m.in. opuchliznę alkoholową (zapewne chodziło o wo
dobrzusze towarzyszące marskości wątroby), po rozpoznaniu której nie należało
zabraniać picia wina, bo chociaż powodowało ono rozwój choroby, to odstawie
nie go spowodowałoby szybkie pogorszenie stanu zdrowia. Według ówczesnego
stanu wiedzy, opuchlizna była spowodowana zaburzeniem równowagi między
działaniem naczyń wydalających a naczyń wchłaniających (tak Marcinkowski na
zywał tętnice i żyły)15.
Zalecenia Marcinkowskiego opierały się na obserwacjach, ale niektóre z nich
są zgodne z obecnym stanem wiedzy. Rzeczywiście, gorączka u dziecka wyma
ga ostrożniejszego postępowania niż w przypadku dorosłego; im dłużej trwają
krwotoki i biegunki, tym bardziej osłabiają siłę życiową; bezsenność lub silne bóle
spowalniają leczenie. Trzeba się zgodzić z poglądem Marcinkowskiego, że ani
sztuka medyczna, ani natura chorego nie są w stanie wyleczyć wielu chorób prze
wlekłych. Poza tym w rozprawie zawarte zostały różne przesądy zakorzenione
w poglądach Hipokratesa. Zgodnie z nimi obżarstwo i opilstwo oraz zanieczysz
czenie początkowych odcinków przewodu pokarmowego powodowały gorączkę
gastryczną, epilepsję wywoływały robaki (może mistrz Marcinkowskiego, profe
sor Rudolphi, miał na myśli skutki zarażenia tasiemcem bąblowcem?), stąd nale
żało je usunąć odpowiednimi środkami. Dreszcze były niebezpieczne, bo po nich
następowała gorączka, a potem apopleksja, jednak nie zawsze należało leczyć go
rączkę, a wyjątkiem były zapalenia.
Na szczególne podkreślenie zasługuje pierwsza w polskiej literaturze medycz
nej definicja leczenia paliatywnego, czyli takiego, które łagodzi gwałtowne ob
jawy (Indicatio ex symptomatum vehementia deprompta, vulgo palliative, mitigatoriae
rectius denominatione audit; nonnunquam tamen ubi symptomata maxime urgens ubi
vita periculum minantur, forum remotio vitalis est indicationis negotium)16. W przy
padku chorób nieuleczalnych należało „smutny los chorego złagodzić” i skoro
		K. Marcinkowski, op. cit., s. 16.
Ibidem, s. 13.
16
Ibidem, s. 24.
14
15
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„krótkiego czasu życia nie możemy przedłużyć, to na ile można, uczyńmy je przy
jemnym”. Okrutny bowiem byłby lekarz, który porzuciłby pacjenta nieuleczalnie
chorego i cierpiącego ból, nie łagodząc jego cierpienia (Cruelis fuerit medicus, qui in
incurabili phthisi aegrotum doloribus cruciatum desereret, aut nullo symptomatum habito
respektu specificis hic laudatis remediis morbo medei incassum speraret)17.
Na uwagę zasługują zdefiniowanie przez Karola Marcinkowskiego choroby
jako stanu umysłu lekarza, w którym najdalsza przyczyna choroby łączy się z jej
objawami (Attamen hac morbi ipsius idea nullo modo carere possumus, cum ad teram
morborum cognitionem ideoque perfectam curationem inter causa remotam et morbi ipsius externam faciem, utramque in mente nostra coniungens intercedat), wyprzedzającą
o nieco ponad sto lat publikacje Ludwika Flecka18.
Warto docenić starania Marcinkowskiego o jasność wywodu, któremu to ce
lowi służą metafory. I tak, lekarza porównał do wodza uważnie rozpoznającego
armię wroga (zmiany w ciele pacjenta i objawy choroby), aby właściwie zarządzać
własnym wojskiem, a w innym miejscu lekarza ufającego rozumowi porównał do
błądzącego ślepca. Z kolei nie znającego podstaw wynajdywania wskazań lekarza
porównał do człowieka błąkającego się bez przewodnika po nieznanej ziemi, raz
tą, raz inną drogą.
Szereg myśli Marcinkowskiego przedstawia ponadczasowe zasady postępo
wania lekarza, np.: Powinniśmy unikać tego, aby ponad miarę zwalczać symptomy, bo
zwiedzeni tym, że je usunęliśmy, będziemy wierzyli, że zlikwidowaliśmy całą chorobę.
Albo: W każdej kuracji trzeba brać pod uwagę: to, co pojawi się w trakcie choroby, to, co
może się zjawić, a czego należy unikać, oraz jakie zmiany wynikną z działania przepisanych lekarstw.
Przekład rozprawy został wykonany na podstawie egzemplarza przechowy
wanego w Bibliotece Jagiellońskiej. Na znany dorobek piśmienny Karola Mar
cinkowskiego składają się jeszcze: artykuł „Ueber den Werth der Transfusion des
Blutes All Arzneimittel” zamieszczony w „Zeitschrift fuer die Gesammte Medi
zin” (R. I, Hamburg, 1836, s. 289-), praca „Uwagi nad historią i naturą kołtuna ze
względu na przyczyny i sposób leczenia tego fenomenu” (opublikowana także
jako artykuł w 1837 r. w poprzednio przywołanym czasopiśmie hamburskim).
Rozprawa o kołtunie nawiązywała do wykładów Berendesa i opierała się głównie
o pracę Wesse’go z 1827 r.19

		Ibidem, s. 25.
Ibidem, s. 18.
19
		I. Zielewicz, op. cit., s. 108.
17
18

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY
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Ogólne źródła wskazań.
Medyczna rozprawa doktorska,
której
za zgodą i z upoważnienia znakomitego zgromadzenia medyków
na Uniwersytecie Berlińskim,
aby
uzyskać zgodnie z zasadami
najwyższe w medycynie i chirurgii zaszczyty
dnia 2 kwietnia roku 1823
w zwykłym czasie i miejscu
publicznie będzie bronił
autor
Karol Marcinkowski z Poznania
Komisja:
doktor medycyny Baum,
doktor medycyny Eckard,
doktor medycyny Strempel.
(Przekład: Radosław Piętka i Magdalena Szymańska-Piętka)

Ogólne spostrzeżenia na temat właściwie formułowanych wskazań
§. 1. Najważniejszy cel wiedzy medycznej, czyli ten, aby przynieść pomoc
w odzyskaniu zdrowia, zależy zarówno od właściwego rozpoznania choroby, jak
i od zastosowanego przy niej leczenia. Pierwsza rzecz wiąże się przede wszystkim
z obserwacją natury, a podstawę drugiej stanowią pewne reguły, dzięki którym
uzyskuje się pomoc, wywodzące się z ustalonego postępowania zwanego wska
zaniami. Podobnie jak pierwszym obowiązkiem wodza w miejscu bitwy, że użyję
dawnego lekarskiego porównania, jest staranne wybadanie sytuacji wroga, aby
ustawiwszy we właściwy sposób wszelkie rzeczy, które potrzebne są do jego po
konania, mógł nimi zarządzać. Tak samo konieczne jest, aby lekarz przez właści
wą obserwację wcześniej pozyskał dla siebie rozpoznanie choroby i wtedy dopiero
na podstawie tego rozpoznania, dzięki wnioskowaniu, przyjął właściwy kierunek
leczenia. A zatem wskazania powstałe dzięki owemu wnioskowaniu wydają się
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nam niczym innym, jak tylko właściwą wskazówką do praktycznego użycia, która
mieści się między patologią a terapią. Wskazania wypełniają bowiem braki, któ
re dostrzegamy krocząc od rozpoznania choroby do leczenia; ułatwiają trudne
przejście od oglądu chorób do owego działania, którego lekarz się podejmuje
w celu zachowania lub przywrócenia zdrowia.
§. 2. Głównym więc fundamentem praktyki, jak słusznie stwierdził Baglivi
(Praexeosmedic.1Lugdunum1710. Ks. II, rozdz. X. § 1), są wskazania. Z pewnością
od nich, od owych wskazań, zależy właściwie użycie lekarstw, które jako jedyne
mogą pomóc. Te lekarstwa, które pomagają z powodu właściwego zastosowa
nia, przedstawia nam Hippokrates w książce o sztuce lekarskiej (Hippocratis Opera, wydanie A. Foesiusa. Sect. I. s. 4. v. 36). Albowiem codzienne doświadczenie
uczy nas, że nie ma takiej choroby, która u różnych ludzi wywoływałaby jedne
i te same objawy. Różne cechy poszczególnych osób wykluczają, aby tak się mo
gło stać. Bardzo łatwo mogłoby się wydarzyć coś takiego, że te rzeczy, które dla
jednego są najzdrowsze, drugiemu przyniosą szkodę, nie natychmiast, lecz bez
wątpienia w dalszym przebiegu choroby, a nawet w jej skutkach. Z tego powodu
nie ma żadnej pewniejszej ani stosowniejszej metody oceniania natury, niż taka,
abyśmy poznawali ją w każdym pojedynczym przypadku, prowadzeni pewnymi
zasadami dotyczącymi tego, co jest właściwe naturze i co jej pomaga. Z tego po
wodu powstaje największa różnica między lekarzem ufającym rozumowi i tym,
który zawierza doświadczeniu. Bo jeden [jak] ślepiec błądzi tu i tam, w ciemności
i w zwątpieniu, nie wierząc w żadną słuszność podjętego działania, a wszelką
pomoc w leczeniu pozostawia sile natury. Drugi zaś nigdy nie skieruje się ku regu
łom wydobytym z natury samej tej rzeczy, lecz w pośpiechu pochwyci, jak mówi,
specyficzne środki lecznicze, co do których przypadkiem odkrył, że są przydatne
w podobnym, ale nigdy w takim samym przypadku. W jaki zatem sposób może
właściwie pomóc, albo przynajmniej nie zaszkodzić, a tego przecież wymaga się
w związku z pierwszym obowiązkiem lekarza, jeśli nieświadom teorii terapeu
tycznej wykładanej przez nauczycieli, stąpa jakby po nieznanej ziemi, bez prze
wodnika, już to na tą, już to na inną wstępując drogę, nie wiedząc, czy zagraża
mu niebezpieczeństwo, czy też nie. Istnieje także inny rodzaj lekarzy, całkowicie
przeciwnych doświadczeniom. Lekarze ci mianowicie cały pomysł leczenia opie
rają na rozpoznaniu chorób wywodzącym się z fałszywych hipotez. Chciałbym,
żeby przedstawione przeze mnie kwestie nie zostały tak zrozumiane, jakobym
mniemał, że wszelka droga spekulacji w sztuce medycznej jest szkodliwa i powin
na zostać zaniechana. Zamierzam bowiem wskazać najpewniejsze i bardzo istotne
źródło wspomagające wiedzę medyczną. Albowiem historia naszej sztuki nauczy
każdego, że dzięki filozofii, do której w każdej epoce odnosiła się medycyna, po
jedyncze dziedziny wiedzy należące do niej osiągną większą prostotę i trwałość,
		 = De praximedica ad priscam observandirationem revocanda.
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a także większą spójność między sobą: pomoce, dzięki którym, jak sądzę, można
dotrzeć do trwalszej podstawy całej sztuki. Lecz skoro wyraźne poznanie życia
i różnych stanów jego zdrowia i choroby uchodzi naszej uwadze, skoro zwłaszcza
z tego powodu nie można podać żadnego dostatecznego wyjaśnienia tak różnych
postaci chorób, skoro wszyscy polegają na tego rodzaju fałszywych domniema
niach, łatwo wykazać, że wszelkie teorie medyczne nie mają żadnej wartości dla
praktycznego użytku, a nawet prowadzą do niezliczonych błędów, co zostało
wystarczająco i skutecznie potwierdzone doświadczeniem w każdej epoce. Na tej
podstawie wolno wywnioskować, że powracamy do naszego założenia, iż pod
czas tworzenia wskazań należy szczególnie strzec się, abyśmy nie zachęcili do
tego, co już Baglivi skarżąc się na szkodliwą żądzę hipotez nazwał jałowymi efek
tami spekulacji.
§. 3. Te wszystkie sprawy, do tej pory przez nas wymienione, tego w szczegól
ności dotyczą, od czego każdy powinien się powstrzymać przy określaniu zasad
leczenia: teraz będziemy stosownie do naszych sił próbować pokrótce przedsta
wić metodę, zgodnie z którą lekarz powinien postępować, aby doprowadzić do
właściwego ukształtowania wskazań. Każda zasada leczenia, aby doprowadzić
do właściwego końca, musi polegać na wyraźnym poznaniu zarówno stanu cho
robowego, jak i skuteczności środków leczniczych. Nie możemy jej w całości uzy
skać w żaden inny sposób, niż poprzez jak najdokładniejszą obserwację każdego
przypadku. Trzeba zatem, abyśmy czynili tę rzecz z dbałością naukową, a dzięki
właściwej ocenie wszystkich okoliczności owo prawdziwe doświadczenie będzie
nauczało o różnych zdolnościach środków leczniczych. Konieczne jest, aby przede
wszystkim obserwacja stała się jak najwnikliwsza, aby nie pominęła niczego, co
składa się na każdy poszczególny przypadek, który należy odkryć, bo tylko tak
lekarz uzyska najdokładniejszy obraz leżącej przed nim choroby, taki mianowicie,
który sam wzmocni właściwą kurację. Dobrze opinię tę wyłożył w swojej książ
ce o medycynie Hipokrates, kiedy powiedział: „ten lekarz został przygotowany
do leczenia, który dostatecznie poznał chorobę”. Tę samą opinię jeszcze dobitniej
wyraził Sydenham w następujących słowach: „nieraz przychodziło mi na myśl,
że jeśli posiadałbym historię jakiejś choroby należycie zbadaną, to zawsze wie
działbym, jakie lekarstwo podać odpowiadające jej szkodliwości”. (Sydenham,
Praefat. observat. supermorb. acut.2). Poznanie zewnętrznej postaci choroby, do któ
rego wiedzie prawidłowa znajomość tych spraw, które się zdarzyły, jak również
ogląd zmysłowy sprzecznych znaków, zbliża wnioskowanie do odsłonięcia na
tury choroby. Dzięki pomocy owego wnioskowania szczególnie to także osiąga
my, że pośród pojedynczych objawów choroby odkrywamy związki przyczyno
we i możemy prawidłowo oddzielić rzeczy istotne od mniej znaczących zdarzeń
przypadkowych. Lecz konieczne jest, aby owa myśl wzięła swój początek od
2

		= Thomas Sydenham, Observationes medicae circa morborum acutorum historiam et curationem.
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prawdziwegorozpoznania, aby tym pewniej osiągnąć zamierzony koniec, i niech
postępuje krok po kroku, aby ujawnić w formie jasnego dowodu ukryte początki,
w których tkwią przyczyny chorób. Podjęte w taki sposób badanie chorób, poka
zuje jasno lekarzowi wszystko, co objaśni przyczynę i naturę szkody – w tym celu,
aby przyjrzawszy się im powziął decyzję dotyczącą tego, co u chorego zmieniło
się wbrew naturze, a co powinno powrócić do stanu naturalnego, a to wszystko
jest znane pod ogólną nazwą wskazań (J.C. Ackermann, Institutionestherapiaegeneralis. Norimbergae et Altdorfii 1799. §.26). Takie są zatem niejako składniki wska
zań; oczywiście zależy od osądu lekarza, jakie należy przede wszystkim wziąć
pod uwagę, aby zostały wybrane lekarstwa skuteczne na tę właśnie chorobę.
§. 4. Rozpatrując rzecz ogólniej, w każdej chorobie znajdujemy trzy sprawy,
które gdy odnoszą się do tego, co z konieczności nazywamy najszerszym pojęciem
choroby, okazują się prawdziwymi wskazaniami uniwersalnymi. Te trzy rzeczy
to: choroba (to znaczy wewnętrzny stan ciała, ukazujący chorobowe zmiany),
przyczyna i oznaki (Sennert, Instis. med. Lib. V. Part. II. Sec. I. C. II de Indicantibus p. 981. exedit. Witeberg. 1620). Wzgląd na te sprawy owocuje powstaniem
ogólnych wskazówek we wszystkich kuracjach, które mają doprowadzić do [od
powiedniego] skutku. Owo ogólne wyjaśnienie, jako że jest stworzone na podsta
wie choroby w ogólności, a więc na podstawie jedynie umysłowego poznania jej
ogólnego pojęcia, nie pomoże jednak w leczeniu każdej pojedynczej choroby, jeśli
(to wyjaśnienie) nie zostanie uzyskane dzięki odrębnej jej analizie, i jeśli przy tym
nie uwzględni wszystkiego, co uważane jest za właściwe dla tego właśnie przy
padku, a co odczuwa brak wskazań szczegółowych, gdyż zostały ocenione jako
niewłaściwe. Z tego powodu jako pomocne przy formułowaniu wskazań należy
wyliczyć wszystko, co wydobyte z właściwości objawów poszczególnych chorób
może służyć pomocą, albo także może przyczynić się do ich [owych wskazań]
ukształtowania, jeśli choroba jeszcze się nie zdarzyła, co dotyczy działań lekarza
wokół zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Wszystkie te sprawy, któ
re są częściowo konieczne do określenia i ukazania wyżej wspomnianych wiary
godnych wskazań, częściowo natomiast, co zdarza się bardzo często, przyczyniają
się do zaplanowania pomocy, muszą być określane szerszym pojęciem wskazań,
zwłaszcza, że przyczyniają się z konieczności do ustanowienia właściwej kuracji
stosownej dla określonej natury schorzenia. Możliwe jest ogarnięcie wszystkiego,
czego ocena przyczynia się do słusznego umocnienia wskazań, tego rodzaju ogól
ną nazwą źródeł wskazań. Oczywiście ich znajomość nie tylko ukazywać będzie
prawdziwe zasady zachęcające do sformułowania jakiegoś wskazania, lecz także
przyniesie tę zwłaszcza korzyść, że naszą uwagę skoncentruje na tych sprawach,
których obecność uczy udoskonalać ogólnie sformułowane wskazania w ten spo
sób, że będą bardziej odpowiadały pojedynczym przypadkom chorobowym. Za
tem często będą pojawiać się pod postacią zastrzeżeń, które im bardziej będziemy
mieli na uwadze, tym bardziej zbliżymy się do właściwego sposobu leczenia.
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Mając zamiar bardziej wnikliwie zbadać owe źródła wskazań, musimy prze
strzegać pewnego porządku; z pewnością trudno wskazać coś bardziej zgodnego
z właściwością rzeczy samej, niż to, żebyśmy rozważyli oddzielnie owe źródła
zgodnie z układem źródeł patologii, z której przede wszystkim zostały zaczerp
nięte. Zgodnie z tym podziałem nasza rozprawa na początku będzie poświęcona
tym [źródłom], które wypływają z analizy rzeczy przeszłych w patologii, a na
stępnie tym, które wskazuje stan teraźniejszy jakiejkolwiek choroby; wreszcie
tym, które są uzyskane na podstawie właściwej oceny przyszłości. Te wszystkie
ogólne, przemyślane względy mogą mieć zaiste wzajemnie wiele ze sobą wspól
nego, jednocześnie w lekarzu wywołują ów impuls do działania, który nazywamy
wskazaniem.
Wskazania, które należy wydobywać z przeszłych zdarzeń podczas choroby
§. 5. Wiedza obejmuje te sprawy, które w każdej chorobie odwołują się zwy
kle do przeszłości, ogólnie rzecz biorąc wszystkie te, które poza samym chorym
odwołują się do tak różnych powodów, jak poprzedni stan zdrowia chorego i jego
szczególne cechy, których to wpływ, według obecnego doświadczenia, może wy
woływać obecną chorobę. Po pierwsze tkwiące w samym chorym: przede wszyst
kim zdobywamy wiedzę o tym, co w ciele powoduje pewną dyspozycję wywo
łującą choroby, i to obejmujemy nazwą przyczyn predysponujących lub nasion
chorób; pozostałe rzeczy związane są z przyczynami okazjonalnymi. Takie rzeczy
bezpośrednio pomocne będą w praktyce, jeśli chodzi o zapobieganie chorobom
(wskazanie i leczenie profilaktyczne), pośrednio natomiast, jeśli będą lekceważo
ne aż do wystąpienia choroby, której dają początek, i jeśli dopiero wtedy uwzględ
nisz to, co wnoszą do [poznania] właściwej natury choroby, to będą wymagać
większej pilności podczas obserwacji. Przyczyny zewnętrzne muszą zostać usu
nięte; (wskazanie przyczynowe) jeśli rzeczywiście przestaną wywierać wpływ,
prowadzą lekarza do właściwej kuracji swoich skutków.
§. 6. Zatem lekarz, aby dążyć do poznania prawdziwej natury niekorzystne
go stanu zdrowia lub choroby, na samym początku musi zwrócić uwagę na to, że
stan każdego człowieka jest specyficzny. Na to także należy mieć pilny wzgląd
zarówno przy opracowywaniu planu leczenia, jak przy wyborze sposobu i drogi
osiągnięcia tego celu, co we wcześniejszych słowach wyraźnie, jak sądzę, zostało
ukazane, a także jeszcze dobitniej w kolejnych zostanie wyjaśnione. Tutaj jednak
nie będzie mowy o tym, na ile ów szczególny stan człowieka przyczynia się do
tworzenia wskazań, ani o tym, że ma on taką naturę, iż może dostarczyć narzędzi
powodujących zakończenie różnych chorób, to znaczy zawiera przyczynę, którą
zwykle określa się jako bezpośrednią. Ten bowiem stan ciała, który odbiega już
od tego, co lekarze nazywają stanem zgodnym z naturą, z pewnością jest stanem
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chorobowym: tak więc konieczne jest, aby wzmianka o nim pojawiła się w tym
miejscu, w którym będzie mowa o bieżącym stanie choroby jako źródle wskazań.
Lecz sądzę, że najpierw tutaj powinny być rozpatrywane raczej te rzeczy, które,
ponieważ są właściwe każdemu choremu z osobna, odnoszą się do specjalnych
wskazań i często nie mogą być poznane w inny sposób, niż z ostatecznego sta
nu minionego zdrowia. Każda bowiem kuracja powinna dostosować się do stanu
chorobowego, o ile nie ma stać się daremna albo nawet szkodliwa. Dla każdego
więc powinny zostać wybrane te rzeczy, które mu najbardziej odpowiadają, a wy
bór ten określają odpowiednio zjawiska, o których tutaj piszę, takie jak właściwa
każdemu natura, temperament, przyzwyczajenia, tryb życia, czy wreszcie wiek
i płeć.
Właściwa każdemu człowiekowi natura obejmuje stopień siły życiowej oraz
coś, co dla niego jest charakterystyczne. Siła ta w różnych ludziach występuje jako
silniejsza albo słabsza, a poza tym różni się pod względem swojej jakości, według
tego, czy odznacza się bardziej drażliwością czy czułością. Niektórzy z tego po
wodu lepiej się opierają zewnętrznym szkodliwym czynnikom, inni od urodzenia
słabsi, prawie nigdy nie cieszą się całkowitym zdrowiem. Jedni przechodzą cho
roby szczęśliwie dzięki samym tylko korzystnym działaniom natury, ponieważ
żadnymi wpływami w nich całej siły życiowej [choroba] nie może zniszczyć, dru
gim natomiast jakiekolwiek, skądinąd nawet niezbyt szkodliwe zło, grozi wiel
kim niebezpieczeństwem. Warto zatem wiedzieć, czy w chorym przeważa raczej
drażliwość czy czułość, ponieważ według tego różni się rodzaj choroby. Tak więc
właściwości natury ludzkiej nie powinny być lekceważone nie tylko przy należy
tym ocenianiu sił podczas choroby, ale także przy jej leczeniu będą wskazywać
na zasady dobierania odpowiednich środków leczniczych. Należy tu także owa
szczególna właściwość ludzkiej natury, która nosi nazwę idiosynkrazji. Określa
bowiem ona wyjątkową zasadę każdego człowieka co do całej natury, która w nim
działa; z zasady tej wynikają szczególne reakcje, które poza tym należałoby ocenić
jako niezwykłe. Dzięki niej lecznicza natura w wielu ludziach przyzwyczaja się do
właściwej drogi, którą postępuje, a której lekarz w żadnym razie nie powinien lek
ceważyć, ponieważ samo odejście od niej jest niebezpieczne: w różnych ludziach
poszczególne lekarstwa wywołują efekty odmienne od tych, które zachodzą zwy
kle, dlatego często mniej pasują do całej sytuacji, ze względu na którą zostały wy
brane.
Te same niemal zasady obowiązują w przypadku różnorodności tempera
mentów, które wkraczają pomiędzy ciało ludzkie a to, co się w nim dzieje. Jeśli
mamy wiedzę z przeszłości na temat tego, jaki był temperament chorego zanim
zachorował, już dzięki temu poznamy, na ile ów temperament został zmieniony
i jakie starania należy podjąć, aby wcześniejszy jego stan został przywrócony. Na
podstawie tej znajomości natury i poszczególnych temperamentów stworzona
została zasada, którą znajdujemy u Sennerta (l. c., s. 983), a którą odnosić nale
ży zwłaszcza do wszelkiej różnorodności temperamentów: „jeśli choroba bardzo
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odbiega od stanu naturalnego, wymaga silniejszych środków, jeśli natomiast od
naturalnego stanu niewiele się oddala i jest pokrewna naturze chorego oraz jego
naturalnemu temperamentowi, to wówczas powinna być leczona łagodniejszymi
lekarstwami”.
Przyzwyczajenie, które słusznie nazywane jest drugą naturą, ma nie inne zna
czenie jak pierwszorzędne, jeśli chodzi o ustalenie takiej kuracji, jaka przyniesie
największą korzyść choremu.
Do obserwacji skierowanej na szczególne właściwości człowieka należy spraw
dzanie, co dla każdego jest przydatne, [w tym sprawdzanie] „miejscowej” sła
bości, to znaczy słabości jakiejś części ciała lub wnętrzności. Możemy tę słabość
zauważyć u wielu ludzi będących nawet w dobrym zdrowiu, a u chorych, co jest
oczywiste, [jej znajomość] przyczynia się bardzo do poznania prawdziwego miej
sca choroby i jej pochodzenia. Należy przy tym pamiętać, że przy opiece i leczeniu
słabszej części, zwłaszcza, gdy chodzi o jakiś bardziej znaczący organ, musimy
kierować się jak największą troską.
Styl życia i odżywiania, jak czynią ludzi bardziej podatnymi na poszczególne
choroby, tak też na każdym schorzeniu wyciskają pewne piętno, stąd wymagają
pilnej obserwacji ze strony lekarza. Co się tyczy ich znaczenia przy leczeniu cho
rób, to należy wiedzieć rzecz następującą: z utrwalonego trybu życia niewiele na
leży zmieniać, a jeśli już cokolwiek, to bynajmniej nie nagle albo przemocą; należy
zachować wszystko, co da się zaakceptować i co nie powoduje szkody. Niekiedy
również przez wzgląd na poprzedni tryb życia staramy się zachować coś, co cho
ciaż przyczynia się do rozwoju choroby, to jednak nie może być usunięte, aby
choroba jeszcze szybciej nie obróciła się na gorsze, jak na przykład w przypadku
picia wina przy opuchliźnie alkoholowej.
Nie ma żadnych wątpliwości, że przy leczeniu chorób należy mieć wzgląd na
wiek i płeć, w związku z czym nie wymaga to zbyt wielu słów, aby ukazać, jak
wiele znaczy ich ocena przy odpowiednio formułowanych wskazaniach. Jedna
i ta sama choroba u różnych ludzi zależnie od wieku wymaga innego leczenia. Na
przykład jest zupełnie inaczej, gdy człowiek dorosły cierpi na gorączkę wynika
jącą z zapalenia, a zupełnie inaczej, gdy dziecko: u obydwu wprawdzie wskaza
na jest kuracja przeciwgorączkowa, ale w przypadku dziecka należy postępować
ostrożniej, ponieważ jest ono bardziej podatne na osłabienie i łatwiej stąd może
wyniknąć nieszczęście.
§. 7. Co do owego specyficznego stanu u ludzi, chociaż przy podejmowaniu
decyzji dotyczących leczenia powinien być on dokładnie rozpatrywany, wystar
czy tylko krótkie przypomnienie. Teraz powinniśmy zwrócić uwagę na te ważne
zjawiska, które są związane z różnymi uwarunkowaniami samej choroby, ponie
waż na nich opierają się zasady przywracania zdrowia. Zgodnie z porządkiem,
który tutaj zaproponowaliśmy, przyczyny sprawcze chorób należą także do tych
kwestii, które ukazują nam znajomość wydarzeń minionych. Jeśli owe przyczyny
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całkiem nie przestaną działać, trzeba je [przynajmniej] powstrzymywać; żadne
bowiem radykalne leczenie choroby nie może zostać przeprowadzone bez zlikwi
dowania przyczyn, które ją podtrzymują; często natomiast wystarczy je usunąć,
aby choroby całkowicie zniknęły. W ten sposób gorączka gastryczna powstała
przez zanieczyszczenie początkowych [odcinków] dróg [pokarmowych] ustępuje
po sprowokowaniu wymiotów, epilepsja pochodząca od robaków znika po ich
usunięciu. A chociaż nawet najmniej istotnych okoliczności związanych z choro
bami przy podejmowaniu leczenia nie wolno pomijać, to jednak z największą gor
liwością należy pracować nad zniszczeniem i usunięciem ich przyczyn, ponieważ
nawet jeśli na podstawie zewnętrznego oglądu uznasz chorobę za podobną do
innej, to z uwagi na różne przyczyny wymagają one odmiennego leczenia. Któż
zechciałby traktować w jeden i ten sam sposób gorączkę powstałą na skutek zim
nej pogody oraz na skutek pijaństwa, obżarstwa czy też z innych przyczyn? Ponie
waż ogółem przyczyny chorób są najróżniejsze, nie mogą tu być rozpatrywane po
kolei, poza tym niniejsza praca przekroczyłaby granice naszego tematu. Należy
jednak poczynić ogólną wzmiankę o tym, co jest w stanie zarówno wywołać licz
ne choroby, jak i określić w niezawodny sposób ich naturę. Tą właściwością jest
przede wszystkim czynnik epidemiczny, endemiczny oraz zakaźny.
Czynnik epidemiczny polega na pewnym stanie powietrza związanym nie tyl
ko ze zdolnością do wywoływania chorób, ale także z pewną właściwością ich
podtrzymywania. Można tu wyróżnić podatność na choroby coroczną, miejscową
oraz epidemię właściwą, czy też po prostu epidemię. Jak bowiem uczy doświad
czenie, wraz ze zmianą warunków pogodowych w ciągu roku powstaje skłonność
albo tylko do chorób zapaleniowych, albo do nieżytów i chorób reumatycznych,
albo do chorób żółciowych. Zauważali także lekarze od czasów Sydenhama, który
jako pierwszy o tym pisał, że nawet jeśli różne przyczyny wpływają na chorobę
określając jej naturę, to jednak we wszystkich chorobach można zauważyć właści
wy im charakter i to trwający przez dłuższą liczbę lat, w ten sposób, że wszystkie
z niego [powstałe choroby] ujawniają powtarzalną skłonność albo do zapaleń, albo
do neurozy itd. Tak wygląda potwierdzone przez doświadczenie pojęcie czynnika
miejscowego. Epidemie obejmują przede wszystkim choroby powstałe za sprawą
jakiejś uniwersalnej dyspozycji.
Żadna rzecz w uśmierzaniu choroby i skutecznym stosowaniu lekarstw nie
ma większego znaczenia niż ta, o której mówimy, czyli dominujący czynnik: sam
może bowiem przynieść efekt, gdy przez wzgląd na duże podobieństwa między
nimi choroby domagają się w innym czasie zupełnie różnej, a czasami nawet prze
ciwnej kuracji. Znajomość tego zjawiska dostarcza więc bardzo często najlepszej
pomocy w dobieraniu optymalnej kuracji, zwłaszcza że wskazuje na autentyczną
naturę chorób, którą w innym przypadku możemy fałszywie ocenić na podsta
wie jej przejawów. W tych zwłaszcza przypadkach, w których z powodu różnych
komplikacji podczas choroby jesteśmy pozbawieni wiarygodnych wskazówek
do poznania jej natury, pomaga badanie ukrytego czynnika dominującego w tym
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czasie, a dla szczęśliwego wyniku sposób leczenia należy określić, lekceważąc
pojawiające się niekiedy przeciwwskazania, jako odpowiadający swojej naturze.
A uwzględnienie owego czynnika jest z pewnością tym bardziej istotne, że nie
tylko dla chorób, które jest w stanie sam wywoływać, ale także dla ich przebiegu
ma znaczenie. Ponadto w profilaktyce niemało dostarcza pożytku; przyczynia się
mianowicie do ustanowienia najlepszej metody unikania choroby u tych wszyst
kich, którzy mają do tego odpowiednie predyspozycje.
W podobny sposób poznawanie zarażeń i wyziewów dostarcza lekarzowi
danych związanych z leczeniem choroby z tego źródła powstałej. Poza tym wy
daje się bardziej użyteczne, jeśli starania dotyczą zapobiegania chorobie po tym,
jak wyziewy wpłynęły już na ciało albo powstrzymywania jej przed wybuchem
obejmującym cały rodzaj ludzki. Osiągnięcie tego celu wymaga, aby podjęto takie
wysiłki, które mogą zahamować rozprzestrzenianie się zarazy, albo, kiedy już się
pojawiła, mogą spowodować jej wygaśnięcie.
Uporczywość wielu chorób często zależy od pewnych właściwości miejsca,
w którym ludzie mieszkają. A zatem lekarz musi poznać te właściwości, aby
osiągnąć bardziej gruntowny efekt leczenia. Tak na przykład w uporczywych
czterodniowych gorączkach, które często podtrzymuje bagienna okolica, pierw
szym wymogiem leczenia będzie to, aby powstrzymać szkodliwe działanie owego
terenu.
O przyczynach jako wskazaniach [źródłach wskazań] tyle właśnie do tej pory
powiedziano, ile w ogólności trzeba. Jeśli w szerszym zakresie nie można ich usu
nąć, albo jeśli po ich usunięciu choroba mimo wszystko trwa nadal, należy szukać
innych sposobów leczenia wywodzących się właśnie z tego, co zwykliśmy nazy
wać bieżącym stanem choroby.
Bieżący stan choroby, dostarczający źródeł dla wskazań
§. 8. Najczęściej zdarzają się takie przypadki, w których wskazania zależne
od pojedynczych przyczyn należy pominąć, gdyż jak właśnie przypomnieliśmy,
nie mają żadnej użyteczności w gruntownym leczeniu chorób. Następnie należy
przyjrzeć się bieżącemu stanowi choroby i na jego podstawie należy wywniosko
wać, co jako szkodliwe musi zostać usunięte z organizmu dla zdrowia i życia oraz
co jako korzystne z pewnością musi zostać zatrzymane, aby dzięki tym wyjaś
nieniom powziąć decyzję o konieczności przywrócenia zdrowia. Do tego należy
z pewnością odnieść następujące kwestie: 1. samą chorobę, 2. siły chorego, 3. ozna
ki różnorodnej natury, które zwykle obejmuje się nazwą instynktów albo chęci,
4. podstawowe objawy choroby.
§. 9.1. S a m a c h o r o b a , która inaczej nazywa się także bezpośrednią
przyczyną choroby, jest to ów wewnętrzny stan organizmu, za sprawą którego
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utrzymuje się jego chorobowa zmiana; gdy ona powstanie, choroba jest zauwa
żalna, gdy zostanie usunięta – znika. Wobec tego staje się oczywiste, że przede
wszystkim poznanie jej prowadzi do radykalnego usunięcia choroby. Lekarze
zatem wszystkich czasów starają się jak najwięcej skupiać się właśnie na tym, co
z powodu zalet nazywają leczeniem gruntownym. Nikt nie może zaprzeczyć, że
sztuka medyczna osiągnęłaby najwyższą doskonałość, gdy tylko poznałaby bez
pośrednie przyczyny wszelkich chorób i stosowne przeciwko nim środki, i z nich
tylko byłyby czerpane zasady leczenia. Znane jest nam na przykład to, że bezpo
średnia przyczyna puchliny/obrzęku zawiera się w zaburzeniach równowagi
naczyń wydalających i na powrót wchłaniających. A zatem przywrócenie jej jest
wskazaniem ogólnym i wszystko musi być podporządkowane tej konieczności,
wszystko to, co w tej chorobie przedsiębrane jest z uwagi na przywracanie zdro
wia. Brakuje jednak pomocy, która mogłaby przede wszystkim doprowadzić do
skutku ową wyczekiwaną zmianę organizmu i dlatego takie ogólne poznanie bez
pośredniej przyczyny, nawet jeśli zostało dostrzeżone w patologii wszystkich cho
rób, samo nie przynosi żadnej korzyści. Bliżej zatem i dla celu kuracji korzystniej
musi zostać określone pojęcie natury choroby. W ten sposób, abyśmy trzymali się
przykładu puchliny, należy sprawdzać, czy owo wewnętrzne uszkodzenie ciała
bardziej zależy od wypełnienia naczyń wydalających, czy od zmniejszonej aktyw
ności ponownie wchłaniających, albo, jak mieliśmy zwyczaj powszechnie mówić,
czy puchlina jest silna (czynna) czy słaba (bierna). Natura tej pierwszej, połączona
z najbliższą przyczyną, wymaga usunięcia owego nadmiaru, (natura) drugiej na
tomiast – wzmocnienia wchłaniania w ciele. W ogóle należy przyznać, że nasza
wiedza o najbliższych przyczynach jest dość ułomna i dostarcza wyraźnego ob
razu wewnętrznych zmian tylko w przypadku nielicznych chorób, w wielu nato
miast poprzestaje na określeniach empirycznych opartych na efektach działania
leków. I nie może być inaczej, skoro umyka nam wiedza o wewnętrznej naturze
ludzkiego organizmu oraz tego, dzięki czemu żyjemy. A jednak w żadnym razie
nie możemy zrezygnować z samego pojęcia choroby, ponieważ do prawdziwego
poznania chorób, a tym samym do doskonałego leczenia, przyczynia się ono, łą
cząc w naszym umyśle obydwa te zjawiska: najdalszą przyczynę i zewnętrzną po
stać samej choroby. Lecz tym bardziej wynika z tego konieczność, abyśmy starali
się pilnie i z największą rozwagą poznać prawdopodobną naturę samej choroby
na podstawie wszystkiego, cokolwiek mogło się przyczynić do powstania choroby
oraz tego, co sama choroba dostarcza w postaci oczywistych znaków dla zmysłów.
Sądzę, że należy tu przypomnieć, iż wystarczy, abyśmy z dojrzałym namysłem
skierowali najpilniejszą uwagę na ten stan samego ciała, który kryje w sobie pier
wotną przyczynę chorób. Same bowiem początki chorób, ponieważ są najprostsze
[do leczenia] w całym przebiegu choroby, łatwiej dopuszczają pomyślne leczenie,
niż choroby już rozwinięte i utrwalone, które nierzadko odrzucają wszelką ku
rację. Przede wszystkim więc profilaktyczne działanie zajmuje się poznawaniem
owej bezpośredniej przyczyny oraz zapobieganiem chorobom, których rozwojowi
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może przeszkodzić, zwłaszcza zaś, jeśli pragnie przynieść pomoc, wymaga do
kładnego poznania owej wrodzonej skłonności do chorób.
§. 10.2. S i ł y c h o r e g o . Wsparcie, zwłaszcza, gdy do działania zmusza
zbliżające się niebezpieczeństwo, które prowadzi ku momentowi krytycznemu,
przynosi nam znajomość stanu sił chorego. Szczególne znaczenie ma to w ostrych
schorzeniach, skoro mogą one zostać pokonane tylko siłami natury, i jeśli nie bę
dzie tu wpływu odpowiednich reguł, na próżno będziemy oczekiwać pomyślnego
wyniku leczenia. Dlatego w jakiejkolwiek chorobie tego rodzaju trzeba mieć orien
tację zarówno w tych poruszeniach natury, które pomagają, jak i w tych, które
zmierzają do zguby; należy przy tym zwłaszcza sił owych wielkość właściwie oce
nić oraz porównać z samą chorobą i jej naturą. W tym przedsięwzięciu należy dą
żyć, abyśmy nie dali się zwieść zbyt łatwowiernie słowom chorych, którzy często
twierdzą, że czują się tym lepiej, im bardziej zbliżają się do nieuniknionego zagro
żenia życia; poza tym ludzie tchórzliwi użalają się nieskończenie nawet nad naj
drobniejszymi urazami swojego ciała, a ponadto siła bardzo często staje się wątła,
gdy choroba się rozwija. Najbezpieczniejsze jest wnioskowanie o siłach pacjentów
na podstawie tych doznań, które same działają jak przyczyny, czyli ze sposobu
działania wszystkich funkcji organizmu. Jeśli dokładnie je zbadasz i porównasz
z poziomem zaawansowania choroby, łatwo się zorientujesz, czy przeważy po
tęga choroby czy natury, i czy w związku z tym należy siły natury zwiększać,
zmniejszać, podtrzymywać czy też odbudowywać. To dążenie odpowiada temu,
które pod nazwą „życiodajnego” przypisywane jest wskazaniom; jego cel polega
mianowicie przede wszystkim na zachowywaniu i przedłużaniu ludzkiego ży
cia i które, po stosownym oszacowaniu innych zjawisk, w żaden inny sposób nie
może być przydatne, jak przez to, że we właściwy sposób silniejsze lub słabsze
poruszenia natury, za którymi podąża obydwu tych sił rozrośnięcie i stłumienie,
w odpowiednim czasie są poskramiane lub podtrzymywane. Na dwie rzeczy na
leży jednak w pierwszej kolejności zwracać uwagę, jeśli w owym postępowaniu
zgodnym ze wskazaniami nie chcemy popełnić błędu prowadzącego do ciężkiej
klęski, a mianowicie na naturę chorego oraz na różne fazy choroby. Natura czło
wieka obejmuje bowiem te przyczyny dla siebie samej wewnętrzne, które dotyczą
życia ludzkiego. Im więc jest ono zdrowsze, tym łatwiej zwalcza nawet najcięż
sze choroby, a lekarz musi się jedynie starać, aby nie przekroczyć właściwej mia
ry. Jeśli zwrócisz uwagę na czas choroby, zauważysz, że siły są raz potężniejsze,
innym razem słabsze. Początek choroby oznacza, że siły są nadal znaczne, stan
samej choroby natomiast, że siły te walczą już przeciwko chorobie i stąd ozna
cza to, że są w większym lub mniejszym stopniu osłabione. Co się tyczy działań
podejmowanych na podstawie rozpoznania sił, to wiemy, że działania te obejmują
albo owych sił podtrzymywanie – jeśli jesteśmy przekonani, że są wystarczające
do pokonania choroby – albo, jeśli są znacznie potężniejsze, zmniejszanie ich, czy
wreszcie odbudowywanie ich, jeśli są niewystarczające. Powinniśmy zresztą być
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ostrożniejsi przy zmniejszaniu sił, niż przy ich wzmacnianiu, zmniejszać bowiem
będziemy mogli zawsze, gdy tymczasem zwiększać nie. Dlatego też odbudowy
wanie sił, gdy już w dużej mierze za sprawą dłuższego trwania choroby podupad
ną, wymaga szczególnych starań. Plan tego rodzaju działań z konieczności musi
być różnorodny, gdyż różne są przyczyny niszczące siły życiowe. W pierwszej
kolejności więc należy zwracać uwagę na to, czy działanie sił życiowych hamuje
jakaś przeszkoda, którą należy usunąć, czy też ich rzeczywisty upadek domaga
się przede wszystkim środków pobudzających [je].
§. 11.3. I n s t y n k t . Często w naturze choroby dostrzegamy oznaki, których
związek z uzdrawianiem chorego jest dla nas niejasny, które jednak sprawdzone
przez doświadczenie, odpowiednio ocenione, nierzadko przyczyniają się znacznie
do poprawy zdrowia. Ta zdolność, którą poza tym dostrzegamy w stworzeniach
organicznych jako istniejącą poza wszelkim wpływem rozumu, i która na tym po
lega, że dąży się do tego, co jest korzystne, a unika tego, co szkodliwe, powszech
nie jest określana jako instynkt. Dostrzegamy go przede wszystkim u zwierząt,
zajmuje on u nich jakby miejsce rozumu, a w naturze człowieka, ponieważ ma ona
związek ze zwierzętami, [instynkt] tym wyraźniej daje znać o sobie, im bardziej
ustępuje rozum; tak więc w naturze człowieka najbardziej u ubezwłasnowolnio
nych, u dzieci, u umysłowo chorych, czy wreszcie w przypadku wszystkich cho
rób, zwłaszcza tych, przy których część zwierzęca szczególnie się ujawnia. Z tego
źródła niekiedy tak zdecydowane i tak użyteczne wynikają pragnienia i awersje,
że przez samo posłuszeństwo wobec nich osiągniemy uleczenie choroby. Nikt
nie zaprzeczy, że istnieją instynkty pożyteczne, uzdrawiające. Jakże często cho
rzy powodowani nieposkromioną chęcią jedzą, i to w wielkich ilościach, rzeczy,
jak je nazywają „ziemskie”, z doskonałym efektem, podczas gdy skądinąd ostrość
pierwszych objawów by na to nie wskazywała. Lekarze widzieli też innych, któ
rzy wyzdrowieli, chociaż mając wysoką gorączkę, zlekceważyli prawidłowe, cie
plejsze warunki oraz wcześniejszą troskę o właściwe powietrze, po czym uciekli
i przez dłuższy czas przebywali na mrozie, a nawet tarzali się w śniegu. Naoczne
świadectwa aż nazbyt często o tym pouczają, toteż lekarz w postępowaniu z cho
robą nie powinien w żadnym razie lekceważyć tych przejawów natury, o których
tu mówimy, a gdy zabraknie mu, jak to często bywa, innych środków, z tych jedy
nie [zjawisk] należy czerpać materiał do rozważań.
A jednak, jeśli zdanie Junckera na ten temat uznamy za słuszne, może się także
zdarzyć, że podczas choroby organy związane z owym instynktem ulegną w wy
niku schorzenia uszkodzeniu, albo, co na jedno wychodzi, z powodu choroby na
turze przypadną takie warunki, że za ich sprawą owo [instynktowne] pragnienie
okaże się fałszywe i mylące: z tego w oczywisty sposób wynika, jak trudna jest
właściwa ocena tych zjawisk (Joh. Chr. Wilb. Juncker, Versuch einer allgemeinen
Heilkunde. Halle 1791, 2ter Theil, 1ste Abthl. V. Cap. 1ster Abschn., s. 155). Za
sada tutaj stosowana wymaga dokładnego i pilnego rozważenia wszystkiego,
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czego wymaga choroba, oraz tego, co dopuszcza ogólna kondycja chorujące
go, a zwłaszcza [rozważenia] tego, co jego własne siły mogą znieść, a czego
z pewnością nie mogą. Jednakże wiele instynktów, których tłumienie jest ko
rzystne, właśnie wydaje się przeciwstawiać naturze choroby, dlatego oczy
wiście lekarzowi wypada je zaakceptować, a w innych przypadkach to, co
jest właściwe instynktowi jako dostarczającemu wskazówek, całkowicie zo
stanie zlekceważone, jeśli jego znaczenie w żaden inny sposób nie może zo
stać ocenione, niż z jego współdziałania z chorobą; gdy albo stanie się to dla
nas zbędne, skoro znamy naturę choroby, albo przy niedostatku tej wiedzy i
jemu nie będzie trzeba być posłusznym. Bezpieczniej zatem będzie, jeśli nie
będziemy lekkomyślnie postępować w razie powstania jakichkolwiek wątpli
wości w tej sprawie, i będziemy zwracac szczególną uwagę na cechy, dzięki
którym można odróżnić autentyczny instynkt od fałszywego. To odnosi się
przede wszystkim do jego prawdopodobnego pochodzenia. Fałszywy zwykle
powstaje z przyczyn zewnętrznych i przypadkowych: chory, dla przykładu,
w swoim umyśle stworzył jakiś pomysł zainspirowany przez otaczających go
ludzi. Nie można też pominąć takiego przypadku, w którym choremu może
pomóc w wyzdrowieniu przyzwyczajenie albo pobudzające zachciankę wspo
mnienie o różnych rzeczach. Autentyczny instynkt oczywiście nie zdradza
żadnego związku przyczynowego z przypadkowym wydarzeniem, lecz raczej
okazuje się związany głęboko z uzdrawiającymi wysiłkami natury. Dlatego
też, jeśli zagraża sprawie bliskie niebezpieczeństwo, któremu natura sama z
siebie stara się przeciwstawić (a takie są zwłaszcza te przypadki, w których
jesteśmy zmuszeni posłuchać instynktu), autentyczny instynkt ujawnia się na
wyższym poziomie i w gwałtowniejszy sposób, i nie mógłby zostać stłumiony ani
przez krótszy czas, ani przez łagodniejszy lek, a to, jak widzimy, nie odnosi się do
pragnień powstających przypadkiem, które pozwalają się przepędzić nawet mniej
stosownym lekarstwom. A zatem ku postępowi owego złagodzonego pożądania
jednocześnie dusza się skłania, a jemu należy być tym bardziej posłusznym, im
jest korzystniejsze, narażając się na niebezpieczeństwo, że przepadnie przepisana
kuracja. Jeśli w ten sposób wszystkie te rzeczy dokładnie rozpatrzone potwier
dzą użyteczność instynktów, i żadne inne pewne wskazówki postępowania się nie
pojawią, oddając sprawiedliwość instynktom, od tych przynajmniej rzeczy, które
w oczywisty sposób całkowicie szkodzą, koniecznie musimy odstąpić.
§. 12.4. S y m p t o m y. Z tych ważnych zjawisk, które odnoszą się do pomo
cy w formułowaniu wskazań na podstawie bieżącego stanu chorego, pozostaje
ocena naglących objawów. Ponieważ odnoszą się one do choroby w ten sam spo
sób, jak skutek do przyczyny, to po pokonaniu choroby same z siebie całkowicie
ustępują. Lecz bardzo rzadko nasze zdolności potrafią sprawić, że chorobę, nawet
jeśli ją dokładnie zbadaliśmy, usuniemy natychmiast. Bardzo wiele chorób z tego
powodu, że trwa przez dłuższy czas, zapuszcza silniej korzenie i osiąga większą
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intensywność, do tego stopnia, że już choćby z tego powodu szybka zmiana w cie
le konieczna do uzdrowienia przekracza granice naszej mocy, a poza tym brakuje
środków odpowiednich do tego, by podążać za właściwym wskazaniem. Z tego
powodu często jedyna rzecz, nad którą należy pracować, polega na tym, żeby
śmy ograniczyli dalszy rozwój choroby. Poszczególne symptomy mogą bowiem
posiadać taką właściwość, że jeśli dłużej będą trwały, z powodu pochłaniania sił
[chorego] będą przyspieszały zwycięstwo choroby. A w takim momencie wszelkie
starania, za sprawą których będziemy próbowali się przeciwstawić albo przyczy
nom choroby albo jej naturze, podejmowane będą na próżno, o ile nie będzie roz
ległego rozpoznania przeważających symptomów. Do słuszności tego argumentu
przekonują w sposób bardziej niż wystarczający silne dreszcze, nadmierne bóle
i pragnienie, bezsenność, zbyt duża senność, omdlenia, niepokój, rozmaite ruchy
konwulsyjne i tym podobne zjawiska, które niemal codziennie obserwujemy pod
czas przebiegu choroby.
Wskazanie wynikające z gwałtowności symptomów zwykle nazywa się pa
liatywnym, a bardziej prawidłowo „łagodzącym”. Niekiedy jednak, gdy objawy
skłaniają do szybkiego działania, gdy mianowicie grozi niebezpieczeństwo utraty
życia, ich usunięcie jest żywotnym obowiązkiem wskazania. Tego rodzaju obja
wy, na skutek zlekceważenia niebezpieczeństwa, mogą stać się gwałtowne; w ten
sposób rozpoczynają się dreszcze, a jeśli zaniedbamy ich łagodzenia, to przejdą
w febrę, która pociąga za sobą apopleksję. W innych przypadkach łagodzenie ob
jawów, jakkolwiek nie zagraża z tej strony bliskie niebezpieczeństwo, już z tego
powodu, że podtrzymują one ową pierwotną chorobę, z ktorej wyrosły, należy
uznać za bardzo ważne. W ten sposób gwałtowny kaszel w zapaleniu płuc swoim
działaniem zaostrza samo zapalenie. Krwotoki, biegunki, choroby powodujące
osłabienie, tym bardziej pogłębiają owo osłabienie, im dłużej trwają. Inne z kolei
symptomy całkowicie uniemożliwiają leczenie choroby; między nimi jedne stoją
na przeszkodzie leczniczej mocy natury, gdy zmierza ku uzdrowieniu w przesile
niu choroby, na przykład bezsenność, silne bóle;inne przeszkadzają w stosowaniu
właściwych lekarstw: utrudnione przełykanie, wymioty i tym podobne. W końcu
nierzadko można spotkać choroby, zwłaszcza chroniczne, o cechach tak trwałych,
że nikt nie może się spodziewać, że zostaną uleczone – czy to za sprawą sztuki
medycznej, czy za sprawą natury, czy też dzięki obydwóm jednocześnie. W takich
chorobach, niestety, nie pozostaje nam robić nic innego, jak smutny los chorego
złagodzić, na ile jest w stanie dokonać tego [nasza] sztuka i skoro krótkiego czasu
życia nie możemy przedłużyć, to, na ile można, uczyńmy go przyjemnym. Ta za
sada tkwi w centrum prawdziwej kuracji łagodzącej. Okrutny byłby taki lekarz,
który porzuciłby pacjenta chorego na nieuleczalną gruźlicę, cierpiącego ból, albo
nie mając żadnego względu na symptomy daremnie liczyłby na uleczenie choroby
za pomocą specyficznych lekarstw stosownych w tym przypadku.
Leczenie symptomów, któremu – jeśli symptomy są oceniane w ten sposób,
o którym przed chwilą wspomnieliśmy – nie można odmówić wyjątkowego po
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żytku, nie powinno być jednak stosowane natychmiast w jakimkolwiek przy
padku, w którym tylko symptomy się pojawią. Leczenie to zastosowane bowiem
nie w porę wzmacnia szkodliwy efekt, a bardzo często, gdy nie można leczyć w
szerszym zakresie, nawet ów efekt wywołuje; jeśli oczywiście likwiduje reakcje
konieczne do wyleczenia choroby. Aby uniknąć tutaj błędów, należy także przy
wydawaniu naszego osądu dotyczącego symptomów brać pod uwagę zarazem
naturę choroby. Aby rzecz obszerniej wytłumaczyć, za przykład niech posłużą
bóle. Jeśli podczas gorączek wynikających zzapalenia obejmują one zewnętrzne
części ciała, jeśli są przelotne, a nie dotykają ważniejszych części ciała, jeśli mogą
pomóc w usunięciu gorączki, nie znajdzie się nikt, kto zechciałby je uśmierzać po
minąwszy wzgląd na pierwotną chorbę i jej przyczynę. Poza tym jak najbardziej
powinniśmy unikać tego, aby w każdej sytuacji starać się ponad miarę zwalczać
symptomy, bo zwiedzeni tym, że je usunęliśmy, będziemy wierzyli, że zlikwido
waliśmy całą chorobę.
W jaki sposób ocena przyszłych zdarzeń pomaga
w opracowywaniu metod leczenia
§. 13. Co się tyczy prognozowania, to aby przynosiło ono pomoc w formuło
waniu wskazań, wszystko sprowadza się do tego, byśmy w każdej prawidłowo
przeprowadzanej kuracji brali pod uwagę jednocześnie następujące rzeczy: to, co
pojawi się w trakcie choroby, to, co może się zjawić, a czego należy unikać, oraz, na
koniec, jakie zmiany wynikną na skutek działania przepisanych lekarstw. Ogólnie
sprawdza się tu zasada, żeby przeciwstawiać się we właściwym czasie wszystkie
mu, co, jak można oczekiwać, przyniesie złe następstwa,albo żeby przynajmniej w
ten sposób rzecz przeprowadzić, że szkodliwe czynniki zostaną przez zastosowa
ną we własciwym czasie kurację albo zlikwidowane, albo uzyskają takie właści
wości, że w żaden sposób nie przyniosą szkody choremu.
Oczywiście wszelkie dążenia profilaktyczne lekarza właśnie do tego zmierzają,
i podobnie wszystkie wskazania, które są formułowane na podstawie ogólnego
stanu zdrowia, zwykle oparte są na owych przedstawionych przez nas przed chwi
lą zasadach ku większemu dobru i pożytkowi dla zdrowia ludzkiego.Przykładem
nich będzie młodzieniec, którego stan fizyczny zdradzał wprawdzie wyraźnie
skłonności do gruźlicy, ale młodzieniec ów poza zwiększoną drażliwością naczyń
żadnej innej niedogodności nie odczuwał. Można więc tego wnioskować, że celem
profilaktyki będzie wzmocnienie płuc, a także konieczne będzie dążenie do prze
ciwdziałania przede wszystkim zagęszczeniom w klatce piersiowej: zimniejszy
rygor, umiarkowane użycie lekarstw, schłodzone okłady na klatkę piersiową, przy
użyciu stopniowo coraz zimniejszej wody na to miejsce – zakres jej użycia będzie
zależał od przyszłych rokowań. W schorzeniach, jak się je określa, ostrych, owe
środki ostrożności pomagają najbardziej raczej w ten sposób, że ostrzegają lekarza
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przed tym, czego powinien szczególnie unikać podczas leczenia, a mianowicie
[ostrzegają przed tym], co, gdyby zostało pominięte, zwiększałoby niebezpieczeń
stwo rozwoju choroby. Bardziej więc pomagają w nieznacznym modyfikowaniu
sposobu leczenia przez czynniki wspomagające (które, jeśli mogą się przydać w
leczeniu, noszą nazwę wskazań pomocniczych), albo nawet w przeciwstawianiu
się temu, co zostało już raz określone jako przeciwwskazania – chyba, że zachodzi
jakaś nagląca konieczność związana z zagrożeniem życia.
Tak więc na początku gorączki związanej z zapaleniami słusznie podjęta śmiel
sza kuracja antygorączkowa często przynosi taką szkodę, że siła życiowa nazbyt
osłabiona nie może w żaden sposób podjąć działań potrzebnych do pokonania
choroby; a podobna szkoda, przez dłuższy czas może i niegroźna, w krótkim cza
sie jednej albo dwóch godzin, gdy wystąpi silniej, stanie się niemożliwa do napra
wienia. Z pewnością nie najrzadsze błędy lekarzy wynikają stąd, że bez właściwej
uwagi skierowanej na przyszłość już od początku przekraczają miarę w działaniu.
Stąd dokładniejsze badanie przyszłości powinno ujawnić te starania natury, któ
rych można się spodziewać, których siłami natura pragnie wspierać ostateczne
rozstrzygnięcia i dzięki którym w stosownym momencie może osiągnąć sukces.
Od tego w pierwszym rzędzie zależy pomoc wynikająca ze wskazań, które, zasto
sowane w odpowiednim momencie, umożliwiają właściwą kurację. W ten sposób
w ostrych schorzeniach ciepłe kąpiele zewnętrznych części ciała wystarczająco
rozsądnie zaaplikowane przygotowują często skórę do bardzo korzystnego po
cenia się, zwłaszcza takiego, jakie następuje obficiej i równomierniej, a chorego
uwolni od krytycznych, jak je nazywają, powikłań, niekiedy nawet śmiertelnych.
Na koniec, by rzecz ująć w kilku słowach, wiedza pochodzi także z dokładniej
szego rozważania tych spraw, które mogą się wydarzyć, a których skutkiem jest
prawdopodobny wynik leczenia, do którego osiągnięcia zmierza lekarz. Ów
wzgląd na leczenie podjęte w sposób bardziej dokładny i stosowny przyniesie
pomoc, ponieważ należyte porównanie tych zmian, które z konieczności muszą
wynikać z natury choroby ze zmianami, które zamierza osiągnąć lekarz, ukazuje
właściwą drogę postępowania.
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Curriculum vitae
Dołączone zgodnie z postanowieniem znakomitego
zgromadzenia medyków berlińskich
(Przekład: Radosław Piętka i Magdalena Szymańska-Piętka)

Ja, Karol Marcinkowski, urodziłem się w Poznaniu, w czerwcu 1800 roku, z ojca
Józefa Marcinkowskiego, którego śmierć opłakuję już przez 10 lat. Po zakończeniu
nauk elementarnych uczęszczałem przez 7 lat do poznańskiego gimnazjum, a na
stępnie, wyposażony w świadectwo dojrzałości, pragnąc zajmować się medycyną,
udałem się do Berlina i tutaj dnia 9 września 1817 roku przez jego magnificen
cję rektora Linka zostałem wpisany na listę studentów Uniwersytetu. Następnie
uczestniczyłem w wykładach najznakomitszych profesorów owego Uniwersytetu
na temat poszczególnych dziedzin medycyny w takiej kolejności: z logiki u prof.
Hegla, z fizyki u prof. Fishera, z chemii u prof. Hermbstaedta i docenta Schubar
tha. Anatomię ciała zdrowego, budowę organów zmysłów, anatomię patologiczną
i porównawczą oraz fizjologię poznawałem u prof. Rudolpha, te natomiast części
anatomii, które odnoszą się do kości i wnętrzności objaśniał prof. Knape, obydwaj
zaś owi znakomici profesorowie uczyli mnie sztuki właściwego wykonywania
sekcji zwłok. O botanice, historii naturalnej i farmakologii słuchałem wykładów
prof. Linka, o patologii ogólnej prof. Fr. Hufelanda, o szczególnej patologii i tera
pii prof. Horna. Zasad medycyny praktycznej uczył mnie prof. C. W. Hufeland,
a wykorzystywania surowców medycznych prof. Osann. Moim przewodnikiem
w poznawaniu medycyny, godnym wielkiego szacunku, był profesor Berends,
u którego także słuchałem wykładów o symptomatyce, surowcach medycznych,
zapaleniach, wysypkach i ostrych chorobach kobiecych. Zasad medycyny klinicz
nej uczył mnie w Lecznicy Miłosierdzia prof. Neumann. Moimi nauczycielami
w kwestiach chirurgii, okulistyki i przeprowadzania operacji chirurgicznych byli
profesorowie Graefe, Rust i Wagner. Sztuki położniczej i ćwiczeń z położnictwa
wykonywanych osobiście w Instytucie położnictwa uczyłem się pod kierunkiem
prof. Siebolda. Chirurgii i okulistyki klinicznej uczyli mnie profesorowie Graefe
i Rust.
Tezy do obrony:
I. Plwociny gruźlików bardzo się różnią od ropy.
II. Podstawowa przyczyna paraliżu może leżeć nie w nerwach, ale w mięśniach.
III. Każda gorączka niszczy zdrowie.
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De fontibus indicationum generatim
Dissertatio inauguralis medica
Guam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis In Uni
vesrsitate Literaria Berolinensi ut summi In medicina et chirurgia
honores rite sibi concedantur.
Die il. M. Aprilis A. MDCCCXXIII.
H.L.Q.S.
Palam defensures est auctor Carolus Marcinkowski Posnaniensis.
Opponentibus : Baum, med. dr., Eckard, med. dr., Strempel, med. dr.
Formis Brüschckianis.

Thesis defendendae.
I. Sputa phthisicorum a pure valde different.
II. Causa proxima paralyseos non solum nervis sed et musculis innese potest.
III. Omnis febris salutem molitur.
Generaliora de indicatibus recte instituendis
§. 1. Summus medicarum saientiarum finis, hic scilicet, ut saluti recuperandae
opem ferant, pendet et a recta morborum cognitione, et a conveniente eorum
cura. Altera praesertim naturae contemplatione nititur, alteri regulaequaedum,
quomodo auxilium inveniatur, ex ordinata meditatione ortae, indicationes dictae,
fundamento inserviunt. Sicuti enim, ut antiqua medicorum comparatione utar,
in proelli loco primum est ducis negotium quin hostis perscrutetur conditionem,
ut hac instructus ea, quibus ad eum debellandum opus est instituere possit: ita
et medicum per rectam observationem prius morbi cognitionem acquirere sibi
oportet, tum demum ex ea ratiocinando recta in curationem consilia capere.
Itaque indicationes ex illis ratiociniis ortae nil aliud nobis videntur, nisi iusta
inter pathologiam et therapiam ad practicum usum intercedens ratio; explent
enim lacunas, quas a cognitione morborum ad curam procedentes conspicimus;
difficilem conciliant transitum a contemplatione morborumad negotium illud,
quod servandae aut restituendae sanitatis causa suscipit medicus.
§. 2. Prima igitur praxeos fundamenta, ut optime dicit Baglivus (Praxeos
medic.Lugund. 1710. Libr. II. Cap. X. §. 1.) sunt indications. Ab his scilicet rectus
medicaminum usus, quails solummodo prodesse potest, pendet. Quae enim
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profecerunt, ob rectum usum profecerunt monet Hippocrates in libro de arte.
(Hipp. Opp. Ex edition Foesii. Sect. I. p. 4. V. 36.) Namque quotidiana nos docet
experiential, nullum existere morbum, qui in diveris hominibus unam eandemque
prae se ferat aegritudinis speciem, iam diversa individuorum indoles impedit,
quominus id fieri queat. Facillime ideo fieri potest, ut quae alteri sint saluberrima.
Alteri, licet non illico, in ulteriori certe morbi decursu, aut etiam in sequelis
detrimentum afferant. Nihil hac de causa certius, nil naturae convenientibus
censendum, quam ut singulo quomcunque casu certis ducti regulis quid naturae
coveniat, quidque illi prosit, cognoscamus. Atque hinc maximum inter medicum
rationalem et empiriumoritur discrimen, quippe qui coecus, nullius sibi suscepti
negotii rationis conscius in obscuritate et dubitatione huc illucque errat, totumque
curationis auxilium forti relinquit fortunae ; qui nunquam ad regulas ex rei ipsius
natura desumtas agit, sed properus specifica, ut dicit, captat remedia, quae forte
in simili, ast nunquam in eodem casu utilia invenit. Quo igitur modo iis, quae ex
primo medici postulantur officio, prodesse vel saltem non nocere, recte sufficere
potest, si praeceptorum therapiae expers, tanquam in ignota versatur regione, sine
duce, modo hanc modo illam ingressus viam, inscius num periculum immineat,
nec ne? Aliud etiam est medicorum genus, et quidem empiricis plane oppositum,
nimirum quod omne curationis consilium ex morborum explicatione falsis innixa
hypothesibus depromit. Quae a me non ita dicta intelligantur velim, quasi omnem
speculationis viam in medica arte noxiam ideoquae ommittendam censeam;
persuasissimum enim habeo eam ad medicinam promovendam haud parvum
exhibere fontem. Nam quemlibet artis historia docebit, per philosophiam, cui
omni aevo accomodabatur medicina, singulas ipsius scientias plus simplicitatis
firmitatis atque maiorem inter se consensum attigisse: praesidia, quibus et ad
totius artis stabilius fundamentum pervenire posse existimo. Sed cum nos vitae
et diversarum eius coditionum sanitatis atque morbi clara fugiet cognitio, cum
praecipue hac de causa nulla sufficiens tam variarum aegritudinis specierum
dari possit explicatio, cumque omnes huiusmodi vanis nitantur coniecturis, facile
apparet, omnes medicinae theorias nullus fere ad practicum usum esse utilitatis
immo ad innumerros deducere errores, quod etiam cuiuscunque temporis
exprientia sat superque comprobavit. Ex his concludere licet, ut ad propositum
nostrum revertamur in indicationibus inveniendis maxime cavendum esse,
ne ad ea sollicitemur, quae iam Baglivus de perniciosa hypothesium cupiditate
conquestus inania speculationum argumenta nominavit.
§. 3. Quae omnia hucusque a nobis prolata, ea praecipue spectant, a quibus
in statuendis curationis principiis cuilibet sit abstinendum : nunc pro viribus
methodum, qua medicus, ut ad rectam indicationum formationem ducatur
procedere debeat, brevi exponere conabimur. Omnis curationis regula, ut finem
suum adsequatur niti debet clara et status morbosi et remediorum efficaciae
notione. Hanc nobis nullo alio modo tutius acquirere possumus, nisi accuratissima
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observatione cuiuscunquae casus, quem igitur diligentis studiirem faciamus
oportet, et recta probatione omnium quaecunque vera experientia de diversis
medicaminum viribusdocuerit. Imprimis observatio circumspectione amplissima
fiat necesse est, nihil omittat, quod ad singulos casus accurate eruendos conferat,
ut accuratissimam obiacentis morbi imaginem assequatur medicus, eam nimirum,
quae sola rectam curationem firmat. Recte hanc opinionem in libro de medico
exponit Hippocrates, cum dicat: «eum ad sanandum instructum esse medicum,
qui morbum satis norit.» Luculentius insuper eandem comprobavit Sydenhamus
his verbis: «atque adeo non semel mihi in mentem venit, quodsi morbi cuiuslibet
historiam diligenter perspectam haberem par malo remedium nunquam non
scirem afferre. (Sydenh. Praefat. Observat. Super morb. Acut.)». Perspecta
aegritudinis specie, ad quam recta eorum, quae acciderunt notitia et eadem
sensibus obviorum signorum observatio deducit, ad eruendam morbi naturam
ratiocinium accedit. Cuius auxilio id etiam praeserim assequimur, ut inter
singula aegritudinis phaenomena causalem detegamus nexum, atque essentialia
a levioribus et fortuitis recte distinguere possimus. Sed cogitatio illa, quo certius
propositum nanciscatur finem, a cognitis et veris ordiatur necesse est, atque lento
gradu procedat, ut abscondita, quibus causae morborum insunt principia ad
demonstationis evidentiam provocet. Morborum tali modo instituta exploratio,
luculenter medico ostendit omnia, quae laesionis naturam, causam, eo fine
declarant, ut his perspectis consilium eius, quod praeter naturam in aegro mutatum
est in naturalem statum reducendi capiat, quaeque generali nomine indicantium
audiunt (J. C. Ackermann Institut. therap. gener. Norimb. et Altdorf. 1799. §. 26.).
Haec igitur indicationum quasi elementa sunt, utpote quibus praecipue sisti debet
medici iudicium, ut idonea cuique morbo opponenda remedia eligantur.
§. 4. Re generalis perpensa, tria in quocunque morbo invenimus, quae cum ad
id, quod amplissima denominatione morbi voce designamus necessario pertineant,
vera universalia indicantia exhibent. Haec sunt, morbus, (interna scilicet corporis
conditio, morbosam immutationem sistens), causa, et symptomata. (Sennert Instis.
med. Lib. V. Part. II. Sect. I. C. II. de Indicantibus p. 981. ex edit. Witemberg. 1620).
Quorum respectu generales nituntur indicationes in curationibus communibus
ad exitum producendae. Generalis tamen illa explicatio, utpote quae ex morbo
in universum, igitur ex eius generali notione sola mente percipienda desumitur,
singuli cuiusque morbi curationi non proderit, nisi speciali eiusdem analysi ernatur,
ideoque respiciat omnia, quae singulo cuique casui propria habentur, quibus
vero non recte aestimatis speciales indicationes deerunt. Auxillis indicationum
formandarum ideo omnia adnumeranda sunt, quae ex individuorum proprietate
morborum speciei expediendae iuserviunt, aut etiam si morbo nondum existente
medici negotium circa sanitatem conservandam morbosque praecavendos
versatur, ad eorum conformationem conferre possent. Omnia ea partim ad vera
supra nominata indicantia significanda et manifestanda necessaria sunt, partim
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vero, cum, quod saepissime accidit ad auxilia ivenienda faciunt, indicantia ampliori
nominis significatione appellari debent : utique autem ad curationem rectam et
naturae morbi definitae convenientem instituendam necessario pertinent. Omnia
ciusmodi, quorum aestimatio ad indicationes recte stabiliendas facit, generali
fontium indicationum nomine comprehendere liceat. Quorum scilicet notitia non
solum vera ostendet principia ad indicationem aliquam instituendam cohortantia,
verumetiam eam praesertim exhibebit utilitatem, ut nostram intentionem dirigat
in ea, quorum praesentia indicationes generalius eductas eo modo docet expolire,
quo aptius singulis respondeant casibus. Igitur saepe cautelarum apparebunt
spiecie, quibus quo magis obtemperamus, eo propius rectae accedimus curationi.
Nunc de his indicationum fontibus paulo fusius tractaturi ordinem quendam
observare debemus; nullum vero rei ipsius indoli magis congruentem conspicimus,
quam ut eos secundum pathologiae capita ex qua praesertim desumuntur seorsim
recenseamus. Secundum hanc divisionem primum sermo erit de iis, qui ex
praeteritorum in pathologia consideratione profinunt, tunc de iis, quos status
praesens morbi cuiuscunque offert, tum demum de his, qui ex recta futuri
aestimatione inveniuntur, qui omnes vero simul et quoad omnes, quoa ad se
invicem habere possunt respectus considerati, illam in medico ad agendum ideam,
quam indicationem dicimus, excitant.
Indicationes ex praeteritis in morbo petendae
§. 5. Quae in morbo quocunque ad praeterita vulgo referuntur, universim
tota, cum praegressae aegroti valetudinis atque singulae eiusdem proprietatis,
tum variorum, quae extra aegrum sunt momentorum, quorum influxus,
experientia teste, morbum praesentem provocare valet, complectitur notitia. Per
prima in ipso aegro posita, praecipue eorum assequimur cognitionem, quae in
corpore ad morbum provocandum dispositionem excitant, quaeque causarum
praedisponentum vel seminiorum morborum nomine comprehendibus; altera
causas occasionales continent. Ad practicum usum illa proxime proderunt, si de
morborum praecautione agitur, (indicatio et curatio prophylactica) indirecte vero, si
uque ad morbi, cui dederint principium, eruptionem negligerentur, et tunc demum,
si id, quod ad propriam morbi naturam contulerunt respexeris, maiorem exigent
obsevandi diligentiam. Causae externae removeri debent; (indicatio causalis) si
vero influere desierint, medicum ad rectam effectus sui curationem ducunt.
§. 6.
Omnium igitur primum, quod medicus, ut ad veram adversae
valetudinis vel morbi naturam cognoscendam perveniat, respicere debet, est
singularis cuiusque hominis status. Ad hunc etiam saepenumero tum in capiendo
curationis consilio, tum in modo et via illud exsequendi diligenter respiciendum
esse, ex ante dictis luculenter, ut credo apparet, et clarius ex sequentibus etiam
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illucescet. De eo hic quidem sermo non erit quatenus singularis hominum ille
status ad inveniendas indicationes faciat, qui talis sit indolis, ut diversis morbis
expediendis ansam praebere possit, i.e. causam vulgo proegumenam dictam
contineat. Illa enim corporis conditio, iam ab ea, quae medicis secundum naturam
dicitur discrepat, nempe morbosa est; itaque eo loco, ubi de praesenti morborum
statu ut indicationum fonte agendum erit sui mentionem inveniat, necesse est. Sed
potius hic primum recensenda esse existimo ea, quae, quia cuique aegro propria
habentur ad speciales indicationes conferunt, et plerumque nullo alio modo, nisi
ex praegressae valetudinis summa possunt desumi. Omnis enim curatio statui
morboso adaptari debet, nisi inanis, immo etiam noxia fiat. Eligenda igitur cuique,
quae ipsi plurimum respondeat, et delectum hunc ea, quae hic refero momenta, ut
propria cuique natura, temperamentum, consuetudo, vitae genus, denique aetas
et sexus convenienter definiunt.
Propria cuique homini natura, vis vitae gradum et quid ipsi peculiare adsit,
complectitur. Haec in diversis hominibus iam validior, iam debilior cerniter, atque
qualitatis suae respectu variat, prout vel irritabilitate vel sensibilitate magis excellit.
Nonnulli propterea externis causis nocentibus validius resistunt, alii a nativitate
languentes, fere nunquam sanitate integra gaudent. Illi salutaribus solius naturae
motibus morbis feliciter defunguntur, cum ad eos vim vitae integram, nullis causis
fractam afferant, hos vero quodlibet, alioqui haud perniciossissimum malum,
multomaiore magis irritabilitas an potius sensibilitas excederet, quia secundum
eas morbi species differt. Igitur proprietas naturae humanae non solum ad rectam
virium aestimationem in morbo non negligendae, sed etiam in eius curatione
convenientium remediorum selectum proprius indicabit. Pertinet hic etiam illa
peculiaris naturae condition, quae idiosyncrasia dicitur. Definit enim singularem
hominis ad totam, quae in eum agit naturam, rationem, qua peculiars, ceterum
insolitae reactiones efficiuntur. Per hanc medicatrix natura in multis ad propriam,
qua progreditur viam assuevit, quam medicus ignorare nullo modo debet, nam
solus ab eadem decessus periculosus est: in aliis singular medicamina longe alios
ostendunt, quam quos vulgo habere solent effectus, ideoque saepe toti, ob quem
eligerentur statui minus respondents.
Eodem fere modo temperamentorum diversitas ostendit rationem eam, inter
corpus humanum, et quae in hoc agunt intercedentem. Si nobis ex praeteritis
compertum est, quae fuerit aegrotantis temperies, antequam in morbum inciderit,
iam ex eo cognoscimus quantum eandem excederit, quantumque ut restituatur
fuerit elaborandum. Ex hac naturae et temperiei singularis consideration haec
exstructa est regula, quam apud Sennertum invenimus (1. C. P. 983) speciatim ad
omnes temperierum differentias applicandam: «qui plurimum a naturali statu distat
morbus, vehementioribus eget remediis, qui vero a naturali statu minus recessit
aegrique naturae et temperiei naturali cognatus est, mitioribus curandus remediis.»
Consuetudo, quae apte altera dicitur natura, non minoris quam prima ducenda
est momenti, si de instituenda ea, quae aegroto plurimum conveniat curatione

106

De fontibus indicationum generatim

agitur.
Ad singularem hominis proprietatem respicienda pertinet, ut quae eidem
inserviat usui, localis, i. e. partis vel visceris alicuius infirmitas. Hanc iam in
secunda valetudinae apud plurimos conspicimus, in aegrotantibus ad veram
morbi sedem eiusque originis cognitionem non parum lucis afferre notum est.
Eadem monet, ut in tuenda et conservanda parte debiliori, praesertim dum nobile
aliquod viscus est, curam quam maximam ponamus.
Vitae atque victus ratio, ut homines ad singulos morbos procliviores reddunt,
ita cuique malo certam inprimunt naturam, hinc a medico diligentem exposcunt
observationem. Quod ad earum in morbis tractandis notitiam pertinet, et haec
scire decet: ex vitae genere solito parum, omnium minime vero repente aut
violenter aliquid esse immutandum; omnia quae ferri posse censentur neque noxie
agunt, retinenda. Nonnunquam etiam praegressi vitae generis respectu retinere
quidquam cogimur, quod quamquam ad morbum procreandum contulit, tamen
cito removeri non patitur, ne morbus celerius in peius ruat, sic ex. gr. vini usus in
hyorope potatorum.
Aetatis atque sexus in morborum curatione rationem esse habendam, nullum
obstat dubium, ideoque multis non eget verbis, ut, quanti earum aestimatio ad
indicationes convenienter statuendas faciat demonstremus. Unus idemque morbus
in diversis hominibus ratione aetatis variam exposcit curam. ex. gr. non idem est
num febre inflammatoria homo adultus an infans laborat: in utroque quidem
antiphlogistica curatio indicatur, attamen cautius instutui debet in infante, quippe
qui opportunior debilitati, facilius damnum exinde capere possit.
§. 7. Haec de singulari hominum statu, ut qui in capiendo curationis
consilio diligenter sit respiciendus, brevi monuisse sufficiat. Ad ea nunc animus
adverrendus est, quae ex morbi ipsius varia conditione momenta desumuntur, ut
iisdem restituendae sanitatis nitatur idea. Secundum ordinem, quem observandum
proposuimus causae morbum efficientes ex iie etiam sunt, quae nobis praeteritorum
notitia ostendit. Quae si aegere nondum disierint, remoreantur necesse ets; nulla
enim radicalis morborum curatio, sine causarum, quibus sustinentur extinctione
dari potest; saepe vero his solummodo ablatis, morbi radicitus evellentur.
Sic febris gastrica ex sordibus primarum viarum oborta adhibitis vomitoriis
evanescit, epilepsia a vermibus cum eorum remotione desinit. Et quamquam
minimae morborum circustantiae ad curationis consilium haud praetermittendae
sunt, tamen in eorum causis eruendis et removendis summa cum dilligentia
elaborandum est, nam simillimi si externam respexeris faciem morbi, causarum
respectu dispares, disparem curationem postulant. Quis febres ab intempestivo
frigore, a crapula, aliisque causis exorientem uno eodemque modo tractare velit?
Omnes morborum causae cum diversissimae sunt, ordinatim hic recenseri non
possunt, et quidem labor ille propositi nostri fines sit excessurus. Earum tamen
omnino mentio facienda est, quae, cum plurimos morbos provocare valeant, tum
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certam eorum definiunt naturam. Hoius indolis praesertim sunt c o n s t I t u t i o
e p I d e m i c a , e n d e m i c a atque c o n t a g i a .
E p i d e m i c a c o n s t i t u t i o in quadam aeris conditione consistit, praedita
morbos non solum provocandi, verum etiam propria quadem indole induendi
facultate. Distingui hic possunt constitutio morborum annua, stationaria et
epidemia specialior seu epidemiae ipsae. Docet enim experientia, secundum
varias anni tempestates maiorem iad ad morbos mere in flammatorios iam ad
catarhhales et rheumaticos, iam ad biliosos exoriri propensionem. Observarunt
etiam medici inde a Sydenhamo, qui primus huius rei habetur auctor, etsi variae
morbi naturam definientes causae influant, proprium tamen in omibus morbis
genium conspici et eundem longiori annorum serie persistere, ita, ut omnes ex eo
iterum vel ad inflammationes vel ad neurosin etc. Procliviores appareant. Haec
est stationariae constitutionis, experientia comprobatae notio. Epidemiae demum
morbos ex quadam universali dispositione ortos comprehendunt.
Nulla res in morborum decursum et remediorum efficaciam maiorem vim
habere potest, quam ea de qua loquimur praedominans constitutio: sola enim
efficere potest, ut respectu aegritrudinis simillimi, variis temporibus diversam
prorsus et nonunquam contrariam curationem exposcant. Cuius notio igitur
persaepe covenientis curationis inveniendae optimum exhibet auxilium, quippe
quae veram morborum nuntiat indolem, quam alias ex eorum phaenomenis
falsam coniecturaturi essemus. In his adeo casibus, ubi ob varias morborum
complicationes certis ad naturae cognitionem destituimur signis, constitutio tunc
temporis praedominans abditam investigare iuvat, et curationis modum, neglectis
nonnunquam quae appareant contraindicationibus, suae indoli respondentem
fausto successu institui iubet. Et quidem constitutionis illius consideratio eo
maioris ducenda momenti, quod non solum in morbos, quos ipsa provocare
valet, verum etiam in intercurrentes eiusdem sit potestatis. Et in prophylactica
curatione haud parum utilitatis praebet; confert nimirum ad optimam in omnibus,
qui dispositionem sibi opportundam possideant, morbi praecavendi rationem
instituendam.
Simuli modo c o n t a g i o r u m atque m i a s m a t u m cognitio medici circa
curationem morbi inde oborti Consiliom ducit. Utilior insuper aqparet si de morbi
post miasmatis In Corpus influxum praecautione vel de eiusdem In totum genus
humanum prohibenda eruptione agitur. Ad quem finem obtinendum requiritur,
ut ae instituantur, quae caercere valeant contagii propagationem, vel iam concepti
extinctionem efficere, quibus iterum earum rerum, quarum confluxus contagium
peperit vel parere possit ipsiusque contagii naturae cognitio inservit.
Multorum morborum pertinacitas haud raro a quadam loci, quem homines
habitant conditione pendet. Quam igitur medicum novissae oportet morbo
radicitus medendi finem assecuturum. Sic in pertinacibus quartanis, quae saepe
paludosa region alit primum curationis requisitum erit, ut regionis illius vis nocens
impediatur.
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De causis ut indicationibus tantum quidem hucusque dictum est, quantum in
universum licuit. Quae si amplius removeri non possint, vel si remotis illis morbus
tamen perseveret, reliqua curationis consilia ex nullo alio, quam ex eo, quem morbi
statum praesentem nominare solemus petenda sunt.
Morbi status praesens, indicationum fontem exhibens
§. 8. Frequentissime illi casus occurunt, in quibus indications a solis causis
petendae,cum ut vix monuimus nullam habeant in radicali morborum curatione
utilitatem, praetermittendae sunt. Praesens morborum status tunc observandus
est, et ex eo eruenda, quae in corpora sanitati et vitae noxia removeri, quae
vero opportune retineri debeant, ut his detecis sanitatis restituendae capiatur
consilium. Ad haec vero sequentia referenda sunt : 1. morbus ipse, 2. vires aegroti,
3. naturae variae significations quas vulgo instinctuum vel appetituum nomine
comprehendunt, denique 4. praevalentia morbi symptomata.
§. 9.1. Morbus ipse, qui aliis etiam causa morbi proxima dicitur, est illa interna
corporis conditio, qua morbosa eiusdem sistitur immutatio, qua existente morbus
cernitur, ablata evanescit. Hinc eius cognitionem ad morbos radicitus evellendos
inprimis conferre patet. Atque omnium etiam temporum medici in hac, quam
per excellentiam radicalem curationem denominarunt, plurimum elaborare
studuerunt. Neque infitiari quis potest, quodsi ars medica summam adsecuta
esset perfectionem, si omnium morborum causas proximas, iisque remedia idonea
opponenda novisset, ex illis solummodo curationis consilia essent haurienda.
Notum nobis ex. gr. est, hydropis causam proximam in turbato vasorum
exhalantium et resorbentium aequipondio consistere: euiusdum igitur restitutio
generalis indicatio est, ad quam exsequendam omnia conspirare debent, quae
sanitatis restituendae causa in eo morbo suscipiuntur. Desunt tamen auxilia, quae
proxime exspectatam illam corporis immutationem perficere valeant, ideoque
generalis illa causae proximaecognitio, etiamsi in omnium morborum pathologia
fuerit perspecta, sola nullam praebet utilitatem. Propius igitur et ad curationis
scopum utilius, accedente morbi naturae notitia definiri debet. Sic, ut hydropsis
retineamus exemplum, inquirendum est, utrum interna illa corporis laesio potius
ex vasorum exhalantium repletione, aut ex resorbentium imminuta activate
pendeat, aut ut vulgo dicere solemus, utrum hydrops sthenicus sit vel asthenicus.
Alterius natura cum causa proxima collata, plethorae illius remotionem exposcit,
alterius vero resorptionis in corpore augmentum. Confidentum vero omnino
est, proximarum causarum scientiam nostram admodum mancam esse, atque
in paucis morbis perspicuam nobis internae immutationis imaginem praebere,
in plurimus vero empyricam ex remediorum effectibus desumtam definitionem
exhibere. Neque aliter fieri potest, cum nos internae organismi humani indolis
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atque eorum, per quae vivimus fugiat notitia. Attamen hac morbi ipsius idea nullo
modo carere possumus, cum ad veram morborum cognitionem ideoque perfectam
curationem inter causam remotam et morbi ipsius externam faciem, utramque in
mente nostra coniungens intercedat. Sed eo maior oritur necessitas, ut ex omnium,
quaecunque ad morbum provocandum conferre quidquam valuerint, eorumque,
quae morbus ipse signa sensibus obvia praebet, ponderatione accuratissima,
seduli verosimillimam morbi ipsius indolem cognoscere studeamus.
Monendum hic esse censeo, ut in ea corporis ipsius conditione, quae causam
morborum primoprimam continet, sat mature cognoscenda summam collocemus
diligentiam. Prima enim morborum primordia, cum morbis simpliciora sint, facilius
faustam curationem admittunt, quam morbi facti et confirmati, omnem haud raro
medelam respuentes. Prophylactica praesertim curatio circa cognoscendum illam
causam proegumenam, et morbos, quorum evolutioni prodesse possit praecavenos
versatur, inprimis autem, si prodesse velit, indolis illius ad morbos dispositionis
notionem exactissimam postulat.
§. 10.2.
Vires aegroti. Auxilium, praesertim ubi praeceps ad agendum
cohortatur periculum maximi ducendum momenti, virium aegroti conditio
nobis praebet. Inprimis hoc de acutis morbis plurimum valet, quippe qui naturae
solo conamine persanari possunt, et nisi hoc debita ratione influat, incassum
eorum curatio speranda. Quare in quolibet huiusmodi morbo perspectos habere
decet tum salutares, tum ad perniciem tendentes naturae motus; oportet autem
praecipue virium illarum magnitudinem recte aestimare et cum morbo ipso et eius
natura comparare. In quo negotio intendendum est, ne nimis creduli aegrotorum
verbis fallamur, qui haud raro se eo melius habere dicunt, quo proprius inevitabili
vitae periculo accedant, aut etiam pusillanimes de minimis corporis sui affectibus
immaniter conqueruntur, et demum plerisque robur imbecillum est, dum morbus
viget. Tutissime de aegrotorum viribus ex iis affectibus concluditur, quos ipsae ut
causae provocant, scilicet ex functionem omnium activatis modo. His diligenter
perspectis et cum morbi ipsius gravitate comparatis facile cognosces, utrum morbi
an naturae praevaleat potestas, num ideo vires naturae augeri, minui, conservari
vel restitui debeant. Respondet vero illud consilium illi, quae vitalis nomine
insignitur indicationi, nimirum cuius scopus ad servandam vel protrahendam
hominis vitam proxime spectat, cuique ceteris recte aestimatis nullo alio modo
suffici potest, quam ut iusto fortiores vel debiliores naturae motus, quorum
utrosque virium sufficatio et exinanitio sequitur, recto tempore alteri deprimantur
alteri subleventur. Aduo tamen praesertim respiciendum est, si in illa indicatione
exsequenda gravi cum detrimento offendere nolimus: scilicet ad aegroti naturam
et ad varia morbi tempora. Hominis enim natura eas complectitur causas ipsi
internas, quae hominis vitam continent. Quo igitur illa validior, eo facilius vel
gravissimos devincet morbos, ubi medico solummodo, ne modum excedat
intendendum est. Si morborum tempora respexeris, vires alio fortiores, debiliores
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alio esse invenies. Initium morbi vires adhuc fortes existere notat, status vero, eas
iam contra morbum pugnasse, ideoque plus minusve debilitatas esse indicit.
Quod ex virium cognitione agendum cognoscimus spectat vel earum
conservationem, si morbo debellandoeasdem sufficientes novimus, vel si iusto
maiores, minutionem, vel denique haud sufficientium restaurationem. Cantiores
vero esse debemus in minuendis, quam augendis viribus, minuere enim vires
omni tempore possumus, sed non omni augere. Ideoque restauratio virium, cum
plerumque morbo longius duranti succumbunt, diligentissimam exposcit curam.
Cuius negotii consilium, cum variae sint causae vim vitae frangentes, necessario
variare debet. Inprimis autem hic respiciendum est, utrum vis vitalis efficacitati
impedimentum aliquod removendum obstet, an vero vera eiusdem prostratio
remedia proximae excitantia expostulet.
§. 11.3.
Instinctus. Saepe in morbis naturae significationes conspicimus,
quarum ad aegroti persanationem obscura ceterum nobis est ratio, quae tamen,
experientia teste, convenienter aestimatae, haud raro ad aegrotorum salutem
plurimum conferunt. Facultatem illam, quam practerea in organicis corporibus
procul omni rationis influxu conspicimus, quaeque in eo consistit, ut quae sibi
sint salubria appetant, quae vero noxia fugiant, vulgo instinctum appellare
solent. Hunc summum in animalibus cernimus, rationis veluti vices tenentem, et
in hominum natura, ut quae animalis est, eo clarius procedentem conspicimus,
quo magis ratio recedat ; igitur in homine naturae potissimum legibus addicto,
in infantibus, in mente capitis, denique in omnibus morbis, utpote in quibus
praesertim animalis pars eminet. Ex hoc fonte nonnunquam tam certi tamque utiles
prosiliunt appetitus et aversiones, ut sola iis obtemperatione morbi persanationem
assequimur. Salutares existere instinctus nemo inficias ibit. Quam saepe comedunt
aegroti et magna quidem mole, insuperabili desiderio compulski, res ut dicunt
terreas, faustosuccessu, dum ceterum nulla primarum viarum acrimoniae vel acidi
signa conspiciuntur. Alios in febribus acutis iusto calidiori regimine et neglecta
aeris recentis cura in vita discrimine versatos, sanos evasisse medici viderunt,
postquamaufugientes dintius sub frigido coelo morati essent, immo etiam in nive
sese circumvolvissent. Experientia in ea re plus nimio docuit, medicum illas, de
quibus loquimur naturae significationes in morbis tractandis minime despicere
debere, sibique crebro ubi reliquis destituitur auxiliis, ex his unice indicationum
elementa esse haurienda.
Attamen, si Junckeri veram respicimus hac de re sententiam, fieri etiam
potest, ut in morbis instinctus illius organa morbo corripiantur, vel quod idem
est, talis in morbo naturae dari potest conditio, ut ex ea appetitus ille fallax et
mendosus percipiatur: ex quo facile evidendum, quanta recta ejusdem diiudicatio
difficultate laboret. (Joh. Chr. Willb. Juncker Versuch einer allgemein. Heilk.
Halle 1791, 2ter Theil 1ste Abthl. V. Cap. 1ster Abschn. p. 155) Regula hic usitata
accuratam et diligentum exposcit perpensionem omnium, quae morbus postulet,
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quaeque aegrotantis universa conditio admittat, praesertim quae eius vires ferre
valeant, quae vero non. Attamen multi instinctus, quorum mitigation profuit,
prorsus contradicere videbantur morbid naturae, quatenus nimirum eam medico
perspicere licuit, et alias hoc, quod instinctui qua indicanti proprium est, omnino
negligeretur, si eius dignitas nullo alio modo, nisi ex eius cum morbo consensus
esset desumenda; cum, vel nobis superfluum foret ubi morbid naturam sufficienter
novimus, vel hoc deficient et illi non obediendum. Tutius igitur erit, si quid dubii
hac de re oriatur, ne temere procedamus, ea respicere momenta, quibus verus a
falso cognoscatur instinctus. Huc primum verosimillima eiusdem pertinet origo.
Falsus vulgo ex externis et fortnitis causis nasci solet: aeger v. g. aliquam excipit
ideam in mente sua per adstantes concitatam. Neque hic praetermittendum,
quatenus aegri in sanitate consuetudo vel diversarum rerum recordatio appetitui
provocando inservire possit. Verus nimirum nullum cum forte agnoscit causalem
nexum, sed potius salutaribus naturae conaminibus exstat intime coniunctus.
Quare etiam, si urgens rei immineat periculum, cui natura sese valide opponere
conatur, (et tales sunt praesertim ii casus, in quibus instinctui obedire cogimur)
versus altiore gradu et vehementior apparebit neque breviori tempore, nec
leviori medicina compesci poterit, omnium minine vero, ut hoc in desideriis
forte concitatis conspicimus, remediis minus respondentibus falii sinet. Porro ad
mitigati, illius desiderii successum simul animus advertendus est, eique eo magis
obtemperandum, quo utilior, facto periculo, instituta evedat curatio. Si hoc modo
omnia recte perpensa instinctuum salubritatem comprobant, neque alia certa ad
agendum exstant indicantia, ab iis saltem, desideriis satisfacientes, abstineamus
necesse est, quae noxia omnino manifesto appareant.
§. 12.4. Symptomata. Restat ex momentis, quae ex praesenti aegrotorum statu
ad auxilia formandarum indicationum referanda sunt, urgentiorum symptomatum
aestimatio. Quae cum ad morbum ipsum eandem, ut effectus ad causam habeant
rationem, devicto morbo omnino sponte cessabunt. Sed rarissime in nostra
positum est facultate, ut morbum, etiamsi habeamus perspectum, illico auferamus.
Plurrimi ob longius, puo duraverunt spatium, fortioribus insident radicibus et
maiorem nacti sunt vehementiam, ita ut iam hac de causa cita corporis immutatio
ad persanationem necessaria, potestatis limites excedat, cum ceterum deficiant
remedia indicationi huic exsequendae idonea. Hac de causa saepe elaborandum
est solummodo, ut ulterius morbi incrementum impediamus. Singula vero
symptomata eam habere possunt indolem, ut si diutius perseveraverint, virium
consumptione morbi promoveant praevalentiam. Et eo tempore omnis labor, quo
causis vel naturae morbi obviam ire conamur incassum suscipietur, nisi plurima
symptomatum praevalentinum habeatur ratio. De huius argumenti veritate plus
nimio convincunt vehemens frigus, nimii dolores et sitis, vigiliae, somnus nimius,
animi deliquia, anxietates, varii motus convulsivi et his similia, quae fere quotidie
in morborum decursu conspicimus.

112

De fontibus indicationum generatim

Indicatio ex symptomatum vehementia deprompta, vulgo palliative,
mitigatoriae rectius denominatione audit ; nonnunquam tamen ubi symptomata
maxime urgent ubi vitae periculum minantur, eorum remotio vitalis est indicationis
negotium. Cuius generis symptoma v. G. in perniciosis intermittentibus est
vehemens, quo incipiunt frigus, quod neglecta mitigatione in algorem abit
apoplexiam subducentem. In aliis casibus symptomatum mitigatio, quamquam
urgens inde non imminet periculum, iam hac de causa, quod primarium, ex
quo oriuntur sustinent morbum, magni ducenda momenti. Sic vehemens in
pulmonum inflammatione tussis reactione sua ipsam inflammationem auget.
Haemorrhafiae, diarrhoeae, effectus morbid in debilitate consistentis, eandem
debilitatem eo magis augent, quo diutius perseverant. Alia rursus symptomata
omnem morbid curationem plane impediunt, inter quae alia vi medicatrici naturae,
cum crisibus sanationem intendit, obstant, veluti pervigilia, vehementes dolores,
alia aptis remediis applicandis impedimenta opponent: ad haec refero impeditam
deglutitionem, vomitum, hisque similia. Denique non raro observantur morbid,
chronic imprimis, indolis tam pertinacis, ut ad eorum sanationem neque ab arte,
nec a natura, ne cab utraque simul expectari quidquam posit. In his nihil aliud,
eheu! Agendum nobis restat, quam tristem aegroti sortem pro artis facultate
lenire, et breve vitae spatium si protrahere haud possimus, utut liceat faciamus
iucundum. Et circa haec proprie verae mitigatoriae curationis versatur cardo.
Crudelis fuerit medicus, qui in incurabili phthisis aegrotum doloribus craciatum
desereret, aut nullo symptomatum habito respect specificis hic laudatis remediis
morbo mederi incassum speraret.
Attamen curatio symptomatic, cui, si symptomata eo, ut vix memoravimus
modo aestimantur, summa utilitas denegari non potest, nondum in quocunque
casu ubi illa eminent, statim applicari debet. Intempestive enim adhibita malum
exacerbat, et persaepe, ut amplius curari nequeat, facit; si nimirum eiusdem
reactiones ad morbi sanationem necessarias tollit. Hic ad evitandos errores
etiam requiritur, ut nostrum circa symptomata iudicium simul morbi naturam
respiciat. Dolores, ut rem suculentius, exponamus exemplo inserviant. Hos, si in
inflammatoriis febribus externas afficiunt partes, si vagi sunt, neque partes corporis
nobiliores tangent, si febri solvendae utiles esse possunt, nemo fuerit, qui omisso
ad causam morbumque primarium respect mitigare velit. Denique cavendum
nobis etiam quam maxime est, ne ubique plus iusto curandis symptomatibus
operam nanavemus, et eorum extinctione seduci, iam totum morbum credamus
evolutum.
Futuri aestimatio quomodo inveniendis curationibus inserviat
§. 13. Quae ad prognosin adtinet, ut quae nobis in eruendis indicationibus
suppeditet auxilia, summa rerum hinc profluentium in eo consistit, ut in omni
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recte iustituenda curatione simul respiciamus, quid in morbi decursu eveniat,
quae metuenda accidere possint momenta, quae denique subsequi immutationes
praescriptorum medicaminum se quelae. Generalis hic valet regula, omnibus,
quae mala subsecutura exspectari possunt, mature obviam ire, vel saltim rem ita
instituere, quae serius tempestiva curatione adiuta noxia phaenomena tollendi vel
sic finibus suis includendi nanciscatur facultatem, ut nullo aegrotum detrimento
officiant. Profesto omne prophylacticum medici negotium iam eo tendit, et iuxta
omnia indicantia, quae ex tota valetudinis conditione desumuntur, his quae vix
exposuimus rationibus habitis multo convenientius et prosperae hominum saluti
opportunius institui solet. Exemplo inserviat iuvenis, cuius corporis habitus
dispositionem in phthisicam labem clare ostendit, qui tamen praeter iusto
maiorem vasorum irritabilitatem nihil incommodi sentit. Iam ex eo concludere
fas est, curationi prophylacticae iuxta pulmones roborandi scopum et in eo
quoque elaborandum esse, ut inprimis congestionibus ad pectus eatur obviam :
frigidus regimen, temperantium medicaminum usus, thoracis lotio subfrigida,
sensim sensimque gelidiori aqua hoc loco indicata erunt, ad quae eligenda futuri
perpensio confert. In acutis, ut vocantur morbis, cautelae illae potius ea ratione
plurimum proderunt, ut medicum moneant, a quibus praesertim in curatione
abstineat, quae videlicet morbi progredientis, nisi omittantur, augerent periculum,
magis igitur ut adiumenta (coindicantia si simul locum haberent, nominaremus)
curationis modum subtilius modulabuntur, aut prorsus qua contraindicantia semel
delineatum interdicent, nisi qui urgente vitae periculo necessario exposcetur. Sic
in initio inflammatoriarum febrium iusto audacior antiphlogistica curatio hoc
saepe damnum afferet, ut nimis vis vitae diminuta necessarias morbo debellando
solutiones nullo modo poterit proferre ; et similis noxa per longius fortasse tempus
haud officiens, brevi unius alteriusve horae spatio, ubi evidentissime excellet,
irreparabilis manebit. Certe non rarissimi medicorum errores hinc prosiliunt, ut
sine iusta futuri animadversiome, iam ab initio in agendo modum excedant.
Deinde futuri subtilior adspectus naturae conamina, quae possint exspectari
nuntiare debet, quibus viis criticas solutiones natura promovere cupiat, quibusque
opportune easdem assequi posset. Atque hinc haud ultimum indicationum axilium
pendet, quae recto tempore adhibitae convenientem curationem expediunt.
Sic tepidae extremarum partium lotiones in morbis acutis sat mature institutae
cutem saepe ad saluberrimum sudorem praeparant, quippe qui et largius et
levius erumpet, atque aegrotum a criticis ut dicunt perturbationibus, funestis
nonnunquam liberabit.
Denique, ut rem paucis contrahamus scire etiam confert ex subtiliori eorum,
quae evenire possunt ponderatione, qui verosimillimus succedat curationis
eventus, cuius administrandae consilium medicus cepit. Respectus ille curandi
modo subtilius aptiusque instituendo proderit, nam instituta comparatione earum,
quae ex morbi natura necessario subsequi debeant immutationum cum iis, quas
efficere medicus intendit, recta procedendi via monstratur.
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Curriculum Vitae ex decreto gratiosi medicorum
ordinis Berolinensis adiectum

Ego, Carolus Marcinkowski, natus sum Posnaniae, mense Junio A. MDCCC. patre
Josepho Marcinkowski, cnius obitum iam decem per annos lugeo. Primis
literarum rudimentis imbutus per septem annos Posnaniense Gymnasium
frequentavi, et testimonio maturitatis munitus artis medicae studio operam
navaturnus, Berolinum me contuli, hicque a Rectore t.t. magnifico Link die IX.
Mensis Octobris anni MDCCCXVII. Numero civium Universitatis literariae
adscriptus sum. Praelectionibus Illustrissimorum huius Universitatis Professorum
de singulis universae medicinae doctrinis, sequentibus interfui : De logice Cl.
Hegel, de physice Cl. Fischer, de chemia Cl. Hermbstaedt et Exp. Schubarth.
Anatomiam corporis sani, organorum sensuum fabricam, anatomen pathologicam
et comparatam atque physiologiam Cl. Rudolphi, has vero anatomiae partes,
quae de ossibus et visceribus tractant Cl. Knape explicuit, uterque autem vir
praeclarus artem corpora mortua rite incidendi me docuit. De botanice, historia
naturali et pharmacologia disserentem audivi Cl. Link, de generali pathologia
Cl. Fr. Hufeland ; de speciali et pathologia et therapia Cl. Horn. Institutiones
medicinae practicae Cl. C. W. Hufeland, materiam medicam Cl. Osann me
docuerant. In exercenda medicina ducem habui, professorem maxime colendum
Cl. Berends, quem etiam de semiotice, de material medica, de inflammationibus,
de exanthematibus acutis morbisque mulierum disserentem audivi. In Caritatis
nosocomio Cl. Neumann ad Clinicen medicam me instituit. In re chirurgica et
ophtalmiatrica et in operationibus chirurgicis perficiendis praeceptores habui Cl.
Graefe, Cl. Rust, et Cl. Wagner. Artem obstriciam exercitationesque huc pertinentes
manu perficiendas in Instituto obstetricio, moderante Cl. De Siebold, didici. Ad
clinicen chirurgicam et ophtalmiatricam instituerunt me Cl. Graefe et Cl. Rust.
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Seweryn Gałęzowski wśród polskich uchodźców
w Paryżu w połowie XIX w.
Seweryn Gałęzowski among the Polish refugees
in Paris in the mid-nineteenth
Anita Magowska
Poznań

Streszczenie: Listy Seweryna Gałęzowskiego (1801-1878) są ciekawym źródłem wiedzy o życiu co
dziennym polskich uchodźców politycznych w Paryżu w połowie XIX w. Nadawca listów ukończył
studia lekarskie w Wilnie, uczestniczył w powstaniu listopadowym i po jego klęsce musiał uciekać
na Zachód. Adresatem listów był Józef Bohdan Zaleski (1802-1886), polsko-ukraiński poeta. Po pow
staniu tysiące ludzi opuszczało ojczyste strony w obawie przed represjami. Listy pokazują ich życie
publiczne.
Abstract: The letters by Seweryn Gałęzowski (1801-1878) are an interesting source of knowledge
about an everyday life of the Polish political refugees in Paris in the mid-nineteenth century. A sender
of the letters was a graduate of the Faculty of Medicine of the University in Vilnius, who participated
in the national uprising in 1831 and had to escape from Poland. A recipient of the letters was Józef
Bohdan Zaleski (1802-1886), the Polish-Ukrainian poet. At the time thousands of people escaped
from the Polish territory being afraid of persecution. The letters show their social life in Paris at the
time.
Słowa kluczowe: historia medycyny, listy, Polonia francuska, Seweryn Gałęzowski

Key words: history of medicine, letters, Polish community in France, Seweryn Gałęzowski

Zachowane w zbiorach rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej listy doktora Sewe
ryna Gałęzowskiego (1801-1878) do poety Józefa Bohdana Zaleskiego (1802-1886)
rzucają ciekawe światło na życie polskich emigrantów politycznych w Paryżu
w połowie XIX w.1. Był to czas kształtowania się środowiska Polonii francuskiej,
1
Nie są to jedyne znane listy S. Gałęzowskiego. Znajdują się w zbiorach Biblioteki Naro
dowej (kolekcja została opracowana przez Helenę Więckowską i odnotowana w pracy: Katalog
rękopisów Biblioteki Narodowej. Zbiory batignolskie i Towarzystwa Przyjaciół Polski w Londynie
2300-2666. Warszawa 1933) oraz Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk (znajduje się tam
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Adam Jerzy Czartoryski z synami

kiedy po klęsce powstania listopadowego i Wiosny Ludów 1848 r. do Paryża przy
bywały tysiące Polaków, obawiających się syberyjskiej zsyłki lub kary twierdzy,
którzy – zapewne dzięki talentom dyplomatycznym Adama Czartoryskiego – jako
uchodźcy polityczni mieli zapewnione zapomogi rządu francuskiego2. Ich sytuacja
pogorszyła się w 1850 r., kiedy do władzy doszedł Ludwik Napoleon Bonaparte
(późniejszy Ludwik III). Przyjaźniąc się z przywódcami polskiej emigracji, dobrze
znał jej nastroje i program radykalnych zmian społecznych głoszony przez Towa
rzystwo Demokratyczne Polskie. Dążąc do oczyszczenia Francji z potencjalnych
27 listów Seweryna Gałęzowskiego do Joachima Lelewela z lat 1853-1861, które do druku podał
Edward Stocki: E. Stocki, Listy Seweryna Gałęzowskiego do Joachima Lelewela (1853-1861), „Arch.
Hist. Med.” 1961, R. 25, s. 306-335).
2
Jerzy Michalski, Warunki rozwoju nauki polskiej, [w:] Historia nauki polskiej, t. III: 17951862, red. B. Suchodolski, Wrocław 1977, s. 335.

Anita Magowska

117

rewolucjonistów, rozwiązał tę organizację, co zmusiło jej zarząd do wyjazdu do
Anglii. Polscy emigranci uważali rozwiązanie Towarzystwa za jedynie nominal
ne i nie zrezygnowali z konspiracyjnej aktywności. Łączność z angielską centralą
utrzymywali dzięki tajnym agentom, do których należał, wymieniony w jednym
z listów Gałęzowskiego, Józef Ordęga3.
Nie tylko Józef Ordęga, ale i inni znajomi Seweryna Gałęzowskiego byli zna
czącymi postaciami wtedy tworzącego się środowiska Polonii francuskiej. Było to
środowisko podzielone politycznie i wewnętrznie skłócone, jednak w salonie Ga
łęzowskiego można było spotkać przedstawicieli wszystkich ugrupowań, w tym
dwóch największych zwalczających się obozów, sympatyków Towarzystwa De
mokratycznego Polskiego i konserwatystów skupionych wokół księcia Adama
Czartoryskiego i Hotelu Lambert4. Według naocznego świadka tych wydarzeń,
Zygmunta Miłkowskiego, wśród znajomych Gałęzowskiego przeważali demokra
ci, w tym: lekarz i egzaminator z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Polskiej
w Paryżu Antoni Hłuszniewicz (zm. 1861 r.)5, Teofil Januszewicz, wspomniany już
Józef Ordęga (1802-1879) i jego syn Władysław oraz adresat omawianych listów,
Józef Bohdan Zaleski. Z uwagi na sympatyzowanie z demokratami, a może i miej
sce urodzenia, jedno z czasopism emigracyjnych zarzuciło nawet Gałęzowskiemu,
de facto przecież uchodźcy politycznemu z carskiej Rosji, nastawienie prorosyj
skie6.
Autor listów, Seweryn Gałęzowski, był wybitnym działaczem emigracyjnym.
Urodził się 25 stycznia 1801 r. w Kniażej Krynicy pod Lipowcem na Ukrainie, a po
ukończeniu szkoły ojców bazylianów w Humaniu (gdzie poznał Józefa Bohdana
Zaleskiego), podjął studia medyczne na Uniwersytecie Wileńskim. Ukończył je
w 1824 r. i na podstawie rozprawy „De variola mitigata” otrzymał stopień dok
tora medycyny, chirurgii i sztuki położniczej. Niebawem rozpoczął asystenturę
w klinice chirurgii, a gdy jej kierownik, Wacław Pelikan, został zastępcą rektora,
zastępował go we wszystkich czynnościach. Kilka efektownie wyleczonych przy
padków zapewniło Gałęzowskiemu sławę zręcznego chirurga. Najgłośniejszy był
przypadek wyleczenia ślepoty wyrwaniem zepsutego zęba. Wyleczenie dwóch
oficerów zaskarbiło mu łaski wielkiego księcia Konstantego. który przyznał mu
za to krzyż św. Włodzimierza. Powołania na katedrę chirurgii w Warszawie nie
przyjął. W 1828 r. Rada Wydziału wysłała go za granicę dla pogłębienia studiów
3
Z. Miłkowski, Sylwety emigracyjne, Lwów 1904, «literat.ug.edu.pl». Józef Ordęga był wła
ścicielem majątku ziemskiego w okolicach Kalisza. Studiował w Warszawie, Jenie i Wrocławiu,
gdzie uzyskał stopień doktora filozofii. Dwukrotnie aresztowany i więziony za antycarskie wypo
wiedzi, w końcu zdecydował się na emigrację do Francji.
4
		Ibidem.
5
Antoni Hłuszniewicz ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Wileńskim, a potem
przeszedł na jego wydział lekarski, który ukończył w 1822 r. Po powstaniu listopadowym wyemi
grował do Francji, był członkiem Komitetu Narodowego.
6
		Z. Miłkowski, op. cit.
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chirurgicznych i zapoznania się z organizacją klinik w Niemczech, Anglii, Francji
i Włoszech7.
W Neapolu dowiedział się o wybuchu powstania listopadowego. Kiedy wrócił,
zaangażował się w powstanie listopadowe8, stając się tak bardzo godnym zaufa
nia współpracownikiem Rządu Narodowego, że zdeponowano u niego dokument
wielkiej wagi dla polskiej racji stanu – akt detronizacji cara Mikołaja I Romanowa.
Powierzono mu opiekę nad szpitalami wojennymi w Warszawie; za opiekę nad
rannymi otrzymał Krzyż Złoty Virtuti Militari. Po upadku powstania wyjechał
do Berlina i Getyngi, stając się bliskim współpracownikiem Karla Ferdinanda
Graefe’go(1787-1840) i Philippa Franza Walthera (1782-1849) oraz publikując pra
ce w redagowanym przez nich czasopiśmie „Journal der Chirurgie und Augen
heilkunde”. Nie dane mu jednak było spokojnie pracować w Niemczech. Ścigany
przez carskich szpiegów poszukujących aktu detronizacji cara, był zmuszony wy
jechać do Meksyku, gdzie objął posadę lekarza w prowadzonej przez Niemców
kopalni srebra w Angangueo. Po dwóch latach przeniósł się do miasta Meksyk,
by współorganizować wydział lekarski miejscowego uniwersytetu i prowadzić
cieszącą się dużym powodzeniem praktykę prywatną. Gdy w 1848 r. dotarła do
niego wieść o wybuchu powstania w Wielkopolsce, zdecydował się na powrót do
Europy. Zamieszkał na stałe w Paryżu, gdzie rozpoczął działalność lekarską i na
ukową, oprócz tego poświęcając dużo czasu sprawom emigrantów. Listydo Józe
fa Bohdana Zaleskiego, przyjaciela z lat szkolnych w Humaniu, pochodzą z tego
właśnie okresu, a ich stałym motywem są sprawy – założonej w 1841 r. – Szkoły
Polskiej przy ulicy Batignolles w Paryżu9.
Kiedy Gałęzowski przybył do Paryża, Szkoła znajdowała się w trudnej sytua
cji finansowej. Wraz z nową falą emigracji, spowodowaną upadkiem powstania
w 1848 r., do Paryża przybyło wiele młodzieży i liczba uczniów Szkoły Polskiej
wzrosła tak bardzo, że zapomoga rządu francuskiego przestała wystarczać na jej
utrzymanie. Gałęzowski przywiózł z Meksyku spory majątek, którego część prze
znaczył na potrzeby kształcenia polskiej młodzieży. W 1853 r., jako nowo wybrany
prezes Rady Administracyjnej tej placówki, podjął starania, by kształcenie w Szko
le uczynić bardziej praktycznym, co wywołało sprzeciw części emigrantów, w tym
jej dyrektora, Hipolita Klimaszewskiego10. Gałęzowski usunął Klimaszewskiego
ze stanowiska11 i na jego miejsce awansował dotychczasowego prefekta, Stanisła
7
M. Paradowska, Polacy w Meksyku i Ameryce Środkowej, Wrocław 1985, s. 56; H. Więc
kowska, W. Szumowski, Gałęzowski Seweryn (1801-1878), [w:] Polski Słownik Biograficzny t. VII,
Kraków 1948-1958, s. 251-255..
8
Towarzystwo lekarskie krakowskie. „Przegl. Lek.” 1917 s. 251.
9
M. Paradowska, op.cit., s. 57.
10
Hipolit Klimaszewski (1802-1874), opiekun zbiorów biblioteki wersalskiej, darowanych
przez Joachima Lelewela dla Uniwersytetu Wileńskiego i jednocześnie dyrektor Szkoły Polskiej na
Batignolles, autor kilku podręczników.
11
E. Stocki, op. cit., s. 310.
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Pomnik Seweryna Gałęzowskiego w Paryżu

wa Malinowskiego12. Jako nowy dyrektor wprowadził on do szkoły surowe środki
wychowawcze, takie jak: stanie i klęczenie w kącie, klęczenie z podniesionymi
rękoma i tzw. marki, tabliczki uważane za pomocne w nauczaniu języków obcych
(w określone dni uczniowie musieli mówić tylko po francusku lub po łacinie: tym,
którzy do tego się nie stosowali zawieszano na szyi specjalną tabliczkę)13.
Mimo zaangażowania energii, czasu i pieniędzy w rozwój szkoły, Gałęzowski
bywał atakowany przez środowiska emigracyjne za rzekome wynarodowienie
polskiej młodzieży, co miało się przejawiać w jej słabej znajomości języka pol
skiego. Jeżeli nawet tak było, nie przeszkodziło to uczniom Szkoły Batignolskiej
walczyć w oddziałach generałów Teofila Łapińskiego (drogą morską uczniowie
przedostali się na Litwę) i Ludwika Mierosławskiego (1814-1878) w powstaniu
styczniowym, a w latach 1870-1871 bronić swej drugiej ojczyzny, Francji, przed
najazdem pruskim14.
Gałęzowski zarządzał Szkołą w latach 1853-1863, co upamiętnia jego pomnik,
dzieło Cypriana Godebskiego, stojący na szkolnym dziedzińcu (obecnie jest to
dziedziniec Domu Polskiego)15. W tych latach odegrał on pierwszoplanową rolę
		Stanisław Malinowski (1812-1890).
Z. Miłkowski, op.cit.
14
Ibidem.
15
S. Jakóbczyk, Paryż Polaków, Poznań 2000, s. 24.
12
13
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Adam Mickiewicz

także w działalności Towarzystwa Paryskiego Lekarzy Polskich, jakie powstało
w 1858 r. dla ułatwienia przybywającej z zaboru rosyjskiego młodzieży studiów
lekarskich we Francji. Jednym z podopiecznych Towarzystwa, a po śmierci Se
weryna prezesem Rady Administracyjnej Szkoły Batignolskiej, był jego bratanek,
Ksawery Gałęzowski, z czasem okulista o międzynarodowej sławie16. Seweryn
Gałęzowski zmarł 21 marca 1878 r. w Paryżu. Pozostawił po sobie legat w wyso
kości 5000 franków rocznie, złożony w Akademii Umiejętności w Krakowie jako
„Stypendium imienia Jana Śniadeckiego”, które przeznaczył na kształcenie Pola
ków na profesorów raz nauk ścisłych, raz filozoficznych17.
Na przypomnienie zasługuje postać adresata listów, Józefa Bohdana Zaleskie
go. W młodości należał on do Związku Wolnych Polaków, potem uczestniczył
w powstaniu listopadowym i został wybrany posłem utworzonego wtedy Sejmu.
Wraz z Adamem Mickiewiczem, jego przyjacielem, założył organizację religijną
Towarzystwo Braci Zjednoczonych i współredagował czasopismo „Zjednoczo
16
17

J. Michalski, op.cit., s. 343.
Z. Miłkowski, op. cit.
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Józef Bohdan Zaleski

na Polska”. W Paryżu znany był jako organizator efemerycznego i nieudanego
Towarzystwa Miłośników Słowiańszczyzny w Paryżu. Z racji urodzenia w Bo
hatyrce w guberni kijowskiej był uważany za Rusina lub Ukraińca, przypisywa
no mu zapoczątkowanie tzw. ukraińskiej szkoły poetyckiej. Zaleski rzeczywiście
najchętniej pisał, charakterystycznym lekkim piórem, śpiewne ukraińskie dumki
i stepowe liryki. Do kilku jego utworów skomponował muzykę Fryderyk Chopin.
Po powstaniu listopadowym przybył do Francji i wraz z żoną i czwórką dzieci
osiedlił się w Fontainebleau. Po pewnym czasie przybył do niego pobratymiec
i przyjaciel, z racji nazwiska i zażyłości sprawiający wrażenie rodzonego brata,
Józef Zaleski. To on w listach Seweryna Gałęzowskiego opisywany jest jako alter
ego Józefa Bohdana Zaleskiego. Z kolei adresat był, według współczesnych, ucie
leśnieniem literackiej wizji lirnika ukraińskiego, grającego na strunach z promieni
księżycowych18.

18

Z. Miłkowski, op.cit.
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Listy Seweryna Gałęzowskiego
do Józefa Bohdana Zaleskiego

Paryż, 14 maja 1850 r., 32 Boulevard du Italium, hotel
Kochany Bohdanie,
prawda żem roztrzepany, ale czyż to moja wina, żeście wy oba19 tak zgodni, tak
we wszystkim, co do myśli i czynów do siebie podobni, tak serdeczni, że istotnie
prawie jedno stadko stanowicie, i stąd łatwo zapomnieć można do którego z Was
dwóch mój list piszę, dla kogo na przyszłość, dla większej pewności, zawsze do
Was w liczbie mnogiej pisać postanawiam. Wątróbkę jeszcze mój list zastał w Ber
nie i wkrótce ma przybyć do Francji, ale nie pisze mi o Ledóchowskim20.
Miałem zamiar odwiedzić Was w dniu jutrzejszym z Nowińskim i Małachow
skim, lecz zdaje mi się, że zostawimy to na Zielone Świątki, żebyś nie narzekał,
pojedziemy w licznej gromadce i zalejemy twój hutor. Tymczasem pozdrawiam
Was wszystkich serdecznie, starych i młodych, a przeto równie stary Józef jak i
młody Bohdan, czyli co to samo musi znaczyć, od Boga dany, aby go kochać, jest
w to zajęty.
Wasz ziemlak i przyjaciel
Seweryn Gałęzowski

19
Drugim adresatem listu jest Józef Zaleski, przyjaciel i przybrany brat Bohdana od młodości,
który zamieszkiwał wraz z nim w Fontainebleau.
20
		 Jan Ledóchowski, zagorzały przeciwnik Adama Czartoryskiego, wykonawca testamentu
Klementyny z Sanguszków Małachowskiej zmarłej w 1840 r. (lub w 1841 r.) w Paryżu na raka. Za:
S. Jakóbczyk, op. cit., s. 122.
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Mój drogi Bohdanie,
Klaczko21 mieszka u p. Cloud, dawnom go już nie widział. Goszczyński22 zaś, cią
gle jeszcze swymi poezjami zajęty, od czasu do czasu odwiedza mnie i nie wątpię,
że niedługo kiedyś tam do Was razem wpadniemy. Jedynie braci emigranckiej
interesa ciągle mi stają na przeszkodzie i od tego wstrzymują. Dziś jedno, jutro
coś innego do zrobienia, ciągle mnie trzyma w takim napięciu, że prawdziwie
gwałt sobie będę musiał zadać, abym na czas dłuższy Paryż opuścił. Ale tak samo
bywało i w Moczyku, gdzie zawsze chorzy w takich mnie trzymali więzach, że za
największy triumf poczytywano, kiedy czasem w porze letniej na 3 lub 4 godziny
na wieś pojechałem.
Z księżną Marceliną23 jeszczem o twoich uwagach względem Towarzystwa
St. Vincent de Paulo nie mówił, ale masz rację, jeżeli kobiety do tego należeć nie
mogą, trzeba, aby my się naprzód między sobą dobrze w tej materii porozumieli.
Pozdrawiam Was wszystkich najserdeczniej jako Wasz dobry i stały humański
przyjaciel
Seweryn Gałęzowski
21
Julian Klaczko, właśc. Jehuda Lejb (1825-1906), publicysta, historyk sztuki i literatury;
uczestnik powstania 1848, po którym do 1870 r. przebywał na emigracji we Francji, związany z Ho
telem Lambert. Został członkiem Akademii Umiejętności i Francuskiej Akademii Nauk, pisał prace
historyczne i kulturoznawcze.
22
		Seweryn Goszczyński (1801-1876) – przedstawiciel ukraińskiej szkoły poezji, jak nazywa
no inspirowaną romantyzmem twórczość poetów południowo-wschodnich kresów Polski, kolega
szkolny Gałęzowskiego z czasów pobytu w Humaniu.
23
Marcelina księżna Czartoryska.
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10 sierpnia 1851 r.
Mój drogi Bohdanie,
Przyznam Ci się, że aż mi przykro i ciężko na sumieniu, że tak dawno u Was nie
byłem, ale wierz mi, nie pochodzi to z braku dobrej woli, tylko jak jestem w Pary
żu zawsze jakiś projekt, jakaś myśl lub nadzieja widzenia się z kim lub uskutecz
nienia jakiegoś projektu z dnia na dzień tak mnie krępuje, że prawdziwie staję się
niewolnikiem tych projektów i nie mogę, albo raczej boję się, oddalić nawet na
jeden dzień z tego nieszczęsnego chaosu.
Cieszę się nieskończenie z Waszego pojednania się na nowo z Panem Ada
mem24 i tym więcej pragnąłbym Was teraz odwiedzić, bo i ja pragnąłbym także
więcej się ku niemu zbliżyć i lepiej poznać.
Goszczyński wyjechał przed kilku dniami do kąpieli morskich w okolice Caen.
Jeżeli się nie mylę, miał przyjechać do swego przyjaciela Nabielaka, który tam
gdzieś ma miejsce przy kopalniach węgla ziemnego, nie daleko brzegów morza,
i stamtąd będzie chodzić czy jeździć do kąpieli, bawiąc na wsi.
Pozdrawiam Was wszystkich najserdeczniej, Wasz szczery i stały przyjaciel
Seweryn Gałęzowski

Q
Paryż, 5 marca 1853 r.
Kochany Bohdanie,
list Twój odebrałem dnia wczorajszego, nie mogłem nań od razu odpisać, bom
zaraz prawie musiał pójść do szkoły, gdzieśmy wspólnie do godziny 6 ½ bawili.
Była to bowiem sekcja ekonomiczna, obrachunkowa, którą teraz z wielką ścisło
ścią odbywamy. Nie był na niej p. Adam, jak rzeczy te mniej go interesują, a przy
tem miał być nieco zakatarzony.
Żadnego z Twych listów nie pokazałem, albowiem będziesz nam musiał inny
napisać, już uprzednio, kiedy po naszej rozmowie mówiłem, że masz skrupuł
przyjąć nominację na członka Rady, nie mieszkając w Paryżu, wszyscy mi odpo
wiedzieli, że Ledóchowski i Traciński wtenczas kiedy on rzeczywiście najbardziej
się tą szkołą interesował i był jej pomocnym, przynajmniej materialnie, mieszkał
24

Adam Mickiewicz.

125

Seweryn Gałęzowski

nie w Paryżu, ale w Héricy, co niemal na jedno wychodzi. Zresztą, w tak uczci
wej sprawie, każdy służyć powinien jak może, jedni kieszenią, drudzy bliższym
i czynniejszym wglądaniem w kierunek i bieg rzeczy, inni zaś samym nawet imie
niem oddadzą jej prawdziwe posługi zaglądając tylko od czasu do czasu i pod
nosząc wartość moralną instytucji. Dlatego wszystkim nam się zdaje, że z najspo
kojniejszym sumieniem możesz odpowiedzieć, że jako ojciec dzieci jak najgoręcej
pragniesz, aby instytucja ta mogła stanąć na jak najkorzystniejszej stopie i że z tego
powodu życzysz sobie mieć udział w jej kierunku i w czuwaniu nad nią, że starać
się będziesz być jej użytecznym o ile ci tymczasowy twój pobyt w Fontainebleau
dozwoli, po porozumieniu się z p. Adamem w wyborze i w wypracowaniu może
książek do instrukcji rzeczy narodowych, ale że tymczasowo uczestnictwo twoje
nie będzie jeszcze mogło być tak czynnym i skutecznym, jak ono się stanie podów
czas, kiedy się całkiem z rodziną do Paryża przeniesiesz. Twój udział, nawet tego
rodzaju, chociażby i rzadszy, będzie niezawodnie skuteczniejszy jak wielu innych.
Ściskam Was najserdeczniej
Seweryn Gałęzowski

Q
Paryż, 17 lipca 1853 r.
Kochany Bohdanie,
Z początkiem przyszłego roku szkolnego będziemy potrzebować nowego profe
sora matematyki dla naszych klas wyższych. Lipowski bardzo nam poleca p. Bür
chel, Licencié de Sciences, który był profesorem i egzaminatorem w Strassburgu,
dziś jest on profesorem matematyki u p. Maloich chef institutis, oraz idzie nam
o to, abyś się nieznacznie postarał dowiedzieć, jak tam są z niego zadowoleni jako
z profesora. Zajmuj się całą tą rzeczą jak najczynniej, postaraj się nawet poznać
osobiście p. Maloich i p. Bürchel, aby mu zajrzeć w oczy i donieś nam, co ci się
zdawać będzie.
Jutro mamy sekcję szkolną dla porozumienia się dokładniejszego, co zrobimy
z tymi, co chodzą do liceum na enseignement special. Czy ich nie potrafimy prze
prowadzić na drogę scientifique wedle nowego programatu?
A czy nie przyjedziesz jutro?
P. Bohdanowej ręce całuję, a Ciebie z dziatwą ściskam
Seweryn Gałęzowski

126

Listy Seweryna Gałęzowskiego do Bohdana Zaleskiego

Paryż, 1 listopad 1853 r.
Kochany Bohdanie,
Nie pisałem do Ciebie od czasu rozpoczętej walki z Klimaszewskim, ponieważ
ciągle byłem pod wpływem niemiłych wrażeń. Za widzeniem opowiem Ci szcze
góły, tymczasem tyle tylko ci powiem, że rzecz się skłania ku końcowi i zapewne
się go wkrótce pozbędziemy.
Ale teraz idzie o rzecz drugą i ważniejszą, a to już skłonienie poczciwego
Różyckiego25 do udania się do Konstantynopola. Wszystko dzisiaj mówi za tym,
że wojna wschodnia stanie się wojną europejską, że przynajmniej wywoła kwe
stie tyczące się całej Europy. Turcja już dziś pojmować zaczyna, że udział Pola
ków w walce przeciw Rosji będzie dla niej pomocnym i chciałaby mieć człowie
ka, który by na szczepy słowiańskie tamtejsze mógł przyjazny wpływ wywrzeć.
Takim niezawodniemógłby być Różycki i tym pożyteczniejszy jeszcze dla naszej
sprawy, że przez swoje pokrewieństwo z Czajkowskim26 zgodniej i skuteczniej we
wszystkim mógłby tam działać. Rząd turecki da pieniądze na podróż tam i nazad,
gdyby Różycki nie znalazł dla siebie odpowiedniego pola do działania i przez
zmianę polityki lub przedwczesne zawarcie pokoju musiał Turcję na powrót opu
ścić. Czy od razu uda się uformować osobny legion polski, to czas i bliższe przy
patrzenie się stanowi rzeczy na miejscu lepiej pokaże, ale zawsze potrzeba, aby
człowiek, który by tam pojechał, zachował swój charakter Polaka, chrześcijanina,
nie renegata.
Pomów, proszę Cię, z Różyckim bez zwłoki i napisz mi, jakie jest jego zdanie.
Nie jestem bynajmniej za tym, aby od razu prowadzić tam naszą emigrację bez
wyboru, ale aby tam wcześnie pojechał człowiek jak Różycki bardzo bym sobie
życzył. Za nim poszedłby pewno Kamiński jako Ukrainiec i innych z łatwością
pociągnąłby za sobą.
Twój
Seweryn Gałęzowski

Samuel Różycki.
Michał Czajkowski (1904-1886) był emisariuszem księcia Adama Czartoryskiego, który
miał w Turcji zyskać poparcie dla sprawy niepodległości Polski, po konwersji na islam znany jako
Sadyk Pasza.
25
26
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Paryż, 11 listopada 1853 r.
Kochany Bohdanie,
Dzięki Bogu, nareszcie z Klimaszewskim poczynam przychodzić do ładu. Od
wczoraj już się nie uważa za dyrektora, po zakomunikowaniu mu aprobacji Mini
stra Oświecenia nominacji Malinowskiego na dyrektora szkoły w jego miejsce, jak
było napisane w Reskrypcie Rektora Akademii.
Zakomunikowaliśmy mu to w obu Profesorów i Dozorców szkoły i już nie
mógł jak upokorzyć się przed postanowieniem Rządu, do którego się on odwoły
wał. Z tym wszystkim jeszcze się nie wyniósł, latając po całych dniach od Ministe
rium do Ministerium z reklamacjami. Spodziewamy się jednak, że i temu wkrótce
się zaradzi. Dziś mamy pogadankę u Biernackiego27 dla poradzenia się, jak sobie
mamy w niektórych szczegółach postąpić, będzie Mickiewicz, Ordęga, Hłusznie
wicz i ja. Żałujemy, że Wołowski28 wyjechał do Montmorency. W poniedziałek
będziemymieć formalną sesję o godzinie 2ej z południa, bardzo bylibyśmy radzi,
gdybyś mógł na nią przyjechać.
Z biednymi Turkami zdaje się coś niedobrze, musieli przejść znowu za Dunaj
i to wskutek porażki. Tu jednak Rząd ma być zdecydowany nie opuszczać ich
i stąd może przyjdzie do wojny ogólnej na wiosnę.
Wasz brat Ukrainiec
Seweryn Gałęzowski

Q
Paryż, 17 lutego 1854 r.
Kochany Bohdanie,
Otóż zasiedzieliście się w Fontainebleau, że ani słyszeć o sobie nie dajecie. Tym
czasem tu coraz groźniejszy obrót rzeczy brać zaczynają. Anglicy już swoje wojsko
ambarkują. Francuzi zapewne w Algierze robią to samo, a tak i nam jakoś otucha
27

skim.

Alojzy Prosper Biernacki (1778-1854), rolnik, założyciel szkół rolniczych w Królestwie Pol

28
Ludwik Rajmund Wołowski (1810-1876), uczestnik powstania listopadowego i sekretarza
misji Rządu Narodowego, który na emigracji odnosił duże sukcesy, stając się wraz ze swym szwa
grem, Leonem Faucher, ministrem spraw wewnętrznych Francji, współzałożycielem banku kredy
towego Crédit Foncier.
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do serca wstępować zaczyna, daj tylko Boże, żeby Mikołajowi nic się teraz nie
stało! Bo wszystko by spełzło na niczym, inaczej kto wie, czy on nas do Polski nie
przyciągnie z Francuzami i Anglikami.
Tymczasem ze Szkołą zawsze dawne kłopoty! Wprawdzie odetchnęliśmy tro
chę po przywróconych nam i już za rok zeszły zapłaconych 23.000 fr, ale jak to bę
dzie na długo, nie wiem. Z domem jeszcze do ładu przyjść nie mogłem, jednakże
już teraz będzie się musiało to skończyć, albowiem już otrzymałem zawezwanie
od p. Puteaux złożenia mu upoważnienia formalnego do kupna, którego ponie
waż mu złożyć nie mogę, każdy członek Rady musi poświadczyć, że mi go nie da
wał, że na mnie ciąży cała odpowiedzialność i że do mnie ta własność rady musi
należeć, co gdy przed Trybunał wniesionym i przyznanym zostanie, spodziewam
się, że będę mógł otrzymać pożyczkę czy to z Crédit Foncier29, czy też prywatną.
W tym celu posyłam Ci jeden egzemplarz plenipotencji, który bądź łaskaw pod
pisz.
Całuję Was
Seweryn Gałęzowski

Q
Paryż, 5 maja 1854 r.
Kochany Bohdanie,
Przedwczoraj mieliśmy posiedzenie historyczne w nowym domu bibliotecznym.
Mówił dość obszernie Czartoryski30, tłumaczył się i odpowiadał szczegółowo na
rozmaite zarzuty, które jak słyszał z boku, rodacy mu robią. Protestował przeciw
królewszczyźnie i to było dosyć dobrze powiedziane, tylko niepotrzebnie zda
niem moim dodał, że zresztą pochodzi z rodu, który z tego jest znany w historii
naszej, że się nigdy o władzę nie dobijał. Mickiewicz mi powiedział, że to prawda,
ale inni całkiem co innego mówią.
Zresztą ta sama jeszcze niepewność co do Legii na wschodzie, nade wszystko
co do wyboru jej naczelnika. Bedeliffe, albowiem, i Rząd Turecki miał się osta
tecznie przychylać na stronę Wysockiego, chociaż Czartoryszczycy zawsze jesz
cze utrzymują, że to Zamoyskiemu31 ma być zostawione. Jednak na posiedzeniu
		Bank, którego współzałożycielem był Ludwik Wołowski.
Książę Adam Czartoryski.
31
Ordynat Konstanty Zamoyski (1799-1866).
29
30
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przedwczorajszym Czartoryski powiedział, że dzisiaj rzecz ta znowu zawieszoną
została.
Ściskam Was wszystkich najserdeczniej
Seweryn Gałęzowski

Q
Paryż, 10 lipca 1854 r.
Kochany Bohdanie,
Pospieszam z zawiadomieniem Ciebie, iż w czwartek będziemy mieć posiedzenie,
na którym będziemy mieli do rozstrzygnięcia kilka kwestii ważniejszych tyczą
cych się przyszłej organizacji klas niższych, zwłaszcza co do wyboru nauczycieli,
którzy mają pozostać lub tych których będzie trzeba ze szkoły oddalić i nowych
wprowadzić. Będziemy musieli także wejść w niektóre szczegóły organizacji klas
technicznych, pensji ich profesorów itd., itd. W tym wszystkim bardzo nam miło
będzie, jeżeli nam także twoim światłem i twoim udziałem zechcesz dopomóc.
Posiedzenie nasze zwyczajne tego miesiąca odbyło się w zeszły czwartek, ale po
nieważ na tym miały się tylko załatwić kwestie czysto administracji tyczące się,
dla tego Ci nic o tym nie napisałem, chcąc sobie obecność twoją na posiedzeniu
czwartkowym tego tygodnia zapewnić.
Wszystkich Was najserdeczniej pozdrawiam
Seweryn Gałęzowski

Q
Bez daty (1855 r.?)
Kochany Bohdanie,
Na zebraniu się piątkowym w Hotelu Lambert przeczytano tylko projekt tak zwa
nej Deklaracji co do owej amnestii, którą Rząd Moskiewski ogłosił. Liczba osób
obecnych na zgromadzeniu była dosyć niewielka i uznano, że rzecz potrzebna po
robić niektóre zmiany w redakcji, stosownie do rozmaitych uwag przez obecnych
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na zgromadzeniu porobionych. Najlepiej i najporządniej w tym przypadku prze
mówił Godebski32, uwagi jego były słuchane z powszechnym zadowoleniem i stąd
go też do Komisji Redakcji zaproszono. Dziś o godzinie 2ej jest zebranie powtórne
i zapewne stanowczo projekt będzie przyjęty.
Pismo w Hotelu Lambert zredagowane nie jest żadną przestrogą, ale raczej
objaśnieniem, że to co amnestią pisma zagraniczne nazwały, nie jest żadną amne
stią i że przeto nikt się z cudzoziemców dziwić nie powinien, że większa część
emigracjiwcale z niej korzystać nie może i będzie musiała pozostać w tym samym
położeniu jak dotąd. W taki sposób przedstawienie zrobione najlepiej by może od
powiedziało swemu celowi, aby było podane do Rządu Francuskiego i Angielskie
go z załączeniem żądania, aby przez wzgląd na powyższe okoliczności starano się
zachować wsparcie emigracji jak dotąd i aby się nie dziwiono, że mało kto będzie
mógł powrócić do kraju. Wyciąg z tego do dzienników podany upowszechniły
ogólne zaopatrywania się emigracji na ową tak zwaną amnestię, a nie oburzyłyby
przy tym rządów przez, za ostrą czasem, a mniej skuteczną skądinąd, tak zwaną
protestację. Napisz o tym do Wysockiego33, jeżeli to znajdzie twoją aprobację.
Tymczasem pozdrawiam Was najserdeczniej
Seweryn Gałęzowski

Q
Paryż, 2 grudnia 1855 r.
Kochany Bogdanie,
Wiesz już zapewne o stracie,‑ jakąśmy ponieśli w Konstantynopolu w osobie
wspólnego naszego przyjaciela i kolegi, śp. p. Adama34. Jak się zdaje, odszedł on
z tego świata wskutek ataku cholery w d. 28 listopada o godzinie 9ej wieczorem.
Rząd został o tym zawiadomiony przez ambasadę francuską telegrafem 30 t.[tam
tego] m.[miesiąca]. My zaś dowiedzieliśmy się, jedni już przedwczoraj, drudzy
wczoraj z rana. Łatwo sobie wyobrazisz, jakie to na nas wszystkich zrobiło wraże
nie! Ale jak tylko pierwsze chwile żalu i boleści przeminęły, co wszystkich najwię
cej zaraz zajęło, były głównie dwie rzeczy: to jest los dzieci po nim pozostałych, a
potem spuścizna, jaka dla nich mogła pozostać w jego papierach.
Cyprian Godebski – ojciec znanego artysty rzeźbiarza, Cypriana, urodzonego w 1835 r.
Prawdopodobnie chodzi o Józefa Wysockiego, generała w powstaniu listopadowym, prze
bywającego w Krakowie.
34
Adam Mickiewicz.
32
33
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W celu zabezpieczenia przyszłości dzieci, wspólnie z Ludwikiem Wołowskim
jako najbliższym śp. Adama krewnym po żonie, porobione zostały rozmaite kroki
już to u Rządu, jak pomiędzy naszymi rodakami, aby się jakoś odezwać do swoich
i aby im, ile się to da zrobić, coś zapewnić, co by się stało pomnikiem narodowym
dla p. Adama, przez uczczenie pamięci jego w dzieciach jego. Jak się to uda i co
się zrobi nareszcie, nie zaniedbam Cię o wszystkim zawiadomić. Tymczasem, co
do jego spuścizny literackiej, życzeniem jest przyjaciół Mickiewicza i krewnych,
abyś ty, kochany Bohdanie, jako jeden z najbliższych i najdawniejszych przyjaciół
fachowych p. Adama zajął się przejrzeniem jego papierów wspólnie z Sienkie
wiczem35 i Wrotnowskim36, któremu już za życia miał śp. Adam o tym wspomi
nać, nim wyjechał na Wschód, na przypadek gdyby stamtąd nie miał powrócić,
jak nam o tym wspominał książę Adam Czartoryski. Zapewne nie odmówisz tej
ostatniej przyjacielskiej przysługi, tym ważniejszej dla nas wszystkich, że chcie
libyśmy mieć wszelką pewność, że to co się znajdzie w jego papierach, wszyst
ko drukowane przyzwoicie zostanie, jakkolwiek by to było treści, opinii i osób,
których by pisma jego dotyczyły się. Przyjeżdżaj tedy proszę do nas co prędzej,
abyśmy o wszystkim obszernie i porządnie pomówić mogli. We środę o 2ej po
południu będziemy mieć posiedzenie w szkole z powodu śmierci p. Adama, aby
obmyślić i porozumieć się, w jaki sposób na tym stanowisku winną mu cześć od
dać będziemy mogli. Chciałbym, abyśmy na tym posiedzeniu wszyscy mogli być
obecni. Wołowski jest już uprzedzony i przyobiecał mi, że będzie, inni także za
pewne nie uchybią. Za twoim przyjazdem porozumiemy się, że gdybyś sam nie
mógł tutaj tyle czasu pozostać, aby towarzyszyć całkowitemu opisaniu jego ręko
pisów i książek, mógłby cię może do pewnego stopnia w tym względzie zastąpić
Goszczyński lub Klaczko, ale to się będzie mogło zrobić wtenczas dopiero, kiedy
z nami tu będziesz.
Odpisz mi proszę zaraz i donieś, kiedy przyjedziesz, abym o tym mógł i innych
zaraz uprzedzić. We wtorek ma być zebranie Litwinów u Kaszyca37 z tego powo
du.
Całuję Was wszystkich i ściskam najserdeczniej
Seweryn Gałęzowski

Henryk Sienkiewicz.
Feliks Wrotnowski, redaktor naczelny „Wiadomości Polskich” wydawanych w latach 18541861 jako organ Hotelu Lambert..
37
Julian Kaszyc, założyciel Klubu Polskiego w Paryżu, w jego mieszkaniu spotykali się człon
kowie Towarzystwa Literackiego. S. Jakóbczyk, op. cit., s. 102, 147.
35
36
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Paryż, 15 grudnia 1855 r.
Kochany Bohdanie,
Łatwo sobie wyobrażam twoją niecierpliwość i chęć dowiedzenia się na czym sta
nęły owe nieszczęśliwe debata, których stała się początkiem śmierć naszego zac
nego Adama i dlatego, choć pokrótce, kilka słów Ci piszę, po powrocie z drugiej
dziś wizyty u księcia Napoleona.
Pierwsza moja wizyta pociągnęła za sobą to, że musieliśmy odmienić nasz pro
jekt składu rady familijnej, do której miał należeć stary Czartoryski, pokazało się
bowiem, że Napoleon do niczego się nie chciał dotknąć i w niczym się nie chciał
przyczynić do zajmowania się losem dzieci Mickiewicza, jeśliby pod jakimkol
wiek względem w opiece nad nimi miał mieć udział stary Czartoryski. Jakie są
do tego powody, opowiem Ci, kiedy się osobiście widzieć będziemy, a tymczasem
trzeba było staremu księciu delikatnie powiedzieć, aby się z opieki też wycofał.
Zrobił to, ale wyobraź sobie bicze, przez jakie ja przejść musiałem, nim się mu to
wszystko powiedziało i dało poczuć, że to zrobić potrzeba. Resztę ci opowiem za
widzeniem się. Zgadzam się, że przyjaciele księcia Adama wiele głupstw mogli
porobić na jego rachunek, ale przyznam się, że za ciężko teraz każą mu czasem
jego przeciwnicy pokutować! Tyle o tym na ten raz.
Teraz co do odezwy, tę podpisują dający i jużeśmy w ten sposób 8 czy 10 wczo
raj podpisali i zebrało się 48 000 fr, sto oprócz tego mam zapewnionych. Ciebie,
Goszczyńskiego i Goreckiego38 podpisałem.
Co do rzeczy familijnej, życzeniem jest wielu przyjaciół starych Adama, aby
Ciebie do niej zaprosić, bo Kodeks powiada: członków rodziny lub osób, które
były w stosunkach przyjaźni, a ambarasu przy tym nie ma żadnego prawie, bo jak
tylko Rada familijna wybierze opiekuna i oubroge tuteur, ci ostatni robią wszyst
ko. Odpisz mi tedy, co Ty na to zaraz, bo w tym tygodniu musimy się ukonstytu
ować. Mogliśmy tylko wziąć Cieszkowskiego39 i do roboty Januszkiewicza40 lub
Aleksandra Chodźkę41.
Ściskam Was wszystkich najserdeczniej
Seweryn Gałęzowski
Antoni Gorecki (1787-1861), pułkownik w powstaniu 1831 r., literat, przyjaciel Adama Mic
kiewicza.
39
		 August Cieszkowski (1814-1894), filozof i ekonomista, konserwatywno-liberalny działacz
społeczny, współtwórca Ligi Polskiej i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, członek Akade
mii Umiejętności.
40
		Eustachy Januszkiewicz (1805-1874), w 1831 r. adiutant gen. Samuela Różyckiego, księgarz,
wydawca, publicysta, kasjer Szkoły na Batignolles. Był współzałożycielem trzech spółek księgar
sko-wydawniczych, m.in. Księgarni i Drukarni Polskiej.
41
Aleksander Chodźko 1804-1891, filareta, poeta, slawista, poeta na emigracji został profeso
rem Collège de France. Pisał prace z iranistyki i turkologii.
38
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Paryż, 3 stycznia 1856 r.
Kochany Bohdanie,
Otóż pewno nieraz myśleć sobie musisz, cóż się to tam robi ze składką Mickiewi
cza, że dotąd ani słowa od Gałęzowskiego? Pospieszam tedy nareszcie zaspokoić
Cię, że od 24 t.[ego] m.[miesiąca] tu jest Komitet zorganizowany z osób, które tu
na odezwie tegoż Komitetu spisane znajdziesz, że kto tylko przyniesie jednemu
z kollektorów pieniądze, te się przyjmuje. Mnie przysłał Turgieniew 1000 franków,
musiałem je przyjąć, bo zastrzeżonym było, że chociaż ma to być składka narodo
wa, jednakże i obcych ofiary nie mają być odrzucane. Zresztą ja na siebie nikogo
prawie do atakowania nie brałem, bo mam co innego na karku, to jest Szkołę, któ
ra przez to samo na nieszczęście wiele w tym roku pewnie ucierpi.
Posyłam Ci odezwy tylko dwa egzemplarze, bo inne są stemplowane.
Rada familijna jeszcze nie jest formowaną, zahaczyła się rzecz o naturalizację
francuską i stąd może wezmą z Branickim i Wołowskim Kaszyca i Włodkowicza
jako naturalizowanych i dwóch Francuzów.
Już jest dzisiaj złożonych, czyli raczej z pewnością zapisanych, przeszło 80.000
franków, nadto 15.000 obiecane, chociaż jeszcze nigdzie nie figurują i mają przyjść
ze źródła, które nie jest wiadome.
Raczyński42 wyjechał do Poznania i stamtąd zapewne odezwie się do niektó
rych swoich krewnych bogatszych.
Dla Szkoły od Rządu jeszcze nie dostaliśmy pieniędzy i nie wiemy, kiedy i wie
le dadzą. Stąd, jak widzisz, zaczynamy nowy rok nader nieświetnie.
Ściskam Was wszystkich serdecznie
Seweryn Gałęzowski

Q
Paryż, 14 stycznia 1856 r.
Kochany Bohdanie,
Przed kilku dniami pisząc do Józefa donosiłem, że obchód żałobny za Mickiewi
cza i zaprowadzenie jego zwłok do Montmorency może się uskutecznić we środę
następną, to jest pojutrze. Dziś powiedział mi Wołowski, że po rozmówieniu się z
42
Roger Raczyński (1819-1864), ziemianin, polityk, historyk, działacz Towarzystwa Pomocy
Naukowej i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.
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proboszczem Montmorency pokazało się, że się to nie da zrobić, aż chyba w po
niedziałek następny, albowiem dopiero na ten czas grób będzie mógł być skończo
ny. Wołowski wczoraj sam był w Montmorency, obiecał mu proboszcz dziś lub ju
tro donieść na kiedy z pewnością będziemy mogli rachować na ukończenie części
mularskiej grobu i stosownie do tego zaproszenia się roześle. Przy czym o Was nie
zapomnimy, tymczasem zaś kilka słów piszę, abyście się na pojutrze tu nie wybrali.
Rada familijna już sformowana, należą do niej: Laurent de l’Ardeche, Michelet,
Wołowski, Branicki, Wołodkowicz i Poniatowski na miejsce Kaszyca. Opiekunem
Wołowski, subrogé tuteur Gałęzowski.
Do przejrzenia papierów Wołowski jako opiekun ma wezwać stosownie do
dzisiejszej naszej rozmowy: Wrotnowskiego, Sienkiewicza43, Bohdana Zaleskiego,
Aleksandra Chodźkę i Januszkiewicza. Zaraz po pogrzebie, na drugi dzień, bę
dziecie mogli to zrobić.
Ściskam Was serdecznie
Seweryn Gałęzowski

Q
Paryż, 16 stycznia 1856 r.
Kochany Bohdanie,
Pospieszam z zawiadomieniem Was, że nareszcie stanowczo postanowiono, że tak
nabożeństwo żałobne za duszę śp. Adama Mickiewicza, jako też odprowadzenie
ciała jego do Montmorency i złożenie tamże do grobu, odbędzie się w następny
poniedziałek. Msza będzie się musiała rozpocząć punkt o godzinie 11ej, a o 12ej,
po jej ukończeniu się, będziemy musieli udać się z ciałem do Montmorency, aby
tam starczyło przynajmniej na 3ą. W kościele w Montmorency nie zatrzymamy się
z ciałem jak kilka minut i zaraz odprowadzi się na cmentarz.
Upoważniony jestem przez przyjaciół i kolegów Mickiewicza oraz przez Radę
Familijną, prosić Ciebie, abyś kilka słów przed złożeniem ciała do grobu przemó
wił. Spodziewam się, że tej ostatniej przyjacielskiej posługi dla pamięci zmarłego
nie odmówisz. W kościele nie będzie żadnego kazania, a przemówienie Twoje nad
grobem nie pozwoli, aby kto inny, z jaką mniej stosowną, mową duchową nie
43
		 Karol Sienkiewicz (1793-1880), poeta, redaktor Kroniki Emigracji Polskiej, sekretarz ks.
Adama Czartoryskiego, organizator i bibliotekarz Biblioteki Polskiej w Paryżu.
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wystąpił i dlatego z góry ostrzeże się przytomnych, że oprócz krótkiego przemó
wienia Twojego, żadnego innego nie będzie.
Dziś byliśmy u Księcia Napoleona jako Rada Familijna. Opowiem Ci szczegóły
naszej wizyty, jak tu przyjedziesz. Byłoby za długo pisać o tym, teraz tyle tylko Ci
powiem, że opłatę za dwóch chłopaków w szkole będących i późniejszą ich dalszą
edukację wziął książę na swój rachunek, nie chcąc, aby cokolwiek z funduszów
składkowych było na to użytym. O bursach rządowych nie było mowy.
Zawsze Wasz przyjaciel
Seweryn Gałęzowski

Q
Bez szczegółowej daty, 1857 r.
Kochany Bohdanie,
Rzeczywiście boję się, abym Cię nie zamęczył ciągłymi przejażdżkami do Paryża,
ale nie ma rady, jeszcze raz musisz przyjechać na jutro (środa) na obiad, który
jako członkowie Rady Szkoły dajemy Kraszewskiemu. Będziemy wszyscy w kom
plecie, nie wymijając Wołowskiego, który bardzo jest rad z tej sposobności poz
nania Kraszewskiego. Będzie przy tym Gawroński jako członek honorowy Rady,
Januszewicz44, Władysław Ordęga, a może i Klaczko, jako ludzie, którzy zawsze
byli pożyteczni Szkole.
Dziś jest Kraszewski na obiedzie w Hotelu Lambert u księcia Władysława,
z Morawskim, Barzykowskim, Wrotnowskim, Kalinką45 i Plichtą. O pierścieniu
pomówimy, jak przyjedziesz, zrobi się to również tak, jak myśleliśmy.
Do miłego widzenia
Seweryn Gałęzowski

Q
Teofil Januszewicz (1798-1876), w 1831 r. prezes Komisji Województwa Sandomierskiego,
w 1848 r. członek Komitetu Krakowskiego.
45
		Walerian Kalinka (1826-1886), zakonnik ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Nasze
go Jezusa Chrystusa, na emigracji działacz obozu konserwatywnego.
44
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Bez szczegółowej daty, 1857 r.
Kochany Bogdanie,
Nareszcie, dzięki Bogu, wczoraj wieczorem kwestia nauczania języka polskiego
w klasach wyższych naszej szkoły stanowczo została rozstrzygnięta. Klaczko, jak
się na początku zobowiązał, w piątek zacznie kurs literatury polskiej, dla uczniów
retoryki, logiki i matematyki specjalnej na jedną klasę złączonych, a Rykaczewski
od środy przyszłej rozpocznie ćwiczenie stylu i deklamacji po godzinie na tydzień
w tej samej klasie, a po dwie godziny osobno w 3ej i tyleż w 2ej. Daj Boże, żeby to
było z większą korzyścią jak było w roku przeszłym. Rozeszli się wszyscy w do
brej zgodzie i porozumieniu się, jak mają w tej rzeczy sobie radzić. Tymczasem
ja się cieszę, że przynajmniej, choć na pozór, dało się tę dziurę załatać. Gotujemy
teraz raport do Ministra, chciałbym go co prędzej złożyć.
Pozdrawiam Was najserdeczniej
Seweryn Gałęzowski

Q
26 sierpnia 1858 r.
Kochany Bohdanie,
Nagli mię Sienkiewicz, abyśmy coś przygotowali dla uczczenia Kraszewskiego.
Zdaniem jego należałoby mu dać obiad jak najliczniejszy. Z dołączonej przez nie
go listy już by należało rachować na 63 osoby. Przyjaciele i bliżsi towarzysze brata,
Stanisława Kraszewskiego, uczyniliby drugie tyle. Byłaby to niezawodnie nader
wymowna demonstracja współczucia i czci dla zasług Kraszewskiego. Ale czy
to byłoby zgodne z życzeniem Kraszewskiego? Zgodne z jego dobrem i naszym
wspólnym? Na to nie śmiałbym odpowiedzieć, dlatego odpisałem Sienkiewiczo
wi, a teraz posyłam do Ciebie z przedstawieniem tego wszystkiego.
Mnie się zdaje, że mały obiadek ułożony najwięcej z 12 do 16 osób, z osób któ
ryby samemu Kraszewskiemu były najsympatyczniejsze i potem damy pierścio
nek złoty, gruby, z napisem na środku „Józefowi Kraszewskiemu na pamiątkę”
lub „na znak czci i pamięci, Rodacy w Paryżu”, najlepiej odpowiedziałby celowi.
Sam to lepiej ocenisz, bo muszę rozmówić się o tym ze Stanisławem. Czekam Two
jej odpowiedzi albo też przybycia
Seweryn Gałęzowski
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Listy prof. Antoniego T. Jurasza i jego dotyczące
z lat 1944-1961

Letters by Prof. Antoni T. Jurasz and concerning him from 1944-1961

Streszczenie: Poniższe listy dostarczają nowej wiedzy o okolicznościach, jakie w 1947 r. zmusiły
prof. Antoniego T. Jurasza (1882-1961), wybitnego polskiego chirurga , bohatera września 1939 r.,
organizatora kliniki chirurgicznej w Poznaniu i dziekana Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edyn
burgu do emigracji do USA i przyjęcia amerykańskiego obywatelstwa. Mając 61 lat, A. T. Jurasz mu
siał rozpocząć nowe życie. Listy pozwalają lepiej zrozumieć jego osobowość i powody, dla których
na zawsze opuścił ojczyznę.
Abstract: The following letters shed new light on circumstances under which in 1947 Prof. Antoni T.
Jurasz (1882-1961), an outstanding Polish surgeon, hero of the Polish September of 1939, organizer
of the surgical clinic in Poznań, and Dean of the Polish School of Medicine in Edinburg, decided to
migrate to the U.S. and be naturalized. Although he was 61, A. T. Jurasz had to start a new life in
America. The letters (mostly written by eminent English, American and Polish scientists) allow to
better understand his personality and reasons for which he left Poland once and for all.
Słowa kluczowe: historia chirurgii, historia medcyny, Polonia Amerykańska, Polski Wydział Lekar
ski w Edynburgu, Antoni T. Jurasz

Key words: history of surgery, history of medicine, Polish community in the US, Polish School of
Medicine in Edinburgh, Antoni T. Jurasz

Przytoczone poniżej listy pozwalają lepiej zrozumieć losy jednego z najwybit
niejszych polskich chirurgów XX wieku, twórcy szeregu technik operacyjnych,
organizatora kliniki chirurgicznej Uniwersytetu Poznańskiego, uczonego o fakty
cznie międzynarodowym prestiżu, prof. Antoniego Tomasza Jurasza (1882-1961)1.
		A. Magowska, A Doctor Facing Turbulent Times: Antoni Tomasz Jurasz, Citizen of the
World., “World Journal of Surgery”, 2011, s. 2167-2171.
1
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W jego bogatym i pełnym dramatycznych wydarzeń życiu najmniej znany jest
okres po zakończeniu II wojny światowej, kiedy uniemożliwiono mu przekaza
nie mobilnego Szpitala Paderewskiego Uniwersytetowi Poznańskiemu lub innej
polskiej uczelni oraz zmuszono go do dożywotniej emigracji. Mając ponad 60 lat,
prof. Jurasz zdecydował się na wyjazd do USA i przyjęcie obywatelstwa amery
kańskiego. Przekroczył wiek emerytalny w rozumieniu ówczesnych przepisów
amerykańskich, jednak wysoki prestiż, jakim się cieszył, pozwolił mu uzyskać
zatrudnienie i zarobki pozwalające na utrzymanie siebie i żony. Z listów jednak
wynika, że do końca życia borykał się z problemami finansowymi.
Zamieszczone poniżej listy poszerzają wiedzę o losach polskich uczonych
zmuszonych po II wojnie światowej do emigracji, ale nie udzielają wyczerpującej
odpowiedzi na pytanie o okoliczności wydalenia z Polski prof. Antoniego T. Jura
sza (po zakończeniu II wojny światowej przyjechał do ojczyzny co najmniej raz,
celem ustalenia warunków przekazania jednemu z krajowych wydziałów lekar
skich mienia edynburskiego Szpitala Paderewskiego). Odpowiedź na to pytanie
będzie możliwa dopiero po przeprowadzeniu dalszych kwerend w zasobach ar
chiwalnych w Polsce, Anglii i USA.
Listy prof. A. T. Jurasza zostały przez niego napisane po polsku. Pozostałe zo
stały przez niżej podpisaną przetłumaczone z języka angielskiego na podstawie
kserokopii dostarczonych do Polski pół wieku temu przez Jadwigę Hinz z USA.
Listy zostały przytoczone w porządku chronologicznym. Dla większej przejrzy
stości, dane nadawców – jeżeli były – zostały umieszczone przy ich podpisach.
Anita Magowska
List Gordona Gordona-Taylora do Antoniego T. Jurasza2
Niedziela (16 lipca 1944 r.)
Wielce Szanowny Profesorze Pułkowniku Juraszu,
Przesyłam Panu gratulacje z powodu doskonałego wykładu, jaki wygłosił Pan
w zeszłym tygodniu w Królewskim Towarzystwie Medycyny. Jestem przekonany,
że wyrażam opinię wszystkich, kiedy piszę jak wielkie zainteresowanie wzbudzi
ły plany działań, które chce Pan podjąć dla umiłowanej Polski. Nie było nikogo,
2
		W oryginale: My dear Professor Lt. Colonel Jurasz, I am sending you a belated line of con
gratulation on the most excellent address which you gave us at the Royal Society of medicine last
week. I am sure that I am voicing the opinion of everyone there when I say how very interested we
were in all that you had planned for your stout-hearted Poland. Nobody could fail to be consumed
with admiration for the wonderful way in which you “put across” your lecture and the faultless
English in which the address was conceived and spoken. Best wishes always, Very sincerely yours,
Gordon Gordon-Taylor, Surgeon Rear-Admiral, President Elect, Royal Society of Medicine. P.S.
Your audience was a distinguished one.
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na kim nie wywarłby wrażenia cudowny sposób wyrażania myśli i bezbłędny
angielski, którym Pan się posługiwał.
Z najlepszymi życzeniami, szczerze oddany
Gordon Gordon-Taylor
Chirurg Kontradmirał
Prezes-Elekt Królewskiego Towarzystwa Medycyny
P.S. Miał Pan elitarną publiczność.

List Sydney’a Smitha do Antoniego T. Jurasza3
23 października 1947 r.
Wielce Szanowny Panie Juraszu,
Dziękuję za Pański list z 28 września. Współpraca między Panem jako profe
sorem Polskiej Szkoły w Edynburgu, a mną i moimi kolegami z Wydziału Lekar
skiego była bardzo udana i na pewno będziemy kontynuować więzi przyjaźni
zadzierzgnięte w ponurych czasach wojny. W imieniu Wydziału Lekarskiego, w
nowej pracy życzę Panu łask Bożych.
Szczerze oddany,
Sydney Smith
Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Edynburgu

Referencje udzielone Antoniemu T. Juraszowi przez Sydney’a Smitha4
8 stycznia 1948 r.
List referencyjny
Kiedy w 1941 r. Polski Wydział Lekarski Uniwersytetu w Edynburgu rozpoczy
nał działalność, Dr Antoni Jurasz, który istotnie przyczynił się do jego powstania, zo
stał wybrany pierwszym dziekanem. Wydział ten był od początku związany z uni
wersyteckim Wydziałem Lekarskim, dlatego utrzymywałem z nim bliski kontakt.
3
		W oryginale: My dear Jurasz, I thank you for your letter of 28th September. The association
between you, as Professor of the Polish School here in Edinburgh, and myself and my colleagues
in the Faculty of Medicine was indeed a very happy one, and the bond of friendship forged in the
dark days of the war will surely continue in the years to come. On behalf of the Faculty of Medicine
I wish you Godspeed in the work which you have now undertaken. Yours sincerely, Sydney Smith,
Dean of the Faculty of Medicine.
4
		W oryginale: To Whom It May Concern: When the Polish Faculty of Medicine was inaugu
rated in this University In 1941, Dr. Antoni Jurasz, who had been mainly instrumental in promoting
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Prof. Jurasz wywarł na mnie duże wrażenie z powodu swoich zdolności or
ganizacyjnych i umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami studentów
i pracowników. Zyskał on szacunek i zaufanie szkockich kolegów. Poza pracą
dziekana, pełnił on obowiązki profesora chirurgii i był odpowiedzialny za organi
zację, wyposażenie i zarządzanie Szpitalem Paderewskiego. We wszystkich swo
ich działaniach wykazywał wiele taktu i cierpliwości, pokonując niewyobrażalne
trudności, które powstały podczas wojny i po jej zakończeniu.
Profesor Jurasz jest człowiekiem, wobec którego odczuwam wielki szacunek,
nie tylko zawodowy, ale także w związku z niezwykłymi wydarzeniami jego ży
cia.
Sydney Smith
Profesor medycyny sądowej i dziekan Wydziału Lekarskiego,
Pełniący obowiązki Rektora Uniwersytetu w Edynburgu

List Charlesa H. Stewarta do Manuela A. Astora,
prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Puerto Rico5
P.O. Box 3866, Santurce 29, Puerto Rico, Indie Zachodnie
22 kwietnia 1948 r.
Szanowny Panie,
Pańskie listy z 2 kwietnia 1948 r., dotyczące Szpitala Paderewskiego i Polskie
go Wydziału Lekarskiego, skierowane do Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarzy w
Londynie, Stowarzyszenia Lekarzy w Edynburgu oraz Royal College of Surgeons
the establishment of it, was elected to be its first Dean; and since the Polish Faculty was associated
with the University Faculty of Medicine, I have come into close contact with him during several
years. Professor Jurasz impressed me by his organizing ability, and by his skill in dealing with the
various problems connected with students and staff. Throughout his tenure of office he has always
won the confidence and respect of his Scottish colleagues. In addition to his work as Dean he carried
out the duties of Professor of Surgery, and was responsible for the organization, equipment, and
administration of the Paderewski Hospital. In all these activities he showed much tact and patience
in surmounting the inevitable difficulties which arose during the war and in the post-war period.
Professor Jurasz is a man for whom I have a great regard, not only in a professional sense, but also
in connection with the ordinary affairs of life. Sydney Smith, C.B.E., M.D., F.R.C.P.E., D.P.H., Profes
sor of Forensic Medicine, and Dean of the Faculty of Medicine; Acting-Principal of the University.
5
		W oryginale: Dear Sir, Your letters of 2nd April 1948 with reference to the Paderewski Hospi
tal and Polish Medical School, addressed to the British Medical Association In London, the Medical
Association In Edinburgh, and the Royal College of Surgeons and Physicians, Edinburgh, have
been passed by the Tyree Institutions to the University for reply. In 1941, when Poland was com
pletely under the control of Germany and all University Teaching there had ceased, the Authorities
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and Physicians w Edynburgu zostały przekierowane do Uniwersytetu celem
przygotowania odpowiedzi.
W 1941 r., kiedy Polska znajdowała się pod okupacją niemiecką i wszystkie
szkoły akademickie były zlikwidowane, władze Uniwersytetu w Edynburgu
uznały za słuszne zgromadzić polskich profesorów przedmiotów lekarskich, któ
rzy znaleźli się w Szkocji, i włączyć ich w nowy wydział lekarski tej uczelni.
Nadrzędnym celem było utworzenie takiego wydziału lekarskiego, który
mógłby po zakończeniu wojny być przeniesiony do Polski, by tam realizować za
dania naukowo-dydaktyczne oraz lecznicze.
Wydział ten powstał w porozumieniu z ówczesnym Rządem Polskim w
Londynie. Ustanowiono nad nim władzę Senatu Akademickiego, złożonego
z profesorów polskich uniwersytetów. Nauczanie i egzaminy polskich studen
tów powierzono Polskiemu Wydziałowi Lekarskiemu, a nadawane przez ten
Wydział stopnie: „Bachelor of Medicine”, „Bachelor of Surgery” i „Doctor of
Medicine” były uznawane przez Rząd Polski i umożliwiały praktykę lekarską
w Polsce.
Oczekiwano, że po zakończeniu wojny cały Wydział ze swym gronem naucza
jącym, pomocami dydaktycznymi, absolwentami i studentami, którzy jeszcze nie
ukończyli nauki, wróci do Polski i będzie tam kontynuować swoją działalność. Te
oczekiwania nie spełniły się jednak, a wielu wykładowców oraz studentów Wy
działu nie chciało wrócić do Polski. Z końcem wojny zawieszono przyjmowanie
studentów, jednak Wydział kontynuował działalność dopóki ci, którzy wcześniej
zostali przyjęci, nie zdali końcowych egzaminów. Kiedy to się stało, Wydział zli
kwidowano.
Podczas siedmiu lat istnienia Wydziału, polscy i szkoccy profesorowie współ
pracowali, a ponadto profesorowie Uniwersytetu w Edynburgu nauczali i egza
minowali polskich studentów w zakresie różnych przedmiotów.
of the University of Edinburgh deemed it advisable to keep together those Polish Professors of
medical subjects who were in this country and to form them into a Faculty of Medicine within the
University. The primary object of this was to keep in being at least one University Faculty which
could, when the war was over, be transferred to Poland, there to carry on its academic and hospital
functions. By agreement with the then Polish Government in London the Faculty was established,
and the full authority of a Senatus Academicus of a Polish University was conferred on it. The
teaching and examining of the Polish students within the University has been the responsibility of
the Polish School, and the degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (M.B., Ch. B.),
and Doctor of Medicine (M.D.) granted by the School, were recognized by the Polish Government
for practice in Poland. It was expected that when the war ended the whole School, with its staff of
Professors and Lecturers, its teaching material, its graduates and the students who had still to com
plete their course, would return to Poland to carry on their work there. This expectation was not,
however, achieved, and many of the teachers and students in the School do not wish to return to
Poland. The entry of new students to the School ceased at the end of the war, but the Faculty is car
rying on until these students who are in process of completing their studies shall have finished their
medical curriculum and appeared for their Final Examination. When these students have qualified
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Szpital w Edynburgu – nazwany imieniem Paderewskiego i usytuowany bli
sko jednego ze szpitali miejskich – został przekazany Wydziałowi w latach 19411942 celem leczenia Polaków i prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego.
Szpital przestał działać z wyżej wymienionych powodów w połowie zeszłego
roku.
Kiedy Polski Wydział Lekarski w Edynburgu istniał, cieszył się wysokim pre
stiżem. Chociaż był związany z Uniwersytetem w Edynburgu, spełniał wszyst
kie wymogi stawiane niezależnym uczelniom medycznym, a każdy przedmiot
studiów, poza nielicznymi wyjątkami, był prowadzony przez samodzielnych
pracowników naukowych. Stopnie lekarskie przyznawane przez Wydział były
równoważne innym stopniom uniwersyteckim, a absolwenci uzyskiwali czasową
rejestrację przez General Medical Council.
Co do wyposażenia technicznego Wydziału, zdawano sobie sprawę z tego,
że duża część aparatury i sprzętu medycznego została zakupiona za pieniądze
zebrane w Stanach Zjednoczonych podczas wojny przez ówczesnego dziekana,
częściowo będąc zmagazynowaną, a częściowo używaną w Edynburgu, przy
czym wraz z zakończeniem wojny Wydział wraz z całym swym mieniem miał być
przeniesiony do Polski. Nie jesteśmy w stanie przekazać szczegółowego inwen
tarza tego mienia, ponieważ należy ono jedynie do Polskiego Wydziału Lekar
skiego, dlatego wszystkie takie prośby należy kierować do prof. J. Rostowskiego,
Dziekana Polskiego Wydziału, 3 Potterrow, Edynburg.
Z poważaniem,
Charles H. Stewart
Sekretarz Uniwersytetu w Edynburgu
the School in Edinburgh will cease to exist. During the 7 years in which the Polish School has been
here the staff of the School and our own staff have co-operated, and the Professors of Edinburgh
University have taught and examined the Polish students in many of the subjects of the course. The
use of a Hospital in Edinburgh – renamed the Paderewski Memorial Hospital and situated close to
one of the Municipal General Hospitals – was given to the Polish Faculty in 1941-42 for treatment
of Polish patients and for the teaching of undergraduate and postgraduate Polish students. This
hospital ceased to function as such about the middle of last year. While the Polish School was in
full operation in Edinburgh it held high prestige as a Medical School. Although it was association
with the University of Edinburgh it fulfilled practically all the functions of an independent Medical
School, each subject in the curriculum, with a few exceptions, being represented by Senior Polish
Teachers. The medical degrees granted were nominally equivalent to those of the University, and
graduates were given temporary registration by the General Medical Council. As regards the tech
nical equipment of the School, it is understood that a large amount of apparatus and other medical
equipment was purchased from funds raised in the United States during the war by the Dean of the
School at that time, and this equipment has been partly stored and partly utilized in Edinburgh, the
original purpose being that it should be transferred with the School to Poland at the end of the war.
It is impossible for us to give particulars of the equipment as it is entirely in the hands of the Polish
School, and any request for detailed lists of the apparatus available would have to be addressed to
Professor J. Rostowski, Dean of the Polish School, 3 Potterrow, Edinburgh. Yours faithfully, Charles
H. Stewart, Secretary to the University.
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List Charlesa H. Stewarta do Manuela A. Astora,
prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Puerto Rico6
29 kwietnia 1948 r.
Szanowny Panie,
Po wysłaniu mego listu datowanego na 22 kwietnia, a dotyczącego Szpitala
Paderewskiego i Polskiego Wydziału Lekarskiego, uzyskałem nowe informacje,
które chciałbym teraz przekazać.
Projekt założenia Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu był zasługą
prof. Jurasza, jego pierwszego Dziekana. Kiedy postanowiono zawiesić przyjmo
wanie studentów Wydziału, do Edynburga nadal przybywali polscy studenci,
a ponieważ nie mogli uzyskać statusu studentów Polskiego Wydziału Lekarskie
go w Edynburgu, prof. Jurasz umożliwiał im uczestnictwo w zajęciach w Szpitalu
Paderewskiego, przy czym żadnych egzaminów zdawać nie mogli. Dlatego pow
stały dwa wydziały, jeden oficjalnie funkcjonujący w strukturach Uniwersytetu,
drugim był nieoficjalny wydział w Szpitalu Paderewskiego, kształcący studentów,
lecz bez możliwości nadawania uprawnień do wykonywania zawodu lekarza.
Chociaż zainicjowanie działalności tzw. Wydziału Lekarskiego Szpitala Paderew
skiego było nieoficjalnym i prywatnym przedsięwzięciem prof. Jurasza, wykładow
cy formalnie istniejącego Polskiego Wydziału Lekarskiego uczestniczyli w kształce
niu także jego studentów, co jednak po wyjeździe prof. Jurasza z Edynburga ustało.
Być może proponowany Wydział Lekarski w Puerto Rico ma być kontynuacją
tego nieoficjalnego Wydziału, a nie Polskiego Wydziału Lekarskiego istniejącego
w strukturze Uniwersytetu w Edynburgu. Jeżeli władze Puerto Rico przyjęły usta
lenia prof. Jurasza, możliwe jest, że zamierza on zaprosić swoich kolegów z Edyn
burga, aby utworzyć grono nauczające i zakończyć kształcenie tych studentów,
którzy w Szpitalu Paderewskiego nie mogli zdać końcowych egzaminów.
6
		W oryginale: Dear Sir, Since my letter of 2nd inst. With regard to the Paderewski Hospital
and Polish Medical School, further enquiry has been made and I think it well to let you have the
following additional information. The project of setting up a Polish Medical School in Puerto Rico
has presumably been initiated by Professor Jurasz who was the original Dean of the Polish Medical
School in Edinburgh. When it was decided to discontinue the official admission of further students
to the Polish School in Edinburgh to study for the M.B., Ch.B. degrees of that School, a number of
Polish students who had come to Edinburgh but could not be admitted as regular students were
given facilities by Professor Jurasz to carry on their studies at the Paderewski Hospital although
they were not qualified to appear for the examinations for the Polish degrees of M.B., Ch.B. Thus
there came into being two schools – one the regular authorized Polish School of Medicine within
the University, and the other an unofficial School at the Paderewski Hospital, undertaking the te
aching of students but with no powers to grant a medical qualification. Although the initiation of
the so-called Paderewski Hospital Medical School was an unofficial and private arrangement by
Professor Jurasz, the teachers attached to the official Polish School of medicine in Edinburgh co
-operated in the teaching of the students of the former School, which ceased to exist when Professor
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Z uzyskanych informacji wynika, że wyposażenie Szpitala zostało zakupione
przez Fundusz Paderewskiego ze składek zebranych w USA podczas wojny na
pomoc dla Polaków. To wyposażenie nie podlega zarządowi Polskiego Wydziału
Lekarskiego i, jak wiemy, jest przechowywane „gdzieś w Newcastle”. Zapewne
o to wyposażenie chodzi, bowiem bez wątpliwości można je przewozić.
Formalnie istniejący Polski Wydział Lekarski ma wyposażenie zakupione przez
Rząd Polski w Londynie, Komitet Tymczasowy dla Spraw Polski oraz Komitet dla
Kształcenia Polaków w Wielkiej Brytanii. To wyposażenie nie może być przetrans
portowane do Puerto Rico bez oficjalnego zezwolenia odpowiednich władz.
Ponadto, obecny personel Polskiego Wydziału Lekarskiego składa się z 1 pro
fesora, 8 wykładowców i 3 asystentów zaangażowanych tylko w nauczanie przed
miotów klinicznych. Pozostali członkowie grona nauczającego rozproszyli się
podczas wojny, niektórzy wrócili do Polski.
Z poważaniem
Charles H. Stewart
Sekretarz Uniwersytetu w Edynburgu
List Charlesa H. Stewarta do Manuela A. Astora,
prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Puerto Rico7
2 czerwca 1948 r.
Szanowny Panie,
Otrzymałem Pański list z 10 maja, dotyczący prof. A. T. Jurasza. Kiedy w 1941 r.
w Edynburgu powstał Polski Wydział Lekarski, prof. Jurasz został wybrany jego
Jurasz left Edinburgh. It may be that the proposed Medical School in Puerto Rico is intended to be a
continuation of the unofficial “Paderewski Hospital” School and not the official Polish Medical School
set up within the University. If Professor Jurasz’s scheme is adopted by the authorities in Puerto Rico,
it may also be his intention to invite his former colleagues to go there to form a teaching Body and also
to train there for a medical qualification those students who were given instruction at the Paderewski
Hospital but were unable to take the examinations for the medical degrees of the Polish School of
Medicine in Edinburgh. From the information given to me, it would appear that the equipment of
the Hospital was purchased from the Paderewski Fund raised in the U.S.A. during the war for the
benefit of the Polish people. This equipment is not under the trusteeship of the official Polish School,
and we understand that it is stored “somewhere in Newcastle”. This is probably the equipment refer
red to and it could no doubt be transferred. The official Polish School has equipment under its charge
which has been purchased out of funds provided by the Polish Government in London, the Interim
Treasury Committee for Polish Affairs, and the Committee for the Education of Poles in Great Britain.
This equipment presumably could not be transferred to Puerto Rico without the official sanction of
the appropriate Authorities. For your further information, the present staff of the official Polish School
in Edinburgh consists of 1 Professor, 8 Lecturers and 3 Assistants engaged in the teaching of clinical
subjects only. All the other members of the Staff of the School during the war are now dispersed, some
having returned to Poland. Yours faithfully, Charles H. Stewart, Secretary to the University.
7
		W oryginale: Dear Sir, I have your letter of 10th May regarding Professor A. T. Jurasz. When
the Polish School of Medicine was established in Edinburgh in 1941 Professor Jurasz was elected its
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pierwszym Dziekanem. Następne lata dowiodły, że był to słuszny wybór, bo prof.
Jurasz ma nie tylko wyjątkowe umiejętności jako chirurg, ale też niezwykłe talen
ty administracyjne. Największe uznanie zyskał za elegancję, z jaką rozwiązywał
liczne problemy powstające w trakcie zarządzania Wydziałem.
Jak Pan już wie, pierwotnie zamierzano przenieść po wojnie Wydział do Polski,
gdzie miał kontynuować działalność akademicką i leczniczą. W związku z tym,
prof. Jurasz był często poza Szkocją, aby uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu
Funduszu Paderewskiego w Ameryce i omawiać szczegóły ewentualnego trans
feru Szpitala Paderewskiego do Warszawy. Częste nieobecności sprawiły, że Wy
dział musiał wybrać prof. Rogalskiego jako Dziekana, a z kolei jego następcą zo
stał prof. Rostowski.
Nie znam innych przyczyn, dla których prof. Jurasz przestał być Dziekanem
Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu. Zabrał z sobą nasze szczere, naj
lepsze życzenia na przyszłość.
Z poważaniem
Charles H. Stewart
Sekretarz Uniwersytetu w Edynburgu

Referencje udzielone Antoniemu T. Juraszowi przez R. B. McMillana8
29 września 1948 r.
Profesor A. T. Jurasz był profesorem chirurgii i starszym chirurgiem w Szpitalu
Paderewskiego w Edynburgu, operując tutaj i w Zachodnim Szpitalu Ogólnym
w Edynburgu od 1941 do 1947 r. włącznie. Wcześniej był profesorem chirurgii
first Dean. The choice made by his colleague at that time proved to me a wise one for, in the years
following until the end of the war, Professor Jurasz gave ample evidence not only of his outstanding
abilities as a Surgeon, but of his high administrative qualities. The greatest credit must be given to
Professor Jurasz for the eminently successful manner in which he dealt with the many problems
which arose in guiding the affairs of the School. As you are now aware, it was the original intention
of the Polish Faculty to transfer to Poland after the war, there to carry on its academic and hospital
functions. In this connection Professor Jurasz was often out of the country, on more than one occa
sion being in America to attend meetings of the American Paderewski Fund Committee regarding
the possible transfer of the Paderewski Hospital to Warsaw. Owing to these frequent absences, the
Polish Faculty found it desirable to elect Professor Rogalski as Dean of the Polish School, and he
was later succeeded by Professor Rostowski. I know of no other reason why Professor Jurasz ceased
to be Dean of the Polish School in Edinburgh. He carried with him our sincere good wishes for the
future. Yours faithfully, Charles H. Stewart, Secretary to the University.
8
		W oryginale: Professor A. T. Jurasz was the Professor of Surgery and Senior Surgeon at
the Paderewski Hospital, Edinburgh, operating both there and In the Western General Hospital,
Edinburgh, from 1941 to 1947, inclusive. Prior to this he was Professor of Surgery in Poznan Uni
versity and Director of the Surgical Clinic there from 1920 to 1939. During his years of practice in
Edinburgh, he was constantly engaged in teaching undergraduate and postgraduate medical men
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Uniwersytetu Poznańskiego i kierownikiem tamtejszej kliniki chirurgicznej od
1920 do 1939 r.
Podczas lat swej praktyki w Edynburgu, stale angażował się w kształcenie
przed i podyplomowe oraz był dziekanem Polskiego Uniwersytetu w Edynburgu.
Jego praktyka cieszyła się renomą.
R. B. McMillan
Dyrektor ds. lecznictwa Szpitala św. Łukasza w Guildford, Surrey
Poprzednio dyrektor ds. lecznictwa Zachodniego Szpitala Ogólnego
w Edynburgu

List G. R. Edwardsa do Irwina A. Conroe9
Zastępcy Pełnomocnika Rządu do spraw Kształcenia Zawodowego
State Education Department, 23 South Pearl Street, Albany, New York
27 września 1948 r.
Szanowny Panie,
Dowiedziałem się od prof. A. T. Jurasza, Dziekana Szpitala Paderewskiego
39 East 36tej ulicy, Nowy Jork 16, że potrzebne jest jego świadectwo moralności
i przydatności dla Zawodu Lekarskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Jako Sekretarz Generalny Królewskiego Towarzystwa Medycyny poświad
czam, że Pułkownik Jurasz jest w tym kraju dobrze znany jako doskonały, a nawet
znakomity chirurg czasu wojny, bez wątpienia wierny sprawie demokracji.
and was for years Dean of the Polish University in Edinburgh. His practice was naturally both suc
cessful and reputable. R. B. McMillian, M.D., M.R.C.P., Medical Superintendent (Former Medical
Superintendent Western General Hospital, Edinburgh). St. Kuke’s Hospital, Guildford, Surrey.
9
		W oryginale: Dear Sir, I understand from Professor A. T. Jurasz, Dean of the Paderewski
Hospital of 39 East 36th Street, New York 16, that a letter is required testifying to his moral charac
ter and fitness for admission to the Medical Profession in the United States to the America. As the
General Secretary of the Royal Society of Medicine I unhesitatingly state that Colonel Jurasz is well
known in this Country as an excellent, in fact a brilliant surgeon of distinguished War record and
undoubted loyalty to the Cause of Democracy. The Royal Society of Medicine has given him the
rare honour of electing him to be an Honorary Fellow. His work at the Polish Hospital during its
sojourn in Edinburgh and his work as Dean of the Polish Medical School established here during
the war have won him great fame. He is also personally most acceptable as a man and has gained
the friendship of many of us in this country connected with and in the Profession. I venture to think
that admitting Professor Jurasz to the Profession in the United States, you will be adding very mate
rially to the prestige and to the good work of American Surgery. I give this testimonial willingly and
would add my best wishes to Professor Jurasz. Yours faithfully, G. R. Edwards, Secretary General,
Royal Society of Medicine.
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Królewskie Towarzystwo Medycyny przyznało mu rzadki zaszczyt członkostwa
honorowego.
Podczas pobytu w Edynburgu pracował w Polskim Szpitalu i jako Dziekana
Polskiego Wydziału Lekarskiego, założonego w czasie wojny, co przyniosło mu
wielką sławę. Jest też powszechnie akceptowany jako człowiek i obdarzony przy
jaźnią wielu z tych, którzy w tym kraju wykonują zawód lekarza.
Zaryzykuję twierdzenie, że przyjęcie prof. Jurasza do Zawodu w Stanach Zjed
noczonych podniesie prestiż i poziom Amerykańskiej Chirurgii. Daję to świadec
two chętnie i pragnę dodać moje najlepsze życzenia dla prof. Jurasza.
Z poważaniem,
G. R. Edwards
Sekretarz Generalny
Królewskiego Towarzystwa Lekarskiego, 1, Wimpole Street, London

List Floriana Znanieckiego do Irwina A. Conroe10
Zastępcy Pełnomocnika Rządu ds. Kształcenia Zawodowego
State Education Department, 23 South Pearl Street, Albany, New York
2 Października 1948 r.
Wielce Szanowny Dr. Conroe,
Dowiedziałem się właśnie, że dr Antoni Jurasz przybył do Stanów Zjednoczo
nych z wizą imigracyjną, starał się o obywatelstwo amerykańskie i złożył podanie
o przyjęcie do Amerykańskiego Zawodu Lekarza.
10
		W oryginale: My Dear Dr. Conroe, I have just learned that Dr. Antoni Jurasz has come to the
United States on an immigration visa, has applied for American Citizenship, and is petitioning for
admission to the American Medical Profession. I wish, as one of the required number of reputatable
persons, to testify to his high moral character and his well-proved fitness to practice medicine and
surgery. Dr. Antoni Jurasz has been known to me since 1920, when he came from Germany to the
newly founded University of Poznan (Poland) to take the Chair of Surgery. He at once organized a
Surgical Clinic which became famous throughout Poland and attracted patients and students from
all parts of the country. He was Professor of Surgery and Director of the University Surgical Clinic
until the war broke out in 1939. During all those years, I was Professor of Sociology at the same
University. On many occasions I met Dr. Jurasz at common University functions, socially, and even
professionally. I therefore speak from long personal experience when I say that Dr. Jurasz as a man,
a teacher, and a physician, must be placed in the very highest category, because of his exceptional
ability as well as his high moral qualities. I know also the background and environment in which
he grew up, and fell sure they contributed to form his character as well as to prepare him for the
Medical Profession. His father was for thirty years Professor of Oto-Laryngology at the University
of Heidelberg, later Professor and Chancellor of Lwow (Lemberg) University; his mother was the
daughter of the Lecturer of English at Heidelberg University, a British citizen. Both were known and
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Chciałbym, jako jedna z osób spełniających wymagane kryteria, potwierdzić
jego prawość i zdolność praktykowania medycyny i chirurgii.
Dr Antoni Jurasz jest mi znany od 1920 r., kiedy przyjechał z Niemiec do nowo
założonego Uniwersytetu Poznańskiego (Polska), by objąć Katedrę Chirurgii.
Natychmiast zorganizował Klinikę Chirurgiczną, która stała się znana w Polsce
i przyciągała studentów oraz pacjentów z całego kraju. Był profesorem chirurgii
i kierownikiem uniwersyteckiej Kliniki Chirurgicznej do wybuchu wojny w 1939 r.
W tych latach byłem profesorem socjologii tego samego uniwersytetu. Przy
różnych okazjach zawodowych i towarzyskich spotykałem dr. Jurasza. Piszę więc
te słowa z perspektywy długich osobistych kontaktów, które pozwalają mi stwier
dzić, że dr Jurasz jako człowiek, nauczyciel i lekarz należy do ludzi najwyższej
kategorii z racji swych niezwykłych zdolności i moralnych kwalifikacji.
Znam też środowisko, w którym dorastał i jestem pewny, że przyczyniło się do
jego formacji osobowej i zawodowej jako lekarza. Jego ojciec był przez trzydzie
ści lat profesorem otorynolaryngologii na Uniwersytecie w Heidelbergu, później
profesorem i rektorem Uniwersytetu Lwowskiego; jego matka była córką lektora
angielskiego na Uniwersytecie w Heidelbergu, obywatela brytyjskiego. Oboje byli
znani i szanowani za prawość życia i umiejętne wychowanie ośmiorga utalen
towanych dzieci. Dr Jurasz dorastał wśród lekarzy najlepszych; a kiedy zaczął
uczyć młode pokolenie lekarskie, kładł szczególny nacisk na umiejętności zawo
dowe i kwalifikacje moralne. Kierując się uznaniem dla jego dobrego wpływu na
młodzież, Senat wybrał go opiekunem Związku Studentów Medycyny naszego
Uniwersytetu.
Dr Jurasz przeprowadził u mnie operację żołądka, która przywróciła mi zdrowie
po wielu latach cierpienia. Podczas mojego długiego pobytu w Klinice Chirurgicz
nej w charakterze pacjenta, miałem okazję poznać wewnętrzną organizację kliniki
i docenić pełną poświęcenia i entuzjazmu pracę lekarzy i pielęgniarek. W żadnym
szpitalu nigdy nie widziałem tak szczęśliwej i podobnej do domowej atmosfery.
respected for the integrity of their lives and the success with which they brought up eight talented
children. Dr. Jurasz thus grew up among physicians of the best type; and when his turn came to
educate the young generations of doctors, he put specially high demands on their professional
qualifications and moral characters. In recognition of his influence in this respect, the University
Senate elected him its representative and the Supervisor of the Union of Medical Students at our
University. Dr. Jurasz performed a major operation on my stomach which restored me to health
after many years of suffering. During my long stay in the University Clinic as a patient, I had a
good opportunity to study the functioning of the Clinic and to note the devotion and enthusiasm
which the staff of physicians and nurses gave to their work. Never have I seen such a homelike,
happy atmosphere in a hospital. I have followed with interest Dr. Jurasz’s career since the war broke
out and was not surprised to learn of his great services to the allied cause. In all the positions he
has held during his arduous and successful career, he has showed the same integrity of character
and straightforwardness of purpose. I am convinced that through the admission of Dr. Jurasz to
the American Medical Profession, it will gain a forceful, noble, and highly ethical personality. Very
sincerely yours, Dr. Florian Znaniecki, Professor of Sociology.
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Po wybuchu wojny nadal interesowałem się losami dr. Jurasza i nie byłem
zdziwiony jego wielkimi zasługami dla aliantów. Na wszystkich stanowiskach,
jakie z sukcesem zajmował, ujawniał tę samą prawość i uczciwość.
Jestem przekonany, że przyjęcie dr. Jurasza wzbogaci Amerykański Zawód Le
karski o silną, szlachetną i wysoce etyczną osobowość.
Szczerze oddany,
Dr Florian Znaniecki
Profesor socjologii
Uniwersytet Stanowy Illinois, 323 Gregory Hall, Urbana, Illinois

List Geoffrey’a R. Edwardsa do Sekretarza Generalnego Amerykańskiego
Stowarzyszenia Lekarzy w Chicago, Illinois, USA11
4 listopada 1948 r.
Szanowny Panie Sekretarzu,
Zwracam się do Pana nieoficjalnie, by przekazać nieco informacji, które mogą
przydać się Amerykańskiemu Towarzystwu Lekarskiemu w sprawach dotyczą
cych Szkoły Lekarskiej i Szpitala Funduszu Paderewskiego. Organizacja ta była
finansowana dzięki szlachetnym zbiórkom przeprowadzanym w USA i została
powołana w 1940 r. przez wtedy przybyłego pułkownika Jurasza, profesora chi
rurgii Uniwersytetu Poznańskiego (Honorowego Członka naszej Sekcji Urologii
przez parę lat), który uciekł Gestapo po tym, jak z wielką odwagą służył w Kam
panii Wrześniowej.
		W oryginale: Dear Mr. Secretary, I write to you unofficially in order that I may give you
some information which I feel may be of help to the American Medical Association in any Matters
concerning the Paderewski Testimonial Fund Medical School and Hospital. This organization was
financed by a very generous nation-wide contribution in the U.S.A. and was called into being in
this Country in 1940 by the arrival of Colonel Jurasz, Professor of Surgery in Posnan University (an
Honorary Member of our Section of Urology for some years) who had escaped from the Gestapo
after having served with great gallantry in the Polish Campaign. It fell to me to have the honour
and the pleasure of welcoming this very distinguished surgeon in the Royal Society of Medicine
and of encouraging him to restore the medical side of Polish Science among the many members of
his Nation at that time in England and Scotland. Shortly after this I was delighted to learn of the
inauguration in Edinburgh of the Polish Medical School and the Paderewski Hospital working as
an integral part of it. This establishment of a foreign Medical School on British soil was the first
thing of this kind in our history. It came about thanks to the desire of the University Authorities
in Edinburgh to assist the distinguished medical scientists of Poland to preserve their science and
their teaching according to the fine traditions common to the Universities of Poland. This Medical
School had a mixed Faculty including Professors of the University of Edinburgh as well as Polish
11
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Przypadł mi w udziale zaszczyt i przyjemność przyjęcia tego bardzo zasłu
żonego chirurga do Królewskiego Towarzystwa Lekarskiego i zachęcania go do
odbudowy polskiej medycyny naukowej wśród jego rodaków w Anglii i Szkocji.
Krótko po tym ucieszyłem się wiadomością o otwarciu Polskiej Szkoły Lekarskiej
i Szpitala Paderewskiego jako jej integralnej części.
Założenie zagranicznej Szkoły Lekarskiej na brytyjskim terytorium było ewe
nementem w naszej historii. Stało się to dzięki życzeniu władz Uniwersytetu w
Edynburgu, by wspomóc zasłużonych polskich uczonych związanych z medy
cyną i chronić naukę oraz kształcenie akademickie oparte na doskonałych trady
cjach polskich uniwersytetów. Szkoła Lekarska miała grono nauczające złożone
z profesorów Uniwersytetu w Edynburgu i polskich profesorów, którzy zdobyli
wykształcenie w najlepszych uniwersytetach europejskich.
Dyrektorem Szpitala Pamięci Paderewskiego był profesor Jurasz, który w tym
samym czasie był dziekanem Polskiego Wydziału Lekarskiego oraz kierował od
działem chirurgicznym. Profesor Jurasz jest oczywiście człowiekiem darzonym
międzynarodowym uznaniem i podczas pobytu w Anglii otrzymał Honorowe
Członkostwo Royal College of Surgeons i naszego Towarzystwa.
Szpital rozwijał się i doskonale służył rannym z Polskich Sił Zbrojnych stacjo
nujących w Wielkiej Brytanii. Wydział Lekarski nie tylko kontynuował kształcenie
młodych Polaków, których studia przerwała wojna, ale także tych studentów, któ
rzy zaczynali ab initio. W uznaniu jakości kształcenia absolwenci uzyskiwali M.B.,
Ch.B., stopnie Uniwersytetu w Edynburgu.
Kiedy wojna zakończyła się, absolwenci zostali przyjęci do Brytyjskiego Re
jestru Lekarzy na czas ich pobytu w Anglii, ale jeśliby nie byli w stanie wrócić
do swego kraju i życzyliby sobie zostać tutaj, mogliby dzięki specjalnej ustawie
przyjętej przez Parlament.
Szpital Paderewskiego w Edynburgu funkcjonował jako szpital kliniczny
blisko związany z Polskim Wydziałem Lekarskim, ordynatorzy oddziałów byli
profesorami lub asystentami profesorów odpowiednich przedmiotów prowadzo
Professors whose qualifications had been obtained in high-ranking Medical Schools throughout
Europe. The Director of the Paderewski Memorial Hospital was Professor Jurasz, who was at the
same time Dean of the Polish Medical School, and was also in charge of the Surgical Department.
Professor Jurasz is of course a man of international reputation and was honoured while in England
by the award of the Honorary Fellowship of this Society. The Hospital prospered and rendered ma
gnificent service to the wounded from the Polish Fighting Forces based in Gt. Britain. The Medical
School not only continued the training of young Poles whose studies had been interrupted by the
War, but also trained students who started the medical course ab initio. Graduates were given the
MB., Ch.B. Degree of Edinburgh University, a high tribute to the quality of their training. When the
War was over the graduates were admitted to the British Medical Register as temporary registrants
during their stay in England, but if they were unable to go back to their Country and wished to stay
here, they could, thanks to a Special Act of Parliament recently passed, be placed on our permanent
Medical Register.
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Certyfikat American College dla prof. Antoniego Jurasza (1951)

nych dla studentów Wydziału Lekarskiego i, mówiąc jako członek zarządu tego
szpitala od momentu jego powstania, poświadczam, że praca szpitala była zawsze
najwyższej jakości, nie tylko w zakresie leczenia, ale też nauczania.
Z uwagi na obecne warunki w Polsce, niemożliwe jest, aby ta doskonała placów
ka – doskonała pod względem personelu i wyposażenia – służyła temu poważnie
doświadczonemu krajowi. Wydaje się więc naturalne, że powinna kontynuować
swą działalność w Ameryce, bo i wyposażenie i fundusze zostały zakupione przez
The Paderewski Hospital in Edinburgh functioned throughout as a Teaching Hospital closely linked
with the Polish Medical School, the Chiefs of the various Departments being Professors or Assistant
Professors of the corresponding classes of the Medical School, and – speaking as a Trustee of this
Hospital for the time of its existence in England – I am in a position to state that the work of the Pa
derewski Hospital in every way was of the highest quality, not only in the treatment of the patients,
but also in the teaching given there. Owing to present conditions in Poland it has proved impossible
for this excellent Unit – excellent both in personnel and equipment – to benefit that sorely stricken
country. Therefore it appears only natural that, for the time being at least, it should continue its
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Amerykanów. Najbardziej odpowiednim miejscem jest więc Ameryka lub jej tery
toria. Oczywiście nie jestem uprawniony, by się wypowiadać, ale czuję, że pisząc
ten list mogę dowieść wysokich standardów Szkoły i Szpitala Paderewskiego, co
może pomóc w negocjacjach celem ich reaktywacji, bo jestem pewien, że Ame
rykańskie Stowarzyszenie Lekarskie zażyczy sobie poręczenia w sprawie takiej
wagi. Proszę mi wierzyć, Wielce Szanowny Sekretarzu.
Z poważaniem,
Geoffrey R. Edwards
Sekretarz Generalny Królewskiego Towarzystwa Medycyny
1, Wimpole Street, London

List Prezesa Królewskiego Towarzystwa Chirurgów
do Przewodniczącego Funduszu Paderewskiego12
1 grudnia 1948 r.
Szanowny Panie,
Z wielką przyjemnością poświadczam, że znam działalność Polskiego Szpitala
Paderewskiego w Edynburgu podczas wojny. Szpital miał dobry personel i cieszył
się doskonałą reputacją w tym kraju zarówno odnośnie leczenia pacjentów, jak
kształcenia studentów. W szczególności, znam prof. A. T. Jurasza, dziekana Pol
skiej Szkoły Medycyny, jego pracę i osobowość wysoko cenię. W grudniu 1941 r.
został on wybrany Honorowym Członkiem Royal College of Surgeons of England.
Było nam bardzo miło przyjmować go z różnych okazji w Londynie.
activities in America in as much as all the equipment and the funds have been provided by Ame
rican contributions. As to where the most suitable place is in America or its territories, of course
I am not qualified to speak, but I do feel that in writing this letter I may provide a little evidence of
the high standard of the Paderewski School and Hospital which may aid you in any negotiations as
to its re-establishment, for I am sure that the American Medical Association would wish to have a
hand in a matter of such interest and value. Believe me, my dear Mr. Secretary. Yours very faithfully,
Geoffrey R. Edwards, Secretary General, Royal Society of Medicine.
12
		W oryginale: Dear Sir, It gives me great pleasure to state that I was familiar with the work
carried out by the Polish Paderewski Hospital in Edinburgh during the war years. The hospital
was well staffed and earned an excellent reputation in this country for its work in the treatment of
patients and in the teaching of students. In particular I knew well Professor A. T. Jurasz, the Dean of
the Polish School of Medicine, and thought most highly of his work and personality. He was made
an Honorary Fellow of the Royal College of Surgeons of England in December, 1941, and it was a
great pleasure to me and my colleagues to welcome him here in London for his admission and on
other occasions. I am much interested to hear of the proposal to re-establish the hospital in America
and hope that this may prove to be a happy and successful venture. Yours faithfully, (-) President.
The Chairman of the Paderewski Fund.
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Jestem wielce zainteresowany wieściami o propozycji wskrzeszenia szpitala w
Ameryce i mam nadzieję, że będzie to szczęśliwe i zakończone sukcesem przed
sięwzięcie.
Z poważaniem,
(podpis nieczytelny)
Prezes Królewskiego Towarzystwa Chirurgów Anglii
(The Royal College of Surgeons of England),
Lincolns Inn Fields, London

Referencje udzielone Antoniemu T. Juraszowi przez Oskara Haleckiego13
15 października 1950 r.
List rekomendacyjny
Potwierdzam, że dr Antoni Jurasz był mi dobrze znany już przed wojną, kiedy
obaj byliśmy profesorami polskich uniwersytetów. Zawsze cieszył się on dosko
nałą opinią jako znakomity lekarz, a zwłaszcza chirurg, wybitny także w obszarze
akcji katolickiej.
Podczas wojny został jednym z przywódców polskich profesorów na uchodź
stwie jako założyciel i dziekan Polskiej Szkoły Lekarskiej w Edynburgu w Szkocji.
Od kiedy przybył do Stanów Zjednoczonych, współpracowaliśmy w Polskim In
stytucie Sztuki i Nauki w Ameryce.
Jest mi bardzo miło, że mogę udzielić mu rekomendacji.
Oskar Halecki
Profesor Uniwersytetu Fordham
Katedra Historii Uniwersytetu Fordham,
Graduate School of Arts and Sciences, New York

13
		W oryginale: To whom it may concern: This is to testify that Dr. Anthony Jurasz was well
known to me already before the war when we both were professors in Polish universities. He al
ways had an excellent reputation as prominent physician and particularly as surgeon, and distingu
ished himself in the field of Catholic action. During the war he became one of the leaders of Polish
scholarship in exile as founder and Dean of the Polish Faculty of medicine in Edinburgh, Scotland.
Since he came to the United States, we have been cooperating in the Polish Institute of Arts and
Sciences in America. I am, therefore, very glad to recommend him most highly. Oscar Halecki, Ph.
D., Litt. D., Professor at Fordham University.
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Referencje udzielone Antoniemu T. Juraszowi przez Paula H. Kuhna14
20 października 1953 r.
List rekomendacyjny
Sława dr. Antoniego Jurasza dotarła do mnie trzydzieści lat temu, ale osobiście
miałem okazję poznać go pięć lat temu. Jest on wybitnym chirurgiem i powierza
łem mu sporo operacji moich prywatnych pacjentów. Wiele razy widziałem jego
sprawność techniczną jako chirurga i mogę potwierdzić jego skuteczność, biegłość
i umiejętności techniczne.
Ponadto jest on człowiekiem nieskazitelnym moralnie, pełnym poświęcenia
dla zawodu i każdego pacjenta.
Z poważaniem,
Paul H. Kuhn
Fourth Medical Division, Bellevue Hospital
Nadzwyczajny profesor medycyny klinicznej
New York University, Bellevue Medical Center
List Sydney’a Bresslera do Gilberta M. Falena w Margaretville, Nowy Jork15
1 stycznia 1957 r.
Szanowny Doktorze Falen,
Dr A. T. Jurasz prosił, abym napisał do Pana w związku z jego planowanymi
przenosinami do Margaretville.
Znam dr. Jurasza od siedmiu lub ośmiu lat w związku z pracą chirurga w Szpita
lu św. Klary, gdzie był on konsultantem chirurgii. Jego sposób bycia jako uczonego
i dżentelmena wywierał na mnie duże wrażenie. Oczywiście jego chirurgiczne
14
		W oryginale: To whom it may concern: I have known Dr. Anthony Jurasz by reputation for
the past thirty years and I am personally acquainted with him for the past five years. He is an out
standing surgeon and I have entrusted to him several operations on private patients of mine. I have
repeatedly watched his technique as a surgeon during operations and can attest as to his efficiency,
thoroughness and technical skill. In addition, he is a man of high moral character and his perso
nality, as well as his devotion to his profession and to individual patient, is beyond reproach. Very
truly yours, Paul H. Kuhn, M.D., Associate Attending, Fourth Medical Division, Bellevue Hospital,
Assistant Clinical Professor of Medicine, New York University-Bellevue Medical Center.
15
		W oryginale: Dear Doctor Falen, Dr. A. T. Jurasz has asked me to write to you concerning his
contemplated move to Margaretville. I have known Dr. Jurasz for the past seven or eight years in
our capacities in surgery as St. Clare’s Hospital, where he has been a Consultant in Surgery. I have
been very favorably impressed in the scholarly and gentlemanly manner in which he has conducted
himself. Of course his surgical acumen needs no comment. He was one of the leaders of European
surgery prior to his displacement to this country. I am sure that Dr. Jurasz will prove himself to be
an acceptable and well liked addition to the medical profession in your community. With kind per
sonal regards, I remain. Sincerely yours, Sydney Bressler, M.D.
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umiejętności nie wymagają komentarza. Zanim przeniósł się tutaj, był jednym
z najlepszych europejskich chirurgów.
Jestem pewien, że dr Jurasz wykaże, że jest bardzo potrzebny zawodowi lekar
skiemu w Waszej społeczności.
Pozostaję z wyrazami osobistego szacunku,
Szczerze oddany,
Dr Sydney Bressler
Nowy Jork

List dr. Johna L. Madden’a do prof. Antoniego T. Jurasza w Margaretville
(Delaware County), New York
19 lutego 1959 r.
Szanowny Panie Doktorze Jurasz,
Przepraszam, że odpowiadam na Pański list z 22 grudnia z opóźnieniem. Cie
szę się, że czuje się Pan lepiej i sprawy postępują w sposób zadawalający Pana.
Panie Doktorze, muszę powiedzieć, że mam dla Pana coraz więcej głębokiego
szacunku. Pańskie poczynania muszą imponować każdemu człowiekowi. Zasłu
guje Pan na wszelakie powodzenie w życiu i piszę to szczerze.
Panie Doktorze, znam trudności, z jakimi Pan podróżuje, ale proszę, jeżeli do
trze Pan do Nowego Jorku, niech Pan nie zaniedba skontaktować się ze mną, bo
spotkanie i rozmowa z Panem są zawsze prawdziwą radością.
Moja żona przyłącza się do najlepszych życzeń dla Pana i Małżonki.
Z wyrazami szacunku, szczerze oddany
Dr John L. Madden
St. Clare’s Hospital, 415 West 51st Street, New York

Referencje udzielone Antoniemu T. Juraszowi przez Johna L. Maddena16
18 listopada 1959 r.
List referencyjny
Zaświadczam, że dr Antoni T. Jurasz był członkiem zespołu konsultantów w
zakresie chirurgii w Szpitalu św. Klary od 17 listopada 1950 r. do teraz. Dr Jurasz
16
		W oryginale: To whom it may concern, This is to certify that Dr. Anthony T. Jurasz has been
a member of the Consultant Staff in Surgery at St. Clare’s Hospital from November 17, 1950 to the
present time. Dr. Jurasz is a finished surgeon with a rich surgical heritage and one who is truly
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jest chirurgiem z bogatym doświadczeniem i prawdziwym dżentelmenem w każ
dym sensie tego słowa.
Dr Jurasz obejmował Katedrę Chirurgii Uniwersytetu Poznańskiego w Polsce
od 1925 do 1939 r., kiedy to utracił stanowisko wskutek najazdu hitlerowskiego.
Od 1941 do 1947 r. był profesorem chirurgii Polskiej Szkoły Lekarskiej na Uchodź
stwie w Edynburgu w Szkocji. W 1947 r. dotarł do USA, by rozpocząć praktykę
prywatną. Został zatrudniony w Szpitalu św. Klary 17 listopada 1950 r. i podczas
dalszego okresu związków z nami, bardzo ceniłem jego postawę.
Dr Jurasz jest autorem wielu oryginalnych i cennych publikacji chirurgicznych,
co można powiedzieć o wszystkich jego pracach.
Uważam za zaszczyt, że mogę napisać list rekomendacyjny o dr. Juraszu nie
tylko jako o znakomitym chirurgu, ale i wybitnym dżentelmenie.
Szczerze oddany,
John L. Madden
St. Clare’s Hospital, 415 West 51st Street, New York

Listy Antoniego T. Jurasza do rodziny
31 lipca 1958
[bez nagłówka, opisany: „List Antka (lipiec) 1958 r. w sprawie oszczerstw na temat
szpitala im. Paderewskiego”.]
Otrzymałem dziś Twoją przesyłkę i człowieka wprost wstręt bierze na myśl,
jak Polacy się spodlili. Pomyśl tylko, że gdyby owemu informatorowi chodziło
naprawdę o dowiedzenie się prawdy, to będąc w Nowym Jorku nie łatwiej jak się
ze mną komunikować i dowiedzieć, co ja wiem.
Byłby to już nie wiem jaki raz, że wytłumaczyłem i sprostowałem zupełnie
mylne pojęcie o szpitalu i jego wartości. Tobie pokrótce daję znać, niekoniecznie
na to, żebyś zrobił z tego użytek, tylko, że wiem, że Cię to interesuje. Nie pragnę,
cultured gentleman in every sense that the word implies. Dr. Jurasz held the Chair in Surgery at
the University of Poznan, Poland, from 1925 to 1939 at which time he was deposed by the Hitler
regime. From 1941 to 1947 he was Professor of Surgery of the Polish Medical School in Exile in Edin
burgh, Scotland. In 1947 he came to the United States to establish himself in the private practice of
surgery. He was appointed to the staff of St. Clare’s Hospital on November 17, 1950 and during his
subsequent period of association with us I appreciated fully the stature of the man. Dr. Jurasz has
made many wonderful original contributions to surgical literature and his bibliography is replete
with the same. I consider it a privilege to recommend Dr. Jurasz to you not only as an outstanding
professional man but also an outstanding gentleman. Sincerely yours, John J. Madden, M.D.

160

Listy prof. Antoniego T. Jurasza i jego dotyczące z lat 1944-1961

żebyś z tego zrobił użytek, skoro ktoś taki jak ten korespondent z Nowego Jorku
używa okrężnej drogi przez Warszawę, albo żeby siać niepokój, albo żeby siebie
reklamować jako gorliwego Polaka. Niestety, w artykule nie ma jego nazwiska –
chroni się pod anonimem „D.K.”.
Co do rzeczy samej, to nikt nie mówi o tym, że ja z polecenia Paderewski Fund
(nie Foundation) byłem w Polsce, żeby pertraktować o zużytkowaniu szpitala
w Polsce i żeby oddać od razu ruchomy szpital na 23 automobilach. Była wtedy
mowa o Bytomiu i Rokitnicach.
Ponieważ szpital jest amerykańską własnością (Paderewski nigdy go nie fun
dował) i powstał tylko dzięki mojej inicjatywie z myślą, żeby służył jako szpital
do ćwiczeń dla polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu i żeby później, jak
miałem nadzieję służył dla zdekompletowanego szpitalnictwa w Polsce po woj
nie. Mój plan polegał na tym, że wówczas dalsze pieniężne zasoby amerykańskie
mogłyby być dostarczone dla prowadzenia zaplanowanej Szkoły dokształcającej
dla lekarzy.
Opracowałem wówczas całkowity plan na wielką skalę i wręczyłem go wła
dzom polskim. Niestety, zamiary nie zostały zrealizowane, gdyż władze polskie
nie chciały się zgodzić na superintendenta amerykańskiego z ramienia Paderewski
Fund, a dalej zakomunikowano mi, że krajowe fundusze będą pokryte przez tzw.
„związek dolnośląski”, a część przez Ministerstwo Zdrowia, jakby to było natural
ne. To było też przyczyną, dlaczego Amerykanie się na to nie zgodzili. Poza tym
po roku, gdy wróciłem ponownie do Polski, żadne przed rokiem podczas pierw
szego mego pobytu robione plany i otrzymane przyrzeczenia co do budynków
nie były wykonane. O tym musiałem Radzie Paderewski Fund donieść. Ponieważ
ta Rada „Board of Directors” zbierała fundusze i administrowała nimi, a nie ja17,
który nie miał żadnego głosu i wpływu na decyzje Rady, to oni decydowali, że
szpitala stałego, który leżał w pakach w Edynburgu nie wyślą do Polski, skoro
nawet za tak hojny dar, jak część szpitala na automobilach, nawet nie otrzymali
słowa z podziękowaniem.
A ja teraz z kolei się pytam, co się stało z tym kompletnie urządzonym, rucho
mym szpitalem, który z ramienia Paderewski Fund przywiozłem do Polski? Nikt
o tym nie mówi i żadnej nie ma o tym wiadomości.
Po decyzji nie wysłania stałej części szpitala do Polski robiono starania, żeby
szpital mógł być tu zorganizowany i żeby służył emigrantom i Polonii. Polacy tu
wszędzie, jak i w Kanadzie, odmówili, nie chcieli już starego odleżałego ekwi
punku mimo, że otrzymaliby go za darmo, twierdząc, że przez tyle lat w pakach
już, niestety, nie są w stanie nowym. Wobec tego Pad.[erewski] Fund dyrekcja
sprzedała go międzynarodowemu Towarzystwu Handlowemu, a ci ze swej stro
ny sprzedali ekwipunek Izraelowi – niestety, dziś Pad.[erewski] Fund prowadzi
		Podkreślenia pochodzą od autora listu.
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proces, ażeby sumę umówioną otrzymać. To, co wiem; nie wiedziałem, że Pad.
[erewski] Fund jest rzekomo zlikwidowany skoro prowadzi proces. Teraz jeszcze
kilka słów ważnych dla znajomości powstania szpitala.
Gdy wojna wybuchła, przyjaciele Paderewskiego (bez jego wiedzy) postano
wili utworzyć charytatywną instytucję „Paderewski Fund” celem niesienia po
mocy ofiarom wojny, uchodźcom polskim, inteligencji we Francji, Anglii, Szwecji
i Szwajcarii, tam rozesłali pieniądze. Zamiarem była pomoc doraźna w postaci
kilku funtów lub franków dla zgłaszających się jednostek.
Gdy ja w Anglii wzgl. w Szkocji się o tym źródle pomocy dowiedziałem, to
proponowałem agencji angielskiej zamiast doraźnych darów w postaci kilku
funtów utworzyć szpital, w którym Polacy bezpłatnie mogli się leczyć. Zarazem
mógłby ten szpital służyć jako szpital służebny dla polskich studentów wydziału
lekarskiego w Edynburgu, a od profesorów i wykładowców polskich zażądałem
bezpłatnego leczenia polskich uchodźców, którzy głównie w Anglii się zebrali.
Agencja londyńska na to się zgodziła i dostarczyła pierwsze amerykańskie pienią
dze, a od Szkotów uzyskałem za darmo część szkockiego szpitala, którą to część
zaproponowałem nazwać „Paderewski Hospital”. Londyn i przede wszystkim
Paderewski Fund bardzo serdecznie przyjęli ten mój projekt, przyrzekli dalszą
finansową pomoc i w miarę coraz to większego rozwoju szpitala robili w Ameryce
dużą propagandę dla uzyskania funduszy. Mnie wtedy w 42 r. wezwano do New
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Yorku i kazali objechać całą Amerykę i dziękować za pomoc i wyjaśnić cele tego
szpitala. Miałem wtedy 55 publicznych przemówień celem propagandy.
Gdy dostałem roczną dotację na szpital już zorganizowany, postarałem się,
żeby otrzymać dla szpitala jak najwięcej pomocy finansowej także od Anglików, a
za amerykańskie pieniądze powoli skupywałem instrumenty, przyrządy do bada
nia, łóżka, rentgeny itd., z myślą, żeby kompletny sprzęt po wojnie przewieźć do
Polski.
Niestety, Polska została zajęta i wszelkie plany spełzły na niczym. Gdy Pade
rewski Fund się przekonał, że nie może ofiarować pomocy leczniczej, gdzie się
stawia warunki przyjęcia tej pomocy. Mógłbym tu dużo jeszcze powiedzieć na ten
temat, ale byłoby to od rzeczy.
Fakt, że wydział i szpital w Edynburgu wydał aż 200 lekarzy, z których szereg
dziś w Polsce może zajmować stanowiska nauczycieli akademickich już sam w
sobie przemawia, że wydział i szpital się opłaciły. Nie rozumiem dlatego zupeł
nie, dlaczego już dawniej, a znów obecnie, żąda się od amerykańskich instytucji,
co się stało ze szpitalem, który ofiarowano Polsce, ale przecież nie zgodzono się
na minimalne warunki zabezpieczenia jego przez prowadzenie go przez ame
rykańskiego fachowca; a dalej, co się stało z pieniędzmi Funduszu?
Amerykanie mówią: “that is not your business”. Pader.[ewski] Fund jest
właścicielem szpitala i mógł z nim robić, co chciał – a jego fundusz to jest, moim
zdaniem, znów jego własna sprawa, a co jakiś pan D. K. ma w ogóle do gadania
na ten temat? Nie można w ten sposób Amerykanów, którzy wykazali tyle chęci
pomocy Polsce traktować. Słyszałem już tu takie zdania: „nie warto z Polakami
albo dla Polaków pracować”. Oczywiście, nie będę się wdawał w śmieszne po
lemiki z jakąś gazetą warszawską, która się opiera na informacjach fałszywych
jakiegoś anonimowego gościa.
[bez podpisu]
12 czerwca 196118
Moi kochani,
Nie mogę należycie wyrazić mego żalu powiedzenia Wam, że do Polski nie
przyjedziemy. Byłoby to dla mnie największym szczęściem móc Was zobaczyć
i do serca przytulić, niestety, i teraz trzeba ponownie zrezygnować z tego, co jest
naszym przyrodniczym prawem, tj. nie można wracać choćby na krótką wizytę do
swego własnego kraju, chociaż do jego odbudowy tyle się wkładało entuzjazmu
i wysiłków. Nie mogę nigdy przeboleć faktu, że choć danym mi było być powoła
18
		Jak wynika z dopisku, adresat otrzymał list 31 października 1961 r. Od zakończenia II wojny
światowej korespondencja z USA była kontrolowana przez Urząd Bezpieczeństwa, dlatego list ten
nie został przesłany drogą pocztową, lecz przemycony do Polski.
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nym jako jeden z pierwszych profesorów na Uniwersytecie Poznańskim, zorgani
zować z ogromnym wysiłkiem katedrę chirurgii tamże, a po wojnie być jak pies
wylany z Wydziału przez machinacje takiego […], za którego muszę uważać pana
Kurkiewicza. A gdy gotów byłem po wojnie zorganizować z pomocą amerykań
skich przyjaciół nowy uniwersytet na Śląsku dla dokształcania lekarzy i szczegó
łowo opracowałem plan tej przyszłej uczelni, znów się spotkałem z nieszczerym,
nawet łajdackim postępowaniem czynników miarodajnych, którzy najpierw po
przybyciu moim z moimi współpracownikami w celu pertraktacji jednego z mo
ich przybyłych kolegów aresztowali, a potem zasabotażowali plany finansowania
przyszłej uczelni. To dlatego przypuszczalnie by mi odebrać z góry możność suk
cesu. Dużo jeszcze dałoby się na ten temat powiedzieć.
W przypomnieniu sobie faktów żal mój wzrósł oraz niechęć odwiedzenia Oj
czyzny, która, niestety, już nie jest ojczyzną. Gdyby rządzący régime miał choć
trochę znajomości psychologii ludzkiej, to by tak łatwo było skłonić Polaków dziś
rozsianych po całym świecie do powrotu do domu. Bo wszyscy wierzą, że nad
chodzi era historyczna słowiańszczyzny. Ale z drugiej strony, Polacy nie nadają się
na rolę niewolników.
Przypuszczalnie sobie wyobrażacie, że mimo te tragiczne warunki można by
na krótki czas przyjechać w odwiedziny do Was. Bądźcie przekonani, że niczego
bym więcej nie pragnął na świecie, jednak znając siebie wiem, że nie byłbym w
stanie spokojnie patrzeć na to, co się dzieje i nie chciałbym Wam sprawiać nieprzy
jemności. Wola Boża!
O jedną rzecz Was proszę. Nie myślcie chyba na jedną chwilę, że powód nie
przyjazdu leży w tym, że tu jesteśmy usłani różami. Faktem jest, że cierpimy na
stały niedostatek moralny, fizyczny i intelektualny.
Co do ślubu w Montrealu, to nie pojechaliśmy. Nie było nam warto wydawać
pieniądze na krótkie przyjęcie ceremonii ślubnej, na podróż i hotel, i prezent. Po
zbyłem się poza tym w ten sposób mówki, co do której nie byłem pewny, jak ją sty
lizować. Wedle opisu Ola, podobno było 35 osób z haute volée i masą telegramów.
Więcej nie wiem.
Nie wybieramy się z Michałkami nad morze, Stasia leci do Francji, a ja w sierp
niu do Anglii i Irlandii na międzynarodowy kongres chirurgów19.
Modlę się drogi Johniku, żeby Tobie nadarzyła się sposobność odwiedzenia
nas.
Ściskam Was wszystkich bardzo czule, zawsze Was bardzo kochający
Antek

19
		Był to ostatni kongres chirurgów, w którym uczestniczył Antoni T. Jurasz. Zmarł on 21 listo
pada 1961 r.
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„Acta Medica Premisliensia”, t. XXXIII, 2010/2011, ISSN-1427-7514
Kolejny tom organu Sekcji Nauk Medycznych Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Przemyślu, redagowanego pod kierunkiem dr hab. Stanisława Sobockiego za
wiera szereg prac z zakresu historii medycyny. I tak, prof. Antoni Jonecko przed
stawił i szeroko udokumentował historię obywatelskiego Szpitala św. Aleksego
w Opolu; ks. bp. prof. Jan Kopiec scharakteryzował rozwój przepisów kościel
nych dotyczących opieki szpitalnej; Zenon Andrzejewski (niestety, w tomie nie
zamieszczono danych o tym i kolejnych autorach) naszkicował dzieje Szpitala
Żydowskiego w Przemyślu; Barbara Sawicka-Wiśniewska i Ryszard Wiśniewski
przypomnieli postać prowizora farmacji Antoniego Kołomyjskiego; a prof. Hen
ryk Gaertner – lekarza i swego przyjaciela – Wincentego Galicy (1916-2010). Roz
ważania na temat przysięgi Hipokratesa napisali: Piotr, Ewa, Magdalena i Marian
Futyma. Ponadto lek. Czesław Hess opisał najstarszą rycinę szpitala i kościoła
szpitalnego pod wezwaniem św. Trójcy w Rzeszowie, a prof. Henryk Gaertner
opublikował także recenzje różnych wydawnictw historyczno-medycznych.

8
Tadeusz Ceypek, Lwów w czasach trudnych. Notatki naocznego świadka. Biblio
teka Cracovia Leopolis t. 11, Kraków – Katowice 2011, ISBN 978-83-930259-1-6
Prof. Tadeusz Ceypek (1904-1999) był lwowiakiem, wielkim humanistą, lekarzem
laryngologiem i świadkiem martyrologii polskiego narodu. Przed II wojną świato
wą był asystentem Kliniki Otolaryngologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie. Rodzinne miasto opuścił dopiero w 1946 r. i zamieszkał wtedy na Śląsku.
W 1988 r. spisał wspomnienia z lat okupacji, utrwalając obraz ludzkich tragedii
dokonujących się na Kresach Południowo-Wschodnich. Skrupulatnie przepisane
notatki Profesora stały się tworzywem omawianej książki, pięknie wydanej stara
niem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Oto fragment książki:
Lata 1942, 1943, 1944 to lata najliczniejszych mordów ukraińskich na ludności
polskiej w całej Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu. Do zakładów medycyny sądowej
i anatomii patologicznej, do których chodziłem, przywożono z miasta i okolic Lwowa
często nawet kilkanaście zwłok dziennie, nieraz okrutnie zmasakrowanych. Mordo
wano czym się dało, siekierami, nożami, kołami z płotów lub strzelano zza węgła lub
zza krzaków. Mordowano najbliższych sąsiadów, z którymi żyło się w największej zgodzie i z którymi nie miano najmniejszych zatargów. Mordowano własne żony Polki
lub własnych mężów Polaków w rodzinach mieszanych, lub też dzieci, które nie były
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narodowości polskiej. Mordowano nagle, w nocy, po przyjaznej poprzednio pogawędce
na przyzbie. Mordowano także zbiorowo, całe wioski lub osady polskie. Palono chałupy
z mieszkańcami. Znęcano się nawet nad zwłokami. Nie było tygodnia, żeby nie było
takich wiadomości. [s. 62-63]

8
Bogumił Masiakowski, Od pługa do fonendoskopu. Lubasz 2008-2010. Brak numeru ISBN
Bogato ilustrowana fotografiami książka, niestety pozbawiona ISBN (a przez to
istnieje na prawach maszynopisu), zawiera wspomnienia z życia wielkopolskie
go lekarza, Bogumiła Masiakowskiego. Autor wiele uwagi poświęcił sprawom
rodzinnym, ale odnotował także ciekawe przypadki ze swej praktyki lekarskiej.
Jeden z nich przedstawia poniższy fragment:
Był szary, jesienny dzień, taki jak wiele innych o tej porze. Pełniłem dyżur w Pogotowiu Ratunkowym. Na skutek małej epidemii zachorowań wirusowych wezwań było
sporo. Gdzieś koło godziny 23.00 nadeszło wezwanie do chorej z gorączką, zawrotami
głowy, katarem i bólami stawów. Jednym słowem, objawy typowe dla zwykłego zakażenia wirusowego, na które najlepiej pomaga aspiryna, gorąca herbata i poty. Rodzina
podawała jednak niepokój chorej, duszności i kołatanie serca. Wszystko to w odległości
42 kilometrów od Czarnkowa. Cóż było robić? Trzeba jechać z pomocą.
Stara, krztusząca się co chwila „Warszawa”, udająca karetkę pogotowia, z trudem
pokonywała kolejne kilometry. Siedzący za mną sanitariusz drzemał, a ja zabawiałem
kierowcę rozmową o wszystkim i o niczym. Po czterdziestominutowej jeździe, zjechaliśmy z głównej szosy w dół, błotnistym traktem w stronę Noteci. Było ciemno i mglisto.
Wkrótce, gdzieś w oddali, zamajaczyły światła kilku chałup, leżących tuż nad rzeką.
Skupisko kilku domów i zabudowań gospodarczych, bez jakichkolwiek opłotowań, oraz
porozrzucane, rdzewiejące maszyny rolnicze, nie świadczyły dobrze o gospodarzach tej
osady. Wałęsające się wychudzone psy, nie mające ochoty nawet szczekać na przybyszów, dopełniały widoku tej mizerii. Na nasze spotkanie wyszedł z latarką, prawdopodobnie, mąż chorej. Grzecznie wprowadził mnie do domu.
Z każdego kąta wyglądała tu bieda i nieporządek. W pokoju uchodzącym pewnie
między innymi za sypialnię, na zmiętym prześcieradle w drewnianym łóżku leżała spocona chora. Na podłodze walała się słoma. Spod przykrytych czymś w rodzaju ręcznika
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włosów, tępymi oczyma patrzała na mnie wystraszona twarz. Pochylając się delikatnie
nad chorą, zmierzyłem ciśnienie, tętno i gorączkę. Osłuchałem serce i płuca. Za wyjątkiem lekko podniesionej temperatury, nie znalazłem niczego niepokojącego. Zacząłem
intensywnie myśleć o przyczynie wezwania karetki. Uderzał mnie dziwny, mdlący,
nietypowy zapach rozprzestrzeniający się wokół chorej. Odsłoniłem chustkę, przykrywającą głowę i zdrętwiałem. Oczom moim ukazał się pęk zmierzwionych i pozlepianych
kleistą wydzieliną włosów. Wśród tych brudów, tu i tam, łaziły wszy! Opanowując
wstręt i zdziwienie zapytałem chorej od jak dawna to już ma? A, to już dawno! To tak
musi być! Chyba ktoś rzucił na mnie czary!
Wiedziałem już wszystko. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem KOŁTUN, o którym
do tej pory tylko czytałem. Kłamiąc, że z powodu chorego serca pacjentkę muszę zabrać
do szpitala, wypisałem przekaz i zabrałem ją ze sobą. Wiedziałem, że to „curiosum”
medyczne. Ostatnie! W Wielkopolsce niespotykane! Trzeba to usunąć mechanicznie. To
jedyna droga do wyleczenia.
Chora wstała, otworzyła starą, rozlatującą się szafę, wyciągnęła z niej całkiem przyzwoite futro, ubrała je na koszulę i pojechaliśmy. Futro w zestawieniu z kołtunem i walającą się słomą na podłodze, wyglądało tragikomicznie. W szpitalu wzbudziłem sensację wśród salowych, pielęgniarek, nie mówiąc już o koledze dyżurnym. Nazajutrz koło
południa zadzwoniłem do ordynatora interny, aby dowiedzieć się, jak poszło usunięcie
tego potwora na głowie. Zdenerwowany odpowiedział, że chora dowiedziawszy się, że
ma mieć usunięty kołtun, ze strachu i przeświadczenia, że zaraz potem umrze, uciekła
ze szpitala. Nigdy już potem o niej nie słyszałem” [s. 235-236].

8
Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, t. CXLVII, nr 15/2011 oraz
Rocznik Zarządu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego za rok 2010/2011,
Warszawa 2011, ISSN 1233-2062
W grudniu 2010 r. w Pałacu Staszica w Warszawie zorganizowano uroczyste ob
chody 190-lecia działalności Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (TLW),
założonego w 1820 r. przez te same osoby, którzy utworzyły w 1809 r. Wydział
Akademicko-Lekarski, a więc symbolizującego ciągłość wysiłku wielu pokoleń
lekarzy dla dobra pacjentów i rozwoju nauk medycznych w Warszawie. Z okazji
jubileuszu ukazał się kolejny tom, wznowionego w 1997 r. przez prof. Janusza
Kapuścika, dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej, „Pamiętnika Towarzystwa
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Lekarskiego Warszawskiego”. W tomie zamieszczono prace: Hanny Bojczuk
o Szpitalu Głównym PCK, Barbary Ostaszewskiej-Chrzanowskiej, Barbary Bara
nowicz i Zofii Domańskiej-Wałeckiej o Szpitalu Bielańskim oraz Janusza Stefana
Wasyluka o Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Wśród innych
materiałów odnotowujemy wnikliwe artykuły biograficzne Andrzeja Kierzka
o Wiktorze Szokalskim i Bronisławie Sawickim, ciekawe wspomnienia Hanny
Bojczuk o Piotrze Szarejko i Romanie Dzierżanowskim. Istną perełką jest aneks,
w którym umieszczono znakomite wykłady profesorów: Jana Tatonia, Jerzego
Jurkiewicza, Edwarda Towpika i Tadeusza Tołłoczko. Z perspektywy historii me
dycyny na uwagę zasługuje napisane przez dr. Jana Bohdana Glińskiego podsu
mowanie 25 lat działalności Sekcji Historycznej PTL.

8
Józef Słowik, Tadeusz Hławiczka, Kazimierz Santarius, Dr Olszak i jego
następcy. Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej, SAK 1999,
ISBN 80-902252-3-3
Polscy lekarze z Zaolzia, Józef Słowik, Tadeusz Hławiczka i Kazimierz Santarius,
przygotowali wydawnictwo, które jest świadectwem szlachetnych postaw moral
nych oraz humanistycznych zainteresowań miejscowego środowiska medyczne
go. Książka składa się z kilku rozdziałów poświęconych polskim organizacjom
społecznym i lekarskim na Zaolziu, a także biografiom zasłużonych lekarzy tego
regionu: Jana Jerzego Buzka (przytoczona w niniejszym numerze „Acta Medico
rum Polonorum”), Emila Farnika, Emanuela Hałacza, Adama Kluza, Fryderyka
Latoszyńskiego, Franciszka Mazurka, Władysława Miczki, Alojzego Niedoby,
Rudolfa Niemczyka, Józefa Pająka, Karola Santariusa, Karola Szewieczka, Pawła
Szotkowskiego i Adolfa Woellersdorfera. Dwie z biografii (J. J. Buzka i W. Olszaka)
zostały wcześniej przedstawione na konferencji poświęconej Zaolziu i zorganizo
wanej w 2004 r. w Warszawie. Wśród prac historyczno-medycznych na szczególną
uwagę zasługuje artykuł dr. Krzysztofa Brożka „Martyrologia zaolziańskich leka
rzy”. Opublikowano również artykuły edukujące czytelników w zakresie postaw
prozdrowotnych.

8
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Józef Słowik, Tadeusz Hławiczka, Kazimierz Santarius, 30 lat PTM – PSZ. Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej, SAK 2005,
ISBN 80-902252-4-1
W 1975 r. lekarze z Zaolzia utworzyli Klub Medyka, którego prezesem wybrano
Bogusława Chwajola. Kiedy zmieniły się warunki polityczne, w Czeskim Cieszy
nie zawiązane zostało Polskie Towarzystwo Medyczne, kontynuujące działalność
poprzednika. W omawianym wydawnictwie przedstawiono okoliczności i specy
fikę działania tej organizacji.
Co wyróżnia Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej wśród dziesięciu polskich towarzystw medycznych poza krajem? Towarzystwo to wśród dziesięciu
towarzystw w krajach ościennych jest najstarsze, bo powstało w 1975 r. Trzydziestoletnie doświadczenie może być modelowe dla młodych towarzystw w ościennych krajach
za wschodnią granicą. Towarzystwo to jest liderem wśród europejskiego ruchu polskich
lekarzy. Było organizatorem I i II Europejskich Kongresów Lekarzy Polskich i Polonijnych, współzałożycielem Europejskiego Forum Lekarzy Polskich. PTM w RC przez
czternaście lat było jedynym towarzystwem lekarskim w krajach ościennych i drugim
w Europie obok Związku Lekarzy Polskich w Londynie i jest trzecim najstarszym aktualnie działającym towarzystwem lekarskim poza krajem na świecie po Związku Lekarzy
Polskich w Chicago. [s. 22]

8
Andrzej Śródka, Edward Towpik, Przedstawiciele nauk medycznych członkowie
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w latach 1907-1952, „Nowotwory”
2007, suppl., ISSN 0029-540X
Z okazji jubileuszu stulecia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (reakty
wowanego w 1981 r.) profesorowie Andrzej Śródka i Edward Towpik opracowali
leksykon biograficzny jego najznakomitszych przedstawicieli, w tym: Wacława
Baehra, Józefa Brudzińskiego, Jerzego Choróbskiego, Edwarda Flatau, Adama
Grucy, Ludwika Hirszfelda, Wacława Mayzla, Adama Opalskiego, Maksymilia
na Rose i Jana Zaorskiego. Publikację, wydaną jako suplement do czasopisma
„Nowotwory”, zilustrowano szeregiem portretowych fotografii udostępnionych
przez Archiwum PAN.
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8
Edward Towpik, Twarze Instytutu. Dawni pracownicy Instytutu Radowego, Instytutu Onkologii i Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 1932-2009, Warszawa 2009, ISBN 9788388681691
W starannie wydanym albumie, autorstwa prof. Edwarda Towpika, kierownika
Pracowni Historii Onkologii Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
zebrane zostały fotogramy zmarłych pracowników i konsultantów tej instytu
cji, wcześniej noszącej nazwy: Instytut Radowy i Instytut Onkologii. W czasie
Powstania Warszawskiego, a także w pierwszych latach powojennych, archiwal
ne fotografie pracowników Instytutu Radowego uległy zniszczeniu, dlatego zbiór
fotogramów nie jest kompletny. Fotografie pochodzą z archiwum Centrum Onko
logii w Warszawie i Działu Zbiorów Specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej.

Wydawnictwa przesłane do redakcji „Acta Medicorum Polonorum”
zostały włączone do księgozbioru Katedry i Zakładu Historii Nauk
Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Zasady publikowania
w
Acta Medicorum Polonorum
• Redakcja przyjmuje do druku artykuły wcześniej niepublikowane.
• Przysłane artykuły są recenzowane wg zasad podanych na stronie internetowej
Acta Medicorum Polonorum.
• Tekst artykułu powinien być przekazany do Redakcji w wersji elektronicznej na
adres:
actamedicorumpolonorum@gmail.com
lub nagrany na CD-ROM i przesłany na adres:
Redakcja „Acta Medicorum Polonorum”
Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
ul. Przybyszewskiego 37A
60-356 Poznań
• Cechy formalne tekstu: rozmiar czcionki 12, bez wyróżnień (np. podkreśleń),
Times New Roman, podwójna interlinia, tekst wyjustowany, objętość artykułów
do 36.000 znaków, objętość wspomnień i dzienników do 48.000 znaków.
• Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (do 150 słów).
• Układ pierwszej strony: Tytuł artykułu, imię i nazwisko autora, nazwa instytucji
lub miasto.
• Przypisy:
Stosujemy przypisy dolne.
– Opis bibliograficzny książki: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł książki
(bez kursywy), miejsce i rok wydania, strona.
– Opis bibliograficzny czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł
artykułu, tytuł czasopisma (w cudzysłowiu) lub skrót tytułu, tom/rocznik, rok
wydania, numer lub zeszyt, strony.
– Opis bibliograficzny serii wydawniczej: inicjał imienia i nazwisko autora,
tytuł pracy (bez kursywy), miejsce i rok wydania, nazwa serii i numer tomu,
strony.
– Opis bibliograficzny pracy zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł
pracy (bez kursywy), [w:], tytuł opracowania zbiorowego (bez kursywy),
inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, strona.
• Do artykułu należy dołączyć oświadczenie, że dotychczas nie był publikowany
i nie został przesłany do żadnego innego czasopisma.
• Redakcja respektuje zasady etyki publikacji zalecane przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

W niniejszym numerze „Acta Medicorum Polonorum” dominują materiały źródłowe. Wśród nich na uwagę zasługuje przełożona z łaciny na
polski przez Radosława Piętkę i Magdalenę Szymańską-Piętkę dysertacja
Karola Marcinkowskiego (1800-1846). Przekład został wykonany na podstawie egzemplarza przechowywanego w Bibliotece Jagiellońskiej. Rozprawa doktorska Marcinkowskiego porusza problematykę wynajdywania
wskazań lekarskich, tę samą, którą prawie pół wieku później podjął Tytus
Chałubiński w pracy uważanej za pierwsze osiągnięcie tzw. polskiej szkoły
filozofii medycyny. W rozprawie Marcinkowskiego utrwalony został obraz
niemieckiej medycyny okresu romantyzmu, który pozwala łatwiej zrozumieć dystans dzielący ją od medycyny angielskiej czy francuskiej.
Zupełnie inny charakter mają listy wybitnego działacza emigracyjnego Seweryna Gałęzowskiego (1801-1878) do jego serdecznego przyjaciela, polsko-ukraińskiego poety, Józefa Bohdana Zaleskiego (1802-1886). Listy te
ukazująosobowość wpływowego lekarza-humanisty i przybliżają codzienne życie polskich uchodźców politycznych w Paryżu w połowie XIX w.
Znamienne, że na ziemiach polskich byli elitą intelektualną, jednak na
obczyźnie nie umieli osiągnąć takiej pozycji społecznej. Poza nielicznymi
wyjątkami, ich kreatywność gasła, a cała energia życiowa przeznaczana
była na utarczki i konflikty personalne oraz spory o przyszły ustrój Polski.
Posnaniana to także korespondencja dotycząca jednego z najwybitniejszych polskich chirurgów, prof. Antoniego Tomasza Jurasza (1872-1961),
który po II wojnie światowej został w niejasnych okolicznościach zmuszony do emigracji do USA. Listy te stanowią świadectwo międzynarodowego
uznania i prestiżu, jakimi cieszył się do końca życia A. T. Jurasz oraz życiowych trudności, z jakimi się borykał. Stanowią one też ciekawy przyczynek
do historii Polonii amerykańskiej w połowie XX w.
Losy lekarzy zmuszonych do opuszczenia ojczyzny poznać można na
przykładzie artykułu Władysława Wanowskiego o doktorze Aleksandrze
Wanowskim (1886-1966), Polaku z urodzenia i Mołdawianinie z wyboru.
Nie tylko w tej biografii zaznaczają się wątki wojenne. Taki charakter ma
artykuł Marii Ciesielskiej o Stefanii Perzanowskiej (1896-1974), więźniarce obozu koncentracyjnego w Majdanku. Autorami artykułów o polskich
lekarzach z Zaolzia, Janie Jerzym Buzku (1874-1940) i Józefie Marszałku
(1891-1968), są lekarze z Polskiego Towarzystwa Medycznego w Republice Czeskiej, Józef Słowik, Tadeusz Hławiczka i Kazimierz Santarius.
Anita Magowska

