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Streszczenie. Artykuł przedstawia życie i działalność zawodową dr. Albina Bandurskiego (1905-
1994), chirurga pracującego w Poznaniu i Zielonej Górze, znanego z zainteresowań historią medycyny 
i z tłumaczenia trzech książek Jürgena Thorwalda. Ma charakter wspomnienia, został napisany przez 
prof. Wojciecha Bandurskiego, jego syna. 

Abstract. This article presents the life and professional activity of Dr. Albin Bandurski (1905-1994), 
a surgeon who worked in Poznań and Zielona Góra, known for his interest in the history of medicine 
and for translating three books by Jürgen Thorwald. It is a memoir written by Prof. Wojciech Bandurski, 
his son.
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Dzieciństwo i lata szkolne

 Ojciec mój, dr Albin Bandurski, urodził się 18 listopada 1905 roku w Nakle nad No-
tecią. Nakło znajdowało się wówczas pod zaborem pruskim. Rodzice jego, Prakseda 
z domu Kitkowska i Paweł Bandurscy mieli małą kamienicę, w której znajdował się 
ich sklep rzeźniczy oraz warsztat masarski. Ojciec był trzecim z kolei dzieckiem, miał 
trzy siostry: Adelę, Melanię i Monikę. Edukację rozpoczął w wieku 6 lat w tzw. szkole 
wydziałowej, a następnie kontynuował ją w gimnazjum. Były to szkoły niemieckie, 
tak więc jego językiem szkolnym był niemiecki.
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 Ojciec pozytywnie wyrażał się o ówczesnym systemie edukacji. Wspominał: „(...) 
celem było zainteresowanie ucznia. Służyły temu pomoce naukowe, obrazki, zawsze 
mapa geograficzna. Dunaj był gruby jak mój palec...”1. 
 W innym miejscu:

Pierwsza lekcja religii w moim życiu odbyła się w roku 1911 po niemiecku. Było to 
w szkole naprzeciwko kościoła ewangelickiego. Przy zbieraniu personaliów pytali, czy 
chodzę do tego kościoła i gdy odpowiedziałem, że nie, to napisali „römisch-katholisch”. 
W tym samym czasie uczyli się religii katolicy, protestanci i ewentualnie Żydzi, gdy było 
ich dostatecznie dużo. Wtedy przychodził do nich rabin...2.

 Inny, bardzo przez nas lubiany fragment wspomnień Ojca, dotyczył lekcji religii:

Nauczycielem religii był świecki, olbrzym, któremu trzeba było przynosić cztery parów-
ki i piwo. Na jednej z lekcji religii nauczyciel mówi o Trójcy św., że jest jedność trzech: 
‘Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist’. Tego nie zrozumiałem właściwie. Byłem 
najmniejszy, chudy, ręce trzymało się palcami na ławce. Po wykładzie nauczyciel chciał 
sprawdzić efekt. Była nas niecała dwudziestka. Wywołał mnie. ‘Bandurski, wieviel Göt-
ten haben Wir? Moja odpowiedź: ‘drei’. Wtedy mnie trzepnął w ucho tak mocno, że 
wywróciłem się w ławce...3. 

 W ówczesnej szkole stosowano, co dzisiaj jest nie do pomyślenia, kary cielesne. Oto 
odpowiedni fragment wspomnień:

W szkole często stosowano karę chłosty, którą też dostawałem. Pierwszym stopniem tej 
kary było bicie po uszach, drugim trzciną w dłoń. Jak nauczyciel był wygodny, to kazał 
przyjść do katedry i brał trzcinkę tak grubą jak mój palec. Rękę trzeba było wyciągnąć, 
a on bił w dłoń. Najgorsze były uderzenia w opuszki palców. Była moda, aby nie drgnąć 
i nie zapłakać, bo inaczej wszyscy się śmiali. Przy trzecim stopniu egzekucji brał krzesło, 
na którym chłopiec musiał się położyć, ściągał mankiety, kładł je na katedrze, potem 
głowę chłopca obejmował nogami i kilka razy bił. Zostawały pręgi tak, że nie mogłem 
pokazywać się wtedy w publicznych łazienkach4.

 Nadszedł rok 1918. W Poznaniu 27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wiel-
kopolskie, a już w noc sylwestrową walki rozpoczęły się w Nakle. Pierwsze zwycię-
skie chwile wspominał Ojciec tak:

Zwycięstwo wywołało entuzjazm, ale nie wśród starych obywateli nakielskich, 
którzy  nadal obawiali się Niemców. Na rynku stał na cokole, przykręcony śrubami, 
spiżowy posąg Germanii nadnaturalnej wielkości. Po południu w euforii powstańcy 
postanowili zwalić ten posąg. Odkręcili śruby. Duchem akcji był marynarz z Kilo-
nii. Na szyję Germanii kazał założyć linę, którą wszyscy zaczęli ciągnąć. W pewnej 

 1 A. Bandurski, J. Martinek, Wspomnienia dziadzi Albina, maszynopis w zbiorach rodzinnych.
 2 A. Bandurski, J. Martinek, dz. cyt.
 3 Tamże. Czasami, opowiadając tę historię, Ojciec dodawał, że od tej pory nigdy nie miał żad-
nych wątpliwości teologicznych dotyczących Trójcy Świętej.
 4 Tamże.
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chwili posąg oderwał się od cokołu, zatoczył łuk i zarył głową w bruk. Uznaliśmy 
to za omen. Miałem wtedy 13 lat i przypiąłem sobie czerwoną kokardę z krepy. Nie 
było wiadomo, jakie będą barwy narodowe w rodzącej się Polsce, ale w to, że ona 
powstanie, nikt nie wątpił. Ludzie szyli chorągwie z kawałków czerwonego płótna. 
Moja matka miała materiał z pokrzyw. Na to naszywali białego orła na wzór orła 
z poznańskiego ratusza. Ktoś naszył nawet dwa orły – białego na czerwonym i czer-
wonego na białym tle5.

 Pamiętam dotyczącą tego okresu relację ustną Ojca na temat Żydów z Kongresów-
ki, którzy zaczęli pojawiać się wówczas w Nakle. Byli to na ogół ludzie ubodzy, przy-
puszczalnie poszukujący dla siebie lepszych warunków życia. Pewnego razu Ojciec 
i jego koledzy uzyskali informację, że Żyd (jeden lub kilku) pojawił się w miasteczku 
i cała ekipa ruszyła, aby go (ich) przegonić. W rezultacie tego pościgu kilkunasto-
letni Ojciec znalazł się nagle w zakamarkach jakiegoś podwórka sam na sam z wy-
straszonym dorosłym mężczyzną w starym ubraniu, z palcem zaklejonym brudnym 
plastrem. Ojciec opowiadał, że widok ten wywołał w nim jednocześnie współczucie 
dla tego człowieka i wielki wstyd. Wspominał, że to zdarzenie wyleczyło go z antyse-
mityzmu na czas studiów i na później.
 Maturę zdawał już w wolnej Polsce. W 1925 roku ukończył gimnazjum typu kla-
sycznego, tzn. z łaciną, greką i językiem francuskim, otrzymując świadectwo dojrza-
łości. Wspominał, że do czerwca 1919 językiem wykładowym w gimnazjum był język 
niemiecki, zaś do końca 1918 roku obowiązywał zakaz mówienia po polsku na jego 
terenie6.

Studia i początek pracy zawodowej

 W październiku 1925 roku Ojciec zapisał się na Wydział Lekarski Uniwersytetu 
Poznańskiego. Studia ukończył w 1931 roku. W ostatnich latach studiów pracował 
jako wolontariusz na Oddziale Wewnętrznym szpitala Sióstr Elżbietanek w Poznaniu, 
którego ordynatorem był wówczas dr Stanisław Tuszewski. Po dyplomie przez rok 
pracował jako asystent w Klinice Ginekologiczno-Położniczej (ówcześnie pod nazwą: 
Wojewódzka i Uniwersytecka Klinika dla Kobiet i Szkoła Położnych). Tam w grudniu 
1932 roku uzyskał stopień doktora medycyny na podstawie pracy „O wynikach lecze-
nia operacyjnego raka szyjki i trzonu macicy”. Ze wspomnień Ojca wiem również, że 
został zobligowany, zgodnie – jak mówił – z obowiązującą wówczas ustawą, do prze-
rwania jednej ciąży z tzw. wskazań społecznych – w tym przypadku była to gruźlica. 
Zdarzenie to, jak mi się wydaje, spowodowało zmianę zainteresowań Ojca w kierun-
ku chirurgii. Wynika to z wypowiedzi Ojca na początku lat 90-tych, gdy mówił, że 
zmiana decyzji ze specjalizowania się w ginekologii i położnictwie na rzecz chirurgii 

 5 Tamże.
 6 A. Bandurski, G. Świderski, Wspomnienia i spostrzeżenia z kampanii wrześniowej 1939 roku, 
maszynopis w zbiorach rodzinnych.
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była bardzo korzystna i że doradziła mu to jego matka. Mówił to z perspektywy  lat 
sześćdziesiątych, kiedy w PRL-u aborcja spełniała praktycznie rolę środka antykon-
cepcyjnego, przy wielkiej presji na ginekologów odmawiających wykonania tego za-
biegu w każdej sytuacji7.

Praca zawodowa w II Rzeczypospolitej

 W listopadzie 1933 roku przyjęto Ojca na stanowisko asystenta w Oddziale 
Chirurgicznym Szpitala Sióstr Elżbietanek w Poznaniu. Ordynatorem był dr Jan 
Schlingmann, dawny asystent sławnego profesora Ferdinanda Sauerbrucha, który 
przybył do Poznania z Frankfurtu nad Menem w 1920 roku razem z prof. Anto-
nim T. Juraszem i z czasem przyjął obywatelstwo polskie8. Mimo początkowych 
„trudności” we współpracy, Ojciec zdobył zaufanie szefa i pracował z nim aż do 
wybuchu II wojny światowej. Z Ojca opowiadań wynikało, że praca asystenta była 
z jednej strony prestiżowa i finansowo satysfakcjonująca, z drugiej zaś niezwykłe 
wymagająca. Na przykład, gdyby Ojciec chciał się ożenić, to musiałby zrezygno-
wać ze stanowiska. Mieszkał na terenie szpitala i pełnił praktycznie permanentny 
dyżur. Opowiadał, że kiedy udawał się do jakiegoś lokalu w celach towarzyskich, 
to po wejściu pierwsze kroki kierował do telefonu, zawiadamiając szpital, gdzie się 
znajduje i pod jakim numerem telefonu. Rozpoczętą specjalizację chirurgiczną pod 
kierownictwem dr Schlingmanna ukończył otrzymując pismo z 20 listopada 1938 
roku, w którym jego szef oświadcza, że „...specjalizację jego uważam za ukończoną
.”9. W okresie przedwojennym, mimo wymagającego szefa i nawału obowiązków, 
odbył kilka krótkich staży medycznych: w klinice neurochirurgicznej w Sztokholmie 
w 1935 roku, w klinice Charité w Berlinie w 1936, w klinice urologicznej prof. Che-
vassu w Paryżu w 193710.

 7 Z opisanym tu zdarzeniem wiąże się inna wypowiedź Ojca nawiązująca do spotkania grupki 
„katolickich” lekarzy z gorzowskim biskupem w Zielonej Górze w pierwszej połowie lat sześćdzie-
siątych. Jednym z omawianych tematów była wspomniana, praktycznie nieograniczona aborcja. Oj-
ciec był jej przeciwny, a swoją wypowiedź rozpoczął od relacji z własnego doświadczenia, mówiąc, 
że w swoim życiu miał trzy sytuacje związane z podjęciem decyzji przeprowadzenia aborcji. Pierw-
sza to opisana już powyżej. Drugi zabieg aborcyjny wykonał Ojciec pod koniec okupacji, kiedy córka 
znajomych została zgwałcona przez żołnierzy radzieckich. Trzecia sytuacja miła miejsce w Zielonej 
Górze już kilka lat po wojnie. Do jego prywatnego gabinetu przyszła zrozpaczona kobieta w ciąży, 
matka czwórki dzieci. Ciąża była nieplanowana, sytuacja rodzinna bardzo ciężka. Ojciec odmówił – 
nie przekonała go widocznie argumentacja kobiety. Odmowa mogła być też związana z faktem, że 
Ojciec nie wykonywał tych zabiegów od czasu okupacji. Jednocześnie gorąco namawiał pacjentkę do 
utrzymania ciąży. Siedemnaście lat później, gdy Ojciec dalej prowadził swój gabinet, weszła do niego 
starsza pani z młodą dziewczyną i kiedy Ojciec zapytał o co chodzi, wtedy ona powiedziała: „To jest 
moja córka, którą urodziłam dzięki pana odmowie. Dziękuję”.
 8 A. Magowska, H. Bogusz, Z dziejów Sanatorium św. Elżbiety w Poznaniu i jego właścicielek, 
„Acta Medicorum Polonorum” 2014, nr 4, s. 63-78.
 9 I. Navarra, Wspomnienie pośmiertne, „Polski Przegląd Chirurgiczny” 1995, nr 7, s. 660-671.
 10 Kto jest kim w polskiej medycynie – informator biograficzny, Warszawa 1987, s. 29-30.
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Kampania wrześniowa 1939 roku

 Wspomnienia Ojca dotyczące kampanii wrześniowej są dosyć obszerne11, dlatego 
wybrałem kilka najciekawszych, jak sądzę, fragmentów. Kampania Wrześniowa roz-
poczęła się dla Ojca następująco:

(...) 24 sierpnia rano, będąc przy stole operacyjnym, dowiedziałem się, że natych-
miast muszę stawić się w Kaliszu. Nie chcąc zostawić swego szefa, proszę siostrę, aby 
dowiedziała się, jakim pociągiem dojadę z Poznania do Kalisza. Ona mówi, że jeśli 
zaraz nie odjadę, to nie zdążę na wyznaczoną godzinę. Wtedy mój szef, który miał 
kierowcę i samochód, mówi, żebym jeszcze pozostał, bo jego samochód odwiezie 
mnie na stację12.

 W ramach mobilizacji Ojciec otrzymał przydział na stanowisko chirurga w stopniu 
podporucznika rezerwy w Kompanii Sanitarnej 25 Dywizji Piechoty w Szczypiornej 
pod Kaliszem. Jego zadanie polegało na zorganizowaniu kompanii sanitarnej, to zna-
czy na: uzupełnieniu narzędzi chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i leków: 
przeciwbólowych, przeciwkrwotocznych oraz surowicy przeciwtężcowej, a następnie 
na przygotowanie kompanii do wymarszu w możliwie najkrótszym czasie. W skład 
kompanii wchodziło dziesięciu sanitariuszy i noszowych oraz dziewięciu lekarzy, 
wśród których był jedynym chirurgiem. Całością dowodził major dr Truszyński, le-
karz wojskowy pułku ułanów w Lesznie. Zadaniem kompanii sanitarnej było odbie-
ranie rannych z przyfrontowych punktów opatrunkowych, uzupełnienie opatrunku, 
opanowanie krwawienia, unieruchomienie złamań i ewentualne skierowanie do szpi-
tala dywizyjnego, oddalonego, w założeniu, o około 20 km. Osie ewakuacji rannych 
były ustalane na odprawach przy sztabie dywizji. O jednym z problemów organiza-
cyjnych Ojciec wspominał następująco:

Do transportu rannych zarekwirowano około 50 wozów konnych wyścielonych słomą. 
Woźnicami byli noszowi i sanitariusze przeważnie z Łodzi, nie umiejący zakładać lejc 
i uprzęży. Powodowało to nieraz niepotrzebne powikłania w czasie jazdy przez lasy i po 
bocznych drogach w porze nocnej13.

 Kalisz-Szczypiorną kompania opuściła 2 lub 3 września w kierunku północno-
-wschodnim. W trakcie odwrotu spod Kalisza Ojciec opisał następujące zdarze-
nie:

(...) pod Dąbiem spotykam jako chirurg Kompanii Sanitarnej 25 DP na swojej drodze 
konwój Niemców spod Leszna wziętych przez polskie władze jako zakładników. Wiek 
ich od 70 do 10 lat. Szli z podniesionymi rękoma i widoczne było ich zmęczenie. Przy-
wołałem podoficera konwojującego i prosiłem go, aby pozwolił im odpocząć i napić 

 11 A. Bandurski, J. Martinek, dz. cyt.; A. Bandurski, G. Świderski, dz. cyt.
 12 A. Bandurski, J. Martinek, dz. cyt.
 13 A. Bandurski, G. Świderski, dz. cyt.
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się wody. Potem już po cichu powiedziałem mu, że Niemcy strasznie się zemszczą na 
Polakach, którzy tam pozostaną. Otóż jeden z tych Niemców, właściciel majątku pod 
Lesznem, poznał mnie – leżał bowiem jako pacjent w szpitalu, w którym pracowałem 
jako asystent. Niemiec ten, który szczęśliwie przetrwał kampanię wrześniową doniósł 
o tym wydarzeniu Gestapo, co zostało odnotowane w ich aktach i ułatwiło mi w pew-
nym względzie życie podczas okupacji14.

 Główny punkt opatrunkowy założono w szkole w Topoli Królewskiej (około 20 km 
na północ od Łęczycy) w związku z planowanym zwrotem zaczepnym Armii Poznań. 
Ojciec wspominał:

(...) 9-ego września, około 17:00, po niedługim przygotowaniu artyleryjskim, z zasko-
czenia rusza natarcie, kilka godzin później zgłaszają się lub przywożą pierwszych ran-
nych częściowo już opatrzonych. Od rannych dowiadujemy się, że Niemcy ustępują. 
Postrzały brzucha, klatki piersiowej i głowy kierujemy do szpitala polowego odległego 
o mniej więcej 20 km. Transport odbywa się głównie prywatnym autobusem, którym 
kieruje młody energiczny człowiek lub też wozami gospodarskimi. Pod wieczór ilość 
rannych Niemców (jeńców) wzmaga się, widzę również gromady wziętych do niewoli. 
Z frontu dowiadujemy się, że czołówki nasze wysunęły się poza wytknięty cel. Następ-
nego dnia ten sam obraz, wśród rannych przeważają Niemcy; jeden uderzony bagne-
tem, który zsunął się po żebrze nie otwierając klatki piersiowej. Nie przypuszczałem, że 
nowoczesna wojna to również tego rodzaju obrażenia.

 I dalej: 

Trzeciego dnia natarcie polskie ma pełne powodzenie. Napływ rannych dalej się wzma-
ga. Nie mamy prawie czasu na posiłek i odpoczynek. Rannych zwykle po złamaniach 
postrzałowych i krwotokach tętniczych kładziemy, z uwagi na ryzyko transportu, po 
unieruchomieniu złamań i opanowaniu krwawienia na klepisku wspomnianej stodoły. 
W ciągu drugiej nocy sanitariusz zgłasza mi, że jeden ranny z postrzałem ramienia ma 
mokry opatrunek i jest niespokojny. Bierzemy świecę (sic!) i idziemy do stodoły. Opa-
trunek jest przemoczony krwią i ciepły. Zabieramy rannego do sali opatrunkowej i za-
kładamy opatrunek uciskowy. Krwawienie ustaje. W czasie mej wizyty w stodole widzę 
rannych Niemców i Polaków, którzy sobie coś zgodnie opowiadają w kombinowanym 
języku bez śladu nienawiści15. 

 Trzeciego dnia od rozpoczęcia operacji zaczepnej, opór niemiecki zaczyna wzra-
stać, zaś czwartego rozpoczyna się odwrót polskich oddziałów wraz z rannymi 
w kierunku na Kutno. W pobliżu osady Budy Iłowskie Ojciec wraz z rannymi dostaje 
się do niewoli niemieckiej i zostają skierowani do szpitala w Gostyninie. Pobyt w Go-
styninie trwał mniej więcej do 15 listopada, po czym przeniesiono Ojca i rannych, 
już w znacznie szczuplejszej liczbie, do szpitala urządzonego na terenie koszar 33 PP 
w Kutnie.
 W szpitalu w Kutnie poznał Ojciec pielęgniarkę Janinę Piwnicką, która zgłosiła się 
ochotniczo do pracy w szpitalu jenieckim i która później została jego żoną. Pod koniec 

 14 Tamże.
 15 Tamże.
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stycznia 1940 roku Ojciec znajdował się w dalszym ciągu w szpitalu w Kutnie, gdzie 
miało miejsce następujące zdarzenie. Na inspekcję szpitala przyjechało kilku niemiec-
kich lekarzy wojskowych na czele z prof. Hansem Wildegansem z Berlina. Profesor, 
znany Ojcu z piśmiennictwa naukowego, zapytał:

(...) czy mam jakiś ciekawy przypadek. Pokazałem mu rannego po postrzale uda u któ-
rego wytworzyła się przetoka tętniczo-żylna z wyraźnymi i narastającymi objawami kli-
nicznymi, jakie występują w tego rodzajach powikłaniach. Przypadek ten zainteresował 
bardzo prof. Wildegansa, gdyż jak mi powiedział, pracuje nad chirurgicznym (innego 
nie ma) leczeniem takich przetok i dodał, że swoje doświadczenia i wyniki ogłosi po 
wojnie. Dodał jeszcze, żebym zebrał swoje przypadki, przeze mnie rozpoznane i opero-
wane, opisał je i przysłał do niego do wspólnej publikacji. Następnie oświadczył mi, że 
chory ten musi być operowany, bo objawy kliniczne i związane z nimi dolegliwości będą 
narastały. Poprosiłem, aby operował tego pacjenta i pozwolił mi przy tym asystować, bo 
nigdy nie widziałem takiego zabiegu. Chętnie się zgodził i w elegancki sposób oddzielił 
naczynia, tj. tętnicę i żyłę udową, a oba otwory w naczyniach zeszył. Operowany szybko 
wyzdrowiał i po trzech tygodniach opuścił szpital. W czasie operacji prof. Wildegans 
mówił, że w nowoczesnych wojnach tego rodzaju zranienia będą częste z uwagi na po-
ciski ułamkowe16. 

 W połowie marca 1940 roku Niemcy opróżnili szpitale wojskowe w Kutnie, a ran-
nych i lekarzy przewieziono do szpitala-obozu w Ostrzeszowie zwanego Stalag XXIA. 
Po wojnie Ojciec otrzymał Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”.

Okupacja

 Zbywających lekarzy i sanitariuszy, mających odpowiednie legitymacje potwier-
dzone przez organizację Czerwonego Krzyża w Genewie, zwolniono do domu. Leka-
rze, którzy pracowali w szpitalach zajętych przez Niemców, lub których rodziny były 
wysiedlone, otrzymali skierowania do już istniejących niemieckich izb lekarskich. Oj-
ciec pozostał w obozie ostrzeszowskim, spędzając czas na lekturze i nauce angielskie-
go. Po klęsce Francji władze obozowe zaproponowały lekarzom opiekę nad chorymi 
w Poznaniu w obozie dla obcokrajowców (początkowo Francuzów, a potem również 
Brytyjczyków). Ojciec wraz z dr Jerzym Nowakowskim i jeszcze jednym lekarzem 
zgodzili się na wyjazd, i do jeńców dołączyli w Poznaniu. Niemcy urządzili triumfal-
ny pochód jeńców przez miasto. Kolumna jeńców w liczbie około dwóch tysięcy szła 
przez śródmieście. Ojciec wspominał:

Anglicy byli zdumieni europejskim wyglądem Poznania. Poznaniakom wydawało się, 
że nasza trójka w polskich mundurach została ponownie uchwycona pod Dunkierką 
i że jesteśmy po raz wtóry bohaterami walk z Niemcami. Zaszliśmy na fort za Śródką. 
Zostali tam Francuzi, zaś Anglików osadzono na Górczynie...17.

 16 Tamże.
 17 A. Bandurski, J. Martinek, dz. cyt.
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 Pod koniec sierpnia „delegaci” wrócili do Ostrzeszowa, gdzie też okazało się, że 
nie są już potrzebni. Ponieważ w sierpniu upływał okres wymagany przez konwencję 
genewską (pół roku), mogli ubiegać się o zwolnienie. Dr Nowakowski został oddele-
gowany do Niemiec, natomiast na prośbę Ojca Izba Lekarska w Poznaniu skierowała 
go do Gostynina. Było to w pobliżu miejsca zamieszkania jego narzeczonej. W grud-
niu 1940 roku Rodzice zawarli związek małżeński w kościele w Kutnie i zamieszkali 
w Gostyninie razem z rodzicami i siostrą naszej Matki. 
 W Gostyninie był już niemiecki lekarz powiatowy, który Ojca zaakceptował. Jako 
asystent otrzymywał Ojciec pensję 187 marek i powodziło mu się stosunkowo do-
brze. Objął ordynaturę na chirurgii. Po pewnym czasie musiał jednak ustąpić, gdyż 
przyjechał niemiecki lekarz z Frankfurtu nad Menem, który uciekł przed wojskiem 
przyjeżdżając na wschód i to on zajął stanowisko ordynatora. Ponieważ był gineko-
logiem, a ojciec chirurgiem, nawzajem się doszkalali. W Gostyninie urodziły się trzy 
moje siostry: Anna, Jadwiga i Zofia. 
 W czasie pracy w Gostyninie zdarzyło się coś, co Ojciec uważał za dosyć niebez-
pieczne. Otóż do szpitala przywieziono nastoletnie dziecko dygnitarza NSDAP. Kon-
tuzja nie była groźna, pacjenta Ojciec zaopatrzył. Wieczorem zatelefonował ojciec opa-
trzonego pacjenta, który dopiero w trakcie rozmowy zorientował się, że rozmawia 
z Polakiem, co mu się bardzo nie spodobało i wybuchła awantura. Ojciec musiał na 
gwałt wzywać lekarza niemieckiego, który gęsto się tłumaczył z tego, że Polaka do-
puszczono do dziecka takiej osobistości. Na szczęście na tym się skończyło. 
 Siostra mojej matki, wówczas bardzo młoda kobieta, która odziedziczyła urodę po 
swojej prababce włoskiego pochodzenia, była często postrzegana na ulicy w Gostyni-
nie jako Żydówka. Wynikały z tego od czas do czasu kłopoty, które udawało się jakoś 
zawsze rozładować, także dzięki „pozycji” Ojca w miasteczku. 
 W Gostyninie pod koniec wojny, kiedy weszły wojska radzieckie, ojciec opowiadał mi:

Około 16 stycznia 1945 roku pierwsze czołgi z napisem USA pokazały się w Gostyninie, 
gdzie prowadziłem oddział chirurgiczny i ginekologiczno-położniczy. Przyjmowa liśmy 
dużo rannych żołnierzy sowieckich i mniej rannych żołnierzy polskich. W gimnazjum 
w Gostyninie około 300 m od mego szpitala urządzono sowiecki szpital wojenny, ale 
rannych nie przyjmowano. Z rozpaczą poszedłem do tego szpitala z prośbą o pomoc. 
W szpitalu zastałem kilku lekarzy i pielęgniarek przygotowujących obfity obiad z ko-
tletami smażonymi i czymś „do zakropienia”. Odpowiedzieli, że niebawem ruszą za 
frontem, który szybko przesuwał się na zachód. Kilka dni później zjawili się dwaj „po-
litrucy” na inspekcję. Sprawdzali rannych „na ucho”, kto do jakiej jednostki należy. 
Wśród rannych był jeden własowiec z ciężkim postrzałem uda i tężcem. Rozkazali go 
natychmiast rozstrzelać. Na szczęście nadszedł dr Józef Lewicki, przedwojenny dyrek-
tor i chirurg tego szpitala i zobaczywszy na co się zanosi natychmiast bardzo energicz-
nie zaprotestował. Jako kończący medycynę w Kijowie powiedział świetnie po rosyj-
sku, że egzekucja w łóżku szpitalnym to rzecz niesłychana. Wobec tego kazano rannego 
wynieść i tam go rozstrzelać. Zabierający go noszowi po drodze znaleźli gdzieś wódkę 
i zapomnieli o nim. Po kilku dniach zresztą umarł. Gdy pytałem żołnierzy sowieckich, 
co znaczy na czołgach napis USA, to oni odpowiedzieli: „Ubijom Sukinsyna Adolfa”18. 

 18 A. Bandurski, G. Świderski, dz. cyt.
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 Wojna się kończyła, Ojciec pragnął wrócić do Poznania na swój oddział, „osieroco-
ny” przez dr Jana Schligmanna, który zmarł pod koniec wojny. Sytuacja w Poznaniu 
wyglądała następująco: Niemcy opuścili dom i szpital Elżbietanek dopiero 22 stycz-
nia 1945 roku, wywożąc kilkunastoma ciężarówkami zrabowane wyposażenie szpi-
talne, meble i dywany. Już 3 lutego opustoszały budynek zajęło wojsko radzieckie, ale 
miesiąc później szpital przejęło wojsko polskie. Po kilku dniach ustąpiło ono jednak 
miejsca żołnierzom radzieckim, którzy przebywali w gmachu przy ul. Łąkowej do 
19 listopada 1945 roku. Dopiero wtedy siostry mogły przejąć i posprzątać, oraz, przy 
wydatnej pomocy UNRRA (organizacji UNRRA – United Nations Relief and Reha-
bilitation Administration),  na nowo wyposażyć swój szpital19. Ojciec postanowił być 
bliżej Poz nania i dlatego Rodzice przeprowadzili się do Strzelna, gdzie w październi-
ku 1945 roku objął tymczasowo ordynaturę Oddziału Chirurgicznego Szpitala Powia-
towego i gdzie zdążyłem się urodzić. Ponieważ nie wiadomo było, czy Szpital Sióstr 
Elżbietanek w Poznaniu pozostanie w ich rękach, Siostry Elżbietanki zaproponowały 
Ojcu pracę w swoim prywatnym szpitalu w Zielonej Górze. Rodzice przeprowadzili 
się do Zielonej Góry na przełomie września i października 1946 roku.

W Polsce Ludowej

 Z początkiem października 1946 roku Ojciec objął stanowisko ordynatora Oddzia-
łu Chirurgicznego Szpitala Sióstr Elżbietanek, pełniąc do 1950 roku także funkcję jego 
dyrektora. Rodzice z czwórką dzieci zamieszkali w szpitalu (Fot. 1). Szpital posiadał

 19 A. Magowska, H. Bogusz, dz. cyt.

Fot. 1. Przypuszczalnie koniec lat czterdziestych. „Załoga” szpitala Sióstr Elżbietanek na tle budynku (po prawej
okna sali operacyjnej). Matka i Ojciec z najstarszą córką, Anną, pierwsi z lewej strony, w środku Siostra 

Symplicja Koszałka i Kapelan
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około 100 łóżek. Brakowało jednak wyposażenia, które „gdzieś” wywieziono. Nie 
było aparatu rentgenowskiego, ani nawet stołu operacyjnego, „A poza tym? Wszyst-
kiego pod dostatkiem – piekarnie, sklepy, porzucone przez Niemców mieszkania...”20. 
Pierwszy nowoczesny – jak na tamte czasy – aparat rentgenowski otrzymał szpital 
z UNRRA, zaś stół operacyjny z Poznania. Z UNRRA otrzymał szpital także anty-
biotyki. Dzięki antybiotykom, w tamtych czasach na terenach tzw. Ziem Odzyska-
nych przestały zagrażać tak częste i groźne zastrzały i ropowice. Ojciec wspominał, że 
w kwietniu 1946 roku po raz pierwszy w życiu zastosował penicylinę do przypadku 
ropnego zapalenia opon mózgowych u pacjenta – rolnika – ze złamaniem sklepienia 
czaszki. Rezultat graniczył niemal z „cudem”, po podaniu dokanałowo 30 tysięcy jed-
nostek penicyliny po 12 godzinach nastąpiła wyraźna poprawa, a po dalszych trzech 
iniekcjach całkowite wyleczenie. Niestety, penicylina była trudno dostępna i, jak 
wspominał Ojciec, trzeba było ją oszczędzać.
 W 1951 roku, po reorganizacji szpitala, utworzono dwa oddziały chirurgiczne: Od-
dział I, którego ordynatorem był Ojciec oraz Oddział II z ordynatorem dr Zbigniewem 
Pieniężnym. Reorganizacja polegała także na upaństwowieniu szpitala:

Z chwilą upaństwowienia szpitala zakonnego i powstania Szpitala Wojewódzkiego jego 
dyrektorem mianowano dr Zbigniewa Pieniężnego. Oba oddziały znajdowały się w bu-
dynku byłego Szpitala Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. Dzięki m. in. dr Bandurskiemu 
i dr Pieniężnemu zakonnice pozostały na dotychczasowych stanowiskach (oddziałowe, 
kier. apteki i kuchni)21. 

 W drugiej połowie lat pięćdziesiątych wszystkie oddziały znajdujące się w daw-
nym Szpitalu Sióstr Elżbietanek (wtedy już Szpitalu Wojewódzkim) przeniesiono do 
– wreszcie wyremontowanego – budynku (dawnego szpitala Zgromadzenia Diakoni-
sek „Bethesda”) przy ul. Zyty, gdzie znajduje się do dzisiaj.
 Niespotykany rozwój wiedzy lekarskiej i przyrodniczej w połowie XX wieku owo-
cował powstawaniem coraz to nowych specjalności. Objęcie całości zagadnień z chi-
rurgii i interny stało się dla pojedynczego lekarza rzeczą prawie niemożliwą. Działo 
się to wszystko na oczach mojego Ojca i jemu współczesnych. O szkoleniu lekarzy 
w nowych specjalnościach na swoim oddziale Ojciec wspominał tak:

Nowoczesnym sposobem usypiania zajął się kol. Tomasz Smoleń po trzymiesięcznym 
kursie z zakresu anestezjologii pod kierunkiem docenta Mieczysława Justyny w Klinice 
Chirurgicznej profesora Manteuffla w Warszawie. Taki był początek anestezjologii na 
naszym oddziale. Równocześnie zaczęliśmy rutynowo zwracać uwagę na zwalczanie 
zaburzeń w równowadze wodno-elektrolitowej i na przywracaniu równowagi kwa-
sowo-zasadowej ustroju. Nieco później, gdy powszechnie uznano za fakt, że ujemny 
bilans białek w stanach pooperacyjnych i przy rozległych oparzeniach jest centralnym 
punktem patofizjologii chirurgicznej (...), zaczęliśmy stosować parenteralnie roztwory 
aminokwasów i plazmę. Wobec tego, że te płyny nie zawsze były dostępne, zakładali-
śmy w przypadku posuniętego wyniszczenia (na skutek przewlekłych schorzeń górne-

 20 K. Grzegrzółka, Serce lwa i ręce kobiety, „Służba Zdrowia”, 1988, nr 27.
 21 I. Navarra, dz. cyt.
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go odcinka przewodu pokarmowego) już w czasie operacji przetoki na jelicie czczym, 
umożliwiające nam wczesne odżywianie drogą jelitową. Przy takim postępowaniu uzy-
skaliśmy wcześniejszy powrót do sił i wagi ciała, szybsze gojenie się zespoleń i ran oraz 
rzadziej występujące powikłania...22. 

 W latach pięćdziesiątych powstawały oddziały dla nowych specjalności: urolo-
gicznej – dr Henryk Gajewski, chirurgii dziecięcej – dr Irena Bukowska, ortopedycz-
no-urazowej – dr Jan Dolecki. Wszyscy ci lekarze zaczynali swoją karierę zawodową 
na oddziale Ojca. W roku 1957 przypadał jubileusz 25-lecia pracy Ojca. Fot. 2 przed-
stawia pamiątkowe zdjęcie z tej uroczystości, na którym są dawni i aktualni jego asy-
stenci. W późniejszych latach (1964 r.) powstał specjalny pawilon onkologiczny, które-
go budowa i wyposażenie było finansowane z darów Fundacji założonej i kierowanej 
przez Angielkę Sue Ryder (Baroness Ryder of Warsaw)23. Ojciec poznał ją osobiście 
i dopomógł w realizacji jej daru. Znajomość i serdeczna przyjaźń, które się zawiązały, 
przetrwały do końca jego dni. Dzięki fundacji szpital otrzymywał czasopismo ”British 
Medical Journal”. 

 Ambicją Ojca było, aby jego oddział oprócz tzw. pracy usługowej, bardzo mocno 
obciążającej lekarzy (7-10 dyżurów 24 godzinnych w miesiącu), prowadził działalność 

 22 A. Bandurski, T. Baranowska-Orzałkiewicz, Działalność naukowa oddziału chirurgicznego 
szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze w latach 1952-1985, „Przegląd Lekarski” 1985, nr 3-4.
 23 T. Dzwonkowski, R. Skobelski, H. Szczegóła, Szpital Wojewódzki im. K. Marcinkowskiego 
w Zielonej Górze (1945-2015), Zielona Góra, s. 67-69.

Fot. 2. Rok 1957 – Ojciec ze swoimi dawnymi i aktualnymi asystentami, od lewej: dr I. Navarra, dr T. Smoleń,  
dr H. Gajewski, dr A. Bandurski, dr I. Bukowska, dr I. Dmowska, dr T. Sulicki, dr E. Kocot
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naukową. Był to ewenement na skalę krajową tym większy, że działo się to z dala od 
większych ośrodków naukowych i bibliotek. Odbywało się to często kosztem czasu 
prywatnego przeznaczonego na wypoczynek. Na podstawie artykułu zamieszczone-
go w „Przeglądzie Lekarskim”24 można ustalić, że plany te udało się Ojcu zrealizować. 
W latach 1952-1985 pracownicy Oddziału opublikowali 36 prac naukowych, co daje 
średnią nieco powyżej jednej publikacji rocznie. Było to, jak na tamte standardy, spore 
osiągnięcie. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych zwrócił mi na to uwagę Zygmunt 
Mackiewicz, wówczas jeszcze doktor, a później profesor – niedawno zmarły. Pracując 
na Akademii Medycznej w Poznaniu, dostał powołanie do wojska, chyba na rok, i oba-
wiał się, że będzie to poważna luka czasowa w jego karierze naukowej. Okazało się 
jednak, że mógł pracować dorywczo na oddziale Ojca i nie tylko nie stracił kontaktu 
z chirurgią na dobrym poziomie, ale nawet wzbogacił swój dorobek naukowy o jedną 
wspólną publikację, która ukazała się w roku 1967. Podobny epizod zielonogórski, 
również uwieńczony wspólną publikacją w 1971 roku, miał nieżyjący już niestety pro-
fesor Wojciech Gacyk z Gdańska25.
 Za swoje największe osiągnięcie naukowe Ojciec uważał opracowanie w pierwszej 
połowie lat pięćdziesiątych własnego sposobu rekonstrukcji ciągłości przewodu po-
karmowego, po wycięciu górnej części żołądka wraz z wpustem, za pomocą wstawki 
jelita czczego26. Sposób ten opisał w kilku publikacjach27, które spotkały się z zain-
teresowaniem uniwersyteckich ośrodków chirurgicznych w kraju i były cytowane28. 
Z tego okresu pochodziły też kontakty z profesorem Leonem Manteufflem-Szoege, 
który zajmował się wówczas podobnymi zagadnieniami. Innym polem działalności 
naukowej Ojca był Wielkopolski Oddział Towarzystwa Chirurgów Polskich. Często 
bywał na zebraniach, a także wygłaszał referaty. Ponadto uczestniczył wielokrotnie 
w kolejnych Zjazdach Towarzystwa Chirurgów Polskich, gdzie bywał aktywnym dys-
kutantem. W okresie tym rozwinęła się, istniejąca zresztą od zawsze dzięki profeso-
rowi Romanowi Drewsowi, szersza współpraca z chirurgami poznańskimi. Między 
innymi Ojciec napisał rozdział do monografii „Wybrane zagadnienia chirurgii jelita 
grubego” pod red. profesora Romana Górala. Ukoronowaniem działalności naukowej 
Ojca w chirurgii było nadanie mu tytułu Honorowego Członka Towarzystwa Chirur-
gów Polskich w 1974 roku29.
 W Zielonej Górze Rodzice mieszkali początkowo, jak już wspominałem, w Szpi-
talu Sióstr Elżbietanek, a następnie przeprowadzili się do ładnego, jednorodzinnego, 
poniemieckiego domu przy ul. Wandy, gdzie przyszła na świat najmłodsza dwójka 

 24 A. Bandurski, T. Baranowska-Orzałkiewicz, dz. cyt.
 25 Tamże.
 26 Kto jest kim w polskiej...
 27 Np.: A. Bandurski, Einige Bemerkungen zur Kardiaresektion mit Angabe cigener Methode, 
„Zentralblatt für Chrurgie“, 1961, Heft 4a.
 28 Np.: L. Manteuffel-Szoege, W. Sitkowski, Die Dickdarmplastik des Obermagens, „Zentralblatt 
für Chrurgie“, 1956, Heft 33a; L. Manteuffel-Szoege, W. Sitkowski jr, Plastyka górnej części żołądka 
za pomocą części jelita grubego, „Polski Tygodnik Lekarski” 1952, nr 1; Z. Woźniewski (red.), Dzie-
sięciolecie medycyny w Polsce Ludowej 1944-54, Warszawa 1956.
 29 W. Noszczyk (red.), Zarys dziejów chirurgii polskiej, Warszawa 1989.
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naszego rodzeństwa: Jędrzej i Monika. Tam Ojciec spędził najlepsze lata swego życia, 
dzieląc czas pomiędzy pracę zawodową, naukową i rodzinę. Bardzo lubił jeździć na 
rowerze – także do pracy, zaś w ramach urlopu pływał NRD-owskim kajakiem składa-
nym po jeziorach i rzeczkach w lubuskim, w naszym bardziej lub mniej dobrowolnym 
towarzystwie. Zimą często zabierał nas na narty na okoliczne górki, a w prawdziwe 
góry podczas zimowych wakacji.
 Jesienią 1972 roku Ojciec zachorował – rozpoznano nowotwór nerki z przerzutami 
do płuc. Ojciec zdawał sobie doskonale sprawę, jaki czeka go koniec. Dr Irena Bukow-
ska-Drożyńska opowiadała mi, że Ojciec zrobił RTG swoich płuc i pokazał je młod-
szym kolegom na oddziale, pytając, czy przerzuty do płuc tego pacjenta są pewne. 
Młodsi koledzy dumni, że szef chce zasięgnąć ich opinii, odpowiadali: „Ależ panie 
doktorze, to jest oczywiste”, nie zdając sobie sprawy z tego, że gaszą ostatnią iskrę 
nadziei chorego.
 Matka i my – dzieci – staraliśmy się go wspierać, sami będąc w skrajnym przy-
gnębieniu. Najskuteczniejsza jednak pomoc przyszła ze strony dawnych asystentów, 
dr Henryka Gajewskiego (ordynatora urologii w Bydgoszczy), dr Ireny Bukowskiej-
-Drożyńskiej (ordynator chirurgii dziecięcej w Zielonej Górze) oraz zastępcy Ojca, 
dr Ireneusza Navarry. Nakłonili oni urologa z Warszawy, profesora Stefana Wesołow-
skiego, do przyjazdu do Zielonej Góry w celu ostatecznej diagnozy i decyzji. Kon-
sylium pod przewodnictwem profesora Stefana Wesołowskiego zebrało się u nas 
w domu i po zapoznaniu się z ostatnimi wynikami badań poproszono Ojca na rozmo-
wę, podczas której prof. Wesołowski powiedział Ojcu to, czego On sam się spodziewał: 
zabieg nie wchodził w rachubę. Pożegnawszy się z nami serdecznie, profesor odjechał 
do Warszawy. Wydawało się, że sprawa jest zakończona. Jednak, wbrew pierwotnej 
decyzji, po konsultacji z profesorem Tadeuszem Koszarowskim, profesor Wesołowski 
przeprowadził operację Ojca w połączeniu z kuracją hormonalną, wówczas rzadko 
jeszcze stosowaną. Decyzja profesora okazała się bardzo trafna – pacjent wyzdrowiał. 
 Po zabiegu Ojciec przeszedł na emeryturę, chodził nadal do szpitala na swój od-
dział, gdzie starał się pomagać jak mógł, nie tracąc dzięki temu kontaktu ze swoją 
ukochaną chirurgią. Ostatnią operację wykonał w 75 roku życia30.
 Ojciec zawsze dużo czytał i interesował się historią medycyny. Zaowocowało to 
najpierw małą monografią o dr Leonie Mieczkowskim (1870-1931)31, chirurgu poznań-
skim, którego Ojciec zdążył jeszcze poznać. Następnie, już na emeryturze, przeczytał 
a następnie przetłumaczył książkę „Takie było moje życie” – autobiografię słynnego 
i kontrowersyjnego chirurga prof. F. Sauerbrucha. Później razem z Janiną Sczaniecką, 
przetłumaczył dwie książki Jűrgena Thorwalda, jedną o historii chirurgii, drugą o me-
dycynie starożytnej. Trzecią przetłumaczoną pracą Thorwalda była pozycja historycz-
na „Wielka ucieczka”, opowiadająca o ucieczce Niemców z Prus Wschodnich przed 
Armią Czerwoną. 

 30 Albin Bandurski – Pożegnania, „Gazeta Wyborcza Zielona Góra-Gorzów Wlkp.” 14.10.2004. 
Troje z mojego rodzeństwa zostało lekarzami, w tym brat, który został chirurgiem.
 31 A. Bandurski, Leon Mieczkowski na tle swojej działalności lekarskiej i naukowej, „Archiwum 
Historii Medycyny”, 1970, z. 1, s. 35.
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Fot. 3. Kondolencje od Pani Sue Ryder, przesłane na ręce mojego brata, J. Bandurskiego
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 W roku 1982 zmarła jego żona. Był to dla Ojca straszny cios, którego nie przebolał 
do końca swoich dni, mimo troskliwej opieki dzieci i obecności licznych wnuków. Po 
jego śmierci pamięć o nim przetrwała także wśród prawnuków32, chociaż go osobiście 
nie znali.
 Bardzo duże znaczenie miało dla niego uznanie wśród chorych, które zyskiwał 
dzięki swojej fachowości, umiejętności bezpośredniego kontaktu, troskliwości i skrom-
ności33. Działalność zawodowa Ojca na terenie Zielonej Góry i województwa zielono-
górskiego została doceniona. Został Honorowym Przewodniczącym Okręgowej Rady 
Lekarskiej oraz Honorowym Obywatelem Zielonej Góry. Ojciec zmarł w 1994 roku. 
Otrzymaliśmy, co jest normalne w takiej sytuacji, szereg kondolencji. Chciałbym przy-
toczyć dwie: jedną od Pani Sue-Ryder, drugą od Jürgena Thorwalda, których kopie za-
mieszczam poniżej. Po śmierci Ojca w 2003 roku władze miasta nazwały jedno z rond 
w Zielonej Górze imieniem dr Albina Bandurskiego.

	 Dziękuję	mojemu	rodzeństwu,	Jackowi	Martinkowi,	Piotrowi	Łukaszewiczowi,	mojej	żonie,	
synowej	Ewie	oraz	Barbarze	Górzance	za	pomoc	w	przygotowaniu	tych	wspomnień.
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Fot. 4. Kondolencje od Jürgena Thorwalda34
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 34 Szanowna Rodzino Bandurskich,
wiadomość o śmierci Waszego ojca także mnie napełniła bólem. Głęboko mnie dotknęła.
Zanim nie poraziła mnie długotrwała choroba, korespondowaliśmy ze sobą często i przyjaźnie. Za-
wsze byłem mu wdzięczny za pracę, jaką włożył w tłumaczenie moich książek. Byłem pełen podzi-
wu, że w tak zaawansowanym wieku był w stanie realizować tak ciężką pracę, podczas gdy ja z roku 
na rok czułem się gorzej. Pięć lat poświęciłem na sfinalizowanie ostatniej książki, która ukazała się 
jesienią tego roku, a której tytuł brzmi: „Zbolały mężczyzna – prostata. Dramat męskiego świata.”
Wasz ojciec, jak dziwnie to może brzmieć, był dla mnie wzorem pozwalającym mi na kontynuowanie 
mojej pracy.
Moja choroba uniemożliwiła mi niestety zrealizowanie szczególnego pragnienia, jakim był przyjazd 
do Polski i osobiste poznanie Waszego ojca.
Dowiedziałem się, że w ostatnim okresie pracował nad przekładem mojej książki pt. „Wielka uciecz-
ka”. Niestety nie dożyje już jej publikacji w Polsce.
Zachowamy Waszego ojca w głębokiej pamięci.
Tłumaczył: Tomasz Budnikowski.




