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Streszczenie: W kontekście zdrowotnych i kulturowych aspektów sportowego biegania, przedstawio-
no sylwetki trzech mistrzów sportu, znakomitych zawodników – średniodystansowców okresu 1950-
1960, którzy po zakończeniu karier wyczynowych z powodzeniem uprawiali zawód lekarza.

Abstract: This paper is showing silhouettes of three sport champions, the famous middle-distance 
runners in 1950-1960, who after their record-seeking careers became successful physicians and even 
scientists. There are some wholesome and cultural as matters of recreational running.
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Każdego ranka gdzieś w Afryce budzi się gazela. Wie, że musi być szybsza od najszyb-
szego lwa, bo w przeciwnym razie zginie. Każdego ranka gdzieś w Afryce budzi się też 
lew. Wie, że musi być szybszy od najwolniejszej gazeli, bo w przeciwnym razie umrze 
z głodu. Nie ma znaczenia, czy jesteś lwem czy gazelą. Ważne, że gdy wstaje słońce 
musisz być gotowy do biegu... 

 To jest słynna wypowiedź Rogera Bannistera (1929-2018), pierwszego biegacza, 
który pokonał dystans jednej mili (1609 metrów) w czasie krótszym niż 4 minuty. Uzy-

 1 Prywatny Specjalistyczny Gabinet Neurologiczny Michał Początek, Al. Wojska Polskie-
go 49B/152, 64-920 Piła.
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skał wtedy 3 minuty 59 sekund i cztery setne. „Złamał” więc magiczną granicę ludz-
kiej wytrzymałości i szybkości. Tych bowiem cech potrzeba, by zostać dobrym śred-
niodystansowcem, czyli startować w zawodach od 800 metrów do jednej mili właśnie.  
Bannister spełnił marzenie pokoleń sportowców, którym ta sztuka długo się nie uda-
wała. Owe 4 minuty zdawały się nie do pokonania. Rekord padł w 1954 roku, a nie-
bawem Anglik został w szwajcarskim Bernie, mistrzem Europy na dystansie 1500 me-
trów (odcinek 1 mili – prawdopodobnie jako nazbyt brytyjski, bo idea nowożytnych 
olimpiad, od 1896 r., zrodziła się wszakże w kręgu kontynentalnych Europejczyków 
wokół Francuza Pierre de Coubertin – nie należy do konkurencji rozgrywanych na 
Igrzyskach), po czym poprawił jeszcze swoje osiągnięcie na milę, windując wynik do 
poziomu 3.58.8. W tym samym roku zakończył karierę sportową, oddając się przy-
gotowaniom do ostatnich egzaminów na studiach medycznych w Oxfordzie. Został 
potem profesorem tamtejszej szacownej uczelni, świetnym neurologiem – klinicystą. 
Propagował bieganie, ogólnie wszelki ruch oraz rekreację na powietrzu jako anti-
dotum na schorzenia somatyczne i duchowe. Podkreślał rolę psychiki i mentalności. 
Zarówno jako czynników zasadniczych dla sukcesu i rekordu, ale zarazem zwrotnie 
– jako wielkich beneficjentów aktywności fizycznej.

...Biegacz, który osiąga znaczące wyniki, to ten co potrafi dać z siebie więcej niż ma. 
Biegamy nie tylko dlatego, że uważamy, że to nam dobrze robi, ale... ponieważ pomaga 
nam robić inne rzeczy lepiej!2. 

 2 <www.festiwalbiegowy.pl/biegający-świat/roger-bannister-legenda-od-której-wciąż-się-
uczymy#.Y0n1cOwwjIV>, dostęp: 10.07.2021.

Ryc. 1. Mila poniżej 4 minut, 6 maja 1954 – Roger Bannister
Źródło: https://www.nytimes.com/2018/03/04/obituaries/roger-bannister-dead.html
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 W uznaniu zasług sportowych, naukowych i lekarskich oraz prezentowanych 
głęboko  humanistycznych idei, Bannister otrzymał od królowej Elżbiety II tytuł szla-
checki. 
 W wielu opracowaniach zwracano uwagę na ewolucyjną i antropologiczną oraz 
kulturową rolę biegania. Gazela musi uciekać przed lwem i innymi drapieżnikami. 
Najskuteczniejszym z nich okazał się ostatecznie człowiek. Daleko wcześniej niż po-
siadł broń palną, opanował ogień, a wcześniej nauczył się ciskać kamieniami. Wtedy to 
niejako u zarania epoki kamiennej odkrył w sobie, a następnie udoskonalił, zdolność 
do długotrwałego (i grupowego) biegu, przy pomocy którego wyczerpywał siły ści-
ganego zwierzęcia. Dysponował fizjologicznymi możliwościami ekonomicznego ko-
rzystania z zasobów energetycznych organizmu, mechanizmów chłodzenia i przede 
wszystkim nie przegrzewania mózgu. Większość zaś potencjalnych ofiar dysponuje 
możliwością tylko krótkotrwałego wysiłku o maksymalnym natężeniu i szybszego, 
ale jednak niedługiego sprintu. Prymitywni łowcy po prostu doganiali zmęczone 
zwierzę i pozyskiwali zdobycz3. 
 W czasach nam współczesnych, mniej więcej od końca XIX, kiedy w Bostonie 
w 1897 roku zorganizowano maraton – pierwszy poważny bieg uliczny, masowe bie-
ganie stawało się ważnym trendem kulturowym. Przystępnym, tanim, równopraw-
nym z innymi zjawiskami społecznymi i podlegającym podobnym procesom (modzie, 
demokratyzacji, merkantylizacji itd.)4.
 Sir Roger Bannister wykładał neurologię w Oxfor-
dzie, trochę młodszy odeń Peter Snell (1938-2019) 
w Stanach Zjednoczonych, medycynę sportową. Ten 
drugi pochodził z Nowej Zelandii, był więc poniekąd 
także Anglo-Sasem i również, podobnie jak Banni-
ster – genialnym ”millerem”. Bił rekordy świata, wy-
grał rywalizację na 800 metrów na Igrzyskach Olim-
pijskich w Rzymie w 1960 roku, kolejne dwa złote 
medale wywalczył na Olimpiadzie w Tokio w 1964, 
startując na obu średnich dystansach – 800 i 1500 
metrów. Snell zaprzestał wyczynowego biegania już 
w 1965 roku, w podobnym wieku jak słynny Anglik 
i z tych samych powodów (studia medyczne), wkrót-
ce po osiągnięciu znaczącego sukcesu sportowego. Do 
końca życia uprawiał jednakowoż biegi na orientację 
i uczestniczył w zawodach dla weteranów.
 Nieznacznie odstającym wynikami, niemal rów-
norzędnym i bezpośrednim rywalem zarówno Ro-
gera Bannistera i Petera Snella był polski lekkoatleta,  

 3 C. McDougall, Urodzeni biegacze. Tajemnicze plemię Tarahumara, bieganie naturalne i wyścig 
jakiego świat nie widział, przekł. J. Żuławnik, Łódź 2010, s. 246-280.
 4 M. Początek, To więcej niż bieganie..., [w:] M. Kulec, (red.), Piła dzieci kwiatów. Pilanie rocznik 
1950, Piła 2015, s. 117.

Ryc. 2. Peter George Snell – trzykrotny 
mistrz olimpijski

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Snell
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najpierw  student Pomorskiej Akademii Me-
dycznej w Szczecinie, a następnie znany w Eu-
ropie lekarz ortopeda, Stefan Lewandowski 
(30.05.1930 – 02.12.2007). Była to postać ma-
lownicza, pełna fantazji, a jednocześnie w koń-
cu tragiczna. Elegancki, czarujący mężczyzna 
(w szczytowym okresie kariery sportowej – 180 
cm wzrostu i 61-63 kg wagi) miał aparycję bry-
tyjskiego dżentelmena, przez to był dodatkowo 
bliski wspomnianym biegaczom5.
 Urodził się w Gdańsku jako syn Józefa, pań-
stwowego urzędnika kolejowego oraz Łucji 
z domu Orłowicz, zmarł w Hamm k. Dortmun-
du. Od 1947 r. rodzina Lewandowskich miesz-
kała w Szczecinie. Stefan w 1949 roku ukoń-
czył szczecińskie II Liceum Ogólnokształcące 
im. Mieszka I przy ulicy Henryka Pobożnego, 
ale nie został przyjęty na upragnione studia me-
dyczne. Ze względów „klasowych”, z powodu 
„niesłusznego” – w tym wypadku inteligenckiego – pochodzenia. W ramach swoistej 
„reedukacji” przepracował więc kilka miesięcy fizycznie jako robotnik w szczeciń-
skim porcie. To pozwoliło otrzymać indeks, ale z dala od domu – we Wrocławiu, i je-
dynie na wydziale wychowania fizycznego tamtejszej Akademii Medycznej. A on nie 
znosił wprost gimnastyki, biegania itp. zajęć sportowych. Zmuszony okolicznościami 
i wymogami uczelnianymi wziął kiedyś udział w Biegu Narodowym, który nieocze-
kiwanie wygrał. Zakwalifikował się na Akademickie Mistrzostwa Polski, Światowe 
Igrzyska Młodzieży i wreszcie do kadry narodowej. Dzięki temu pozwolono mu po 
roku na przenosiny na studia lekarskie w Szczecinie. 
 Zrazu startował w barwach Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu, 
w latach 1951-1955 był członkiem AZS w Szczecinie. W kolejnych latach przenosił się 
do Budowlanych (1956), Startu (1957) i wreszcie do Czarnych Szczecin (1958), potem 
znowu do miejscowego AZS-u. Przez cały ten okres ćwiczył i pozostawał pod opieką 
przedwojennego kulomiota, charyzmatycznego trenera Zygmunta Heliasza, którego 
dziejowa zawierucha rzuciła na tzw. Ziemie Odzyskane. Przyjacielem, a zarazem naj-
większym rywalem Stefana był inny znakomity biegacz średnich dystansów Edmund 
Potrzebowski. 
 Lewandowski uczestniczył, (jednak bez sukcesów, bo odpadając w eliminacjach), 
w Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach (1952) oraz startując w Rzymie (1960), gdzie 
przed startem nabawił się kontuzji ścięgna Achillesa. 18-krotnie ustanawiał – na róż-
nych dystansach – rekordy kraju. W 1959 r. został laureatem plebiscytu „Przeglądu 
Sportowego” na dziesięciu najlepszych sportowców Polski. Zajął w głosowaniu czy-

 5 <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d@q=lewandowski+stefan>, dostęp: 09.07.2021.

Ryc. 3. Stefan Lewandowski jako student 
PAM i olimpijczyk z Helsinek (1952 r.)

Źródło: VOX MEDICI. Biuletyn Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie, nr 2/2021, s. 26-27
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telników ósme miejsce. Było to efektem 
serii znakomitych wyników, będących 
jednocześnie nowymi rekordami krajo-
wymi. W Kolonii 20 września uzyskał 
na 800 metrów czas 1 min. 46,5 sek. 
i był to drugi wynik sezonu na świecie, 
w Goeteborgu dwa tygodnie wcześniej 
pobiegł 1500 metrów w 3 min. 41,0 sek. 
(piąty rezultat w tabelach świato-
wych), a 10 sierpnia, również w Szwe-
cji, w Gaevle 1000 metrów przebiegł 
w 2 min. 19,0 sek., co do dzisiejszego 
dnia stanowi dziesiąty wynik w historii 
polskiej lekkoatletyki.
 W tymże 1959 roku Lewandow-
ski zdobył Mistrzostwo Polski na 800 
metrów (w 1955 r. był już mistrzem 
na 1500 m.). W rankingu światowym 
renomowa nego amerykańskiego maga-
zynu Track &Field News umieszczono 
go na pierwszym miejscu w konkuren-
cji 800 i na czwartym na 1500 metrów.6 
O skali dokonań szczecinianina świad-
czy fakt, że obecny rekord Polski na 800 
metrów wynosi raptem 1 min. 43,22 sek., 
został ustanowiony 20 lat temu i należy 
do Pawła Czapiewskiego, a nowy rekord na 1500, świeżo poprawiony przez Marcina 
Lewandowskiego w Monaco 9 lipca 2021 roku – to 3 min. 30,42 sek.7.
 Stefan Lewandowski w okresie 1953-1960 był 22-krotnym reprezentantem kraju 
w meczach międzypaństwowych, odnosząc w 26 startach 8 zwycięstw indywidual-
nych. Uczestniczył w Mistrzostwach Europy w Sztokholmie (1958 r.), Akademickich 
Mistrzostwach Świata w Budapeszcie (1954 r.) oraz Międzynarodowych Igrzyskach 
Sportowych Młodzieży (1953 i 1955 r.). W 1957 roku wziął udział w prestiżowych za-
wodach na 1 milę w Sztokholmie, gdzie wśród najlepszych zawodników globu zajął 
drugie miejsce, rok później w podobnej imprezie w Londynie był czwarty, za to w cza-
sie nowego rekordu Polski8.
 W maju 1955 roku na bieżni stadionu piłkarskiego przy ulicy Twardowskiego 
w Szczecinie w przerwie meczu tamtejszej Pogoni z Turbine Neugrandenburg odby-
ło się wyjątkowe wydarzenie. W specjalnej oprawie rozegrano mianowicie bieg na 
dystansie 1000 metrów w silnej międzynarodowej obsadzie. Zwyciężył Anglik Brian 

 6 <https://pl.wikipedia org>, dostęp 09.07.2021.
 7 T. Łyżwiński, Jest rekord Polski!, Przegląd Sportowy, 158, s. 22.
 8 <https://olimpijski.pl/olimpijczycy/stefan-lewandowski>, dostęp 10.07.2021.

Ryc. 4. Stefan Lewandowski „latający doktor” 
z orzełkiem na koszulce

Źródło: https://gs24.pl/od-dzis-w-szczecinie-mamy-ulice-ktorej-pa 
tronem-jest-latajacy-doktor/ga/4982794/zd/7877368
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Hewson w czasie nowego rekordu świata – 2 min. 20,2 sek., przed Lewandowskim, 
który wynikiem 2 min. 22,7 sek. ustanowił rekord Polski. Specyficzna publiczność fut-
bolowa, urządziła biegaczom wielką owację. Lewandowskiego noszono na rękach. 
Rezultat Hewsona, zresztą późniejszego mistrza Europy na 1500 metrów, jest do dziś 
jedynym światowym rekordem ustanowionym w powojennym Szczecinie. W uzna-
niu nadzwyczajnych osiągnięć jeszcze w tym samym roku Lewandowskiemu przy-
padł zaszczyt zapalenia znicza inaugurującego podczas otwarcia świeżo wzniesione-
go reprezentacyjnego Stadionu Dziesięciolecia w Warszawie.9 Stadion Dziesięciolecia 
w latach sześćdziesiątych należał obok sześciu innych polskich tego typu obiektów do 
tzw. klasy międzynarodowej, spełniając wszystkie normy IAAF (International Ama-
teur Athletic Federation – Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki). Główną bazą 
treningową czołowych lekkoatletów w latach 1953-1955, ale i w pewnym stopniu tak-
że potem, był ośrodek „Bukowina” w Wałczu na Pomorzu Zachodnim. Tu pod okiem 
słynnego trenera Jana Mulaka budowano i doskonalono formę reprezentantów, któ-
rzy tworzyli na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych jedną z najsilniejszych 
drużyn na świecie, nazywaną nieskromnie, choć zapewne słusznie Wunderteamem. 
Na Mistrzostwach Europy w Sztokholmie w 1958 r. Polacy zdobyli 8 złotych medali, 
2 srebrne i 2 brązowe10.
 Na co dzień w Szczecinie, Lewandowski w przerwach między zajęciami stu-
denckimi zazwyczaj trenował na urokliwym boisku akademickim przy ulicy Ojca 
Augustyna Kordeckiego. Często biegał samotnie w asyście kolegów z grupy, którzy 
notowali czasy jego kolejnych prób tzw. tempowych, czyli inaczej mówiąc, sprin-
tów interwałowych. Stefan był niezłym studentem, ale z konieczności rzecz jasna, 
opuszczał wykłady. By do minimum ograniczyć absencje, a później także by spro-
stać zadaniom zawodowym, chętnie korzystał z samolotu jako środka podróży. Na-
zywano go „latającym doktorem”, choć niektórzy interpretowali ów przydomek 
jako równoważnik słowa „biegający”. Szybko i zwinnie biegający, zatem niemal 
„latający”...
 Profesor Edward Gorzkowski (1908-1982), kierownik Katedry i Kliniki Chorób 
Wewnętrznych w latach 1951-1977, powitał go na egzaminie właśnie uszczypliwą 
uwagą, dotyczącą owych nieobecności. Biegacz pojawił się przed obliczem egzami-
natora w najelegantszym garniturze olimpijskim, z godłem na marynarce.

– Pan się ubrał w „orzełka” i sądzi, że to pomoże?! Nie korzystał Pan z wiedzy, którą 
pracowicie wykładałem...
Na to Lewandowski: 
– Nie chodzi o to Panie Profesorze, że ja nie mam wiedzy, ja po prostu nie miałem 
wówczas czasu...
– Uprzedzam Pana, Panie Lewandowski, że ja też nie mam czasu...11.

 9 <https://gs24pl/tag/stefan-lewandowski>, dostęp: 10.07. 2021.
 10 I. Krzewiński, Lekkoatletyka polska w latach 1945-1968, [w:] B. Woltmann (red.), Lekkoatletyka 
w Polsce 1919-1994, Warszawa 1994, s. 72, 73, 89, 161,165.
 11 Relacja A. Początka, lekarza, z dnia 9 lipca 2017 r.
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 Był jednak lojalny wobec macierzystej uczelni, choć obowiązków mu nie brakowa-
ło. To dzięki między innymi Lewandowskiemu, który wygrał wyścig na 800 metrów, 
drużynowo ekipa Pomorskiej Akademii Medycznej zajęła dobre IV miejsce w Ogól-
nopolskich Igrzyskach Akademii Medycznych w Krakowie w 1954 r. Określano go 
zawsze jako najwybitniejszego sportowca w historii PAM12. Zakończył starty w 1961 
roku. Rok później otrzymał tytuł Zasłużonego Mistrza Sportu13.
 Po uzyskaniu dyplomu 6 grudnia 1956 roku i odbyciu obowiązkowego roczne-
go stażu na chirurgii, internie, pediatrii i ginekologii z położnictwem zakończonego 
15 stycznia 1957 roku podjął obowiązki młodszego asystenta w Katedrze i Klinice Chi-
rurgicznej PAM w Szczecinie (Państwowy Szpital Kliniczny nr 1, przy ul. Unii Lubelskiej 
1), kierowanej przez profesora Tadeusza Sokołowskiego (1887-1965). Lewandowski  
trafił na chirurgię urazową, jeden z czterech oddziałów Kliniki14. Profesor Sokołowski 
zajmował się głównie chirurgią urazową. Był pułkownikiem Wojska Polskiego w sta-
nie spoczynku, weteranem Legionów, wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, a od 
1923 roku ordynatorem oddziału chirurgicznego 8. Wojskowego Szpitala Okręgowego 
w Toruniu. W 1933 roku zorganizował w Warszawie pierwszy w Polsce Instytut Chi-
rurgii Urazowej, w 1936 roku zaczął wydawać miesięcznik „Chirurg Polski”. Podczas 
II wojny światowej pracował zrazu w szpitalu wojennym w Edynburgu w Szkocji 
i na Polskim Wydziale Lekarskim, gdzie w latach 1941-1942 nauczał chirurgii. Zgłosił 
się na ochotnika do II Korpusu Polskiego na Bliskim Wschodzie i współtworzył tam 
szpital polowy. Był autorem nowych metod operacyjnych, wynalazcą narzędzi przy-
datnych w traumatologii oraz pomysłowych aparatów ortopedycznych. W 1954 roku 
wydał podręcznik „Zasady leczenia złamań i urazów kończyn”, był współautorem 
polskiego tłumaczenia „Chirurgii” Szwajcara Maxa Saegessera (1902-1975)15. Prywat-
nie Sokołowski był postacią ekscentryczną, barwną, o szerokich zainteresowaniach 
pozazawodowych16. U niego Lewandowski odbył specjalizację. W 1959 roku profesor 
przeszedł na emeryturę, a w 1962 roku Lewandowski wyjechał do Republiki Fede-
ralnej Niemiec na zaproszenie dyrekcji Kliniki Urazów Sportowych w Lüdenscheid 
koło Dortmundu. Pracował tam do 1966 roku. Zebrał materiał do rozprawy doktor-
skiej, którą przygotował pod kierunkiem następcy Sokołowskiego, docenta doktora 
habilitowanego, wkrótce profesora – Jana Kortasa. Nosiła tytuł: „Przyczyny zwichnięć 
nawykowych barku i ocena odległych wyników leczenia operacyjnego według zmo-
dyfikowanego sposobu Eden Hybinette Lange”. Recenzentami byli prof. dr hab. Wła-
dysław Heftman oraz doc. dr hab. Stefan Malawski.  Promocja odbyła się 27 września  

 12 M. Błaszczyński, Sport na uczelni, [w:] RU SZSP PAM (red.), Pomorska Akademia Medyczna 
w Szczecinie. XXV lat 1948-1973. Szczecin 1973, s. 99.
 13 T. Olszewski, Czołowi lekkoatleci Pomorza Zachodniego, praca magisterska, Uniwersytet 
Szczeciński, Instytut Kultury Fizycznej Szczecin 2003, s. 147, 155.
 14 E. Miętkiewski (red.), Album pięćdziesięciolecia Pomorskiej Akademii Medycznej. Nauczycie-
le i wychowankowie. Szczecin 1948-1998, Szczecin 1998, s. 81, 102-13, 244.
 15 J. Kortas, Profesor dr med. Tadeusz Sokołowski (wspomnienie), RU SZSP PAM [w:] Pomorska 
Akademia Medyczna w Szczecinie. XXV lat 1948-1973. Szczecin 1973, s. 22, 24,25
 16 A. Początek, Spotkani po drodze, Koszalin 2006, s. 63-65.
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1967 roku w auli PAM przy ulicy Rybackiej 1. Ciekawostką jest, że wcześniej tego dok-
toratu Lewandowski  bronił w Niemczech i pod prawdziwym tytułem. Ze względu 
na sytua cję polityczną polski tytuł doktoratu Lewandowskiego brzmiał nieco inaczej: 
„Przyczyny nawykowych zwichnięć i leczenia tego cierpienia u sportowców” i nie 
zawiera „podejrzanych” wówczas, obcych nazwisk. Konieczność przeprowadzenia 
równoległych przewodów doktorskich wynikała z nieuznawania przez kraje socjali-
styczne stopni naukowych uzyskanych na Zachodzie17. Przez krótki czas przebywał 
w Senegalu w Afryce, gdzie na zaproszenie tamtejszego rządu organizował od pod-
staw Klinikę Urazów Sportowych w Dakarze. W latach 1968-1971 był asystentem w 
warszawskiej Klinice Chirurgii Urazowej, przy ulicy Lindleya, kierowanej przez pro-
fesora Adama Grucę (1893-1983), przed wojną docenta Uniwersytetu Lwowskiego, 
jednego z protoplastów polskiej ortopedii. 
 W 1971 roku powrócił do kliniki w Lüdenscheid. Trzy lata później objął stanowi-
sko adiunkta w II Klinice Urazów Sportowych w Stuttgarcie. Otrzymał stypendium 
specjalizacyjne w Ośrodku Ortopedii Urazowej w Tybindze, po ukończeniu którego 
otworzył własną placówkę terapeutyczną w Lindau nad Jeziorem Bodeńskim. W 1981 
roku założył podobny zakład w Hamm k. Dortmundu. Przez pewien okres był le-
karzem niemieckiej drużyny olimpijskiej w biegach średnich i długich. W 1993 roku 
przeszedł na emeryturę. 
 W czasie aktywności zawodowej w Niemczech przeprowadził ponad 8 tysięcy 
operacji ortopedycznych. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych należał do najbardziej 
cenionych chirurgów kolan w Europie. W tym czasie blisko współpracował z Polskim 
Związkiem Lekkiej Atletyki. Operował m.in. tak znanych zawodników jak płotkarki 
Teresa Sukniewicz i Grażyna Rabsztyn, czy długodystansowiec Bronisław Malinow-
ski18.
 W 1994 roku osiadł w zachodniopomorskim Szczecinku, kupił dom przy jednej 
z głównych ulic i od czasu do czasu, w miarę możliwości praktykował prywatnie jako 
lekarz. Był pomocny zwłaszcza ludziom starszym, cierpiącym na poważne zwyrod-
nienia stawów kończyn. Niestety równolegle zmagał się ze słabościami charakteru i 
narastającymi własnymi przypadłościami zdrowotnymi. Momentami przybierało to 
przebieg dramatyczny. Wyjeżdżał sporadycznie do Szczecina. Na przykład, w 1998 r. 
uczestniczył w uroczystościach z okazji 50-lecia macierzystej uczelni, posadził pamiąt-
kowe drzewko oraz podarował sporą sumę pieniędzy na potrzeby akademickiego 
sportu. W 2002 roku był gościem honorowym, witanym entuzjastycznie, na szczeciń-
skich Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce. Zawsze pełen uroku osobistego, admi-
rator i koneser damskiej urody, w nowym miejscu zamieszkania izolował się trochę 
jeżeli chodzi o środowisko i życie sportowe. Bliskie stosunki utrzymywał jedynie z Ja-
nem Ornochem, byłym zawodnikiem i reprezentantem Polski w chodzie sportowym. 

 17 E. Miętkiewski (red.), Album..., s. 175, K. Ciechanowski, Latający Doktor. Stefan Lewandow-
ski – najlepszy sportowiec, absolwent PAM, „VOX MEDICI. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie”, 2021, nr 2, s. 26-27.
 18 <wikipedia org>...; <olimpijski.pl>...
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W sprawach osobistych robił wypady do nieodległej Piły.19 Trzykrotnie (1994, 1998, 
2001) dał się namówić i przyjął funkcję honorowego startera tradycyjnych Ogólnopol-
skich Biegów Ulicznych im. Winanda Osińskiego, których już 37 edycja odbędzie się  
w Szczecinku 22 sierpnia 2021 roku20.
 Po śmierci biegacza z inicjatywy Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość na 
Cmentarzu Centralnym w Szczecinie posadzono w 2009 roku Drzewko Pamięci (dąb), 
poświęcone jego osobie. W lutym 2015 roku w Szczecinie na Nowym Mieście, jedną 
z ulic nazwano jego imieniem21.
 Powszechnie uważa się, że nie da się połączyć kariery sportowej na wysokim po-
ziomie z normalnymi etatowymi obowiązkami zawodowymi. Szczególnie w zakre-
sie zawodów medycznych. Całkowicie już niewyobrażalnym wydawałby się mariaż 
wyczynowego treningu z działalnością naukową. Rzeczywiście trudno te dziedziny 
uprawiać jednocześnie i równolegle. Połączenie jest możliwe, a nawet bywa owocne 
i twórcze, jeżeli odbywa się w pewnej sekwencji czasowej, naturalnie z udziałem na-
prawdę wszechstronnie utalentowanych jednostek. Złożonych, nieszablonowych oso-
bowości, takich jak trzej przedstawieni wyżej „słudzy Hipokratesa”, których energia 
i fantazja skłoniła do szlachetnej rywalizacji sportowej i praktycznego sprawdzania 
limitów ludzkich możliwości. 

Zdjęcia pochodzą z artykułu K. Ciechanowskiego (Lewandowski). Źródło: Wikipedia.
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