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Acta Medicorum Polonorum – R. 5/2015

Od Redaktora
Zgodnie z pierwotnymi założeniami, czasopismo „Acta Medicorum Polonorum”
miało służyć rehabilitacji biografistyki historyczno-medycznej, broniąc ją przed pochopnym negliżowaniem. Punktem wyjścia było przeświadczenie, że biografistyka
jest atrakcyjną czytelniczo i niezbędną dla wyjaśniania lub reinterpretacji dziejów pojęć medycznych, ewolucji opieki zdrowotnej, rozwoju nauk medycznych etc. formą
pracy naukowej. Doświadczenia pięciu lat wydawania czasopisma wykazały jednak,
że profil ten jest zbyt wąski, a zawężanie problematyki historyczno-medycznej do
biografistyki w praktyce bywa dosyć sztuczne. Z jednej strony, zdarza się, że granica między artykułem poświęconym działalności naukowej jednego tylko człowieka,
a artykułem odtwarzającym okoliczności wyodrębnienia nowej dyscypliny klinicznej
jest trudna do określenia. Z drugiej, skoro biografie są pomocne w rozpoznawaniu
procesów makrospołecznych, trudno jest zrezygnować z syntez historycznych. Na łamach czasopisma zmiany dokonywały się stopniowo.
Po pięciu latach ważnym nurtem tematycznym „Acta Medicorum Polonorum” pozostają losy lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych, zwłaszcza
związanych z ziemiami polskimi poprzez miejsce urodzenia lub pracy. Niekwestionowanym walorem poznawczym tak szeroko pojmowanej biografistyki jest dostarczanie
wiedzy m.in. o złożonych związkach między szpitalnictwem polskim a niemieckim.
W profilu czasopisma mieszczą się nadal artykuły biograficzne, wspomnienia
o wybitnych przedstawicielach zawodów medycznych, publikowane po raz pierwszy korespondencje, dzienniki i pamiętniki lekarzy, a ponadto dzieje teorii i praktyki
medycyny w ciągu ostatnich dwustu lat. W tym kontekście warto zauważyć, że białą
plamę w polskiej literaturze naukowej stanowi postęp medycznych nauk podstawowych i klinicznych w XX wieku. Jest to trudna problematyka, ponieważ wymaga posługiwania się specjalistyczną terminologią naukową, ale jej podjęcie jest nieodzowne
dla przyszłych badań nad ewolucją myśli i praktyki medycznej w obecnym stuleciu.
Dla takich prac łamy „Acta Medicorum Polonorum” pozostają otwarte.
Anita Magowska

STUDIA I ARTYKUŁY
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STUDIA I ARTYKUŁY

History of the Prussian tuberculosis sanatorium
movement, 1863-1934.

The brief history of the “Prussian tuberculosis sanatorium
movement” in today Western Polish landscapes and its first
site in Sokołowsko, the Lower Silesia
Historia pruskich sanatoriów przeciwgruźliczych 1863-1934.
Zarys dziejów „ruchu pruskich sanatoriów przeciwgruźliczych”
na Ziemiach Odzyskanych i pierwszego sanatorium w Sokołowsku
na Dolnym Śląsku
Andreas Jüttemann1
Halle (Saale), Germany
Streszczenie: Powstawanie sanatoriów przeciwgruźliczych w Prusach było zasługą młodego lekarza,
dr. Hermanna Brehmera. Założył sanatorium w położonej w Kotlinie Sokołowskiej wiosce Sokołowsko,
w którym realizował własny program „higieniczno-dietetyczny”. Uważał, że przyczyną gruźlicy jest
małe serce przy dużych płucach, a nie niedożywienie i niehigieniczne i pozbawione dopływu świeżego powietrza mieszkania. Do wyzdrowienia konieczne było zatem zachowanie odpowiedniej diety
i pobyt w odpowiednich warunkach klimatycznych, tam gdzie gruźlica nie występowała. W ostatniej
ćwierci dziewiętnastego wieku w Imperium Niemieckim wprowadzono ubezpieczenia emerytalne i na
wypadek inwalidztwa. Pruskie towarzystwa ubezpieczeń od inwalidztwa organizowały zakłady leczenia gruźlików, aby ograniczyć szerzenie się choroby. Dlatego na obecnych Ziemiach Zachodnich Polski wznoszono gmachy sanatoriów oferujących leczenie według programu higieniczno-dietetycznego
Brehmera. Postęp medycyny sprawił, że ruch sanatoryjny zamarł, a budynki sanatoriów zyskały nowe
przeznaczenie. Dalsze losy gmachów dawnych pruskich sanatoriów przeciwgruźliczych stanowią ciekawy problem badawczy, ponieważ znajdują się w miejscowościach uzdrowiskowych i w niektórych
z nich nadal leczy się tradycyjnymi metodami gruźlicę i choroby płuc.
Abstract: The history of the „Heilstätte“ (tuberculosis sanatoria) in Prussia begins with the young physician Dr. Hermann Brehmer. He established a sanatorium in the Silesian mountain village of Sokolowsko
in which he developed his “hygienic-dietetic” program. Brehmer believed that the causes of tuberculosis were a small heart and large lungs and not just malnutrition and badly ventilated and unhygienic
flats. Only suitable dietary treatment in an area with good climatic conditions with no history of tuberculosis could aid recovery.
Regional retirement and disability insurance was founded in the German Empire in the last quarter of 19th century. The Prussian disability insurance companies provide facilities for the treatment of
1
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, Direktor: Prof. Dr. Florian Steger, Magdeburger Str. 8, 06112 Halle (Saale). Tel.: +49 (0)176 820 347 57; E-mail:
andreas.juettemann@medizin.uni-halle.de
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tuberculosis patients in order to prevent the spread of the disease wherever possible. Because of this,
the construction of sanatoria offering Brehmers hygienic-dietetic program became a trend, the number
of sanatoria in today Western Poland regions increased. Medical progress brought an end to the sanatorium movement and led to a change in the use of the facilities. Because the sites were still known
as “Heilstätte” and many of them still used traditional practices, the question of the later fate of these
institutions required detailed examination. Some of the former Prussian sanatoria in Western Poland are
still today, in part, specialized institutions for the treatment of tuberculosis and lung diseases.
Słowa kluczowe: gruźlica, sanatoria, Prusy, Ziemie Odzyskane, terapia higieniczno-dietetyczna, ubezpieczenie od inwalidztwa, Oborniki, Torzym, Sokołowsko
Keywords: tuberculosis, sanatoriums, Prussia, Western Poland, hygienic-dietetic therapy, disability
insurance, Oborniki, Torzym, Sokołowsko

Sokołowsko (The German name in 1854 was Görbersdorf) is located in the
Wałbrzych highlands, a shallow ridge which connects Karkonosze with the Góry
Orlickie. Until 1945 the village belonged to the Prussian province of Lower Silesia.
The village is today located a few kilometers away from the border with the Czech
Republicin a very quiet and sequestered valley2.
The valley of Sokołowsko extends in a “tuberculosis free height” of “1720 foot”
(about 520 meters). As a old travel guidebook described the valley it expands rather
in length than width; but once the approximately 3000 feet high mountains came to
surround the valley, they were not that close to each other, to give the visitor a sense
of anxiety. The young physician Dr. Brehmer, who himself was originally from Silesia,
was looking for a place, where tuberculosis did not appeare and where also ideal spa
conditions were given. He wanted to open the first Prussian tuberculosis sanatorium
in that place. The planned treatment program included elements such as exercises,
with the possibility of slow walks in the park and onto the hills around Sokołowsko.
But there were also plenty of benches to rest (according to the “Terrainkur by Oertel”).
A second focus in Brehmers treatment concept was the “balance of the health to the
sick”. The nutritional therapy consisted of frequent meals. The milk was mixed with
brandy and portions of wine should help patients with fever. A third element of the
treatment was based on the idea of resilience: sleeping with open windows, cold rubbings and showers as well as a so-called hydropathic treatment3.
In 1854 Brehmer bought a small house used as an water-cure establishment from
his sister in law, which she ran unsuccessfully. There he starts with the treatment
of four tuberculosis patients. Three years later, in 1857, Brehmer was mediated by
Alexander von Humboldt, the member of the Prussian State Council to get a official
concession for a medical facility for tuberculosis. Beginning in 1862 Brehmer started
to proceed with the first tuberculosis sanatorium building (today the ruined building
A. Jüttemann, 150 Jahre Lungenheilstätte Görbersdorf, „Pneumologie“, 2014, 68, 481-487.
H. K. Busch, Die Görbersdorfer Heilanstalt des Dr. H. Brehmer. Eine Klinik für chronisch Lungenkranke,
Berlin: Enslin 1875.
2
3
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„Liegehalle” (fresh air therapy room)
in Bydgoszcz tuberculosis sanatorium

The tuberculosis sanatorium in Torzym

is called “Zamek”, in German it was called “Altes Kurhaus”) for 40 patients, accommodated in single rooms. The exact opening date of this first tuberculosis sanatorium
Prussia (and presumably also in Europe) is controversial4.
The Institute was located on the slopes of the “Storchberg”. The terrain has made
it possible to expand the facility easily. The second part of the building, an additional
section of the first one (called “New Kurhaus”) was opened in 1878. Both houses had
110 rooms. There have also been three villas built in the park: the “White House” with
20 rooms, the “New House” built in 1873 with 15-18 rooms, and – for special guests
– the “Villa Rosa”, today “Pension Róża”, with 16 rooms. There were also farm building with stables, which were a bit further away from the main building, and on the
southern slope of the 300-acre park institution, a chemical laboratory5.
The “White House” was the first building of the institution in which – since 1854
– lung patients were treated. After 1873 the building became the apartment and consulting room of the medical assistant Peter Dettweiler. He was the founder of the
“Liegekur” and later head of his own sanatorium next to Frankfurt/Main. After 1872
the “Altes Kurhaus” got extended according to plans of the Hanoverian architect Oppler. The style can be acknowledged as “Gothic Revival”. In the north wing of the
new facility was an inhalatorium for treatment with saline and a shower room for the
hydrotherapy in the winter months. In the summer, the patients were showered outdoors. Between both of the main buildings a winter garden and a reading room could
be found in a supplementary building. The “Villa Rosa” and the “New House” were
built due to financial help of patients, some of which even lived with their families in
Sokołowsko during the time of their treatment. In 1869 a chief physician villa was built
4
S. Hähner-Rombach, Sozialgeschichte der Tuberkulose, Stuttgart 2000; I. Langerbeins, Lungen
heilanstalten in Deutschland 1854-1945, Dissertation Frankfurt /M 1979.
5
E. von Leyden, E., Fest-Rede zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens von Dr. Brehmers Heilanstalten für
Lungenkranke in Görbersdorf i. Schlesien. Wiesbaden: Bergmann 1904.
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for Brehmer. There were even plans for expansion up to 300 beds. This project was
never realized6.
There was also a “people sanatorium department” for 100 financially under
privileged patients in Sokołowsko, who were previously scattered in private houses
placed over the village. In the years 1925 to 1929, the sanatorium got reconstructed
to carry out the then new surgical treatments. An operating room for aseptic lung
surgeries, an inhalation and radiotherapy room were established. For diagnosis there
was an X-ray device and a chemically-bacteriological laboratory available. The “Liege
kur” was now a part of the therapy, so “Liegehallen” were built. Brehmers treatment
methods were mainly a result of his study from 1855 of the “physiological effect of
the change in air pressure”. He gathered that lower air pressure in the mountains
has healing effects on tuberculosis and therefore the inhabitants of the mountain regions were not suffering from this illness. Although Brehmer has had first cures in
Sokołowsko, most colleagues initially ignored his work.
Diejenigen, welche Notiz von ihm nahmen, unterstützten ihn aber nicht in seinen Bestrebun
gen, sondern theils verlachten und verspotteten sie ihn, theils […] stempelten seine Versuche, die
Schwindsucht zu heilen, mit dem Stempel der Scharlatanerie; ja sehr fehlte [es] sogar nicht an Leu
ten, die ihm feindlich entgegentraten, und es ihm in jeder Weise erschwerten, eine Heilanstalt, ein
Asyl für Lungenkranke errichten zu können7.

Brehmer, however, has found a big supporter in Berlin: Alexander von Humboldt.
Humboldt was so impressed by Brehmers ideas, that he convinced the prominent physician Johann Schönlein to the idea of supporting the construction of the sanatorium in
Sokołowsko, against the resistance of the concession-administration. First, only a few
Tuberculous came to Sokołowsko. But when practicing physicians began after 1859 to
send lung patients regularly to Sokołowsko and the first tuberculosis patients came
back cured (or at least in much better condition) to him, other doctors became aware
of the new sanatorium. Steadily from that point, the number of those tuberculosis
sanatoriums patients increased:
1860
60
				

1862
104

1869
318

1870
347

1872
400

1873
706

Numbers of patients in Brehmers “Heilstätte”8

According to the report of the Busch, the cure was designed as follows: After two
days of stay, where the new arrivals recovered from the rigors of travel, Dr. Brehmer
performed the first screening. The second screening was carried out after one week.
For those there were three junior doctors available.
6
7
8

H. K. Busch, op. cit.
Ibid., p. 9.
Ibid., p. 11.
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The first tuberculosis sanatorium of Dr. Brehmer in Sokołowsko, built 1863

In the following weeks the patients received behavioral statements that related the
length and place of their outdoor stay (sunny or shady places), and secondly, the mode
of movement (length of walks and incline level of the paths).
The sporty side of the treatment Brehmer calls “methodical mountaineering”.
While efforts are made, “the lame lungs, especially the upper part” starts to activate.
He said, it is “medically prescribed, taking a deep breath systematic”. Busch calls this
practice a “gymnastics of sick chest”. Climbing the hills around Sokołowsko is to do
in slow speed, to avoid increasing the heart and respiratory rate too much. For therapeutic walks the institution’s park was used, which extends to a height of about 790
meters over sealevel. Benches for the patients have been placed at least every 50 steps9.
Another therapy component were cold baths with a water temperature of six to
eight degrees Celsius. There were called “rain baths” (a kind of cold shower). There
was a special shower pavilion intended for this use in summer time. In the winter, the
therapy was performed in a heated room in the main building:
Diese Bäder, welche vorzugsweise zur Anregung der Hautthätigkeit und zugleich zur Abhär
tung des verweichlichten Körpers sowie zur Resorption der betreffenden Exsudate dienen, [und den
Patienten] widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse […] machen, wurden zuerst von Herrn
Dr. Brehmer bei Lungenkranken angewendet, und sollen in gar vielen Fällen wirklich Wunderdinge
[bewirken]10.
9
10

Ibid.
Ibid., p. 49.
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Immediately, after the five to 45 seconds continuous rain or shower rooms, the skin
was “warm rubbed” by a lifeguard.
The doctors spend the whole day in the sanatorium to be addressed with questions
or problems. There were also fixed office hours twice a day for the consultation of
residents. Dr. Sokolowski had been hired for the many Polish patients (After becoming
Polish in 1945, the village Görbersdorf got its present Polish name from one of these
medical assistants: Dr. Sokołowski)11.
The treatment program in Brehmer’s sanatorium consists of the following methodo
logical components:
• diet (“functional food”);
• education on proper nutrition and lifestyle;
• additional vitalizing of the skin activities to support “weak” lungs;
• loss of blood circulation through the permanently reduced air pressure in the
mountains;
• stay in the fresh mountain air;
• exercise in the fresh air, alternating with rest;
• rain showers, cold and warm rubbings;
• constant monitoring by doctors and nurses to ensure compliance with the methods;
• in rare cases, addition of drug therapy: morphine, chloral, pepsin, red wine, pulvis
Doweri, opium and tannins, in affections of the larynx morphine, envelopes, croton
and inhalation of hot steam. Against bleeding: ergot internally and subcutaneously
in high doses, ice and morphine; also evaporations of oil, pumil; carbolic acid internally and externally, ozone water12.
There was a sofa and a mahogany or oak desk in each room. In the main building
even an elevator was in the 19th century available. Maids and butlers served the patients and cleaned the rooms. The main building had two large dining rooms, each
with six long tables (for each table a waiter was assigned), a men’s and a women’s
room with upholstered furniture for rest before and after meals, as well as for the
completion of paperwork. There was also a large veranda with a glass roof, which
faced sou�����������������������������������������������������������������������������
th. There, those patients who couldn’t visit the park or institution were resting during the day13.
	��������������������������������������������������������������������������������
Above the “Villa Rosa” rose the “Humboldt temple” wich was built in 1869 in honor of Alexander von Humboldt in gratitude for his contributions to the development
of the sanatorium. The temple with the bust of Humboldt no longer exists. Since 2012,
on the foundations of the former temple stands an artwork, designed by the Polish
11
A. Averbeck, Von der Kaltwasserkur bis zur physikalischen Therapie: Betrachtungen zu Personen und zur
Zeit der wichtigsten Entwicklungen im 19. Jahrhundert, Norderstedt: BoD 2012, p. 451; H. K. Busch, op. cit.
12
O. Welten, Die Heilanstalten von Görbersdorf. Was sie versprechen und was sie halten. Für Aerzte und
Kranke auf Grund eigener Anschauung und authentischer Quellen dargestellt von Dr. Oskar Welten. Berlin: Issleib
1888.
13
H. K. Busch, op. cit.
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artist Zbigniew Warpechowski. His artwork is named “Łódź Postępu” and it’s built in
the form of a ship.
The patients in the 19th century had to pay for food and lodging 36-51 Mark per
week and in wintertime (including heating) 42-57 Mark; own sheets could be brought.
Medical services and additional cure methods (e.g. red wine) were not included.
In the 1950s, a part of the sanatorium was demolished. The new Polish chief physician transformed the sanatorium in a specialized clinic for respiratory illnesses called
“Grunwald”. In December 1966, the institution had to be closed, after the local government decided to promote the region as a winter sports resort. It was feared, that the
presence of a tuberculosis clinic could interfere with potential tourists14.
In 2005, a fire destroyed much of the remaining, but already worn down by decay
and vandalism main building. The house is currently a ruin in very bad condition.
The “Villa Rosa”, however, was recently restored. The “White House” and the “New
House” are inhabited, but in need of renovation. The Warsaw Cultural Foundation „In
Situ”, which has purchased the entire six-acre site in 2008, wants to rebuild the former
main building and make it available for cultural purposes. The construction started
in 2012. On the grounds of the eroded in the 1950s component of the main building
a new building is planned, although the reconstruction progress slows because of
sparse flowing donations. Nevertheless, the foundation is already proposing cultural
projects on the site (film festivals, workshops and exhibitions).
The tuberculosis movement in Prussia
Thirty years after Brehmer opens the first tuberculosis sanatorium in Sokołowsko,
the first health, social and disability insurances were implemented in Prussia. The
state insurance institution (each Prussian province had their own insurance institution) built own tuberculosis sanatoriums for patients from the working class in whole
Prussia. A lot of the historic sanatorium buildings still exists in todays Western Polish
woiwodships, f.e. in Bydgoszcz, Olsztyn and Olsztynek (Warmia-Mazury) and in the
Karkonosze area (Szklarska Poręba, Kowary and Kamienna Góra).
I want to describe two significant examples of those tuberculosis sanatoriums built
during the Prussian tuberculosis movement: The sanatorium of Oborniki (near to
Poznań) and the sanatorium of Torzym (half way between Poznań and Berlin).
Oborniki
The disability insurance institution of the Prussian province Posen began in 1901
with construction plans of the “Prince Wilhelm” sanatorium for tuberculosis for 100
male patients in Oborniki. Into making the hospital project drafts of the Oborniki site
two well-known architects Schmieden and Boethke (and the local architect Georg Zillmann, who had already been involved in the construction of hospital buildings in the
14

A. Averbeck, op. cit.
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province) were engaged15. The sanatorium in Oborniki was opened in 1903. The park
surrounding the institution consisted mainly of pine forest. The clinic has been esta
blished in the so-called “pavilion style”16.
The pavilions were meant to awake a “family-like association”, which would add
to the well-being of the patiens.
In addition, an administrative and a commercial building, as well as the chief’s
physician villa and a gatehouse were built. In each pavilion 34 patients could be
accommodated. On the ground floor of the administration building, which was also
referred to as the „main building”, the medical examination rooms were integrated.
The dining room was laid out on two levels: One floor was for the sick, the other for
the staff. In addition a laundry and a disinfection system were placed on that area.
After World War I the institution became the property of the Polish State insurance
(the province of Posen was awarded the Treaty of Versailles in large part to the new
Polish state) and was renamed „Lecznica dla płucno-chorych pod Obornikami”. The
Warsaw Social Insurance Agency took the house over in 1938. Later, the Pension Fund
of Polish railways took the building of the former sanatorium over and changed in
1974 the site into a cardiac rehabilitation clinic („Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Kowanówko”)17.
Torzym
The so-called “Heimstätte” of the city of Schöneberg (today a quarter of Berlin)
was located about two kilometers northwest of the town of Torzym (today Lubuskie
voivodeship). The house was opened by a private caritative sanatorium society in
July 1907. Responsible for the construction was the Schöneberg medical officer Dr.
John Rabnow. About 700 meters from the railway line between Berlin and Warsaw,
located at an altitude of 130 meters above sea level, he found in a wooded area a
property building ideal for the sanatorium purposes. The female patients from Berlin were later picked up from the train station of Torzym by horse and cart (later by
car)18.
A second medical pavilion was completed in May 1909. At the request of the city
Schöneberg the second pavilion was to be opened for male patients.
At the end of 1911, the sanatorium reached its greatest expansion: 74 female and
28 male patients lived in the Torzym house. 1911 the city of Schöneberg became the
15
A. Paradowska, Przeciw chorobie. Architektura szpitalna Wielkopolski w dwudziestoleciu między
wojennym. Dissertation UAM Poznań 2013.
16
V. von Weltzien, Verschiedene Heil- und Pflegeanstalten, Versorgungs-, Pflege- und Zufluchtshäuser. In:
Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude. Lungenheilstätten In: Durm, Josef, Ende, Hermann und
Schmitt, Eduard (Hrsg.): Handbuch der Architektur. Vierter Teil. 3. Halb-Band. 2. Heft. Stuttgart: Arnold
Bergsträsser Verlagsbuchhandlung A. Kröner 1903.
17
J. Szuman, Zakłady lecznicze w Kowanówku koło Obornik, „Kronika Wielkopolski“, 1995, 1, p. 61-72.
18
Aufnahmebedingungen der Berliner Lungenheilstätte „Schöneberg“ in Sternberg/Nm., Februar
1930, Verein zur Bekämpfung der Tuberkulose in Schöneberg e.V. Brandenburgisches Landeshauptarchiv.
Rep. 55 VIIb 196; R. Piotrowski, Erbe und Zukunft. Soziohistorische Studie der Traditionen des öffentlichen Ge
sundheitswesens in eh. Ostbrandenburg bis 1945. Gorzów Wlkp. 2010.
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The Prussia tuberculosis sanatorium in Ronsdorf near Cologne (2 photographs)

owner of this property. In 1920 the city of Schöneberg was incorporated and became
a local government district of Berlin.
Due to economic difficulties in the years after the World War First and the “politically agiteted and misguided patients in the men’s division” (further details were not
to determine this) the sanatorium had to be closed. It was reopened in January 1921,
but only for female patients.
The admission requirements for the sanatorium in 1930 provide an insight into the
allocation process:
In zwei Gebäuden können 102 Kranke in Schlafräumen mit 1-4 Betten untergebracht werden.
[…] Die Lungenheilstätte „Schöneberg“ nimmt lungenkranke Frauen und Mädchen (vom zehnten
Lebensjahre an) auf, deren Leiden Aussicht auf Heilung oder doch erhebliche Besserung bietet und
die nach ärztlichem Urteil für eine Heilstättenkur geeignet sind. Dem leitenden Arzt der Anstalt,
Dr. Schwalm, bleibt es vorbehalten, ungeeignete Patienten zu entlassen. Die Kurdauer beträgt in
der Regel drei Monate; ist eine Kurverlängerung erforderlich, so wird sie rechtzeitig vom leitenden
Arzt bei der Entsendestelle beantragt. Die Aufnahme von Kranken erfolgt durch die Auskunftsund Fürsorgestelle für Tuberkulöse in Berlin-Schöneberg, Neues Rathaus, wohin Aufnahmeanträge
unter Beifügung eines ärztlichen Zeugnisses zu richten sind19.

In 1928, nearly 60 percent of the patients in Torzym were suffering of advanced
stages of the tuberculosis disease and 37 percent had an “active” tuberculosis. In 1924,
about 20 percent of the patients were dismissed as incurable (in 1928: 50 percent). The
number of surgical procedures increased from 1922 to 1928 on a rata from 1,7 to 20,1
percent. The facility in Torzym paved itself a way during the transformation from
a traditional medicinal sanatorium into a hospital specialized in lung diseases and
surgery20.
19
20

Aufnahmebedingungen der Berliner Lungenheilstätte…
Ibid., H. Winz, Es war in Schöneberg. Aus 700 Jahren Schöneberger Geschichte, Berlin 1964.
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Both former sanatorium buildings are located in the northwest of the city in
a wooded area at Biernackiego Street. Even today one of the two buildings has its
original function. One of the sanatorium buildings is today a cardiac rehabilitation
clinic (Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej) and the other building is used as a clinic
for lung diseases and tuberculosis (Oddział Pulmonologii, Oddział Gruźlicy i Chorób
Płuc). The whole area is a part of the Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny.
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Streszczenie: Praca poświęcona jest zakładom wodoleczniczym działającym w drugiej połowie XIX w.
w podszczecińskiej wsi Frauendorf (dziś: dzielnica Golęcino) oraz związanym z nimi lekarzom i nie-lekarzom. Podstawę pracy stanowią skąpe dokumenty archiwalne, które udało się zlokalizować w szczecińskim Archiwum Państwowym, dotychczas nie wykorzystywane w opracowaniach historycznych.
Abstract: Based on the scarce surviving documentation found in the State Archives in Szczecin, the
paper below is devoted to the history of two hydrotherapeutic establishments, which operated in Frauendorf near Stettin (now: Szczecin’s district Golęcino) in the second half of the 19th century, and their
owners and practitioners. The aforementioned archival documents have not been subject to historical
evaluation so far.
Słowa kluczowe: wodolecznictwo, historia Szczecina
Keywords: hydrotherapy, history of Szczecin

Leczenie wodą jest praktykowane i popularne od czasów starożytnych, jednak
do połowy XIX wieku europejscy lekarze, aczkolwiek często aprobowali lub zalecali wyjazdy pacjentów „do wód”, rzadko samodzielnie zajmowali się prowadzeniem
zakładów wodoleczniczych. Sytuacja ta uległa zmianie w wyniku przewrotu, jaki
dokonał się w naukowej medycynie w pierwszych dekadach XIX stulecia. Zerwano
wtedy z teorią humoralną i wynikającymi z niej terapiami – na czele z wykorzystaniem krwioupustów i skomplikowanych, wieloskładnikowych leków o recepturach
wywodzących się często jeszcze ze średniowiecza. Za podstawę poszukiwań istoty ludzkiego zdrowia i chorób uznano anatomię patologiczną, fizjologię i patologię
1
Adiunkt w Zakładzie Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie. Kierownik Zakładu: dr hab. med. Aleksandra Kładna. 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1,
tel. + 48 91 48 00 821, zhmel@pum.edu.pl
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komórkowąoraz właściwie zaprojektowane i wielokrotnie powtarzane eksperymenty
badawcze. Nowa medycyna miała być zgodna z hasłem „dokładne badanie – proste leczenie”, a odpowiedzi na pytanie o skuteczność tego ostatniego udzielano coraz
częściej na podstawie statystycznej analizy porównawczej. Wtedy też potwierdzono,
że stosowanie chłodnej lub zimnej wody w ostrych chorobach gorączkowych daje pacjentom znacznie większe szanse na przeżycie i wyzdrowienie, niż dotychczas stosowane, często drastyczne i zarazem toksyczne środki. Lekarze, w tym profesorowie
wydziałów lekarskich, coraz liczniej angażowali się nie tylko w badania nad wodolecznictwem i balneologią, ale również w prowadzenie własnych lecznic i uzdrowisk
o takim profilu.
Należy jednak pamiętać, że wśród szerokich rzeszy potencjalnych pacjentów wodolecznictwo rozpropagowały przede wszystkim osoby spoza środowiska lekarskiego,
ze słynnym Priessnitzem na czele (to od jego nazwiska pochodzi słowo „prysznic”).
W chwili, gdy medycy zainteresowali się bliżej hydroterapią, środowiska lekarskie
w całej Europie podjęły starania o uniemożliwienie ludziom nieposiadającym dyplomów lekarskich zajmowania się tą dziedziną. W Prusach, a następnie w zjednoczonych Niemczech, działania te nie przyniosły oczekiwanego efektu. Ustawa z 21 lipca
1842 roku, regulująca zasady prowadzenia zakładów wodoleczniczych i nadzoru nad
nimi 2 dopuszczała uprawianie wodolecznictwa przez nie-lekarzy, aczkolwiek musieli
oni spełnić kilka warunków, które nie obowiązywały aprobowanych medyków. Po
pierwsze, zgodę na otwarcie własnego zakładu nie-lekarz musiał uzyskać na poziomie zarządu odpowiedniej rejencji (a nie starostwa powiatowego). Po drugie, pacjentów mógł doń przyjmować wyłącznie na podstawie tzw. atestu lekarskiego (tylko lekarze mieli prawo do stawiania diagnoz i orzekania wskazań do zabiegów wodoleczniczych). Po trzecie wreszcie, był zobowiązany do składania lekarzowi powiatowemu
comiesięcznych, szczegółowych sprawozdań z prowadzonej działalności (zawierających, poza danymi osobowymi kuracjuszy i wykazem przeprowadzonych zabiegów,
oryginały wspomnianych atestów). Mimo tych rygorów, wiele popularnych zakładów
wodoleczniczych w Niemczech należało do nie-lekarzy, którzy nierzadko zajmowali
się w nich również prowadzeniem terapii. Szczecin nie stanowił wyjątku. Jak wynika z zapisów w tutejszych księgach adresowych, większość osób zajmujących się tu
zarobkowo wodolecznictwem stanowili nie-lekarze. Z trzech najważniejszych zakładów wodoleczniczych miasta, dwa zostały założone przez ludzi nieposiadających
wykształcenia lekarskiego. Omówienie historii szczecińskiego wodolecznictwa, mimo
niewielu zachowanych źródeł, znacznie wykracza poza objętość niniejszej publikacji.
Z tego względu jej celem będzie przedstawienie dwóch zakładów wodoleczniczych,
które w drugiej połowie XIX wieku działały w podszczecińskim Frauendorfie (dziś:
dzielnica Golęcino).
Jak w przypadku każdego niemal aspektu XIX-wiecznej historii Szczecina i tutaj
doświadczamy problemu niekompletności źródeł. O skali strat szczecińskich materiałów archiwalnych w wyniku II wojny światowej często wspomina się w III tomie
2
Reglement über die Errichtung und Verwaltung von Wasser-Heil-Anstalten. „Gesetz-Sammlung für die
Königlichen Preußischen Staaten”, 1842 nr 21 s. 243-244 (Nr 2295).
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„Dziejów Szczecina”3. Dodać należy, iż całkowitemu zniszczeniu uległo archiwum
szczecińskiego Naukowego Towarzystwa Lekarskiego (w związku z czym to ważne dla Szczecina gremium właściwie w ogóle nie istnieje w narracji historiograficznej
miasta). Wziąwszy pod uwagę, iż reklamowanie własnej działalności w ogólnodostępnej prasie było przez XIX-wiecznych lekarzy uważane za jedno z najpoważniejszych uchybień przeciw godności zawodowej, a do tego w zbiorach zachowanych
szczecińskich gazet (zwłaszcza z wcześniejszych dekad XIX stulecia) są niemałe braki,
sytuacja badacza jest niełatwa. W opracowaniach historii Szczecina wzmianki o wodolecznictwie, w tym o zakładach wodoleczniczych podszczecińskiego Frauendorfu,
są rzadkie i zdawkowe. Zawierają sporo nieścisłości i luk, opierają się bowiem na informacjach ze źródeł pośrednich. W rzeczy samej, urzędowa i lekarska dokumentacja
zakładów wodoleczniczych dzisiejszego Golęcina nie zachowała się. W Archiwum
Państwowym w Szczecinie udało mi się jednak zlokalizować kilka dokumentów, które rzucają nieco światła na działalność tych placówek. Zacznijmy od zakładu założonego i prowadzonego przez dra Gustawa Wilhelma Scharlaua (1809-1861).
Dr Scharlau należał do najbardziej poważanych lekarzy XIX-wiecznego Szczecina.
Był wieloletnim członkiem zarządów tutejszych stowarzyszeń korporacyjnych (jak
wspomniane towarzystwo naukowe czy kasa samopomocy lekarskiej). Jako jeden
z nielicznych szczecińskich medyków cieszył się sławą i uznaniem zarówno w Niemczech, jak i poza ich granicami. Pochodził z Pasewalku; zanim podjął studia lekarskie,
zdobył uprawnienia aptekarza. Medycynę studiował w latach 1833-36 w Greifswaldzie i Lipsku. Po obronie doktoratu kilka lat spędził w podróży naukowej po Francji
i Anglii – tam też poznał czołowych przedstawicieli lekarskiej hydroterapii (ich wiodące publikacje wydał później w Szczecinie we własnym tłumaczeniu i z obszernym
komentarzem4). Szeroki rozgłos zawdzięczał roli, jaką dzięki swym badaniom i publikacjom (szczególnie tym dotyczącym hydroterapii tyfusu5) odegrał w przekształcaniu
wodolecznictwa w naukowo uzasadnioną gałąź nowoczesnej medycyny. Istotne znaczenie miały też niewątpliwie duża swoboda pisarska oraz zacięcie polemiczne Scharlaua (długo pamiętano o jego krytyce systemu nauczania patologii przez Schönleina6).
B. Wachowiak (red.): Dzieje Szczecina, tom III: 1806-1945. Szczecin 1994.
H. F. Johnson, Untersuchungen über die Wirkungen des kalten Wassers auf den gesunden Körper. Aus der
Englischen. Bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Dr. G. W. Scharlau. Stettin 1851; L. Fleury, Praktisch
-kritische Abhandlung über die Wasserheilkunde. Untersuchung über die klinische Anwendung des Wassers bei der
Behandlung von Krankheiten. Nach dem Original bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Dr. G. W. Schar
lau. Stettin 1853.
5
Np. G. W. Scharlau, Theoretisch-praktische Abhandlung über den Typhus, die Cholera, die Chlorosis und die
Harnröhren-Verengerungen. Stettin 1853. Rolę Scharlaua w reformie wodolecznictwa podkreśla wielokrotnie H. Averbeck, Von der Kaltwasserkur bis zur physikalischen Therapie: Betrachtungen zu Personen und zur Zeit
der wichtigsten Entwicklungen im 19. Jahrhundert. Bremen 2012, s. 90, 104, 265.
6
Lehrs, Scharlau, Dr. Schönlein als Arzt und klinischer Lehrer, aus der Schilderung des Dr. Güterbock. Berlin
1842. Kilkadziesiąt lat później, w księdze pamiątkowej na jubileusz 50-lecia Towarzystwa Naukowego Lekarzy
Szczecińskich, fakt powstania tej niewielkiej broszurki zostanie użyty jako przykład oporu, z jakim lekarze starszej
daty przyjmowali nowe prądy w medycynie, w czasie, gdy w 1856 r. Towarzystwo było powoływane. W rzeczywistości Scharlau i Lehr krytykowali przede wszystkim to, że Schönlein nie przygotował samodzielnie swoich wykładów
w wersji drukowanej, a zgodził się na ich wydanie z notatek sporządzonych przez wymienionego w tytule słuchacza,
co spowodowało pojawienie się w tekście wielu przeinaczeń i nieścisłości.
3
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O międzynarodowym uznaniu świadczą honorowe tytuły członkowskie przyznane
mu przez towarzystwa lekarskie w Londynie, Sztokholmie i Nowym Jorku oraz nagrody za publikacje otrzymane w Wenecji i Ferrarze, wzmiankowane na stronach tytułowych jego książek.
Scharlau osiadł w Szczecinie przed początkiem 1838 roku, wtedy bowiem po raz
pierwszy jego nazwisko pojawia się w wykazie lekarzy zamieszczonym w miejskiej
księdze adresów. W swojej najważniejszej publikacji poświęconej wodolecznictwu,
opublikowanej w Berlinie w 1857 roku, wspomina, że zajmuje się tą dziedziną od 23
lat, a od 19 gromadzi własne doświadczenia w zakresie hydroterapii szeregu chorób
neurologicznych7. Leczenie takie, jego zdaniem (wyrażonym w prospekcie zakładu,
przedrukowanym w „Balneologische Zeitung” w 1861 roku – tam też znajdujemy nazwę placówki: „Schönsicht”8), wymagało kilku miesięcy codziennych zabiegów. Tymczasem jest bardzo prawdopodobne, że „Schönsicht” rozpoczął działalność dopiero
w 1856 roku, kiedy to Scharlau nabył na własność działkę we Frauendorfie i gruntownie wyremontował znajdujący się na jej terenie budynek 9. Można założyć, że
wcześniejsze doświadczenia w dziedzinie hydroterapii chorób przewlekłych Scharlau
zdobywał ordynując odpowiednie kuracje mieszkańcom Szczecina, którzy nie musieli
opuszczać na czas leczenia własnych domów.
Nieruchomość nabyta przez Scharlaua w 1856 roku była oznaczona numerem 5
– do 1866 roku we Frauendorfie znajdowała się tylko jedna ulica, nazywana po prostu wiejską. Jedyna XIX-wieczna mapa katastralna Frauendorfu nie pokazuje niestety
tej numeracji, jednakże lokalizację posesji nr 5 można ustalić dzięki szwedzkiej mapie sporządzonej w roku 1692, przechowywanej w zbiorach Archiwum Krajowego
w Greifswaldzie10. Działka ta znajdowała się na szczycie wzgórza, na którym leżała
wieś, tuż obok kościoła parafialnego. Lokalizację tę potwierdza wspomniany wyżej
prospekt: „[…] Chorzy przybywający koleją żelazną mogą z dworca dojechać bezpośrednio do zakładu: dom ‘Schönsicht’ we Frauendorfie, obok kościoła […]”11.
Tak o położeniu, urządzeniu i zasadach działania zakładu pisał jego właściciel
w 1857 roku (jest to jedyny zachowany opis zakładu dra Scharlaua, cytuję go więc
z niewielkimi tylko skrótami): „[…] Ponieważ leczenie wodą chorób przewlekłych
powodzi się tylko wtedy, gdy odsunie się chorego od niekorzystnych wpływów życia
zawodowego i szkodliwej diety, w czystym, lekkim powietrzu i przy użyciu dobrej,
zimnej wody, bardzo silnych natrysków i wojskowej dyscypliny w przestrzeganiu
G. W. Scharlau, Klinische Mittheilungen aus dem Gebiete der Wasserheilkunde. Berlin 1857, s. 9.
L. Sprengler, Einige Bemerkungen zu Schildbach’s Verzeichniss der Wasserheilanstalten: Schönsicht zu
Frauendorf bei Stettin, Dr. Scharlau. „Balneologische Zeitung” 1861 nr 11 s. 163-164.
9
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zaleceń, założyłem zakład, który – mam nadzieję, uchodzi za wzorcowy. Pokoje zaopatrzone są w niezbędne tylko wygody, miejsca do spania wyposażono w materace
z końskiego włosia i wełnianą pościel; nie ma puchowych łóżek. Pomieszczenia kąpielowe znajdują się na parterze, w zimie są ogrzewane, wyposażone są w urządzenia do
kąpieli deszczowych, nasiadówek i natrysków o różnym natężeniu. Niektóre z tych
natrysków umocowane są na ruchomych wężach, by dało się je przyłożyć do ciała
pod odpowiednim kątem. Jest tam również basen do pełnych kąpieli […], wanny do
kąpieli połowiczych i wanny do nasiadówek z emaliowanej cyny. W pomieszczeniach
kąpielowych dla pań znajdują się również urządzenia do irygacji macicznych i odbytniczych. Pokoje kąpielowe i baseny do pełnych kąpieli są wylane cementem portlandzkim dla zapobieżenia upadkom […]. Za bardzo ważne środki lecznicze uważam
wspinaczkę górską i przebywanie na świeżym powietrzu. Mój zakład leży 250 stóp
nad poziomem rzeki, jest wolno położony na wzgórzu z zachwycającym widokiem na
dolinę Odry. Podczas ładnej pogody chorzy mogą spacerować na świeżym powietrzu,
a podczas brzydkiej – po bardzo przestronnym holu. Piękny las liściasty oddalony
o 10 minut zapewnia w lecie najwspanialsze i najbardziej orzeźwiające trasy spacerowe, o jakich można zamarzyć. […] Woda zakładu nie zawiera siarczanu wapnia ani
soli kuchennej, jest bogata w węglany, lecz jest w niej niewiele węglanu wapnia – jest
więc bardzo smaczna i lekkostrawna. Ma temperaturę 7,5°R [ok. 10°C – JN]. Jeśli w lecie robi się nieco za ciepła, lub gdy potrzebna jest woda lodowata, lodownia dostarcza odpowiedniego materiału. Okolica, w której leży zakład, jest tak piękna, że sama
wpływa kojąco na najbardziej wzburzony ustrój. Przykłada się wagę do ćwiczeń cielesnych (kręgle, rapiery etc.), dba się również o stan ducha: jest biblioteka dostarczająca
obfitego pożywienia dla duszy poprzez najnowsze czasopisma i możliwość rozrywek
muzycznych […]”12. Z prospektu zakładu dowiadujemy się, że dzienny koszt pobytu,
wraz z honorarium lekarskim, wynosił 1 talara i 10 srebrnych groszy (w zimie doliczano 4 talary miesięcznie na ogrzewanie), a przeciętny czas kuracji – dwa do czterech
miesięcy. Pacjenci przybywający na leczenie do dra Scharlaua musieli zaopatrzyć się
w wełniany koc, dwie duże chusty z grubego lnu, dwie opaski brzuszne i sześć ręczników do rąk (materiałów tych używano podczas zabiegów leczniczych). Zakład służył
nie tylko leczeniu chorób, lecz również rekonwalescencji po ciężkich schorzeniach;
zwłaszcza po przebyciu tyfusu pacjenci mieli tam doświadczać „cudownie szybkiego
powrotu do zdrowia”13.
Dr Scharlau prowadził „Schönsicht” do śmierci (1861 rok). Nie jest jasne, jakie były
dalsze losy zakładu. Figuruje on (jako własność Scharlaua) w wykazach nieruchomości szczecińskich ksiąg adresowych z lat 1862 i 1863; w 1864 roku z opisu posesji
„Frauendorf nr 5” znika nazwa zakładu wodoleczniczego, a jako właścicielka pojawia
się wdowa po doktorze. W „Archiv für Balneologie” ukazała się w 1863 roku krótka,
anonimowa informacja, iż po śmierci założyciela zakład „Schönsicht” przestał działać
i został przekształcony w mieszkania letniskowe14. Tymczasem w wykazie niemieckich
12
13
14

G. W. Scharlau: Klinische Mittheilungen... (przyp. 5), s. 11, 13-14.
L. Sprengler: Einige Bemerkunen... (przyp. 6) s. 164.
„Archiv für Balneologie” 1863 t. 2 s. 87.
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zakładów wodoleczniczych zamieszczonym w 1868 roku w podręczniku balneologii
Juliusa Brauna, „Schönsicht” figuruje wraz z informacją, że lekarzem prowadzącym
jest tam niejaki dr Brand. Te same dane zostały zamieszczone w kolejnych wydaniach
podręcznika, aż do piątego, z roku 188715. Zakład „Schönsicht”, bez nazwiska lekarza
prowadzącego, jest wzmiankowany w czwartym wydaniu Leksykonu Meyera z lat
1885-92, pod hasłem „Frauendorf” (jako jedna z dwóch największych atrakcji miejscowości)16 oraz w „Bäder-Lexikon” Roberta Ferdinanda Flechsiga z roku 1883 (w wykazie najpopularniejszych niemieckich zakładów wodoleczniczych)17. Czyżby więc
zakład działał po śmierci założyciela? Zanim padnie odpowiedź na to pytanie, należy przedstawić inny zakład wodoleczniczy działający we Frauendorfie: „Bergquell”.
Zdarza się znaleźć opracowania, w których ten zakład jest łączony z nazwiskiem dra
Scharlaua, w dodatku nie Gustawa Wilhelma, lecz jego syna18. Tymczasem ten ostatni,
Gustav Bogislav (1839-1914)19, w ogóle nie zajmował się wodolecznictwem. Chociaż
prowadził praktykę lekarską, przede wszystkim przez ponad 25 lat przewodniczył
szczecińskiej radzie miejskiej, za co otrzymał honorowe obywatelstwo miasta; zakład
„Berguell” nie miał z rodziną Scharlau’ów żadnego związku.
W szczecińskiej księdze adresowej z 1858 roku, w zamieszczonym tam po raz
pierwszy wykazie zakładów wodoleczniczych i kąpielowych, znajdujemy dwie takie placówki mieszczące się we Frauendorfie: „Schönsicht” dra Scharlaua oraz zakład prowadzony przez nie-lekarza, A. Schultza (inne pisownie nazwiska: Schulz,
Schulze). W szczecińskim Archiwum Państwowym udało się znaleźć zaledwie dwa
dokumenty dotyczące jego działalności. Pierwszy z nich, pochodzący 1853 roku, to list
pastora Wellmanna z Frauendorfu do zarządu prowincji pomorskiej z prośbą o udzielenie Schultzowi pomocy finansowej z powodu pożaru, który całkowicie zniszczył
prowadzony przez niego zakład wodoleczniczy (prośba została odrzucona)20. Drugi
dokument pochodzi z 1858 roku – jest to korespondencja pomiędzy starostą powiatowym a zarządem rejencji szczecińskiej w sprawie nadania zakładowi wodoleczniczemu Schultza statusu odrębnej posiadłości21. Dowiadujemy się z niej nie tylko tego, że
Schultzowi udało się odbudować zakład, ale również, że stanowił on konkurencję dla
15
J. Braun, Systematisches Lehrbuch der Balneotherapie, mit Berücksichtigung der klimatischen Therapie der
Lungenphthysis. Berlin 1868 s. 112; B. Fromm (red.), Systematisches Lehrbuch der Balneotherapie einschliesslich
der Klimatiotherapie der Phthisis, von Dr. Julius Braun. Fünfte Aufgabe. Braunschweig 1887 s. 179.
16
Meyers Konversationslexikon (wyd. IV). Leipzig, Wien 1885-1892, t. VI s. 622.
17
R. F. Flechsig, Bäder-Lexikon. Darstellung aller bekannern Bäder, Heilquellen, Wasserheilanstalten und kli
matischen Kurorte Europas und des nördlichen Afrikas in medizinischer, topographischer, ökonomischer und finan
zieller Beziehung. Leipzig 1883 s. 88.
18
Np. http://sedina.pl/wordpress/index.php/2006/01/24/historia-szpitala-na-golcinie/ (stan z dnia
09.09.2014).
19
W źródłach młodszy dr Scharlau figuruje jako „G. B. Scharlau”. Jedynym zachowanym dokumentem, który podaje pełne brzmienie jego imion jest lista lekarzy z rejencji szczecińskiej pozostających do
dyspozycji ludności cywilnej w 1914 r. AP Szczecin, NPPP 2275 (Medicinalia u. Aerzte, Bd 5, Januar 1900
– Februar 1917), s. 348.
20
AP Szczecin, NPPP sygn. 2372 (Errichtung und Verwaltung von Wasserheilanstalten), s. 19-22.
21
AP Szczecin, Rejencja Szczecińska (dalej: Rej. Szc.) sygn. I/1112 (Namensaenderung der Ortschaften
Kreis Randow) s. 254-261.
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placówki dra Scharlaua i bywał z nią mylony. Z tego względu zarząd rejencji przychylił się ku prośbie Schultza i w dniu 11.10.1858 roku nadał jego zakładowi status
odrębnej posiadłości i nazwę: „Wasserheilanstalt zum Bergquell”22. Leżał on wówczas
poza granicami administracyjnymi Frauendorfu. Gdy w 1866 roku poszerzono te granice i nadano głównym drogom miejscowości nazwy, „Bergquell” otrzymał adres Elisenstraße 9. Nie należał już jednak do A. Schultza – księga adresowa Szczecina z 1867
roku informuje, że jego właścicielem był wtedy kupiec, Robert Krumbholz. Kolejne
edycje księgi adresowej ukazują dalsze losy posesji przy Elisenstraße 9. Do roku 1872
znajduje się tam tylko zakład wodoleczniczy, w następnym roku dołącza do niego fabryka zapałek („Stettiner Zündwarenfabrik”). W 1875 roku znika zakład „Bergquell”.
Pojawia się ponownie w roku 1881, jako własność kupca Theodora Zimmermanna
(fabryka zapałek nadal znajduje się pod tym samym adresem). Wreszcie, w 1883 roku
z posesji zniknęła fabryka zapałek, a zakład „Bergquell”, należący teraz do lekarza,
dra Wilhelma Zenkera, zmienił profil i stał się prywatną lecznicą dla nerwowo i psychicznie chorych (z ogłoszenia prasowego dowiadujemy się, iż do sprzedaży doszło
pod koniec września 1882 roku23). Lecznica działała (pod kierownictwem kolejno dra
Zenkera, jego syna Eduarda, dra Niesela i dra Görliza) do października 1921 roku,
kiedy została nabyta przez powiat Randow24; umieszczono w niej jeden z oddziałów
szpitala powiatowego.
Theodor Zimmermann kilkakrotnie reklamował należący do niego zakład wodoleczniczy w szczecińskich gazetach codziennych. Jeden z anonsów, z kwietnia 1882
roku, zawiera informację, że lekarzem prowadzącym w „Bergquell” był „tajny radca
zdrowia, dr Brandt ze Szczecina”25. W mieście nie pracował wtedy żaden dr Brandt,
działał natomiast tajny radca zdrowia, dr Ernst Brand (1827-1897). Należy zatem przyjąć, że „dr Brandt” z ogłoszenia i „dr Brand” łączony z zakładem „Schönsicht” to ta
sama osoba, i że „Schönsicht” rzeczywiście przestał działać po śmierci dra Scharlaua.
Za taką hipotezą przemawia fakt, iż wszystkie źródła informujące o kontynuacji pracy zakładu „Schönsicht” po 1861 roku pochodzą spoza Szczecina. Jest możliwe, że
ich autorzy, wiedząc że dr Brand, praktykujący wodolecznictwo we Frauendorfie, nie
posiadał własnej lecznicy, przyjęli, iż musiał on korzystać z placówki założonej przez
lekarza – z „Schönsicht” – i nie zweryfikowali tego założenia. Jest również prawdopodobne, że „Schönsicht” działał jeszcze dwa lata po śmierci dra Scharlaua, właśnie
pod kierunkiem dra Branda, a dopiero po tym czasie stał się domem letniskowym (co
wyjaśniałoby zarówno informacje z ksiąg adresowych z lat 1862-63, jak i wzmiankę
w „Archiv für Balneologie” z roku 1863). Założenie to tłumaczyłoby również, dlaczego późniejsza działalność wodolecznicza dra Branda we Frauendorfie została automatycznie powiązana z zakładem „Schönsicht”. Nie ulega wątpliwości, że wiedza
Ibid., s. 261.
„Ostsee-Zeitung” z dn. 02.10.1882, nr 459.
24
Zachowała się dokumentacja urzędowa z działalności lecznicy z lat 1911-1921. AP Szczecin, Rej.
Szcz. sygn. I/8136 (Privat-Iren-Heilanstalt „Bergquell” bei Frauendorf).
25
„Ostsee Zeitung” z dn. 11,04.1882, nr 168. Za naprowadzenie mnie na trop tego ogłoszenia dziękuję
serdecznie Pani Alicji Witkowskiej.
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o tej działalności była w Niemczech powszechna – dr Brand cieszył się bowiem międzynarodową sławą – jeszcze większą, niż dr Scharlau. Kluczowe znaczenie prac Ernsta Branda w dziedzinie hydroterapii tyfusu podkreślali czołowi klinicyści niemieccy,
z prof. Wilhelmem Winternitzem na czele26; w 1869 roku, Friedrich Küchenmeister
uznał go za „najlepszego autora w dziedzinie wodolecznictwa”27. Brand był absolwentem wydziału lekarskiego uniwersytetu w Erlangen. Jak dowiadujemy się z leksykonu Juliusa Pagela28, już podczas studiów został asystentem w klinice prof. Cannstatta i opublikował pierwsze prace. Podobnie jak G. W. Scharlau, po zakończeniu
studiów odbył podróż naukową po Francji i Anglii, odwiedził również Wiedeń.
W Szczecinie osiadł w 1853 roku. Tu napisał wszystkie ważne prace dowodzące
istotnej wartości przeciwgorączkowego działania zimnej wody w terapii tyfusu, oparte na szczegółowej analizie porównującej wyniki powyższego postępowania i szeregu
innych terapii, uważanych wówczas za najbardziej uzasadnione naukowo (a polegających na wewnętrznym stosowaniu m. in. kalomelu czy dużych dawek opium)29.
Propagowane przezeń stosowanie zimnej wody w leczeniu duru jeszcze kilkadziesiąt
lat później nazywano „systemem Branda”30. Poziom naukowy jego obserwacji budził
tym większy podziw, że działał on właśnie w Szczecinie, mieście bez uniwersytetu i zaplecza klinicznego, pracując jako „lekarz praktyczny” – fakt ten podkreślono
m. in. we wspomnieniu pośmiertnym opublikowanym w „British Medical Journal”31.
W świetle przedstawionych wyżej związków Branda z placówkami wodoleczniczymi
Frauendorfu – niewątpliwym z zakładem „Bergquell” (w latach 1881-82) i prawdopodobnym z zakładem „Schönsicht” (w latach 1862-63) – znakomita jakość jego obserwacji naukowych i analiz statystycznych jest łatwiejsza do wyjaśnienia.
Należy także odpowiedzieć na pytanie, co pozostało po golęcińskich zakładach
wodoleczniczych? Na posesji dra Scharlaua stanął na początku XX wieku szpital
powiatowy. Dziś na terenie tym (i sąsiedniej działki, w połowie XIX wieku oznaczanej jako Frauendorf nr 3) znajduje się Zachodniopomorskie Centrum Onkologii. Ze
względu na brak dokumentacji budowlanej i administracyjnej posesji nie jest jasne,
czy którykolwiek z budynków szpitala powiatowego miał wcześniej związki z zakładem „Schönsicht”. Niewiele więcej można powiedzieć w odniesieniu do zakładu „Bergquell”. Z czasów jego wodoleczniczej działalności nie ma zachowanej dokumentacji. Chociaż do decyzji z 1858 roku o nadaniu zakładowi statusu odrębnej
Por. H. Averbeck: Von der Kaltwasserkur... (przyp. 3), s. 265-266.
F. Küchenmeister, Die therapeutische Anwendung des kalten Wassers bei fieberhaften Krankheiten. Berlin
1869, s. 87.
28
J. Pagel, Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte des neunzehnten Jahrhunderts, mit einer historischen
Einleitung. Berlin, Wien 1901, s. 226-227.
29
M. in.: E. Brand, Die Therapie des Typhus. Stettin 1861; tegoż: Zur Hydrotherapie des Typhus. Bericht
über in St. Petersburg, Stettin und Luxemburg hydriatisch behandelte Fälle. Stettin 1863; tegoż: Die Heilung des
Typhus. Berlin 1868; tegoż: Die Wasserbehandlung der typhösen Fieber (Abdominal- u. Flecktyphus). Tübingen
1877.
30
Por. np. A. Laquer, Die Hydrotherapie und verwandter Heilmethoden. Ein Lehrbuch für Ärzte und Studie
rende. Berlin 1910, s. 131.
31
Ernst Brand, MD (Obituary). „British Medical Journal” 13.03.1897, s. 692.
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posiadłości i nazwy jest dołączony plan sytuacyjny, wskazuje on jedynie, że zakład
Schultza składał się wtedy z jednego budynku32. Plan sytuacyjny posesji z 1892 roku33,
a więc z czasów prywatnej lecznicy psychiatrycznej dra Wilhelma Zenkera, nie pozwala jednoznacznie ustalić, czy któryś z zaznaczonych na nim dziewięciu obiektów
ma coś wspólnego z budynkiem z czasów Schultza. Znajduje się na nim jednak obrys
budynku (stojącego najbliżej Elisenstraße – dzisiejszej ul. Pokoju), który jako jedyny
zachował się do dziś. Obecnie jest on siedzibą Hospicjum św. Jana Ewangelisty.

AP Szczecin, Rej Szcz. sygn. I/1112, s. 256.
Lageplan zu einem Anbau and as Wohnhaus der Heilanstalt Bergquel in Frauendorf bei Stettin,
Herrn Sanitätsrath Dr. Zenker gehörig. Stettin, 16.02.1892. AP Szczecin, Starostwo Powiatowe Szczecin
sygn. 596 (die Privat-Krankenanstalten und dir Berufs-Krankenpflege), brak numeracji stron.
32
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Historyczny rys badań nad szlakiem
sygnałowym Wnt
A brief history of research on the Wnt signaling pathway
Robert Kleszcz1
Poznań
Streszczenie: Szlak sygnałowy Wnt jest zbiorem ścieżek transdukcji sygnałów, przede wszystkim parakrynnie regulujących zarówno procesy fizjologiczne m.in. embriogenezy i różnicowania, jak również
zaangażowanych w nowotworowy potencjał komórek. Początki badań nad ścieżkami Wnt sięgają lat
80-tych XX wieku i związane są z identyfikacją materiału genetycznego pochodzącego z Mysiego Wirusa Raka Sutka, który po integracji z genomem myszy wpływa na aktywację protoonkogenów gospodarza. Dalszy rozwój badań pozwolił na stopniowe rozpoznanie i zrozumienie wielu fizjologicznych
i patofizjologicznych funkcji szlaku Wnt, poznanie białek w nim uczestniczących oraz mechanizmów
interakcji między nimi. Niniejsza praca ukazuje naukowo-historyczny rys badań nad ścieżkami sygnałowymi Wnt, do których rozwoju przyczynili się w znacznym stopniu Roel Nusse i Harold Varmus,
a który to szlak wciąż pozostaje atrakcyjnym obiektem badań dla współczesnej nauki.
Summary: The Wnt signaling cascade is a set of transduction pathways, which regulate physiologic
processes of e.g. embryogenesis and proliferation in a paracrine manner, but are also engaged in the tumorigenic potential of cells. The very beginning of research on the Wnt pathway reaches 1980s and was
associated with the identification of the genetic material originating from the Mouse Mammary Tumor
Virus which in result of integration into mouse genome is able to activate host proto-oncogenes. Further
progress in the research allowed a step by step identification and understanding of many physiological
and pathophysiological functions of the Wnt pathway, including the identification of involved proteins
and mechanisms of their interactions. This article focuses on a historical view on the development of
research on Wnt signaling, which was significantly contributed by the work of Roel Nusse and Harold
Varmus and which is still an attractive object of research for contemporary science.
Słowa kluczowe: szlak sygnałowy Wnt, wirusy onkogenne, karcynogeneza, historia medycyny
Keywords: Wnt signaling pathway, oncogenic viruses, carcinogenesis, history of medicine

Wstęp
Szlak sygnałowy Wnt jest w rzeczywistości zbiorem ścieżek transdukcji sygnałów,
często rozróżnianych jako ścieżka klasyczna (kanoniczna) oraz ścieżki nieklasyczne,
Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, kierownik prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań.
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które odpowiedzialne są za regulację embriogenezy, różnicowania i proliferacji komórek, jednocześnie stanowiąc molekularną podstawę patogenezy chorób nowotworowych, neurodegeneracyjnych i metabolicznych2. Co ciekawe, pierwsze doniesienia na
temat powyższego szlaku wskazywały na jego znaczenie w kancerogenezie, podczas
gdy normalne funkcje komórkowe pozostawały nieznane.
Opis współcześnie znanego szlaku Wnt jest efektem zapoczątkowanych w latach
30-tych XX wieku badań nad onkogennymi retrowirusami. Opisano wówczas zjawisko zwiększonej podatności niektórych szczepów myszy na występowanie raka gruczołu piersiowego, jednocześnie wskazując na przenoszenie tej choroby na potomstwo
za pośrednictwem mleka matki3. Późniejszy rozwój wiedzy z obszaru genetyki i biologii molekularnej pozwolił na zidentyfikowanie Mysiego Wirusa Raka Sutka (ang.
Mouse Mammary Tumor Virus, MMTV) jako „zakaźnego” czynnika obecnego w mleku
myszy4.
Za rzeczywisty początek badań nad szlakiem sygnałowym, określanym później
nazwą Wnt, uznać można rok 1982, kiedy to Roel Nusse i Harold Varmus jako pierwsi
określili miejsce integracji (ang. common integration site) prowirusa MMTV z genomem
komórek gospodarza5. Jakie miało to znaczenie dla opisu interesującej nas ścieżki syg
nałowej?
Geneza, czyli u źródeł Wnt
Określenie „Wnt” lub inaczej Wingless-related integration site, jest efektem zestawienia nazw genów Wg (Wingless) oraz int1 (integrase 1). Odkrycie zależności między Wg
a int1 spowodowało, że od roku 1991 stosuje się zunifikowaną nomenklaturę genów
rodziny Wnt 6. Z czego wynika takie ujednolicenie?
Retrowirusy, w tym MMTV, zdolne są do utworzenia na bazie własnego genomowego RNA kopii w formie DNA, ulegającej integracji z DNA komórek gospodarza. Zgodnie z pierwotnym założeniem najprostszy mechanizm inicjacji kancerogenezy (pochodnej infekcji MMTV) zakładał bezpośrednią aktywność materiału genetycznego wirusa jako onkogenu. W przypadku MMTV nie udowodniono jednak
wystarczającego wpływu samej infekcji wirusem na transformację nowotworową
2
K. Koziński, A. Dobrzyń, Szlak sygnałowy Wnt i jego rola w regulacji metabolizmu komórki, „Postępy
Hig. Med. Dośw” 2013, 67, s. 1098-1108. doi: 10.5604/17322693.1077719.
3
J. Bittner. Some possible effects of nursing on the mammary gland tumor incidence in mice, “Science” 1936,
84, s. 162; R. Korteweg, On the manner in which the disposition to carcinoma of the mammary gland is inherited
in mice, “Genetics” 1936, 18, s. 350–371; R. Nusse, H. Varmus, Three decades of Wnts: a personal perspective on
how a scientific field developed, “The EMBO Journal”, 2012, 31, s. 2670–2684. doi: 10.1038/emboj.2012.146.
4
M.J. Lyons, D.H. Moore, Purification of the mouse mammary tumour virus, “Nature” 1962, 194, s. 1141–
1142.
5
R. Nusse, H.E. Varmus, Many tumors induced by the mouse mammary tumor virus contain a provirus
integrated in the same region of the host genome, “Cell” 1982, 31, s. 99-109. doi: 10.1016/0092-8674(82)90409-3.
6
R. Nusse, A. Brown, J. Papkoff, P. Scambler, G. Shackleford, A. McMahon, et al, A new nomenclature
for int-1 and related genes: the Wnt gene family, “Cell” 1991, 64, s. 231. doi: 10.1016/0092-8674(91)90633-A.
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komórek gospodarza7. Lepszym wyjaśnieniem okazał się model aktywacji protoonkogenów gospodarza za pośrednictwem insercji prowirusowego DNA, m.in. przed
sekwencją kodującą danego genu. Wówczas zintegrowana sekwencja prowirusa może
spełniać rolę promotora ekspresji w komórkach gospodarza8. Integracja obcego DNA
niewspółmiernie częściej zachodzi w sposób przypadkowy w porównaniu z wymianą
homologiczną określonych fragmentów matrycy DNA. Dopiero w wyniku naturalnej
selekcji dojść może do utrwalenia i powielenia pokolenia komórek, których integracja
dotyczy obszaru protoonkogenu korzystnego dla rozwoju nowotworu9.
Nusse i Varmus na początku lat 1980-tych w badaniach nad myszami zainfekowanymi przez MMTV analizowali komórki z pojedynczą kopią prowirusowego DNA.
Dzięki dalszej identyfikacji specyficznego dla komórek nowotworowych mRNA dowiedli istnienia w genomie gospodarza protoonkogenu aktywowanego transkrypcyjnie przez sekwencję pochodzącą z MMTV. Gen ten nazwali int1 (integrase 1), wskazując na pierwszy odkryty wspólny dla tych komórek nowotworowych obszar integracji
wirusowego DNA10. Pomimo naukowego sukcesu, sami odkrywcy int1 wskazują na
początkowo ograniczony wpływ ich wyników na rozwój badań nad kancerogenezą,
przyćmionych równoległymi odkryciami innych współcześnie dobrze znanych protoonkogenów, takich jak Ras lub cMYC11. Niemniej jednak dalsze poznawanie sekwencji
genu int1 sugerowało, że transkrypt mRNA powstały na jego bazie powinien być także matrycą dla biosyntezy białka int1. Chociaż jego izolacja przez wiele lat nie kończyła się sukcesem, to dowody eksperymentalne wskazywały na bezpośredni wpływ
ekspresji int1 na rozwój nowotworów gruczołu piersiowego w modelach mysiej kancerogenezy12.
Rozwój badań nad int1 w znacznej mierze wynikał z jego wysokiej homologii
między gatunkami, w tym również obecności w genomie Drosophila melanogaster, potocznie zwanej muszką owocową. Wśród genów odpowiedzialnych za biegunowość
segmentów ciała owada opisano m.in. rodzinę genów Wingless. Regulują one proces
segmentacji ciała podczas embriogenezy13 oraz, jak dowiedziono później – powsta-

R. Nusse, H. Varmus, Three decades of Wnts...
W.S. Hayward, B.G. Neel, S.M. Astrin, Activation of a cellular onc gene by promoter insertion in ALV
-induced lymphoid leukosis, “Nature” 1981, 290, s. 475-80; R. Nusse, H. Theunissen, E. Wagenaar, F. Rijsewijk,
A. Gennissen, A. Otte, et al, The Wnt-1 (int-1) oncogene promoter and its mechanism of activation by insertion
of proviral DNA of the mouse mammary tumor virus, “Mol. Cell. Biol.” 1990, 10, s. 4170-4179. doi: 10.1128/
MCB.10.8.4170.
9
R. Nusse, H. Varmus, Three decades of Wnts…
10
R. Nusse, A. van Ooyen, D. Cox, Y.K. Fung, H. Varmus, Mode of proviral activation of a putative mam
mary oncogene (int-1) on mouse chromosome 15, “Nature” 1984, 307, s. 131-6; R. Nusse, H.E. Varmus. Many
tumors induced…
11
J.M. Bishop, Cellular oncogenes and retroviruses, “Ann. Rev. Biochem.” 1983, 52, s. 301–54; R. Nusse, H.
Varmus, Three decades of Wnts...
12
A.S. Tsukamoto, R. Grosschedl, R.C. Guzman, T. Parslow, H.E. Varmus, Expression of the int-1 gene
in transgenic mice is associated with mammary gland hyperplasia and adenocarcinomas in male and female mice,
“Cell” 1988, 55, s. 619–25. doi: 10.1016/0092-8674(88)90220-6.
13
C. Nüsslein-Volhard, E. Wieschaus, Mutations affecting segment number and polarity in Drosophila,
“Nature” 1981, 287, s. 795-801.
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nie odnóży w okresie przepoczwarzania14. Charakterystyczna nazwa Wingless wynika
z cech fenotypowych muszek obarczonych mutacją wspomnianych genów (bezskrzydłe mutanty)15.
Zależność między genami Wingless muszki owocowej oraz int1 u myszy odkryta
została dzięki wykorzystaniu techniki tworzenia map restrykcyjnych, udowadniając
homologię ich sekwencji16. Jednorodność odmiennie identyfikowanych do tej pory
genów przyczyniła się do stworzenia nowego pojęcia „genów Wnt”, których kolejne białkowe odpowiedniki były w dalszym ciągu skutecznie odkrywane. Od tamtej
pory według nowej nomenklatury opisany w 1982 roku gen int1 nazywany jest Wnt1
17
.
Droga od niewielkiej rodziny genów do szlaku sygnałowego Wnt
Jak wspomniano we wstępie, początki badań nad współcześnie znanym szlakiem
Wnt wynikały z zainteresowania onkogennym działaniem infekcji wirusem MMTV.
Dopiero identyfikacja homologii między genami Drosophila melanogaster a mysim
protoonkogenem int1 pozwoliły na zrozumienie fizjologicznych funkcji białek Wnt
również w komórkach ssaków. Począwszy od roku 1990 wskazano na znaczenie białek z rodziny Wnt dla kontroli rozwoju organizmu, nie tylko w fazie embrionalnej
i podczas życia płodowego, ale również dorosłych osobników18. Istotność ekspresji
Wnt podkreślono m.in. poprzez zaangażowanie w prawidłowy rozwój ośrodkowego
układu nerwowego, płuc, twarzoczaszki, kręgosłupa czy serca 19.
Kluczową cechą genów Wnt niespotykaną dotychczas było ich jednoczesne zaangażowanie w rozwój zdrowego organizmu, a zarazem znaczenie dla potencjału wzrostowego komórek nowotworowych 20. Badania nad różnymi typami nowotworów
J. Wu, S.M. Cohen, Repression of Teashirt marks the initiation of wing development, “Development” 2002,
129, s. 2411-2418.
15
R.P. Sharma, V.L. Chopra, Effect of the Wingless (wg1) mutation on wing and haltere development in Dro
sophila melanogaster, “Dev Biol.” 1976, 48, s. 461-465. doi: 10.1016/0012-1606(76)90108-1.
16
F. Rijsewijk, M. Schuermann, E. Wagenaar, P. Parren, D. Weigel, R. Nusse, The Drosophila homolog of
the mouse mammary oncogene int-1 is identical to the segment polarity gene wingless, “Cell” 1987, 50, s. 649–657.
doi: 10.1016/0092-8674(87)90038-9.
17
R. Nusse, A. Brown, J. Papkoff, P. Scambler, G. Shackleford, A. McMahon, et al, A new nomenclature
for…
18
B.J. Gavin, J.A. McMahon, A.P. McMahon, Expression of multiple novel Wnt-1/int-1-related genes during
fetal and adult mouse development, “Genes Dev.” 1990, 4, s. 2319-2332. doi: 10.1101/gad.4.12b.2319.
19
K. Augustine, E.T. Liu, T.W. Sadler, Antisense attenuation of Wnt-1 and Wnt-3a expression in whole
embryo culture reveals roles for these genes in craniofacial, spinal cord, and cardiac morphogenesis, “Dev. Genet.”
1993, 14, s. 500-520; A.P. McMahon, A. Bradley, The Wnt-1 (int-1) proto-oncogene is required for development of
a large region of the mouse brain, “Cell” 1990, 62, s. 1073-1085, doi: 10.1016/0092-8674(90)90385-R; H. Roelink,
R. Nusse, Expression of two members of the Wnt family during mouse development-restricted temporal and spatial
patterns in the developing neural tube, “Genes Dev.” 1991, 5, s. 381-388, doi: 10.1101/gad.5.3.381.
20
F. Rijsewijk, M. Schuermann, E. Wagenaar, P. Parren, D. Weigel, R. Nusse, The Drosophila homo
log…
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nie przyniosły potwierdzenia hipotezy zakładającej znaczenie mutacji genów Wnt
w promowaniu kancerogenezy. Zmiany w ich sekwencji nie zostały zidentyfikowane.
Rozwiązaniem stała się zmiana postrzegania genów Wnt jako niezależnych czynników pronowotworowych na rzecz znaczenia nadmiernej aktywności całego szlaku
sygnałowego, który białka Wnt inicjują 21.
Produktem ekspresji genu Wnt1 jest glikoproteina bogata w cysteiny, podlegająca sekrecji poza komórkę. Białka Wnt pozostają zasocjowane z komórką, z której
zostały wydzielone lub znajdują się w niedalekiej przestrzeni od niej. Chociaż
niewiele było wiadomo, w jaki sposób dochodzi do odpowiedzi komórek na obecność białek Wnt, już wtedy obserwowano oddziaływanie autokrynne i parakrynne (cell to cell) Wnt, regulujące przykładowo zdolność komórek do adhezji i wzrostu22.
Aby mówić o szlaku sygnałowym Wnt, poza inicjującymi cząsteczkami białek
niezbędne stało się zidentyfikowanie zarówno pośrednich elementów transdukcji
swoistych komunikatów komórkowych jak i właściwych efektorów. Odnośnie zdolności białek Wnt do ingerowania w procesy adhezji komórkowej nieocenioną rolę
odgrywa β-katenina. Wykazuje ona ścisłą interakcję z E-kadheryną, nabłonkowym
białkiem adhezyjnym, regulując wspólnie międzykomórkową adhezję. Jednocześnie
β-katenina została zidentyfikowana jako homolog produktu ekspresji genu Armadillo
zaangażowanego w kontrolę biegunowości segmentów ciała kręgowców23. Oddziaływanie białka Wnt1 w komórkach ssaków przyczynia się do kumulacji β-kateniny
i promowania dalszego oddziaływania z kadherynami24. Inną cząsteczką o pewnej,
choć wówczas nieznanej szczegółowo roli w utrzymaniu homeostazy komórkowej,
było białko APC (Adenomatous Polyposis Coli). Mutacje genu kodującego APC skutkujące ekspresją białka o skróconym łańcuchu aminokwasowym przyczyniają się
do występowania rodzinnej polipowatości gruczolakowatej jelita grubego25. Białko
APC tworzy kompleks z opisaną wcześniej β-kateniną. W wyniku aktywności białek Wnt zaobserwowano wzrost wewnątrzkomórkowego poziomu β-kateniny, jednakże występującej w formie monomerycznej. Z kolei zwiększone ilości cząsteczek
APC doprowadzały do redukcji jej wolnej formy. Powyższe obserwacje wskazały na
protekcyjną rolę białek Wnt wobec komórkowych stężeń β-kateniny obserwowanej
R. Nusse, H. Varmus, Three decades of Wnts...
R.T. Moon, A. DeMarais, D.J. Olson, Responses to Wnt signals in vertebrate embryos may involve changes
in cell adhesion and cell movement, “J. Cell Sci. Suppl”. 1993, 17, s. 183-188; N.T. Parkin, J. Kitajewski, H.E.
Varmus, Activity of Wnt-1 as a transmembrane protein, “Genes Dev.” 1993, 7, s. 2181-2193, doi: 10.1101/
gad.7.11.2181; B.D. Smolich, J.A. McMahon, A.P. McMahon, J. Papkoff, Wnt family proteins are secreted and
associated with the cell surface, “Mol. Biol. Cell.” 1993, 4, s. 1267-1275, doi:10.1091/mbc.4.12.1267.
23
M. Peifer, P.D. McCrea, K.J. Green, E. Wieschaus, B.M. Gumbiner, The vertebrate adhesive junction
proteins beta-catenin and plakoglobin and the Drosophila segment polarity gene armadillo form a multigene family
with similar properties, “J. Cell Biol.” 1992, 118, s. 681-691.
24
L. Hinck, W.J. Nelson, J. Papkoff, Wnt-1 modulates cell-cell adhesion in mammalian cells by stabilizing
beta-catenin binding to the cell adhesion protein cadherin, “J. Cell Biol.” 1994, 124, s. 729-741.
25
J. Groden, A. Thliveris, W. Samowitz, M. Carlson, L. Gelbert, H. Albertsen, et al, Identification and
characterization of the familial adenomatous polyposis coli gene, “Cell.” 1991, 66, s. 589–600, doi: 10.1016/00928674(81)90021-0.
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w różnych obszarach, w tym wewnątrz jądra komórkowego oraz na powierzchni
błony komórkowej26.
W połowie lat 1990-tych znajomość składowych szlaku sygnałowego Wnt obejmowała zaledwie kilka białek. Poza wymienionymi już Wnt oraz β-kateniną, występującą
w wolnej monomerycznej formie lub w postaci kompleksu z białkiem APC, znane były
również: kinaza syntazy glikogenu GSK3β (ang. Glycogen Synthase kinase 3β) wskazująca
na zaangażowanie stanu ufosforylowania odpowiednich molekuł w regulację aktywności szlaku, białka Dishevelled o domniemanej inhibicyjnej aktywności wobec GSK3β
oraz porcupina – acylotransferaza prowadząca palmitoilację cysteiny w pozycji 77 w
łańcuchu polipeptydowym białek Wnt, co jest niezbędną modyfikacją ich struktury dla
prawidłowej sekrecji do przestrzeni międzykomórkowej27. Pomimo dostrzegania wzajemnych relacji wymienionych wyżej elementów szlaku sygnałowego, wciąż nieznane
pozostawały zarówno receptory odpowiedzialne za przekazywanie odpowiedzi na krążące w przestrzeni międzykomórkowej białka Wnt do wnętrza komórki efektorowej,
jak i precyzyjny mechanizm docelowej odpowiedzi na aktywację tej ścieżki sygnałowej
(kontrola transkrypcji odpowiednich genów docelowych w jądrowym DNA).
Kolejne lata pozwoliły na uzupełnienie brakujących elementów ścieżki sygnałowej
Wnt, by na przełomie XX i XXI wieku opisywany model był już wystarczający do
zrozumienia roli tego szlaku m.in. w promowaniu onkogennego potencjału komórek.
Błonowe receptory dla ligandów Wnt po raz pierwszy rozpoznane zostały w roku
1996 jako rodzina białek Frizzled zidentyfikowanych w organizmie muszki owocowej28. Stwierdzenie „rozpoznane” nie jest tu przypadkowe, gdyż geny Frizzled znane były już blisko dziesięć lat wcześniej jako odpowiedzialne za właściwą orientację
przestrzenną komórek w obrębie powstającej tkanki29. Wśród produktów ekspresji genów związanych z biegunowością ciała zidentyfikowano także białka LRP 5/6 (ang.
low density lipoprotein receptor-related protein 5/6), które okazały się być niezbędnymi
koreceptorami dla kompleksu Wnt-Frizzled30. Znajomość wiodącej roli β-kateniny doprowadziła do wyjaśnienia sposobu regulacji jej cytozolowych stężeń. Udowodniono,
że zwiększone ilości β-kateniny nie wynikają z kontroli syntezy tego białka, lecz są
26
N. Funayama, F. Fagotto, P. McCrea, B.M. Gumbiner, Embryonic axis induction by the armadillo repeat
domain of beta-catenin: evidence for intracellular signaling, “J. Cell Biol.” 1995, 128, s. 959-968; J. Papkoff, B.
Rubinfeld, B. Schryver, P. Polakis, Wnt-1 regulates free pools of catenins and stabilizes APC-catenin complexes,
“Mol. Cell Biol.” 1996, 16, s. 2128-2134.
27
T. Kadowaki, E. Wilder, J. Klingensmith, K. Zachary, N. Perrimon, The segment polarity gene porcupine
encodes a putative multitransmembrane protein involved in Wingless processing, “Genes Dev.” 1996, 10, s. 31163128, doi: 10.1101/gad.10.24.3116; R. Nusse, H. Varmus, Three decades of Wnts…; S.A. Steitz, M. Tsang, D.J.
Sussman, Wnt-mediated relocalization of dishevelled proteins, “In Vitro Cell Dev. Biol. Anim.” 1996, 32, s. 441445.
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10.1038/382225a0.
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efektem regulacji procesu jego destrukcji. Co więcej, aksyna będąca negatywnym regulatorem szlaku Wnt, tworząc kompleks z GSK3β oraz β-kateniną przyczynia się do
promowania GSK3β-zależnej fosforylacji β-kateniny i jej dalszej degradacji w wyniku
naznaczenia ubikwityną i przekierowania do lizy w proteasomach31. Wreszcie, czynnikami transkrypcyjnymi odpowiedzialnymi za efekt pobudzenia szlaku Wnt w postaci
promowania ekspresji odpowiednich genów w jądrowym DNA, zdolnymi jednocześnie do interakcji z β-kateniną, okazała się być rodzina białek TCF/LEF (T-cell fac
tor/lymphoid enhancer factor)32. Podobnie jak w przypadku receptorów Frizzled – były
one znane już kilka lat wcześniej, jednak wówczas przypisywano im jedynie funkcję
czynników transkrypcyjnych w komórkach T układu odpornościowego33. W kontekście szlaku Wnt, TCF/LEF spełniają dwojaką rolę. W przypadku braku pobudzenia
szlaku dochodzi do opisanej wcześniej proteasomalnej degradacji β-kateniny, przez
co nie może ona dotrzeć do jądra komórkowego. Wówczas dany kompleks TCF/LEF
w wyniku asocjacji m.in. z białkem Groucho przyjmuje funkcję represora transkrypcji.
W przypadku pobudzenia szlaku Wnt i wzrostu cytozolowych stężeń β-kateniny, jej
znaczne ilości przedostają się do jądra komórkowego. Powoduje ona wówczas wypieranie białka Groucho na rzecz utworzenia aktywnego kompleksu z czynnikiem
TCF/LEF34. Dzięki temu dojść może do promowania ekspresji różnorodnych genów
związanych z kontrolą komórkowej homeostazy, w tym czynników transkrypcyjnych
(np. cMYC, TCF, LEF), cyklin regulujących cykl komórkowy (np. cyklina D1), prozapalnych cytokin (np. IL-8) oraz metaloproteinaz (np. MMP-7)35.
Wiek XXI zamienia ścieżkę Wnt w rozbudowaną sieć sygnalizacyjnych zależności
Wzbogacenie stanu wiedzy o wymienione wcześniej elementy składowe szlaku sygnałowego Wnt jednoznacznie przyczyniło się do postępu w zrozumieniu jego funkcji,
zarówno fizjologicznych jak i związanych z procesami chorobowymi. Stopniowe po31
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znawanie ścieżki sygnałowej Wnt, którą w ogólnym chronologicznym zarysie przedstawiono w poprzedniej części artykułu, zaczęto określać mianem ścieżki klasycznej/
kanonicznej, podkreślając tym samym kluczowe znaczenie stabilizowanej β-kateniny
i aktywowanego przez nią czynnika transkrypcyjnego TCF/LEF36. W przeciwieństwie
do niej wyróżnia się obecnie szereg nieklasycznych/niekanonicznych ścieżek, których
wspólną cechą jest niezależność od β-kateniny i TCF/LEF, a jednocześnie inicjowanie
kaskady sygnałów także poprzez obecność białek Wnt. Rola tych ścieżek pozostaje
wciąż w znacznym stopniu nieznana, choć już teraz wskazuje się na ich zdolność do
negatywnej regulacji funkcji β-kateniny i TCF/LEF oraz udział w rearanżacji cytoszkieletu i migracji neuronów37.
Kolejnym obszernym zagadnieniem dotyczącym sygnalizacji Wnt jest regulacja
tego szlaku za pośrednictwem odpowiednich białkowych inhibitorów. Wśród nich
zidentyfikowano zewnątrzkomórkowe inhibitory białek Wnt, takie jak białka sFRP
(ang. secreted Frizzled-related proteins) wykazujące homologię w stosunku do receptorów Frizzled ze względu na obecność bogatej w cysteinę domeny wiążącej ligandy
Wnt38. Innym czynnikiem hamującym okazał się być WIF (ang. Wnt inhibitory factor),
którego interakcja z białkami Wnt wynikać może z rozpoznawania przez WIF reszt
palmitoilowych obecnych na powierzchni ligandów39. Podobny obszar działania
z nieco odmiennym punktem uchwytu wykazują białka Dickkopf i Wise, tworzące
kompleksy z koreceptorem LRP, co uniemożliwia powstanie aktywnej formy receptora dla ligandów Wnt 40.
Podsumowując fizjologiczne znaczenie szlaku Wnt, poza wcześniej wspominaną
rolą w embriogenezie, różnicowaniu, proliferacji i zdolności do migracji komórek oraz
oczywiście nadmiernej aktywności tego szlaku podczas kancerogenezy, szczególnie
w nowotworach jelita grubego, aktualnie podkreśla się rolę sygnalizacji Wnt w chorobach metabolicznych i neurodegeneracyjnych. W drugim przypadku jest to przede
wszystkim związane z funkcją, jaką szlak Wnt pełni dla rozwoju układu nerwowego. Z kolei znaczenie dla metabolizmu komórki wynika z nasilenia ekspresji wielu
genów szlaku glikolizy i lipolizy41. Precyzyjne mechanizmy i molekularne skutki tej
aktywności np. dla rozwoju fenotypu nowotworowego komórki, wymagają ciągle
36
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dokładnego wyjaśnienia, podobnie jak i wiele wątków dotyczących samego szlaku
Wnt42.
Wnioski
Krótki rys naukowo-historyczny szlaku sygnałowego Wnt, jaki zaprezentowany
został w przedstawionej pracy ukazuje, jak często do wielkich odkryć naukowych
dojść może dzięki intensywnej pracy, uporowi i pasji osób, takich jak Roel Nusse i Harold Varmus. Dzięki rozwikłaniu zagadki dziedzicznych nowotworów gruczołu piersiowego u myszy i identyfikacji genu int1, „przemianowanego” później w gen Wnt1,
doszło do odkrycia i opisania wielu mechanizmów odpowiedzialnych za fizjologiczne
i patologiczne funkcje także organizmu człowieka. Ponad trzydziestoletnia historia
badań nad Wnt jest też doskonałym przykładem stopniowego odkrywania i dopasowywania elementów „układanki” tworzącej współcześnie opisane zależności. Jak
ważne są to badania wskazywać może choćby ranga czasopism, w których badacze
szlaku Wnt dzielili się swoimi odkryciami.
W kontekście zaangażowania ścieżek Wnt w procesy nowotworowe wiele już wiadomo. Znana jest rola aktywacji przede wszystkim kanonicznej ścieżki Wnt wraz ze
znaczeniem β-kateniny dla jej promowania, często za pośrednictwem mechanizmów
zwiększania jej cytoplazmatycznych stężeń. Do nadekspresji szlaku Wnt dochodzić
może na bardzo wielu etapach, w tym także na drodze epigenetycznego wyciszenia
inhibitorów klasycznej ścieżki43. Obecna mnogość informacji dotyczących „Wnt” powodować może, że coraz trudniej jest zidentyfikować wiedzę najistotniejszą chociażby
dla projektowania terapii przeciwnowotworowej opartej o inhibicję wspomnianego
szlaku. Dlatego też współcześnie istotnym celem badań nad sygnalizacją Wnt będzie
wskazanie molekularnych punktów uchwytu (ang. molecular targets) dla jej efektywnej inhibicji w komórkach nowotworowych. Jednocześnie należy pamiętać o fizjologicznych funkcjach jakie szlak Wnt pełni w prawidłowych komórkach i o ryzyku
potencjalnych działań niepożądanych wynikających z ingerencji w jego aktywność.
W niedalekiej perspektywie należy mieć nadzieję, że ścieżki sygnałowe Wnt, interesujące pod względem naukowym, staną się również istotne dla medycyny w codziennej
praktyce klinicznej.
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Na straży genomu: telomery i telomeraza
– od odkrycia po badania kliniczne
Guardians of the genome: telomeres and telomerase
– from discovery to clinical studies
Natalia Lipińska, Błażej Rubiś*
Poznań
Streszczenie: Gdy w 1869 roku po raz pierwszy wyizolowano DNA nikt nie przypuszczał jak skomplikowana może być jego struktura i organizacja. Dziś już wiemy, że nawet najmniejsza zmiana w genomie
może prowadzić do poważnych konsekwencji dla całego organizmu, a nawet gatunku. Z każdym podziałem komórki dochodzi do przekazania informacji genetycznej komórce potomnej w postaci zestawu chromosomów które ulegają powieleniu przed podziałem. Ze względu na ograniczenia enzymów
biorących udział w tym procesie, w każdym podziale końce chromosomów ulegają skróceniu. Aby
zapobiec utracie cennej informacji genetycznej na końcach każdego z chromosomów znajdują się telomery, syntetyzowane przez enzym telomerazę. Obecność zarówno telomerów jak i telomerazy wpływa
bezpośrednio na zdolności komórek do dzielenia się, a także na procesy powstawania nowotworów,
starzenia i śmierci komórek. Droga do odkrycia tych zależności była jednak bardzo długa. Niniejsze
opracowanie przedstawia historię poznania natury telomerów oraz historię badań których efektem jest
wykorzystanie wiedzy o telomerach i telomerazie w praktyce klinicznej.
Abstract: When in 1869 DNA was isolated first time, no one imagined how complicated is its structure
and organization. Today we know that even small change in the genome can lead to serious consequences
for the human body. In each cell division chromosomes are amplified which allows the transfer of genetic
information. Due to the limitations of the replication with each cell division chromosome ends are shortened. However telomeres, synthesized by the enzyme telomerase, prevent loss of genetic information. The
presence of both the telomeres and telomerase gives the ability of cells to divide and also affects the processes of carcinogenesis, aging and cell death. Nowadays we know a lot of about telomere and telomerase
however the discovery of these relationships was very long. This paper presents the history of research of
the nature of telomeres and telomerase leading to the use of this knowledge in clinical practice.
Słowa kluczowe: historia genetyki, telomery, telomeraza
Keywords: history of genetics, telomeres, telomerase

Wstęp
Pierwsze odkrycia w dziedzinie biologii molekularnej są zwykle kojarzone
z momentem, w którym James Watson i Francis Crick opisali budowę przestrzenną
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podwójnej helisy DNA, za co w 1962 roku otrzymali nagrodę Nobla. Jednak historia telomerów i telomerazy, jak i samej biologii molekularnej, rozpoczyna się dużo
wcześniej. Starannie wykonane przez Theodora Boveri w 1910 roku rysunki obrazu mikroskopowego ukazały pierwsze wizualizacje struktury chromosomów, łącznie z ich zakończeniami. Najważniejszym odkryciem Boveri’ego było ustalenie że
jednostki dziedziczenia znajdują sie na chromosomach, jednak jedna z obserwacji
mówiła również o regeneracji zakończeń chromosomów i ich utrzymywaniu się
w trakcie całego życia organizmu1. Dziś już wiadomo, że zakończenia chromosomów
utworzone są z wielokrotnie powtórzonej sekwencji nukleotydów 3’-TTAGGG-5’
i nazywane są telomerami, a za ich syntezę i regenerację odpowiedzialny jest enzym
telomeraza.
Promieniowanie rentgenowskie a telomery
W 1895 roku Wilhelm Roentgen odkrył istnienie promieni X, zwanych popularnie
promieniami rentgena. Promienie X bardzo szybko stały się obiektem zainteresowania
naukowców i znalazły swoje pierwsze zastosowania w różnych dziedzinach medycyny. Równolegle do zastosowania promieniowania trwały badania nad ich wpływem
na funkcjonowanie żywych komórek. Hermann J. Muller w latach 20’ XX wieku wykorzystał promieniowanie X do wywołania mutagenezy w organizmach muszek owocówek z gatunku Drosophila melanogaster i opisał zależność ilościową pomiędzy dawką
promieniowania a pojawieniem się śmiertelnych mutacji w materiale genetycznym.
Na podstawie obserwacji mikroskopowych Muller zauważył również, że końce chromosomów w napromieniowanych komórkach różnią się od pozostałej części chromosomu. Nie występują w nich charakterystyczne mutacje takie jak delecje czy insercje,
ponadto tzw. „wolne końce” (ang. free ends) nie uczestniczą w naprawie pęknięć DNA.
Badacz przypuszczał, że końce chromosomów są w pewien sposób chronione przez
występowanie „czapeczki” (ang. cap) lub specyficznego genu. Struktury na końcach
chromosomów zostały przez Mullera po raz pierwszy nazwane telomerami (gr. telos –
koniec, meros – część)2.
W tym samym czasie badania nad strukturą i uszkodzeniami chromosomów prowadziła Barbara McClintock w Kanadzie. Modelem badawczym były w tym przypadku komórki kukurydzy, a opracowana metoda obrazowania mikroskopowego
pozwoliła na obserwacje poszczególnych chromosomów w komórkach. McClintock
zaobserwowała, że uszkodzenie chromosomów prowadzi do powstania m.in. translokacji i utraty części materiału genetycznego wskutek fuzji uszkodzonych końców
chromosomów (ang. broken ends). Podobnie jak u Muller’a, wyniki prowadzonych badań wskazywały że w komórkach może dochodzić do łączenia powstałych wolnych
zakończeń, jednak nie dochodzi do łączenia fragmentów chromosomów z ich zakoń-
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czeniami, ani też do fuzji samych zakończeń. Tym samym potwierdziło się przypuszczenie mówiące o innej strukturze i funkcji fragmentów znajdujących się na końcach
chromosomów. Podczas eksperymentów przeprowadzonych w 1932 roku McClintock
odkryła że w niektórych młodych komórkach embrionalnych dochodzi do naprawy
uszkodzeń chromosomów, lecz tylko tych uszkodzeń które znajdują się w obrębie ich
zakończeń3. Były to pierwsze obserwacje wskazujące na możliwość formowania lub
odbudowy telomerów na drodze aktywnego procesu w komórce, co ważne już wtedy
zauważono że procesy te w przypadku komórek kukurydzy zachodziły najczęściej
w młodych komórkach embrionalnych.
Problem replikacji końca
Pomimo trwających w latach 1930-1960 intensywnych badań nad strukturą genomu zagadnienie telomerów i ich funkcji wciąż stanowiło jedną z wielu niewiadomych. W lutym 1953 roku James Watson i Francis Crick dokonali odkrycia budowy
cząsteczki DNA, jak się później okazało było to przełomowe odkrycie dla całej medycyny. Jednak dla badań nad telomerami i telomerazą ważniejszym okazały się prace
nad wyjaśnieniem mechanizmu replikacji nici DNA prowadzone przez Watsona. To
on pierwszy w 1972 roku sformułował problem replikacji końca (ang. end-replication
problem). Wszystkie znane polimerazy DNA (enzymy katalizujące syntezę DNA) wymagają obecności polinukleotydowego startera do rozpoczęcia syntezy nowej nici
DNA i dobudowują nić wyłącznie w kierunku 5’→3’. Synteza nowej nici DNA wiodącej (5’→3’) przebiega w sposób ciągły aż do zakończenia chromosomu. Jednak w
przypadku nici opóźnionej (3’→5’) polimeraza syntetyzuje krótkie odcinki, zwane
fragmentami Okazaki, z których każdy posiada własny starter. Pod koniec replikacji
startery te są usuwane, a powstałe fragmenty są łączone dzięki działaniu ligazy. Jak
się okazało ligaza nie ma jednak możliwości uzupełnienia luki pozostałej po obecności ostatniego startera na końcu 3’ przez co nowo syntezowana nić potomna jest
krótsza od nici macierzystej i z każdym podziałem komórki powinno dochodzić do
skracania chromosomu. Watson zakładał, że w komórkach istnieje specjalny mechanizm ochronny, który zapobiega skracaniu chromosomów, jego natura nadal nie była
jednak znana4.
W tym samym czasie (1971 r.) problemem replikacji końca zajmował się rosyjski
uczony Aleksei Matveevich Olovnikov. Postawił on tezę mówiącą o tym że skracanie telomerów jest bezpośrednio powiązane z liczbą podziałów komórkowych
przez które może przejść komórka. W tym sposób Olovnikov powiązał odkrycie Leonarda Hayflick’a (1961 r.) o maksymalnej liczbie podziałów komórki z problemem
replikacji końca i długością telomerów. Proponowany model zakładał, że telomery stanowią swoisty zegar dla komórki a ich skracanie związane jest ze starzeniem
3
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36

Na straży genomu: telomery i telomeraza – od odkrycia po badania kliniczne

komórki5,6. Jak się później okazało model ten był niezwykle trafny i zaledwie kilka
lat później pozwolił na rozwiązanie „zagadki telomerów”.
Tetrahymena thermophila i kobieta z Australii
W 1975 roku pochodząca z Tasmanii Elizabeth Blackburn rozpoczęła badania nad
telomerami w organizmie pierwotniaka Tetrahymena thermophila. Blackburn zidentyfikowała w obrębie końca chromosomów struktury zawierające powtarzającą się średnio 50 razy sekwencję CCCCAA o nieznanej funkcji7. W 1980 roku australijska uczona
zaprezentowała swoje wyniki na konferencji, gdzie zainteresował się nimi Jack Szostak z Harvard Medical School. Prowadził on badania mające na celu skonstruowanie
sztucznych liniowych mini-chromosomów, które pozwalałaby na sklonowanie genów
po ich wprowadzeniu do komórek drożdży. Szostak napotkał jednak na spory problem, uzyskane w ten sposób liniowe cząsteczki DNA były niestabilne i nie ulegały
replikacji, przypuszczalnie z powodu braku telomerów na ich końcach. Nawiązanie
współpracy z Blackburn pozwoliło na skonstruowanie mini-chromosomów zawierających na końcach powtarzające się sekwencje telomerowe z komórek T. thermophila. Rezultat był zaskakujący: sekwencje te nie tylko chroniły liniowe cząsteczki DNA przed
degradacją ale również ulegały replikacji i wydłużeniu. W ten sposób w 1982 roku
uczeni przeprowadzili pierwszy test wskazujący bezpośrednio na funkcje telomerów.
Blackburn i Szostak doszli do wniosku że mechanizm odpowiadający za występowanie i utrzymywanie sekwencji telomerowych ma charakter uniwersalny i ewolucyjnie fundamentalny, ze względu na jego obecność w tak różnych ewolucyjnie gatunkach8. Sekwencje telomerowe okazały się jednocześnie niezbędne do zaprojektowania
stabilnego zrekombinowanego chromosomu drożdżowego (YAC, ang. yeast artificial
chromosome), który w kolejnych latach posłużył do stworzenia pierwszego wektora
klonującego sekwencje DNA. YAC został wykorzystany między innymi do zsekwencjonowania pierwszego genomu organizmu wielokomórkowego oraz odegrał olbrzymią rolę w projekcie poznania ludzkiego genomu (ang. Human Genome Project).
Pomimo tak znaczącego odkrycia niewiadomą nadal pozostawała przyczyna
wydłużania plazmidowych telomerów po replikacji w komórkach drożdży. Blackburn oraz jej studentka Carol Greider przyjęły założenie że za syntezę powtórzeń
telomerowych odpowiedzialny jest enzym. Po kilku latach badań, w grudniu 1984
roku, Greider wykryła ślady aktywności enzymatycznej w ekstrakcie komórkowym.
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Badaczki użyły ekstraktów komórkowych wyizolowanych z T. thermophila oraz starterów zbudowanych z powtarzających się sekwencji, identycznych z sekwencjami
telomerów w komórkach pierwotniaka. W efekcie zaobserwowano syntezę nowych
powtórzeń TTGGGG które zostały dobudowane do zakończeń starterów dzięki aktywności nowo odkrytego enzymu. Greider i Blackburn nazwały ten enzym telomerazą (od ang. telomere terminal transferase)9. Po zidentyfikowaniu enzymu i jego izolacji dowiedziono że enzym ulega dezaktywacji zarówno w obecności rybonukleaz
(trawiących RNA) oraz w obecności proteaz (trawiących białka). Na tej podstawie
stwierdzono że telomeraza do pełnienia swojej funkcji wymaga zarówno obecności
fragmentu RNA jak i komponenty białkowej, a cały proces syntezy powtórzeń telomerowych jest niezależny od replikacji pozostałych fragmentów chromosomu. Jak się
okazało telomeraza swoje działanie opiera na reakcji odwrotnej transkrypcji, a matrycą do syntezy powtórzeń telomerowych stanowi fragment RNA o sekwencji komplementarnej do tandemowych powtórzeń telomerowych10.
W 2009 roku cała trójka uczonych: Elizabeth H. Blackburn, Jack W. Szostak i Carol
W. Greider otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie,
jak zakończenia chromosomów chronione są przez telomery i enzym telomerazę.
Zagadka nieśmiertelności rozwiązana?
Odkrycia Blackburn i współpracowników spowodowały duże zainteresowanie
badaniami nad telomerami w komórkach ludzkich. W 1988 roku Robert Moyzis jako
pierwszy opublikował sekwencję ludzkich telomerów, która składa się z heksamerowych powtórzeń 5’-TTAGGG-3’11. Rok później Gregg Morin wykazał aktywność
telomerazy w komórkach linii komórkowej HeLa wywodzącej się z komórek raka
szyjki macicy12. Było to nie lada dokonanie ze względu na stosunkowo niską aktywność telomerazy w komórkach ludzkich w porównaniu z komórkami T. thermophila.
Zaobserwowano również, że w komórkach nowotworowych aktywność telomerazy
jest wielokrotnie wyższa niż w komórkach pochodzenia nienowotworowego, co nasunęło hipotezę o powiązaniu aktywności telomerazy z rozwojem nowotworów13. Aby
móc potwierdzić tę teorię pojawiła się potrzeba stworzenia czułego testu który pozwalałby na wykrycie aktywności telomerazy w komórkach. W 1994 roku Shay i wsp.
9
C.W. Greider, E.H. Blackburn, Identification of a specific telomere terminal transferase activity in Tetrahy
mena extracts, “Cell”, 1985, 43, s. 405-413.
10
C.W. Greider, E.H. Blackburn, The telomere terminal transferase of Tetrahymena is a ribonucleoprotein
enzyme with two kinds of primer specificity, “Cell”, 1987, 51, s. 887-898.
11
R.K. Moyzis, J.M. Buckingham, L.S. Cram, M. Dani i wsp., A Highly Conserved Repetitive DNA Sequ
ence, (TTAGGG)n, Present at the Telomeres of Human Chromosomes, “Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America”, 1988, 85, s. 6622-6626.
12
G.B. Morin, The Human Telomere Terminal Transferase Enzyme Is a Ribonucleoprotein That Synthesizes
TTAGGG Repeats, “Cell”, 1989, 59, s. 521-529.
13
C.M. Counter, H.W. Hirte, S. Bacchetti, C.B. Harley. Telomerase Activity in Human Ovarian Carcinoma,
”Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”, 1994, 91, s. 2900-2904.
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opracowali prosty test TRAP (ang. telomeric repeat amplification protocol), bazujący na
technice PCR i pozwalający na wykrycie aktywności telomerazy nawet w kilku komórkach. Bardzo szybko potwierdziły się przypuszczenia dotyczące wysokiej aktywności
telomerazy w komórkach nowotworowych. Aktywność telomerazy obserwowano w
większości nieśmiertelnych linii komórkowych oraz w komórkach nowotworowych,
podczas gdy w większości komórek somatycznych telomeraza nie była aktywna14,15.
Otworzyło to ogromne perspektywy w kontekście potencjalnego wykorzystania telomerazy jako markera diagnostycznego oraz celu terapii przeciwnowotworowych,
o czym świadczy gwałtowny wzrost liczby prowadzonych badań dotyczących tego
zagadnienia. W roku 1994 pojawiło się zaledwie 29 publikacji dotyczących telomerazy,
podczas gdy w roku 1998 było ich już 463.
Telomeraza jako cel terapii
W ślad za odkryciem wysokiej aktywności telomerazy w komórkach nowotworowych rozpoczęły się próby zahamowania jej aktywności przy pomocy różnorodnych
metod. Pierwsze próby przeprowadzone na nowotworowych liniach komórkowych
przyniosły obiecujące efekty. W komórkach raka naskórka z wprowadzonym zmutowanym genem hTERT wykazano obniżoną aktywność telomerazy, skrócenie długości
telomerów oraz wzrost apoptozy w komórkach16. Pierwsze badania in vivo dotyczące
zahamowania telomerazy zostały przeprowadzone przez Marię Blasco w Cold Spring
Harbor Laboratory w Nowym Jorku. Blasco dołączyła do zespołu prowadzonego
przez noblistkę Carol Greider i jako pierwsza prowadziła badania na myszach pozbawionych genu kodującego podjednostkę RNA telomerazy. Jej badania wykazały,
że komórki myszy pozbawione genu mTR nie wykazywały aktywności telomerazy,
z każdym kolejnym pokoleniem średnia długość telomerów w komórkach ulegała
skróceniu, a komórki wykazywały szereg aberracji chromosomowych i uszkodzeń.
Co ciekawe wyizolowane z badanych myszy komórki nadal wykazywały zdolność do
transformacji nowotworowej17.
Ze względu na ograniczenia możliwości wykorzystania terapii genowej w praktyce klinicznej od początku duże nadzieje wiązano z zastosowaniem związków hamujących pośrednio lub bezpośrednio aktywność telomerazy. W ciągu ostatnich 15 lat
przebadano szereg związków, zarówno pochodzenia naturalnego jak i syntetycznego,
o potencjalnej zdolności do hamowania telomerazy.
14
N.W. Kim, M.A. Piatyszek, K.R. Prowse, C.B. Harley i wsp., Specific Association of Human Telomerase
Activity with Immortal Cells and Cancer, “Science”, 1994, 266, s. 2011-2015.
15
J.W. Shay, S. Bacchetti, A survey of telomerase activity in human cancer, European “Journal of Cancer”,
1997, 33, s. 787-791.
16
X. Zhang, V. Mar, W. Zhou, L. Harrington i wsp., Telomere Shortening and Apoptosis in Telomerase-Inhi
bited Human Tumor Cells, “Genes & Development”, 1999, 13, s. 2388-2399.
17
M.A. Blasco, HW. Lee, M.P. Hande, E. Samper i wsp., Telomere Shortening and Tumor Formation by
Mouse Cells Lacking Telomerase RNA, “Cell”, 1997, 91, s. 25-34.
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Jedną z pierwszych strategii zastosowanych w celu zahamowania aktywności telomerazy była stabilizacja struktury G-kwadrupleksu w obrębie zakończeń telomerowych. Sekwencje telomerowe bogate w guaninę w obecności niektórych związków
są w stanie tworzyć złożone struktury przestrzenne uniemożliwiając w ten sposób
przyłączanie się telomerazy. W 2001 z bakterii Streptomyces anulatus wyizolowano telomestatynę i wykazano, że dzięki płaskiej strukturze cząsteczki telomestatyna stabilizuje strukturę G-kwadrupleksu i prowadzi do zahamowania aktywności telomerazy18. Do najlepiej poznanych związków z tej grupy należą także pochodne akrydyny:
BRACO-19 i RHPS4 oraz pochodne porfiryny w tym TMPyP4. Badania in vitro oraz in
vivo potwierdzają, że związki te wykazują skuteczne działanie przeciwnowotworowe.
W 2011 roku u chorych z nowotworami neuroendokrynnymi zakończyła się II faza
badań klinicznych związku z grupy fluorochinolonów o nazwie Quarfloxin. Jednym
z podstawowych mechanizmów działania tego leku jest również zahamowanie aktywności telomerazy19.
Wśród inhibitorów telomerazy o istotnym potencjalne terapeutycznym należy
także wymieć oligonukleotydy, których działanie polega na blokowaniu dostępu telomerów do podjednostki RNA telomerazy. W 2005 roku opublikowano pracę dotyczącą modyfikacji oligonukleotydu GRN163, która miała poprawić biodostępność tej
cząsteczki20. Badania potwierdziły skuteczność GRN163L w hamowaniu telomerazy
i lek został bardzo szybko wprowadzony do I i II fazy badań klinicznych pod nazwą
Imetelstat. Pomimo obiecujących wyników w listopadzie 2014 roku przerwano II fazę
badań klinicznych ze względu na wysoką hepatotoksyczność leku21.
Podsumowanie
Obecnie prowadzonych jest ponad 70 różnych badań klinicznych dotyczących
wykorzystania telomerazy i jej inhibitorów w praktyce klinicznej. Należy podkreślić
że poza leczeniem nowotworów, związki oddziałujące z telomerazą (w tym także jej
aktywatory) badane są również pod kątem zastosowania ich w leczeniu chorób związanych z odnową i starzeniem komórek, w tym komórek macierzystych. Ze względu
na wieloczynnikowy charakter większości chorób, a w szczególności nowotworów,
wciąż nie potwierdziły się tak obiecujące przewidywania dotyczące telomerazy jako
uniwersalnego celu terapii. Współcześnie duże nadzieje pokłada się w personalizowanej terapii genowej. Modyfikacja działania telomerazy poprzez bezpośredni wpływ
18
K. Shin-ya, K. Wierzba, K. Matsuo, T. Ohtani i wsp., Telomestatin, a Novel Telomerase Inhibitor from
Streptomyces Anulatus, “Journal of the American Chemical Society”, 2001, 123, s. 1262-1263.
19
J. Bidzinska, G. Cimino-Reale, N. Zaffaroni, M. Folini, G-Quadruplex Structures in the Human Genome
as Novel Therapeutic Targets, “Molecules”, 2013, 18, s. 12368-12395.
20
H. Brittney-Shea, G.C. Gellert, A. Hochreiter, K. Pongracz i wsp., Lipid Modification of GRN163, an
N3’-->P5' Thio-Phosphoramidate Oligonucleotide, Enhances the Potency of Telomerase Inhibition, “Oncogene”,
2005, 24, s. 5262-5268.
21
Developing imetelstat, [online] Geron Corporation [dostęp 04.01.2015]. Dostępny w internecie:
http://www.geron.com/imetelstat.
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na ekspresję genów ma szansę na uzyskanie pozytywnych efektów terapeutycznych.
Wciąż jednak problemem pozostaje kwestia sposobu wprowadzenia modyfikowanych genów do komórek docelowych w organizmie człowieka. Przez ponad 30 lat
od odkrycia Blackburn naukowcy dowiedzieli się wiele na temat struktury i funkcji
telomerów i telomerazy. Wiedza ta jest obecnie bezpośrednio i pośrednio wykorzystywana w wielu dziedzinach medycyny, a stale rosnące zainteresowanie tą tematyką
pozwala przypuszczać, że jeszcze nie raz naukowcy przypomną nam o telomerach
i telomerazie.

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2014/13/N/
NZ7/00307, finansowanegoze środków Narodowego Centrum Nauki.

BIOGRAFISTYKA

Acta Medicorum Polonorum – R. 5/2015

BIOGRAFISTYKA

Władimir Piotrowicz Demichow (1916-1998)
– pionier medycyny transplantacyjnej
Vladimir Demikhov (1916-1998) – a pioneer of transplantology
Piotr Gabryel1
Poznań
Streszczenie: Artykuł przedstawia postać Władimira Demichowa, Rosjanina żyjącego w latach 19161998, którego osiągnięcia w zakresie doświadczalnego przeszczepiania narządów w znaczący sposób
wpłynęły na rozwój transplantologii. Demichow jako pierwszy na świecie wykonał zakończone sukcesem eksperymenty na psach, polegające na ortotopowym przeszczepieniu serca, serca i płuc oraz płuca,
a także przeprowadził rewaskularyzację serca z wytworzeniem pomostu aortalno-wieńcowego. Jego
prace stały się inspiracją dla chirurgów, takich jak Wasilij Kolesow i Christiaan Barnard, którzy w późniejszych latach tworzyli fundamenty kardiochirurgii i transplantologii.
Abstract: The article presents the life and achievements of Vladimir Demikhov, an outstanding Russian
surgeon (1916-1998) whose experiments with organ transplantation had a strong effect on the development of transplantology. He was the first surgeon in the world who performed the successful orthotopic
transplantation of the heart, moreover, the heart and lungs. He also carried out the aortocoronary bypass for heart revascularization. His works became inspiration for such pioneers of cardiac surgery and
transplantology as Vasilij Kolesov and Christiaan Barnard.
Słowa kluczowe: Władimir Demichow, historia transplantologii, przeszczep serca, przeszczep serca
i płuc
Keywords: Vladimir Demikhov, history of transplantology, heart transplantation, transplantation of
heart and lungs, bypass

Władimir Piotrowicz Demichow (rosyjski: Владимир Петрович Демихов, angielski: Vladimir Demikhov) urodził się dnia 18 lipca 1916 roku w rodzinie chłopskiej
w gospodarstwie Kulikowskii (rosyjski: Куликовский) w rejonie Wołgogradu w Rosji.
Po śmierci ojca, Piotra Jakowlewicza, który zginął w czasie wojny domowej w Rosji
w roku 1919, matka, Dominika Aleksandrowna, samodzielnie wychowywała go wraz
z dwójką rodzeństwa. Początkowo uczył się w szkole zawodowej w zawodzie montera; umiejętności techniczne nabyte na tym etapie edukacji w dużym stopniu wpłynęły
na dalszy rozwój jego kariery zawodowej.
1
Klinika Torakochirurgii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
piotrgabryel@gmail.com
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W 1934 roku rozpoczął studia biologiczne na Uniwersytecie Michaiła Wasiljewicza
Łomonosowa w Moskwie. Na początku drogi naukowej, już w trakcie studiów, zajął
się projektowaniem urządzeń mechanicznych mających wspomagać układ krążenia
– skonstruował aparat do mechanicznego masażu wewnętrznego serca. W toku kolejnych prac, w roku 1937, będąc wówczas na trzecim roku studiów, zbudował „sztuczne
serce”. Choć aparat był zbyt duży, by wszczepić go do wnętrza klatki piersiowej psa,
działał skutecznie – mógł podtrzymać krążenie krwi u zwierzęcia przez ponad pięć
godzin. W okresie pracy w Uniwersytecie Demichow prowadził również badania nad
zastosowaniem różnych typów szwów do zespalania naczyń oraz oceniał przydatność rozmaitych rodzajów stopów metali do wytwarzania konduitów naczyniowych2.
Po zakończeniu studiów, w roku 1940, został zatrudniony w Katedrze Fizjologii
Uniwersytetu Łomonosowa. Swoją pracę badawczą ukierunkował na rozwój przeszczepiania organów wewnętrznych, szczególnie serca, widząc w tym w dalekiej
perspektywie szansę na ratowanie chorych z nieodwracalnymi uszkodzeniami narządów3. Pionierami doświadczalnego heterotopowego przeszczepiania serca byli
w tamtym czasie, pracujący wspólnie w latach 1905 i 1906 Alexis Carrel i Charles Guthrie4, a po nich Frank Mann ze współpracownikami5. W roku 1940, jako trzeci na
świecie, Demichow przeprowadził na psie operację wszczepienia dodatkowego serca
w okolicę pachwinową6. Doświadczenia prowadził do 1941 roku, kiedy początkowy
okres jego świetnie rozwijającej się kariery został przerwany przez powołanie do służby wojskowej. W czasie II wojny światowej w stopniu porucznika pracował jako patolog w szpitalu polowym. Po zakończeniu wojny, w roku 1945 wrócił do Moskwy,
gdzie kontynuował pracę naukową związaną z transplantacją narządów.
Po powrocie na Uniwersytet zajął się zagadnieniem kluczowym dla możliwości
prowadzenia dalszych prac nad przeszczepami. Było nim opracowanie metody podtrzymania prawidłowej funkcji narządu pobranego od dawcy, przez czas konieczny
do wszczepienia go do organizmu biorcy. Demichow oparł się w swoich doświadczeniach na metodach uzyskania izolowanego układu serce-płuca, które były opisywane
wcześniej przez Iwana Pawłowa oraz Mikołaja Chistowicza i stosowane przez nich do
oceny właściwości ciemiernika zielonego (Helleborus viridis). Demichow udoskonalił
je i uprościł, co umożliwiło zastosowanie ich w praktyce7. Opracowany przez niego
sposób przygotowania układu serce-płuca polegał na zamknięciu w odpowiedniej

2
I.E. Konstantinov, At the Cutting Edge of the Impossible A Tribute to Vladimir P. Demikhov, “Texas Heart
Institute Journal” 2009, s. 453-458.
3
V.P. Demikhov, F.S. Shuliak, [The future outlook of organ and tissue transplantation], “Veterinariia” 1968,
s. 75-78.
4
D.K.C. Cooper, Experimental development of cardiac transplantation, “British Medical Journal” 1968, s.
174-181.
5
F. C. Mann, J. T. Priestley, J. J. Markowitz, W. M. Yater, Transplantation of the intact mammalian heart,
“Archives of Surgery” 1933, s. 219-224.
6
H. B. Shumacker, A surgeon to remember – notes about Demikhov, Vladimir, “Annals of Thoracic Surgery” 1994, s. 1196-1198.
7
N. J. Chistovich, [On physiological and therapeutic action of redicis Hellebori viridis], “Ezhenedelnaia
Klin Gaz.” 1887, s. 161; H. B. Shumacker, A surgeon…
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kolejności większości dużych naczyń tętniczych i żylnych, przy jednoczesnym podtrzymaniu prawidłowego funkcjonowania krążenia płucnego oraz umożliwieniu prawidłowego zaopatrzenia w tlen wypreparowanych narządów. Wynikiem prac było
stworzenie techniki, która pozwalała na utrzymanie wypreparowanego układu serce-płuca w dobrym stanie przez czas do czterech godzin. Co istotne, technika zakładała
zastosowanie wyłącznie sztucznej wentylacji, bez użycia krążenia pozaustrojowego
uważanego dzisiaj za niezbędne do przeprowadzenia operacji oraz wprowadzania
zwierzęcia w hipotermię8.
Rezultatem szczegółowego dopracowania przez Demichowa wszelkich aspektów techniki operacyjnej oraz kontynuowania po zakończeniu wojny prac doświadczalnych na psach, było przeprowadzenie w czerwcu 1946 roku zakończonej sukcesem operacji wszczepienia dodatkowego serca do wnętrza klatki piersiowej. Po niej,
20 października 1946 dokonał przeszczepienia serca i płuc, by następnie w roku 1947
wykonać ortotopowy przeszczep płuc, a w roku 1948 pierwszy przeszczep wątroby.
Efekty przeprowadzanych operacji monitorował nowoczesnymi ówcześnie metodami, w tym przy użyciu elektrokardiografu. Kontynuował doświadczenia na kolejnych
zwierzętach, szczególny nacisk kładąc na dalsze udoskonalenie technik operacyjnych.
Prowadził również badania mające na celu znalezienie optymalnych materiałów szewnych, które mogłyby być zastosowane do zespalania struktur anatomicznych. Używał
początkowo szwu ręcznego, by później – w określonych sytuacjach klinicznych – zastępować go szwem mechanicznym, aplikowanym przy użyciu wymyślonego przez
W.F. Gudowa i udoskonalonego przez P.I. Androsowa staplera naczyniowego9.
Kontynuacja badań doprowadziła Demichowa do przeprowadzenia w roku 1951
przeszczepu serca w pozycję ortotopową, uznawanego dzisiaj za największy sukces
w jego karierze. Dokonanie to warte jest szczególnej uwagi z dwóch względów: po
pierwsze, była to prekursorska operacja przeprowadzona na zwierzęciu z gromady
ssaków. Po drugie, zabieg został wykonany w normotermii i bez użycia krążenia
pozaustrojowego, a okazał się skuteczny dzięki szczegółowemu zaplanowaniu sposobu i kolejności przeprowadzania zespoleń naczyniowych oraz znakomitym umiejętnościom chirurgicznym Demichowa10. Warto wspomnieć, że Norman Shumway
i RichardLower, pionierzy transplantologii eksperymentalnej w USA, na których pracach opierał się Christiaan Barnard przygotowując się do przeszczepu serca u człowieka, przeprowadzili pierwszy ortotopowy przeszczep serca u psa zakończony sukcesem w roku 1959, a więc osiem lat po Demichowie11.
Zwieńczeniem kariery doświadczalnej było przeprowadzenie w roku 1954
przeszczepu górnej połowy tułowia u psa, szerzej znane jako przeszczep głowy
8
M.M. Shoja, R. S. Tubbs, M. R. Ardalan et al., A testimony to the history of heart and lung transplantation:
English translation of Demikhov’s paper, “Transplantation of the Heart, Lungs and other Organs”, “International Journal of Cardiology” 2010, s. 230-234.
9
V.P. Demikhov, [Transplantation of the heart, lungs and other organs], “Eksp. Khir. Anesteziol.” 1969,
s. 3-8.
10
D.K.C. Cooper, Demikhov, Vladimir, “Annals of Thoracic Surgery” 1995, s. 1628-1628.
11
R.R. Lower, N.E. Shumway, Studies on orthotopic homotransplantation of the canine heart, “Surgical
Forum” 1960, s. 18-19.
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(„dwugłowy pies”). Wprawdzie technicznie zabieg cechował się stopniem trudności
porównywalnym z przeprowadzanymi do tej pory przez Demichowa przeszczepami
serca, jednak ze względu na nietypowość operacji, jej spektakularny charakter oraz towarzyszące kontrowersje natury etycznej, został szeroko komentowany na świecie12.
Na kanwie prowadzonych prac, jako wątek poboczny, w roku 1947 Demichow
zaproponował oraz opracował sposób dwuetapowego przeszczepu płuc w jednym
bloku z sercem. Wypreparowane narządy miał być umieszczone w plastikowym,
przezroczystym pojemniku i podłączone do krążenia ustrojowego przez zespolenie
naczyń z żyłą oraz tętnicą udową biorcy. To pozwoliłoby nie tylko na ocenę jakości
pobranych narządów i ich kompatybilności z organizmem biorcy w dłuższej perspektywie czasowej, lecz także w razie potrzeby, przy zastosowaniu dodatkowych
urządzeń, na transport na znaczne odległości. Co ciekawe, elementy ogólnych idei
oraz rozwiązań technicznych proponowanych w tym zakresie przez Demichowa
można odnaleźć w rozwijanych dzisiaj na szeroką skalę metodach podtrzymania
funkcji pobranych od dawców narządów przed ich przeszczepieniem, przez zastosowanie różnego rodzaju urządzeń do ich pozaustrojowej perfuzji, takich jak „ex-vivo
lung perfusion” (EVLP)13.
Kolejnym, rzadziej omawianym, lecz nie mniej ważnym polem zainteresowania
Demichowa była rewaskularyzacja mięśnia serca. Już w 1910 roku Alexis Carrel,
świadomy zależności między dolegliwościami typu dławicy piersiowej a zwężeniami naczyń wieńcowych, opisał serię przeprowadzonych przez siebie eksperymentów
na psach, mających na celu utworzenie krążenia obocznego dla zmienionych patologicznie tętnic wieńcowych14. W roku 1945 Artur Vineberg użył tętnicy piersiowej
wewnętrznej wszczepiając ją bezpośrednio do mięśnia serca15. Jednak to właśnie
Demichow jako pierwszy na świecie, w lipcu 1953 roku, wykonał zespolenie tętnicy
piersiowej wewnętrznej z tętnicą międzykomorową u psa, tworząc tym samym pomost aortalno-wieńcowy w ścisłym tego sformułowania znaczeniu. Demichow kontynuował z sukcesem doświadczenia na psach, u czterech z nich osiągając przeżycia
dłuższe niż dwa lata16. Sprawność manualna i umiejętności chirurgiczne nabyte w czasie doświadczeń pozwalały mu na wykonywanie zespoleń w niewyobrażalnie krótkim czasie, nie przekraczającym minuty17. Równolegle do prac eksperymentalnych,
współuczestniczył w badaniach dotyczących obrazu radiologicznego zmian miażdżyR.M. Langer, Vladimir P. Demikhov, a Pioneer of Organ Transplantation, “Transplantation Proceedings”
2011, s. 1221-1222.
13
M. Cypel, J.C. Yeung, M. Liu et al., Normothermic ex vivo Lung Perfusion in Clinical Lung Transplanta
tion, “New England Journal of Medicine” 2011, s. 1431-1440.
14
A. Carrel, On the Experimental Surgery of the Thoracic Aorta and Heart, “Ann Surg.” 1910, s. 83-95.
15
A. Vineberg, D.D. Munro, H. Cohen, W. Buller, Four years’ clinical experience with internal mammary
artery implantation in the treatment of human coronary artery insufficiency including additional experimental stu
dies, “J. Thorac. Surg.” 1955, s. 1-32.
16
H. B. Shumacker, A surgeon…
17
IE. Konstantinov, A mystery of Vladimir P. Demikhov: The 50th anniversary of the first intrathoracic trans
plantation, “Annals of Thoracic Surgery” 1998, s. 1171-1177.
18
A. E. Plutenko, V.P. Demikhov, G.I. Tsurenko, [Roentgenologic diagnosis of coronary sclerosis], “Klin.
Med. (Mosk)” 1957, s. 116-124.
12
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cowych w naczyniach wieńcowych18. Prace Demichowa, przez długi okres nieznane
poza ZSRR, zainspirowały Wasilija I. Kolesowa, pracującego w Instytucie Pawłowa
w Leningradzie, do wykonania kolejnych doświadczeń na zwierzętach19, a następnie
przeprowadzenia 25 lutego 1964 roku pierwszej udanej operacji pomostowania aortalno-wieńcowego u człowieka20. Kolejne operacje – przeprowadzone w latach 19641976 – u znacznej części chorych zakończyły się sukcesem, z uzyskaniem wieloletnich
przeżyć oraz długotrwałych okresów wolnych od dolegliwości wieńcowych. Sam Kolesow dostrzegał w pracach Demichowa podstawy swoich sukcesów klinicznych21.
Osiągnięcia Demichowa, przede wszystkim ze względu na publikacje wyłącznie
w języku rosyjskim oraz izolację polityczną ZSRR, pozostały przez długi czas niedostrzeżone w świecie nauki. Jego rozpoznawalność zaczęła rosnąć dopiero na przełomie
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. W roku 1958 przeprowadził
pokazowe operacje przeszczepów na psach w Lipsku, a w roku 1960 został członkiem
Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Szwecji. Z kolei w roku 1962 przetłumaczono na język angielski monografię, wydaną dwa lata wcześniej w Moskwie, która
podsumowywała dotychczasowe doświadczenia Demichowa w przeszczepianiu narządów klatki piersiowej22. Kolejne tłumaczenia, na język niemiecki i hiszpański zostały wydane odpowiednio w latach 1963 i 1967. W tym samym czasie jego laboratorium w Moskwie odwiedził dwukrotnie Christiaan Barnard, który docenił osiągnięcia
Demichowa, określając go wiele lat później (już po przeprowadzeniu w roku 1967
pierwszej transplantacji serca u człowieka), jako ojca transplantologii serca i płuc. Zasługi Demichowa zostały uznane przez największą na świecie organizację zajmującą
się problematyką przeszczepu serca i płuc – International Society for Heart and Lung
Transplantation, w roku 1989 otrzymał prestiżową nagrodę Towarzystwa – „Pioneer
Award”.
Sukcesy Demichowa nie byłyby możliwe bez jego doświadczenia technicznego
i rozległej wiedzy naukowej oraz ogromnego zaangażowania w prowadzone badania.
W wielu okresach kariery równie istotne okazywało się wsparcie ze strony zwierzchników i współpracowników. W latach 1947-1955 pracował w Instytucie Chirurgii w Moskwie, którym kierował Aleksander Wiszniewski (rosyjski: Алекса́ндр Алекса́ндрович
Вишне́вский). Kiedy w roku 1950 ze strony Ministerstwa Zdrowia ZSRR padły w kierunku Demichowa zarzuty o sprzeczność jego eksperymentów z zasadami etyki oraz
żądanie zaprzestania doświadczeń na psach, to właśnie Wiszniewski dzięki swojej pozycji i licznym powiązaniom z członkami władz ZSRR był w stanie umożliwić dalszą
pracę eksperymentalną.
W roku 1955 Demichow przeniósł się do Instytutu Medycznego I. M. Sechenowa
w Moskwie, gdzie pozostał do roku 1960. W tym roku rozpoczął pracę w Instytucie N.
V.I. Kolesov, L.V. Potashov, [Surgery of coronary arteries], “Eksp Khir Anesteziol.” 1965, s. 3-8.
V.I. Kolessov, Mammary artery-coronary artery anastomosis as method of treatment for angina pectoris, “J.
Thorac. Cardiovasc. Surg.” 1967, s. 535-544.
21
V.I. Kolesov, [Late results of a mammary-coronary anastomosis], “Vestn. Khir. Im. I. I . Grek.” 1982, s. 4953.
22
M.M. Shoja, R. S. Tubbs, M. R. Ardalan et al., A testimony to the history…
19
20
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W. Sklifosowskiego, którym kierował do roku 1986, gdy w wieku 70 lat przeszedł na
emeryturę.
Prywatnie od 1947 roku aż do śmierci związany był z żoną Lią, również naukowcem. 16 lipca 1947 roku na świat przyszła ich jedyna córka, Olga, później zawodowo
związana z medycyną. W kwietniu 1998 roku Demichow przeszedł udar mózgu, po
którym nie powrócił już do pełni zdrowia. Zmarł 22 listopada 1998 roku w mieszkaniu
w Moskwie23.
Warunki społeczno-polityczne, w których przyszło pracować Demichowowi, wynikające w dużym stopniu z izolacji ZSRR na arenie międzynarodowej, z jednej strony
przyczyniły się do właściwie nieskrępowanej ograniczeniami etycznymi świata zachodniego wolności pracy doświadczalnej, z drugiej jednak opóźniły i zmniejszyły jej
wpływ na rozwój światowej medycyny. Wydaje się, że zarówno znaczenie w świecie
nauki, jak i sytuowanie materialne Demichova byłyby znacznie wyższe, gdyby swoją
karierę rozwijał poza ZSRR. Pracując w USA czy krajach Europy Zachodniej byłby
prawdopodobnie jednym z najbardziej cenionych chirurgów i właściwie pewnym
kandydatem do nagrody Nobla. Nie ma jednak żadnej wątpliwości, że Demichow
poprzez pionierskie prace w zakresie przeszczepiania serca i płuc oraz rewaskularyzacji serca istotnie wpłynął na rozwój transplantologii oraz kardiochirurgii i na trwałe
zapisał się w historii medycyny.

23
I.E. Konstantinov, At the Cutting Edge of the Impossible A Tribute to Vladimir P. Demikhov, “Texas Heart
Institute Journal” 2009, 36, s. 453-458.
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Tadeusz Paul (1913-1982) – an otorhinolaryngologist
in Ostrów Wielkopolski
Andrzej Kierzek1, Michał Pabiszczak2
Wrocław

Streszczenie: Artykuł przedstawia postać Tadeusza Paula (1913-1982). Był on znanym specjalistą w otorynolaryngologii, szkolonym w Poznaniu oraz podczas drugiej wojny światowej w Niemczech. Był on
jednym z inicjatorów specjalistycznego leczenia w zakresie otorynolaryngologii w Ostrowie Wielkopolskim, przede wszystkim w lecznictwie otwartym, ale także i szpitalnym.
Abstract: This article describes Tadeusz Paul (1913-1982), a well-known ear, nose, and throat specialist
who was trained in Poznań and during the Second World War in Germany. He initiated a specialist
ear, nose, and throat care in the town of Ostrów Wielkopolski, mainly in out-patient clinics but at the
hospitals practice as well.
Słowa kluczowe: historia otorynolaryngologii, historia chirurgii
Keywords: history of otorhinolaryngology, history of surgery

Tadeusz Paul był jednym z nielicznych otolaryngologów działających po drugiej
wojnie światowej w Ostrowie Wielkopolskim. Urodził się 4 kwietnia 1913 roku w Kórniku, w rodzinie drobnomieszczańskiej. Był synem Wincentego, kupca, i Wiktorii
z domu Rzaniak. Szkołę powszechną ukończył w Kórniku, zaś gimnazjum w Szamotułach. W 1932 roku, po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, studiował na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie w 1939 r. uzyskał dyplom lekarza3.
1
Katedra Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierownik:
dr hab. n. med. Małgorzata Paprocka-Borowicz. Adres pierwszego autora: e-mail: andrzejkierzek@wp.pl
2
Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek.
3
W zaświadczeniu rejestracyjnym Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego (nr
P. Z. L. 106/45 z 14 lipca 1945, Dr Zaroski, Naczelnik Wydziału Zdrowia), uprawniającym do wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Polskim po uprzednim wpisaniu się na listę członków właściwej
izby lekarskiej, stwierdzono, że Tadeusz Paul przedstawił dyplom lekarza wydany przez Uniwersytet
Poznański 26 czerwca 1945 r.
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Tadeusz Paul był wolontariuszem Oddziału Chirurgicznego Szpitala Sióstr Elżbietanek w Poznaniu. Dr Georg Hesse, lekarz naczelny Szpitala Sióstr Elżbietanek,
w świadectwie pracy relacjonował, że Paul
pracował jako lekarz asystent w okresie od
1 września 19394 do 1 listopada 1941 roku,
podkreślając, że: „[p]rzy dobrym ogólnym
wykształceniu lekarskim mógł się wiele nauczyć w dziedzinie wielkiej chirurgii, jest
pewnym narkotyzerem, opanował technikę asystowania oraz jest zaufanym i chętnym współpracownikiem”5. W tym szpitalu szkolił się pod kierunkiem lekarzy Jana
Schlingmana (prawdopodobnie) i Hesse6.
W listopadzie 1941 roku Paul został
wywieziony do Niemiec na przymusowe
Fotografia Tadeusza Paula
roboty. Pracował także jako lekarz w od(Dział Starej Książki Medycznej Głównej Bibliodziałach dla obcokrajowców, przy szpitateki Lekarskiej im. St. Konopki (Izba Lekarska
lach w Brandenburgu i Poczdamie. ŚwiadPoznańska), sygnatura akt PL\327\3\0\324)
czy o tym pismo dr. Wendta, naczelnego
lekarza oddziału chirurgicznego Szpitala
Miejskiego w Poczdamie, z 10 czerwca 1945
roku, które w tłumaczeniu dr. B. Piechowskiego, sekretarza Izby Lekarskiej Poznańskiej z 12 października 1950 roku brzmi: „(Tadeusz Paul) prowadził jako lekarz stacyjny oddział dla obcokrajowców od 8. 8. 44 do dzisiaj. Na oddziale leżeli przeważnie
chorzy chirurgicznie. Spełniał pracę lekarza stacyjnego pilnie i można było na nim
polegać. Małą i średnią chirurgię można mu było w zupełności powierzyć. W obejściu
z chorymi był obiektywny oraz był przez nich lubiany. Prowadzenie jego było bez
zarzutu”7. W piśmie do Zarządu Okręgowej Izby Lekarskiej w Poznaniu z 20 sierpnia
1950 r. Tadeusz Paul zawiadamiał, że w szpitalu w Brandenburgu szkolił się od 1 listopada 1941 roku do 15 maja 1943 roku pod kierunkiem dra Bimmlera (?), a w szpitalu
w Poczdamie od 16 maja 1943 roku do 10 czerwca 1945 roku pod nadzorem dra Hűttnera i dr Wendta8.
W czerwcu 1945 roku Paul powrócił do kraju, a w miesiąc później zaczął pracę
w charakterze lekarza ogólnego w Kórniku. W marcu 1947 roku powołano go do woj4
Zb. Spec. GBL IL-Pozn. 537, Pismo T. Paula do Zarządu Okręgowej Izby Lekarskiej w Poznaniu
z 20 sierpnia 1950 r. w owym piśmie Paul zawiadamiał, że szkolił się w Szpitalu SS Elżbietanek od 1 wrześ
nia 1940 r.
5
Tamże, Świadectwo pracy T. Paula, podpisane przez G. Hesse, lekarza naczelnego Szpitala SS Elżbietanek; Pismo T. Paula do Izby Lekarskiej Poznańskiej z 20 października 1948 r.
6
Tamże, Pismo T. Paula do Zarządu...
7
Tamże, pismo Wendta z 10 czerwca 1945 r.
8
Tamże, Pismo T. Paula do Zarządu...
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Niemiecka karta pracy Tadeusza Paula
(Dział Starej Książki Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej im. St. Konopki, Izba Lekarska Poznańska, sygnatura
akt PL\327\3\0\324)

ska, z którego zwolniono go
w stopniu kapitana w lipcu
następnego roku. Podjął wtedy pracę na stanowisku asystenta Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Miejskiego nr 2 w Poznaniu, pod
kierownictwem dr. med.
Piotra Okulicza-Kozaryna,
w okresie od 1 sierpnia 1948
roku do 20 sierpnia 1950
roku. Pozytywną opinię
o Tadeuszu Paulu wystawił prymariusz Oddziału;
autorzy przytaczają ją in
extenso w przypisie9. Od
lutego 1950 roku Paul był
także lekarzem ogólnym w
Ośrodku Zdrowia w Mosinie.
Ciekawą notę pisaną przez Tadeusza Paula
9
P. Okulicz-Kozaryn, Szpital Miejski nr 2, Poznań, ul. Łąkowa 1-2: Zaświadczenie z 20 sierpnia 1950:
„Niniejszym poświadczam, że ob. lekarz Paul Tadeusz, urodzony 4. 4. 1913 r. w Kórniku, pracuje na oddziale laryngologicznym Szpitala Miejskiego nr 2 w Poznaniu od 1 sierpnia 1948 r. do dnia dzisiejszego.
W tym czasie miał możność na rozległym materiale szpitalnym oraz ambulatoryjnym nabrać doświadczenia w rozpoznawaniu i leczeniu chorób z zakresu otolaryngologii. Opanował całkowicie technikę operacyjną chorób gardła, nosa, ucha i krtani. Samodzielnie wykonuje wszystkie zabiegi, wchodzące w zakres
otolaryngologii: (tonsillectomia, operacje na jamach bocznych nosa, operacja radykalna i antrotomia).
Wykonuje również oesophagoskopię i bronchoskopię. Przez cały czas pracy ob. lekarz Paul odznaczał
się dużą sumiennością i dokładnością w rozpoznawaniu i leczeniu chorób, to też pozyskał należne mu
zaufanie u chorych. Wobec powyższego uważam lek. Paula Tadeusza za pełnowartościowego specjalistę
w zakresie chorób nosa, ucha, gardła i krtani i zdolnego do prowadzenia samodzielnego oddziału. Przez
cały czas okupacji pracował na oddziałach chirurgicznych, co dało mu możność szybszego opanowania
otolaryngologii. Lek. Paul Tadeusz pracuje nadal na oddziale otolaryngologicznym Szpitala Miejskiego
nr 2 w Poznaniu. Dr. med. Okulicz-Kozaryn Ordynator oddz. Oto-rhino-laryng. Szpitala SS. Elżbietanek
Poznań, Łąkowa 4 a”.
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Kwestionariusz Tadeusza Paula (strona 1)
(Dział Starej Książki Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej im. St. Konopki, Izba Lekarska Poznańska,
sygnatura akt PL\327\3\0\324)

odnaleźć można we wniosku do Zarządu Okręgowej Izby Lekarskiej w Poznaniu
z 20 sierpnia 1950 roku, o uznanie za specjalistę chorób nosa, ucha, gardła i krtani.
Przedstawiając swoją drogę zawodową, oprócz wyszkolenia specjalistycznego w la-
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Kwestionariusz Tadeusza Paula (strona 2)
(Dział Starej Książki Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej im. St. Konopki, Izba Lekarska Poznańska,
sygnatura akt PL\327\3\0\324)

tach 1939 do 1950, wspominał: „W czasie swego przymusowego pobytu w Niemczech asystowałem – jako lekarz dla obcokrajowców – przy wszystkich zabiegach
otolaryngologicznych,dokonywanych na obcokrajowcach. Mniejsze zabiegi z zakresu
otolaryngologii wykonywałem sam”.
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Opinia Komisji Kwalifikacyjnej w składzie: przewodniczący Komisji Specjalistycznej dr med. A. Schreiber, członek Komisji Specjalistycznej, prof. dr med. Aleksander
Zakrzewski oraz stały członek Komisji Specjalistycznej, dr med. M. Szulc-Rembowski, wyrażona na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 1950 roku brzmiała: „Uchwala się
przyznać w. w. prawo ogłaszania się jako specjalista w zakresie chorób gardła, uszu
i nosa”. Opinia Komisji Kwalifikacyjnej została zaakceptowana przez zarząd Okręgowej Izby Lekarskiej w Poznaniu w składzie: prezes dr med. J. Jankowiak, sekretarz
dr med. B. Piechowski oraz skarbnik dr med. J. Ceptowski w dzień później10.
W 1950 roku Paul uzyskał więc tytuł specjalisty chorób uszu, nosa i gardła. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1 maja 1951 roku został przeniesiony do Kalisza, gdzie pracował jako laryngolog, a następnie kierownik w Przychodni Obwodowej oraz Oddziale Otolaryngologicznym Szpitala Miejskiego. W grudniu
1955 roku przeniesiono go na stanowisko kierownika Wydziału Zdrowia i Opieki
Społecznej Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowie Wielkopolskim. Podjął także pracę w szpitalu miejskim, gdzie we wrześniu 1956 roku, dzięki staraniom
Edmunda Kuncewicza, laryngologa i Jerzego Bruskiego, dyrektora szpitala, uruchomiono liczący 14 łóżek Pododdział Laryngologiczny, działający do roku 1962. W latach 1962-1965 przyjmował w Obwodowej Przychodni Lekarskiej Polskich Kolei Państwowych. W związku z reorganizacją terenowych organów administracji państwowej, w połowie 1975 roku ówczesne władze miasta rozwiązały z nim umowę o pracę.
Tadeusz Paul cieszył się u podwładnych autorytetem. Był niezwykle taktowny
i uczynny. Ufał młodym pracownikom, wierzył w ich siły, awansował. Wspominany
jest po latach niezwykle sympatycznie 11.
Odznaczono go Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem „Za Zasługi dla Obronności
Kraju”, Srebrną Odznaką PCK i odznaką „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”. Był
m. in. członkiem Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.
30 lipca 1948 roku zawarł związek małżeński z Lubomirą Organiściak, księgową;
miał troje dzieci: Piotra Władysława, ur. 17 maja 1949 roku oraz Pawła Stanisława
i Barbarę Wiktorię, bliźniaki, ur. 8 czerwca 1951 roku12. Zmarł 28 września 1982 r.
w Ostrowie Wielkopolskim13. Spoczywa w Poznaniu.
Tadeusz Paul znalazł swoje miejsce w historii lecznictwa specjalistycznego południowej Wielkopolski. Autorzy niniejszej pracy zdecydowali się przedstawić dokonania jednego z dziesiątek lekarzy naszej specjalności działających w czasach po okupacji hitlerowskiej. Przede wszystkim dlatego, aby wydobyć ich z mroku niepamięci.

Tamże, Pismo T. Paula do Zarządu...
U. Mazurkiewicz, prac. administracji Szpitala Miejskiego w Ostrowie Wlkp.: relacja pisemna
z 2 stycznia 2014 r.
12
M. Pabiszczak: relacja pisemna z 23 stycznia 2014 r.
13
S. Zabłocki, Słownik biograficzny otolaryngologów polskich XIX i XX wieku. Warszawa 2012, 484-485; T.
Paul: Pismo do Zarządu...
10
11
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Dr med. Zofia Bartkowiak (1922-2003)
– organizatorka chirurgii dziecięcej w Wielkopolsce1
Dr. Zofia Bartkowiak (1922-2003) – the organizer of paediatric
surgery in the region of Greater Poland
Anita Magowska2, Kacper Nijakowski3
Poznań
Streszczenie: Artykuł przedstawia życie i zasługi dla rozwoju chirurgii dziecięcej dr Zofii Bartkowiak
(1922-2003). Podczas okupacji hitlerowskiej była łączniczką i wywiadowcą Armii Krajowej, za co po
II wojnie światowej została aresztowana przez funkcjonariuszy bezpieki. Zwolniona na mocy amnestii,
ukończyła studia lekarskie w Lublinie, gdzie podjęła pierwszą pracę i specjalizowała się w chirurgii
dziecięcej oraz pediatrii. Od 1955 r. była związana z Akademią Medyczną w Poznaniu. Jako pierwszy
konsultant wojewódzki do spraw chirurgii dziecięcej przyczyniła się do instytucjonalizacji i rozwoju
chirurgii dziecięcej w ówczesnym województwie poznańskim. Zorganizowała kilka oddziałów chirurgii dziecięcej i wyszkoliła kilkunastu nowych specjalistów pierwszego i drugiego stopnia.
Abstract: This article presents Dr. Zofia Bartkowiak (1922-2003) and her contribution to the development of paediatric surgery in the region of Greater Poland. During the Nazi occupation of Poland, she
was a soldier of the Home Army (a Polish resistance organization). After the Second World War she was
victimized by the secret police of the Communist regime. She graduated in medicine from the Medical
College (the Polish name: Akademia Medyczna) in Lublin and specialized in paediatric surgery and
paediatrics there. From 1955 she worked in Poznań and contributed to the development of paediatric
surgery in the region of Greater Poland as the organizer of first paediatric surgery wards and their first
specialized in paediatric surgery personnel.
Słowa kluczowe: chirurgia dziecięca, wojna światowa, historia medycyny
Keywords: paediatric surgery, world war, history of medicine

W dziejach chirurgii dziecięcej najważniejszy był okres po II wojnie światowej, kiedy dzięki osiągnięciom fizjologii i patologii wieku rozwojowego wykazano
Spuścizna naukowa i zawodowa dr med. Zofii Bartkowiak (dalej: SZB) została udostępniona przez
jej córkę, Panią dr hab. n. med. Hannę Billert, za co autorzy przekazują Jej podziękowanie. Spuściznę
stanowi ok. 0,5 m bieżących akt w postaci życiorysów, dokumentów rękopiśmiennych i drukowanych,
odbitek publikacji i fotografii.
2
Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37A, 60-364 Poznań, vesalius@ump.edu.pl.
3
Student Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
1

56

Dr med. Zofia Bartkowiak (1922-2003) – organizatorka chirurgii dziecięcej w Wielkopolsce

Zofia Szczygieł wśród uczennic odbywających przeszkolenie wojskowe w 1938 r.

konieczność różnicowania postępowania operacyjnego wobec dzieci i dorosłych.
W całej Polsce było wtedy zaledwie 10 specjalistów chirurgii dziecięcej i 140 łóżek
szpitalnych przeznaczonych dla chirurgicznego leczenia dzieci4. Właściwe warunki
dla rozwoju chirurgii dziecięcej w Polsce nastały dopiero w 1949 r., kiedy prof. Jan
Kossakowski (1900-1979) został pierwszym krajowym konsultantem w tym zakresie
i zaczął wdrażać koncepcję wojewódzkich ośrodków chirurgii dziecięcej, powiązanych z uczelniami medycznymi i umożliwiających kształcenie specjalistów5. W województwie poznańskim taki ośrodek zorganizowała dr med. Zofia Bartkowiak (19222003), doświadczony chirurg dziecięcy i serdeczny opiekun małych pacjentów, która
po latach podsumowała swoją służbę chorym dzieciom: „starałam się, aby ta praca
była szybka, wnikliwa i z miłością”6. Jej postaci oraz zasługom dla rozwoju chirurgii
dziecięcej w Wielkopolsce poświęcony jest niniejszy artykuł.
Wojenne losy
Zofia Maria Szczygieł urodziła się 22 lipca 1922 r. w Biłgoraju jako jedno z pięciorga dzieci Antoniego, inspektora w przedsiębiorstwie Akcyzy i Monopole Pań4
Irena Smólska, Artur Dziak, Historia chirurgii dziecięcej w Polsce, „Arch. Hist. Med.” 1989, nr 2-3, s.
293-307.
5
Jan Grochowski, Jerzy Czernik, Kazimierz Łodziński, Chirurgia dziecięca, [w:] O chirurgii polskiej koń
ca XX wieku. Warszawa 2001, s. 70-71.
6
SZB, Zapiski Z. Bartkowiak, niedatowane.
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Zofia Szczygieł w okresie pracy w Krzesku

stwowe, i Kazimiery z Garłowskich. Do szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczała
w Siedlcach. W gimnazjum należała do Przysposobienia Wojskowego Kobiet, w ramach którego uzyskała specjalności w zakresie łączności, co wymagało szkolenia wraz
z oddziałem saperów, i ratownictwa (w ramach tej specjalności ukończyła pod kierunkiem dra Feliksa Hłasko roczny kurs pielęgniarski z praktyką w Miejskim Szpitalu
w Siedlcach). Tragiczna śmierć ojca w maju 1939 r. sprawiła, że Zofia wraz z młodszym bratem i matką (starsi bracia byli już dorośli) znaleźli się w trudnej sytuacji
życiowej i materialnej. II wojna światowa wybuchła w dniu, w którym miała zacząć
naukę w drugiej klasie Liceum Przyrodniczo-Matematycznego.
Przez pierwsze dni pamiętnego września 1939 r. pracowała w Wojskowej Stacji
Nadawczo-Odbiorczej w podziemiach pałacu Ogińskich, ostrzegając przed nadlatującymi bombowcami, za co komendant zapisał ją do odznaczenia7. Po tygodniu została skierowana do pracy w Wojskowym Szpitalu Polowym. Niemcy zajęli Siedlce
11 września, a już dwa dni później do szpitala dotarł pierwszy transport około 200
rannych, w tym dzieci8. Zetknięcie z rannymi dziećmi wzruszyło ją i wyznaczyło kierunek życiowej drogi9. Wraz z kilkunastu innymi uczennicami, pielęgniarkami-samarytankami, zdobywała dla rannych pożywienie, opatrunki i słomę do sienników. Jako
pielęgniarka pracowała do końca 1939 r., a potem pełniła okresowo dyżury w szpitalu10. Naukę kontynuowała na Tajnych Żeńskich Kompletach im. Królowej Jadwigi,
uzyskując świadectwo dojrzałości w 1941 r., a następnie ukończyła roczny kurs handlowy zorganizowany przez Prywatne Gimnazjum Kupieckie w Siedlcach11.
SZB, Własnoręcznie napisany życiorys Z. Bartkowiak, z 12 stycznia 1989 r.
SZB, Zaświadczenie dra Aleksandra Piotrowskiego, lekarza powiatowego z Siedlec z 17 sierpnia
1945 r.
9
SZP, Notatki Z. Bartkowiak.
10
SZP, Własnoręcznie napisany życiorys...
11
SZB, Zaświadczenie Czesława Zygmańskiego, dyrektora szkoły w Siedlcach z 24 października 1945 r.
7
8
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Zaświadczenie o zgłoszeniu się do poboru

Działalność konspiracyjną zaczęła od kolportowania gazetek, a po zaprzysiężeniu w czerwcu 1941 r. przez mjr. Michała Zawalewskiego („Tata”) kontynuowała jako
łączniczka „Ewa” w kierowanej przez ppor. Bronisława Misińskiego („Chrabąszcz”)
sekcji informacji Komendy Powiatowej AK12. Wkrótce Niemcy skierowali ją do pracy
przymusowej w kasie firmy Beton- und Monierbau, budującej przygraniczne lotnisko
dla myśliwców w Krzewicy k. Krzeska. Tu zdobywała informacje o rozmieszczeniu
i wyposażeniu stacjonującej tu Naziemnej Wojskowej Jednostki Lotniczej, które przekazywała AK. Pracowała tam jednak tylko dwa tygodnie, bo z powodu ostrego zapalenia nerek została umieszczona w szpitalu. W końcu września nakazano jej pracę
w charakterze pomocy biurowej w niemieckim Starostwie Powiatowym w Siedlcach.
Co kwartał zmieniała dział, co pozwalało jej zdobywać kolejne informacje dla Państwa Podziemnego. W tym czasie uczestniczyła w akcji Czerwonego Krzyża dla dzieci
przewiezionych z Zamojszczyzny. W sierpniu 1943 r., została aresztowana przez gestapo, które u partyzantów znalazło kopię dokumentu pochodzącego ze Starostwa.
12
SZB, Oświadczenie świadka, Zofii Tomaszewskiej – „Przyczepka”, napisane w Mińsku Mazowieckim 30 listopada 1988 r.; Oświadczenie Bogumiły Górznej – „Blondynki”, napisane w Siedlcach 25 listopada 1988 r.
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Podczas brutalnych przesłuchań doznała zwichnięcia żuchwy z nadłamaniem wyrostków szczękowych. Z aresztu śledczego zwolniono ją dopiero po interwencji starosty Seemana13.
Od lipca 1944 r. do momentu wejścia wojsk radzieckich, pozostawała w czynnej
służbie wojskowej jako pielęgniarka w Szpitalu Powiatowym w Siedlcach14. Kiedy na
początku marca 1945 r. zaczęła się rejestracja poborowych, zgłosiła się i jako pierwsza
kobieta wyraziła gotowość wyruszenia na front15. Tak się jednak nie stało, bo została
wezwana do podjęcia pracy w Powiatowej Radzie Narodowej. Zwolnienie z pracy
uzyskała, kiedy została przyjęta na studia lekarskie w nowo utworzonej Akademii
Medycznej w Lublinie16.
Droga do chirurgii dziecięcej
Jesienią 1945 r. Zofia Szczygieł zaczęła studia medyczne, ale w połowie marca następnego roku, wraz z całą lubelską Komendą AK, została aresztowana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Z więzienia została zwolniona na
mocy amnestii w kwietniu 1947 r.17, po czym wznowiła studia lekarskie. Od września
1948 r. równocześnie zarabiała na swoje utrzymanie obejmując posadę lekarza w Centralnej Wojewódzkiej Poradni Sportowo-Lekarskiej18. W lutym 1952 r., jeszcze przed
uzyskaniem dyplomu lekarza, objęła również etat asystenta na Oddziale Chirurgii
Dziecięcej w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 w Lublinie, dodatkowo dyżurując jako lekarz dziecięcy w pogotowiu ratunkowym. „W swej pracy operacyjnej odznaczała się wybitną dokładnością i skrupulatnością w dziedzinie aseptyki oraz anatomicznego rozeznania operacyjnego, a ponadto wybitnymi zdolnościami manualnymi w zasadach atraumatyczności operacyjnej, co ma ogromne znaczenie dla wyników
pooperacyjnych szczególnie u małych dzieci”, napisał o niej ówczesny przełożony,
dr med. Aleksander Naumik19.
Dyplom lekarza medycyny otrzymała 19 czerwca 1952 r., a miesiąc później resort
zdrowia nakazał jej podjęcie pracy w Iwoniczu Zdroju, co przekreślało dotychczasową drogę zawodową. Wsparte opinią prof. J. Kossakowskiego odwołanie jednak
zadziałało i mogła pozostać w Lublinie. W 1954 r. uzyskała specjalizacje pierwszego stopnia z pediatrii i chirurgii dziecięcej. Zawarte w tym samym roku małżeństwo
z Maksymilianem Bartkowiakiem, inżynierem budownictwa z Poznania, skłoniło ją
SZP, Własnoręcznie napisany życiorys...
SZB, Zaświadczenie dra Aleksandra Piotrowskiego...
15
SZB, Zaświadczenie M. Gulewicza, kierownika Wydziału Wojskowego w Siedlcach z 8 marca
1945 r.
16
SZP, Własnoręcznie napisany życiorys...
17
SZB, Karta zwolnienia z więzienia UBP; Zaświadczenie IPN w Lublinie z 20 marca 1991 r.
18
SZB, Zaświadczenie płk dr med. Tadeusza Hansa, dyrektora Wojewódzkiej Poradni Sportowo-Lekarskiej w Lublinie z 19 stycznia 1955 r.
19
SZB, Zaświadczenie kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Lublinie, doc. Aleksandra Naumika
z 20 stycznia 1964 r.
13
14

60

Dr med. Zofia Bartkowiak (1922-2003) – organizatorka chirurgii dziecięcej w Wielkopolsce

do podjęcia starań o zmianę przydziału miejsca zatrudnienia20. W ten sposób w lutym
1955 r. została asystentem na oddziale chirurgii ogólnej Szpitala Miejskiego im. Józefa
Strusia, gdzie „...dała się poznać jako bardzo dobry lekarz, sumienny pracownik ceniony przez chorych i współpracowników”21. Po kilku miesiącach uzyskała etat w kierowanej przez dra hab. Jerzego Borszewskiego III Klinice Chirurgicznej AM w Poz
naniu22, odtąd na wiele lat wiążąc się z tą uczelnią. Powierzono jej kierowanie dwudziestołóżkowym pododdziałem dziecięcym Kliniki i funkcję konsultanta oddziału
noworodków I Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych. Po odbyciu staży w klinice
prof. J. Kossakowskiego w Warszawie oraz w Klinikach Ortopedii i Neurochirurgii
AM w Poznaniu uzyskała we wrześniu 1959 r. specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej, a w październiku 1961 r. specjalizację II stopnia z chirurgii dziecięcej23. Ponadto
w tym okresie konsultowała przypadki chirurgiczne w obu istniejących wtedy Klinikach Chorób Dziecięcych poznańskiej AM, zyskując opinię „przemiłego i serdecznego
opiekuna” małych pacjentów24.
Tytuł doktora medycyny otrzymała 20 listopada 1963 r. uchwałą Rady Wydziału
Lekarskiego AM w Poznaniu po obronie pracy doktorskiej pt. „Zmiany aktywności
zasadowej i kwaśnej fosfatazy w doświadczalnej żółtaczce zaporowej”25, której promotorem był prof. Adam Piskorz26. W styczniu następnego roku przystąpiła do konkursu na stanowisko ordynatora oddziału chirurgii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Poznaniu. Mimo bardzo pozytywnych opinii prof. A. Piskorza,
doc. A. Naumika, doc. Ireny Giżyckiej i doc. Jerzykowskiej, w których akcentowano
wybitne zdolności manualne, organizacyjne i administracyjne, bezkonfliktowość oraz
wysokie morale dr Zofii Bartkowiak, a także jej znaczący wkład w obniżenie śmiertelności noworodków z powodu wad wrodzonych, komisja konkursowa wyłoniona
przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej odrzuciła jej kandydaturę27.
Zasługi dla rozwoju chirurgii dziecięcej
W marcu 1965 r. została przeniesiona przez ówczesnego rektora AM, prof. Witolda Michałkiewicza, ze stanowiska adiunkta w III Klinice Chirurgii na równorzędne
SZB, Własnoręcznie napisany życiorys... – Na początku 1956 r. na świat przyszła córka, Hanna.
SZB, Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 11 stycznia 1955 r.; Zaświadczenie dr. Juliana Tomaszewskiego z 28 stycznia 1964 r.
22
SZB, Pismo rektora AM w Poznaniu, prof. Anatola Dowżenko, z 30 listopada 1955 r.
23
SZB, Własnoręcznie napisany życiorys...
24
SZB, Życiorys Z. Bartkowiak napisany przez córkę Hannę, nie datowany.
25
SZB, Zaświadczenie rektora AM w Poznaniu z 12 grudnia 1963 r.
26
SZB, wycinek z „Gazety Poznańskiej” z 15 listopada 1963 r. – Recenzentami doktoratu byli: doc. Józef
Kołodziej i prof. Jan Oszacki. Przed przystąpieniem do obrony musiała zdać egzaminy z: historii medycyny
(ocena bardzo dobry; pytania: medycyna staroegipska, początki pediatrii w medycynie europejskiej, znaczenie T. Drobnika w chirurgii dziecięcej), chirurgii dziecięcej (ocena bardzo dobry; pytania: różnicowanie
żółtaczek w wieku niemowlęcym, ocena uszkodzenia wątroby na podstawie badań pracownianych, postępowanie w ostrej niedrożności u noworodków) oraz filozofii (ocena celujący; pytania: marksizm, leninizm).
27
SZB, Pismo rektora AM w Poznaniu, prof. Olecha Szczepskiego, z 10 sierpnia 1964 r.
20
21
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stanowisko w I Klinice Chirurgicznej, kierowanej przez prof. Adama Piskorza28. Rok
później została ordynatorem dwudziestołóżkowego oddziału chirurgii dziecięcej przy
tej klinice29. Zaangażowała się nie tylko w działalność kliniczną i dydaktyczną, w tym
w opiekę nad studenckim kołem naukowym, ale także naukową30. Na łamach „Pediatrii Polskiej”, „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego” oraz w pamiętnikach zjazdów
pediatrycznych i chirurgicznych opublikowała ponad 20 prac oryginalnych i kazuistycznych na temat operacyjnego leczenia wad wrodzonych, zaburzeń endokrynologicznych31, urazów i oparzeń u dzieci oraz niedrożności jelita i schorzeń układu chłonnego. Zwracała uwagę na odmienność postępowania chirurgicznego u dzieci, m.in.
z powodu specyficznych właściwości skóry32. Opisywała trudności z rozpoznaniem
niektórych stanów ostrych, spowodowane innymi towarzyszącymi chorobami33.
Dla rozwoju chirurgii dziecięcej w Wielkopolsce istotne znaczenie miało utworzenie w 1965 r. przez resort zdrowia stanowiska specjalisty wojewódzkiego w zakresie
chirurgii dziecięcej dla województwa poznańskiego34. Powierzono je dr Zofii Bartkowiak, która zgodnie z wytycznymi Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie miała poprawić jakość leczenia chirurgicznego dzieci poprzez: zwiększenie liczby łóżek szpitalnych w oddziałach specjalistycznych, nadzór nad budową kliniki chirurgii dziecięcej AM w Poznaniu i szkolenie nowych specjalistów pierwszego i drugiego stopnia.
W tym czasie w województwie poznańskim istniał tylko jeden, wprawdzie sześćdziesięciołóżkowy, oddział chirurgii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym
przy ul. Józefa 7 w Poznaniu. Powszechnym zwyczajem było wydzielanie łóżek dla
starszych dzieci na oddziałach chirurgii ogólnej i kierowanie małych dzieci do Szpitala Wojewódzkiego. W nagłych przypadkach dzieci operowano na oddziałach chirurgicznych i przekazywano miejscowym oddziałom pediatrycznym dla prowadzenia
pooperacyjnego. W całym województwie brakowało przychodni chirurgicznych dla
dzieci, a kadra chirurgów dziecięcych z drugim stopniem specjalizacji składała się
z siedmiu osób.
Już w pierwszym roku pracy dr Bartkowiak zorganizowała samodzielny oddział
chirurgii dziecięcej w Gostyniu (ordynatorem został dr Aleksander Górny) i trzy przychodnie. Przez kolejne lata nadzorowała powstanie oddziałów chirurgii dziecięcej
w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim i Pile, a także w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Poznaniu (II Oddział Chirurgii Urazowej oraz Oddział
SZB, Pismo rektora AM w Poznaniu, prof. Witolda Michałkiewicza z 3 kwietnia 1965 r.
SZB, Pismo rektora AM w Poznaniu, prof. W. Michałkiewicza, z 31 grudnia 1965 r.
30
SZB, Własnoręcznie napisany życiorys…
31
Por.: Mieczysław Walczak, Kazimierz Wojciechowski, Zofia Bartkowiak, Jerzy Pawlaczyk, Zagadnie
nie leczenia rozrostu sutka u chłopców, „Ped. Pol.” 1970 s. 1041-1047.
32
Kazimierz Wojciechowski, Zofia Bartkowiak, Henryk Giełwanowski, Alicja Kaczmarek, Andrzej
Syc, Przydatność 0,5% roztworu azotanu srebra, merkurochromu, neomycyny w aerozolu i parafinie w leczeniu opa
rzeń u dzieci sposobem otwartym i pod opatrunkiem, [w:] Pamiętnik III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa
Chirurgów Dziecięcych, Katowice 7-9 czerwca 1973, Warszawa 1973 s. 135-140.
33
Zofia Bartkowiak, Wrodzone torbiele krezki powikłane ostrą niedrożnością jelita, „Polski Przegląd Chirurgiczny” 1964 s. 485-487.
34
SZB, Pismo B. Bednarskiego z 8 czerwca 1965 r.
28
29
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Zespół I Kliniki Chirurgii AM w Poznaniu (ok. 1970 r.).
Od lewej siedzą: NN, dr Kazimiera Brodzińska, doc. Józef Kołodziej, prof. Adam Piskorz, doc. Władysław
Twardosz, dr Irena Bowbelska, dr Zofia Bartkowiak

Anestezjologii i Intensywnej Terapii). Przyjęła, że leczenie dzieci do trzeciego roku
życia na oddziałach chirurgii ogólnej jest złem koniecznym z uwagi na niewłaściwe
znieczulanie i nieodpowiednie warunki operacji, wykonywanych najczęściej z powodu wad wrodzonych i ostrych zespołów brzusznych. Barierą ograniczającą działania
na rzecz rozwoju chirurgii dziecięcej były pieniądze. Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Społecznej przekazywało zbyt małe kwoty na ten cel35.
Co roku dr Bartkowiak wizytowała około 30 zakładów lecznictwa, aby stale rozpoznawać ich potrzeby i osiągnięcia oraz konsultować trudniejsze przypadki. Zabiegała
o tworzenie ośrodków rehabilitacji pooperacyjnej dzieci, rozwój anestezjologii pediatrycznej, właściwe wyposażenie oddziałów chirurgii dziecięcej i odpowiednią obsadę
pielęgniarską dla nich. Jako specjalista wojewódzki wykształciła 9 nowych chirurgów
dziecięcych z drugim stopniem specjalizacji, a więc przygotowanych do najtrudniejszych operacji i pełnienia funkcji kierowniczych36. Sama chętnie uczestniczyła w kurSZB, Sprawozdanie specjalisty wojewódzkiego za 1968 r.
SZB, Sprawozdania przewodniczącego Oddziału Poznańskiego PTChD za okresy 1966/1967
i 1967/1968.
35
36

Anita Magowska, Kacper Nijakowski
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sach na temat: postępów chirurgii dziecięcej, rehabilitacji dzieci po urazach narządu
ruchu, chirurgii plastycznej, leczenia oparzeń i diagnostyki onkologicznej dzieci etc37.
Przewodniczyła wszystkim komisjom konkursowym powołującym ordynatorów oddziałów chirurgii dziecięcej, życzliwie opiniując ich kandydatury. Ze stanowiska konsultanta wojewódzkiego zrezygnowała w 1971 r., pozostawiając dorobek w postaci
6 samodzielnych oddziałów chirurgii dziecięcej z 498 łóżkami w województwie poz
nańskim. Jej następcą został dr hab. Mieczysław Wójtowicz38.
Nowym i absorbującym polem aktywności zawodowej wydawała się być Klinika Chirurgii Dziecięcej, w którą przekształcono oddział dziecięcy istniejący dotychczas przy I Klinice Chirurgii i którą włączono w strukturę Instytutu Pediatrii AM.
W niedawno oddanym do użytku gmachu Instytutu znajdowały się pomieszczenia
przystosowane do potrzeb chirurgii dziecięcej, których budowę i wyposażanie nadzorowała jako konsultant wojewódzki39. Pracowała tu do końca 1974 r., włączając się
w prowadzenie poradni przyklinicznej40 oraz w działalność utworzonego przez prof.
Olecha Szczepskiego zespołu do spraw nauczania pediatrii41. Ponadto na polecenie
rektora Michałkiewicza zajmowała się w orzecznictwem sądowo-lekarskim42 i wchodziła w skład utworzonej przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej komisji dla egzaminów specjalistycznych w zakresie
chirurgii dziecięcej43.
Kolejnym obszarem jej aktywności zawodowej było Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych (dalej: PTChD), którego Oddział Poznański z upoważnienia Zarządu
Głównego tej organizacji utworzyła w październiku 1966 r. i któremu przewodniczyła
przez dwie kadencje44. Z jej inicjatywy członkostwo honorowe Towarzystwa otrzymał
dr Tadeusz Suwalski, pionier chirurgii dziecięcej w międzywojennym Poznaniu, a w
uczelnianej bibliotece pojawiły się pierwsze czasopisma z zakresu chirurgii dziecięcej45.
Realizację coraz liczniejszych obowiązków zawodowych udaremniła nagła choroba. W maju 1973 r. doznała udaru ze spastycznym porażeniem prawostronnym46
i chociaż po rehabilitacji odzyskała pełną sprawność motoryczną i powróciła do pracy
na sali operacyjnej, na ręce rektora AM złożyła rezygnację z etatu akademickiego. Była
przekonana, że młodsi koledzy wykorzystają go lepiej47. Na jej miejsce został zatrudniony dr Wojciech Rhode48.
SZB, Prośba o delegację z 1 marca 1971 r.
SZB, Pismo ministra z 8 października 1971 r.
39
I. Smólska, A. Dziak, Historia chirurgii dziecięcej..., s. 304.
40
SZB, Pismo rektora AM, prof. W. Michałkiewicza, z 7 września 1971 r.
41
SZB, Pismo prof. O. Szczepskiego z 22 maja 1971 r. – W skład zespołu weszli ponadto: doc. Hanna
Goleniowa, dr Marian Krawczyński i dr Janusz Maciejewski.
42
SZB, Własnoręcznie napisany życiorys...
43
SZB, Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 27 stycznia 1972 r.
44
SZB, Pismo Zarządu Głównego PTChD z 2 maja 1966 r.
45
SZB, Protokół z Walnego Zebrania Oddziału Poznańskiego PTChD, Poznań 30 czerwca 1967 r.
46
SZB, Zaświadczenie z Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji AM w Poznaniu z 26 stycznia 1989 r.
47
SZB, Pismo rektora AM w Poznaniu, prof. Romana Górala, z 31 grudnia 1974 r.
48
SZB, Życiorys Z. Bartkowiak napisany przez córkę...
37
38
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Na początku 1975 r. przeszła do lecznictwa otwartego, podejmując pracę w kierowanej przez dra Dionizego Płaczkowskiego poradni chirurgii dziecięcej przy ul. Mickiewicza w Poznaniu49. Przez pewien czas kierowała tą poradnią50, a po przejściu na
emeryturę z końcem 1982 r. pracowała w niej na niepełny etat51. Od listopada 1989 r.
poświęcała swój czas tylko wnukom, działalności w Środowisku Żołnierzy Obszaru
Warszawskiego „Syrena” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej52 i wspólnocie modlitewnej Ojca Pio przy kościele OO. Franciszkanów. Zmarła po długiej chorobie, w otoczeniu bliskich, w dniu 14 czerwca 2003 r.53.
Była odznaczona Krzyżem Walecznych Armii Krajowej i Odznaką Honorową za
Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego54. W historii polskiej chirurgii dziecięcej zapisała się jako wysoce kompetentny specjalista i pracowity organizator specjalistycznego leczenia chirurgicznego dzieci w ówczesnym województwie poznańskim,
a więc na przeważającej części terytorium Wielkopolski.

49

SZB, Własnoręcznie napisany życiorys...
SZB, Pismo o rozwiązaniu umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, 21 września 1982 r.
51
SZB, Umowy o pracę.
52
SZB, Deklaracja uczestnictwa w Stowarzyszeniu Żołnierzy Armii Krajowej, Poznań 10 kwietnia
1990 r.
53
SZB, Życiorys Z. Bartkowiak napisany przez córkę...
54
SZB, Deklaracja członkowska ZBoWiD, Poznań 18 stycznia 1989 r.
50
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Captain Dr. Ewa Nowosielecka-Derus (1924-2000)
Joanna Lusek1
Bytom
Streszczenie: Ewa Nowosielecka-Derus (1924-2000) przyszła na świat w majątku szlacheckim Nowosieleckich, herbu Jelita, w Wojtkowej. Po ukończeniu siedmioklasowej Szkoły Powszechnej Żeńskiej
im. św. Jadwigi w Dobromilu, kontynuowała naukę w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek
w Jarosławiu. Po wybuchu II wojny światowej uczestniczyła w tajnych kompletach realizowanych
w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Żeńskim Sióstr Niepokalanek, pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Szymanowie pod Warszawą. Po złożeniu egzaminu maturalnego w 1942 r. kształciła się
w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa. Kurs ukończyła 25 lipca 1944 r. Ewa Nowosielecka brała czynny
udział w powstaniu warszawskim jako łączniczka-sanitariuszka na Mokotowie. Służyła w batalionie
„Olza”, wchodzącym w skład Pułku „Baszta” Armii Krajowej. Po upadku powstania wraz z rannymi,
którymi się opiekowała, trafiła do obozu przejściowego w Pruszkowie. Została skierowana do transportu do KL Auschwitz-Birkenau, z którego uciekła. Przedostała się do rodziny do Krakowa. W lutym 1945
r. zgłosiła się do pracy w Szpitalu Obozowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Oświęcimiu. Następnie
rozpoczęła studia medyczne na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu, w 1949 r. uzyskała absolutorium, a w 1951 r. otrzymała dyplom Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W 1952 r. otrzymała tytuł doktora nauk medycznych. W 1954 r. uzyskała pierwszy, a w 1957 r. drugi
stopień specjalizacji jako lekarz internista, specjalista chorób wewnętrznych. Zawodowo była związana
z placówkami opieki medycznej w Bielawie, Bytomiu i Tarnowskich Górach.
Abstract: Ewa Nowosielecka-Derus (1924-2000) was born at the Wojtkowa estate of the Nowosieleccy
who bore the arms Jelita. After finishing the seventh and final year at Saint Jadwiga Public Girls’ School
in Dobromyl she continued her education at Sisters’ of Immaculate Conception Private Gymnasium in
Jarosławiec. After Second World War started, Nowosielecka-Dyrus took part in underground education
at Sisters’ of Immaculate Conception Black Madonna of Częstochowa Private Girls’ Gymnasium and
High School in Szymanów near Warsaw. After passing matura exam in 1942 she studied at Warsaw
Nursing School. She finished the course on 25th of July, 1944. Ewa Nowosielecka took an active part in
the Warsaw Uprising as a liaison/medic in Mokotów. She served in the “Olza” battalion of the “Baszta”
regiment of Polish Home Army. After the Uprising was suppressed she, along with her patients ended
up in a transition Camp in Pruszków from where she was to be transferred to the Auschwitz-Birkenau
concentration camp. However, she managed to escape the transport and get to her family in Kraków. In
February 1945 she volunteered to work in the Polish Red Cross field hospital in Oświęcim. Afterwards,
she started studying medicine at the Wrocław University and Technical University. She finished her
studies in 1949, and in 1951 she got a diploma from the Doctor Department of the Medical School in
Wrocław. In 1952 she was awarded the title of doctor of medicine In 1954 she got the first, and in 1957
her second degree of specialization in internal medicine as a internal diseases specialist. Professionally
she was involved with health care units in Bielawa, Bytom and Tarnowskie Góry.
1
Kierownik Działu Kresów i Kultur Pogranicza, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, ul. Wojciecha
Korfantego 34, 41-902 Bytom, tel./fax: 32 281 34 01 w. 203, e-mail: j.lusek@muzeum.bytom.pl
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Słowa kluczowe: Powstanie warszawskie, niemieckie obozy koncentracyjne, Auschwitz-Birkenau,
historiamedycyny
Keywords: Warsaw Uprising, German Nazi camps, Auschwitz-Birkenau, history of medicine

Ewa Wiktoria Czeczel-Nowosielecka herbu Jelita2, urodziła się 22 grudnia 1924
roku w Wojtkowej, w powiecie dobromilskim (obecnie Ukraina), jako córka Jerzego
– dra obojga praw i Jadwigi, z domu Łukasiewicz. Państwo Nowosieleccy po ślubie
zamieszkali we Lwowie. Tam przyszły na świat dwie córki – Felicja, która zmarła po

Dokument potwierdzający nadanie szlachectwa rodzinie Czeczel-Nowosieleckim (1805 r.)
(dok. ze zbiorów Małgorzaty Derus) Fot. M. Derus

2
Czeczelowie Sudymontowiczowie herbu Jelita osiedlili się na terenie ziem sanockiej i przemyskiej
w XVI w. Jelita to jeden z najstarszych herbów polskich. Pierwszy wizerunek zachował się na pieczęci
Tomisława z Mokrska z 1316 r., natomiast najstarszy zapis na jego temat pochodzi z 1398 r. W polu czerwonym znajdują się „dwie kopie w krzyż skośny, złote, na nich takaż trzecia na opak w słup. W klejnocie
pół kozła wspiętego srebrnego z czarnymi rogami”. Nazwisko Nowosielecki wzięło swój początek od wsi
Nowosiółki na Wołyniu, zaś miejscowość Nowosielce Kozickie otrzymała swą nazwę od nazwiska właścicieli i klejnotu w herbie – Koźlarogi, zwane też Półkozic. Nowosieleccy nabyli z czasem kilka wsi na ziemi
sanockiej, m.in. Wojtkową i Grąziową. W 1743 r. Jerzy Nowosielecki – starosta Kusztyński – ufundował
w Nowosielcach kościół, pod wezwaniem św. Jerzego (Por. T. Gajl, Herbarz polski – od średniowiecza do XX
wieku, Gdańsk 2007, s. 55.; Józef Nowosielecki. Wspomnienie pośmiertne, brak miejsca i roku wydania, s. 6; P.
Podkalicka, Dwór w Nowosielcach Kozickich, [w:] Nowosielce Kozickie – Seńkowa. Ocalone wspomnienia, red. M.
Mazurczyk-Kaczmaryk, Wojtkowa 2012, s. 31-38; Herby rycerstwa polskiego, wyb. tekstów R. Marciniak, S.
Potocki, J. Wisłocki, Warszawa, br, s. 15.).
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roku i została pochowana w Nowosielcach Kozickich oraz Zofia Romualda, która
urodziła się 7 lutego 1917 roku. Ze Lwowa Nowosieleccy przenieśli się do dworku
w Wojtkowej3, gdzie urodziły się Maria i Anna. Obydwie zmarły w wieku niemowlęcym, spoczywają na cmentarzu grekokatolickim w Wojtkowej. Ewa była najmłodszym
dzieckiem państwa Nowosieleckich4.

Herb Jelita.
Po lewej: portfel Ignacego Dembińskiego z herbem Jelita. Po prawej: sygnet Nowosieleckich z herbem Jelita
(przedmioty ze zbiorów Małgorzaty Derus) Fot. M. Derus

Po lewej: dworek w Żeżawie, koło Zaleszczyk (siedzą od lewej: Jadwiga Łukasiewicz, Jerzy Nowosielecki,
Jadwiga Nowosielecka [później: s. Gabriela – niepokalanka], Jan Łukasiewicz i Natalia Stępowska), początek
XX w. Po prawej: Zofia ze Stankiewiczów i Jerzy Nowosielecki w Krynicy, lata trzydzieste XX w.
(fot. ze zbiorów Małgorzaty Derus)
3
Józef Czeczel-Nowosielecki (1821-1903) objął majątek w Wojtkowej odziedziczony przez ojca – Feliksa Nowosieleckiego – po stryju Kasprze Nowosieleckim. Założył w Wojtkowej szkołę, przez wiele lat
zasiadał w radzie szkolnej okręgowej, zaangażował się również w restaurację kościoła parafialnego. Zasiadał także w radzie powiatowej w Dobromilu, zajmował się problemami gospodarczymi oraz sanitarnymi.
Dobra w Wojtkowej przekazał Józef swojemu synowi – Stanisławowi Nowosieleckiemu (1856-1918), staroście krośnieńskiemu, a ten pozostawił je w spadku najstarszemu synowi – Jerzemu Nowosieleckiemu, ojcu
Ewy. W wyniku niespłaconych długów majątek został utracony przez Jerzego przed wybuchem II wojny
światowej. Został przejęty przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie we Lwowie (Józef Nowosielecki, s. 8-11;
Stanisław Czeczel-Nowosielecki, h. Jelita. http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.5792. Data dostępu: 15 VIII
2014 r.; Jerzy Czeczel-Nowosielecki, h. Jelita. http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.15008. Data dostępu: 15
VIII 2014 r.; Józef Czeczel-Nowosielecki. www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=8802.
Data dostępu: 15 VIII 2014 r. Por. Z. Fras, Galicja, Wrocław 2000, s. 101).
4
Informacje przekazane przez Małgorzatę Derus, córkę Ewy Nowosieleckiej-Derus (dalej: Informacje
MD). E-mail z dnia 26 VII 2014 r.
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Po lewej: dworek w Wojtkowej. Po prawej: Ewa Nowosielecka, lata trzydzieste XX w.
(fot. ze zbiorów Małgorzaty Derus)

Starsza siostra Ewy – Zofia – w 1936 roku rozpoczęła studia z zakresu filologii
polskiej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Przerwała je w roku 1939,
gdy przejęła opiekę nad daleką krewną – ciotką Marylą Nowosielecką, która zmarła
w 1943 roku. Jej mąż – Klemens Nowosielecki – ożenił się następnie z Zofią. Pokrewieństwo, mimo tego samego nazwiska, było dalekie. Zofia ukończyła studia po wojnie, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracowała później jako nauczyciel
języka polskiego w Technikum Budowlanym w Nowej Hucie5.

Odpis aktu urodzenia z ksiąg parafialnych wydany dnia 25 VI 1945 r. (dok. ze zbiorów Małgorzaty Derus)

5

Informacje MD. E-mail z dnia 23 VII 2014 r.
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Po lewej: Ewa Nowosielecka z koleżanką, Nowy Sącz (lata trzydzieste XX w.).
Po prawej: Ewa Nowosielecka w Szymanowie – lata czterdzieste XX w.
(fot. ze zbiorów Małgorzaty Derus)

Ewa Nowosielecka rozpoczęła edukację w domu rodzinnym. Przed przyjęciem do
szkoły powszechnej została poddana egzaminowi. Na jego podstawie Rada Szkolna
Powiatowa w Dobromilu wystosowała zaświadczenie, dzięki któremu wystawiono
Ewie Nowosieleckiej świadectwo z zakresu trzech oddziałów Szkoły Powszechnej w
Nowosielcach Kozickich.
Po zdaniu egzaminu kontynuowała naukę, począwszy od klasy czwartej, w 7-klasowej Szkole Powszechnej Żeńskiej im. św. Jadwigi w Dobromilu (obecnie: Ukraina)6.
Szkołę ukończyła w 1936 roku, z ogólnym wynikiem dobrym. Następnie uczęszczała
do Prywatnego Gimnazjum ss. Niepokalanek w Jarosławiu7. W 1939 roku ukończyła
trzecią klasę. Podczas wojny uczęszczała na tajne komplety realizowane w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Żeńskim ss. Niepokalanek, pod wezwaniem Matki Boskiej
Częstochowskiej w Szymanowie pod Warszawą. Prowadzono je pod patronatem Kuratorium Okręgu Szkolnego Województwa Warszawskiego8.
6
Dr n.[auk] med.[ycznych] Ewa Nowosielecka-Derus, Życiorys, maszynopis w posiadaniu Małgorzaty Derus.
7
Szkoła Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu – obejmująca kurs podstawowy i średni – została utworzona w 1875 r. i działała nieprzerwanie do 1962 r. (do 1950 r. siostry prowadziły gimnazjum i liceum
gospodarcze, w latach 1950-1951 liceum przemysłowo-gastronomiczne, w latach 1957-1962 zasadniczą
szkołę dziewiarską). Obecnie budynek klasztoru służy jako diecezjalny dom rekolekcyjny (Z. Dermałowicz, Domy Sióstr Niepokalanek, „Głos Koleżeński. Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie” 1991, nr 2, s. 5;
Archiwum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, E 11. Działalność Apostolska Zgromadzenia – Jarosław,
teczka 3b).
8
Informacje MD. E-mail z dnia 23 VII 2014 r. Dokumenty rodzinne, tj. duplikaty 7-klasowej Szkole Powszechnej Żeńskiej im. św. Jadwigi w Dobromilu oraz świadectwa dojrzałości Liceum Ogólnokształcącego
w Szymanowie w posiadaniu Małgorzaty Derus. W 1939 r. zamknięto działającą w Szymanowie Szkołę
Powszechną, w 1940 r. władze niemieckie zezwoliły na uruchomienie kursów zawodowych, tj. handlowych
i przygotowawczych do szkoły zawodowej drugiego stopnia. Dzięki temu stało się możliwe utworzenie
tajnych kompletów, na których realizowano program gimnazjum i liceum (Małgorzata Derus za Ewa Nowosielecka-Derus) W mrokach okupacji, [w:] H. Kosyra-Cieślak, R. Szymczak, Siostry Niepokalanki, Poszłam
siać do Polski… i wzeszło. 150 lat pracy Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, Szymanów 2005, t. 2, s. 158-174).
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Siostry prowadziły wówczas tajne komplety nie tylko w Szymanowie, ale również
na Mokotowie, przy ulicy Kazimierzowskiej i w Żbikowie, pod Pruszkowem9. Irena
Józefowiczowa – nauczycielka języka polskiego na tajnych kompletach przy Kazimierzowskiej – wspominała:
W tajnej kompanii szkolnej (...) wzięły udział Siostry Niepokalanki. Już w listopadzie [1939 r.],
kiedy jeszcze mało kto myślał o organizowaniu tajnego nauczania na szerszą skalę, białe habity
i granatowe płaszcze kręciły się (...) werbując do nauki młodzież oraz świeckie nauczycielki do tych
przedmiotów, do których brakowało w pełni wykwalifikowanych specjalistek wśród sióstr. Duszą tej
akcji była Siostra Cecylia (Nowosielecka) długoletnia dyrektorka gimnazjum i liceum Sióstr Niepo
kalanek w Szymanowie. (...) Nauka z konieczności prowadzona była w niewielkich, do 10 osób liczą
cych grupach i w różnych godzinach, więc gościnność sióstr zapewniała wszystkim zaciszny kąt,
nierzadko nawet w zakrystii, przy kaplicy; chyba tylko w łazience nie było lekcji. (...) W kompletach
gimnazjalnych i licealnych przy Kazimierzowskiej [na Mokotowie] i w Szymanowie (gdzie jednak
ze względu na trudności z miejscami w internacie kurs przerabiała ograniczona grupka młodzieży)
wzięło udział 365 uczennic i uczniów. Maturę zdało w tym czasie 165 osób10.

Prywatne Liceum i Gimnazjum Żeńskie ss. Niepokalanek pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej
w Szymanowie pod Warszawą (II poł. lat dwudziestych XX w.). Po lewej: gmach szkoły. Po prawej: wnętrze
jednej z sal lekcyjnych (fot. ze zbioru Archiwum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie)

Egzamin maturalny, zgodnie z programem wydziału humanistycznego, Ewa Nowosielecka złożyła w dniu 16 maja 1942 roku, z ogólnym wynikiem dobrym. Program kursu obejmował zajęcia z: religii, języka polskiego, łaciny, języka francuskiego, historii, zagadnień o życiu współczesnym, biologii, chemii z fizyką i astronomią,
matematyki, propedeutyki filozofii oraz gimnastyki. Dodatkowym przedmiotem był
język niemiecki. W komisji egzaminacyjnej zasiadały wówczas dyrektor szkoły – siostra Cecylia od Świętego Ducha, zd. Nowosielecka (wł. Helena – siostra Jerzego, ojca
9
S.M. Marcela od Ducha Świętego, Relacja o obozie w Pruszkowie, „Głos Koleżeński. Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie” 2004, nr 41; 66-67.
10
I. Józefowiczowa, Tajne komplety Sióstr Niepokalanek na Mokotowie, „Głos Koleżeński. Koleżeńskie
Zjednoczenie Jazłowieckie” 1995, nr 19/20, s. 21-22.
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Ewa Nowosielecka z ulubioną maskotką. Pluszowy miś
przetrwał lata spędzone w Szymanowie i Warszawie, zaginął
podczas powstania warszawskiego
(fot. ze zbiorów Małgorzaty Derus)

Ewy), jako przewodnicząca oraz siostry: Amata (Zofia) Mineyko – nauczycielka religii, Klara
Włoszczewska – nauczycielka języka polskiego i historii oraz Ida Plater-Zyberk – nauczycielka języka francuskiego. Po wojnie, w wyniku zagubienia dokumentu, 31 marca 1945 roku
wydano duplikat świadectwa11.
W latach 1942-1944 Ewa Nowosielecka kontynuowała naukę w Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa przy ulicy Koszykowej 78, którą
ukończyła 25 lipca 1944 roku, zgodnie z zachowanym zaświadczeniem podpisanym przez
dyrektora szkoły – Jadwigę Romanowską, która kierowała szkołą od 1936 roku. Informuje ono, że Ewa Nowosielecka ukończyła kurs teoretyczny i praktyczny w zakresie
pielęgniarstwa szpitalnego i społecznego. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa została
utworzona w roku 1921, z inicjatywy Ignacego i Heleny Paderewskich oraz Henryka
Sienkiewicza. Była subwencjonowana przez: Dorotheę Hughes – amerykańską pielęg
niarkę pochodzenia polskiego, Amerykański Czerwony Krzyż, Fundację Rockefellera, Polski Czerwony Krzyż, Ministerstwo Zdrowia i Wydział Lekarski Uniwersytetu
Warszawskiego. Kandydatki musiały mieć ukończony 21 rok życia i legitymować się
przygotowaniem ogólnym w zakresie przynajmniej sześciu klas gimnazjum. Niezamożnym przyznano stypendia Miss Hughes, wszystkie uczennice mieszkały w internacie. We wrześniu 1939 roku część szkoły przeznaczona została na szpital dla
rannych żołnierzy polskich. Podczas powstania warszawskiego gmach służył rannym
żołnierzom niemieckim12.
11
Dokumenty rodzinne, tj. duplikat świadectwa dojrzałości Liceum Ogólnokształcącego w Szymanowie w posiadaniu Małgorzaty Derus. Informacje na temat tajnego nauczania – tj. list uczennic oraz
nauczycielek, statystyki, wyniki egzaminów maturalnych oraz dokumenty osobowe uczennic i uczniów
zawiera: Archiwum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, E18. Tajne nauczanie. Teczka 1, sygn. 2 i 3.
12
H. Witkiewicz, Rys historyczny Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa w Warszawie przy ulicy Koszykowej 78.
http://www.wmpp.org.pl/pl/szkoly-pielegniarskie/szko%C5%82a-warszawska.html. Data dostępu:
29 VIII 2014 r.
Por. M. B. Jezierska, Pochylone nad człowiekiem. Z dziejów Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa 1921-1945, Warszawa 1991.
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W powstaniu warszawskim Ewa Nowosielecka brała udział jako łączniczka-sanitariuszka, w stopniu strzelca. Służyła w batalionie „Olza”, wchodzącym
w skład Pułku „Baszta” Armii Krajowej13. Otrzymała przydział do szpitala kompanii 0-3 wspomnianego batalionu, na Mokotowie14. Punkt sanitarny nazywany był przez rannych powstańców popularnie „Pod zlewikiem” – ze względu
na rury kanalizacyjne przechodzące przez piwnicę, w której został ulokowany.
W pomieszczeniu nie było okien, światło dzienne wchodziło tylko przez uchylone drzwi15.
Zbliżała się jesień. Powstańcy, w tym również personel, nie byli przygotowani
na niedogodne warunki atmosferyczne. Małgorzata Derus – córka Ewy Nowosieleckiej – wspomina:
Moja mama, która brała udział w powstaniu jako sanitariuszka, poszła do powstania ze szkoły
pielęgniarskiej, którą skończyła 25 lipca, a 1 sierpnia wybuchło powstanie. W trakcie działań po
wstańczych była ubrana w to, w czym wyszła ze szkoły. Miała bardzo kiepskie, letnie buty, a zaczy
nała się już jesień. Jeden z powstańców, rannych na początku powstania, którego mama pielęgnowa
ła przez jakiś czas, zapałał do mamy sympatią i powiedział, że przyniesie jej porządne buty. Mama
oczywiście nie potraktowała tego poważnie, natomiast on po jakichś dwóch, może trzech tygodniach,
zjawił się z parą porządnych, sznurowanych butów do kostek. Z okresu powstania zachowały się
dwa zdjęcia, na obydwu mama ma na nogach właśnie te buty. On potem zginął. Nie znam nawet
jego imienia16.

Szpitalem Kompanii 0-3 kierował Aleksander Lankiewicz, pseudonim „dr Kowalski”. Wspierał go Lech Mazur, pseudonim „Leszek”, który sprawował opiekę lekarską
nad batalionem „Olza”. W czasie powstania jego zadaniem było przede wszystkim
zapewnienie stałego dostępu do środków medycznych i opatrunkowych. Pochodziły
13
Biogramy powstańcze: Ewa Wiktoria Nowosielecka. http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Ewa_Nowosielecka/?q=Nowosielecka. Data dostępu: 15 VIII 2014 r.; dokumenty rodzinne,
tj. Legitymacja Środowiska Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „Baszta” nr 620, w posiadaniu Małgorzaty
Derus. Latem 1943 r. Komenda Główna Armii Krajowej powzięła decyzję o rozbudowie batalionu „Baszta” do stanu pułku. Stało się to możliwe po podporządkowaniu się Armii Krajowej organizacji o nazwie
Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki”. W skład pułku „Baszta” weszły bataliony: „Bałtyk” (kompanie
B1, B2 i B3), „Olza” (kompanie 01, 02 i 03 oraz grupa „Withala”), „Karpaty” (kompanie K1, K2, K3, K4),
kompanie saperów, ochotników, a także oddział motorowy i tabory. Do pułku „Baszta” przydzielono ponadto cztery kompanie Wojskowej Służby Ochrony Powstania (WSOP), grupę artyleryjską „Granat” (po
3 sierpnia liczyła 6 plutonów) i dywizjon warszawski 7 Pułku Ułanów „Jeleń”. Pułk „Baszta” liczył około 2300 ludzi. Na wypadek wybuchu powstania terenem operacyjnym pułku miał być Górny Mokotów.
1 sierpnia 1944 r. pułk liczył 2200 żołnierzy. Był jedynym oddziałem w południowej Warszawie, w niemiekiej dzielnicy mieszkaniowej, który nie uległ rozsypce i utrzymał zajęty teren. Kapituła Orderu Wojennego
Virtuti Militari, dekretem z dnia 11 listopada 1968 r., w uznaniu niezwykłego męstwa w latach II wojny
światowej 1939-1945, przyznała pułkowi „Baszta” Krzyż Srebrny Virtuti Militari, dyplom nr 13883 podpisał kanclerz kapituły, gen. dyw. Stanisław Maczek (Por. L. M. Bartelski, Mokotów 1944, Warszawa 1972;
Pułk AK Baszta. http://www.pulkochrony.wp.mil.pl/pl/82.html. Data dostępu: 3 VIII 2014 r.).
14
Alfabetyczny wykaz żołnierzy Kompanii 03, [w:] L. Kotowski, Moja kompania. Pułk Baszta, Warszawa 2002, s. 297.
15
Z. Gąsinowska, Aby nie zginęła pamięć tamtych dni... Konspiracja – Powstanie 1942-1945, [w:] L. Kotowski, op. cit., s. 174.
16
Informacje MD. Relacja ustna z dnia 16 VII 2014 r.
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Na fotografii od lewej: ppor. Zbigniew Bednarski pseudonim „Jurkowski”, sanitariuszka Ewa Nowosielecka
pseudonim „Ewa II” oraz ppor. dr med. Krystyn Zawadzki pseudonim „Leszek”
(fot. ze zbiorów Małgorzaty Derus)
Po prawej: Sanitariuszki – Ewa Nowosielecka, pseudonim „Ewa II” w towarzystwie Heleny Sikorskiej, pseudonim
„Irka Czarna” (poległa 25 września 1944 r.)
(fot. ze zbiorów Małgorzaty Derus)

ze szpitala zlokalizowanego przy ulicy Chocimskiej oraz z okolicznych aptek, które
działały podczas powstania na Mokotowie17.
Pełniąc służbę sanitarną Ewa Nowosielecka poznała również Janinę Załęską, pseudonim „Małgorzatka”. Małgorzata Derus wspomina:
Mam na imię Małgorzata. Imię to odziedziczyłam po sanitariuszce „Małgorzatce”, tej z piosen
ki. Była koleżanką mojej mamy. Była osobą sławną z powodu piosenki, jaką napisał o niej i dla niej
kompozytor o pseudonimie „Krzysztof” [Krzysztof Jan Markowski]. Naprawdę nazywała się Jani
na Załęska, pseudonim „Małgorzata”. Ponieważ mama przyjaźniła się z nią, po moim urodzeniu
otrzymałam imię właśnie po niej18.

Po kapitulacji Mokotowa Ewa Nowosielecka, wspólnie z koleżanką – Zenoną Gąsinowską, pseudonimy „Narcyza”, „Zena” (łączniczką dowódcy Kompanii 0-3 oraz
komendantką szpitala „Pod zlewikiem”), pozostały na miejscu z chorymi i rannymi
powstańcami (m.in. dowódcą kompanii – plut. Zdzisławem Dannem, pseudonim
„Szary” oraz dowódcą drużyny I plutonu – kpr. Tadeuszem Piętalem, pseudonim „Tenor”). Na początku października specjalne niemieckie oddziały pomocnicze – Verbrennungs- i Vernichtungskommando rozpoczynały planowe niszczenie substancji miejskiej Warszawy. Przemieszczając się w ukryciu przed oddziałami niemieckimi, Ewa
Nowosielecka nadal pozostawała na terenie Mokotowa, opiekując się, wspólnie z Zenoną Gąsinowską, rannymi powstańcami i ludnością cywilną. Dnia 2 października,po
17
18

Z. Gąsinowska, op. cit., s. 178-183.
Informacje MD. Relacja ustna z dnia 16 VII 2014 r.
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zgłoszeniu miejsca pobytu w utworzonej komórce Rady Głównej Opiekuńczej, Ewa
Nowosielecka wraz z potrzebującymi została przewieziona wozem zaprzężonym w
konie, najpierw do punktu zbornego na Służewcu – zlokalizowanego na terenach wyścigów konnych, a następnie do obozu przejściowego – Dulag (Durchgangslager) 121
Pruszków. Zenona Gąsinowska wspominała:
Podwody zawiozły nas na Służewiec, gdzie była duża koncentracja rannych. Ogromna hala była
wypełniona po brzegi. Ranni pokotem leżeli na podłodze. Polscy lekarze udzielali im pomocy. (...)
Chorzy, ranni i ich opiekunowie oczekiwali na dalszy transport do tak zwanego „dulagu” [Durchgangslager – obóz przejściowy] w Pruszkowie. (...) O zmierzchu tego dnia podstawiono pociąg
towarowy – odkryte węglarki, w których szczelnie ładowało się rannych. (...) Załadowany pociąg
ruszył w drogę. Z daleka ujrzeliśmy nikłe światełka słabo oświetlonych hal kolejowych. To był obóz
w Pruszkowie19.

Obóz przejściowy w Pruszkowie, znajdujący się na terenie warsztatów Zakładów
Naprawczych Taboru Kolejowego, został założony 5 sierpnia 1944 roku. Stanowił
centralny punkt ewakuacyjny dla ludności Warszawy. Na cele internowania ludności
cywilnej, jak również jeńców wojennych – żołnierzy AK walczących w powstaniu,
zaadaptowano baraki służące od 1941 roku jako obóz pracy przymusowej dla ludności żydowskiej (Zwangsarbeitslager für Juden, ZALfJ). W obozie przejściowym
w Pruszkowie nie prowadzono ewidencji osobowej, a jedynie liczbę transportów
wychodzących z obozu20. Po przejściu przez proces selekcji, prowadzony przez funkcjonariuszy Urzędu Pracy (Arbeitsamtu) Ewa Nowosielecka – młoda i zdrowa kobieta, podejrzana o udział w powstaniu – została skierowana do transportu do obozu
koncentracyjnego. W myśl postanowień dotyczących aktu kapitulacji, podpisanych
dnia 2 października 1944 roku, żołnierze Armii Krajowej mieli być traktowani jako
jeńcy wojenni, kobiety – naczelne pielęgniarki – jako oficerowie, natomiast pozostałe
jak żołnierze szeregowi lub ludność cywilna21. Z relacji córki Ewy – Małgorzaty DeZ. Gąsinowska, op. cit., s. 183-184.
Dulag 121 Pruszków funkcjonował do 16 stycznia 1945 r. Ogółem przeszło przez niego 550 tys.
warszawiaków i około 100 tys. osób z miejscowości podwarszawskich. Poza nim funkcjonowały również:
obóz w Pruszkowie – w fabryce Wawerma, w Ursusie – w fabryce „Ursus”, w Ożarowie – w fabryce kabli,
we Włochach – w fabryce „Era” oraz w Piastowie – w fabryce „Tudor”. Maksymalne obłożenie wszystkich
obozów wynosiło około 90 tys. osób (12 października 1944, Kraków. Pismo Rady Głównej Opiekuńczej
do władz Generalnego Gubernatorstwa o zorganizowaniu dla uchodźców z Warszawy nowych obozów
przejściowych w Pruszkowie, Ursusie, Ożarowie, Włochach, Piastowie. http://www.dulag121.pl/index.
php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=73. Data dostępu: 14 VIII 2014 r.; 10 października 1944, Kraków.
Sprawozdanie wewnętrzne Konstantego Tchórznickiego, prezesa Rady Głównej Opiekuńczej, z podróży pod Warszawę w dniach od 1 do 6 października oraz o sytuacji ludności ewakuowanej z Warszawy
i o stanie obozu w Pruszkowie. http://www.dulag121.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=71&lang. Data dostępu: 14 VIII 2014 r.; Dulag 121 Pruszków. Epilog. http://www.dulag121.pl/index.
php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=17. Data dostępu: 3 VIII 2014 r.; S. M. Marcela od Ducha Świętego,
op. cit., 68-71; Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim. Pamiętniki. Relacje. Zeznania, red. Cz. Madajczyk,
Warszawa 1974, t. 1, cz. 2).
21
Największa liczba internowanych w Pruszkowie trafiła do obozów koncentracyjnych – łącznie około 60 tys., w tym do: Auschwitz-Birkenau – około 13,5 tys. i Ravensbrück – głównie kobiety – 12 tys., dalej:
Mauthausen-Gusen – 8,7 tys., Stutthof – około 7 tys., Buchenwald – około 4,6 tys., Gross-Rosen – około
3 tys., Dachau – około 3 tys., Oranienburg i Sachsenhausen – około 3 tys. i Flossenbürg – około 2,5 tys.
19
20
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rus – wiadomo, że miała zostać wywieziona do KL Auschwitz-Birkenau. Wspólnie
z koleżanką [nie udało się ustalić nazwiska] uciekła – kobietom udało się podczas
transportu oderwać deski i wyskoczyć pod jadący pociąg22.
Ewa Nowosielecka udała się do Krakowa, gdzie mieszkała druga żona jej zmarłego
w 1942 roku ojca – Zofia ze Stankiewiczów Nowosielecka. Jadwiga – matka Ewy –
zmarła w roku 1935. Została pochowana na cmentarzu przy kościele w Nowosielcach
Kozickich. Jerzy ożenił się powtórnie w 1937 lub 1938 roku z Zofią, która przed ślubem
mieszkała w Wołczy (obecnie Ukraina), zajmując się gospodarowaniem w rodzinnym
majątku, w czasie wolnym zaś hodowlą jamników. Jerzy, po wybuchu II wojny światowej, próbował ucieczki najpierw na Wschód, ponieważ jednak był poszukiwany
przez Rosjan zrezygnował z tej możliwości. Utracił majątek w Wojtkowej, który został
rozparcelowany i sprzedany. Dwór z ogrodem, sadem i zabudowaniami gospodarczymi wykupiły dwie bratowe Jerzego – zamieszkał wówczas i pracował w Birczy, w charakterze prawnika. Jerzy zaciągnął długi na leczenie zmarłej żony Jadwigi, nie był ich
jednak w stanie spłacić. Nie był również w stanie pokryć czesnego za kształcenie córki
Ewy u sióstr niepokalanek. Ewa kształciła się i mieszkała w internacie za darmo, aż
do matury, zaś należność za lata nauki spłaciła po ukończeniu studiów, pracując już
jako lekarz. Z Birczy Jerzy przeniósł się do Miechowa, gdzie aż do 1942 roku, kiedy to
zmarł na tyfus, pracował w administracji tamtejszej Fabryki Tytoniu i Cygar. Stanowisko w fabryce objęła następnie na krótko druga żona Jerzego – Zofia. W roku 1944
przeniosła się do Krakowa, gdzie mieszkało jej rodzeństwo. Zamieszkała na początku
w kamienicy na Starym Mieście, przy ul. Wenecja 7, której była współwłaścicielką,
następnie zaś przeniosła się do mieszkania przy ulicy Zwierzynieckiej 32. Ewa przedostała się do Krakowa zaraz po upadku powstania w Warszawie. Jej siostra – Zofia
– była już wówczas zamężna, mieszkała w Lipie lub Strachocinie i miała maleńkie
dziecko, nie chciała zatem narażać całej rodziny. Podczas jednej z ulicznych łapanek
wpadła w ręce Gestapo (Geheimesstaatspolizei). Dzięki interwencji macochy została
wykupiona za dwa worki cukru – razem 50 kg – i w ten sposób uniknęła wywiezienia
do obozu koncentracyjnego23.
Po zakończeniu wojny, od 14 lutego do 18 maja 1945 roku, pracowała ochotniczo
jako pielęgniarka w Szpitalu Obozowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Oświęcimiu, podczas likwidacji obozu KL Auschwitz-Birkenau. Z dniem 17 stycznia 1945
roku w transportach kolejowych władze niemieckie ewakuowały około 65 tysięcy więźniów, w kolumnach pieszych – około 60 tysięcy. Dnia 19 stycznia 1945 roku
odeszły ostatnie transporty ewakuacyjne. W momencie wyzwolenia – 27 stycznia
(Dulag 121 Pruszków. Epilog. http://www.dulag121.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=17.
Data dostępu: 3 VIII 2014 r.; 20 grudnia 1944, Sochaczew. Fragmenty końcowego raportu gubernatora
dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera dla generalnego gubernatora Hansa Franka o Powstaniu
Warszawskim. http://www.dulag121.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=76. Data dostępu:
14 VIII 2014 r.).
22
Informacje MD. Relacja ustna z 16 VII 2014 r.
23
Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (dalej: APMA), Akta Polskiego Czerwonego Krzyża (dalej: APCK), segr. V, sygn. PCK/13, k. 15; Informacje MD. E-mail z dnia 26 VII 2014 r. Dokumenty rodzinne, tj. korespondencja Ewy Nowosieleckiej z klasztorem Sióstr Niepokalanek w Szymanowie
z lat powojennych, w posiadaniu Małgorzaty Derus.
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1945 roku – na terenie KL Auschwitz-Birkenau przebywało około 7 tysięcy więźniów,
wycieńczonychi niezdolnych do opuszczenia go o własnych siłach24. Chorymi początkowo zajmowali się lekarze – żołnierze radzieccy, tworząc prowizoryczne szpitale polowe. Powstały dwa: w południowej części byłego obozu macierzystego (Auschwitz I)
– potrzebujących umieszczono w blokach 9-11, 16-21 i 28. Szpitalem kierował mjr
Wejtkow. Drugi szpital polowy powstał w północnej części obozu macierzystego,
w blokach 12-14 i 22-24. Kierował nim mjr Miełaj [Miłaj]. W marcu 1945 roku obydwa
szpitale polowe połączono, kierownictwo zaś powierzono mjr Miełajowi. W kwietniu
zastąpiła go mjr Żylinskaja, w lipcu 1945 roku – mjr Grabowoj25. 6 lutego 1945 roku
na tereny obozu macierzystego przybyła grupa około 30 ochotników – lekarzy i pielęgniarek, rekrutujących się spośród personelu medycznego Szpitala Polskiego Czerwonego Krzyża w „Domu Medyków” w Krakowie, Szpitala św. Łazarza w Krakowie
oraz I Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wśród przybyłych była również grupa powstańców warszawskich, którzy znaleźli się w Krakowie
po upadku powstania, w październiku 1944 roku. Wśród nich: lekarze – dr Józef Bellert, dr Kazimierz Gorayski, student medycyny – Józef Grenda i pielęgniarki – Ewa
Nowosielecka, Zenona Gąsinowska, Genowefa Przybysz, Ludmiła Urbanowicz, Janina Załęska i Janina Zawiślak. Ta grupa pracowała w Szpitalu Polskiego Czerwonego
Krzyża w Krakowie. Poza personelem przybyłym z Krakowa w szpitalu obozowym
pracował również rekrutujący się z Oświęcimia – dr Jan Szczęśniak oraz pielęgniarka – Waleria Sozańska. Personel medyczny wspomagały w posłudze wśród chorych
siostry ze Zgromadzenia Sióstr Serafitek oraz lekarze i pielęgniarki – byli więźniowie,
m.in. prog. Bertold Epstein z Czechosłowacji, prof. Geza Mansfeld z Węgier, dr Irena
Konieczna z Polski i wielu innych. Rotacyjnie, od momentu utworzenia Szpitala Obozowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Oświęcimiu – 6 lutego 1945 roku – do czasu
jego likwidacji – 1 października 1945 roku – pracowało w nim około 140 osób, kobiet
i mężczyzn, w tym lekarze, personel pielęgniarski, sanitariusze oraz personel pionu
administracji26.
W momencie przybycia na tereny poobozowe personelu medycznego – 6 lutego 1945 roku – przeprowadzono spis generalny chorych. Opieką medyczną objęto
około 4,5 tysiąca chorych i rannych wielu narodowości. Wśród nich była również
grupa polskich więźniów, w liczbie 960 osób, w tym około 170 kobiet z powstania
warszawskiego.Na przełomie maja i czerwca 1945 roku szpital obozowy podzielono
na oddziały specjalistyczne, tj. gruźliczy, chirurgiczny, chorób wewnętrznych oraz
oddział kobiecy dla chorych z zaburzeniami nerwowo-psychicznymi. Byli więźniowie opuścili szpitale obozowe, w tym szpital Polskiego Czerwonego Krzyża, w przeciągu 3-4 miesięcy od wyzwolenia. Przewożono ich następnie do repatriacyjnych
A. Strzelecki, Wyzwolenie KL Auschwitz, Oświęcim 1974, s. 9 i 33.
A. Strzelecki, op. cit., s. 43; Idem, Ewakuacja, likwidacja i wyzwolenie, Oświęcim 1982, s. 215; Idem, Wy
zwolenie KL Auschwitz i akcja pomocy wyzwolonym więźniom, [w:] Wybrane zagadnienia z historii KL Auschwitz,
Oświęcim 1975, s. 93-104.
26
APMA, APCK, segr. III, k. 29-30, 33-43; segr. V, sygn. PCK/20 I PCK/21; A. Strzelecki, Wyzwolenie,
s. 48-49; A. Strzelecki, Ewakuacja, s. 214, 218; idem, Wyzwolenie, s. 115; J. Masłowski, Pielęgniarki w II wojnie
światowej, Warszawa 1976, s. 73-74.
24
25
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Po lewej: jeden z bloków przejętych na cele Szpitala Obozowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Oświęcimiu,
1945 r. Po prawej: personel medyczny Szpitala Obozowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Oświęcimiu. Ewa
Nowosielecka druga od prawej, rząd stojący
(fot. ze zbiorów Małgorzaty Derus)

punktów zbornych w Krakowie, Katowicach i Bielsku27. Ewa Nowosielecka-Derus
wspominała:
Nie udało się wówczas uratować wszystkich chorych, ale większość z byłych więźniów po od
zyskaniu poprawy w stanie zdrowia stopniowo opuszczała szpital i powracała do krajów swojego
pochodzenia. Należy tu zaznaczyć, że były to osoby pochodzące nie tylko z Polski, ale ze wszystkich
krajów okupowanych przez wojska hitlerowskie28.

Ewa Nowosielecka znalazła się w grupie personelu lekarsko-pielęgniarskiego, który przybył na tereny poobozowe 6 lutego 1945 roku. Pracę zakończyła 18 maja, szpital
opuściła 19 maja 1945 roku – po 3 miesiącach i 5 dniach, co odnotowano w aktach. Była
jedną z 49 pielęgniarek wymienianych w spisach personelu Polskiego Czerwonego
Krzyża29. Początkowo personel kwaterował w blokach, w których wcześniej przebywali więźniowie. Oddano im do dyspozycji piętrowe prycze. Ewa Nowosielecka pracowała najpierw w bloku 23 razem z trzema innymi pielęgniarkami. Personelem pielęgniarskim kierował dr Antoni Wędracki, internista, następnie w bloku 12, z dziesięcioma pielęgniarkami, pod kierunkiem dra Jana Jodłowskiego, również internisty30. Na
przełomie kwietnia i maja personel pielęgniarski został przeniesiony do bloków zajmowanych podczas wojny przez administrację obozu. Pod datą 14 kwietnia 1945 roku
odnotowano, że Ewa Nowosielecka odebrała z magazynu dwa prześcieradła i jedną
powłoczkę31. Do zadań personelu pielęgniarskiego należało wykonywanie czynności
higienicznych i zabiegowych wśród chorych, podawanie środków medycznych oraz
APMA, APCK, segr. III, k. 7; A. Strzelecki, Ewakuacja, s. 214, 216 i 218; idem, Wyzwolenie, s. 62, 64, 73.
Odpowiedź Ewy Nowosieleckiej-Derus na artykuł zamieszczony na łamach „Dziennika Zachodniego” pt. Wyzwolenie szkieletów (nr 10 z 13-15 I 1995, s. 7), maszynopis w zbiorach Małgorzaty Derus.
29
APMA, APCK, segr. V, sygn. PCK/13, k. 10-18; sygn. PCK/21, k. 14; sygn. PCK/24, k. 3-6.
30
APMA, APCK, segr. V, sygn. PCK/13, k. 3 i 5; sygn. PCK/21, k. 9.
31
APMA, APCK, segr. V, sygn. PCK/21, k. 22.
27
28
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Po lewej: dokument potwierdzający okres pracy Ewy Nowosieleckiej w szpitalu obozowym w Oświęcimiu
(14 lutego – 18 maja 1945 r.). Po prawej na fotografii stoją od prawej: Zenona Gąsinowska, pseudonim „Zena”,
Ewa Nowosielecka, pseudonim „Ewa II”, dr Józef Bellert, pseudonim „Jacek”, dwóch pozostałych osób niezidentyfikowano – personel medyczny Szpitala Obozowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Oświęcimiu,
wiosna 1945 r.
(dok. i fot. ze zbiorów Małgorzaty Derus)

usuwanie ciał zmarłych przy pomocy sanitariuszy. Włączały się również w działania
informacyjne, poszukiwawcze i pomocowe, tj. prowadzenie korespondencji z rodzinami byłych więźniów. Pielęgniarki pełniły zmiany nocną i dzienną. Za pracę otrzymywały zapłatę w wysokości 450, potem 1100 zł miesięcznie32.
Dyrektor i lekarz naczelny Polskiego Czerwonego Krzyża w Oświęcimiu – dr Józef
Bellert33 – w poświadczeniu dla Ewy Nowosieleckiej napisał:
Zgłosiła się do pracy ochotniczo i pracowała z całym oddaniem się sprawie niesienia chorym,
byłym więźniom oświęcimskim, pomocy zyskując sobie u chorych serdeczną życzliwość, u koleżanek
A. Strzelecki, Ewakuacja, s. 217; idem, Wyzwolenie, s. 56.
Dr Józef Bellert (1887-1970), ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach
1914-1916 służył jako lekarz Legionów Polskich, pełniąc służbę na froncie. Po wojnie czynny w szpitalach w: Radomiu, Kielcach, Chęcinach, Pińczowie, Krakowie i Warszawie. Podczas kampanii wrześniowej
1939 r. pełnił stanowisko komendanta Szpitala Wojskowego nr 202. W powstaniu warszawskim Bellert,
pseudonim „Jacek”, pełnił służbę w Oddziale Bakcyl, tj. Sanitariacie Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, kierował Szpitalem Polowym przy ulicy Jaworzyńskiej 2, później objął funkcję szefa sanitarnego dla
dzielnicy Mokotów. Od 28 stycznia 1945 r. był ordynatorem Szpitala PCK w „Domu Medyków” w Krakowie. Był jednym z inicjatorów stworzenia grupy medycznej (lekarsko-pielęgniarskiej), opiekującej się
więźniami obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau po jego wyzwoleniu. Po powrocie do Krakowa,
od sierpnia 1945 r., pracował w Szpitalu św. Łazarza (od 1950 r.: Państwowy Szpital Kliniczny Akademii
Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, obecnie: Szpital Uniwersytecki w Krakowie) (APMA,
PCK, segr. V, sygn. PCK/24, k. 1; A. Strzelecki, Wyzwolenie KL Auschwitz, Oświęcim 1974, s. 46).
32
33
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Studenci medycyny Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, 1947 r. Na fotografii od lewej Ewa Nowosielecka
trzecia od lewej, rząd stojący; na fotografii od prawej pierwsza od lewej, środkowy rząd siedzący
(fot. ze zbiorów Małgorzaty Derus)

szczerą sympatię i u przełożonych uznanie za swą zawsze pogodną pracę i sumienne wykonywanie
swoich obowiązków34.

Po zakończeniu pracy na terenach poobozowych podjęła starania, żeby zapisać się
na studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na podstawie dyplomu ukończenia szkoły pielęgniarskiej złożyła wniosek o przyjęcie na drugi rok studiów, nie uzyskała jednak zgody władz uczelni. Wyjechała następnie do Wrocławia.

Po lewej: pierwsza strona indeksu Ewy Nowosieleckiej, studentki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Po prawej: zaświadczenie o odbyciu przez Ewę Nowosielecką praktyki studenckiej
w Wałbrzychu (7 VII – 26 VIII 1947 r.)
(dok. ze zbiorów Małgorzaty Derus)
34
Dokumenty rodzinne, tj. zaświadczenie o pracy Ewy Nowosieleckiej w szpitalu obozowym
w Oświęcimiu (14 II – 18 V 1945 r.) z dnia 18 V 1945 r. sygnowane przez dra Józefa Bellerta, w posiadaniu
Małgorzaty Derus.
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Po lewej: dyplom nadania stopnia doktora nauk medycznych dla Ewy Nowosieleckiej (31 maja 1952 r.). Po prawej: Ewa
Nowosielecka podczas obrony doktoratu
(24 V 1952 r.) stoi odwrócona, druga od
prawej
(dok. i fot. ze zbiorów Małgorzaty Derus)

Została przyjęta bez problemu na drugi rok studiów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. W tym samym roku ukończyła państwowy, miesięczny kurs pisania na maszynie we Wrocławiu35.
W dniu 30 czerwca 1949 roku uzyskała absolutorium, a w dniu 21 stycznia 1951
roku dyplom Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. 24 maja
1952 r. obroniła pracę doktorską na temat: „Zachowanie się wskaźnika krwinek białych w przebiegu błonicy i zapalenia migdałków” i otrzymała stopień doktora nauk
medycznych Akademii Medycznej we Wrocławiu. Promotorem pracy doktorskiej
Ewy Nowosieleckiej był prof. dr hab. Edward Szczeklik. Praca została opublikowana
w czasopiśmie „Patologia Polska” w 1953 r. (nr 4)36.
Pracę zawodową podjęła już podczas studiów. Od 1 stycznia 1947 do 30 czerwca
1950 roku, dr Nowosielecka pracowała jako wolontariuszka w III Klinice Chorób We35
Dr n. med. Ewa Nowosielecka Derus, Życiorys; Informacje MD. E-mail z dnia 26 VII 2014 r. Dokumenty rodzinne, tj. Książeczka legitymacyjna [indeks] Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu na
nazwisko Ewa Nowosielecka, w posiadaniu Małgorzaty Derus.
36
Dokumenty rodzinne, tj. poświadczenie o uzyskaniu absolutorium na nazwisko Ewa Nowosielecka, wystawione dnia 30 VI 1949 r.; dyplom doktorski na nazwisko Ewa Nowosielecka, wystawiony dnia
31 V 1952 r., w posiadaniu Małgorzaty Derus.
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Po lewej: opinia dot. praktyki Ewy Nowosieleckiej wydana dnia 7 września 1948 r. przez dra Kornela Gibińskiego. Po prawej: I Klinika Chorób Wewnętrznych, studenci podczas ćwiczeń praktycznych. Ewa Nowosielecka
drugi rząd stojący, druga od prawej w czyich zbiorach znajdują się fotografie?
(dok. i fot. ze zbiorów Małgorzaty Derus)

wnętrznych Państwowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Prof. Edward Szczeklik – wówczas kierownik kliniki – cenił jej sumienność i kompetencje. W opinii wystawionej w 1953 roku napisał:
Ob[ywatelka] dr Ewa Nowosielecka pracowała na III Klinice Chorób Wewnętrznych od
1 I 1947 do 30 VI 1950 w charakterze wolontariusza. W tym czasie, będąc jeszcze asystentką,

Po lewej: Ewa Nowosielecka (druga od lewej) podczas praktyk w Lubaniu Ślaskim, 1949 r. Na zdjęciu objazdowa przychodnia lekarska. Po prawej: opinia dot. pracy Ewy Nowosieleckiej wydana dnia 29 października
1953 r. przez prof. Edwarda Szczeklika – kierownika III Kliniki Chorób Wewnętrznych Państwowego Szpitala
Klinicznego we Wrocławiu (dok. i fot. ze zbiorów Małgorzaty Derus)
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a następnie absolwentką medycyny, pomagała asystentom Kliniki w badaniu chorych oraz przepro
wadzała analizy lekarskie w pracowniach Kliniki, a nawet ku końcowi swojego stage’u klinicznego
prowadziła pod kierunkiem asystentów chorych na salach Kliniki.(...) Przez cały okres swej pracy na
Klinice wykazywała zainteresowania lekarskie i naukowe; odznaczała się dużą pilnością i sumienno
ścią w swoich badaniach37.

Od 1 lipca do 31 grudnia 1950 roku była czynna jako asystent lekarski w Państwowym Zespole Sanatoriów Przeciwgruźliczych w Obornikach Śląskich, następnie od
1 stycznia do 31 maja 1951 roku w II Klinice Chorób Wewnętrznych w Zabrzu. Od
1 czerwca 1951 roku kontynuowała pracę w Szpitalu Powiatowym, Miejskim Ośrodku Zdrowia oraz ambulatorium w Lubinie. Tam pracowała do 30 kwietnia 1953 roku.
Z dniem 1 maja tego samego roku rozpoczęła pracę Szpitalu Rejonowym i Miejskim
Ośrodku Zdrowia w Bielawie pod Wałbrzychem. Pracowała również jako lekarz pediatra w okolicznych przedszkolach38.
We Wrocławiu, jeszcze w czasie trwania studiów, Ewa Nowosielecka poznała
swojego męża – Stanisława Derusa (ur. 3 stycznia 1919 roku w Tuchowie), urzędnika państwowego, z którym zawarła związek małżeński 15 sierpnia 1953 roku. Stanisław Derus był wówczas pracownikiem w Domu Starców w Niemczy. Po ukończeniu
szkoły powszechnej uczęszczał początkowo do gimnazjum klasycznego w Tarnowie,
następnie kontynuował naukę w Niższym Seminarium Duchownym u redemptorystów w Toruniu, z zamiarem poświęcenia się stanowi kapłańskiemu. W 1939 roku złożył egzamin maturalny. Podczas wojny zrezygnował z nauki w seminarium i opuścił
zgromadzenie. Wyniesiona ze szkoły dobra znajomość języka niemieckiego umożliwiła mu podjęcie pracy biurowej w Dębicy. Zaczął wtedy także działać w konspiracji
– przygotowywał fałszywe dokumenty: kenkarty i zaświadczenia o pracy. Niemiec
– szef biura – zorientowawszy się w sytuacji, ostrzegł go. Później Stanisław Derus
– strzelec, pseudonim „Rene”, należał do 2 plutonu I kompanii „Wanda” Batalionu
„Barbara” 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej. W 1994 roku ukazała się publikacja jego
autorstwa – „Szli partyzanci” – będąca próbą ukazania okoliczności mobilizacji i działań bojowo-dywersyjnych Batalionu „Barbara” w ramach akcji „Burza” w 1944 roku
na ziemi tarnowskiej. Po wojnie Stanisław Derus rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, kontynuując je we Wrocławiu. Po ujawnieniu
przynależności do Armii Krajowej w czasie wojny otrzymał wyrok siedmiu lat więzienia, oficjalnie za nielegalne posiadanie broni. Opuścił je w 1953 roku, w wyniku
amnestii po śmierci Stalina. Miał absolutorium, nie mógł jednak z przyczyn politycznych uzyskać tytułu magistra. W 1956 roku wraz z żoną Ewą przeprowadzili się do
Bytomia. Rozpoczął pracę w Lasach Państwowych, a następnie w przedsiębiorstwach
kooperujących z kopalniami węgla kamiennego. Po przejściu na emeryturę powrócił
Dokumenty rodzinne, tj. opinia dot. pracy Ewy Nowosieleckiej wydana przez prof. Edwarda Szczeklika (kierownika III Kliniki Chorób Wewnętrznych Państwowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu)
z dnia 29 X 1953 r. (dokumenty w zbiorach Małgorzaty Derus).
38
Dr n. med. Ewa Nowosielecka-Derus, Życiorys; Dokumenty rodzinne, tj. Nakaz pracy (nr 132)
w ZZP Lubin z dnia 28 IV 1951 r.; zaświadczenie o zatrudnieniu w placówkach województwa wrocławskiego, powiat Lubin, wydane przez dra n. med. W. Eychnera, w posiadaniu Małgorzaty Derus.
37
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w swoje rodzinne strony. Pracował u redemptorystów w
Tuchowie jako bibliotekarz.
Zmarł 24 marca 1998 roku
Pochowany jest w Tuchowie,
w grobowcu rodzinnym39.
W dniu 22 kwietnia 1954
roku dr Nowosielecka-Derus
uzyskała I stopień specjalizacji
jako lekarz internista – specjalista chorób wewnętrznych.
W Bielawie pracowała do
31 sierpnia 1955 roku, przez
ostatnie miesiące pobytu pełniąc funkcję ordynatora Oddziału Wewnętrznego. W tym
Stanisław Derus i Ewa Nowosielecka.
samym roku została skierowaFotografie z odpisu zupełnego aktu małżeństwa
na do odbycia 3-miesięcznej
(dok. ze zbiorów Małgorzaty Derus)
służby wojskowej. Z dniem
24 października 1955 roku,
rozkazem Ministerstwa Obrony Narodowej, została awansowana do stopnia porucznika rezerwy, a w 1963 roku została wyróżniona w grupie lekarzy stopniem kapitana
w korpusie osobowym oficerów służby zdrowia40.
Jesienią 1955 roku dr Nowosielecka zamieszkała w Bytomiu. Pracowała najpierw
jako asystent III Kliniki Chorób Wewnętrznych, przy ul. Stefana Batorego 15. Na podstawie ogłoszonego konkursu, od 1 stycznia 1960 roku pełniła stanowisko ordynatora – najpierw w klinice, a po jej przeniesieniu w 1962 roku do Katowic, ordynatora
Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego nr 2, przy ul. Stefana Batorego
w Bytomiu. W dniu 4 kwietnia 1957 roku uzyskała II stopień specjalizacji. W latach
siedemdziesiątych szpital ponownie przekształcono w III Klinikę Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej. W 1975 roku objęła stanowisko ordynatora Oddziału Wewnętrznego Szpitala Nr 3 w Tarnowskich Górach. W 1984 roku przeszła
na emeryturę, pracowała jednak nadal jako konsultant na Oddziale Chirurgicznym
Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu41.
Ewa Nowosielecka-Derus była członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej oraz Związku Powstańców Warszawskich. Została odznaczona Srebrnym
Krzyżem Zasług (1973), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985),
Informacje MD. E-mail z dnia 26 VII 2014 r.
Dokumenty rodzinne, tj. zaświadczenia o uzyskaniu stopni specjalizacji zawodowej – specjalista
I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych (Wrocław, 22 IV 1954 r.) i specjalista internista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych (Katowice, 4 IV 1957 r.); rozkaz personalny nr 0417 Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 IX 1963 r. o mianowaniu por. rez. Ewy Nowosieleckiej-Derus na stopień kapitana, w posiadaniu Małgorzaty Derus.
41
Dr n. med. Ewa Nowosielecka-Derus, Życiorys; Informacje MD. E-mail z dnia 26 VII 2014 r.
39
40
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Kpt. dr Ewa Nowosielecka-Derus (1924-2000)
Poświadczenie nadania
Krzyża Walecznych oraz
Srebrnego Krzyża Zasługi
z Mieczami za aktywny
udział w Powstaniu Warszawskim na Mokotowie,
podpisane przez byłego
dowódcę Kompanii 0-3
– mjr. rez. Kotowskiego,
Warszawa (1991)
(dokument ze zbiorów
Małgorzaty Derus)

Legitymacja nr 11-91-15 K do Warszawskiego Krzyża Powstańczego, przyznanego
Ewie Nowosieleckiej-Derus dnia 29 listopada 1991 r.
(odznaczenie ze zbiorów Małgorzaty Derus)

Joanna Lusek
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Legitymacja i odznaka „Zasłużonemu. Polskie Towarzystwo Lekarskie” przyznanego
Ewie Nowosieleckiej-Derus dnia 7 marca 1974 r.
(odznaka ze zbiorów Małgorzaty Derus)

Krzyżem Walecznych (1991), Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1991), Warszawskim Krzyżem Powstańczym (1991), Odznaką Pamiątkową za udział w „Akcji
Burza” (1994), Międzynarodowym Odznaczeniem za pracę na terenach poobozowych
w Oświęcimiu oraz odznaką Weterana Walk o Niepodległość (1997)42.
Ewa Nowosielecka Derus należała do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Towarzystwa Internistów Polskich. W roku 1974 w uznaniu zasług otrzymała odznakę
„Zasłużonemu. Polskie Towarzystwo Lekarskie”.
Ewa Nowosielecka-Derus była także autorką kilkudziesięciu prac naukowych dotyczących chorób układu pokarmowego i krwionośnego. W latach siedemdziesiątych
prowadziła badania nad śmiertelnością wywołaną powikłaniami miażdżycy tętnic,
w populacji ludności korzystającej z wody pitnej o różnym stopniu twardości. Temat
ten miał stanowić przedmiot jej rozprawy habilitacyjnej. Nie została jednak dopuszczona do kolokwium.
Ewa Nowosielecka-Derus posiadała również wiele zainteresowań pozazawodowych. Od 3 stycznia 1956 roku była członkiem Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (legitymacja członkowska: 4508)43. We „Wspomnieniach o Ewie turystce” tak
42
Biogramy powstańcze: Ewa Wiktoria Nowosielecka. http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Ewa_Nowosielecka/?q=Nowosielecka. Data dostępu: 15 VIII 2014 r.; Informacje MD. Relacja
ustna z dnia 16 VII 2014 r. Dokumenty rodzinne, tj. legitymacje, odznaczenia i ordery nadane dr Ewie
Nowosieleckiej-Derus, w posiadaniu Małgorzaty Derus.
43
Dokumenty rodzinne, tj. legitymacja członka Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na nazwisko Ewa Nowosielecka-Derus, w posiadaniu Małgorzaty Derus.
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Kpt. dr Ewa Nowosielecka-Derus (1924-2000)

charakteryzowała ją koleżanka z lat szkolnych w Jarosławiu – Halina Siekierzyńska,
dr chemii, która po wojnie osiadła w Katowicach-Ligocie:
Obie byłyśmy w Jarosławiu, u naszych Sióstr. (...) Spotkałyśmy się dopiero po 40 latach. (...)
W każdą sobotę, bardzo wcześnie rano, wyjeżdżała z Bytomia do Katowic autobusem, potem po
ciągiem, aby dotrzeć do stacji skąd rozpoczynała kilkugodzinną wędrówkę wyznaczoną trasą. (...)
Najważniejsze dla niej były przyroda, powietrze, spokój i oderwanie się od codzienności, chociaż
pracę i dom darzyła innym, równie konkretnym zamiłowaniem. W górach szła zawsze równym,
zdecydowanym krokiem,jak góral, z rozluźnioną pogodną twarzą i oczy robiły się jej prawie niebie
skie od nieba i wody. (...) Szła w milczeniu albo się rozgadywała44.

Zaoszczędzone pieniądze przeznaczała na podróże po Polsce oraz zagraniczne. Po
wojnie wyjeżdżała wspólnie z mężem i córką m.in. do Bułgarii, Czechosłowacji, NRD,
Jugosławii, czy na Węgry. W latach późniejszych m.in. do Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, krajów skandynawskich oraz Izraela. Ewa Nowosielecka-Derus
sporo czytała, szczególnie pamiętniki. Wolny czas przeznaczała również na robótki
ręczne: robiła na drutach oraz haftowała makaty45.
Ewa Nowosielecka-Derus zmarła w wieku 76 lat, po długotrwałej ciężkiej chorobie, 9 maja 2000 roku. Została pochowana na cmentarzu w Nowosielcach Kozickich.

44
45

H. Siekierzyńska, Wspomnienie o Ewie turystce, maszynopis w posiadaniu Małgorzaty Derus.
Informacje MD. E-mail z dnia 16 VIII 2014 r.
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Prof. Hieronim Strzyżewski (1926-1981)
– pionier chirurgii ręki w Polsce
Prof. Hieronim Strzyżewski (1926-1981)
– a pioneer of hand surgery in Poland
Ewa Bręborowicz, Leszek Romanowski, Władysław Manikowski1,
Wojciech Strzyżewski2
Poznań
Streszczenie: Hieronim Strzyżewski urodził się 4 kwietnia 1926 roku w Sierakowie. Studia medyczne
ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego a specjalizację w Instytucie Ortopedii
pod kierownictwem prof. Wiktora Degi. Strzyżewski odbył zagraniczne staże, doskonaląc swoja wiedzę
i umiejętności z zakresu chirurgii kończyny górnej. Po powrocie zorganizował i poprowadził pierwszą w Polsce poradnię chirurgii ręki oraz objął kierownictwo oddziału leczenia urazów rąk. Działalność Hieronima Strzyżewskiego zwieńczona została utworzeniem w 1970 r. pierwszej w Polsce Kliniki
Chirurgii Ręki. Był współautorem około 130 publikacji naukowych. W roku 1965 udało mu się zorganizować Sekcję Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego, następnie przekształconą
w Towarzystwo Chirurgii Ręki, wydające „Biuletyn Chirurgii Ręki”. Zmarł 7 czerwca 1981 r. Był osobą
dokładną, wymagającą i stanowczą. Został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.
Abstract: Hieronim Strzyżewski was born in 1926 in Sieraków. He graduated from medicine in Poznan
and finished specialization in the Orthopaedics Institute, supervised by Prof. Wiktor Dega. During international internships Strzyżewski improved his knowledge and skills in hand surgery. After return he
organized and managed the first Polish hand surgery outpatient clinic and run a hand surgery ward.
In 1970 he organized the first Polish teaching hospital ward of hand surgery. He was a co-author of
130 publications. Moreover, he organized the Hand Surgery Section of the Polish Orthopaedic Society,
later transformed into the Polish Society of Hand Surgery, the editor of the “Bulletin of Hand Surgery”.
He died in 1981. He was a very accurate, demanding and resolute person. Hieronim Strzyżewski was
honouredwith the most prestigious state decorations.
Słowa kluczowe: chirurgia ręki, Hieronim Strzyżewski, historia medycyny
Keywords: hand surgery, Hieronim Strzyżewski, history of medicine

Chirurgia ręki jest jedną z najmłodszych dziedzin nauk chirurgicznych. Jej rozwój rozpoczął się po I wojnie światowej w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
Twórcą i propagatorem polskiej chirurgii ręki był Hieronim Strzyżewski. Urodził się
1
2

Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
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Hieronim Strzyżewski, ok. 1975 r. (zbiory własne autorki)

4 kwietnia 1926 r. w Sierakowie koło Poznania3. W 1936 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przerwaną wybuchem
II wojny światowej. W r. 1944 zdał maturę w ramach tajnego nauczania w Gimnazjum
i Liceum Ziem Zachodnich im. Szymona Konarskiego w Częstochowie4, gdzie przez
rok pracował w laboratorium Szpitala Miejskiego5. Następnie rozpoczął naukę na
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, uzyskując tytuł lekarza w r. 19516.
Już jako student angażował się naukowo i poszerzał swoją wiedzę jako wolontariusz
w Zakładzie Anatomii Opisowej, dzięki czemu w późniejszej karierze odznaczał się
wyjątkową jej znajomością7. Jako młody lekarz zainteresował się ortopedią i postanowił specjalizować się w tej dziedzinie. W r. 1950 rozpoczął pracę w Instytucie Ortope3
Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (dalej: AUMP), DSP 120/313, kwestionariusz
osobowy z 1978 r.; A. Senger, Wspomnienie pośmiertne: Prof. dr med. Hieronim Strzyżewski, „Polish Orthop.
Traumatol.” 1981 s. 585-588.
4
A. Senger, Wspomnienie pośmiertne...
5
AUMP, DSP 120/313, kwestionariusz…; DWL1/631/13, S. Piątkowski, Ocena dorobku naukowego
dr hab. n. med. Hieronima Strzyżewskiego z 1978 r.
6
AUMP, DSP 120/313. Dyplom lekarza.
7
Por. przypis 3.
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Wpis profesora Wiktora Degi do księgi pamiątkowej z okazji utworzenia Kliniki Chirurgii Ręki
(zbiory własne autorki)

dii Akademii Medycznej w Poznaniu8. Pierwszym przełożonym Hieronima Strzyżewskiego był prof. Wiktor Dega. W 1957 r. Strzyżewski uzyskał specjalizację z ortopedii
i chirurgii urazowej. Wówczas prowadził badania naukowe nad kończyną dolną,
w szczególności nad wrodzonymi zwichnięciami biodra u dzieci. W r. 1964 roku obronił pracę doktorską na temat „Badania nad radiologicznym określaniem kąta antetorsji i kąta szyjkowo-trzonowego u dzieci z biodrem dysplastycznym”, której promotorem był prof. Wiktor Dega9.
Prof. Dega zachęcał młodszych współpracowników do odnalezienia i zajęcia się niezagospodarowanymi tematami ortopedii. Umożliwił Hieronimowi Strzyżewskiemu
AUMP, DSP 120/313, kwestionariusz...; A. Nowakowski, 100 lat ortopedii polskiej (1913-2013), Poz
nań 2013.
9
AUMP, DWL1/630/1333. Dyplom doktora nauk medycznych.
8
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Karykatura wykonana przez poznańską karykaturzystkę przedstawiająca pierwszy zespół Kliniki Chirurgii Ręki
– od prawej A. Jurczyk, M. Jaruga, H. Strzyżewski, W. Manikowski (zbiory własne autorki)

odbycie w latach 1961-1962 rocznego stażu w Wielkiej Brytanii, pod okiem takich sław,
jak profesorowie Herbert Seddon i Graham Stack10. Kilka lat później Strzyżewski miał
okazję pojechać także do Stanów Zjednoczonych, gdzie poznał techniki operacyjne
praktykowane przez profesorów Swansona i Adamsa. W późniejszych latach profesor
Adams rewizytował Polskę i pomagał Strzyżewskiemu, przekazując materiały naukowe dotyczące chirurgii ręki. Po powrocie z Wielkiej Brytanii Hieronim Strzyżewski
zorganizował i poprowadził pierwszą w Polsce poradnię chirurgii ręki11. Jednocześnie
został ordynatorem oddziału męskiego Kliniki Ortopedii, w którym zdobywałdalsze
doświadczenie w leczeniu, częstych wtedy, urazów ręki. Prof. Wiktor Dega wprowadził w tamtym okresie podział Instytutu na tzw. łóżka rehabilitacyjne, kręgosłupowe
i chirurgii ręki, dzięki czemu Strzyżewski mógł zająć się grupą pacjentów z urazami
kończyn górnych.
Nawiązał kontakt z chirurgami plastycznymi, naczyniowymi i neurochirurgami,
którzy również zainteresowani byli problemami chirurgii kończyny górnej. Wspólnie
stworzyli oni grupę entuzjastów i podjęli inicjatywę stworzenia sekcji chirurgii ręki.
Podczas spotkania, zorganizowanego przez Strzyżewskiego w 1965 r. w Poznaniu,
przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii powołali Sekcję
10
11

AUMP, DSP 120/313. Certyficate of British Council Scholarship in United Kingdom.
A. Nowakowski, 100 lat ortopedii polskiej (1913-2013), Poznań 2013.
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Zebranie założycielskie Sekcji Chirurgii Ręki (zbiory własne autorki)

Chirurgii Ręki12. Hieronim Strzyżewski został pierwszym przewodniczącym Sekcji, a także redaktorem założonego nieco później „Biuletynu Sekcji Chirurgii Ręki”.
Współpracował z ośrodkami, które również zajmowały się chirurgią ręki, między innymi w Warszawie, Polanicy, Lublinie i Gdańsku. Co roku specjaliści z tych i innych
miast mieli okazję wymienić doświadczenia i poglądy podczas Sympozjów Chirurgii
Ręki. W r. 1977 powołane zostało Towarzystwo Chirurgii Ręki, którego pierwszym
prezesem został prof. Władysław Manikowski13.
W 1967 r., po ponad 20 latach kierowania Instytutem Ortopedii, prof. Wiktor Dega
przekazał je prof. Alfonsowi Sengerowi, który wcześniej prowadził Klinikę Ortopedyczną Akademii Medycznej w Gdańsku. Klinika ta realizowała ostry dyżur dla
ciężkich urazów ręki. Prof. Senger popierał i wspomagał inicjatywy Strzyżewskiego
w zakresie chirurgii ręki, dlatego wydzielił w Instytucie Ortopedii oddział dla chorych
tylko z urazami rąk oraz przeznaczył na ten cel osobne dni operacyjne. Początkowo
był to trzynastołóżkowy oddział IIC i jeden dzień operacyjny w tygodniu, co jednak
przyczyniło się do powstania późniejszej Kliniki.
Wszystkie te starania zwieńczone zostały powołaniem 4 grudnia 1970 r. przez
Senat Akademii Medycznej w Poznaniu pierwszej w Polsce Kliniki Chirurgii Ręki.
12
13

Tamże; <www. thehand.pl>, dostęp 20 lutego 2015 r.
<www. thehand.pl>, dostęp 20 lutego 2015 r.
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A

Zdjęcie z historii choroby ze
szkicem operacyjnym wykonanym przez profesora Hieronima
Strzyżewskiego A – rekonstrukcja spoidła palca serdecznego
i małego, B – rekonstrukcja nerwów palcowych
(źródło: Archiwum Klinicznego
Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. W. Degi w Poznaniu)

B
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Rektorem był wówczas prof. Witold Michałkiewicz, który mianował Hieronima
Strzyżewskiego kierownikiem nowopowstałej jednostki14. W budowę i organizację
nowej kliniki włączyli się również doktorzy Aleksandra Jurczyk i Władysław Manikowski, którzy już wcześniej angażowali się w pracę w Poradni Chirurgii Ręki.
Organizacją rehabilitacji zajął się mgr Maciej Jaruga, który współpracował wcześniej
ze Strzyżewskim na oddziale męskim Kliniki Ortopedii. Początkowo Klinika posiadała jeden oddział, na którym pracowała pielęgniarka Wanda Wasilewska. Potem
do zespołu Kliniki dołączył dr Andrzej Kiciński, a następnie dr Maria Siemionow.
W r. 1975 klinika otrzymała pierwszy mikroskop operacyjny, co umożliwiło rozwój
technik mikrochirurgicznych, między innymi szycia nerwów i drobnych naczyń
krwionośnych.
Badania naukowe były nierozerwalną i bardzo ważną dla Hieronima Strzyżewskiego częścią działalności kliniki. Jego zainteresowanie i badania nad uszkodzeniami ścięgien zginaczy nadgarstka i palców zaowocowały w r. 1972 pracą
habilitacyjną na temat: „Badania nad kształtowaniem się tkanki ścięgnopodobnej w otoczeniu sztucznego ścięgna pod wpływem siły działania mięśnia. Przydatność sztucznych ścięgien w chirurgii narządu ruchu”15. Strzyżewski wraz ze
swoim zespołem zmodyfikował budowę czasowej protezy ścięgnowej Huntera.
Protezę silikonową wypełnili rdzeniem dakronowym (rodzaj poliestrowego włókna syntetycznego) nasączonym uropoliną (środkiem kontrastowym), przez co
sztuczne ścięgno zyskało większą wytrzymałość i było lepiej widoczne w obrazie
RTG. Wspólnie z Politechniką Poznańską stworzone zostały formy do produkcji
ścięgien w kilku rozmiarach. Wynalazek ten został opatentowany w 1977 r.16. Hieronim Strzyżewski był autorem lub współautorem około 130 prac naukowych. Początkowo prace dotyczyły wad wrodzonych oraz skutków choroby Heinego Medina. Kilka prac Strzyżewskiego dotyczyło tematyki patofizjologii ścięgien, mięśni
i nerwów. W późniejszym okresie obszarem jego zainteresowań stała się kończyna
górna i stąd szereg publikacji dotyczy protezowania kończyny górnej, następstw
urazów ręki, zmian reumatycznych i nowotworowych, a także postępowania
usprawniającego w obrębie ręki17.
W 1978 r. Klinika uzyskała grant Polskiej Akademii Nauk, dzięki któremu można
było wyposażyć pracownię mikrochirurgii w nowoczesny mikroskop i rozpocząć
prace doświadczalne nad rekonstrukcją nerwów i naczyń krwionośnych. Prace zaowocowały obroną doktoratów Aleksandry Jurczyk (dotyczący regeneracji nerwu
pośrodkowego w jego zastarzałych uszkodzeniach) i Władysława Manikowskiego
(na temat: „Zaburzenia ukrwienia i czynności nerwów u chorych z przykurczem
AUMP, DSP 120/313, kwestionariusz...
AUMP, DWL1/631/13. Dyplom doktora habilitowanego nauk medycznych, 1972 r.
16
H. Strzyżewski, Proteza ścięgna zginacza palca ręki. „Biuletyn Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” 1977.
17
AUMP, DWL1/631/13, S. Piątkowski, Ocena dorobku naukowego dr hab. n. med. Hieronima Strzyżewskiego, 1978.
14
15
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Prof. Hieronim Strzyżewski

Dupuytrena”)18. Pracę doktorską obronił także Maciej Jaruga, który badał „Morfologiczne i sprawnościowe kryteria selekcji w sporcie łuczniczym”19.
H. Strzyżewski był cenionym nauczycielem akademickim. Prowadził wykłady
dla studentów Wydziału Lekarskiego, na studiach podyplomowych oraz studentów
kierunku wychowania fizycznego ze specjalnością rehabilitacji. Dwa razy w roku
organizowane były doskonalące kursy chirurgii ręki dla lekarzy specjalizujących się
w ortopedii.
W tym czasie Hieronim Strzyżewski został wicedyrektorem Instytutu Ortopedii,
najpierw do spraw lecznictwa, a następnie dydaktyki. Klinika Chirurgii Ręki powiększyła się o kolejne łóżka i łącznie dysponowała 24 łóżkami. Jednocześnie wszczęto
procedurę nadania Hieronimowi Strzyżewskiemu tytułu profesora. Tytuł profesora
nadzwyczajnego otrzymał w listopadzie 1980 r. Na początku następnego roku, kiedy
wraz z zespołem przygotowywał wtedy XVIII Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki
PTOiTr.,zapadł na ciężką chorobę. W maju Minister Zdrowia nadał mu tytuł profesora
zwyczajnego, ale w przeddzień Sympozjum, 7 czerwca 1981 r., prof. Hieronim Strzyżewski zmarł w wieku 55 lat. Jego odejście było ogromną stratą dla Kliniki i polskiej
18
A. Jurczyk, Badania nad restytucją czynności nerwu pośrodkowego po jego zespoleniu w zastarzałych uszkodzeniach typu neurotmesis w obrębie przedramienia, Akademia Medyczna w Poznaniu, 1974;
W. Manikowski, Zaburzenia ukrwienia ręki i czynności jej nerwów u chorych z przykurczem Dupuytrena.
Akademia Medyczna w Poznaniu, 1974.
19
M. Jaruga, Morfologiczne i sprawnościowe kryteria selekcji w sporcie łuczniczym, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 1974.
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chirurgii ręki, ale największą dla Rodziny, żony Haliny i dwóch synów, Wojciecha
i Pawła. Profesor był uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
i Złotym Krzyżem Zasługi20.
Profesor Hieronim Strzyżewski był osobą niezwykle konkretną i dokładną, na
przykład wymagał ilustrowania opisów operacji. Był zdolnym rysownikiem i szkice
do przeprowadzonych przez siebie operacji wykonywał z niezwykłą precyzją. Odznaczał się wielką pracowitością, większość operacji wykonywał osobiście. Był stanowczy, dużo wymagał od siebie, ale także od młodszych kolegów, co sprawiało, że
nie każdy potrafił nawiązać z nim współpracę. Potrafił bardzo krytycznie odnieść się
do każdego problemu. Pacjenci cenili go za fachowość i rzetelność. Profesor lubił fotografię, w chwilach wolnych sam wykonywał zdjęcia, głównie martwej natury i krajobrazów. Jego ulubioną formą spędzania urlopów były wędrówki po górach. Miejscem
szczególnie mu bliskim były Pieniny.

20
AUMP, DSP 120/313, kwestionariusz osobowy z 1978 r.; A. Senger, Wspomnienie pośmiertne: Prof. dr
med. Hieronim Strzyżewski, „Polish Orthop. Traumatol.” 1981 s. 585-588.
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Udostępnienie poufnych akt prof. Adama Wrzoska
Prof. Adam Wrzosek’s secret documents have became available
Anita Magowska
Poznań
Streszczenie: W Archiwum Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Poznaniu przechowywana jest paczka
poufnych dokumentów prof. Adama Wrzoska, wybitnego lekarza, antropologa, historyka i filozofa medycyny, organizatora szkolnictwa wyższego w międzywojennej Polsce i pierwszego dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Zastrzeżenie poufności wygasło z końcem lutego 2015 r.
Najciekawszym dokumentem przechowywanym w tej kolekcji okazał się pamiętnik Adama Wrzoska,
opublikowany w niniejszym numerze czasopisma „Acta Medicorum Polonorum”.
Abstract: For fifty years some secret documents concerning Prof. Adam Wrzosek (1875-1965), the
outstanding doctor, anthropologist, medical historian and philosopher, organizer of higher education
in the inter-war Poland, and the first dean of the Medical Faculty of the University in Poznań, are kept
in the Poznań Department of the Archive of Polish Academy of Sciences. They could be available only
fifty years after Prof. Wrzosek’s death. This clause was fulfilled at the end of February 2015. The most
interesting document from this collection is a manuscript of Wrzosek’s memoirs, which is elaborated
and published in this issue of the journal.
Słowa kluczowe: Adam Wrzosek, historia medycyny
Keywords: Adam Wrzosek, history of medicine

Przez pół wieku najbardziej intrygującą częścią obszernej spuścizny prof. Adama
Wrzoska (1875-1965), przechowywanej w Archiwum Polskiej Akademii Nauk – Oddziale w Poznaniu, pozostawała niewielka paczka z dokumentami1. Umieszczona na
niej adnotacja, że można ją otworzyć dopiero w lutym 2015 r., pozwalała na snucie
wielu domysłów. W końcu 50 lat od śmierci Profesora minęło i wreszcie można było
poznać poufne dokumenty jednego z najbardziej wszechstronnych i niepospolitych
polskich lekarzy ostatniej ćwierci XIX i pierwszych dekad XX w., patologa, historyka
i filozofa medycyny, antropologa i etnologa, współorganizatora szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej, zwłaszcza Uniwersytetu Poznańskiego, i pierwszego dziekana Wydziału Lekarskiego tej uczelni, autora kilkuset prac naukowych, kolekcjonera
zabytkowych dzieł medycznych i korespondencji znanych lekarzy polskich, doktora
honoris causa uniwersytetów w Wilnie, Krakowie i Poznaniu, zasłużonego animatora
1

Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Oddział w Poznaniu, sygn. P III-70.
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ruchu misjologicznego i darczyńcę polskiej misji medycznej w Chinach, promotora
różnorodnych walorów kaszubskiej wioski Dębki, członka Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, założyciela Polskiego Towarzystwa Antropologicznego i Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny, wreszcie – serdecznego przyjaciela
młodzieży akademickiej. Za swego długiego życia miał okazję osobiście poznać najwybitniejszych przedstawicieli medycyny i filozofii tamtej epoki, do których zaliczały
się osobowości tak oryginalne, a przy tym różne, jak: Rudolf Virchow, Julian Talko-Hryncewicz, Felicjan Sławoj Składkowski i Wincenty Lutosławski. Obszerny krąg
nieprzeciętnych znajomych i udział w burzliwych wydarzeniach politycznych predysponowały umysł Adama Wrzoska ku refleksji nad bogactwem natury człowieka
i analizie zmieniającej się rzeczywistości, a więc ku historii. To ona zdominowała jego
zainteresowania badawcze. Jako historyk był samoukiem, jednak olbrzymia erudycja
i praca ze źródłami archiwalnymi (dziś częściowo zaginionymi lub niedostępnymi)
uczyniły zeń klasyka polskiej historii i filozofii medycyny, które – zresztą słusznie –
traktował nierozdzielnie.
Wszystko to, co wiadomo o Adamie Wrzosku, dodawało smaku zagadce poufnych
dokumentów przechowywanych w poznańskiej filii Archiwum PAN. Tym bardziej,
że przeżył kilka nagonek na niego i – jak wszyscy utalentowani ludzie nie kryjący
światopoglądu religijnego – miał wpływowych wrogów zarówno w środowisku
akademickim, jak i wśród działaczy partii komunistycznej (zdarzało się, że byli to
ci sami ludzie). Najtrudniejszym i najbardziej bolesnym okresem jego życia były lata
1947-1956, kiedy mimo pełnej sprawności intelektualnej i sił fizycznych, a także serdecznego przywiązania do młodzieży akademickiej, został odsunięty od życia naukowego i skierowany na emeryturę. Katedrę i Zakład Historii Medycyny, lecz już nie
Uniwersytetu Poznańskiego, ale Akademii Medycznej w Poznaniu, objął ponownie
z dniem 1 stycznia 1957 r., w czasie popaździernikowej odnowy politycznej. I tak, ten
ponad osiemdziesięcioletni starzec, świadek odrodzenia i martyrologii Polski, twórca
poznańskiej medycyny uniwersyteckiej, wrócił do wykładania historii i filozofii medycyny, wzbogacając swoją obecnością i przemówieniami uroczystości akademickie.
Cóż więc zostało umieszczone w paczce z sekretnymi dokumentami prof. Wrzoska? Wśród różnych archiwaliów o osobistym charakterze, a więc: listów i kartek
pocztowych, częściowo skierowanych do Marii Wrzoskowej, żony Profesora, recenzji
jego publikacji naukowych, wycinków z gazet, brudnopisów przemówień i rękopiśmiennych notatek z ostatnich lat życia, na uwagę zasługuje przede wszystkim pamiętnik Adama Wrzoska. De facto jest to zaledwie pierwszy, napisany w 1955 r., rozdział pamiętnika. Autor nigdy go nie ukończył, a przynajmniej nie są znane kolejne
jego rozdziały. Nie po raz pierwszy Wrzosek próbował opisać swoje życie. Jak sam
stwierdził, dwa wcześniej napisane pamiętniki zaginęły podczas działań wojennych.
Współczesnego czytelnika dziwić może fakt utajnienia pamiętnika, który opowiada głównie o wydarzeniach XIX w., a który przytaczamy w całości poniżej. Profesor
Wrzosek napisał go, jak wspomniano, w trudnym okresie swego życia, kiedy najpierw
pozbawiono go wpływu na studentów i kadrę naukową, a potem – co wynika z poufnych dokumentów – do tych szykan dołączono, dotkliwe dla starego i bezbronnego
człowieka, nękanie materialne. Wyliczono mu bowiem wysoki podatek od wzboga-
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cenia wojennego i nakazano spłatę. Wybronił się z tego z trudem, okazując pokwitowania bankowe poświadczające spłatę kredytu oraz dowody (wszystkie są w paczce
z „tajnymi” dokumentami) na to, że warszawski dom, o który w tym postępowaniu
chodziło, podczas Powstania Warszawskiego został zrównany z ziemią. Szykany polegały też na przyznaniu tak niskiej emerytury, że nie wystarczała na utrzymanie.
W tej sprawie pomogli przyjaciele z poznańskiego Wydziału Lekarskiego, którzy
„wygospodarowali” dla niego sekretny etat starszego asystenta, o którym nie wiedziało Ministerstwo Nauki. To również potwierdza paczka zastrzeżonych dokumentów. W sumie, zawiera ona ciekawe archiwalia, które jednak z dzisiejszej perspektywy
statusu poufnych dokumentów by nie otrzymały.

Pamiętnik2 Adama Wrzoska (1875-1965)
Memoirs by Adam Wrzosek (1875-1965)
Gdy wpatruję się myślą w minione lata, w dziwne koleje mego życia, jasno zdaję
sobie sprawę, że jakaś niewidzialna siła prowadziła mnie to w jednym, to w drugim
kierunku, tam nieraz dokąd iść wcale nie zamierzałem. Często nie przeczuwałem
zgoła, że w bliższej lub dalszej przyszłości tak, a nie inaczej, postąpię. Ileż to razy
Opatrzność najwyraźniej czuwała nade mną w chwilach stanowczych mego życia lub
w czasie grożącego mi niebezpieczeństwa!
Wszystko, co mnie spotkało w życiu, dobre czy złe rzeczy, powodzenie czy niepowodzenie, pochwały czy nagany, uznanie czy oszczerstwa, wszystko obracało się
w końcu na moje dobro, na poprawienie mego charakteru i na coraz większą równowagę psychiczną.
Życie przekonało mnie tysiące razy, że jestem istotą ułomną i nauczyło mnie być
krytycznym względem siebie, a wyrozumiałym względem innych, boć i oni są ułomni
i wydają się często mniej dobrymi, niż są w istocie. „Kto by ściśle i bezstronnie sądził
o sobie samym, uznałby, że nie ma prawa sądzić surowo o drugich” („O naśladowaniu
Jezusa Chrystusa”, II, 5.1).
Teraz, gdy dobiegam końca wędrówki ziemskiej, gdy ciało, wędrówką tą zmęczone i wyczerpane, coraz bardziej słabnie i, trapione różnymi dolegliwościami, coraz
więcej niedołężnieje, dusza moja odczuwa coraz mniej przywiązania do wszystkiego,
co jest ziemskie, co z czasem przemija.
2
Bardzo dziękuję Panu dr. Jarosławowi Matysiakowi , kierownikowi Oddziału Poznańskiego Archiwum PAN
w Warszawie, za wyrażenie zgody na niniejszą edycję pamiętnika Adama Wrzoska.
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Może to i dobre, że zabieram się do pisania pamiętnika w osiemdziesiątym roku
życia, w tak późnym wieku, w którym żyję już więcej życiem duchowym niż materialnym.
Przeżywszy niemało lat i przyjrzawszy się wielu rzeczom, patrzę na minioną młodość, która jest rzeźbiarką charakteru, z dalekiej perspektywy, w której giną drobne
i nic prawie nie znaczące zdarzenia, a pozostają jeno ważniejsze. Z dalekiej perspektywy patrzę również na wiek dojrzały, w którym nabrawszy dużo doświadczenia, mogę
teraz sprawiedliwiej osądzić siebie i innych.
Pisząc o sobie i ludziach, których znałem, pragnąłbym bardzo nie mówić zbyt wiele o sobie, nie usprawiedliwiać zbytnio popełnionych błędów, słowem, nie przedstawiać siebie lepszym, niż jestem nim w istocie, pomnąc na mądre słowa autora przemądrej książki „O naśladowaniu Jezusa Chrystusa”: „Kto dobrze zna samego siebie, ten
czuje całą nikczemność swoją, a nie kocha się w pochwałach ludzkich” (I, 2.1). A tych
pochwał nasłuchałem się w życiu aż nazbyt wiele. Pamięć o nich może mi utrudniać
bezstronne osądzanie siebie, a może i tych, którzy byli moimi przeciwnikami.
Nie po raz pierwszy zabieram się do pisania pamiętnika. W r. 1901 zacząłem zapisywać ważniejsze zdarzenia z mego życia na tle doli i niedoli naszego narodu. Do tego
dziennika dołączałem różne dokumenty, jak np. ulotne pisma z czasów pierwszej wojny światowej. Prowadziłem go kilkadziesiąt lat. W czasie powstania warszawskiego
uległ on doszczętnemu zniszczeniu. Nie mam już także materiałów, które ułatwiłyby
mi walnie pisanie niniejszych wspomnień, takich materiałów, jak listy pisane do mnie
w ciągu blisko 40 lat, różnych notatek i odpisów mnogich dokumentów z czasów
mego urzędowania w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Wszystkie te rzeczy zabrali Niemcy w początkach drugiej wojny światowej z mego
mieszkania w Poznaniu i z Zakładu Historii i Filozofii Medycyny Uniwersytetu Poznańskiego. Może je wywieźli z Poznania, a może zniszczyli. W każdym razie na ślad
ich dotychczas nie natrafiłem.
Po wojnie trzykrotnie zacząłem pisać pamiętnik, lecz różne pilne prace naukowe
oderwały mnie od tego po napisaniu zaledwie kilku kartek. Teraz, mając spokojniejsze
życie, lubo jeszcze wielu niedokończonymi a dawniej zaczętymi pracami naukowymi
zajęte, może uda mi się częściej brać pióro do ręki w celu spisywania wspomnień. Czy
wytrwam w zamierzonej pracy? Czy będzie mi dopisywała pamięć, która w moim
wieku staje się coraz bardziej „dziurawą”?
Daj Boże, abym doprowadził do końca pamiętnik, który zaczynam i aby przyniósł
on jakikolwiek pożytek przyszłym czytelnikom. Więc do dzieła w imię Boże!
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Rozdział I
Rodzice i ich pochodzenie. Moje lata dziecięce przed rozpoczęciem nauki
w gimnazjum piotrkowskim
Matka moja, Pelagia ze Skibińskich, pochodziła z rodziny mieszczańskiej. Ojciec
jej, Antoni, urodzony w 1811 r., a zmarły 9 listopada 1883 r. na tyfus brzuszny, był
urzędnikiem górniczym w Dąbrowie Górniczej, a później wójtem i podobno sędzią
gminnym. Był to zacny, prawy człowiek. Snadź mu się nieźle powodziło, bo w 1876 r.
wybudował w Zagórzu piękny piętrowy dom wyłącznie dla swej rodziny. Obok domu
znajdowały się zabudowania gospodarskie i duży paromorgowy ogród zasadzony
pierwszorzędnymi drzewami owocowymi i posiadający dwa stawy i ładną murowaną łazienkę z basenem i natryskiem. Ogród ten założył i pieczołowicie pielęgnował
mój dziadek, którego dobrze pamiętam, bo miałem już osiem lat, gdy umarł. O przodkach jego nic nie wiem, bo znałem tylko jednego brata dziadka, mieszkającego w Dąbrowie Górniczej i zajmującego tam jakąś bardzo podrzędną posadę.
Babkę Agatę Skibińską pamiętam daleko lepiej aniżeli dziadka, gdyż znacznie dłużej od niego żyła. Urodzona w Czeladzi jako córka zamożnego dość kupca, Józefa Kapuścińskiego, posiadającego duży własny dom, a w nim skład win, umarła w Zagórzu
15 grudnia 1901 r., przeżywszy lat 84. Była najmłodszą z licznego rodzeństwa. Jeden
z jej braci, Maciej, stał się protoplastą rodziny, która już w czterech pokoleniach wydała wybitnych lekarzy. Po ukończeniu liceum w Krakowie rozpoczął w r. 1829 studia
w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w ówczesnej Rzeczpospolitej Krakowskiej, mającej urzędową nazwę Wolnego Miasta Krakowa
i jego Okręgu. Brał udział w powstaniu listopadowym, po czym nie mógł już, zdaje
się, studiować w Krakowie, gdyż rzeczywiści władcy miniaturowej Rzeczpospolitej
Krakowskiej, rezydenci trzech zaborczych dworów, urzędujący w Krakowie, pilnie
czuwali nad tym, aby niepożądani „obcokrajowcy” nie przebywali w nim. Obcokrajowcem zaś był każdy, kto nie był obywatelem Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu, a więc nie tylko mieszkaniec Czeladzi, położonej w Kongresówce, w powiecie
będzińskim, należącej niegdyś do Księstwa Siewierskiego biskupów krakowskich, ale
nawet mieszkaniec Podgórza, leżącego po drugiej stronie Wisły, a będącego teraz jedną z dzielnic Krakowa; Wisła bowiem była granicą dzielącą Wolne Miasto Kraków
i Galicję, należącą do Austrii.
Maciej Kapuściński, nie mogąc widocznie dalej studiować w Krakowie, zamieszkał
na razie u stryja swego w Opolu, skąd udał się w 1832 r. na studia medyczne do Wrocławia, które skończył w 1837 r. ze stopniem doktorskim. Potem rozpoczął praktykę
lekarską w Poznaniu. Za poradą Karola Marcinkowskiego, z którym się zaprzyjaźnił,
przeniósł się do Środy i tam zasłynął jako biegły lekarz i społecznik. Umarł na cholerę
w 1873 r., mając 62 lata. Syn jego Bolesław był wybitnym lekarzem poznańskim i również społecznikiem, wnuk Witold (1882-1951) znakomitym profesorem okulistyki
w Uniwersytecie Poznańskim, a prawnuk Witold Juliusz, urodzony w 1910 r., jest profesorem okulistyki w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wszyscy ci Kapuścińscy
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odznaczali się pięknymi charakterami, podobnie jak moja babka, która była niewiastą
zacną, miłą, spokojną, szczęśliwą w zgodnym pożyciu małżeńskim.
Obecnie w Czeladzi, gnieździe rodzinnym Kapuścińskich, nie ma ich już. Rozproszyli się po świecie lub wymarli bezdzietnie. Jedyna pamiątka, jaka pozostała po rodzinie Kapuścińskich w Czeladzi, to ich grobowiec na starym cmentarzu z pomnikiem
dotychczas istniejącym, wystawionym przez mego pradziada swej małżonce z napisem na żelaznej tablicy:
Tu spoczywa
Helena z Kręciszków
Kapuścińska
żyjąc lat wieku 73
w małżeństwie lat 55
Zmarła dnia 11 marca
1851
Mąż smutkiem dotknięty
Ślad pamięci składa
i o westchnienie
prosi
Józef Kapuściński
Ojciec mój pochodził z rodziny uboższej niż matka. Przodkowie moi ciężko pracowali na kawałek chleba. Mieszkali w zaścianku szlacheckim Wrzoski, wiosce oddalonej
o 14 kilometrów od Węgrowa i byli szlachtą schłopiałą. Mieszkańcy tej wsi dotychczas
uważają się za szlachtę. Ostatnim z przodków ojca, który do końca życia mieszkał we
Wrzoskach, był jego dziadek Antoni Wrzosek, urodzony w 1760 r., ożeniony z Marianną Balicką. Był on rolnikiem, posiadał część Wrzosków. Wykształconym nie był, a nawet czytać i pisać nie umiał. Syn jego, a mój dziadek, Kajetan (6 VIII 1814 – 17 IX 1881),
urodzony we Wrzoskach, opuścił rodzinną wioskę i przeniósł się do Węgrowa, gdzie
jako dwadzieścia jeden i pół lat mający młodzieniec ożenił się z Urszulą Rychlikówną,
blisko o dwa lata od siebie starszą. Miał z nią sześciu synów, z których ojciec mój Józef
(21 III 1847 – 30 V 1923) był czwartym z kolei. Po śmierci żony, która zmarła w miesiąc i trzy dni po urodzeniu szóstego dziecka, ożenił się z szesnastoletnią Konstancją
Grzymałówną. Potem jeszcze cztery razy owdowiał. Piątą żonę przeżył kilka lat. Nie
dziw, że z tylu małżeństw miał dzieci znacznie różniące się wiekiem. Jeden z moich
przyrodnich stryjów był tylko o cztery lata ode mnie starszy, a umarł, gdy miałem już
70 lat. W czasie okupacji niemieckiej poznałem w Warszawie dwudziestokilkuletniego
studenta prawa, pochodzącego z Węgrowa, z którym, mimo wielkiej różnicy wieku,
miałem wspólnego dziadka.
Czym się trudnił dziadek, nie wiem. Był prawdopodobnie rolnikiem, bo pozostawił po sobie rolę i dom w Węgrowie, które są dotychczas w posiadaniu jego prawnuczek.
Gdy umarła moja babka Wrzoskowa, ojciec mój miał zaledwie sześć lat. Szesnastoletnia jego macocha, z którą dziadek ożenił się w półtora miesiąca po śmierci pierwszej
żony, nie mogła się zająć wychowaniem pasierbów, z których dwaj najstarsi byli zaled-
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wie o kilka lat młodszymi od niej, a najmłodszy miał półtrzecia miesiąca, gdyż matka
odumarła go, gdy miał 41 dni.
Wychowaniem ojca mego i jednego ze starszych jego braci zajął się zacny wuj ich,
ks. Józef Rychlik, dziekan garwoliński, kanonik podlaski i proboszcz w Osieku. Odtąd
ojciec nie stykał się ze swoją najbliższą rodziną, nie znał prawie swego ojca, a wcale
nie znał swoich przyrodnich braci i przyrodniej siostry, bo tylko miał jedną.
Ojciec kształcił się w gimnazjum w Siedlcach, w którym był uczniem celującym, jak
świadczyła jego nagroda, którą w bibliotece ojca widziałem. Była to pięknie oprawna
w kolorze czerwonym popularna historia Polski przez Lelewela napisana. Na karcie
poprzedzającej tytułową wpisana była pochwała podpisana przez nauczycieli.
W tym czasie, w którym ojciec uczył się w Gimnazjum Siedleckim, uczęszczali do
niego znani później literaci Klemens Szaniawski (pseudonim Junosza) i Adam Szymański. Wśród kolegów ojca byli nie tylko jego rówieśnicy w niższych klasach, ale
i młodzieńcy „pod wąsem”, bo wtedy nie ograniczano wieku dla wstępujących do
gimnazjum. Nauka w gimnazjum, zwłaszcza po reformie Wielopolskiego, stała wysoko. Zwracano dużą uwagę na języki: obok łaciny i greki szczególnie na język ojczysty. Przeglądając obszerny zeszyt ojca, zdaje się z ostatniej klasy, zawierający między
innymi rzeczami notatki z wykładów literatury polskiej, uderzony byłem wysokim
poziomem tych wykładów, nie różniącym się od uniwersyteckiego.
Gdy wybuchło powstanie styczniowe, ojciec miał 15 lat i 10 miesięcy i wtedy, zdaje
się, był w klasie czwartej. Wbrew zakazowi swego opiekuna, ks. Rychlika, poszedł „do
lasu”, pragnąc walczyć o wyzwolenie ojczyzny. Zgłosił się do oddziału Kurowskiego.
Gdy dowódca go zobaczył, powiedział: „co ja z tobą, dziecko, będę robił?” Snadź na
gorące prośby „dziecka” przyjął je do oddziału swego. W czasie jednej z potyczek
ojciec był ranny w prawe ramię, wskutek czego pozostał mu na całe życie lekki niedowład prawej ręki. Po wyleczeniu się z rany wrócił do gimnazjum, zataiwszy przed
władzą szkolną swój udział w powstaniu. Koledzy jednak o tym wiedzieli, a pewnie niektórzy nauczyciele domyślali się tego. Wiadomo było, że rząd rosyjski, tłumiąc
bezwzględnie powstanie, wychwytywał i aresztował zarówno powstańców, jak i byłych powstańców. Wielu jednak z nich nie dostało się, na szczęście, do rąk siepaczy
carskich. Znane było szlachetne postępowanie rektora Szkoły Głównej Warszawskiej
Józefa Mianowskiego, który przyjmował z powrotem do tej uczelni powracających z
powstania studentów, po rozbiciu oddziałów, w których walczyli, udając, że nic nie
wie o ich udziale w powstaniu.
Udział ojca w powstaniu nie pociągnął dlań złych skutków w szkole, przynajmniej
na razie. Gdy dobiegał końca nauki gimnazjalnej i miał składać egzamin dojrzałości,
uprawniający do studiów w Szkole Głównej Warszawskiej, jeden z kolegów, syn służbisty dyrektora czy inspektora gimnazjum, Polak, zadenuncjował ojca, donosząc, że
był powstańcem, wobec tego został on natychmiast z gimnazjum wydalony. Odtąd
życie ojca potoczyło się różnymi kolejami. Pojechał do Warszawy i tam jako praktykant wstąpił do warsztatu ślusarskiego. Potem, nie chcąc służyć w wojsku rosyjskim,
udał się do Zagłębia Dąbrowskiego, aby pracować w górnictwie, co podobno uwalniało od służby wojskowej. W jakim charakterze pracował z początku, czy jako górnik,
czy jako ślusarz, czy też jakie inne stanowisko zajmował, nie wiem.
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W r. 1871, gdy miał 24 lata, ożenił się. Zamieszkał z żoną, o pięć lat od siebie młodszą, w Dąbrowie Górniczej w kolonii zwanej Paryż. Oboje rodzice moi zaczęli nowe
życie, mając wspólnie całego majątku 10 rubli. W r. 1872 urodził się im syn Stanisław,
po czym wkrótce rodzice zamieszkali w Strzemierzycach w prostej chałupie, bodaj
pod strzechą.
Ojciec pełen inicjatywy, przedsiębiorczy, zajął się poszukiwaniem pokładów węgla,
znalazłszy wspólnika z małym kapitalikiem, który umożliwił nabycie najniezbędniejszych narzędzi, potrzebnych do robót wiertniczych. Pamiętam z czasów mego wczes
nego dzieciństwa poszukiwania ojca w szczerym polu w różnych okolicach Zagłębia
Dąbrowskiego, przy pomocy bardzo małej liczby robotników. Poznawszy praktycznie
geologię Zagłębia, szybko orientował się w czasie robót wiertniczych, czy jest w trakcie odkrycia pokładu węgla. Nie tylko dzięki zdolnościom, ale i szczęściu, odkrywał
jedne po drugich pokłady węgla, co stało się początkiem jego fortuny.
Dorobiwszy się w krótkim czasie dość znacznego majątku, przeznaczył go na założenie do spółki ze Ślązakiem Pawłem Skrzypcem gazowni w Tarnowie. Było to przed-
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sięwzięcie dość ryzykowne dla ojca, bo sam nie mógł przenieść się do Tarnowa, w którym zamieszkał tylko Skrzypiec. Czerpał on całe dochody z gazowni, które zapewne
były nieduże i wystarczały zapewne dla Skrzypca jako kierownika gazowni. Miasto
Tarnów dało koncesję ojcu i Skrzypcowi na wybudowanie gazowni pod warunkiem,
że po 50 latach przejdzie ona na własność miasta. Co skłoniło ojca do założenia gazowni w Tarnowie, nie wiem. Może zapalił się do tego, jako do czegoś jeszcze w Polsce
nie rozpowszechnionego, bo wówczas oświetlano ulice i mieszkania prawie wyłącznie naftą. Widocznie w czasie, w którym zakładał gazownię, tj. około 1875-1880 roku,
uważał oświetlenie gazowe za wielki postęp. Sam pamiętał jeszcze dobrze swoje czasy
gimnazjalne, w których nie znano jeszcze lampy naftowej, będącej późniejszym dopiero wynalazkiem Łukasiewicza. Pamiętał, ile to było kłopotu z oświetlaniem pokoju
uczniowskiego świecami, zwykle łojówkami, bo lampy olejne były, zdaje się, rzadkością. Spodziewał się zapewne, że liczni mieszkańcy Tarnowa skorzystają z oświetlenia
gazowego i zaniechają naftowego. Tak się widocznie nie stało, prawdopodobnie dlatego, że instalacja światła gazowego wymagała wyłożenia pewnej gotówki i że coraz
bardziej udoskonalone lampy naftowe dawały wcale niezłe oświetlenie. Gazownia nie
dawała spodziewanych dochodów i ojciec wyszedł na razie na tym przedsiębiorstwie
jak przysłowiowy Zabłocki na mydle.
Włożywszy niefortunnie cały kapitał, jakiego się dorobił, w gazownię, nie zraził
się tym niepowodzeniem. Nie opuścił rąk i z dawną energią zabrał się do poszukiwania pokładów węgla. Nie posiadał już potrzebnego kapitału na prowadzenie robót
wiertniczych, lecz widocznie uchodził za dobrego fachowca, bo zawiązał z nim spółkę
Francuz, baron Harlingh, wysoki urzędnik Huty Bankowej w Dąbrowie Górniczej. On
w znacznej mierze dawał pieniądze, a ojciec przede wszystkim swoją pracę i swoje
duże już doświadczenie. I w tej spółce górniczej miał ojciec powodzenie, choć nie takie jak dawniej. Zarobionych pieniędzy nie składał do banku, lecz wkładał je w różne
przedsiębiorstwa. Gotówki odłożonej nie miał i nie przywiązywał do niej większej
wagi. Pamiętam zmartwienie matki, gdy miałem kilka lat, z powodu niespodziewanego przyjazdu komornika i zajęcia mebli w czasie nieobecności ojca. Okazało się,
że ojciec żyrował jednemu ze znajomych weksel, a ten go w terminie nie wykupił.
Z chwilowego kłopotu wybawił ojca jeden z Żydów w Zagórzu zamieszkałych, który
sam zaofiarował się pożyczyć potrzebną na spłacenie weksla sumę. Wtedy rodzice już
mieszkali w domu dziadka w Zagórzu, dokąd się sprowadzili ze Strzemierzyc, krótko
po wybudowaniu domu.
Ojciec jako człowiek wykształcony, cieszący się powszechnym zaufaniem, wybierany był niejednokrotnie na urzędy samorządowe: sędziego gminnego i wójta gminy.
Na pierwsze z tych stanowisk nie został zatwierdzony przez władze rosyjskie, natomiast tylko na drugie. Stanowisko wójta gminy górniczej było wyższe niż niejednego
burmistrza małego miasta. Gmina ta obejmowała znaczną część Zagłębia Dąbrowskiego, była ludną i obszerną. Zarząd gminy, w którym pracowało kilkunastu urzędników,
znajdował się w Dąbrowie Górniczej, do której ojciec dojeżdżał z Zagórza, mając własne konie. Urząd wójta był odpowiedzialny w dużym stopniu, a nieraz przykry wskutek zależności od naczelnika powiatu, którym mógł być tylko Rosjanin. Urząd ten stał
się bardzo niemiłym, a nawet czasem nieznośnym, gdy Polska Partia Socjalistyczna
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rozpoczęła swą działalność w Zagłębiu Dąbrowskim, wywołując strajki na kopalniach
i w fabrykach. Rząd zwalczał je drakońsko. Do zwalczania strajkujących rząd używał
kozaków, których koszary znajdowały się w powiatowym mieście Będzinie. Starano
się zmuszać wójta, aby jako władza miejscowa był obecny przy tłumieniu strajków.
Ojciec, po latach urzędowania, zrzekł się tego stanowiska. Prawdopodobnie nie
znalazł się żaden inteligent, który chciałby w tych zmienionych warunkach kandydować na urząd wójta. Wobec tego na następcę ojca został wybrany i przez władze
zatwierdzony człowiek bez wykształcenia, nieodpowiedni całkiem do zarządzania
gminą, w której znajdowały się kopalnie węgla, huty i różne fabryki.
Miał jednak wójt jedno ważne uprawnienie, dzięki któremu mógł wyświadczyć
ważną przysługę różnym ludziom. W całym państwie rosyjskim, a więc i w Kongresówce, w czasie niewoli nie wolno było wyjeżdżać za granicę bez specjalnego paszportu wydawanego przez gubernatora. Trzeba było składać w celu uzyskania paszportu
zagranicznego podanie aż w urzędzie gubernialnym. Następnie trzeba było czekać
na decyzję, która mogła być odmowna. Natomiast wójt gminy górniczej, jako leżącej
przy granicy państwa, miał prawo wydawać stałym mieszkańcom gminy przepustki
na przejazd zagranicę, ważne na kilka dni. Ojciec z tego prawa korzystał, wydając
przepustki także osobom nieupoważnionym, którym, jako zamieszkałym w miejscowościach oddalonych od granicy państwa, wolno było wyjeżdżać zagranicę tylko za
paszportem, przy czym odmawiano stale paszportów osobom, o których żandarmeria
wydała opinię, że są „niebłagonadiożni”, tzn. nieprawomyślni. Ojciec nie bał się wydawania przepustek osobom nieupoważnionym, wypisując na przepustce nazwisko
jakiejś osoby, stale zamieszkałej w gminie, której ani się śniło kiedykolwiek wyjeżdżać za granicę. Rysopis jednak na przepustce był osoby, której przepustkę wydano.
Za przepustką można było przejeżdżać przez granicę w Modrzejowie do Mysłowic,
przez granicę w Sosnowcu do Katowic i przez komorę graniczną w Granicy-Maczkach do Szczakowy. Naturalnie, po przejeździe granicy można było jechać nie tylko
do Mysłowic, Katowic i Szczakowy, ale i dalej, np. do Krakowa lub Wrocławia.
Pamiętam, jak około 1896 r. przyjechała do naszego domu w Zagórzu pani Oktawia
Żeromska, żona Stefana Żeromskiego, prosząc ojca o wydanie jej przepustki. Skierował ją do rodziców mój starszy brat Stanisław, wówczas student Politechniki Zurychskiej, który zaprzyjaźnił się z Żeromskimi, gdy mieszkali w Rapperswilu, gdzie
Żeromski był bibliotekarzem w Muzeum Narodowym. Ojciec, oczywiście, przepustki
p. Żeromskiej nie odmówił.
Wydawanie takich przepustek było rzeczą niebezpieczną, bo gdyby się mistyfikację wykryło, odpowiedzialność spadłaby na ojca. Raz nawet mało brakowało do
tego, aby fałszywa przepustka wpadła w ręce żandarmów. Otóż właściciel majątku
ziemskiego w okolicach Zgierza, Kołaczkowski, przyjechał do ojca polecony przez
znajomych, prosząc o przepustkę, gdyż chciał pojechać do Krakowa. Ojciec wydał mu
przepustkę na nazwisko Krawczyka. Gdy się przejeżdżało przez Granicę (Maczki) lub
Sosnowiec, oddawało się na stacji żandarmerii przepustki i paszporty. Oni je w swojej
kancelarii stemplowali, a potem, gdy już wszyscy podróżni byli w wagonach, żandarmi podchodzili do pociągu, pytali każdego podróżnego o nazwisko i wręczali mu
paszport lub przepustkę. Jeżeli ktoś wzbudzał podejrzenie, na miejscu sprawdzano
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jego rysopis. Kołaczkowski pamiętał, że dla żandarmów nazywa się Krawczyk, więc
przejazd jego do Krakowa odbył się bez przeszkód. Po kilkudniowym pobycie w Krakowie wracał do domu. Żandarmi odbierali od podróżnych paszporty i przepustki
zanim wysiedli z wagonu, po czym powracający z zagranicy podróżni przechodzili
do dużej sali, w której odbywała się szczegółowa rewizja ich rzeczy. Niektórych podróżnych brano z sali rewizyjnej, według widzimisię urzędników celnych, do sąsiedniego pokoju w celu rewizji osobistej. Po skończonej rewizji przychodzili żandarmi,
wywoływali podróżnych po nazwisku, wręczali im dowód podróży i dopiero wówczas wolno było opuścić salę rewizyjną, przy wyjściu z której sprawdzano, czy każdy ma paszport lub przepustkę. Kołaczkowski, wracając z Krakowa, nie zaglądał do
przepustki. Dopiero po oddaniu jej żandarmom do ostemplowania, gdy znalazł się
już w sali rewizyjnej, zaczął przypominać sobie pod jakim nazwiskiem podróżuje.
Zdawało mu się, że ma na przepustce wypisane nazwisko Szewczyk. Gdy żandarmi
w czasie zwrotu dokumentów podróży głośno wywoływali nazwiska kilkudziesięciu
osób zgromadzonych w sali rewizyjnej, Kołaczkowski nie mógł się doczekać wywołania Szewczyka, natomiast padło nazwisko Krawczyka. Gdy nikt się po przepustkę
Krawczyka nie zgłosił, żandarm powtórnie zawołał gromko: Krawczyk. Znów nikt się
nie zgłasza. Wtedy Kołaczkowskiemu jak błyskawica przemknęła myśl, że to właśnie
jego wywołują, skoro nikt przepustki nie odbiera. Podszedł więc czem prędzej do żandarma po odbiór przepustki. Mało brakowało, aby się żandarmi przekonali, a raczej
domyślili, że przyłapali podróżnego z fałszywą przepustką.
Przy przejeździe nielegalnym rosyjsko-austriackiej czy austriacko-rosyjskiej granicy korzystano nie tylko z fałszywych przepustek wydawanych przez gminę górniczą,
lecz również z paszportów austriackich, które np. w Krakowie wydawała dyrekcja policji. Niejeden z emigrantów politycznych z zaboru rosyjskiego, przebywający w Galicji, jeździł do Kongresówki za paszportem austriackim, otrzymanym od osoby, której
życiorys zgadzał się mniej więcej z jego.
Opowiadano mi następujące zdarzenie. Pewien lekarz, zdaje się z Krakowa, dał
swój paszport znajomemu, poddanemu rosyjskiemu przebywającemu w zaborze austriackim, który wybierał się do Kongresówki. W paszporcie wyraźnie było zaznaczone, że jego posiadacz jest doktorem medycyny. W czasie, w którym pociąg z Krakowa
przybył na stację graniczną rosyjską, odbywał się w gmachu urzędu celnego, w którym były mieszkania urzędników celnych, ciężki poród żony jednego z nich. Lekarza
na miejscu nie było. Żandarmi kontrolując paszporty zauważyli, że wśród przyjezdnych jest doktor medycyny. Gdy się o tym dowiedział urzędnik, którego żona odbywała poród, uprosił żandarmów, aby pozwolili mu wezwać tego lekarza do pomocy
przy porodzie. Niebawem odszukano w sali rewizyjnej „pana doktora” i zaproszono
do porodu. Chcąc nie chcąc musiał uczynić zadość tej prośbie, gdyż w przeciwnym razie mógłby wzbudzić podejrzenie, że jedzie z fałszywym paszportem. Był więc obecny przy porodzie, który prowadziła położna. Widząc, że pan doktor do porodu wcale
się nie wtrąca, nabrała przekonania, że poród odbywa się normalnie acz z trudnością,
więc spokojnie prowadziła go dalej. Poród odbył się szczęśliwie, a rola pana doktora
polegała tylko na tym, że się przyglądał porodowi. Zadowolony, że się wszystko pomyślnie odbyło, otrzymał honorarium i pojechał dalej, wzbogacony o nowe niezwy-
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kłe doświadczenie życiowe. Zapytany o wysokość honorarium podał bardzo niskie,
uwzględniając bynajmniej nieświetne położenie materialne urzędnika celnego. Obie
strony rozstały się bardzo zadowolone: pan doktor ze szczęśliwego wyjścia z opałów,
a urzędnik z bezinteresowności lekarza, który zażądał tak niskiego honorarium, że
mogło się wydawać symbolicznym.
Wracam do przerwanych wspomnień o ojcu. Wielce przedsiębiorczy, nie mógł
się ograniczyć do pełnienia urzędu wójta, choć mu to dużo czasu zabierało. Jeden
z własnych budynków gospodarskich przerobił na fabrykę żelaznych gwoździków do
przybijania podeszew. Gdy przedsiębiorstwo to okazało się zawodne, przebudował
budynek fabryczny na dużą piekarnię, zatrudniającą kilkunastu piekarzy pod kierunkiem fachowca inteligenta. Wypiekano duże okrągłe bochenki żytniego chleba, które
kilka par własnych koni rozwoziło do składnic w sąsiednich kopalniach węgla, z których otrzymywali je codziennie górnicy na rachunek swoich zarobków.
Po śmierci matki mojej w 1904 r. ojciec nie wykazywał już takiej energii jak przedtem. Mimo, że pozbył się już wójtostwa wcześniej, z czego się cieszyłem, bo była to
śliska droga, na której łatwo było się potknąć moralnie, mimo, że miał więcej wolnego
czasu coraz mniej zajmował się interesami przemysłowymi. Zwinął piekarnię i tylko
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jeszcze przez pewien czas prowadził kopalnię węgla w Łagiszy, którą dzierżawił z jednym wspólnikiem. Pozbywszy się tej dzierżawy, prowadził życie prawie bezczynne.
Przyzwyczajony do życia pełnego inicjatywy, przykro odczuwał tę bezczynność. Choć
w następnym roku po śmierci matki zamieszkał w domu rodzinnym wraz z żoną
i dziećmi brat mój Stanisław, który już dawno sprzedał oddaną mu przez ojca połowę
gazowni tarnowskiej i ostatnio mieszkał w Częstochowie, ojciec czuł się coraz bardziej
osamotniony. Przyjaciele i znajomi z dawnych lat wymierali. Wreszcie i sam rozstał się
z tym światem 30 maja 1923 r., przeżywszy 76 lat. Umarł nagle na dusznicę bolesną.
Z niczego dorobił się pracą własną i przedsiębiorczością majątku, który znacznie
się uszczuplił, gdy ojciec w początkach bieżącego wieku wszedł w spółkę z jednym
przemysłowcem i włożył w jakieś przedsiębiorstwo przemysłowe w Starachowicach
40 tysięcy rubli, które stracił zupełnie. Podziwiałem spokój ojca, wprost beztroskę,
z jaką zniósł tę stratę znacznej części majątku. Całe niemal mienie swoje rozdał za
życia swoim dzieciom: dwom synom i córce, prócz domu w Zagórzu i domu w Dąbrowie Górniczej, w którym mieszkali robotnicy, i wartościowego placu tamże, który
ofiarował pod budowę szkoły. Połowę gazowni w Tarnowie oddał on już dawno najstarszemu synowi, skoro tylko ukończył on Wydział Chemiczny Politechniki w Zurychu. Po śmierci ojca zrzekłem się części spadku na mnie przypadającej. Dom w Zagórzu przeszedł na własność brata, a dom w Dąbrowie Górniczej odziedziczyła siostra.
Obecnie z własności, które posiadał ojciec w Zagórzu, w Tarnowie i w Dąbrowie Górniczej i z terenów węglowych, które miał w Zagłębiu Dąbrowskim nie pozostało już
nic w rękach jego spadkobierców i ich rodzin.
Ojciec dbał wielce o to, aby dzieciom umożliwić jak najlepsze wykształcenie. Był
dla nich bezgranicznie dobry i nigdy żadnego dziecka nie ukarał. Zresztą ojciec dużo
przebywając poza domem, wychowanie dzieci pozostawił matce. W ogóle w domu
naszym o karach cielesnych nie było mowy.
O niezwykłej wyrozumiałości ojca dla dzieci świadczy m.in. następujące zdarzenie. Raz, gdy byłem w zarządzie gminy górniczej, w którym była kasa, ojciec otworzył
dużą, mocno okutą skrzynię, będącą właśnie kasą gminy, i poprosił mnie, abym trzymał ciężkie wieko skrzyni, a sam mocno się schylił, wyjmując pieniądze. Przez nieuwagę wypuściłem z rąk wieko, które spadło na łysą głowę ojca i mogło go o śmierć
przyprawić. Byłem wtedy uczniem gimnazjalnym. Nie potrzebuję chyba opisywać
mego przerażenia. Na szczęście ojcu nic się poważnego nie stało. Nie tylko nie oburzył się on na moją nieuwagę, ale nie okazał nawet najmniejszego zniecierpliwienia
i ani słówkiem nie zganił mnie. Przez całe życie miałem jak najlepsze stosunki z ojcem
i nigdy nie zaszło między choćby najmniejsze nieporozumienie. Dodam, że ojciec się
bardzo cieszył z mego powodzenia na polu naukowym.
Z rodziny ojca poznałem tylko starszego brata jego Jana i dobroczyńcę ojca wuja
jego czcigodnego ks. kanonika Józefa Rychlika.
Matka moja, lubo obdarzona wrodzoną inteligencją, miała tylko początkowe wykształcenie, bo rodzice jej, dbający o to, aby dać synom wykształcenie, na jakie ich
tylko było stać w Dąbrowie Górniczej, gdzie wówczas mieszkali, uważali, zgodnie
z powszechnym wtedy zapytywaniem, że dziewczętom z ich sfery wystarczy, gdy
się nauczą czytać, pisać i rachować. Powinno im to wystarczyć jako przyszłym żo-
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nom i matkom. W myśl tej zasady nauczanie mojej matki ograniczyło się do bardzo
skromnych rozmiarów. Więc nauczono ją tylko czytać, rachować i pisać, niezupełnie
zresztą ortograficznie, choć była ukochaną jedynaczką rodziców. Sama jednak chciała
się kształcić. Słysząc, że w niedalekich Mysłowicach na Górnym Śląsku są zakonnice,
które zajmują się wychowaniem i kształceniem dziewcząt, opuściła potajemnie, mając, zdaje się, około dziesięciu lat, dom rodzicielski i udała się piechotą do Mysłowic.
Ktoś jej pomógł przejść przez granicę i dostać się do upragnionych zakonnic. Zaniepokojeni rodzice zaczęli szukać dziecka, a dowiedziawszy się zapewne od sąsiadów,
że chciało ono pobierać naukę w Mysłowicach, udali się tam i rzeczywiście znaleźli
u zakonnic ukochaną córeczkę. Zgodziliby się niezawodnie, aby kształciła się tam,
gdyby ich stać było na to. Nie mieli jednak środków, aby płacić za utrzymanie dziecka.
Zabrali więc je do domu, gdzie pomagała w gospodarstwie matce, aż do wyjścia za
mąż w 1871 r., mając lat 19, urodziła się bowiem 18 grudnia 1851 r. Zawsze jednak odczuwała brak wykształcenia. Gdy byłem w trzeciej czy czwartej, a może piątej, klasie
gimnazjum w Piotrkowie i przyjechałem na wakacje letnie do domu, poprosiła mnie
matka, abym dawał jej lekcje ortograficznego pisania, na co oczywiście zgodziłem się
z największą ochotą. Była to pierwsza moja uczennica spośród tysięcy późniejszych
uczniów i uczennic, pierwsza i najdroższa.
Jako matka oddana była całą duszą swoim dzieciom. Najstarszym był syn Stanisław, urodzony 30 marca 1872 r. w Dąbrowie, drugim dzieckiem byłem ja, trzecim
córka Helena, urodzona 2 marca 1880 r. w Zagórzu, czwartym syn Tadeusz, urodzony
4 maja 1892 r. również w Zagórzu. Tam też urodziłem się 6 maja 1875 r., gdy matka
moja przyjechała ze Strzemierzyc, gdzie rodzice mieszkali, do Zagórza, aby w lepszych warunkach w mieszkaniu swoich rodziców obyć poród. Matka nasza była czułą
wychowawczynią swoich dzieci i znakomitą gospodynią. Ojciec zarabiał dużo, ale
mało dbał o pieniądze, natomiast matka miała dar oszczędzania grosza i dzięki niej
majątek rodziców wzrastał tak, że stać ich było na kosztowne kształcenie dzieci i na
prowadzenie dostatniego domu, który matka przyozdabiała, to pięknymi tapetami, to
ładną posadzką położoną na dotychczasową zwykłą podłogę, to zamieniając zwykłe
piece kaflowe na ozdobniejsze.
Matka wszystkie dzieci otaczała gorącą miłością, a szczególnie najmłodszego Tadzia, który przyszedł na świat, gdy matka miała ponad 40 lat.
Od urodzenia byłem dzieckiem wątłym. Z tego powodu matka karmiła mnie piersią przez dwa lata. We wczesnym dzieciństwie chorowałem na krup. Było ze mną
tak źle, iż w pewnej chwili uważano, że już skonałem. Mając około sześciu lat zacząłem pobierać naukę, którą rychło musiałem przerwać z powodu zimnicy, która mnie
trapiła przez kilka lat. Męczył mnie równocześnie wyprysk (egzema). Wskutek tych
chorób byłem do dziewiątego roku życia włącznie analfabetą.
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Wspomnienia o Ojcu – Profesorze Zdzisławie Wiktorze
Memoir on my father – Prof. Zdzisław Wiktor
Tomasz Wiktor1
Warszawa

Ostatnie chwile
Ojciec zasłabł w swoim domowym gabinecie. W godzinach wczesnowieczornych
odbyła się konsultacja przeprowadzona przez jego współpracowników z Kliniki Nefrologii. Orzeczono, że Ojciec nie będzie hospitalizowany w swojej klinice, lecz w klinice profesora Antoniego Falkiewicza. Podjęto taką decyzję, ponieważ stwierdzono, że
Ojciec mimo choroby będzie się angażował w życie codzienne swej placówki. Ponadto
wzięto pod uwagę, że Ojciec nigdy nie udzielał pomocy lekarskiej swoim bliskim,
uważając, że jego diagnozy mogą być obarczone błędem. Dwa dni po przetransportowaniu Ojca do pobliskiej kliniki przy ulicy Pasteura, odwiedziłem go w godzinach
wieczornych. Wtedy pierwszy raz widziałem go słabego, następnego dnia zmarł na
kolejny zawał serca. Przez cały czas pozostaje jednak w mojej pamięci jako człowiek
mocny.
Rozmowy z Ojcem
We wczesnych latach sześćdziesiątych rozpoznano u mnie zapalenie zatok czołowych, dlatego rodzice postanowili wysłać mnie na paromiesięczny pobyt w sanatorium w Szczawnicy, w celu zaleczenia stanu zapalnego. W okresie wakacji letnich, na
parę tygodni przyjechał do mnie mój ojciec, aby kontynuować pracę nad podręcznikiem dla klinicystów zatytułowanym „Zarys nefrologii klinicznej” i towarzyszyć
mi w moim odosobnieniu. Były to dwa, a może trzy tygodnie, kiedy mieszkaliśmy
w pokoju sanatoryjnym, gdzie on kończył prace nad podręcznikiem. Mimo że ojciec
pracował, to jednak mieliśmy więcej czasu na rozmowy i obcowanie ze sobą niż we
1
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Wrocławiu. Tam jego dzień zaczynał się we wczesnych godzinach rannych obchodem
Kliniki Nefrologicznej liczącej 170 łóżek, a kończył o północy w domowym gabinecie,
w którym pisał prace naukowe, redagował artykuły lub recenzował prace z zakresu
nefrologii, innych działów interny, a także historii medycyny. Ze Szczawnicy robiliśmy częste samochodowe wycieczki po okolicy, którą Ojciec dobrze znał z okresu
przedwojennego i okupacji. Bywaliśmy w Grybowie, Króżlowej, Kąclowej, Krynicy,
Wysowej i wielu innych miejscowościach Beskidu Niskiego. Wtedy też dowiedziałem
się wielu szczegółów z jego młodości. To, że urodził się w 1911 r. w Kulikowie, miasteczku w powiecie żółkiewskim, gdzie jego ojciec Jan, ożeniony z Maryą Rzepecką
z okolicznych Dzibułek, był urzędnikiem urzędu skarbowego CK Austrii, wiedziałem wcześniej. Jan Wiktor po awansie na asesora przeniósł się do Żółkwi, gdzie ojciec
ukończył w 1929 roku gimnazjum państwowe im. Hetmana Żółkiewskiego.
W tym okresie Ojciec był bardzo aktywnie zaangażowany w prace harcerstwa –
w 1928 roku został mianowany komendantem pierwszej drużyny harcerzy w Żółkwi.
Z późniejszych czasów wrocławskich pamiętam dość częste wizyty jego kolegów tytułujących go „druhu drużynowy”.
Jan Wiktor, ojciec mego ojca, był człowiekiem surowych obyczajów, oddanym sprawie narodowej i zapalonym miłośnikiem historii. Zajmował wysoką pozycję w Towarzystwie Sokół oraz Urzędzie Skarbowym, ale już teraz RP.
Ein Jahriger veniger
Decyzją dziadka ojciec został wysłany na roczną służbę wojskową do Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu, na kurs, który ukończył 6 czerwca 1930 roku w stopniu
plutonowego podchorążego, a 8 lutego 1936 roku uzyskał patent oficerski oraz przydział do 5 batalionu telegraficznego.
Kampania wrześniowa
W Szczawnicy rozmawialiśmy o kampanii wrześniowej, ponieważ odbył ją w dużej mierze na terenie, na którym byliśmy. Ojciec został zmobilizowany w stopniu
podporucznika do nowosądeckiej 2 Brygady Górskiej płk. Stawarza, jako dowódca
kompanii łączności. Armia Karpaty, dowodzona przez generała Kazimierza Fabrycego, nie uzyskując pełnego stanu osobowego, rozpoczęła działania mające na celu
osłonę górskiej granicy południowej. Ze względu na szybkie postępy wojsk niemieckich na Zachodzie, Armia Karpaty nie dokończywszy mobilizacji musiała się ciągle
wycofywać. Ojciec opowiadał, że jego jednostka nigdy nie zdążyła w pełni uruchomić łączności między jednostkami frontowymi a dowództwem brygady, ponieważ w
momencie, gdy kable były podciągane do miejsca postoju brygady (zazwyczaj był to
jeden z okolicznych dworów), to dowództwo właśnie wsiadało do łazików. W drugiej
połowie września, gdy podjęto decyzję (wtedy już pod dowództwem gen. Kazimierza
Sosnowskiego) przedostania się do Lwowa, okazało się, że Ojciec jest bardziej po-
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trzebny jako lekarz. Z tego okresu zachowały się nożyczki chirurgiczne z wytłoczoną
nazwą „Karpaty”. Ojciec udzielał pomocy lekarskiej biorąc udział w ciężkich walkach
pod Janowem i Brzuchowicami. Pod Brzuchowicami, po ostrzale z ciężkiego karabinu maszynowego, Ojciec przez cały dzień leżał wśród zabitych, oczekując przejścia
piechoty niemieckiej. Gdy Niemcy przeszli nie zauważając, że Ojciec żyje, przeczekał
jeszcze parę godzin i ruszył pieszo w kierunku Lwowa. Tam skierował się do dalszej
rodziny, która z przerażeniem stwierdziła, że Ojciec jest w dalszym ciągu w mundurze
oficera polskiego. W tym czasie Lwów już był w rękach Sowietów, zgodnie z podpisanym paktem Ribbentrop – Mołotow. Mieszkańcy miasta mieli świadomość, że Armia
Czerwona pogwałciła umowę kapitulacyjną i deportowała oficerów polskich do Starobielska. Znając losy innych oficerów, kuzynostwo dostarczyło Ojcu ubranie cywilne,
zaś mundur został spalony. W tym czasie Ojciec dowiedział się o narodzinach swego
pierwszego syna – Krzysztofa. Około 20 października 1939 roku udało mu się, dzięki
staraniom rodziny, uzyskać zezwolenie na wyjazd z Lwowa do Krakowa. Tak Ojciec
powrócił do swojej rodziny w Krakowie, mieszkającej na ulicy Wenecja.
Okres studiów
Powróćmy na chwilę do okresu studiów, które Ojciec rozpoczął w 1930 roku na
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, po powrocie z rocznego szkolenia
w Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu. W tym czasie poznali się moi rodzice.
Oboje uprawiali wiele sportów, jego późniejsza żona, a moja matka Jadwiga (z domu
Jarzyna), była jedną z pierwszych abiturientek Studium Wychowania Fizycznego UJ.
Rodzice jeździli często na narty do
Zwardonia, odbywali wycieczki piesze
na Słowację, odbyli długi spływ kajakami
na Dniestrze. W 1936 lub 1937 moja Matka prowadziła letni obóz szkoleniowy dla
Studium WF na Litwie w Duktasztach. Po
przyjeździe Ojca na Litwę rodzice żeglowali
po pobliskim jeziorze, odwiedzali okoliczne
dwory, w tym wizytowali Tomasza Zana.
Wycieczki, naprzód piesze i kajakowe,
a później samochodowe to była Jego pasja
oraz sposób na aktywny wypoczynek.
Aktywność sportowa nie przeszkodziła
Ojcu uzyskać 24 lutego 1938 roku dyplomu
lekarza. W grudniu tego roku moi rodzice wzięli ślub w Krakowie w kościele św.
Anny.
Zdjęcie rodziców z 1938 r.
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Zamiłowania historyczne, które Ojciec wyniósł z domu rodzinnego, kontynuował
także podczas studiów. Już od maja 1936 roku, jako wolontariusz, został młodszym
asystentem w Zakładzie Historii Medycyny UJ u profesora Władysława Szumowskiego. Tam też po uzyskaniu dyplomu został kontraktowym asystentem. Równocześnie
Ojciec doskonalił się w zawodzie. Poza obligatoryjnymi praktykami, zapisał się na
paromiesięczny kurs w zakresie mikrobiologii lekarskiej, odbywający się w Warszawie w Państwowym Zakładzie Higieny. Kurs prowadził profesor Ludwig Hirszfeld,
późniejszy profesor na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego. W owym
czasie mikrobiologia była wschodzącą nauką. Kurs przerwano 25 sierpnia w związku
z nadchodzącą wojną. Po powrocie do Krakowa Ojciec pracował w Szpitalu Ubezpieczalni Społecznej (Św. Łazarza) do maja 1940 roku. Rodzice nie czuli się dobrze
w okupowanym Krakowie i postanowili wyjechać na prowincję. Wtedy Ojciec przypomniał sobie o rozmowie prowadzonej w czasie kampanii wrześniowej z sierżantem
swej kompanii, który pochodził z Grybowa. Sierżant Zbigniew Maciejewski, pełniący
w cywilu funkcję radnego, nakłaniał Ojca, aby ten po zakończeniu kampanii osiadł
w Grybowie, gdzie brakowało lekarzy.
Okupacja
W maju 1940 roku została podjęta decyzja wyjazdu do Grybowa i objęcia stanowiska lekarza w przychodni PCK. Tak Ojciec rozpoczął ogólną praktykę lekarską,
obejmującą prawie wszystkie dyscypliny: od interny, poprzez chirurgię i położnictwo. Odbywał częste wyjazdy do grup partyzanckich – naprzód AK, a po rozbiciu tej
jednostki do grupy BCh. Jednak jego główna działalność dotyczyła pomocy ludności
lokalnej. Jak wspominał, jeździł do porodów, ale też często wyjmował szkło z korka
z ćwiartki wódki, butelka pękała, a fragmenty szkła raniły dłoń. W tym czasie butelki były robione z cienkiego szkła, nieznacznie grubszego od szkła stosowanego w
szklankach. Do gabinetu Ojca w zimie i często w nocy podjeżdżały sanie. Ojciec zarzucał na ubranie baranicę włosem do środka (baranica przez wiele lat zachowała się
we Wrocławiu) i brał torbę lekarską z niezbędnymi narzędziami (do dziś dnia mam
pojemnik do sterylnego przechowywania szklanej strzykawki oraz igieł zanurzonych
w spirytusie). Z tego czasu zachowały się także drewniane stetoskopy, z których jeden
jest szczególnie interesujący. Jest to drewniany stetoskop do wizyt domowych, który
można rozłożyć i schować do kieszeni marynarki. Asystentką Ojca była w tym czasie
pielęgniarka Wincentyna (Wisia) Przybyś, późniejsza przełożona w Klinice Pediatrii
we Wrocławiu, której szefem był prof. Tadeusz Nowakowski.
W Grybowie, w 1941 roku przyszedł na świat mój drugi brat – Jacek.
Ojciec zasłużył sobie na serdeczną pamięć, o czym mogłem się przekonać odwiedzając wielokrotnie Grybów, najpierw z rodzicami, a później sam we wczesnych latach
dziewięćdziesiątych. Jako paroletni chłopak pamiętam wizytę z rodzicami w Grybowie u dziekana diecezji tarnowskiej, ks. proboszcza Solaka, wielce zasłużonego dla
rozwoju kultury polskiej w tym rejonie, który przecież był i jest konglomeratem narodowości i obrządków ludności polskiej i łemkowskiej.
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W związku z tą różnorodnością etniczną, w wyniku donosu lekarza Rusińskiego
do Gestapo, Ojciec musiał w 1943 opuścić praktykę i Grybów, ponieważ został oskarżony (słusznie) o współdziałanie z oddziałami partyzanckimi, a władze okupacyjne
wydały nakaz aresztowania. Pani Wincentyna Przybyś ostrzegła go w porę przed zbliżającym się niebezpieczeństwem.
Przez ponad rok Ojciec przebywał w Krakowie, pracując m.in. w Szpitalu Ubezpieczalni Społecznej. W tym czasie zajmował się bardzo intensywnie również swoją rozprawą doktorską. Powrócił do Grybowa dopiero w sierpniu 1944 roku, po częściowej
ewakuacji władz niemieckich, obejmując stanowisko lekarza miejskiego i okręgowego.
Mimo okupacji, czas spędzony w Grybowie był wspominany przez moją Matkę
jako dobry okres w ich życiu. Mimo, że „byli ptokami” byli bardzo szanowani w lokalnym środowisku „krzoków”. Moja Matka nie chciała opuszczać Grybowa i, jak
później się okazało, miała swe powody. Ojciec jednak nie widział dla siebie przyszłości w tym przychylnym, ale jak na jego ambicje bardzo prowincjonalnym, środowisku. 22 czerwca 1945 roku Ojciec obronił na UJ pracę doktorską, której promotorem
był profesor Władysław Szumowski. W lipcu tego roku pojechał do Wrocławia, aby
zorientować w możliwościach pracy naukowej na otwieranym w tym czasie Uniwersytecie. Wizyta nie przyniosła przewidywanych skutków. Nowe perspektywy dla
Ojca powstały w momencie powołania profesora Witolda Ziembickiego na kierownika Katedry i Zakładu Historii Medycyny Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.
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Profesor Ziembicki zaproponował Ojcu objęcie adiunktury w swej katedrze, którą Ojciec przyjął i przyjechał do Wrocławia w lutym 1946 roku.
Wrocław
Nie wiem, czy luty 1946 jest faktyczną datą osiedlenia się Ojca we Wrocławiu, ponieważ do końca lutego 1947 r. nadal pełnił formalnie funkcję lekarza okręgowego
i miejskiego w Grybowie, z której to funkcji władze powiatowe nie chciały go zwolnić.
Przypuszczam, że nie później niż w pierwszej połowie 1946 roku rodzice zamieszkali
we Wrocławiu przy ul. Samuela Dicksteina 1, w małym, acz bardzo urokliwym domku na obrzeżach Parku Szczytnickiego.
W marcu zginęli bracia od wybuchu niewypału, który znaleźli w ogrodzie domu
znajdującego się po drugiej stronie ulicy. To był straszny cios dla rodziców. Tak spełniły się niepokoje mojej Matki. Razem z moimi braćmi: Krzysztofem i Jackiem zginął
Juraś Błaszkiewicz, brat Wandy Rutkiewicz.
Ze względu na pogarszający się stan zdrowia profesora Ziembickiego, działalność
Katedry i Zakładu Historii Medycyny uległa zawieszeniu w 1949 roku. W związku
z tym Ojciec zintensyfikował swoją działalność stricte medyczną. Poza pracą w Szpitalu Ubezpieczalni Społecznej prowadził praktykę w swym prywatnym gabinecie na
ulicy Konarskiego na Sępolnie.
W 1950 roku Ojciec został mianowany dyrektorem Biblioteki Akademii Medycznej. Wtedy zrezygnował z pracy w szpitalu Ubezpieczalni Społecznej i związał się
z III Kliniką Chorób Wewnętrznych profesora Edwarda Szczeklika, gdzie został asystentem. Zajął się intensywną pracą (opublikował 70 prac i prowadził niektóre wykłady z interny).
Na podstawie swego dorobku został w 1955 mianowany profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem III B kliniki Chorób Wewnętrznych, która znajdowała się w barokowym budynku braci Bonifratrów.
Na przełomie 1958 i 1959 wyjechał na wyjazd studyjny do Szwecji (Upsala), Danii
(Kopenhaga) i Niemiec (Fryburg), w celu zapoznania się z postępami prac z dziedziny
nefrologii. Od 1958 klinika III B została przekształcona w pierwszą w Polsce samodzielną Klinikę Nefrologiczną, a od 1966 Ojciec objął kierownictwo Katedry Nefrologii
AMW. Razem z profesorem Wiktorem Brossem był współtwórcą wrocławskiej szkoły
transplantacji nerek.
Od 1956 roku Ojciec rozpoczął ponownie wykładać historię medycyny.
Od kwietnia 1960 roku został konsultantem w dziedzinie interny dla województwa
opolskiego oraz w uzdrowisku w Cieplicach Śl., tworząc oddział balneologii ukierunkowany na wypływ wód mineralnych na leczenie chorób nerkowych. W Cieplicach
odbyły się dwa sympozja nefrologiczne, zorganizowane przy udziale Izydora (Dorka)
Pragłowskiego, ówczesnego dyrektora Uzdrowiska Cieplice.
W 1963 roku rodzice przeprowadzili się z ulicy Dieckseina do nowo wybudowanego domu przy pobliskiej ulicy Ciołka Witelona 23, graniczącej z Wyższą Szkołą Wychowania Fizycznego. Częstymi gośćmi w obu domach, położonych na obrzeżu Parku
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Szczytnickiego (Fursten Garden) po przeciwnej stronie Starej Odry (w stosunku do
ówcześnie centralnej lokalizacji klinik uniwersyteckich zlokalizowanych w obrębie
ulic Pasteura i Chałubińskiego) byli profesorowie: Zygmunt Albert, Antoni Falkiewicz, Aleksander Kleczyński, Bolesław Popielski i Edward Szczeklik.
Życie codzienne kształtowała praca w klinice, prace naukowe, dydaktyka oraz
członkostwo w rozlicznych towarzystwach naukowych (Komitetu Nefrologii PAN,
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego...). Praca w klinice rozpoczynała się o godzinie 8. Do godziny 10 załatwiał sprawy administracyjne a następnie rozpoczynał
obchód swej kliniki. Po obchodzie następowały konsultacje ze swymi współpracownikami oraz, jeśli się nie mylę, codzienne spotkania z zespołem w sali konferencyjnej
przy dwu długich barokowych stołach (pozostałość refektarza ojców bernardynów).
Podczas spotkań zespół referował ciekawsze przypadki.
Gabinet Ojca, który przylegał do sali konferencyjnej, był dużym pokojem wyposażonym w parę antycznych mebli, również pochodzących z klasztoru.
Po godzinie 15 Ojciec przyjeżdżał na obiad do domu. Wtedy przejazd z ul. Traugutta, gdzie w dawnym klasztorze Bonifratrów znajdowała się Klinika Nefrologii, nie
zajmował dłużej niż 10 minut. Jadł obiad i kładł się na dziesięciominutową drzemkę,
w czym był mistrzem. Po kolejnych dziesięciu minutach wstawał, twierdząc, że jest w
pełni wypoczęty, schodził na parter i rozpoczynał prywatną praktykę, która trwała do
godziny 18 lub 19. Po wywietrzeniu gabinetu siadał do pracy naukowej lub redakcyjnej. Pracował zazwyczaj do północy. Ojciec funkcjonował w taki sposób przez sześć
dni w tygodniu. Były oczywiście dni bez praktyki, kiedy to uczestniczył w licznych
zebraniach towarzystw naukowych.
Wypoczynek. Dla Ojca zwiedzanie zabytków architektury stanowiło program
niedzielnych wycieczek. Dzięki tym wyprawom poznałem większość miasteczek na
Dolnym Śląsku. Często odwiedzaliśmy także tereny górskie. W latach pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych ubiegłego wieku jeździliśmy zarówno w lecie, jak i zimie głównie
do Zakopanego, ale także do Karpacza i Szklarskiej Poręby. W późniejszych latach
zwiedzaliśmy kraje europejskie. Prawie w każdą niedzielę organizowaliśmy wyjazd
w bliższe lub dalsze okolice Wrocławia.
Ojciec urodził się w Kulikowie na Wołyniu 11 kwietnia 1911 r. i zmarł we Wrocławiu 18 stycznia 1970 r. Pochowaliśmy go w grobie rodzinnym na cmentarzu świętego
Wawrzyńca we Wrocławiu, tam gdzie leżą jego synowie, a później pochowana została
moja matka Jadwiga. Procesja pogrzebowa rozpoczęła się z kaplicy klinik przy ulicy Pasteura i była prowadzona przez ówczesnego arcybiskupa diecezji wrocławskiej
Bolesława Kominka, który zapisał się w pamięci jako ten, który rozpoczął polsko-niemieckie pojednanie. Kondukt pogrzebowy był tak długi, że został zatrzymany ruch
uliczny na placu Grunwaldzkim.

Dyplomy i fotografie z archiwum rodzinnego.
W artykule wykorzystano informacje ustne siostry Kazimiery Romanowskiej z d. Wiktor

Tomasz Wiktor
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Działalność społeczna i publicystyczna prof. Aleksandra B. Skotnickiego w latach
2000-2010. Nakład własny Kraków 2010, s. 212, ilustr., ISBN 978-83-61881-59-9
Profesor Skotnicki, wybitny hematolog i wieloletni kierownik Katedry Hematologii UJ, działa podobnie w życiu społecznym jak jego mistrz i poprzednik na katedrze
– prof. Julian Aleksandrowicz, jako publicysta, zajmujący się m.in. historią Krakowa
i krakowskiej medycyny, polsko-żydowskimi relacjami /w tym holokaustem i działalnością Oskara Schindlera/, fotografiką i kolekcjonerstwem kart pocztowych z wizerunkami podwawelskiego grodu i jagiellońskiej uczelni.
Pierwsza część albumu dotyczy przyznania A. Skotnickiemu nagrody im. Jana
Karskiego i Poli Nireńskiej YIVO przez Żydowski Instytut Naukowy w Nowym Jorku
oraz członkostwa Związku Krakowian w Izraelu. Zamieszczono tu reprodukcję pism
i dyplomu, wywiady z laureatem, teksty przemówień, listę 19 oficjalnych gratulacji
i zestaw fotografii z uroczystości wręczenia nagrody w krakowskim Centrum Kultury
Żydowskiej.
Druga część zawiera listę z danymi bibliograficznymi 39 wybranych relacji prasowych o społecznej i publicystycznej działalności Skotnickiego. W rozdziale o nim, jako
działaczu społecznym, czytamy 15 publikacji prasowych. Natomiast jako autor Skotnicki jest wymieniony w spisie bibliograficznym 20 wydawnictw i monografii książkowych. Z jego inicjatywy doszło również do dziesięciu ciekawych wystaw fotograficznych, dotyczących głównie społeczności żydowskiej Krakowa oraz do umieszczenia
na fasadach domów kilku tablic upamiętniających wybitnych krakowian. Następują
przedruki dwu obszernych wywiadów /z prof. Andrzejem Chwalbą i z Andrzejem
Kobosem/ oraz relacja z promocji książki o Janie Karskim i obecnego albumu.
Na końcu książki – albumu znajduje się bogata dokumentacja fotograficzna części
wystaw fotograficznych, dekoracji medalem Gloria medicinae Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i dyplomu „człowieka roku 2009” Gazety Krakowskiej.
W tekście, często na całych stronach, rozmieszczono wielką liczbę czarno-białych
fotografii osób, wydarzeń, dokumentów i medali. Dokumentacja stanowi na równi z
tekstem słownym o merytorycznej wartości albumu. Świetna strona edytorska: kredowy papier, czytelna, zróżnicowana czcionka, dobra reprodukcja ilustracji oraz estetyczna, wielobarwna, kartonowa, lakierowana okładka, na której froncie widnieje
grupa fotografii.
Album należy polecić ogółowi społeczeństwa polskiego i żydowskiego oraz zainteresowanym dziejami krakowskich Żydów, samego miasta i przemianami społeczno-kulturalnymi.
Henryk Gaertner – Kraków
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Szkoły lwowska i wileńska – ich wpływ na rozwój medycyny polskiej, Towarzystwo
Lekarskie Częstochowskie, Częstochowa 2012, s. 341, ilustr., ISBN 978-83-915623-5-2
Jest to drugi tom Biblioteki Towarzystwa. Redaktorem serii i tomu jest dr Beata
Zawadowicz, prezes Towarzystwa. Finansowego poparcia udzieliły: Śląska Izba Lekarska, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie i Medycyna Estetyczna Anti-Aging (Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego). Trzon dzieła to głównie plon dwu sesji historycznych Towarzystwa, związanych z Światowym Kongresem Polonii Medycznej,
o szkole lwowskiej (2009) i wileńskiej (2010). Współorganizatorami sesji były: Okręgowa Izba Lekarska, Urząd Miasta i Muzeum Częstochowy.
Dzieło ma cztery rozdziały. Pierwsza część I rozdziału jest poświęcona szkole
lwowskiej. Zaczyna się programem naukowym i artystycznym sesji 2009 r. Wprowadzenie jest pióra B. Zawadowicz. Referaty omawiają: Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza (H. Tarnawiecka), osiągnięcia naukowo-organizacyjne Wydziału
w latach 1918-1939 (W. Wojtkiewicz-Rok), wpływ szkoły lwowskiej na rozwój polskiej
medycyny (obszerny tekst, bogate piśmiennictwo – D. Białas), związki lwowsko-krakowskie w neurologii i neurochirurgii (sylwetki dziewięciu uczonych – I. Gościński,
M. Moskała, A. Wiernikowski), przedstawicieli lwowskiej szkoły ginekologiczno-położniczej (M. Nowakowska-Zamachowska), tragiczne losy lwowskiej szkoły lekarskiej
w czasie ostatniej wojny (H. Tarnawiecka) i działalność Tajnego Uniwersytetu Ziem
Zachodnich w Częstochowie w czasie okupacji (B. Zawadowicz). Następują dwa teksty o Rudolfie Weiglu (S. Gawrychowski i red. H. Szymała) i o Ludwiku Rydygierze
(M. Wyględowski). Ostatnie tematy to opieka zdrowotna nad młodzieżą akademicką
we Lwowie w latach 1920-1939 (W. Terlecka) i przedwojenna lwowska medycyna „miłosierdna” i paliatywna (J. Mazur).
Druga część tegoż rozdziału „Wspomnienia o profesorze Zbigniewie Relidze – Postępy i dylematy kardiologii” (2009) zawiera program tej sesji i wprowadzenie do niej
pióra M. Zembali, autora obszernego tekstu o życiu, pracy i osiągnięciach czołowego
polskiego kardiologa i kardiochirurga. Trzy wspomnienia o nim napisali: A. Bochenek, red. H. Szymura i M. Wyględowski. Sesję skomentował T. Maliński. Inną tematykę przedstawili m.in. autorzy z USA (S. Kiesz, T. Maliński i A. Styś), którym wręczono
honorowe członkostwo Towarzystwa.
Drugi rozdział jest poświęcony szkole wileńskiej. Trzy pierwsze pozycje dotyczą:
wpływu tej szkoły na rozwój polskiej medycyny (B. Zawadowicz), dziejów i ludzi wileńskiej Medyczno-Chirurgicznej Akademii (Z. Siemienowicz) i Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu (M. Nowakowska-Zamachowska). Dalsze referaty miały za tematy: migrację wileńskich lekarzy do Gdańska w r. 1945 (A. Szarszewski), Kazimierza Pelczara
jako uczonego i patriotę (K. Rotkiewicz), 300-letni szpital św. Jakuba w Wilnie (H. Balsiené-Strużanowska i J. Savulioniené), Michała Reichera i jego wpływ na polską anatomię (M. Bukowski, K. Lewicki) i lekarzy wileńskich w Częstochowie (B. Zawadowicz).
Następują teksty o historii nauki psychiatrii na Wileńszczyźnie (W. Mickielewicz), o wileńsko-krakowskich związkach w neuroanatomii, neurologii, chirurgii i fizyce w XX w.
(I. Gościński, M. Moskała, A. Wiernikowski, J. Zawiliński) oraz o koncepcji filozofii medycyny Stanisława Trzebińskiego i Władysława Szumowskiego (E. G. Vasilevskis).
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Rozdział III (Echo spotkań w Częstochowie) to głównie reprodukcje materiałów
o lwowskiej medycynie, zespole tańca Zgoda z Litwy, o echach korespondencyjnych
i prasowych, o promocji książek lekarzy częstochowskich oraz o doktoracie honoris
causa prof. Tadeusza Malińskiego i kongresach Polonii Medycznej.
Ostatni rozdział IV to wybór zdjęć, głównie wielobarwnych, zgrupowanych
w zbiory odnoszące się do sesji i innych wydarzeń kongresowych. Na końcu rozdziałów I-III spotykamy listy osób uhonorowanych przez Towarzystwo statuetkami
dr. Władysława Biegańskiego w latach 2009, 2010 i 2011. Niektóre artykuły są zaopatrzone w wybrane piśmiennictwo.
Strona edytorska na wysokim poziomie, kremowy papier, wyraźna czcionka, dobra
reprodukcja bardzo licznych rycin w sepii i barwach. Odporna, twarda, lakierowana
wielobarwna okładka ma na froncie zdjęcia Lwowa i Wilna. Projekt okładki i opracowanie graficzne księgi jest dziełem Włodzimierza Karankiewicza. Bogactwo tekstów,
nazw i nazwisk oraz pośpiech publikacji spowodowały konieczność erraty – rzadziej
błędów literowych czy pisowni nazwisk lub dat, często tytulatury osób i instytucji.
Oko korektora ominęło dalsze błędy, np. strona, wiersz od dołu: 21 – 1 akomapaniują;
31 – 7 Scharmm; 37 – 5 Saratowski (chyba Sabatowski); 109 – 3 Nicolie’a; 114 – 10 Und
(zamiast und) i 9 Herres (zamiast Heeres). Na pewno w następnym wydaniu errata
będzie niepotrzebna.
Lektura księgi wzbudziła wiele wspomnień we mnie, jako przedwojennym lwowiaku, synu profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza. Byłem pacjentem Franciszka Groëra,
naszymi częstymi gośćmi byli m.in. Jakubowie Parnasowie, sąsiedzi z domu przy ul. Supińskiego. Szczególnie serdeczna przyjaźń łączyła nas z Rudolfem Weiglem.Jako przyjaciel syna Wiktora bywałem prawie codziennym gościem jego domu, zakładu i przyległych do nich ogrodów. Weigl uczył mnie strzelać z łuku. Częste były też me kontakty
z Zofią Weiglową, Anną Herzig, Janem Starzykiem i Henrykiem Mosingiem.Weiglowi
zawdzięczam ratunek z zakopiańskiego Gestapo. Po opuszczeniu Lwowa w naszym
krakowskim mieszkaniu zamieszkiwali Weiglowie i Tadeusz Baranowski. Oprócz nich
do moich nauczycieli medycyny należeli m.in. ze Lwowa: Bronisław Giędosz, Antoni
Sabatowski, Eugeniusz Brzezicki i Stanisław Laskownicki, a z Wilna: Kornel Michejda,
Stanisław Legeżyński i Władysław Bujak. Winienem im wdzięczną pamięć.
Księga ma wielką wagę jako dowód żywej pamięci o osiągnięciach i profesorach
dwu szkół medycznych Lwowa i Wilna, oraz ich roli w odrodzeniu się polskiej medycyny w różnych jej ośrodkach i dziedzinach. Dzieło powstało dzięki trudowi licznych
wykładowców z krajowych i zagranicznych ośrodków. Na szczególne uznanie zasługuje dr Beata Zawadowicz jako prezes Towarzystwa, organizator i realizator spotkań
oraz redaktor serii i obecnej księgi i autorka licznych jej tekstów.
Dzieło winni poznać wszyscy, medycy i niemedycy, dla których ważną jest znajomość współczesnej historii medycyny i jej przemian spowodowanych tragedią wojny,
okupacji i powojennych zmian granic naszej ojczyzny.
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Jerzy Dybicki, Chirurgia, moja miłość. Wspomnienia gdańskiego profesora, Oficyna
SEFER Gdańsk 2013, t. 3, s. 416, ilustr., ISBN 978-83-935914-2-8
Wybitny chirurg, prof. Jerzy Dybicki, pracował w Katedrze i Klinice Chirurgii
Ogólnej Akademii Medycznej w Gdańsku, którą kierował w latach 1968-1989 (21 lat!),
działając nadal na emeryturze jako konsulent i operator kliniki i przychodni chirurgicznych. Jest autorem pięciu cennych merytorycznie i literacko książek o charakterze biografii. Pierwszą pozycję stanowi „Śladami życia Hillera, żołnierza Legionów
Piłsudskiego, nauczyciela, obywatela Polski” (Via Medica Gdańsk 2008), przedstawiająca osobę, działalność i osiągnięcia wybitnego uczonego histologa i embriologa,
profesora uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Akademii Medycznej w Gdańsku,
a także – teścia autora. Cykl pozostałych książek jest już ściśle autobiograficzny. Pierwsza książka ma tytuł „Droga do Akademii i do samodzielności” (Via Medica Gdańsk
2005) i opisuje lata dzieciństwa, młodości i bieg wykształcenia. Następne trzytomowe
dzieło łączy tytuł „Chirurgia, moja miłość. Wspomnienia gdańskiego profesora” (Sefer Gdańsk tom I i II oraz III – 2013), przedstawiająca etapy życia i działalności autora.
Wszystkie tomy poświęcają wiele uwagi pracy: operacje, bogata kazuistyka, liczne
publikacje i wykłady, dokształcanie (staże naukowe), współpraca w zespole i z innymi placówkami oraz zmiany strukturalne i personalne w uczelni. Autor pamięta też
o rodzinie i przyjaciołach. Wspomina swe wypady do wiejskich miejsc wypoczynku,
wyjazdy zagraniczne, zaangażowanie w narciarstwo, sztukę i kolekcjonerstwo. Nie
pomija też opisów przemian i wydarzeń społecznych i kulturalnych.
Obecna księga dotyczy głównie okresu emerytury, a składa się z dwu części. Pierwsza liczy cztery, druga – 10 rozdziałów. Bogactwo tematów, wydarzeń, postaci i opisów występujących i przeplatających się w różnych rozdziałach utrudnia streszczenie
treści, pozostawiając możliwość omówienia głównych nurtów narracji autora.
Autor poświęca wiele uwagi powstaniu, rozwojowi i działalności Kliniki Chirurgii
Ogólnej w dziedzinach pomocy lekarskiej, nauki i dydaktyki. W różnych miejscach
książki spotykamy liczne, szczegółowe opisy ciekawych przypadków i trudnych operacji, jak również informacje o nieraz pionierskich publikacjach (z ogólnej liczby ponad 400!) czy referatach. Autor wspomina również o procesie likwidacji gdańskiego
Instytutu Chirurgii, o powstaniu Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologii i Transplantologii oraz Centrum Medycyny Inwazyjnej. Opisuje też swe działania związane z Radą Wydziału Lekarskiego, a w rozdziale 9 swój wkład (metody operacyjne
i zalecenia) w dziedziny podlegające innym zabiegowym i zachowawczym katedrom
i klinikom gdańskiej uczelni. W różnych miejscach przywołuje też swą współpracę
z Towarzystwem Chirurgów Polskich, Polskim Towarzystwem Lekarskim, Gdańskim
Towarzystwem Naukowym i Polskim Towarzystwem Transplantologicznym. Otrzymał od nich cenne dowody uznania. Warto tu podać, że autor przedstawił z uznaniem
postacie i osiągnięcia indywidualne i zespołowe swych współpracowników i uczniów,
opisując ich dalsze losy po opuszczeniu kliniki.
W książce spotykamy wiele informacji o wybitnych przedstawicielach medycyny
(m.in. Tadeusz Kielanowski, Stanisław Hiller, Stefan Raszeja, Stanisław Nowicki, Ludwik Hirszfeld, Jerzy Woy-Wojciechowski, Michael DeBakey, Denton Cooley) i innych
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dziedzin (np. Barbara Skarga, Salwador Dali), liczne są też wspomnienia o wielu przyjaciołach i znajomych.
Bardzo ciekawe są fragmenty tekstu odnoszące się do rodziny – od rodziców do
prawnuków. Czytamy opisy rodzinnych wydarzeń – narodziny, małżeństwa, zgony,
obchody rocznicowe oraz choroby bliskich i samego autora. Z ciekawością czyta się
dość obszerne opisy licznych wypraw naukowych, turystycznych (narty!!) i rodzinnych. Wzruszającym jest opis rodzinnego gniazda w Gdańsku przy ul. Fahrenheita,
jak również z wakacyjnego wypoczynku (Turzonka, a po pożarze domu – Jastrzębie).
Oddanie się medycynie (i nartom) nie wykluczało aktywnego zainteresowania sztuką,
czego wyrazem są bardzo ciekawe instalacje i korzenioplastyka oraz kolekcjonerstwo
(około 9000 breloczków, medale, srebrne kubki itd.). Praktyczne kłopoty spowodowały zaniechanie prób kuśnierstwa.
Szczególna uwaga należy się blisko 550 (z tego 16 w aneksie), głównie wielobarwnym zdjęciom dokumentacyjnym i ilustrującym odpowiednie zdania tekstu. Spis nazwisk liczy aż 13 stron dwukolumnowego druku. Strona edytorska bardzo korzystna,
dobry papier, jasna dyspozycja treści, czytelna czcionka, bardzo liczne zdjęcia, półtwarda barwna okładka, na czele, z podobizną autora, a z tyłu, z obszernym fragmentem z recenzji książki napisanej przez prof. Wojciecha Noszczyka.
Motto książki „Najwyższej jakości lekarstwem jest miłość” (Paracelsus) odzwierciedla się w wielu myślach i działaniach autora. Potoczysty styl i język dzieła zyskały
mu członkostwo Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Książkę należy polecić pracownikom
służby zdrowia oraz wszystkim zainteresowanym dziejami powojennego społeczeństwa, medycyny i ochrony zdrowia oraz wyższych uczelni, w tym gdańskiego uniwersytetu medycznego.
Henryk Gaertner – Kraków

8
Richard Cranovsky, Wędrówki pod znakiem skorpiona. Doświadczenia i dylematy
lekarza. Medycyna Praktyczna Kraków 2013, s. 692, il., ISBN 978-83-7430-363-7
Richard Cranovsky, recte Ryszard Chrzanowski, urodził się w podtarnowskich
Mościcach w 1930 r. (znak zodiakalny: Skorpion). Po wojnie osiadł w Krakowie, gdzie
po liceum ukończył Wydział Lekarski UJ. Był pierwszym polskim stypendystą z neuroradiologii, a specjalizację odbył pod kierunkiem profesorów Stanisławy Spettowej
i Adama Kunickiego. W 1964 r. uzyskał doktorat, w 1968 się habilitował. Po wyjeździe do Szwajcarii pracował od 1974 r. na eksponowanych stanowiskach w szpitalach uniwersyteckich Genewy, Aaurau i Lozanny. Drugą habilitację uzyskał w Bernie.
Po dwuletnich studiach w Centrum Medycznym w Houston (USA) otrzymał tytuł
„Masterof Public Health”. Wydał pierwszy polski podręcznik neuroradiologii (1970).
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Tematami grup prac stały się m.in. technologia medyczna i bezpieczeństwo pacjentów
w skali międzynarodowej, szwajcarskiej i polskiej.
Dzieło ma charakter złożony: obszernego życiorysu, autobiografii, pamiętnika i relacji z działalności lekarsko-zawodowej, naukowej i społecznej. Rozmiar książki, bogactwo tematów i szczegółów pozwalają na jedynie ogólną ocenę treści wstępu i dwunastu rozdziałów. Rozdziały od pierwszego do piątego dotyczą pobytu w kraju, od
szóstego do ósmego – pobytu zagranicą, od dziewiątego do jedenastego – działalności
po przejściu na emeryturę, a dwunasty to zakończenie (coda).
Rozdział pierwszy otwierają rozważania na temat przemian komunikacji międzyludzkiej, po których następują relacje o rodzinie, dzieciństwie, szkołach i okupacji. W drugim
rozdziale czytamy o Krakowie, warunkach powojennych, o gimnazjum i wstąpieniu na
Wydział Lekarski UJ. Trzeci rozdział opisuje: destruktywne przekształcenie Wydziału Lekarskiego UJ w Akademię Medyczną, pierwszych pacjentów, egzaminy i egzaminatorów.
Czwarty rozdział jest poświęcony pracy, specjalizacji, pierwszym publikacjom i zagranicznym wyjazdom naukowym, doktoratowi i habilitacji. W piątym rozdziale autor dzieli
się rozterkami dalszej kariery (Kraków czy Genewa?), przytacza negatywne i pozytywne
aspekty swej decyzji opuszczenia kraju przy zachowaniu z nim bliskich kontaktów.
Od 1974 r. pracuje zagranicą, najpierw w szpitalach i uniwersytetach Szwajcarii
(rozdział siódmy), a następnie w Houston w Teksasie (rozdział siódmy). Rozdział
ósmy przedstawia sprawy innowacyjności technologii medycznej, jakości świadczeń,
zarządzania i oceny systemów opieki zdrowotnej. Przez cztery lata z ramienia rządu
szwajcarskiego autor działa jako wykładowca i konsultant programu „Europa Centralna i Wschodnia”, uczestnicząc m.in. w organizacji Szkoły Zdrowia Publicznego
w Krakowie. W 1995 r. przechodzi na emeryturę.
Rozdziały dziewiąty i jedenasty nadają się na odrębną książkę. Dotyczą bowiem szeroko omówionych a bardzo złożonych aspektów świadczeń medycznych, w tym pracy
lekarzy, ich relacji i współpracy z pacjentami, rozumowania i decyzji klinicznych. Autor
wykorzystuje tu w dużej mierze doświadczenia szwajcarskie, amerykańskie i polskie (we
współpracy z Medycyną Praktyczną). Rozdział dziesiąty to świetny wykład o judaizmie
i islamie, oparty na wnikliwym zwiedzaniu krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
Książka literackim stylem ukazuje drogę życiową lekarza i naukowca z jej cierniami i laurami. Przynosi wiele ciekawych szczegółów dotyczących: bliskich, kolegów,
przyjaciół, profesorów i prominentów, środowisk szkolnych, szpitalnych, naukowych,
instytucji; oddziaływań wojny, okupacji, powojennego reżimu, odwilży, jak i ogólnej
sytuacji naszego kraju i świata. Wiele uwagi poświęcił autor różnym miastom, krajom,
religiom i przyrodzie. Wybrane piśmiennictwo odnosi się do pojedynczych rozdziałów. Warto by uzupełnić książkę indeksem nazw i nazwisk. Książkę wzbogacają liczne
(blisko sto) czarnobiałe fotografie.
Oficyna Medycyna Praktyczna zasługuje na pochwałę za świetną edytorską stronę
dzieła, w tym artystyczną, barwną, twardą okładkę z biogramem i podobizną autora.
Dzieło winni poznać lekarze i administratorzy służby zdrowia, instytucje, w tym
szkoły zdrowia publicznego, historycy, filozofowie i etycy medycyny oraz socjolodzy.
Henryk Gaertner – Kraków
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Richard Cranovsky, Wędrówki pod znakiem skorpiona…
Książka „Wędrówki pod znakiem skorpiona” jest swoistą autobiografią Richarda
Cranovskyego (Ryszarda Chrzanowskiego), wielkiego humanisty, człowieka renesansu, który łączy w sobie pasję do medycyny i filozofii społecznej, a także zainteresowanie zdrowiem publicznym. W publikacji tej autor opisuje wiele elementów ze swojego
życia, zdarzenia i osoby, które miały wpływ na to kim był, kim się stał i czym się zajmował.
Jak każde dziecko, był bardzo ciekawy świata. Uwielbiał ryzyko i eksplorował
otaczający go świat – przykładem tego były zabawy z zapalniczkami i palnikiem gazowym, czy wędrówki po gzymsie dachu. Jednak jego dzieciństwo wcale nie było
beztroskie. Gdy miał dziesięć lat, wybuchła II wojna światowa. Na początku walk
Polacy wierzyli w zwycięstwo, lecz ich przekonania szybko okazały się mylne. W 1940
roku aresztowano ojca, młodego i wtedy jeszcze mało rozumiejącego autora. Ryszard
rozpoczął swoją edukację od uczęszczania na tajne komplety, organizowane zwykle
w domach nauczycieli. Traumatycznym wspomnieniem stały się dla Ryszarda sceny
likwidacji getta, których był świadkiem. Zabijano wszystkich, nie oszczędzano nikogo. Małymi dziećmi uderzano o bruk, a do dorosłych strzelano i jeszcze żywych
wrzucano do rowu. Na szczęście dla Ryszarda jego ojciec ocalał i po pewnym czasie
powrócił do rodziny. Założył fabrykę w tamtych czasach bardzo cennego towaru, jakim było mydło. Aby uchronić małego Ryszarda przed złem tego świata, wysłano go
na wakacje do kuzynów we wsi Nawodzice. Nauczył się tam między innymi strzelać z wiatrówki i pierwszy raz zapalił cygaro. Niedługo potem najstarszy z kuzynów
zgłosił się do wojska. III Rzesza na początku roku 1945 zaczęła chylić się ku upadkowi,
a w maju skapitulowała.
Po wojnie Ryszard wybrał naukę w liceum humanistycznym, gdzie zaprzyjaźnił się
na wiele lat ze Zbyszkiem Wąsikiem. Następnie przystąpił do zdawania małej matury
i złożył dokumenty na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Jako młodzieniec wraz ze
swymi rówieśnikami uczęszczał na spotkania Związku Młodzieży Polskiej. Praktykę
lekarską odbył w szpitalu w Szczecinie. W 1956 roku udał się na staż do kliniki neurochirurgii, co postawiło go przed koniecznością wyboru i największą rozterką życiową: neurochirurgia czy neuroradiologia? W końcu wybrał drugą specjalność. Doktorat
obronił w roku 1964. Praca naukowa do okresu habilitacji nie przynosiła mu korzyści
finansowych i w konsekwencji powodowała trudną sytuację materialną jego rodziny.
Efektem pracy był podręcznik do neuroradiologii. Jego głównym celem życiowym była
praca w organizacjach mających na celu podniesienie poziomu zdrowia publicznego.
Naczelną zasadą, jaką Ryszard Chrzanowski kierował się zarówno w praktyce
lekarskiej, jak i w życiu prywatnym, było dobro drugiego człowieka. Traumatyczne
przeżycia z dzieciństwa sprawiły, iż życie ludzkie stało się dla niego najwyższą wartością. Rozwijając swoje zainteresowania w kierunku neuroradiologii chciał jak najbardziej przysłużyć się dobru publicznemu. Popierał rozwój urządzeń do neuroradiologii – uważał, że ówczesne nie były wystarczająco dobre. Jego humanistyczne podejście
do życia powodowało wiele wątpliwości i refleksji natury etycznej. Dotyczyły one
kluczowych problemów zarówno w medycynie, jak i w życiu codziennym.
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Książka ma cechy typowe dla autobiografii, ale jest też zbiorem opisów pacjentów,
przypadków klinicznych i działania urządzeń medycznych. Może być również manifestem ducha humanizmu niezbędnego każdemu lekarzowi, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy medycyna przepełniona jest technologią, genetyką i farmakologią, a pacjent – a więc człowiek, staje się tylko numerkiem bądź kodem oznaczającym
jednostkę chorobową.
Autobiografia może być wskazówką dla dzisiejszego lekarza jak traktować swój
zawód, jakie wartości są najważniejsze przy jego wykonywaniu, kim dla lekarza jest
pacjent i czym kierować się w codziennej praktyce lekarskiej. Pokazuje, że powołanie
lekarskie, bez względu na specjalizację, nie może być wolne od rozważań etycznych,
które przypominają lekarzom o standardach wykonywania profesji, o czystości sztuki
lekarskiej w oparciu o przysięgę Hipokratesa. Książka wzmacnia społeczne zaufanie
do zawodu lekarza, tak potrzebne w dzisiejszych czasach.
Sebastian Kliwicki – Poznań

8
Albert Schweitzer, Kazania strasburskie o czci dla życia. Tłum. M. Lewandowska,
Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2014, ss. 41, ISBN 978-83-7780-928-0
Autorka, dr fil. Maria Zofia Lewandowska, polonistka, posiada ciekawy dorobek
literacki: wiersze (zawarte w kilkunastu tomikach i antologiach), prozę ( w tym eseje,
artykuły o filozofii, kulturze, twórczości i religii) oraz sztukę teatralną i tłumaczenie
poematu Macieja Korwina. Albert Schweitzer i jego twórczość stanowił temat jej tezy
doktorskiej i różnych artykułów.
Dr Lewandowska jest autorem obszernego wstępu i polskiego tłumaczenia niemieckiego oryginału. Liczący 20 stron wstęp, to świetnie przedstawiona biografia
Schweitzera z ciekawą interpretacją jego zainteresowań, działalności i osiągnięć jako
muzyka i muzykologa, teologa i kaznodziei, filozofa i etyka, lekarza i szpitalnika,
kulturoznawcy, bojownika o postęp, równość ras i pokój, polityka, pisarza i mówcy. Należy przypomnieć, że filozofia i etyka Schweitzera „cześć dla życia” powstała
w 1915 roku, w czasie jego pracy jako lekarza tubylców w gabońskim buszu Lambarene. AlbertSchweitzer twierdził, że powstały przed stu laty szpital w Lambarene jest
symbolem jego myślenia i stał się trwałym, materialnym wyrazem czci dla życia.
„Cześć dla życia” jest tematem wielu wypowiedzi i pism Schweitzera. Do najważniejszych należą kazania. Z ich wielkiej liczby autorka przełożyła dwa kazania wygłoszone w niedziele 16 i 23 lutego 1919 roku, w kościele św. Mikołaja w Strasburgu.
Teksty „Kazanie pierwsze o czci dla życia” i „Kazanie drugie o kwestiach etycznych
i czci dla życia” traktują nie tylko o miłowaniu Boga, lecz głównie o szacunku dla
wszystkiego, co żyje – ludzi, zwierząt i roślin.
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Na końcu publikacji znajduje się skrócone kalendarium życia i działalności
Schweitzera. Półtwarda kartonowa okładka ma na froncie szkic głowy Schweitzera,
wykonany przez autorkę, a z tyłu – jej biogram i wizerunek.
Książkę należy polecić wszystkim zainteresowanym problemami bioetyki, zwłaszcza lekarzom, przyrodnikom oraz filozofom i etykom.
Henryk Gaertner – Kraków

8
Ryszard Chrzanowski (Richard Cranovsky), Notatnik sceptyka. Fakty i fantazje.
Warszawa 2014, ss. 182, il., ISBN 978-83-937756-1-3
Ryszard Chrzanowski, rodem z podtarnowskich Mościc, studiował w Krakowie
medycynę, uzyskując tu doktorat i habilitację oraz specjalizację z neuroradiologii.
W 2013 r. wydał obszerną autobiografię „Wędrówki pod znakiem Skorpiona...”.
Obecna książka ma kształt odmienny od ostatniej. Opisuje zdarzenia, wrażenia
i rozważania z różnych lat życia. Tematykę medyczną prezentują teksty o wzorowym
lekarzu (Stanisławie Świerczewskim), decyzji zostania lekarzem, o roli histologii oraz
anatomii prawidłowej, topograficznej i patologicznej w medycynie, o stażu w oddziale alergologicznym (w fatalnym stanie!) krakowskiego szpitala uniwersyteckiego,
o udziale w konsylium w klinice neurologicznej, dalej o habilitacji w Bernie i specjalistycznym egzaminie żony, a także o współpracy z II Kliniką Chorób Wewnętrznych
UJ w Krakowie i wydawnictwem Medycyna Praktyczna. Owocem współdziałania na
tematy bezpieczeństwa w lecznictwie była m.in. konferencja w Warszawie w 2011 r.
Dalszą grupę tekstów stanowią wspomnienia: o wizycie w Watykanie, patriotycznej mszy w pierwszą rocznicę wybuchu wojny, o spowiedzi, warcie przy grobie bohaterskiego chłopca, o tableau małej matury i pomocy choremu koledze oraz
o rodzinnym wieczorze po złożonej maturze. Rozdział „Bramka” przypomina różne
problemy dzieciństwa i młodości, jak również dyskutuje przemiany cywilizacyjne,
kulturalne i polityczne współczesnego świata. Osiągnięcia i zdobycze tych dziedzin
przywołuje rozdział „Mare rostrum”. Natomiast dalsze teksty są poświęcone wędrówkom: żegludze i spławowi po jeziorach i Wiśle, pobytom na Sardynii, w Gorcach
oraz na Kahlenbergu i w Heiligenstadt ze wspomnieniami o Sobieskim i Beethovenie.
Książka ma wysoki poziom edytorski. Tekst wzbogacają bardzo liczne (ponad 60),
głównie barwne, ilustracje. Wielokolorowa, twarda, lakierowana okładka ma na froncie portret, a z tyłu dane autora. Lekturę książki można polecić czytelnikom zarówno
z kręgu medycyny, jak i spoza niego.
Henryk Gaertner – Kraków
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8
Dariusz Kortko, Judyta Watoła, Religa. Biografia najsłynniejszego polskiego kardiochirurga, Agora Warszawa 2014, s. 319, ilustr., ISBN 978-83-268-1354-2
Zbigniew Religa to jedna z najwybitniejszych postaci polskiej medycyny. Jego
działalność i osiągnięcia stały się tematem licznych artykułów w prasie codziennej,
czasopismach ogólnych i medycznych, jak również audycji radiowych i telewizyjnych. Dużo artykułów zamieściła Gazeta Wyborcza autorstwa m.in. Elżbiety Cichockiej, Iwony Hajnosz, Bohdana Wróblewskiego i autorów obecnej książki. Niedawno
w numerze z 14-15. II. br. Jakub Majmurek pisze o Relidze „Przecież młody chirurg
to Ramzes z „Faraona” próbujący reformować państwo wbrew konserwatywnym kapłanom”, a Eliza Szybowska określa Religę słowami „Mądry, choć szalony, szorstki,
ale sympatyczny”. W 1998 roku powstał film wideo, a w 2010 film dokumentalny TVP
„Zbigniew Religa – profesor od serca” red. Haliny Szymury. Ostatnio wielki rozgłos
w społeczeństwie i mediach uzyskał film o Relidze „Bogowie” Łukasza Palkowskiego.
Oglądnęło ten film ponad dwa miliony widzów. Religę i film omawia również Anna
Twardowska (Gazeta Wyborcza 18. II. br.). Do filmu nawiązuje tytuł właśnie wydanej
książki Krystyny Bochenek i Dariusza Kortko „Lekarze czy bogowie” (Agora 2015).
Film „Bogowie” przedstawia głównie walkę Religi o wprowadzenie przeszczepów
serca w Polsce mimo rozlicznych przeszkód różnej natury. Natomiast obecna książka
daje możliwie pełny obraz życia i działalności Religi, jako lekarza, kardiochirurga, inicjatora, twórcy i kierownika centrum kardiologicznego Śląskiej Akademii Medycznej
oraz prac nad budową polskiego sztucznego serca. Pionierskie, nieraz rewolucyjne
projekty i działania Religi budziły często przeciwstawne opory i reakcje. Książka wymienia wiele nazwisk sprzymierzeńców i antagonistów Religi ze świata medycznego
i społeczno-politycznego. Autorzy nie wahają się ujawniać „polskiego piekła” wrogów sądów i działań. M.in. odnotowują antagonizm między Religą a zasłużonymi
krakowskimi kardiochirurgami, nieco jednostronnie stając po stronie swego bohatera.
Świetnie opisują niektóre zdarzenia, jak sprawy budowy centrum kardiologicznego,
czy procesu dra Mirosława Garlickiego, znanego „Dra G.”. Cenne są spostrzeżenia
Religi z pobytu w Stanach Zjednoczonych, opis jego kontaktów z pionierami transplantologii serca, zarys historii przeszczepiania serca, jak również dramatyzmu tego
wielce złożonego zabiegu. Wśród 16 rozdziałów ich tematykę ujawniają często tytuły: Chirurg, Uczeń, Szef, Pionier, Fundator, Kierownik, Konstruktor, Rektor, Polityk
(kandydat na Prezydenta RP), Minister, Biegły, Pacjent. Ostatnie rozdziały wspominają losy placówek i współpracowników Religi po jego śmierci. W książce znajdujemy
bardzo dużo nazwisk wybitnych osobistości z medycyny, polityki, sztuki itd. Dużo
barwy portretowi Religi dodają wzmianki o tak ludzkich przywarach jak upodobania
do papierosów, alkoholu i ... niecenzuralnych wyrazów.
Styl narracji (nie bez cech reportażu) czyni lekturę prawdziwą przyjemnością. Powiększają ją liczne (koło 90), w większości wielobarwne fotografie, pochodzące głównie z archiwum rodzinnego. Strona edytorska na wysokim poziomie jest zasługą zna-
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nego wydawcy Agora z Warszawy. Projekt graficzny książki zawdzięczamy Pawłowi
Panczakiewiczowi. Wielobarwna twarda okładka chroni wnętrze książki. Ewentualne
dalsze wydania uzupełniłbym o kalendarium życia i działalności, spis wybranych
prac naukowych Religi oraz indeks nazwisk.
Książkę winni przeczytać wszyscy zainteresowani niedawnymi dziejami naszego
kraju, jego medycyny (zwłaszcza kardiochirurgii), a także przemianami społecznymi
i politycznymi Polski w minionych dekadach lat. Książka jest szczególnie godna polecenia studentom i lekarzom medycyny, a treść i styl książki pozwalają każdemu na jej
lekturę.
Henryk Gaertner – Kraków

8
Dr Marek Szczyt w rozmowie z Urszulą Hollanek. Chirurg czy artysta? Mira Warszawa 2014, s. 268, ilustr., ISBN 978-83-276-0437-8
Dr Szczyt jest znanym i cenionym chirurgiem plastycznym. Jego osobę i 20-letnią
działalność przedstawia też serial „Sekrety chirurgii” w telewizji TVN.
Na książkę składa się 16 rozmów, których treść przedstawię. 1. Relacje lekarzy
z pacjentkami i dzieje małżeństwa. 2. Zagadnienia wtórnych zabiegów oraz operowania siebie i bliskich. 3. Przedstawia problematykę liftingu, korekcyjnych zabiegów
piersi, uszy, nosa i powiek, wspomina o ryzyku powikłań. 4. O zabiegach „wstydliwych” – korekcjach sromu, pochwy, krocza, błony dziewiczej, o implantach mięśniowych, tłuszczowych, włosów i dermoabrazji. 5. Omawia program zabiegów, przypomina rolę żony w powstaniu i prowadzeniu kliniki, dalej własne kłopoty z wagą, dietą
i sportem i podróże. 6. Wspomina o wyborze zawodu, problemach dostania się na studia, zamiłowaniach muzycznych, życiu małżeńskim i atmosferze domu rodziców. 7.
To opis 7-letniej pracy w znanym Szpitalu Chirurgii Plastycznej w Polanicy (prof. Kazimierz Kobus), o kursach i stażach, zaangażowaniu w Instytucie Hematologii i Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 8. Przedstawia afrykańską lekcję życia – pobyt
i pracę w Nigrze, warunki szpitala i bytu jego pracowników i tubylców, ciekawe przypadki i miejscowy koloryt. 9. Dotyczy problemów finansowych i promocyjnych praktyki prywatnej wpierw w gabinecie, a następnie w klinice. 10. Omawia rolę szefa w zespole, w jego tworzeniu i integracji oraz promocji kliniki (TVN), dyskutuje powołanie
lekarskie, empatię wobec chorych i problemy „dowodów wdzięczności”. 11. Traktuje
o animozjach między lekarzami i szpitalami chirurgii plastycznej. 12. Mówi o doktorze
jako „celebrycie”, o jego kontaktach z show biznesem, prywatności ogniska domowego i o chorych nie wypełniających wskazań lekarskich, a zgłaszających pretensje. 13.
To dyskusja o telewizyjnych transmisjach zabiegów (selekcja pacjentów, ograniczenia
operacyjne, anestezjologiczne, telewizyjne i wzgląd na odbiór przez widzów, doznania operatora i potrzeby popularyzacji). 14. Dotyczy psychicznegostresu u operatora,
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rezygnacji z zabiegów przez chorych i żądania operacji nieuzasadnionych. 15. Omawia problemy znieczulenia (miejscowe czy ogólne?), europejski poziom polskiej chirurgii estetycznej i wizje rozwoju. Ostatni 16. rozdział to 36 opinii pacjentów – internautów o doktorze, klinice i zabiegach. Książkę zamyka 22 zdjęć (14 barwnych) z archiwum doktora. Strona edytorska na dobrym poziomie, okładka barwna, kartonowa,
półsztywna.
Rozmowy wywiadu – rzeki przedstawiają karierę znanego chirurga oraz jego doświadczenia, emocje, przemyślenia i relacje z pacjentami. Wiele poruszonych tu spraw
chirurgii plastycznej dotyczy również innych dziedzin medycyny, zwłaszcza relacji
lekarze – pacjenci. Dlatego należy polecić lekturę książki nie tylko studentom i lekarzom medycyny (zwłaszcza chirurgom), lecz również dzięki ogólnie przystępnemu
tekstowi wszystkim zainteresowanym, szczególnie medycyną estetyczną i chirurgią
plastyczną.
Henryk Gaertner – Kraków

8
Jerzy Woy-Wojciechowski, Q pamięci, Domena Warszawa 2014, s. 370, ilustr. 344,
ISBN 978-83-938166-1-3
Profesor Jerzy Woy-Wojciechowski – specjalista ortopedii, traumatologii i medycyny nuklearnej – jest postacią bardzo dobrze znaną, zwłaszcza w środowisku medycznym i kulturalnym. Profesor posiada znaczny dorobek naukowy oraz popularnonaukowy. Jest m.in. wielce zasłużonym, wieloletnim (27 lat!) prezesem Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego, zaangażowanym w odrodzenie samorządu lekarskiego
i powstanie domu lekarza seniora. Z kolei na jego literacką działalność składają się
liczne opowiadania i interesujące książki. Profesor Wojciechowski bierze także czynny
udział w życiu kulturalnym, szczególnie muzycznym, w tym jako twórca wielu bardzo znanych pieśni i piosenek.
Jego obecne dzieło jest rozszerzoną kontynuacją książki „Którędy do medycyny”
i wykorzystuje częściowo niektóre uprzednie teksty autora (m.in. strony: 50 ..., 74 ...,
124 ..., 169). „Q (ku) pamięci” składa się z dwu połączonych tomów. Pierwszy, dwuczęściowy, liczy 34 opowiadań, drugi, siedmioczęściowy, zawiera ich 49.
Bogactwo tematów i wątków stoi na przeszkodzie streszczeniu treści dzieła. Jak
w fugach Bacha przeplatają się bowiem w narracji wątki z przeszłości i teraźniejszości, rodzinne i osobiste (zawodowe – studia, praca, kariera, społeczne i artystyczne,
zwłaszcza muzyczne), a także opisy kontaktów z wieloma osobistościami (w tym
św. Janem Pawłem II i Lechem Wałęsą) i licznymi instytucjami. Spotykamy ciekawe
opisy podróży naukowych i turystycznych, osiągnięć autora w medycynie i sztuce,
wspomnienia wydarzeń ważnych (wojna, okupacja, PRL i stan wojenny) i wesołych.
Niekiedy nurt prozy przerywają rymowane teksty wierszy i piosenek. Płynna narra-
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cja, język i styl czynią z książki dzieło literackie, przypominające pisarstwo Melchiora
Wańkowicza. Dalszym bogactwem dzieła są bardzo ciekawe i dobrze reprodukowane zdjęcia, pochodzące głównie z rodzinnego archiwum autora. Fotografie zostały
umieszczone w sześciu grupach. Pośród ponad 340 zdjęć o różnym formacie większość stanowią fotografie wielobarwne (ponad 300).
Na końcu książki znajdują się reprodukcje okładek sześciu książek oraz dwu albumów piosenek dla dzieci autora, wydanych również przez oficynę Domena. Do
książki jest dołączona płyta CD z 22 utworami oraz ich spis.
Podobnie jak w poprzednich publikacjach, wydawnictwo zapewniło i tej książce
wysoki poziom edytorski (Joanna Dąbrowska) : dobry papier, jasną dyspozycję całości
i części, czytelną zróżnicowaną czcionkę, wierne reprodukcje zdjęć, twardą, lakierowaną wielobarwną okładkę, na której z tyłu widnieją obszerne informacje o autorze
z jego wizerunkiem.
Nawiązując do tytułu warto stwierdzić, że zasadniczym celem książki jest zachowanie w pamięci, a zwłaszcza przekazanie czytelnikom ważnych wydarzeń, osobistych odczuć, przeżyć i wspomnień autora, zgodnie z słowami Marguèrite Yourcenar,
że „wspomnienia to coś, co zyskało trwałość, jakiej teraźniejszość jeszcze nie posiada”.
Książkę o walorach literackich, historycznych (w tym z zakresu historii medycyny)
i artystycznych należy gorąco polecić przyszłym i obecnym pracownikom medycyny
i ochrony zdrowia, a także wszystkim zainteresowanym sprawami medycyny, sztuki
i kultury.
Henryk Gaertner – Kraków

8
Maciej Maria Scisłowski, Czterdzieścioletni dyżur lekarski, Wydawnictwo Poligraf
Brzezia Łąka 2014, s. 136, ilustr., ISBN 978-83-7856-191-0
Życie autora toczyło się w czasie wojny i okupacji, Powstania Warszawskiego,
okresu komunizmu, zakończonego Październikiem. Po studiach medycznych wspomina staże podyplomowe („ostrogi lekarskie”), zatrudnienie w sanatorium w Zagórzu k. Warszawy i w klinice geriatrycznej. Przypomina postacie szefów tych placówek,
poświęca dużo uwagi pracy w Pogotowiu Ratunkowym. Barwne opowieści dotyczą
niepozbawionych nieraz komizmu wizyt domowych u pacjentów.
Podejmuje specjalizację internistyczną i pracę lekarza zakładowego zjednoczenia piekarniczego, opisuje sylwetki lekarzy i pacjentów. Zostaje lekarzem przychodni rejonowej
na Targówku, pisze o chorych i symulantach starających się o L4, szerzej wspomina o wybitnym aktorze Jerzym Zelniku i jego rodzinie. Kreśli postacie lekarzy, kierowców, pielęgniarek środowiskowych i rejonowych pacjentów. Zostaje kierownikiem przychodni na
Bródnie i tu też opisuje lekarzy. Po sześciu latach zatrudnia się w szpitalu powiatowym
w Grójcu. Przedstawia miasto, szpital, lekarzy, pacjentów (głównie rolników), niektórych
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ciekawych chorych, organizuje reanimację kardiologiczną. Przechodzi do pracy w klinice
kardiologicznej Szpitala Grochowskiego w Warszawie. Osobne wspomnienia poświęca
żonie, czasom studenckim, rozrywkom, perypetiom mieszkaniowym, losom przyjaciół
oraz wyprawom nad morze, w Pieniny, do Szwecji i Szwajcarii.
Nadmiar pracy przekreśla próby działalności naukowej i dalszej specjalizacji.
Przechodzi do pracy w Klinice Geriatrycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (prof. Halina Szwarc), uczestnicząc w badaniach, rehabilitacji i terapii.
Śmierć żony i potrzeby dzieci (6 i 15 lat) zmuszają do przejęcia jej zakładu produkcji
zabawek i podjęcia sadownictwa, co wiedzie do różnych perypetii.
Zaraża się od pacjenta gruźlicą płuc i zapada na raka nerki. Po wyleczeniu pracuje
w poradni angiologicznej na Solcu. Zostaje naczelnym lekarzem Domu Kombatanta
i przechodzi na emeryturę. Szata edytorska skromna, lecz estetyczna. Książkę można
polecić wszystkim zainteresowanym pracą lekarzy i ich kontaktami z pacjentami.
Henryk Gaertner – Kraków

8
Materiały Konferencji Korelacje Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim, w szczególności z Wydziałem Lekarskim w latach 1964-2014,
„Przegląd Lekarski” 2014, 71/4, 237-247 (reprint)
650-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego krakowskie środowisko medyczne uczciło
m.in. konferencją, która odbyła się 15 maja 2014 r. Zorganizowały ją: Towarzystwo
Lekarskie Krakowskie (TLK), Polskie Towarzystwo Neurochirurgów, Stowarzyszenie
Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ i wydawnictwo Medycyna Praktyczna.
Przedstawiane materiały konferencyjne obejmują trzy wykłady. Pierwszy – Władysława Sułowicza, Igora Gościńskiego i Adama Wiernikowskiego, przypomina powstanie „Przeglądu Lekarskiego” w roku 1862, który stał się organem Towarzystwa
założonego w 1866 roku. Wykład opisuje lata powojenne, trudności wydawnicze,
a szczególnie – zaangażowanie Towarzystwa w tematykę ludobójstwa, Holokaustu
i losów więźniów Auschwitz. Artykuł wymienia zasłużonych: Józefa Bogusza, Antoniego Kępińskiego, Stanisława Kłodzińskiego, Jana Masłowskiego i późniejszych
– Aleksandra Skotnickiego, Zdzisława Jana Ryna i Igora Gościńskiego. Współpraca
umożliwiła wydanie prac związanych z jubileuszami: TLK, PTL, zasłużonych członków (m.in. 90-lecia Henryka Gaertnera) i „Solidarności” krakowskiej służby zdrowia.
Wydano także podręczniki angielskiego, onkologii, cukrzycy i położnictwa. Ukazały
się również specjalistyczne zeszyty „Przeglądu Lekarskiego” i suplementy z materiałami konferencji naukowych studentów medycyny.
Autorami drugiego artykułu: „Towarzystwo Lekarskie Krakowskie a Wydział Lekarski UJ – przeszłość i teraźniejszość” są Igor Gościński, Adam Wiernikowski i Jarosław Zawiliński. Tekst przedstawia związki pracowników Wydziału z Towarzy-
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stwem Lekarskim – liczni członkowie zarządu, prezesi oraz członkowie Towarzystwa
byli pracownikami Wydziału. Towarzystwo przekazuje zasłużonym lekarzom (w tym
z uczelni) medale i dyplomy, a corocznie nagrody wyróżniającym się doktorantom
i habilitantom. Integruje środowisko krakowskie z uczelnią i towarzystwami specjalistycznymi, współpracuje z komisjami PAN i PAU oraz Stowarzyszeniem Absolwentów
Wydziałów Medycznych UJ. Artykuł podkreśla zasługi i podaje biogramy jego prezesów: Henryka Gaertnera i Zdzisława Gajdy oraz Marii Rybakowej – członków honorowych TLK. Tematyka, stanowiąca centrum zainteresowania Towarzystwa obejmuje nauki podstawowe i kliniczne, historię medycyny (gości Muzeum Wydziału Lekarskiego
UJ), bioetykę (współdziałało w powstaniu Kodeksu Etyki Lekarskiej) i Holokaust. Przy
opisie dziejów Domu Lekarskiego (z 1905 roku) są podane biogramy zasłużonych dlań
rektorów: Tadeusza Popieli, Ryszarda Gryglewskiego, Tadeusza Cichockiego i Andrzeja Szczeklika – członków honorowych TLK. Towarzystwo promuje także twórczość literacką i artystyczną lekarzy. Przypomina związki medycyny krakowskiej z wileńską i
lwowską. Współpracuje z Polonią medyczną, Izbą Lekarską i Medycyną Praktyczną.
Ostatni artykuł szkicuje dzieje Kliniki Neurologiczno-Psychiatrycznej w stulecie jej
powstania, a szczególnie opisuje osobę i działalność jej twórcy – Jana Piltza. Autorami
wykładu są: Igor Gościński, Marek Moskała, Krzysztof Stachura i Jarosław Zawiliński.
W czasie konferencji pokazano film „Nasze powroty do Uniwersytetu”.
Materiały Konferencji są skromnym wyrazem hołdu Towarzystwa wobec 650-letniego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Henryk Gaertner – Kraków

8
Paulin Moszczyński, Spotkania z profesorem Julianem Aleksandrowiczem, Printigraph Brzesko 2014, s. 164, ilustr.
Jestem chyba ostatnim ze zespołu, który na samym początku roku 1950 pod kierunkiem Aleksandrowicza organizował III Klinikę Chorób Wewnętrznych AM (wtórnie Klinikę Hematologii CM UJ) w pomieszczeniach Oddziału Chorób Wewnętrznych
IB Szpitala św. Łazarza. Oddział ten był uprzednio pod kierownictwem prof. Edwarda
Szczeklika. Moja ponad 20-letnia współpraca z Aleksandrowiczem i dalsza obserwacja pracy jego kliniki umożliwiły mi też śledzenie działalności Paulina Moszczyńskiego, autora omawianej książki.
Kontakty z Aleksandrowiczem rozpoczął autor w czasie studiów medycyny
i stażów. Umożliwiało to mu później rozwinięcie wieloletniej owocnej działalności,
specjalizację zawodową, doktorat, habilitację i profesurę. Dotyczyło to szczególnie
okresu, gdy po zatrudnieniu w Katedrze Fizyki Lekarskiej, Szpitalu Powiatowym
w Myślenicach i Spółdzielni Zdrowia w Trzebuni, Moszczyński został lekarzem ośrodka w Czchowie, a następnie lekarzem i ordynatorem oddziału szpitala w Brzesku. Na
emeryturze uczestniczy w szkolnictwie wyższym Krakowa i Brzeska.
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Autor kreśli charakterystykę Czchowa, Brzeska, zwłaszcza kliniki Aleksandrowicza, jego domu wypoczynkowego nad zalewem Dunajca oraz Szpitala i Oddziału Chorób Wewnętrznych w Brzesku. Wiele miejsca poświęca własnym i wspólnych
badaniom, publikacjom, podręcznikom i referatom w kraju i zagranicą. Ich tematami
są głównie: hematoonkologia (m.in. nowotwory, białaczki, enzymy leukocytów), toksykologia (m.in. wpływ benzenu i innych rozpuszczalników, szkodliwość tytoniu, hałasu) i historia medycyny. Fragmenty o osiągnięciach naukowych możnaby wyróżnić
inną czcionką, przerywają one bowiem ciągłość lektury. Nie brakuje też informacji
o oddźwięku prac Moszczyńskiego (opinie, nagrody itd.), a także o cierniowych drogach habilitacji i profesury. Aleksandrowicz, jako „mistrz i mentor” autora, okazał mu
wiele życzliwości, pomocy, poparcia, a nawet przyjaźni na różnych polach działalności. Idee Aleksandrowicza przekazuje autor nadal w ramach swej aktywności w Polskim Towarzystwie Propagowania Żywności i Zdrowego Życia, Polskiej Akademii
Medycyny, Technicznego Uniwersytetu Otwartego i Międzynarodowego Instytutu
Medycyny Uniwersalistycznej.
Książka kończy się: posłowiem, kalendarium pracy zawodowej autora, indeksem
nazwisk i 21 fotografiami, głównie barwnymi, przeważnie z zbiorów własnych. Strona edytorska jest na bardzo wysokim poziomie. Jedynie korektorowi umknęły literowe błędy, np. s. 5 Fridrich Nitche (Friedrich Nietzsche), 48 Kurelewicz (Kurylewicz),
65 Heneczka (Haneczka), 118 Sejmnik (Sejmik), 141 Markiem (Marek), 142 Poświatowskiej (Poświatowska), okładka – tył Schwitzer (Schweitzer), 62 malignacies (malignancies), w spisie nazwisk brak Stanisława Stasika (ze s. 69). Błędy nie obniżają
merytorycznej wartości książki.
„Spotkania...” można polecić wszystkim interesującym się krakowską nauką
(zwłaszcza hematologią), uczelnią i służbą zdrowia, relacjami mistrz – uczeń i owocną
działalnością samego autora książki.
Henryk Gaertner – Kraków

8
Prof. dr hab. Janina Sokołowska-Pituch, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów
Medycznych UJ Kraków 2014, s. 40.
Stowarzyszenie obchodziło przed rokiem 50-lecie swego powstania. Wśród zadań
i działań ważne miejsce ma działalność wydawnicza. Ostatnio wydana książeczka
otwiera cykl „Ze skarbca wspomnień” o wybitnych lekarzach, zwłaszcza pracownikach naukowych Wydziału Lekarskiego UJ. Inicjatywa Stowarzyszenia zasługuje na
pełne uznanie i poparcie.
Książeczkę otwiera wstęp Zdzisława Gajdy, zasłużonego historyka i byłego kierownika katedry medycyny UJ, obecnie prezesa Stowarzyszenia. Pierwsza część
książeczki to „Moje życie-wspomnienia” J. Sokołowskiej-Pituchowej. Opublikowane
fragmenty dotyczą Lwowa (studiów, doktoratu 1939, przeżyć wojennych w okresach
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władzy sowieckiej i niemieckiej) i Krakowa. Autorka przedstawia tu atmosferę społeczeństwa i uczelni, pozytywy i negatywy działalności prof. Tadeusza Rogalskiego oraz konieczność przejścia autorki z Zakładu Anatomii Opisowej do Zakładu
Anatomii Patologicznej pod życzliwą opiekę prof. Janiny Kowalczykowej. Następują opisy: okoliczności objęcia kierownictwa katedry anatomii opisowej, jej złożonej
działalności, współpracy z Polskim Towarzystwem Lekarskim, klinicystami oraz
opracowania skryptów i podręczników. Tu znajdują się też informacje o działalności
pracowni katedry i Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Promocja katedry objęła
żywy udział w 600-leciu Wydziału Lekarskiego UJ i stuleciu katedry, jak również
– skompletowanie wyposażenia gabinetu w portrety wszystkich kierowników katedry i wydania specjalnego zeszytu Folia Morphologica. J. Sokołowska wspomina
też o dydaktyce, unowocześnieniu sali wykładowej, współpracy z Akademią Sztuk
Pięknych, o swych funkcjach na uczelni i przy reformie studiów oraz w kształceniu
niewidomych w sztuce masażu.
Druga część książeczki, napisana przez córkę, Annę Pituch-Noworolską, profesora
UJ, pediatrę i immunologa oraz znaną poetkę. Opisuje ona dane najbliższej rodziny
i wykształcenia matki, przebieg jej pracy zawodowej, karierę i działalność naukową,
funkcje w uczelni i towarzystwach naukowych, wymienia otrzymane odznaczenia
i nagrody. Zwięzła charakterystyka sylwetki J. Sokołowskiej zawiera jej życiorys, opisy przeżyć wojennych i trudności kariery naukowej oraz starania o poziom organizacji
i dydaktyki katedry anatomii opisowej. Czytamy o zainteresowaniach i osiągnięciach
naukowych, w tym publikacjach, zwłaszcza dydaktycznych. Piękne portretowe zdjęcia prof. Sokołowskiej znajduje się na początku książeczki. Szata edytorska jest korzystna, chociaż skromna.
Z J. Sokołowską łączyły mnie długa przyjaźń, wspólne wspomnienia „lwowskich
czasów”, częste kontakty w pracy na uczelni i w krakowskich towarzystwach naukowych, a na wspólnej emeryturze – częste spotkania na rynku przy ulicy Lea lub w jego
okolicy, dzięki bliskości naszych miejsc zamieszkania.
Lekturę książki polecam wszystkim wychowankom prof. Sokołowskiej oraz osobom zainteresowanym dziejami krakowskiej medycyny i jagiellońskiej wszechnicy.
Henryk Gaertner – Kraków

8
Słuch absolutny. Andrzej Szczeklik w rozmowie z Jerzym Illgiem, Wydawnictwo
Znak Kraków 2014, s. 281, ilustr., ISBN 978-83-240-2869-6
Wybitny polski internista i kardiolog, Edward Szczeklik, profesor uniwersytetów
krakowskiego i wrocławskiego miał dwóch synów, Andrzeja i Jerzego, profesorów medycyny UJ. Niedawno zmarły Andrzej to krajowej i światowej sławy internista, kardiolog i alergolog, filozof i historyk medycyny, autor licznych prac naukowych i cennych
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podręczników, a także twórca nowoczesnej II Kliniki Chorób Wewnętrznych CM UJ.
Był on też aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego, jako pisarz (książki: Katharsis,
Kore, Nieśmiertelność) i muzyk (pianista). Rozmówca, dyrektor Wydawnictwa Znak,
Jerzy Illg, jest cenionym wydawcą dzieł literackich i przyjacielem ludzi pióra.
Rozmowy ujęte w 20 rozdziałów dotyczą wielu ciekawych tematów, poddanych
żywej dyskusji i wzbudzających refleksje u czytających. Jedna grupa rozmów przedstawia rodowód, dom rodzinny, dzieciństwo, gimnazjum, problemy wyboru zawodu
(muzyka, polonistyka, chemia, medycyna?), studia lekarskie (z uwagami o programie i niektórych wykładowcach), nostryfikację dyplomu, staże naukowe w Finlandii,
Szwecji, USA i Anglii (z uwagami o podróży, krajach pobytu, ich szpitalach i działalności leczniczej) oraz habilitację we Wrocławiu. Wrażeniom ogólnym i szczegółowym
towarzyszy opis korzyści poznawczych zagranicznej nauki oraz realizacji własnych
planów i zainteresowań naukowych. Rozmowy obejmują również sprawy kliniki, jej
zły stan wyjściowy, trudy i sukcesy stworzenia nowoczesnej kliniki drogą pozyskiwania pomocy zagranicznej i miejscowej, osiągnięcia i przegrane, syzyfowe obciążenia
administracyjno-organizacyjno-finansowe połączone z biurokracją. Jako prorektor,
a następnie rektor doprowadził do powrotu medycyny do UJ, powstania Collegium
Medicum i Wydziału Lekarskiego PAU.
Niektóre rozmowy przypominają pierwsze kontakty z muzyką i fortepianem,
szkolne studia muzyczne, znaczenie słuchu absolutnego, dyskutują wartości muzyki
(w tym nowoczesnej i „hałasu”) i prób muzykoterapii. Fortepiany znalazły się w domu,
w domu letnim w Kościelisku i w ... klinice. Profesor wspomina o swym zaangażowaniu w działalność Piwnicy pod Baranami, o jej atmosferze, ludziach i gościach.
Inne rozmowy wskazują na wczesne zainteresowanie się literaturą, językami i księgarstwem. Działalność lekarska i humanistyczna pozwoliła Szczeklikowi na bardzo
bliskie kontakty z Janem Pawłem II i Papieską Akademią Nauk (tu opis jej struktury
i działalności), ks. Józefem Tischnerem oraz m.in. z Czesławem Miłoszem, jego żoną
Carol i Sławomirem Mrożkiem. Jeden dyskurs porusza zagadnienie związku między
chorobą (kiła, gruźlica) a twórczością.
Tematem jednej z dalszych rozmów jest historia medycyny: medycyna a sztuka,
wielcy lekarze, szamanizm, starożytność (Grecja, Egipt), średniowiecze (m.in. choreomania i tańce śmierci, Paracelsus), stare instrumenty i metody badań fizycznych.
Inna rozmowa porusza problemy klonowania, odtwarzania gatunków, ludzkiego genomu, tworzenia życia, regeneracji, wykorzystywania komórek macierzystych oraz
roli alchemii, nauki i etyki. W rozmowach spotyka się też tematy patriotyzmu, represji
przez PZPR organizacji młodzieżowych, uczelni i kliniki, a także losów Solidarności
uczelni (jej powstanie, rozwój, stan wojenny, represje, wolność), w której Szczeklik
i Ryszard Gryglewski odgrywali bardzo ważne role. Jedna z rozmów jest poświęcona
górom (Tatry, Alpy, Góry Skaliste). Wstęp Jerzego Illga i posłowie Andrzeja Białasa
podkreślają osiągnięcia i erudycję Szczeklika w różnych dziedzinach życia, wiedzy
i sztuki oraz jego wielką empatię w kontaktach z chorymi i ich bliskimi.
Wspaniała jest szata edytorska, czytelny tekst, świetny papier i reprodukcja fotografii, głównie z archiwum rodzinnego. Twarda, sztywna okładka i obwoluta ukazują interesujące portrety Szczeklika. Z tyłu i na skrzydełkach obwoluty spotykamy
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wyimki treści i wypowiedzi przyjaciół Profesora. Książkę należy polecić wszystkim
czytelnikom, zwłaszcza związanym zawodowo z medycyną.
Henryk Gaertner – Kraków

8
Pisarze spod znaku Eskulapa. Pro memoria, Unia Polskich Pisarzy Lekarzy Łódź
2015, s. 87, ISBN 83-85887-53-9
Redaktorem książeczki, wydanej jako 330 pozycja Biblioteki Świętokrzyskiej Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego, jest Maciej Andrzej Zarębski. Celem wydania jest
upamiętnienie 30 rocznicy powstania Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (uprzednio Medyków).
Zbiór artykułów dotyczy 27 nieżyjących już członków Unii (w tym dwu farmaceutów).
Poszczególne teksty podają dane życia, pracy, działalności literackiej i innej artystycznej,
społecznej i hobby. Niektóre przytaczają przykłady twórczości zmarłych członków albo
dedykowane im fragmenty prozy lub poezji żyjących kolegów. Większość biogramów
stanowią opracowania redakcyjne, autorami pozostałych są głównie: Marek Zarębski,
Marek Pawlikowski (aktualny prezes Unii), Waldemar Hładki i Zbigniew Kostrzewa.
Niektóre wykorzystują materiały opublikowane wcześniej lub dostarczone, m.in. przez
Barbarę Szeffer-Marcinkowską. Należy ona do autorów wspomnień o kolegach obok Bożeny Klejny, Waldemara Hładkiego, Kazimiery Lissy-Kalafarskiej, Aldony Kraus i Lidii
Ziurkowskiej-Kalafarskiej. Wszystkie biogramy są zaopatrzone w wizerunki opisywanych osób. Biogramy różnią się rozmiarami, czasem niezależnie od wagi medycznych
i literackich zasług, a często wskutek skąpych danych o zmarłych. Zwraca uwagę częstość zawodu lekarskiego w rodzinach większości omawianych piszących lekarzy.
Lektura zbioru wzbudziła we mnie żywe wspomnienia. Przed laty zostałem
wpierw z poręki Georgesa Duhamela i Paula Cazina członkiem francuskiej i światowej Unii, a później współzałożycielem polskiej. Miałem zaszczyt poznania jej wybitnych członków, a bliskiej współpracy z innymi (Julian Aleksandrowicz, Józef Bogusz,
Romuald Gutt, Stanisław Sterkowicz, Adam Maciejasz, Wadiusz Kiesz – mój przyjaciel i doktorant). Mimo wieku nadal blisko współpracuję z Unią i jej członkami.
Mam następujące uwagi: w razie reedycji warto dołączyć krótką historię Unii, listę
założycieli, obecnych członków, zweryfikować i uzupełnić listę nieuwzględnionymi
zmarłymi członkami. Dodać w niej m.in. Józefa Bogusza, Jadwigę Miklaszewską, Stanisława Grochmala, poprawić nazwiska Laskownicki (s. 87) i Gaertner (s. 31). Poprawić też datę 17. na 18. I. (s. 49) i Sholarship na Scholarship (s. 40). Oczekujemy zapowiedzianego wydania biogramów dalszych zmarłych pisarzy lekarzy.
Zainteresowania sztuką, zwłaszcza literaturą – prozą i poezją, są u lekarzy dość
częste i owocują ciekawymi utworami. Warto im poświęcić należytą uwagę. Stąd zalecenie lektury obecnej książki osobom zainteresowanym medycyną i literaturą.
Henryk Gaertner – Kraków
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XV Międzynarodowa Konferencja
Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny:

Żydzi – Niemcy – Polacy: historie i tradycje w kulturach medycznych
zorganizowana przez
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu we współpracy z:
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie
i Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie

Warszawa 9-11 września 2015 r.
Komitet naukowy
•
•
•
•
•
•

Prof. dr hab. Antoni Jonecko (Rzeszów)
Dr hab. Ruth Leiserowitz (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie)
Dr Joanna Lusek (Muzeum Górnego Śląska, Bytom)
Prof. UM dr hab. Anita Magowska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
Dr Marcin Moskalewicz (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
Prof. dr hab. Paweł Śpiewak (Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie)
Komitet organizacyjny

• Dr Marcin Moskalewicz (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) – przewodniczący
• Dr Ute Caumanns (Heinrich Heine Universität Düsselforf)
• Doc. Dr Fritz Dross (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)
• Zuzanna Lewandowska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Sekretariat konferencji
jewishculturemedicine2015@gmail.com

PROGRAM
Środa 9 września 2015
Niemiecki Instytut Historyczny
Wykład plenarny i dyskusja otwierająca konferencję:
• Ruth Leiserovitz (Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa): Overlapping Identities in Warsaw Operation Rooms. Jewish-German-Polish aspects among physicians in the 19th c.
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Czwartek, Piątek 10-11 września 2015 r.
Żydowski Instytut Historyczny
Sesje wykładowe (porządek alfabetyczny):
• Nurit Bernheim, Ralf Dose (The Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, Tel
Aviv University/ Magnus Hirschfeld Society, Berlin):
The Search for Two Physicians and a Handshake Between Two World Wars and in
Between the Pages of Modern Hebrew Literature
• Aneta Bołdyrew (Pracownia Historii Oświaty, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki):
Współpraca lekarzy polskich i żydowskich na niwie popularyzacji wiedzy i działalności społecznej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.
• Maria Ciesielska (Warszawski Uniwersytet Medyczny):
Jewish Health Office in the Warsaw Ghetto: an example of racial segregation in the
times of National Socialism
• Tessa Chelouche (Rappaport Faculty of Medicine, Technion, Haifa, Israel/ Clalit
Health Fund, Israel):
The UNESCO Casebook on Bioethics and the Holocaust: Reflecting on the Past to
Protect the Future
• Nadav Davidovitch, Dr Rakefet Zalashik (Ben Gurion University; Tel Aviv University, Israel):
“Anhiten fon krainke is a groisse mitsve”: The struggle of OZE-TOZ against tuberculosis
• Eberhart Wolff (Universität Zürich):
Jüdische Ärzte der „Sattelzeit“ in Deutschland zwischen Medizin und Religion
• Sariel Eliezer (Shaanan College, Israel):
When the Rabbi meets the doctor’: Different approaches to medical diagnosis in the
Jewish Law discourse in Eastern and Central Europe during the 16th-19th century
11 września
• Ewa Geller (Instytut Germanistyki UW):
Symbiose der jüdischen Philosophie und lateinisch – europäischen Medizin in der
frühen Neuzeit: Ein unbekanntes jiddisches regimen sanitatis salernitanum aus Polen
• Katharina Kreuder-Sonnen (Medizinhistorisches Institut, Universität Bonn):
Jewish Bodies and Jewish Doctors in Fin de Siècle Polish Kingdom
• Hans-Uwe Lammel (Universitätsmedizin Rostock):
Die Debatte über die frühe Beerdigung der Juden im Herzogtum Mecklenburg-Strelitz in den 90-er Jahren des 18. Jahrhunderts
• Aviv Livnat (Bezalel Art Academy, Tel Aviv University):
Academy Non Omnis Moriar”– I Shall Not Wholly Die: A Study on Hunger by
Jewish Physicians in the Warsaw Ghetto
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• Joanna Lusek, Horst Dolezal (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Heraldisch-Genealogische Gesellschaft „Adler“, Wien):
Die jüdische Studenten aus Schlesien an der medizinischen Fakultäten der Universität Wien in den Jahren 1850 bis 1938 nach den Promotions- und Rigorosenprotokollen
• Naomi Menuhin (Hebrew University of Jerusalem):
Between Here and There – Dr.Izrael Melijkowski in the First World Congress of
Jewish Physicians
• Marta Milewska (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora):
Arzliche Behandlung der Juden, der Deutschen und der Polen in der Provinz von
Płock in den Jahren 1865-1915
• Joanna Nieznanowska (Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej, PUM Szczecin):
Bridge Builders. The Contribution of Polish-Jewish Physicians to the Polish-German Transfer of Medical Knowledge, 1870s – 1939
• Miriam Offer (Western Galilee College, Akko, Israel):
The Jewish Medical Services in the Warsaw Ghetto: Characteristics, Uniqueness
and Historical Context
• Monika Rice (Seton Hall University, USA):
“My soll sich zejn in Erec Izrael” (We Should Be in Israel): Dilemmas of Polish-Jewish Doctors in Postwar Poland
• Jarosław Sak (Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie):
Ludwik Fleck’s contribution to the development of medicine and philosophy of
science
• Franz A. Sich (Pfaffing):
Das jüdische Altersheim in Gleiwitz O/S von der Erstellung 1926 bis zur Auflösung
1942
• Beata Szczepańska (Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Uniwersytet
Łódzki):
Kultura zdrowotna szkoły w aspekcie odmienności religijnych w środowiskach żydowskich w Drugiej Rzeczpospolitej
• Philipp Teichfischer (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Geschichte,
Ethik und Theorie der Medizin):
Deutsch-jüdische Ärzte im niederländischen Kolonialdienst (1815-1884)
• Marek Tuszewicki (Instytut Judaistyki UJ):
German Medicine, Folklore and Language in Popular Medical Practices of the
Eastern European Jews (19th-20th c.)
• Christopher Williams (Department of History and Politics, Liverpool Hope University, UK):
German, Polish and Jewish medical victims in Stalin’s purges, 1937-38
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Sesja posterowa (porządek alfabetyczny):
• Barbara Breysach (Europa-Universität Viadrina):
Raphael Friedeberg – physician, ‘Lebensreformer’, anarchist
• Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Gdański):
„Ich bin ein Koszaliner”? Od Köslin do Koszalina. Leslie Barucha Brenta, brytyjskiego immunologa, projekt tożsamościowy
• Daria Czarnecka (Archiwum Państwowe w Katowicach):
Eksperymenty ginekologiczne przeprowadzane przez Horsta Schumanna, Carla
Clauberga i Eduarda Wirthsa na żydowskich więźniarkach KL Auschwitz i ich powojenne reperkursje
• Ignacy Einhorn (Kłodzko):
Sytuacja żydowskiej służby zdrowia w Polsce po II wojnie światowej
• David Freis (Department of History and Civilization, European University Institute, Firenze):
Catastrophic Times: Fischl Schneersohn’s Studies on Traumatized Jewish Children
after the First World War
• Grażyna Jermakowicz (Muzeum Historii Medycyny, Warszawski Uniwersytet
Medyczny):
„Winienem być dobrym lekarzem” Janusz Korczak – Henryk Goldszmit
• Zdzisław Jezierski (Zakład Historii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi):
The Jewish and German hospitals in Łódź at the turn of the 19th & 20th century
• Andreas Jüttemann (Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg):
Die Heilstätte Siloah zu Kolberg (Kołobrzeg). Stiftung eines jüdischen Kurgastes
für eine christliche Kinderklinik
• Maria Kempa (Zakład Historii Medycyny i Farmacji, Śląski Uniwersytet Medyczny):
Zasłużeni lekarze pochodzenia żydowskiego: Jerzy Einhorn (1925-2000) i Marek
Edelman (1922?-2009) jako świadkowie Holocaustu
• Marian Łysiak (Komisja Historyczna Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu):
Die Tätigkeit der Thorner jüdischen Ärzte auf polnischem Boden unter preußischer
Herrschaft in den Jahren 1793-1920
• Katarzyna Pękacka-Falkowska (Katedra Historii Nauk Medycznych, UMP Poz
nań):
Żydowski medyk i toruńska dżuma. Uprzedzenia względem lekarzy żydowskich
w Prusach Królewskich w świetle kazania „Geistliches Regiment in leiblicher Pestilentz: Wie man dem gerechten Zorn Gottes entpflihen, und sich mit gutem Gewissen hinaus bringen möge” (1565) Francisca Burchardiego
• Astrid Riedler-Pohlers (Ludwig-Maxmilians-Universität München):
Jüdische Ärzte im Mittelalter und ihre speziellen Fähigkeite
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• Monika Siorek (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych):
Przeżycia kobiet żydowskich – ofiar eksperymentów medycznych
• Sari Siegel (University of South California, Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien):
Jewish Prisoner-Physicians in the Camps of Nazi-Annexed Poland: Their Activities
and the Evolution of Nazi Policies of Jewish Exploitation and Murder
• Robert Zajac (Zurich):
Eksperymenty medyczne na obywatelach pochodzenia żydowskiego
Program kulturalny
• Zwiedzanie wystaw „Ocalałe” oraz „Po Zagładzie. Centralny Komitet Żydów
w Polsce 1944-1950” w Żydowskim Instytucie Historycznym
• Zwiedzanie wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”
• Wycieczka „Niezatarte ślady getta warszawskiego”

8
Sympozjum specjalne
X Polskiego Zjazdu Filozoficznego,
Filozofia medycyny i różnorodność jej tradycji
Poznań 15-19 września 2015 r.
Organizatorzy: dr Marcin Moskalewicz (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu),
					 dr Jan Zamojski (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
Część I: 11.00-13.30
11.00 			

– Anita Magowska (UMP), Michał Musielak (UMP) – otwarcie sympozjum
11.10-12.00 – Piotr Zaborowski, Filozofia medycyny – czy jeszcze potrzebna?
12.00-12.30 – Katarzyna Pękacka-Falkowska (UMP), Filozofia medycyny jako filozofia przyrody – przypadek Leibniza i Locke’a
12.30-13.00 – Jarosław Sak (UM w Lublinie), Współczesne filozoficzne koncepcje
choroby
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13.00-13.30 – Jarosław Barański (UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), Ciało
jako miejsce obrazów
Część II: 15.30-17.30
15.30-15.55 – Michał Musielak (UMP), Myśl filozoficzno-medyczna w Poznaniu
przed II wojną światową
15.55-16.20 – Andrzej Kapusta (UMCS), Czy istnieje filozofia psychiatrii?
16.20-16.45 – Marcin Moskalewicz (UMP), Tradycja fenomenologii jako alternatywa dla redukcjonizmu współczesnej psychiatrii – przypadek Erwina
W. Strausa
16.45-17.10 – Jan Zamojski (UMP), Filozofia medycyny a katharsis
17.10-17.35 – Jaromir Jeszke, Homeopatia – na pograniczach naukowych standardów racjonalności i w kręgu mitów naukowych
Po zakończeniu sympozjum, w godz. 18.00-19.30, przewidziany jest panel dyskusyjny „Wyzwania współczesnej filozofii medycyny”, w którym udział wezmą uczestnicy sympozjum oraz Andrzej Leder (IFiS PAN). Dyskusję poprowadzą Jan Domaradzki (UMP) i Marcin Moskalewicz (UMP).

8
„Historia medycyny wileńskiej”
Z okazji 25-lecia działalności Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie organizuje w dniach 18-20 września 2015 r. w Wilnie Międzynarodową Konferencję Medyczną pt. „Historia medycyny wileńskiej”.
Szczegółowe informacje o konferencji: www.psml.lt
Rejestracja uczestnictwa w konferencji: polmedlitwa@hotmail.com
Opłata konferencyjna: do 1 czerwca – 70 EUR
								 po 1 czerwca – 100 EUR
								 osoba towarzysząca – 50 EUR (po 1 czerwca 80 EUR)
								 studenci i rezydenci – 50 EUR (po 1 czerwca 70 EUR)
Przewodnicząca Rady Programowej Konferencji,
wieloletni Prezes PSML i Wiceprezes Federacji POM
Bronisława Siwicka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Prezes PSML
Barbara Komarowska
e-mail: barbarakomarowska@yahoo.com
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8
Krajowe konferencje naukowe z zakresu historii medycyny
i farmacji organizowane w Polsce w 2015 r.
Lek roślinny – historia i współczesność (4)
Miejsce: Zachełmie
Termin: 21-22 kwietnia 2015 r.
Organizatorzy: Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego UMW;
Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego UMW, Fundacja Humanitas et Scientia

Miłość niemożliwa? Antropologia miłości
Miejsce: Zachełmie
Termin: 23-24 kwietnia 2015 r.
Organizatorzy: Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego UMW;
Fundacja Humanitas et Scientia

Medycyna i religie
Miejsce: Osieki k. Koszalina
Termin: 11-13 maja 2015 r.
Organizatorzy: Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego we
Wrocławiu, Fundacja Humanitas et Scientia

Leki odzwierzęce – choroby odzwierzęce. Historia i współczesność
Miejsce: Świnoujście
Termin: 25-28 czerwca 2015 r.
Organizatorzy: Samodzielna Pracownia Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Muzeum Farmacji i Zakład Humanistycznych Nauk
Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu, Instytut Historii Nauki PAN, Fundacja Humanitas et Scientia

Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV-XVIII w.)
Miejsce: Bydgoszcz
Termin: 17-18 września 2015 r.
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Organizatorzy: Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa oraz Katedra i Zakład
Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum im Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
Zakład Historii Nowożytnej UMK w Toruniu, Zakład Historii Nowożytnej i Katedra
Historii Kultury Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Zakład Humanistycznych Nauk UMED
Sekretarz: dr Wojciech Ślusarczyk (wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl)

Kultura Uzdrowiskowa w Europie (5)
Miejsce: Busko-Zdrój
Termin: 25-27 września 2015 r.
Organizatorzy: Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego we
Wrocławiu; Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego UM we Wrocławiu, Fundacja Humanitas et Scientia
Zgłoszenia: dr Mateusz Dąsal (mateuszdasal@gmail.com)
Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet
Miejsce: Wrocław
Zgłoszenia: do 31 czerwca 2015 r.
Termin konferencji: 22-23 października 2015 r.
Organizatorzy: Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego UMW;
Fundacja Humanitas et Scientia
Sekretarz: dr Aleksandra Szlagowska (aleksandra.szlagowska@umed.wroc.pl)

Emocje – afekty – uczucia w świetle historii medycyny
Miejsce: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Zgłoszenia: do 31 maja 2015 r.
Termin: 16-17 listopada 2015 r.
Organizator: Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych UM w Poznaniu
Sekretariat: wojtasz88@gmail.com

8
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Komunikat 1
XXIV Zjazd Polskiego
Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji
Historia medycyny i farmacji na początku XXI wieku
Od stuleci historia medycyny i farmacji kształtuje tożsamość zawodów medycznych poprzez towarzystwa naukowe i wydawane przez nie czasopisma. Ich zapleczem instytucjonalnym są katedry, zakłady, muzea i pracownie historii medycyny,
pielęgniarstwa i farmacji. Rozpoznanie ich stanu na początku XXI wieku jest najważniejszym przesłaniem kolejnego zjazdu polskich historyków i filozofów medycyny
oraz farmacji i nauk pokrewnych.

14-16 września 2016 r. – Poznań
wstępny program

14 września 2016 r.
Sesja plenarna: Historia medycyny i farmacji na początku XXI wieku
Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji
15-16 września 2016 r.
Sesje tematyczne
Medycyna i filozofia przyrody w czasach wczesnonowożytnych
Ciało i umysł w debacie medycznej i filozoficznej w XIX i XX w.
Rekonstrukcje i wizualizacje ciała w ujęciu historycznym
Walka z rakiem na ziemiach polskich w ujęciu historycznym
I wojna światowa a polska medycyna i farmacja
Dziecko w medycynie w XIX i XX w.
Varia
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Wpisowe
300 zł dla uczestników z afiliacją, 100 zł dla uczestników bez afiliacji (wyżywienie
opłacane przez uczestników we własnym zakresie)
Zgłoszenia
Biuro Zjazdu PTHMiF
Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego
ul. Przybyszewskiego 37A
60-364 Poznań
e-mail: wojtasz@ump.edu.pl

8
Recenzenci tomu
prof. dr hab. Urszula Demkow
prof. dr hab. Czesław Jeśman
prof. dr hab. Andrzej Kierzek
dr hab. Walentyna Korpalska
prof. dr hab. Maria Korzeniewska-Koseła
dr hab. Anita Magowska prof. UMP
dr Mariusz Migała
prof. dr hab. Bożena Urbanek
dr Włodzimierz Witczak
prof. dr hab. Andrzej Zyluk

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:
www.actamedicorum.ump.edu.pl
• 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, ilustracje tylko jako
osobne pliki jpg (nie włączać do pliku tekstowego) w rozdzielczości 300 dpi.
• Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (do 150 słów) i
słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim.
• 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 cudzysłowie) 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, 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 MNiSW.
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Medicorum Polonorum
W numerze między innymi

Andreas Jüttemann

History of the Prussian tuberculosis sanatorium movement, 1863-1934. The brief history of the “Prussian
tuberculosis sanatorium movement” in today Western
Polish landscapes and its first site in Sokołowsko, the
Lower Silesia

Joanna Nieznanowska

Zakłady wodolecznicze XIX-wiecznego Szczecina:
Frauendorf(Golęcino)

Robert Kleszcz

Historyczny rys badań nad szlakiem sygnałowym Wnt

Natalia Lipińska,
Błażej Rubiś

Na straży genomu: telomery i telomeraza – od odkrycia
po badania kliniczne

Piotr Gabryel

Władimir Piotrowicz Demichow (1916-1998) – pionier
medycyny transplantacyjnej

Andrzej Kierzek,
Michał Pabiszczak

Tadeusz Paul (1913-1982) – otolaryngolog w Ostrowie
Wielkopolskim

Anita Magowska,
Kacper Nijakowski

Dr med. Zofia Bartkowiak (1922-2003) – organizatorka
chirurgii dziecięcej w Wielkopolsce

Joanna Lusek

Kpt. dr Ewa Nowosielecka-Derus (1924-2000)

Ewa Bręborowicz
Prof. Hieronim Strzyżewski (1926-1981) – pionier
Leszek Romanowski
chirurgii ręki w Polsce
Władysław Manikowski
Wojciech Strzyżewski
Adam Wrzosek

Pamiętnik

Tomasz Wiktor

Wspomnienia o Ojcu – Profesorze Zdzisławie Wiktorze
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