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Pamiętnik czasu wojny. Lekarska epopeja
Adama Wrzoska
A diary of war times. Doctor’s epic of Adam Wrzosek
Stefan Konstańczak 1
Zielona Góra
Streszczenie: W artykule autor zaprezentował życie i działalność naukowo-dydaktyczną w czasie
II wojny światowej Adama Wrzoska, wybitnego polskiego przedstawiciela medycyny, antropologii
oraz historii nauki. Treść artykułu została oparta na nieznanych do tej pory materiałach archiwalnych,
a zwłaszcza na osobistych dziennikach prowadzonych w trakcie wojny przez Wrzoska. Autor w pierwszej kolejności omówił stosunek Wrzoska do wojny i zadań, jakie powinni wypełniać przedstawiciele
nauki w czasie jej trwania. Przedstawione zostało także jego zaangażowanie w organizację pracy nau
kowo- dydaktycznej w ramach Wydziału Lekarskiego Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich działającego od końca 1942 r. na terenie Generalnego Gubernatorstwa. W artykule mowa jest także o aprobowanej przez Wrzoska wizji Polski po zakończeniu działań wojennych.
Abstract: In the article the author presented life and scientific and didactic work during the World
War II of Adam Wrzosek, an outstanding Polish representative of medicine, anthropology and the
history of science. The contents of the article are based on the unknown until now archive materials,
and particularly on personal diaries kept by Wrzosek during the war. At first, the author discussed
Wrzosek’s attitude to the war and tasks of representatives of science during the war. The author also
presented Wrzosek’s engagement in the organization of scientific and didactic work in the Medical Department of Underground University of the Western Lands, functioning since the end of 1942 in the area
of General Gouvernement. Wrzosek’s vision of Poland after the war was discussed in the article as well.
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Wstęp
Kariera naukowa Adama Wrzoska ściśle spleciona jest z poznańskim środowiskiem
naukowym, choć swe kwalifikacje zdobywał na kilku uniwersytetach europejskich,
w tym także znajdujących się na ziemiach polskich. W 1905 r., w 100-lecie pierwszego
wydania „Teoryi jestestw organicznych” Jędrzeja Śniadeckiego, redakcja czasopisma
„Nowiny Lekarskie” zaproponowała Wrzoskowi napisanie obszernego opracowania
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na temat tego dzieła. Praca ta ukazała się jako wprowadzenie do reedycji rozprawy
Śniadeckiego, a samo przygotowanie wydania wywarło ogromny wpływ na późniejsze koleje życia Wrzoska. Po pierwsze, tak rozpoczął się jego związek z Wielkopolską,
gdyż dzieło to ukazało się w 1905 r. właśnie w Poznaniu 2. Związek z Poznaniem został jeszcze wydatniej podkreślony, gdy 21 maja 1912 r. został członkiem honorowym
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. To jednak studia właśnie nad książką Śniadeckiego
zdecydowały o wyborze przez niego drogi naukowej. O ewolucji własnych poglądów
prowadzącej ostatecznie do studiów nad historią i filozofią medycyny sam Wrzosek
pisał następująco:
„Studjując medycynę kolejno w Kijowie, Zurychu i Berlinie, nie zetknąłem się z żadnym
profesorem, któryby zachwiał mą wiarę w materjalizm naukowy, który by mię pobudził
do zastanowienia się krytycznego nad kierunkiem myślowym, panującym wówczas
prawie wyłącznie wśród młodzieży, studjującej medycynę” 3.

Dopiero pod sam koniec jego studiów, gdy przebywał w Zurychu, nastąpił przełom:
„Wtedy zaczęła się rewizja moich poglądów na świat i mego stosunku do religji. Do
rewizji tej w dużej mierze przyczyniły się – rzecz dziwna pozornie – dzieła lekarzy
Polaków, które wówczas zacząłem poznawać, bo w czasie moich studenckich studjów
medycznych nie znałem całkiem piśmiennictwa lekarskiego polskiego. Wpadła mi
wówczas w Szwajcarji w Rapperswilu zupełnie przypadkiem w rękę «Teorya jestestw
organicznych» Jędrzeja Śniadeckiego. Przeczytałem ją niemal jednym tchem. Zrobiła
na mnie olbrzymie wrażenie. Dziwiłem się, że nikt mi nigdy na nią nie zwracał uwagi.
[…] Powziąłem wówczas niezłomne postanowienie napisania dzieła o naszym wielkim
biologu, a zwłaszcza o jego «Teorji jestestw organicznych», oddawna w handlu księgarskim wyczerpanej, aby przypomnieć medykom polskim, ześmy mieli wielkiego przyrodnika i lekarza, którego dzieło stokroć więcej warte czytania i studjowania, aniżeli
dziesiątki lichych nieraz kompilacyj zagranicznych uczonych. […] Studja nad Śniadeckim zadecydowały o mojej przyszłości jako historyka i filozofa medycyny. Pracując lata
nad monografją o Śniadeckim, poznawałem celniejsze utwory naszego piśmiennictwa
lekarskiego. Wtedy to przekonałem się, że jakkolwiek medycyna, jak każda nauka jest
międzynarodową, to jednak może posiadać cechy narodowe w ujęciu i sposobie rozwiązywania swoich zagadnień” 4.

Cechami, którymi według niego charakteryzuje się polska myśl medyczna, jest dążenie do syntezy i głęboka religijność. Swoje przekonanie uzasadnił racjami historycznymi:
„Nie znam w dziejach medycyny polskiej ani jednego znakomitego lekarza, który byłby
ateistą, panteistą lub materjalistą, cechą bowiem wszystkich naszych wielkich lekarzy,
2
Jędrzeja Śniadeckiego Teorya jestestw organicznych z przedmową Adama Wrzoska zawierającą rys życia Jędrzeja Śniadeckiego i krótki rozbiór jego teorii, Nakładem „Nowin Lekarskich”, Poznań 1905.
3
A. Wrzosek, Religijność naszych znakomitych lekarzy XIX wieku, „Arch. Hist. Filoz. Med.” 1927, t. VII,
z. 2, s. 160. (We wszystkich cytatach zachowano pisownię oryginałów).
4
Tamże, s. 161-163.
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jak cechą naszych wielkich wodzów, poetów i myślicieli, była głęboka religijność w duchu chrześcijańskim pojęta” 5.

Druga ważna idea przyświecająca jego twórczości była związana z przekonaniem
o istnieniu ścisłego związku medycyny z filozofią. W swych pracach podkreślał, że medycyna wiąże w sobie nierozerwalnie trzy pierwiastki: naukowy (teoretyczny), praktyczny (fizyczny – związany z cielesnością) oraz wyobraźnię. Wadą współczesnej mu
medycyny była jej instrumentalizacja, czyli koncentrowanie się tylko na stronie fizycznej. Obwiniał więc uczelnie medyczne, że kształcą rzemieślników, a powinny artystów,
zdolnych do przekraczania swą myślą naturalnych ograniczeń. Ale do tego niezbędna
jest wynikająca ze znajomości metafizyki dyspozycja do dokonywania syntezy, którą
wyrabia najbardziej ogólna ze wszystkich nauk, czyli filozofia ściśle spleciona z wiarą.
Nie jest ona więc czymś uroczystym, okazjonalnym, ale częścią sztuki życia i pracy.
Sam Wrzosek przez całe swe późniejsze życie pozostał wierny tym przesłaniom.
Wrzosek z chwilą mianowania 15 lutego 1919 r. przez Ignacego Paderewskiego 6
na stanowisko szefa sekcji nauki i szkół wyższych Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświaty Publicznej opuścił Kraków i na krótko związał się z warszawskim środowiskiem lekarskim. Stanowisko swe piastował po wybitnym logiku i filozofie Janie
Łukasiewiczu, który wówczas objął tekę ministerialną. Z tego właśnie stanowiska trafił na Uniwersytet Poznański. Stało się tak na mocy uchwały senatu Uniwersytetu Poznańskiego, który 25 kwietnia 1920 r. powierzył Adamowi Wrzoskowi zadanie organizacji i kierowania Wydziałem Lekarskim powstającym na tej uczelni. Jak wspominał
później jeden z bliskich współpracowników:
„Profesora Wrzoska nie zrodziła Ziemia Wielkopolska, ale w środowisko poznańskie wrósł
on bardzo głęboko, działając na tamtym terenie niezmiernie owocnie w ciągu 40 lat” 7.

Adam Wrzosek znany jest zatem przede wszystkim jako historyk polskiej medycyny. Mniej znana jest jego działalność jako praktykującego medyka, antropologa oraz
archeologa. Wszechstronność jego zainteresowań naukowych spowodowała, że jego
działalność jako praktykującego lekarza, a w ślad za tym, także jego prace z zakresu
medycyny przeminęły prawie bez echa ustępując osiągnięciom w dziedzinie historii
nauki, archeologii i antropologii. Sam Wrzosek nie dbał o popularność i miał bardzo
krytyczne zdanie o tych naukowcach, którzy o nią dbali.
„Profesor Adam Wrzosek mawiał, że karierę naukową w naszej rzeczywistości robi się
na kilka sposobów: per protegam, per vaselinam, per pecuniam, przez wdzięki kobiece, a na
końcu per scientam” 8.
Tamże, s. 167.
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. S II 619, Materiały Archiwalne Adama Wrzoska, Pismo
Adama Wrzoska z 15 lutego 1919 r. do Wydziału Lekarskiego UJ.
7
S. Konopka, Profesor Adam Wrzosek. Wspomnienie o jego życiu i twórczości naukowej, „Arch. Hist. Med.”
1965, t. 28, z. 1/2, s. 8.
8
A. Malinowski, Edukacja akademicka w Polsce w perspektywie czasowej, „Homines Hominibus” 2012,
vol. 8, s. 238.
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Ryc. 1. Adam Wrzosek z żoną i córką około 1916 r. w Krakowie
Źródło: Archiwum PAN, Oddział w Poznaniu

Ponieważ historia życia i działalności Adama Wrzoska w okresie międzywojennym
doczekała się wielu opracowań, w tym również stanowi zasadniczą część jego biograficznej książki, w poniższym opracowaniu autor zamierza się skoncentrować na okresie
związanym z jego działalnością w latach II wojny światowej. Okres ten dla niemłodego
już Wrzoska był przepełniony wytężoną pracą oraz szeregiem bardzo traumatycznych
wydarzeń, które jednak nie powstrzymały jego energii i zdolności twórczych. Umiejętność życia i pracy w warunkach zagrożenia oraz deficytu informacji i zasobów, nabyta
jeszcze w latach I wojny światowej, pozwoliła mu pogodzić twórczą pracę z koniecznością zapewnienia sobie i swoim bliskim bezpieczeństwa fizycznego i materialnego. Nigdy zatem nie przerwał swojej pracy naukowej, a działając w tajnym nauczaniu zapisał
swoje nazwisko złotymi zgłoskami w dziejach historii wychowania w Polsce.
Na swoim exlibrisie książkowym zamieścił motto „Prawdą, pracą i wytrwałością” 9, któremu pozostał wierny przez całe swe pracowite życie. Właśnie o tym, jak
bardzo było ono wypełnione pracą, dobitnie nas przekonują koleje jego losu podczas
wojny. W opracowaniach dotyczących Wrzoska ten okres kwituje się zaledwie kilkoma zdaniami, bo niewiele na ten temat wiadomo. Tymczasem w Oddziale Archiwum
PAN w Poznaniu zachowały się po Adamie Wrzosku jego dzienniki, w który zapisywał ważniejsze wydarzenia ze swojego życia, a także efekty swej pracy naukowej.
Charakterystycznym rysem dziennika jest to, że ze względów bezpieczeństwa nie zawiera ona żadnych odniesień do tajnego nauczania ani do jego działalności naukowej
i publicznej z okresu sprzed wojny.
J. Hasik, E. Meissner, Prof. dr med. Adam Wrzosek (1875-1965) – pierwszy dziekan Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Poznańskiego, [w:] J. Hasik, J. Juszczyk, Dzieje Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego
i Akademii Medycznej 1919-1979, Akademia Medyczna, Poznań 1979, s. 158.
9
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Adam Wrzosek o kreowaniu przyszłości
Stosunek do nauki polskiej Wrzosek miał wyrobiony w duchu tradycyjnym. Podkreślał to wielokrotnie, w tym także robiąc notatki z przeczytanych lektur. Wśród myśli
zasługujących na upamiętnienie znalazła się także myśl Ignacego Krasickiego: „Święta
ma być nam pamięć naszych wielkich ludzi. Ona do życia wszystko, co szlachetne
budzi” 10. Nic zatem dziwnego, że w jego bibliografii życiorysy wybitnych postaci polskiej nauki i kultury zajmują najwięcej miejsca. O jego metodzie wartościowania dokonań postaci historycznych dowiadujemy się między innymi z zapisku datowanego na
7 stycznia 1946 r.: „Geniusze najwięksi w Polsce w pierwszej połowie XIX w.
1. Mickiewicz w poezji największy wieszcz narodowy, największy poeta słowiański a może największy poeta wszystkich czasów i narodów.
2. Chopin w muzyce (wyraziciel ducha polskiego, polskości).
3. Jędrzej Śniadecki w nauce.
4. Karol Marcinkowski w moralności” 11.
Także w swoich notatkach umieszczonych pod datą 4 lutego 1956 r. dokonując
swoistego podsumowania własnej działalności naukowej i życiowej napisał:
„Miałem szczęście poznać w życiu niepospolitych ludzi, którzy mnie zaszczycali swoją
przyjaźnią – Wincentego Lutosławskiego, Heliodora Święcickiego, Idziego Radziszewskiego. Miałem szczęście mieć za towarzyszkę życia przez pół wieku przeszło niepospolita
niewiastę – wielkiego serca i dużego rozumu. Miałem szczęście obcować przez lat 18 z niezwykle dobrym dzieckiem, a potem z przepięknego charakteru młodzieńcem bohaterskiego duszą polską moim umiłowanym wnuczkiem. Dużo szczęścia miałem w życiu” 12.

Ktoś bez konkretnych zasług nie mógł znaleźć się na takim wykazie. Droga do
takiego wyróżnienia prowadzić musiała przez własną pracę przynoszącą owoce nie
tylko osobom ją wykonującym, ale także co najmniej najbliższemu otoczeniu.
Nie inaczej oceniał także pracę uczonych. Ich zadanie nie mogło się ograniczać
tylko do pomnażania własnego zasobu wiedzy, bo decydując się poświęcić badaniom
w jakimś zakresie, naukowiec rozpoczyna pracę dla dobra wszystkich. Podejmując
takie zadanie trzeba zarazem poświęcić się temu, co się robi. W tej mierze praca na
rzecz ogółu nie jest tylko zadaniem naukowca, każdy musi to spełniać, aby w pełni
zasłużyć na miano człowieka. Uchylanie się od takiego obowiązku było dla Wrzoska
najcięższym wykroczeniem. Pisał o tym następująco:
„I uczonego obowiązuje ogólne prawo, wspólne dla wszystkich, a więc przede wszystkim praca, do której posiada zdolności szczególne, a do tego praca z wyższym celem,
a więc nie praca dla pracy, lecz praca dla zdobywania prawdy, a prawd zaś w pierwszym rzędzie tych, które są głębsze, większe, a dla ludzi pożyteczniejsze. Najwyższą
nauką jest teologia – nauka o Bogu, potem filozofia – nauka o Wszechświecie, a więc
10
Archiwum PAN Poznań (dalej: APAN), Materiały Archiwalne Adama Wrzoska P-III-70 (dalej: P-III-70),
p. 26, A. Wrzosek, Wypisy i notatki z przeczytanych książek. Przegorzały 1944-1945. Poznań 1945.
11
Tamże.
12
Tamże.
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i o Bogu-Stwórcy Wszechświata, i o człowieku poznającym ten Wszechświat; i o bycie;
i o nieśmiertelności duszy, i o wolnej woli… Tym naukom wszelkie inne służyć powinny
przyczyniając się do ich rozwoju i pogłębienie. Każda nauka byle uczciwie była uprawiana, zbliżyć nas może do poznania Boga, nieśmiertelnej duszy naszej i wolnej woli,
bo zarówno subtelniejsze badania komórek roślinnych i zwierzęcych może nam mówić
o wielkości i potędze nieskończonej Boga, jak i znakomite odkrycia astronomów. Wszędzie na każdym kroku zetknąć się możemy z obecnością Boga w jego tworach, byleby
tylko patrzeć na świat otwartymi szeroko oczami, a nie przymrużając ich, aby nie widzieć
wielu rzeczy, których widzieć nie chcemy, lub widzieć je nie w istotnym ich stanie, nie
tak zabarwione jak są w rzeczywistości, lecz jak nam się przedstawiają, gdy patrzymy na
nie przez specjalnie zabarwione szkła. […] Przeto tak należy pracować, aby praca była
naszą rozkoszą o i tak nauczyć się znosić cierpienia, aby przestała być biczem nas smagającym, a stała się dobrem powszednim, chlebem odżywczym, drogą do doskonalenia
prowadzącą. Wtedy i praca i cierpienie staną się dla nas szczęściem. Umieć pracować to
znaczy umieć rozporządzać swoim czasem, a więc nie marnować go na rzeczy złe i niepotrzebne. Złymi rzeczami są lenistwo, obżarstwo, opilstwo, próżniactwo, czytanie „dla
zabicia czasu”, niegodziwe rozrywki itp., a niepotrzebnymi – głupie rozrywki, zbyt wiele
czasu zabierające życie towarzyskie, nadmierne dbanie o swoje zdrowie fizyczne, różne
zajęcia wymyślone dla wypełnienia czasu, a nawet dewocja polegająca na odmawianiu
godzinami modlitw, a nie na podnoszeniu ducha do Boga, chwalenie go ustami a nie sercem, duszą i umysłem, prowadząca czasem do fanatyzmu, nietolerancji i pychy, zamiast
do miłości Boga i bliźniego, do wyrozumiałości wobec ułomności ludzkich i do pokory” 13.

Dzięki pracy człowiek się uspołecznia, staje się pożytecznym i sam siebie dokonali. Ludzie nauki nie są w tym zadaniu żadnym wyjątkiem, a wręcz przeciwnie, ciąży
na nich szczególna odpowiedzialność, bo powinni być świadomi, na ile ich praca jest
pożyteczna dla innych. Dla każdego prawdziwego naukowca zatem wojna to okres
destrukcji, bo nauka to misterne, długotrwałe formułowanie i budowanie możliwie
jak najbardziej trwałych struktur. Naukowiec na wojnie jest zagubiony, bo jego zdolności na pozór nagle okazują się nikomu niepotrzebne. To, co przez całe życie starał
się minimalizować, czyli pośpiech i brak refleksji nad tym, czym się właśnie zajmuje,
nagle stały się wartością samą w sobie, a cała przeszłość znika w oczach. Adam Wrzosek zracjonalizował okres wojenny na specyficzny sposób. Uznał bowiem, że wojna to
konieczny etap do prawdziwego odrodzenia całej ludzkości, w czym można dostrzegać wpływ prac Wincentego Lutosławskiego 14, a zwłaszcza jego książki „Ludzkość
odrodzona”. W adnotacji z 27 czerwca 1941 r. pisał:
„Wszystko przetrwać trzeba i przetrwamy, bo ożywia nas nadzieja, że po tej największej
w dziejach świata wojnie, nastąpi w Europie i w innych częściach naszej maleńkiej kuli
ziemskiej nowy ład, sprawiedliwszy, więc lepszy niż dotychczasowy, co daj Boże” 15.
APAN, P-III-70, p. 26, A. Wrzosek, Dzienniki VII (21.III.1941-6.V.1945), s. 40-43.
Zob. W. Lutosławski, Ludzkość odrodzona: wizje przyszłości, Gebethner i Wolf, Warszawa 1910; tenże,
Wojna Wszechświatowa: jej odległe przyczyny i skutki: zarys filozofji historji: wiekowe walki ludów, Bibljoteka
Domu Polskiego, Warszawa 1925. Autor tych prac wyrażał pogląd, że droga do wiecznego pokoju prowadzić musi przez uprzednie pokonanie barbarzyństwa, swoiste oczyszczenie ludzkości z elementów
destrukcyjnych.
15
APAN, P-III-70, p. 26, A. Wrzosek, Dzienniki VII (21.III.1941-6.V.1945), s. 15.
13
14
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Taka aprobata oczyszczającego charakteru wojny wynikała z pesymistycznej oceny
natury ludzkiej. Pod datą 24.03.1941 r. napisał bowiem:
„Wojna i towarzysząca jej klęska nie naprawiła dotąd ludzi. Ludzie dobrzy może stali
się lepszymi, ale źli pozostali złymi. Kradzieże, oszustwa często się zdarzają. Objawów
miłości bliźniego nie ma dużo u nas, za to nieżyczliwości wzajemnej nie brak. Za mało
jeszcze wojna wstrząsnęła sumieniami ludzi. Wierzę, że pod wpływem zawieruchy
wojennej nastąpi u nas przyspieszenie odrodzenia moralnego, że staniemy się rzetelni,
pracowitsi, pobożnymi” 16.

Praca miała zaś dla Wrzoska szczególne znaczenie. W sylwestrowej adnotacji, swoistym rozliczeniu z mijającym kolejnym 1943 rokiem, pisał:
„Praca powinna mieć namaszczenie swego posłannictwa, powinna posiadać wartość
wewnętrzną, nosić na sobie wyraźne piętno godności ludzkiej. Praca wykonywana
z głęboką świadomością jej posłannictwa społecznego, choćby była bardzo zwykłą, więcej bardzo od bardzo wysokiej, której motorem jest tylko ambicja. […] Każdy może,
a więc powinien, uczciwie pracować według swych zdolności. Każda uczciwa praca
jest równowartościowa pod względem moralnym, jest zarazem twórczą w mniejszym
lub większym stopniu. […] Każdy człowiek powinien szanować swoją godność ludzką.
Wtedy każda jego praca będzie uczciwą, a zarazem pożyteczną […]. Człowiek mądry
życiowo nie gardzi żadna pracą uczciwą, jeżeli tylko odpowiada ona jego uzdolnieniom
i jest z niej zadowolony, znajdując nawet przyjemność w należytym jej spełnianiu. Wielki uczony, znakomity poeta, świetny malarz maja obowiązek tworzyć dzieła niepospolite. Gdyby zmarnowali swe talenty nic nie robiąc lub zajmując się praca dla nich całkiem
niewłaściwą, grzeszyliby” 17. Dokładnie tak samo postrzegał swoje zadanie życiowe.
Jego praca miała więc cel społeczny, tak postrzegał też swój życiowy obowiązek pracy.
Nie musiał przecież już pracować z racji osiągniętego wieku, a jednak pracy poświęcał
każdą wolną chwilę.

Wojenna epopeja Adama Wrzoska
Z zapisków osobistego „Dziennika” wiadomo, że Wrzosek przybył do Warszawy
jeszcze w 1939 r. Motywem jego przyjazdu do Warszawy był zamiar służenia swymi
kwalifikacjami Wojsku Polskiemu, które zmagało się z hitlerowskim najeźdźcą. Z takim zadaniem zresztą oddelegowano go z Wydziału Lekarskiego wraz z innym profesorem, Witoldem Kapuścińskim. Zamierzali udać się do Departamentu Sanitarnego
Ministerstwa Spraw Wojskowych, aby
„zgłosić gotowość członków Wydziału do służby czynnej i otrzymać dla nich przydziały
odpowiednich stanowisk. […] W następnym dniu delegaci odbyli naradę z szefem sanitarnym – generałem Stanisławem Rouppertem, który polecił im przyjść na drugi dzień
po przydziały do służby wojskowej. Gdy obaj delegaci zgłosili się do Departamentu
Sanitarnego nie było już w Warszawie inspektora sanitarnego ani jego kancelarii” 18.
Tamże, s. 3.
Tamże, s. 34-36.
18
Z. Maćkowiak, M. Musielak, Adam Wrzosek: Życie i działalność, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
2000, s. 188.
16
17
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Wrzosek wrócił zatem sam do Poznania, ale zaraz po jego powrocie 10 września do
miasta wkroczyli Niemcy, którzy rozpoczęli planowe aresztowania miejscowej elity
politycznej i intelektualnej. Na listach osób przewidzianych do zatrzymania znajdował
się również Adam Wrzosek, którego przeznaczono jednak do wysiedlenia Generalnej
Guberni, tak jak wielu innych mieszkańców Wielkopolski. Do ich domów rozpoczęto sprowadzać osoby narodowości niemieckiej przesiedlone z regionów wschodniej
Rzeczpospolitej zajętych przez Wehrmacht. Wrzosek w odróżnieniu od większości
wysiedlanych miał komfort związany z posiadaniem własnego domu w Warszawie,
czyli na terenie, do którego byli kierowani deportowani 19. Początkowo jednak trafił do
Kodynia nad Bugiem. „Tam zorganizował najpierw ambulatorium, a następnie szpitalik dla uchodźców z Warszawy” 20. Przebywając w Kodyniu znalazł się przejściowo
w niewoli sowieckiej, w chwili gdy wkroczyła tam Armia Czerwona. Po wycofaniu się
Rosjan z Kodynia wrócił pod koniec listopada do Warszawy. Od 14 grudnia 1939 r zamieszkał już w swoim warszawskim domu. W obawie przed aresztowaniem opuścił
to miejsce 12 kwietnia 1940 r., ale wrócił ponownie do niego 22 maja 1941 r., a stąd, gdy
„W 1941 r. otrzymał propozycję wykładania w oficjalnie działającej Prywatnej Szkole
Zawodowej dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego Jana Zaorskiego” 21, nie mógł tej
propozycji przyjąć. Ukrywał się wówczas pod przybranym nazwiskiem Dąbrowski
i przejściowo musiał przerwać pracę naukową. Jeszcze przed powrotem do swego
mieszkania napisał w swoim „Dzienniku”:
„Ogromnie mi brak czynnej pracy. Mam czasem wrażenie, że tylko wegetuję. Brak mi
zwłaszcza twórczej pracy” 22.

Charakterystycznym rysem pracy naukowej, której poświęcił się Wrzosek była
swoista próba indywidualnego rozliczenia się z koszmarem wojennym. Podobnie jak
wielu innych naukowców nie brał czynnego udziału w walkach ani w zbrojnej konspiracji. Swą powinność wobec ojczyzny i wobec innych ludzi dostrzegał więc w upamiętnieniu dokonań tych, którym nie dane było przeżyć. W tych działaniach nie był
odosobniony 23. Właśnie w swym mieszkaniu w Warszawie pogrążył się w pracy nad
podobnym opracowaniem, o czym tak wspominał:
„napisałem prawie całą książkę p.t. Wędrówki po mogiłach, która w druku zajmuje 550
stron formatu Archiwum Historii i Filozofii Medycyny. Dokończyłem ją w moim pokoju,
19
O przesiedleniach kadry naukowej Uniwersytetu Poznańskiego: J. Sawaszkiewicz, Pięćdziesiąt lat
filozofii w Poznaniu, „Przegl. Filoz.” 1948, z. 1-3, s. 48.
20
Z. Maćkowiak, M. Musielak, Adam Wrzosek, s. 189.
21
A. Malinowski, Sylwetki znamienitych naukowców: Adam Jan Wrzosek (1875-1965), „Biuletyn PTA”
2014, nr 14, s. 15.
22
APAN, P-III-70, p. 26, A. Wrzosek, Dzienniki VII (21.III.1941-6.V.1945), s. 3.
23
Warto przypomnieć, że Tadeusz Kotarbiński opublikował zaraz po wojnie Garść wspomnień (o filozofach poległych w pogromie ghetta), („Opinia” 1946, nr 33, s. 1), a Władysław Tatarkiewicz poświęcił
wiele uwagi o tych, którym nie dane było przeżyć we wstępie do swego traktatu O szczęściu (Tadeusz
Zapiór i S-ka, Kraków 1949, s. 9). Ponadto ukazywały się zbiorcze opracowania typu Wspomnienia o filozofach zmarłych 1939-1945, „Przegl. Filoz.” 1946, nr 3-4 oraz D. Gromska, Philosophes polonais morts entre 1938
et 1945, „Studia Philosophica” 1948, vol. 3.
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w którym mieszkałem od 12.IX 1940 r. do 5.VII.1941. Jeszcze ten rękopis uzupełnię dalszymi wspomnieniami o ludziach zmarłych, których znałem. Zabrałem się 5 czerwca br.
pisania dzieła p.t. O wyższości fizycznej i moralnej niewiast oraz O różnicach między mężczyzną a kobietą. Pisałem to studium antropologiczne bez przerwy przez 45 dni. Ukończyłem rękopis 19 lipca. Zajmie on w druku 340 stron formatu Archiwum Historii i Filozofii
Medycyny. Teraz rękopis jeszcze odczytuje i poprawiam” 24.

Podczas wojny Wrzosek mieszkał więc w Warszawie i tam był jednym z organizatorów Wydziału Lekarskiego w tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Sam uniwersytet został utworzony już pod koniec 1940 r., ale Wydział Lekarski powstał dopiero
w 1942 r. Nie każdy bowiem chętny nadaje się do wykonywania zawodu lekarza. System naboru na studia musiał zatem uwzględniać nie tylko dyspozycje kandydatów, ale
także możliwości lokalowe i techniczne organizatorów tajnego nauczania. Nie można
bowiem nabyć umiejętności fachowych w tym zawodzie na sposób czysto teoretyczny.
Z zachowanych wspomnień wiemy, że wykorzystywano do tego celu istniejące instytucje służby zdrowia, biblioteki, zasoby muzealne oraz prywatne gabinety lekarskie
wykładowców. Studentami były głównie kobiety, gdyż młodzi mężczyźni byli na ogół
zaangażowani w różne formy działalności konspiracyjnej. Każdy kandydat na studenta
musiał wpierw złożyć przysięgę, w której zobowiązywał się do przestrzegania wymogów konspiracyjnych, zapewniał o swym oddaniu sprawie Polski oraz zaangażowaniu
w naukę 25. Niewiele wiadomo jednak o samej organizacji wydziału, ale niewątpliwym
jest, że była to zasługa samego Wrzoska, którego w tym zadaniu wspierała dawna sekretarka z poznańskiego uniwersytetu Adelajda Jankowska (konspiracyjny pseudonim Pawłowska). Pewne światło na organizację wydziału rzucają wspomnienia Hanny
Szukiewicz, którą Wrzosek namówił do prowadzenia zajęć z anatomii prawidłowej.
Wedle tej relacji już w październiku 1942 r. funkcjonowały cztery punkty nauczania,
w tym trzy poza samą Warszawą, w Grodzisku, Brwinowie oraz w Milanówku 26. Z innych źródeł jednak wiadomo, że do prowadzenia zajęć z innymi grupami studentów
wykorzystywano znacznie więcej lokali, o których poszczególni wykładowcy nie musieli nawet wiedzieć. Tego przecież wymagały względy konspiracji. Zajęcia odbywały
się w prywatnych mieszkaniach, a jedno z nich udostępnił sam Wrzosek: „Wykłady na
Tajnym Uniw. Ziem Zachodnich prowadził głównie w swej willi przy ul. Madalińskiego w Warszawie” 27. Zajęcia poza Warszawą odbywały się regularnie, aż do momentu
przekroczenia linii Wisły przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 r.
Wydział Lekarski odegrał ogromną rolę w odtworzeniu systemu opieki zdrowotnej w Polsce powojennej, gdyż przygotował nowe kadry medyczne dla odbudowującego się kraju. Liczba studiujących na TUZZ nie była mała. Wrzosek kończył swoją
APAN, P-III-70, p. 26, A. Wrzosek, Dzienniki VII (21.III.1941-6.V.1945), s. 16.
Pełen tekst przysięgi znajduje się w książce Władysława Kowalenko Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich: Uniwersytet Poznański 1940-1945, Instytut Zachodni, Poznań 1961, s. 9.
26
H. Szukiewicz, Ćwiczenia z anatomii na trzech uczelniach, [w:] Uniwersytet Ziem Zachodnich i tajne kursy
uniwersyteckie 1939-1945: pokłosie wspomnień, oprac. J. Wikarjak, Wyd. UAM, Poznań 1972, s. 130.
27
Biogramy uczonych polskich: materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW PAU
PAN, Cz. 6. Nauki medyczne, z. 2, oprac. A. Śródka, PAN, Warszawa 1991, s. 317.
24
25
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działalność jako dziekan w styczniu 1944 r., „kiedy to liczba studiujących wynosiła 610
osób, a w sumie po wojnie dostarczyła wyniszczonemu krajowi około 2000 lekarzy.
W roku akademickim 1944/45 prof. Wrzosek został wybrany prorektorem TUZZ” 28. Do
pełnienia funkcji organizacyjnych i zakamuflowania działalności dydaktycznej prowadzonej na Wydziale Lekarskim TUZZ bardzo przydatna była Wrzoskowi znakomita znajomość języka oraz mentalności Niemców. Pozwoliło to uchronić zarówno studentów jak
i wykładowców przed dekonspiracją. O wydarzeniach na tym Uniwersytecie i o skali
jego zaangażowania w pracy organizacyjnej i dydaktycznej z Dzienników niewiele się jednak dowiemy. Wymogi konspiracji oraz troska o bezpieczeństwo, tak własne jak i innych
spowodowały, że na ten temat nie ma tam żadnych wzmianek poza jedną datowaną na
1 sierpnia 1943 r., zamieszczoną zapewne przez nieuwagę. Wrzosek napisał w niej:
„Dzięki Bogu mogłem w ostatnich 10 miesiącach t.j. od października r. ub. do końca
lipca bieżącego dość intensywnie pracować”.

W odnośniku przytoczył:
„wygłaszałem liczne wykłady z propedeutyki lekarskiej, antropologii i historii medycyny. Na propedeutykę lekarską poświęciłem 368 godzin, na antropologię 58 i na
historię medycyny 50, razem więc 476” 29.

Ze wspomnień jego współpracowników wiadomo także, że prowadził zajęcia
z anatomii opisowej. Sam profesor prowadził wykłady a ćwiczenia do tego przedmiotu Barbara Kampioni, która tak scharakteryzowała organizację tych studiów:
„Nauczanie to odbywało się małych zespołach, najwyżej 10-12 osobowych, które zbierały się w prywatnych mieszkaniach, przy czym miejsca zbiórek co kilka tygodni były
zmieniane dla bezpieczeństwa. Adresy mieszkań były nadawane ustnie bądź przez
łączników, bądź ustalane na ćwiczeniach. Mój «rejon» […] znajdował się w śródmieściu
mi obejmował ul. Chmielną, Złotą, Sienną oraz sąsiednie” 30.

Adresy te były podawane wyłącznie ustnie, bez ich zapisywania, podobnie też nie
prowadzono list obecności, a słuchaczom „wierzono na słowo”. Nie znaczy to jednak,
że studia były łatwe, gdyż Adam Wrzosek rygorystycznie przestrzegał zasad dydaktycznych obowiązujących w medycynie.
„Profesor Wrzosek egzaminował ich po złożeniu ustnego sprawozdania przeze mnie,
że grupa z tej i tej ulicy odrobiła ćwiczenia i zdała kolokwia. […] Po zakończeniu działu
odbywały się kolokwia, o których wyniku zawiadamiałam ustnie profesora Wrzoska.
Należy tu podkreślić, że pilność i zapał studentów z tajnego nauczania były wzorowe,
nieporównywalnie wyższe od pilności i chęci uczenia się studentów z czasów pokoju” 31.
J. Hasik, E. Meissner, Prof. dr med. Adam Wrzosek (1875-1965)…, s. 154.
APAN, P-III-70, p. 26, A. Wrzosek, Dzienniki VII (21.III.1941-6.V.1945), s. 24.
30
B. Kampioni, Anatomia opisowa i interia, [w:] Uniwersytet Ziem Zachodnich i tajne kursy uniwersyteckie
1939-1945 : pokłosie wspomnień, oprac. J. Wikarjak, Wyd. UAM, Poznań 1972, s. 98.
31
Tamże.
28
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Prowadząca ćwiczenia stwierdziła też, że zaliczenia z tego przedmiotu uzyskało u niej kilkuset studentów, co świadczy o skali nauczania na Wydziale Lekarskim
TUZZ. Co jakiś czas uczestniczyła też w konsultacjach z prof. Wrzoskiem, na których
określano zasady organizacyjne i tematykę zajęć.
Zajęcia te odbywały się wedle zasad sprawdzonych w działalności konspiracyjnej.
„Wykłady i ćwiczenia odbywały się przeważnie w mieszkaniach prywatnych, przy
czym stosowano zasadę, nie zawsze w praktyce możliwą do zrealizowania, aby lokal
nie był obciążony inną praca konspiracyjną. Podobnie było z zakazem używania lokalu
częściej niż raz w tygodniu. Naukę prowadzono w małych grupach – kompletach kilkuosobowych. Poziom nauczania był bardzo wysoki a młodzież studiująca wykazywała
wielki zapał do kształcenia się, pomimo wielkich utrudnień życia okupacyjnego i braku
czasu, wynikającego w dużej mierze z zaangażowania w pracę podziemną i zarobkową” 32.

Ówcześni studenci byli także zaangażowani w funkcjonowanie uczelni. To w ich
mieszkaniach odbywały się niektóre zajęcia, o czym wspomina Irena Ćwiertnia-Sitow:
„najbardziej utkwiły mi w pamięci wykłady w moim domu na ul. Szarej. Odbywały
się po południu. […] Po skończonym wykładzie wypuszczała słuchaczy pojedynczo
w zupełnej ciszy i konspiracji. Nikt z sąsiadów nie mógł wiedzieć, że w lokalu pod
numerem 53 odbywają się zebrania młodzieży, która przychodzi tu, aby zdobywać wiedzę na wysokim poziomie, zakazaną surowo przez okupanta. Rano, za przyzwoleniem
dr. Okolskiego, dyrektora Szpitala Dzieciątka Jezus, uczęszczałam na oddział chirurgiczny prowadzony przez dr. Wesołowskiego. Na sali opatrunkowej zwijałam bandaże i robiłam gaziki razem z Tadeuszem Święcickim, pierwszym poznanym kolegą. Po
pewnym czasie pozwolono nam na sali operacyjnej przyglądać się wielkim zabiegom,
przeprowadzanym przez dr. Leśniewskiego i jego asystentów” 33.

Uczelnia zatem zapewniała także udział w zajęciach praktycznych, bez czego niemożliwe byłoby właściwe przygotowanie do zawodu. Pomimo wypracowanych zasad bezpieczeństwa zdarzały się sytuacje, w których studenci wraz z wykładowcami
zostali zatrzymani przez Niemców w trakcie prowadzonych zajęć. Tak było na przykład 5 stycznia 1944 r. ze studentami socjologii TUZZ, którzy zostali aresztowani na
zajęciach prowadzonych przez dra Władysława Okińskiego. Wszyscy zostali 17 stycznia rozstrzelani w publicznej egzekucji 34. Zajęcia na tym wydziale nie były bezpłatne,
gdyż studenci musieli pokrywać koszty utrzymanie uczelni. Jak wspominała jedna ze
studentek Wanda Pawłowicz:
„Czesne miesięcznie wynosiło 35 złotych. Pamiętam dokładnie dwa adresy ważne dla
toku nauczania: ul. Górskiego 3 i Szpital na ul. Oczki. Przy ul. Górskiego 3 w grudniu
32
Z. Grodecka, Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich (TUZZ) 1940-1945, „Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Wielkopolska” 1999, nr 2(37), s. 17.
33
I. Ćwiertnia-Sitow, Pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Ziem Zachodnich, [w:] Encyklopedia medy
ków Powstania Warszawskiego, http://lekarzepowstania.pl/tajne-studia-medyczne/wspomnienia-i-relacje/pierwszy-rok-w-uniwersytecie-ziem-zachodnich-irena-cwiertnia-sitow/ – dostęp 10.12.2016.
34
Z. Grodecka, Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich (TUZZ) 1940-1945, s. 19.
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1941 r. utworzono Publiczną Szkołę Dokształcającą Zawodową nr 2. (Öffentliche Berufsschule nr 2 Warschau). Pod pokrywką szkółki zawodowej odrabialiśmy ćwiczenie
laboratoryjne z chemii. W Szpitalu na Oczki znajdowało się prosektorium. Zwłoki były
kupowane od sanitariuszy tzw. noszowych. Co pewien czas ceny rosły; noszowi uzależniali je od kursu słoniny na rynku. Surrealizm, ale taka jest prawda. […] w prosektorium
w szkółce na ul. Górskiego spotykały się większe grupy studentów niż na wykładach
prowadzonych w mieszkaniach prywatnych” 35.

Sam Wrzosek wspominał, że konieczne dla kształcenia lekarzy zajęcia w prosektorium odbywały się w podziemiach Zakładu Anatomii Prawidłowej, a wraz z rosnącą liczba studentów zorganizowano w Szpitalu Ujazdowskim kolejne, aby stworzyć
możliwości odbywania ćwiczeń praktycznych przez wszystkich studiujących medycynę na TUZZ. Z uwagi na niebezpieczeństwo dekonspiracji:
„Studenci i studentki przychodzili do prosektorium wieczorem, pracowali przez całą
noc, a wczesnym rankiem opuszczali je” 36.

Gdy liczba studiujących medycynę przekroczyła 500 osób jedno prosektorium nie
mogło już zapewnić odbywania zajęć praktycznych przez wszystkich studentów.
„Równocześnie jednak, aby nie zamykać drogi do nauki osobom mniej zamożnym,
funkcjonował sprawnie system stypendialny. Część studentów odmawiała jednak
przyjmowania takiej formy pomocy, starając się we własnym zakresie zabezpieczyć
możliwości studiowania” 37.

Ponieważ TUZZ funkcjonował w ramach tajonego nauczania kierowanego przez
Delegaturę Rządu na Kraj korzystał też z jej wsparcia organizacyjnego i finansowego.
Adam Wrzosek pełnił funkcję dziekana tego wydziału w latach 1942/43 oraz
1943/44 38. Przestał pełnić funkcję dopiero po osobistej tragedii związanej ze śmiercią
swego ukochanego wnuka oraz zniszczeniem jego domu wraz z biblioteka i gromadzonymi przez lata materiałami. Spłonęła wówczas także „cała dokumentacja dotycząca
Wydziału Lekarskiego, w tym liczne, dokładnie prowadzone (bardzo trudnym szyfrem)
przez jego ofiarną sekretarkę, księgi” 39. Wobec grozy sytuacji, spotęgowanej ponadto
rosnącym zainteresowaniem jego osoba przez władze okupacyjne skorzystał z gościny
i schronienia w Chrzanowie pod Grodziskiem Mazowieckim. Wkrótce jednak podjął na
35
W. Pawłowicz, Wspomnienie o tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich, [w:] Encyklopedia medyków Pow
stania Warszawskiego, http://lekarzepowstania.pl/tajne-studia-medyczne/wspomnienia-i-relacje/wspom
nienie-o-tajnym-uniwersytecie-ziem-zachodnich-wanda-pawlowicz/ – dostęp 10.12.2016.
36
A. Wrzosek, Materiały do historii Wydziału Lekarskiego w Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich, Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń. Akademia Umiejętności w Krakowie 1950, nr 6, s. 424.
37
W. Kowalenko, Tajny uniwersytet Ziem Zachodnich, s. 56.
38
M. Ćwirko-Godycki, Profesor Adam Wrzosek: Członek zasłużony Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, „Człowiek w Czasie i Przestrzeni” 1960, nr 2, s. 69. O prowadzeniu osobiście zajęć ze studentami w
mieszkaniu Wrzoska wspomina też wykładowca fizyki Władysław Kapuściński. W jego wspomnieniach
jest mowa także o tym, że jednym ze studentów medycyny był także Jerzy Krakowiecki, wnuk Adama
Wrzoska. – W. Kapuściński, Wykłady z fizyki, [w:] Uniwersytet Ziem Zachodnich, s. 101.
39
Z. Maćkowiak, M. Musielak, Adam Wrzosek…, s. 195.
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nowo pracę organizacyjne nad dalszym prowadzeniem studiów lekarskichna wydziale.
Wspomagał go w tym nowy dziekan Władysław Kapuściński. „Udało mu się zorganizować trzy komplety pierwszego i drugiego roku medycyny” 40. Jednak z braku możliwości
praktycznego nauczania ostatecznie studia zostały przeniesione do Krakowa.
Z uwagi na zaangażowanie części kadry i studentów Wydziału Lekarskiego TUZZ
w Powstaniu Warszawskim, wydział ten poniósł największe straty wojenne z całej uczelni. Niestety w pożarze domu Adama Wrzoska spłonęła cała dokumentacja wydziały, co
spowodowało, że dziś trudno odtworzyć cały zakres jego działalności, a nawet nazwiska
kadry dydaktycznej, która była zaangażowana w tajnym nauczaniu. Jeszcze trudniejsze
do odtworzenia są listy jego absolwentów. Utrata prawie całego warsztatu naukowego
zahamowała pracę naukową Wrzoska, ale na szczęście tylko na krótki okres czasu.
Powrót do czynnej pracy dydaktycznej i organizacyjnej ożywczo wpłynął na plany naukowe Adama Wrzoska. W tym samym zapisku wykazał swoje zaangażowanie
w pracę naukową:
„Jeśli mi siły będą dopisywały, a czas pozwoli, chciałbym kolejno zabrać się do nowego opracowania propedeutyki lekarskiej, do napisania krótkiego podręcznika
antropologii dla medyków i do rozpoczęcia wreszcie pisania zarysu dziejów medycyny w Polsce. Oprócz tego zamierzam uzupełnić moje Wędrówki po mogiłach
nowymi życiorysami, bo od napisania ostatniego, dużo już moich znajomych zmarło” 41.

Odtworzenie dorobku naukowego Wrzoska z okresu wojny jest utrudnione z uwagi na fakt, że aż dwukrotnie jego warsztat naukowy uległ zniszczeniu bądź poważnemu uszczupleniu. Pierwszy raz stało się tak w momencie, gdy w grudniu 1939 r.
zmuszony został do przeprowadzki do Warszawy. Był w stanie wziąć ze sobą tylko
skromną część swego dorobku i zbiorów, w tym zwłaszcza biblioteki. Drugi raz stało
się to podczas Powstania Warszawskiego, gdy spłonęła jego willa, a wraz z nią prawie
wszystkie jego wojenne dokonania. Także jego dzienniki zostały spalone, co prawda
później próbował je odtworzyć, ale zadanie to nigdy nie zostało dokończone, a poza
tym wiele szczegółowych informacji zapisywanych bezpośrednio po zdarzeniach
było już niemożliwych do odtworzenia. O skali naukowego zaangażowania Wrzoska
możemy dowiedzieć się z jego Dzienników, obejmujących w zasadzie dopiero okres od
1944 r. W dniu 5 marca tego roku zanotował:
„Napisałem druga połowę krótkiego życiorysu Marcinkowskiego, co mi zajęło 4 dni,
a w druku wypełniłoby jakie 24 stron formatu przeciętnej książeczki. Jest to brulion.
[…] Dalsze dwa dni zajęło mi pisanie życiorysu Chałubińskiego. Będzie on znacznie
krótszy. Jutro go może dokończę. Marcinkowskiego życiorys wyszedł trzy razy obszerniejszy niż go zamierzałem napisać. […] Pisząc zwłaszcza o Marcinkowskim, którego uwielbiam, tym trudniej jest mi się skracać. Doszedł on niemal do świętości w
życiu, czyniąc wolę ojca, który w niebiesiech. Zaliczyć go można do świętych, w znaczeniu nie tyle kościelnym, lecz świeckim. Nieposzlakowane i bezmiernie ofiarne
40
41

Tamże, s. 60-61.
APAN, P-III-70, p. 26, A. Wrzosek, Dzienniki VII (21.III.1941-6.V.1945), s. 25.
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Ryc. 2. Strona z pamiętnika Adama Wrzoska
Źródło: Archiwum PAN,
Oddział w Poznaniu

życie jego może służyć wzorem dla każdego lekarza i dla każdego społecznego działacza” 42.

Tempo pracy Wrzoska nie malało mimo jego zaangażowania w działalność Wydziału Lekarskiego TUZZ. Zaledwie dwa dni później, 7 marca napisał:
„Wczoraj skończyłem życiorys Chałubińskiego, zacząłem pisać życiorys Jędrzeja Śniadeckiego. Dzisiaj napisałem tylko dwie następne strony, bo mi brak niektórych źródeł
42

Tamże, s. 55.
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do niego, które dziś wieczorem może dostanę. Wobec tego zacząłem pisać życiorys
Święcickiego” 43.

Aż trudno uwierzyć, że w warunkach wojny, pozbawiony dostępu do magazynów
informacji źródłowych, czyli archiwów i bibliotek, był w stanie realizować tak poważne projekty naukowe. Co istotne, z tego zapisku uwidacznia się także kwestia ciągłości polskiego ruchu naukowego, który nawet w mrokach wojny dalej funkcjonował.
Naukowcy ze sobą współpracowali, wymieniali się źródłami i informacjami, czego
beneficjentem był w tym momencie akurat sam Wrzosek.
20 marca 1944 r. Wrzosek zanotował:
„Dnia 18-go ukończyłem życiorys Śniadeckiego […] Wczoraj, w niedzielę, zabrałem
się do życiorysu Dietla. Tempo pracy miał niesamowite, bo zaledwie tydzień później
napisał:. „kończąc obszerny życiorys Dietla, bo aż 46 stron mający, czyli co najmniej
3 arkusze druku. I inne życiorysy już napisane są za długie, prócz życiorysu Chałubińskiego. Mają one: Marcinkowskiego 48 stron, Chałubińskiego 14, Śniadeckiego –
41 i Święcickiego 26. […] Dziś rozpocząłem pisanie życiorysu Józefa Mianowskiego.
Napisałem 2 strony” 44.

Niemniej jednak praca naukowa nie przesłaniała mu również innych zadań, bo
27 marca zapisał:
„przez parę godzin pracowałem w Bibliotece Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
i przez parę godzin byłem w Szpitalu Dzieciątka Jezus” 45.

Życiorys Mianowskiego został ukończony z końcem marca i kolejne zadanie, jakie
sobie Wrzosek postawił, to napisanie życiorysu Józefa Majera. Zadanie to ukończył
zaledwie po 4 dniach, i zaraz zaczął planować dalsze biogramy wybitnych polskich lekarzy: Szokalskiego, Nenckiego, Cybulskiego, Petrycego, Oczki oraz Strusia. Zadanie
to jednak musiał odłożyć z braku dostępu do niezbędnych materiałów na temat tych
postaci. Z tej racji zajął się pisaniem kolejnych rozdziałów do zamierzonej monografii
na temat Karola Marcinkowskiego.
Wydarzenia drugiej połowy roku 1944 r. spowodowały, że Uniwersytet ZZ został
przeniesiony do Krakowa 46. W nowym środowisku niezmordowany Wrzosek szybko
wraca do pracy naukowej, którą mógł kontynuować dzięki gościnności odradzających się po mrokach wojny tamtejszych instytucji naukowych. „W końcu października 1944 r. przeniósł się do Krakowa, zgromadził ponad 250 studentów, uruchamiając
tajnie Wydział lekarski, który po ustąpieniu Niemców z Krakowa, podjął jawne działania” 47. W zapisie datowanym na 29 stycznia 1945 r. odnotował:
Tamże, s. 60.
Tamże, s. 63 i 65.
45
Tamże, s. 68.
46
O popowstaniowych kolejach TUZZ pisał Tadeusz Manteuffel w swym artykule: Formy tajnego nau
czania akademickiego w Warszawie 1939-1944, „Kwart. Hist.” 1970, nr 3, s. 752.
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A. Malinowski, Sylwetki znamienitych naukowców: Adam Jan Wrzosek (1875-1965)…, s. 15-16.
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„Dnia 27 b.m odbyło się posiedzenie Komisji historii nauk ścisłych i medycznych Polskiej Akademii Umiejętności. Miałem komunikat o Józefie Majerze jako zasłużonym organizatorze polskiej nauki” 48.

Dopiero stamtąd wraca Wrzosek do Poznania, co opisał w swoim „Dzienniku” bardzo lapidarnie:
„W Krakowie wsiedliśmy do wagonu towarowego wieczorem 11 marca, a dopiero 14‑go
po południu przyjechaliśmy do Poznania. […] Od przyjazdu aż do tej chwili krzątam
się około zorganizowania na nowo Zakładu historii medycyny i Zakładu antropologii.
Cenniejsze rzeczy Niemcy zabrali. Pozostało trochę półek, szkielety lednickie – znaczna
część księgozbioru rzeczonych zakładów w podziemiach spalonego kościoła św. Michała i w częściowo spalonym Zakładzie anatomii prawidłowej. Wszystko wożę do budynku wystawionego nad kotłownią dla moich dwóch zakładów. Niestety II p. zajęła
Katedra botaniki ogólnej przeniesiona do tego budynku przez Niemców” 49.

Mimo utraty w pożodze wojennej prawie całego warsztatu naukowego, natychmiast bez reszty pogrąża się w pracy naukowej. O skali jego zaangażowania naukowego najlepiej świadczy zapisek datowany na 24 lipca 1945 r.:
„Przed przystąpieniem do pisania krytyki poznania w naukach medycznych przeczytać ponownie Claude Bernard’a, Chałubińskiego, a nadto Zimmermanna, Oesterlena,
Cabanisa i in. Paracels nielogiczny, narwany, oryginalny. Sydenham – zrównoważony.
Śniadeckiego O niepewności zdań i nauk … Struvego. Historia logiki w Polsce. Poświęcić
jeden rozdział Bernardowi i jeden Chałubińskiemu” 50.

Warto tu przypomnieć, że to niezrealizowane ostatecznie zamierzenie naukowe,
miało być tak naprawdę rozszerzeniem i uwspółcześnieniem wczesnej pracy Wrzoska
z 1899 r. Sceptycyzm a krytyka w medycynie 51.
Dokonał wówczas także swoistej inwentaryzacji poniesionych przez siebie strat
własnego warsztatu naukowego.
„Niewiele zresztą zostanie po mnie rękopisów. Pamiętnik, który pisałem od r. 1901,
a któryby w druku zajął kilka pokaźnych tomów, spłonął w czasie powstania w Warszawie. Temuż losowi uległo dzieło napisane w r. 1941 w Warszawie O wyższości fizycznej niewiast oraz o różnicach między mężczyzną a kobietą. Zajęłoby w druku 320 stronic
średniego formatu. Jeszcze więcej, bo 550 takich stronic zajęłaby książka moja, napisana
w końcu 1939 r. i w r. 1940 p.t. Wędrówki po mogiłach, zawierająca wspomnienia moje
o kilkuset ludziach nieżyjących, których w życiu swoim poznałem, a których życie warto było utrwalić dla potomnych. Z dzieła tego, które w znacznej części spłonęło ocalały
tylko dwa zeszyty, które przypadkowo znajdowały się w Wawrze, w którym w 1944 r.
przez kilka miesięcy ukrywałem się, gdy znów zaczęło się mną więcej interesować
„gestapo”. […] Spłonęła również rozprawa moja o reformie uniwersytetów, a w szczególności wydziałów lekarskich, której streszczenie zostało wydrukowane w lipcu tuż
48
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APAN, P-III-70, p. 26, A. Wrzosek, Dzienniki VII (21.III.1941-6.V.1945), s. 141.
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przed powstaniemwarszawskim w tajnym w Warszawie wydawanych czasopiśmie p.t.
„Kultura Polska”, rzekomo wydawanym przed wojną w r. 1939 w Poznaniu, datowanym jako dwumiesięcznik wychodzący od stycznia 1939 r. Artykuł mój, który podałem
do druku bezimiennie został podpisany przez redakcję pseudonimem Adam Śniadecki.
I ten ostatni zeszyt „Kultury Polskiej”, w którym ukazał się mój artykuł stał się pastwą płomieni. Nie wiem czy ocalał choć jeden egzemplarz jego. Parę przechowywałem potajemnie w Bibliotece Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, która została
w zupełności zniszczona pożarem wraz z przeszło 60 tysiącami tomów. Nie wiem czy
zabiorę się ponownie do napisania wyżej wymienionych spalonych rzeczy. Lecz nie tylko w Warszawie, gdzie oprócz wspomnianych utworów, spaliło się nadto 6 pierwszych
obszernych zeszytów mego dziennika, uległy zniszczeniu moje rękopisy. Po powrocie
do Poznania nie znalazłem zeszytów zapisanych w Wilnie w latach 1936, 1937 i 1938
w formie dziennika, w którym notowałem swoje przeżycia i uwagi, gdym w tym ukochanym, najdroższym mi mieście przebywał po parę miesięcy w roku wykładając propedeutykę lekarską, tudzież historie i filozofię medycyny. Nie znalazłem również licznych materiałów rękopiśmiennych, będących notatkami moimi do zamierzonych prac
naukowych. Rzeczy te wywieźli Niemcy z mego mieszkania i zapewne je zniszczyli.
[…] Dziś w ósmym krzyżyku mego życia, tak obecnie pozbawionego wszelkiej radości
zabieram się do pracy, którą już dawno powinienem był wykonać, mianowicie do napisania dziejów medycyny w Polsce” 52.

W zbiorach Biblioteki UAM zachował się na szczęście egzemplarz „Kultury Polskiej”, w którym znajduje się artykuł, o którym wspominał Adam Wrzosek. Czasopismo wychodziło w ograniczonym nakładzie, a dla bezpieczeństwa redakcji i czytelników na okładce zamieszczono nieprawdziwą datę i miejsce wydania, tak jakby
chodziło to o numer wydany jeszcze przed wojną. Artykuł nosi tytuł O niedomaganiach
i naprawie szkół akademickich w Polsce i w pewnym sensie jest kontynuacją znanej rozprawy Myśli o reformie wydziałów lekarskich. Autor zgłosił w nim zastrzeżenia do
sensu prowadzenia aż w trzech uczelniach specjalnych studiów dla nauczycieli gimnastyki i sportu, jak wówczas nazywano dzisiejszych specjalistów od WF. Chodziło
mu o to, że wszystkich studentów miały one przed wojną tylko 201, przy jednoczesnym braku odpowiednio wykwalifikowanej kadry dydaktyczno-naukowej. Podobnie skrytykował istnienie odrębnej zaledwie dwuwydziałowej Akademii Stomatologicznej. Za przyczynę takiego stanu rzeczy wskazał zbyt szybkie i nieprzemyślane
organizowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.
„Inne przyczyny niedomagań naszych szkół akademickich są, zdaniem moim, następujące: 1) zerwanie z tradycją naszych dawnych wszechnic, 2) niedostateczne
sprecyzowanie zadań różnego rodzaju uczelni akademickich, 3) nasze wady narodowe, 4) niedostateczne przygotowanie młodzieży do studiów, 5) niewłaściwy wybór
kandydatów i kandydatek do szkół akademickich, 6) wadliwy system egzaminów,
7) zbyt wielkie rozdrabnianie szkół akademickich, zamiast łączenie ich w większe
jednostki, 8) brak dostatecznej liczby nauczających, odpowiednio spełniających swoje
zadania” 53.
APAN, P-III-70, p. 26, A. Wrzosek, Dziennik VIII-12.VIII.1945, s. 2-5.
A. Wrzosek (ps. A. Śniadecki), O niedomaganiach i naprawie szkół akademickich w Polsce, „Kultura Polska” 1943 (na okładce widnieje rok 1939 i Poznań jako miejsce wydania), nr 7, s. 296.
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W swoich rozważaniach podkreślał też, że uczelnie wyższe mają kształcić elity intelektualne kraju, a więc urabianie charakteru jest ważniejsze niż wyposażanie studentów w określone pensum wiedzy i umiejętności. Aby uniknąć marnotrawstwa
sił i środków na kształcenie nieprzygotowanej młodzieży, bez aspiracji, trzeba zaś
studiom wyższym zapewnić elitarność. Dużo uwagi poświęcił też doskonaleniu potencjału kadrowego uczelni, aby stworzyć optymalne warunki sprzyjające rozwojowi
naukowemu oraz napływowi nowych kadr. Trzeba podkreślić, że Wrzosek w tym artykule ani w jednym miejscu nie wspomniał o sytuacji polskiego szkolnictwa działającego podczas okupacji hitlerowskiej, gdyż tego wymagały zasady konspiracji.
Zakończenie
Dzienniki Adama Wrzoska zawierają ponadto wiele osobistych refleksji na temat
wojny, własnych przeżyć oraz swoich bliskich. Wypada tylko wyrazić żal, że tak
wspaniałe źródło informacji o funkcjonowaniu środowiska lekarskiego w czasie wojny zachowało się tylko w okrojonej postaci. Dzięki nim wiemy, że Wrzosek zajmował
się jednak nie tyle bieżącymi sprawami życiowymi, co pracą naukową i dydaktyczną.
Zastanawiał się także nad kształtem odrodzonego po zakończeniu działań wojennych
Państwa Polskiego. W odrodzonej Polsce oczekiwał konkretnych zmian, które przedstawił w adnotacji z 1 stycznia 1944 r.:
„Rozwiązania dwóch ważnych zagadnień oczekuje najbliższa przyszłość powojenna:
bezrobocia i rzetelnej płacy za pracę. Na wysokość płacy powinna wpływać nie tylko
jej ilość i jakość, lecz i wartość jej moralna. Każdy powinien mieć zabezpieczoną pracę tak wynagradzaną, aby mu wystarczało na utrzymanie rodziny i siebie, na robienie
wkładów w mieszkanie i na odkładanie grosza, aby z czasem np. maximum po 10 latach uczciwej pracy mógł mieć mieszkanie na własność w kooperatywie mieszkaniowej,
składającej się z bloków kamienic lub domków z ogródkiem, przeznaczonych dla pojedynczych rodzin. Każdy rzetelny pracownik powinien tyle zarabiać, aby mógł zaspakajać nie tylko swoje potrzeby fizyczne, lecz również kulturalne” 54.

Gdy pisał te słowa, był już człowiekiem wiekowym, ale śmierci się nie bał. I to nie
tylko dlatego, że wojna strywializowała majestat śmierci.
„Jaką jest rzeczą niedorzeczna bać się śmierci, a jednocześnie nic nie robić, aby sobie na
dobrą śmierć zasłużyć. Tak jak może być dobre lub złe życie, tak samo może być śmierć
dobra i zła” 55.

O tym, że śmierć może być złą, decyduje bowiem ludzka praca i postawa moralna.
„Moralność stanowi największą zaletę człowieka; ona to nadaje istotna wartość jego
pracy. […] Praca powinna być szczęściem, a nie przekleństwem dla człowieka” 56.
54
A. Wrzosek, Dzienniki VII (21.III.1941-6.V.1945), Materiały Archiwalne Adama Wrzoska, Archiwum
PAN Poznań, p. 26, s. 17.
55
Tamże, s. 33.
56
Tamże, s. 38 i 39.
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Sam swoim życiem i działalnością naukową, prowadzoną z konsekwencją nawet
w mrokach okupacji, dowiódł trafności przesłania tej maksymy. Zarówno I jak i II wojna światowa nie przeszkodziła mu nie tylko w prowadzeniu pracy naukowej, bo dla
dobra narodu i odradzającego się ze zniszczeń wojennych państwa wykształcił całe
pokolenia lekarzy, bez których powrót społeczeństwa do normalnego funkcjonowania
byłby przecież niemożliwy.
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